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پژو پارس دوگانه
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۳1۹,۰۰۰,۰۰۰
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تيبا 
سايپا 111

مگان اتوماتيک
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پرادو ۲ در
سورنتو

سراتو، اتوماتيک 

۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰

فرداامروز

محمد صنعتی در بازدید از »پیام ما«:

از استاندار کرمان 
حمایت کنید

به مناسبت سالمرگ ناصر حجازی اسطوره همیشه زنده 

سلطان قلب ها

3
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مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان خبر داد

مذاکره با بخش خصوصی
برای ساخت آزاد راه
سیرجان - بندرعباس

مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمان تاکید کرد: 

نقش محوری
 روابط عمومی در ارتباط 
با رسانه ها
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باخت تیم فوتبال صنعت مس کرمان در وقت اضافه

بیاِین کرمون ِوِشتون می گیم
بـازی میـان تیـم هـای مـس و اسـتقالل خوزسـتان در دور رفت به 
بـرد دیـر هنـگام تیم میزبان ختم شـد. بازیکنـان اکبـر میثاقیان در 
گرمـای 40 درجه شـهر اهـواز به دیـدار یاران عبداهلل ویسـی رفتند. 
آبـی هـای جنوبـی که برای ماندن و مسـی هـا برای صعـود به لیگ 
برتـر بـا هـم رقابـت مـی کردنـد تـا دقیقـه 95 نتوانسـتند راهی به 
دروازه یکدیگـر پیـدا کننـد . امـا در دقایـق پایانـی وقـت هـای تلف 
شـده بـود کـه مهـدی مومنـی بازیکـن تیـم اهـوازی دروازه نارنجی 
هـای کرمانـی را در یـک حرکـت انفرادی باز کـرد.   اما ایـن بازی با 
حواشـی همـراه بود . در دقیقـه 25 تیم مس توانسـت دروازه حریف 
قدرتمنـد خـود را بـاز کنـد که گل از سـوی داور بازی افسـاید اعالم 

شـد. بـر خـالف آنچـه تصور می شـد ایـن بازی کـه برای تماشـاچی 
هـا رایـگان بـود، بـا اسـتقبال روبـرو نشـد . معـدود تماشـاچی های 
اهـوازی امـا اکبـر میثاقیـان و تیمـش را بـی نصیـب نگذاشـتند. در 
طـول دقایـق بـازی بارها سـرمربی کرمانی ها و بازیکنـان مس مورد 
فحاشـی اهـوازی هـا قرارگرفتند. با ایـن نتیجه امید  پسـران کویر به 
روز دهم خرداد و در خانه بسـته شـده اسـت.نود دقیقه نفس گیری 

کـه سرنوشـت صعود را روشـن مـی کند.
در ایـن دیـدار داور بـه میثـم دورقـی و محمـد طیبـی از اسـتقالل 
خوزسـتان و وحیـد اسـماعیل بیگی از مـس کرمان کارت زرد نشـان 

داد.

 رضا عبادی زاده
موسـیقی  اهالـی  و  کرمـان  مـردم  بـرای  سـال 93 
متفاوت بود. برگزاری 53 کنسـرت موسـیقی در اسـتان 
کرمـان خبـر خوبـی بـود که حـال کرمانی هـا را خوش 
کـرد. ایـن موضوع از چشـم نفر اول دولـت تدبیر و امید 
در پهناورتریـن اسـتان کشـور نیـز دور نمانـد. علیرضـا 
سیاسـی  فعـاالن  مشـورتی  شـورای  در  حسـینی  رزم 
کرمـان گفـت: برگـزاری 53 کنسـرت موسـیقی مجـاز 
در اسـتان کرمـان نشـانه ای از نجابـت علمـای اسـتان 
اسـت ایـن در حالـی اسـت که برخـی از اسـتان ها حتی 
نتوانسـتند دو کنسـرت را برگـزار کننـد و ایـن فضـا را 
مرهـون نجابـت نماینده ولی فقیه در اسـتان هسـتیم و 
بایـد از آیـت ا... جعفـری مجسـمه نجابت سـاخته و در 

میـدان شـهر نصـب کنیم.

آیـت ا... سـید یحیی جعفـری فرزند مرحوم سـید علی 
در مهرماه سـال 1310شمسـی در روسـتای جور کوهبنان 
متولـد گردیـد و تحصیالت مقدماتـی ) کالس 6 قدیم ( را 
در زادگاه خـود بـه انجام رسـاند. او در سـال 1339 مدرک 
دیپلـم مدرسـی خـود را از تهـران اخـذ و بـه شـهر کرمان 
مراجعـت نمـود و در حـوزه علمیـه کرمـان و دبیرسـتان 
هـای  شـهر کرمان مشـغول بـه تدریس علوم دینی شـد و 
همچنین در سـطح مسـاجد کرمـان نیز به تبلیـغ معارف 
اسـالمی پرداخـت و با عنایت ویژه آیـت ا... صالحی کرمانی 
و در غیـاب ایشـان در مسـجد جامـع کرمان بـه اقامه نماز 
و وعـظ مـی پرداخـت. وی از ابتـدای نهضـت امام خمینی 
)ره( در سـال 42 کـه طلبـه جوانی بیش نبـود در مبارزات 

سـازمان یافتـه روحانیت کرمان شـرکت نمود 
صفحه 3

آگهي مناقصه عمومي )نوبت اول(
    اداره کل راه و شهرسـازي اسـتان کرمـان در نظـر دارد اجـراي پروژه هاي ذیـل را ازطریق مناقصه عمومي به پیمانکار 
واجـد شـرایط واگـذار نمایـد. از کلیـه شـرکت هاي داراي صالحیـت دعوت مي شـود جهـت دریافت اسـناد  مناقصه به 

اداره پیمـان و رسـیدگي و یا سـایت عمومي مناقصات کشـور بـه آدرس iets.mporg.ir مراجعه نمایید.
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240 000ر000ر249 915ر618ر702ر80  تکمیل محور چهار گنبد
ازسمت کرمان 94-3-50/26

د(
جدی

)ت

100 000ر000ر54 892ر337ر796ر15
 بهسازي وروکش آسفالت

 کرمان - بم - شورگز
درمحدوده بروات

94-3-51/27

محـل و مهلـت دريافت اسـناد: خیابـان آیـت ا...صدوقـي اداره کل راه و شهرسـازي اسـتان کرمـان -اداره پیمان و 
رسـیدگي از تاریخ94/03/07لغایـت94/03/12

محـل و مهلـت تحويـل پـاكات: خیابـان آیـت ا...صدوقـي اداره کل راه و شهرسـازي اسـتان کرمـان- دبیـر خانـه 
مدیریـت حراسـت حداکثرتاسـاعت 10صبـح روزشـنبه مـورخ94/03/23

محل و تاريخ بازگشايي پاكات: اداره کل راه و شهرسازي استان کـــرمان ساعت12روزشنبه مـورخ94/03/23
مدت اعتبار پیشنهادات مالي سه ماه مي باشد.

ضمناً هزینه درج آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.
روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان كرمان

تاریخ

سرپرستی های شهرستان روزنامه پیام ما
نمایندگی بم

0937431877944210279بم – بلوار جمهوری- روبروی اداره ثبت  اسناد و امالکخانم خدیشی

نمایندگی جیرفت
0913941148543311532جیرفت- بلوار امام- جنب امالک منصوری روبروی سپاهآقای صادقی

نمایندگی بردسیر
0913142374233522560بردسیر- خیابان امام خمینی- کتابفروشی دانشجوآقای خاکسار

نمایندگی سیرجان
09130567416سیرجان - خیابان غفاری- نبش چهارراه 5 طبقه آقای جهانشاهی

نمایندگی شهربابک
09131925390شهربابک -  چهارراه ولی عصر - دفتر پارسهآقای ابراهیمی

پیام ما در شهرستان های فاقد نمایندگی با شرایط و امتیازات ویژه نمایندگی می پذیرد

0 9 3 5 5 2 5 0 0 0 5

بررسی مواضع امام جمعه کرمان

شیخ اعتدال

نیازمندیهایپیامما
در صفحه 7

مظفر بقایی، حزب زحمتکشان

خدمت یا خیانت؟
  برديا اميرتيموری

سه روایت از یک جنگل

کودتا با طعم کشک و بادمجان!
 ياسر سيستانی نژاد 

سیری در زندگی سیاسی دکتر مظفر بقایی کرمانی

مرد هزار چهره!
 عليجان غضنفری

تاریخ نگاری حزب زحمتکشان
صفحه 4 و 5 رضا عبادی زاده
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22 کاغذ اخبار

يادداشت
دولت؛ محافظه كار نيست عاقل است! 

 هادی حق شناس* 
  در روزهـای اخیـر گفته می شـود که دولـت در جریان 
اجـرای باقیمانـده تعهـدات خـود در فـاز دوم هدفمنـدی  
یارانه هـا و همچنیـن سیاسـت های بانکـی و مالیاتی، دچار 
تعلـل و تردیـد اسـت. همچنیـن ادعـا می شـود کـه ایـن 
دولـت می خواهـد همـه گروه هـا را راضـی نگـه دارد و در 
عرصـه اقتصـاد چنیـن چیـزی ممکـن نیسـت. می گویند 
دولـت حسـن روحانی جسـارت اجرایی و اقتصـادی دولت 
محمـود احمدی نـژاد را نـدارد و... در اینجـا مسـاله ایـن 
نیسـت کـه مـا نیت های افـرادی کـه در دوره قبـل منتقد 
نبودنـد و در ایـن دوره منتقـد شـدند را بررسـی کنیـم. 
مسـاله ایـن اسـت که تفـاوت دولـت تدبیر و امید با سـایر 
دولت هـا دقیقـا به همین نکتـه بازمی گـردد. نکته کلیدی 
این اسـت کـه دولت اعتقـاد دارد که می خواهد سیاسـتی 
را اجرایـی کنـد کـه کلیـه  جوانـب مسـاله و بازخوردهای 
عملیاتـی آن را بـا رویکرد کارشناسـی بسـنجد. دولت باید 
را بسـنجد و تهدیدهـا و فرصت هـای اجـرای  راهکارهـا 
هـر برنامـه ای را ارزیابـی کنـد. وقتی مـا کارنامـه عملکرد 
نخسـت هدفمندسـازی  فـاز  اجـرای  در  را  قبـل  دولـت 
یارانه هـا مالحظـه می کنیـم، بـه خوبـی واضـح بـود کـه 
کسـی فکـر نمی کـرد کـه یـک دولـت بتوانـد یـک طـرح 
بـزرگ را چنیـن ناقـص اجـرا کنـد. اتفاقی که افتـاد باعث 
شـد کـه 42هزارمیلیـارد تومـان پـول در بیـن مـردم بـی 
حسـاب و کتاب توزیع شـد. اما از سـال 90تـا 93درآمدی 
کـه از طریـق افزایـش قیمـت حامل هـای انرژی بـه مردم 
رسـید، چیـزی کمتـر از 30هزار میلیـارد تومان بـود! این 
مسـاله نشـان می دهـد که چقـدر بنیـان کارشناسـی این 
طـرح ضعیـف بـوده اسـت. همین بحـث را امـروز می توان 
بـا همـان روش در ارتبـاط بـا افزایـش مالیـات بخش های 
تجـاری و خدماتـی غیرمولـد و یا کاهش نرخ سـود بانکی 
و حـذف بخش هایـی از دریافت کننـدگان یارانـه مطـرح 
کنیـم. بـه ایـن معنـا کـه بـا ادعـای محافظـه کاری دولت 
مدعـی شـویم که ایـن کارها همیـن امروز ممکن اسـت و 
بـدون حسـاب و کتـاب آن را اجـرا کنیـم. همیـن طرحی 
کـه درخصـوص بیمـه سـالمت اجرایـی شـد، پـس اینکه 
کلیـه جوانـب سـنجیده شـد، دولـت بـرای تحت پوشـش 
بیمـه ای  پوشـش  تحـت  کـه  کسـانی  کلیـه   قـراردادن 
نیسـتند، اقـدام کـرد. یکسـری مسـائل البتـه وجـود دارد 
کـه قانـون مجلـس به حسـاب می آیـد و قبـال کارهـای 
کارشناسـی در زمینـه ی اجـرای آنان صورت گرفته اسـت. 
مثـل بحـث بنـگاه داری بانک هـا و یـا برخی مسـائل دیگر 
مثـل کاهـش نـرخ سـود بانکـی و مسـائلی از ایـن دسـت 
کـه گفتـه می شـود دولت به سـرعت اقـدام نمی کنـد. در 
ایـن زمینـه نیز بحـث اولویت بندی مطرح اسـت و این طور 
نیسـت کـه دولـت در عملکرد خود دچار کندی و سسـتی 
باشـد. به طـور مثـال مادامـی کـه نـرخ تـورم به یـک عدد 
مطمئـن نرسـد تـا ارزش پول سـپرده گذاران حفظ شـود، 

تاکیـد بـر کاهش سـریع نـرخ سـود بانکـی می تواند 
منابـع مالی موجود در کشـور را بـه بخش های غیرمولد 
و غیررسـمی برود. براسـاس تحقیقی در سی سال گذشته 
اگـر نیمـی از انـدازه نرخ تـورم ناشـی از انتظـارات تورمی 
و ذهنیـت انتظـاری مـردم در ارتبـاط بـا قیمت هـا بوده و 
جنبـه حقیقـی نداشـته اسـت. در ایـران انتظـارات تورمی 
و ذهنیـت اقتصـادی مـردم اثـر مهمی روی شـاخص های 
اقتصـادی کالن دارد. لـذا شـاید در برخـی طرح هـا کار 
کارشناسـی شـده باشـد، امـا اینکـه ایـن جمع بندی هـا 
حقیقتـا علمـی باشـد، منـوط بـه اولویت هـای اقتصـادی 

دولـت و تجربه  هـای تاریخی کشـور اسـت. 
* کارشناس اقتصادی

چه می خوانيد...
بنزیـن امشـب تـک نرخـی می شـود. نـه فقط برای خودروهای شـخصی بلکـه برای همـه خودروها. سـردار سـلیمانی در گردهمایـی جانبازان و 

رزمنـدگان اسـتان گفتـه بـه خـاک و نفـت عـراق نیاز نداریـم. این دو خبـر و چند خبر دیگـر را در صفحـه »کاغذ اخبـار« بخوانید.

فراکسـیون رهـروان والیـت با نامـزدی باهنر 
نایـب رئیسـی مجلـس مخالفـت کـرده  بـرای 

اسـت. دلیـل ایـن امـر هـم چیـزی نیسـت جز 
نزدیکـی باهنـر بـه پایـداری هـا. عضـو شـورای 

مرکزی فراکسـیون رهـروان از حمایت الریجانی 
از باهنـر و ابوترابـی خبـر داد و گفت:نزدیکـی 
باهنـر به پایـداری ها در یک سـال اخیر موجب 
مخالفـت اعضای فراکسـیون رهروان با اسـتمرار 
حضـورش در هیـات رئیسـه شـده اسـت. کمال 
الدیـن پیرمـوذن در گفتگـو با مهـر در خصوص 
گزینه هـای فراکسـیون رهروان بـرای انتخابات 
هیـات رئیسـه مجلس گفـت: طبق نظرسـنجی 
هـای به عمـل آمده، قاطبـه اعضای فراکسـیون 
فراکسـیون  مشـترک  فهرسـت  ارائـه  مخالـف 
رهـروان و اصولگرایـان بـرای انتخابـات هیـات 

رئیسـه مجلـس هسـتند. نماینده مـردم اردبیل 
در مجلـس شـورای اسـالمی گفـت: بـر اسـاس 
تصمیمـات اخذ شـده تمامی گزینـه های هیات 
رئیسـه مجلس از ریاسـت تـا کارپـردازی هیات 
رئیسـه از میـان اعضـای فراکسـیون رهـروان تا 
دو سـاعت دیگـر در مجمـع عمومـی انتخـاب 
خواهند شـد. وی با اشـاره به حمایـت الریجانی 
از دو نایـب رئیـس فعلی مجلس بـرای انتخابات 
روز  صبـح  جلسـه  در  گفـت:  رئیسـه  هیـات 
یکشـنبه شـورای مرکـزی فراکسـیون رهـروان، 
الریجانـی از دو نایـب رئیس فعلـی مجلس برای 

هیـات رئیسـه سـال پایانـی حمایت کـرد اما در 
همـان جلسـه بسـیاری از اعضا اعـالم کردند که 
نظرشـان نسـبت به یکـی از نواب رئیـس منفی 
اسـت. عضو شـورای مرکزی فراکسـیون رهروان 
اظهار داشـت: متاسـفانه با نامـزدی جاللی برای 
نایب رئیسـی مخالفت شـده اسـت اما هنوز هم 
بسـیاری از اعضـای فراکسـیون پیگیـر نامـزدی 
جاللـی برای نایب رئیسـی مجلس هسـتند. وی 
اظهـار داشـت: غالمرضـا تاجگـردون و مسـعود 
پزشـکیان نیـز اعالم کردنـد برای نایب رئیسـی 

مجلـس نامـزد نخواهند شـد.

آگهی تحديد حدود اختصاصی 
چـون تحدیـد حدود ششـدانگ یـک باب خانـه دارای پالک شـماره 190 فرعـی از 496 اصلی مجزی 
شـده از پـالک 48 فرعـی از 496 اصلـی واقع در شـهرک گاو چاه حسـین آباد شـهر قلعـه گنج قطعه 
چهـار بخـش 46 کرمـان مالکیـت خانـم زیـور شـمس الدینـی فرزنـد دادمحمـد بمسـاحت 500 متـر مربـع 
تحدیـد حـدود بعمـل نیامـده و یـا از نوبـت خـارج گردیـده و اعمـال تبصـره ذیل مـاده 15 قانون ثبت میسـر 
نمـی باشـد. لذا حسـب درخواسـت کتبی مالـک تحدید حـدود اختصاصی پالک مزبـور از سـاعت 8 صبح روز 
شـنبه مورخـه 94/4/6 در محـل شـروع و بعمـل خواهد آمد. لذا بدینوسـیله بـه مجاورین و مالکیـن رقبه فوق 
اخطـار مـی شـود کـه در موعـد مقرر در محـل وقوع ملـک حاضـر و در صورت عـدم مراجعه تحدیـد حدود با 
معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه کسـی واخواهی بر حـدود و حقوق ارتفاقـی آن دارد می توانـد از تاریخ تنظیم 
صورتجلسـه تحدیـد حـدود لغایـت سـی روز واخواهـی خـود را به ایـن اداره تسـلیم و اال پـس از انقضاء مهلت 
مذکـور هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهـد بـود. ضمنـا باسـتناد مـاده 86 قانون ثبـت معترضیـن باید ظرف 
مـدت یکمـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت اسـناد و امـالک شهرسـتان کهنوج نسـبت به تسـلیم 

دادخواسـت بـه مرجـع ذیصالح اقـدام نمایند. 
تاریخ انتشار: سه شنبه 94/3/5

رئیس ثبت اسناد و امالک کهنوج- اصغر نارویی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبت اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابـر رای شـماره 139460319007002905 هیـات دوم موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی خانم پریسـا ضیاالدینی دشـتخاکی فرزند داود به شـماره شناسـنامه 761 صـادره از زرند 
در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان به مسـاحت 154/70 متر مربـع که مـوازی 51/32 متر مربع از ششـدانگ 
عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجاره نامبـرده قـرار دارد تحت پالک3 فرعـی از 2761 اصلـی واقع در 
بخـش 3 کرمـان بـه آدرس کرمـان خیابان خورشـید کوچه 42 خریـداری از محل مالکیت آقای اکبر قاسـمی 
ده باالیـی محـرز گردیـده اسـت لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می 
شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم وپـس از اخذ رسـید ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت 

در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/3/5

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/3/19
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام 
م الف 909 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابـر رای شـماره 139360319007037516 هیـات اول موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای صداقـت صداقتی پور فرزند کرامت بشـماره شناسـنامه 5092 صـادره از کرمان در 
ششـدانگ یـک بـاب خانـه به مسـاحت 118/50 متـر مربع تحـت پـالک 13432 فرعـی از 4776 اصلی واقع 
در بخـش 1 کرمـان بـه آدرس کرمـان بزرگراه آیـت اله خامنه ای کوچـه 11 قطعه دوم سـمت چپ خریداری 
از محـل مالکیـت آقـای ماشـااله رشـید فرخـی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/3/5   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/3/19

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 933

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابـر رای شـماره 139460319007000141 هیـات دوم موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی خانم مریم ر ْؤفی فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 209 صادره از کرمان در ششـدانگ دو 
بـاب مغـازه بـه مسـاحت 38/07 متـر مربع تحـت پالک 413 فرعـی از 4657 اصلـی واقع در بخـش 1 کرمان 
بـه آدرس کرمـان خیابـان مصلی خریداری از محل مالکیـت آقایان غالمعلی و حسـینعلی رؤفی محرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 

مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/3/5

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/3/19
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 965

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابـر رای شـماره 139460319007003233 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک کرمـان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای محمـد دهقـان اناری فرزنـد اصغر بشـماره شناسـنامه 5 صـادره از کرمان 
در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 323/63 متـر مربـع تحـت پـالک 13661 فرعـی از 4776 
اصلـی واقـع در بخـش 1 کرمـان بـه آدرس کرمان خیابان فیروز آباد کوچه بهشـت شـرقی 12 سـمت راسـت 
خریـداری از محـل مالکیـت آقای قاسـم رشـید فرخی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـالع عموم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خود را 
بـه ایـن مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1394/3/5           تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1394/3/19

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 977

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابـر رای شـماره 139360319007042966 هیـات دوم موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای علـی ابراهیمـی فرزند اکبر بشـماره شناسـنامه 19 صـادره از کرمان در ششـدانگ 
یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 246/50 متـر مربـع تحـت پـالک 13647 فرعـی از 4776 اصلـی واقع در 
بخـش 1 کرمـان بـه آدرس کرمـان بزرگـراه آیـت اله خامنـه ای 19 کوچـه روبرو مـواد غذایـی رنگارنگ چهار 
کوچـه اول سـمت راسـت کوچه امام رضا )ع( سـمت چـپ درب پنجم خریداری از محـل مالکیت خانم فاطمه 
عمرانـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می 
شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه این مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1394/3/5            تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1394/3/19
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 1005

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابـر رای شـماره 139360319002010616 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبـت ملک کهنـوج تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای حسـن احمدی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 180 صـادره از کهنوج 
در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 440 متـر مربـع پـالک 861 فرعـی از 497 اصلی مفـروز و مجزی شـده از 
پـالک 13 فرعـی از 497 اصلـی قطعـه چهـار واقـع در نورک آبـاد قلعه گنج بخـش 46 کرمـان خریداری از 
مالـک رسـمی آقـای نـورک احمدی محرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را به ایـن مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات 

سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1394/3/5

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1394/3/19
رئیس ثبت اسناد و امالک- اصغر ناروئی- کهنوج 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابـر رای شـماره 139360319002010083 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبـت ملک کهنـوج تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم زینـب قریب سـاردوئی فرزند یـدا... بشـماره شناسـنامه 6583 صادره از 
جیرفـت در یـک بـاب خانه به مسـاحت 385.56 متر مربع پـالک 684 فرعی از 188 اصلـی مفروز و مجزی 
شـده از پـالک 188 اصلـی قطعه سـه واقـع در تاج آبـاد رودبار بخش 46 کرمـان خریداری از مالک رسـمی 
آقـای عبدالحسـین مهیمـی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 
15 روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را بـه این مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/3/5

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/3/19
رئیس ثبت اسناد و امالک- اصغر ناروئی- کهنوج 

مخالفت فراكسيون رهروان واليت با استمرار نايب رييسی باهنر

بیـان  بـا  امـور خارجـه کشـورمان  وزیـر 
بـا  مصاحبه هایـی  سـابق  دولـت  در  اینکـه 
سـوی  از  کشـورمان  هسـته ای  دانشـمندان 
تاکیـد کـرد:  انجـام شـد،  آژانـس  مأمـوران 

مصاحبـه بـا دانشـمندان هسـته ای، ارتباطی 
به اصـل مذاکرات نـدارد. محمدجـواد ظریف 
در گفت وگـو بـا خبرنگار سیاسـی خبرگزاری 
رهبـر  مخالفـت  بـه  اشـاره  بـا  ملـت  خانـه 

معظـم انقالب بـا خواسـته کشـورهای غربی 
مبنـی بـر مصاحبـه با دانشـمندان هسـته ای 
کشـور، گفـت:  به طـور حتـم رویکـرد همـه 
ارکان نظـام پیـروی از دسـتورات رهبر معظم 
انقالب اسـت. وزیـر امور خارجه کشـور ادامه 
داد: البتـه موضـوع مصاحبـه بـا دانشـمندان 
مذاکـرات  اصـل  بـه  ارتباطـی  هسـته ای، 
هسـته ای ایـران بـا گـروه 1+5 نـدارد و ایـن 
یـک مسـئله کنـاری و فرعـی بـوده و حـدود 
10 سـال اسـت کـه کشـور بـرای حـل ایـن 

ادعاهـا و بهانه هـا اقداماتـی کـرده اسـت.

مصاحبه با دانشمندان هسته ای در 
دولت سابق انجام شد

وی ادامـه داد: در ایـن رابطـه روش هایی 
بـرای رفع ابهامات صـورت گرفت و حتی در 
دولـت سـابق مصاحبه هایـی بـا دانشـمندان 
مأمـوران  سـوی  از  کشـورمان  ای  هسـته 
آن  در  افـزود:  انجـام شـد. ظریـف  آژانـس 
دوران بـا افـراد مختلـف در ایـران مصاحبـه 
شـد و حتـی آن ها از مراکـز و اماکن مربوطه 
بازدیـد کردنـد، امـا هیـچ ابهامی پیدا نشـد 
کـه ایـن موضـوع نشـان دهنده بهانه جویـی 

غربی هـا اسـت. وزیـر امـور خارجـه کشـور 
بـا اشـاره بـه ادعاهـای مقامـات آمریکایـی  
مبنـی بـر موافقـت ایـران بـرای مصاحبـه با 
تعدادی از دانشـمندان هسـته ای کشورمان، 
تصریـح کـرد: آن ها هـر چه کـه می خواهند 
در  کشـورها  ایـن  مقامـات  زیـرا  بگوینـد، 
و  صحبت هـا  انـواع  گذشـته  سـال های 
مطالـب را مطـرح کردنـد، امـا قطعـا تیـم 
انقـالب  معظـم  رهبـر  نظـر  مذاکره کننـده 
در تمـام مـوارد مذاکـرات هسـته ای را عینـا 

می کنـد. اطاعـت 

ظريف:
در دولت قبل با دانشمندان هسته ای مصاحبه شد

نياز به نفت و خاک 
عراق نداريم

فرمانـده نیـروی قـدس سـپاه 
پاسـداران، ایـران را در اوج قـدرت 
مـا  گفـت:  و  دانسـت  امنیـت  و 
عـراق  در  سـودجویی  دنبـال  بـه 
گونـه  هیـچ  ایـران  و  نیسـتیم 
نفـت عـراق  و  بـه خـاک  نیـازی 
ندارد. سـردار قاسـم سـلیمانی در 
گردهمایـی جانبـازان و رزمندگان 

اسـتان کرمـان صحبـت هایـی را مطـرح کـرد کـه گزیـده ای از آن را در زیر می 
خوانیـد:

• چطـور ممکـن اسـت کـه آمریـکا بـه بهانـه حمایـت از ملـت عـراق در چنـد 
کیلومتـری رمـادی باشـد و کشـتار ها و جنایـات در این کشـور رخ دهـد؛ اما هیچ 
اقدامـی از طـرف آن هـا رخ ندهـد؟ آیـا این مسـئله معنایی جز شـریک بـودن در 

دارد؟   توطئه 
• ایـران تنهـا کشـوری اسـت که بـه مقابله بـا پدیده خطرنـاک داعـش پرداخته 
اسـت، وظیفـه انسـانی مـا اجـازه نمی دهـد کـه یک ملـت را زیـر بـار چنین ظلم 
و جنایتـی ببینیـم و در کنـار ایـن مسـئله منافـع ملـی و مسـائل دینی نیـز حائز 

اهمیت اسـت. 
• بدخواهـان و دشـمنان نظـام اعتـراف کرده انـد کـه ایـران اسـالمی از همـه 

بحران هـا سـربلند و پیـروز بیـرون آمـده اسـت.
• اولیـن عامل سـبب سـاز موفقیت مـا از دیروز تاکنون و در آینـده، عامل مذهب 
اسـت و ایـن عامـل به معنـای طایفه گـری و نادیـده گرفتن دیگران نیسـت بلکه 
بـه معنـای محوریـت دین در جامعـه وتوجه بـه معنویت و حاکمیـت معنویت در 

است. جامعه 
• ایـن لباسـی کـه اکنـون در تـن مـن اسـت همـان لبـاس دیـروز، تنهـا بـدون 
محاسـن سـفید کـه در قامت یـک فرد 21 سـاله بـدون هیچ لقب و پسـوندی به 

جـز بـرادر! و اکنـون نیـز منـم همـان بـرادر قاسـم دیروز می باشـم.
• بزرگتریـن خیانـت بـه جامعـه این اسـت که کسـی بخواهد عامل مذهـب را در 

درون جامعـه مـا ضعیف و کـم رنگ کند.
• عامـل دیگـر در پایـداری نظـام جمهوری اسـالمی ایـران، عامل رهبری اسـت. 
اکنـون مـا در کنـار نهـر عظیم و خنکی نشسـته ایـم و نمی دانیم فقـدان رهبری 
چـه اثـرات مخربـی بـر جامعـه خواهد گذاشـت و نمـی دانیـم یک جامعـه بدون 
رهبـری حکیـم، اخـالق محـور و انسـان محـور همچون مقـام معظم رهبـری به 

کجاهـا خواهد رسـید.
• امـام راهـی را انتخـاب کـرد کـه ایـن راه جـز جسـارت چیـز دیگـری را در بـر 
نداشـت و آن نیـز تکیـه بر نسـل جـوان بود که انتخاب این نسـل ریسـک بزرگی 
بـرای کشـور محسـوب می شـد. اما امـام این ریسـک را پذیرفـت و در یک جنگ 

نابرابـر پیـروز بزرگـی برای ملـت ایران کسـب کرد.
• آیـت اهلل جعفـری  بـا حضـور خـود در جلسـات مذهبـی، انقالبـی، اجتماعی و 

سیاسـی عامـل وحـدت بخش اسـتان می باشـند.
• شـهید زنـده »علیرضـا رزم حسـینی« اسـت کـه امـروز در مسـند اسـتاندار و 
دیـروز در مسـند رزمنده و فرماندهی در لشـکر 41 ثاراهلل بـود که در هر دو جبهه 

بـرای کشـور مـی جنگیـده و در حال جنگیدن اسـت.

از احمدی مقدم 
تحقيق نشده است

سـخنگوی قوه قضائیه دیروز در 
نشسـت خبری خود درباره مسائل 
کـرد.  صحبـت  قضایـی  مختلـف 
گزیده ای از سـخنان محسـنی اژه 

ای را در زیـر مـی خوانید: 
بابـک  پرونـده  کیفرخواسـت   •
و  صـادر  نفتـی  متهـم  زنجانـی، 
پرونـده او بـه دادگاه ارسـال شـد.

• برخـی از احـکام در پرونـده سـه هـزار میلیـاردی در دیوان عالی کشـور نقض 
شـد و پرونـده بـه شـعبه دیگـری رفـت. در ایـن شـعبه احکامـی صـادر شـد و 

دادسـتان بـه ایـن احـکام اعتـراض کرد.
• داریـوش میشـانی فر معـاون بانـک صـادرات اهواز به هفت سـال حبـس و 10 

سـال انفصـال از خدمات دولتی محکوم شـده اسـت.
انقـالب هسـتند خبـر  اغلـب سـایت های ضـد  از سـایت ها کـه  • در برخـی 
بازداشـت فرمانـده سـابق نیـروی انتظامـی و فرزنـد شـهردار تهـران را دیدم که 
کـذب محـض اسـت و کسـانی که این شـایعات را مطـرح می کنند قابـل تعقیب 
هسـتند و اگـر از آنها شـکایتی شـود قابل پیگیری هسـتند. این افـراد به جامعه 
خدمـت نمی کننـد و کاری جـز تشـویش اذهـان ندارنـد و حتـی خـود رسـانه را 

بـی اعتبـار می کنند.
• در سـال 94 ، 393 نفـر از زنـان کـه در حبـس به سـر می بردند مشـمول عفو 
شـده و از زنـدان آزاد شـدند و بیـش از ایـن تعـداد نیـز مشـمول تخفیـف قـرار 

گرفته انـد.
• در مدتـی که از جلسـه قبل تاکنون نشسـت داشـتیم 4 نفـر از قضات متخلف 
سـلب صالحیـت قضایـی شـدند و پرونـده ی آنهـا در دادسـرا و محاکـم عالـی 
انتظامـی قضـات رسـیدگی شـد. مـا در سـال 93 و 94 قصـد داریـم در داخل و 

خـارج از قـوه قضائیـه در موضـوع مبـارزه با فسـاد تمرکـز کنیم.
• تعـدادی بـا عناویـن جعلـی از خانواده هـای متهمـان - کـه در دادگاه پرونـده 
حقوقـی و کیفـری داشـتند- اخـاذی می کردنـد کـه آنهـا شناسـایی و دسـتگیر 

شـدند. در همیـن راسـتا 5 نفـر از آنهـا دسـتگیر و در حـال بازداشـت هسـتند.
• حکـم دو نفـر از زندانیـان آمریکایـی کـه بـه اتهام جاسوسـی در ایران به سـر 
می برنـد، قطعـی شـده اسـت و پرونده یـک نفر دیگـر از آنها نیز هنوز رسـیدگی 

نشـده است.
• اگـر محتـوای کامنت هـا مجرمانه باشـد صاحب سـایت هم مسـئول اسـت. در 
قانـون مطبوعـات پیـش بینی شـده که هـم مدیر و هـم کامنت گذار مسـئولیت 
دارنـد. لـذا هـر دو مـورد تحـت تعقیـب قـرار می گیـرد کـه در بسـیاری از موارد 

هم قابل شناسـایی هسـتند.
•  پرونـده مدیـر عامـل سـابق یکـی از باشـگاه های ورزشـی کـه مدیریت سـتاد 

سـوخت را بـر عهده داشـته هنـوز بـه دادگاه نرفته اسـت.
• مـا نمی گوییـم کـه هـر کسـی وام کالن گرفـت تحت تعقیـب قرار گیـرد چرا 
کـه معوقـات بانکـی شـامل دو دسـته از افـراد می شـوند. دسـته ی اول کسـانی 
هسـتند کـه نتوانسـتند به تعهـدات خود عمـل کنند و ایـن افراد تحـت تعقیب 

کیفـری قـرار نمی گیرنـد زیـرا بـرای نپرداختـن معوقات خـود توجیـه دارند.

يکسان سازی 
قيمت بنزين از 
امشب

روز  چنـد  از  پـس  باالخـره 
کـش و قـوس سـرانجام قیمـت 
بنزیـن معلوم شـد. بعـد از اینکه 
مسـؤوالن دولت یازدهم بی سـر 
اطالع رسـانی  بـدون  و  صـدا  و 
گروهـی  نقـدی  یارانـه  شـفاف، 

از مـردم را قطـع کردنـد، سـهمیه بنزیـن خـرداد مـاه خودروهـای شـخصی 
هـم بـه کارت سـوخت شـان واریـز نشـد و همـان زمـان گمانـه زنـی هایـی 
مبنـی بـر افزایـش قیمـت بنزیـن مطـرح شـد امـا مسـئوالن دولتـی در این 
بـاره پاسـخگو نبودنـد. در اولیـن واکنـش داوود عربعلـی سـخنگوی شـرکت 
ملـی پخـش فرآورده هـای نفتـی عدم واریز سـهمیه سـوخت خرداد مـاه رابه 
مشـکالت نـرم افـزاری ربـط دا.او در ادمـه  گفتـه بـود: سـهمیه بنزیـن ایـن 
خودروهـا طـي روزهـاي آینده بـه تدریج واریز خواهد شـد. روز بعـد اما او به 
مهـر گفـت: واریز سـهمیه بنزیـن خودروهای شـخصی برای خردادماه سـال 
جـاری فعـال در مرحلـه تصمیم گیری قـرار دارد. ایـن مقام مسـئول با رد هر 
گونه مشـکالت فنی سـامانه هوشـمند سـوخت به منظور واریز سـهمیه های 
بنزیـن خردادمـاه، اظهـار دشـت: هیـچ مشـکل فنـی در سـامانه هوشـمند 
سـوخت وجـود نـدارد و دلیل عدم واریز سـهمیه بنزین خودروهای شـخصی 

صرفـا بـه دلیـل »تصمیم گیری هـای دولتـی« اسـت.
در حالـی کـه گمانـه زنـی هـا هر لحظه بیشـتر می شـد در نهایـت دولت 
دلیـل عـدم واریـز سـهمیه خودروهای شـخصی را اعـالم کرد. بر این اسـاس 
سـهمیه بنزیـن 700 تومانـی دیگـر واریـز نمی شـود و بنزیـن معمولـی بـا 
و  وزیـر  معـاون  عبـاس کاظمـی،   تومـان تک نرخـی شـد.  قیمـت 1000 
مدیرعامـل شـرکت ملـی پاالیـش و پخـش فرآورده هـای نفتـی با اعـالم این 
خبـر افـزود: در جلسـه برگـزار شـده دربـاره تعییـن تکلیـف قیمـت بنزیـن 
تصمیـم گرفتـه شـد کـه بنزین با نـرخ 1000 تومـان تک نرخی شـود. وی با 
بیـان اینکـه دارنـدگان سـهمیه بنزیـن 700 تومانی کـه در ماه های پیشـین 
واریـز شـده می تواننـد سـهمیه خـود را تـا شـهریورماه مصرف کننـد، تأکید 
کـرد: طبـق تصمیـم گرفتـه شـده از پایـان شـهریور بـه بعـد سـهمیه های 

بنزیـن 700 تومانـی فاقـد اعتبـار خواهـد بود.
سـخنگوی شـرکت ملـی پخـش فـرآورده هـای نفتـی هـم بـا اشـاره بـه 
قطـع سـهمیه هـای بنزیـن خودروهـای عمومـی و تاکسـی هـا، اعـالم کرد: 
طـرح یکسـان سـازی قیمـت بنزیـن از امشـب در کل کشـور اجرایـی مـی 
شـود. داوود عربعلـی بـا اعـالم اینکه این طرح یکسـان سـازی قیمـت بنزین 
از سـاعت 24 سـه شـنبه شـب پنجـم خرداد مـاه در سراسـر کشـور اجرایی 
مـی شـود، تصریـح کـرد: بر ایـن اسـاس مطابق بـا مصوبـه دولت ایـن طرح 
بـا هـدف یکسـان سـازی قیمـت حامل هـای انرژی و حـذف سـهمیه بندی 

آغـاز خواهد شـد. 
گفتنـی سـت قیمـت بنزیـن سـوپر 1200 تومـان تعییـن شـده اسـت و 

قیمـت هـر لیتـر گازوئیـل  300 تومـان اعـالم شـد.

قوه قضائيهسوختهمايش

خبر
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از بين رفتن 9 هزار تن محصول 
گردوی جنوب كرمان بر اثر سرما 

معـاون بهبود تولیدات گیاهی سـازمان جهاد کشـاورزی 
جنـوب کرمـان گفت: به علت سـرمای اواخر سـال گذشـته 
9 هـزار تن محصول گردوی امسـال بـه ارزش 180 میلیارد 
ریـال از بیـن رفت. اسـالم شـاهرخی افـزود: طبق بررسـی 
تیـم کارشناسـی بـر اثر این سـرما زدگی حـدود 9 هزار تن 
از محصـول گـردوی مناطـق سردسـیری و گـردو خیز این 
منطقـه بـه صورت صـد درصد از بین رفته اسـت. وی اظهار 
کرد: این میزان خسـارت ناشـی از تغییرات دمایی در اواخر 
دی مـاه و اوایـل بهمـن مـاه و معتـدل شـدن ناگهانـی هوا 
در ایـن بـازه زمانـی بـود کـه موجـب شـد درختـان گـردو 
جوانـه بزننـد. وی گفـت: همچنیـن بـرف و بـوران اواخـر 
بهمن و اسـفند سـال گذشـته موجب کاهش شـدید دمای 
منطقـه و ایـن تغییـرات و افـت ناگهانـی دمـا و یخ زدگـی 
آب موجـود بـروز خسـارت بـه درختان گـردو شـد. معاون 
بهبـود تولیـدات گیاهـی سـازمان جهـاد کشـاورزی جنوب 
کرمـان افـزود: پیش بینـی می شـود بـا توجه به حجـم زیاد 
خشـکیدگی سرشـاخه ها، محصـول سـال بعد نیـز متاثر از 

ایـن فاجعـه طبیعی کاهش چشـمگیری داشـته باشـد. 

تجليل از ۱05 نفر از فاتحان خرمشهر 
در جنوب كرمان 

همزمـان بـا سـوم خـرداد سـالروز آزادسـازی خرمشـهر 
105 نفـر از فاتحـان عملیـات غرورآفریـن بیـت المقـدس، 
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  جانبـازان  و  شـهید  فرزنـدان 
جهـاد  سـازمان  رییـس  شـدند.  تجلیـل  کرمـان  جنـوب 
کشـاورزی جنـوب کرمـان در ایـن آییـن کـه بـه میزبانـی 
این سـازمان برگزار شـد گفت: سـازمان جهاد کشـاورزی با 
همـکاری بنیاد شـهید جیرفت آثـار و خاطـرات جهادگران 
ایثارگـر ایـن مجموعـه را جمـع  آوری و ثبـت مـی  کنـد. 
سـید یعقـوب موسـوی افـزود: سـوم خـرداد سـالروز آزاد 
سـازی خرمهشـر، فرهنگـی اسـت کـه در درون آن غیرت، 
شـجاعت و شـهامت یک ملت نهفته اسـت. وی با تاکید بر 
اینکـه نباید یـاد و خاطـره دالورمردی فاتحان خرمشـهر را 
فرامـوش کـرد اظهـار کـرد: رزمندگان اسـالم با تمـام توان 
از خـاک خویـش دفـاع کردنـد و اجـازه تصـرف حتـی یک 
وجـب از آن را بـه دشـمن ندادنـد. وی بـا اشـاره به کشـف 
پیکـر مطهـر 175 شـهید غـواص کربـالی چهار با دسـتان 
بسـته گفت: ایـن واقعه جانگداز نشـان دهنده زنـده به گور 
کـردن ایـن شـهدای بزرگـوار و سـند جنایت هـای ننگ آور 

صـدام و صدامیـان در تاریـخ دفـاع مقدس اسـت. 

آغاز برداشت محصول گندم 
شهرستان فارياب بطورهمزمان

بـه گفتـه مدیرجهـاد کشـاورزی فاریاب میزان برداشـت 
در هـر هکتـار  سـه و نیـم  تـن  و پیـش بینـی مـی شـود 
امسـال از سـطح زیـر کشـت گنـدم بـه میـزان 9هـزار و 
گـردد.   برداشـت  محصـول  35هزازتـن  هکتـار  هشـتصد 
مهنـدس واحـدی افـزود: کشـت گنـدم شهرسـتان فاریاب 
بـا نظـارت  پنـج ناظـر امـور زراعی گنـدم و هفـت ناظر در 
حفـظ نباتات انجام شـده اسـت . وی گفت: بیـش از  هفتاد 
دسـتگاه کمباین کار برداشـت محصـول را انجام  می دهند 
و بـه ازای هـر کیلـو گـرم گندم معمولـی  یک هـزار و صد 
و پنجـاه تومـان و بـه ازای هرکیلـو گندم دروم یـک هزار و 
صـد و هشـتاد و پنج تومـان بصورت تضمینی از کشـاورزان 
خریـداری میشـود.مهندس واحـدی خاطرنشـان کـرد: بـا 
توجـه به مصـرف بهینه آب سـفره هـای زیرزمینـی هزار و 
هفتصـد هکتـار از کشـت هندوانه کاهـش پیداکـرد و هزار 
و پانصـد هکتـار به سـطح کشـت گنـدم افزایش پیـدا کرد.

انجام مناقصه تهيه مصالح و اجرای 
حدود ۳8 كيلومتر باقيمانده خط 

انتقال گاز بم
مهنـدس رضـا اشـک فرمانـدار بـم ضمـن تبریـک فرار 
رسـیدن مـاه شـعبان اظهارداشـت: مناقصـه تهیـه مصالـح 
انتقـال گاز  باقیمانـده خـط  واجـرای حـدود 38کیلومتـر 
بـم در حـال انجـام اسـت. فرمانـدار بـم افزود:بـا انجـام این 
مناقصـه خـط انتقال گاز رسـانی به شهرسـتان دارالصابرین 
بـم تکمیـل مـی شـود . وی خاطـر نشـان کرد:مناقصـه 
80کیلومتـر از فـاز یـک شـبکه توزیـع درون شـهری و ده 
کیلومتـر خـط تغذیه فاز یک شـهر بم و81کیلومتـر فاز دو 
شـبکه درون شـهری و4کیلومتـر خط تغذیه فاز 2شـهر بم 

در حـال انجام اسـت.

چه می خوانيد...
برگـزاری 53 کنسـرت در کرمـان طـی سـال گذشـته و نقـش آیت ا... جعفری در لغو نشـدن این کنسـرت هـا را در صفحـه »کرمان ویج« بخوانیـد. بازدید 

سـرزده محمـد صنعتـی از دفتـر »پیـام ما« و چند خبـر کوتـاه از دیگر مطالب این صفحه هسـتند.

محمـد صنعتـی پیشکسـوت عرصـه هـای 
ورزش، اجتماعـی و سیاسـت کرمـان از روزنامه 
»پیـام مـا« بازدید کرد. در این بازدید 2 سـاعته، 
ایـن بزرگمرد کرمانـی درباره مسـائل مختلف با 
»پیـام  روزنامـه  تحریریـه  اعضـای  و  سـردبیر 
مـا« صحبـت کـرد. محمـد صنعتی خطـاب به 
سـردبیر »پیـام مـا« گفـت: کار خوبـی را آغـاز 
کـرده ایـد کـه جـا دارد به شـما تبریـک بگویم. 
ویافزود: شـما روزنامه نـگاری را به معنای واقعی 
کلمـه انجام می دهید و همه حوزه های اسـتان 
کرمـان را مـورد توجه قرار داده اید. وی با اشـاره 
بـه سـختی هـای روزنامه نـگاری اظهار داشـت: 
در راه پرخطـری قـدم گذاشـته ایـد و امیـدوارم 
همـواره در کارتـان موفق باشـید. صنعتی تاکید 
کـرد: رسـانه ها نقش زیـادی در پویایـی جامعه 
دارنـد و روزنامـه »پیـام مـا« در دوره جدیـدش 
سـعی کـرده واقعیت هـا را بگویـد و حامی گروه 

خاصـی نباشـد و ایـن روش قطعـا در توسـعه 
اسـتان مـی توانـد نقـش موثری پیـدا کند.

هایـی  توصیـه  ادامـه  در  صنعتـی  محمـد 
را هـم بـه تیـم تحریریـه »پیـام مـا« کـرد. وی 
گفـت: هوای اسـتاندار کرمان را داشـته باشـید. 
اسـتاندار  افـزود:  کرمـان  اسـتان  پیشکسـوت 
کرمان زحمات زیادی را کشـیده اسـت و وظیفه 
مـا ایـن اسـت کـه از او حمایـت کنیـم. محمـد 
صنعتـی خاطرنشـان کـرد: آقـای رزم حسـینی 
کرمانـی هسـتند و به همیـن دلیل با دلسـوزی 
پیگیـری  را  کرمـان  اسـتان  مختلـف  مسـائل 
مـی کننـد. وی ادامـه داد: سـخنرانی هـای رزم 
حسـینی دردمندانـه اسـت و کـه نشـان از ایـن 
دارد ایشـان بـه فکر کرمان اسـت و مـی خواهد 
در پیشـرفت اسـتان کرمان موثر باشـد. صنعتی 
تصریـح کـرد: یـادم مـی آیـد اسـتاندار کرمـان 
اسـت  حاضـر  بـود  گفتـه  سـخنرانی  یـک  در 

یـک بخشـدار بـا اختیار باشـد امـا اسـتاندار بی 
اختیـار نباشـد. ایـن حـرف رزم حسـینی یعنی 
اینکـه او بدنبـال حـذف موانـع اسـت تـا کرمان 
توسـعه پیـدا کند. صنعتی جـذب سـرمایه را از 
دیگـر خصوصیـات بارز رزم حسـینی دانسـت و 
گفـت: اسـتاندار کرمـان توانسـته در ایـن مدت 
رقـم سـرمایه هـای زیـادی را جـذب کنـد کـه 
بی سـابقه اسـت و بایـد در راسـتای این حرکت 

ارزنـده حمایت شـود.
سـردبیر روزنامـه »پیـام ما« ضمن تشـکر از 
حضـور محمـد صنعتـی در دفتـر ایـن روزنامـه 
گفـت: باعـث افتخـار روزنامـه »پیام ما« اسـت 
که شـخصیت بزرگـی همچون محمـد صنعتی 
قـدم بـر دیـدگان مـا گذاشـتند و بـه دفتـر مـا 
آمدنـد. بردیا امیرتیمـوری افـزود: وجود محمد 
صنعتـی برای همـه کرمانیان یک نعمت اسـت 
چـرا که خدمـات و نقش ارزنـده محمد صنعتی 

هیچـگاه از تاریـخ کرمـان پـاک نمی شـود. وی 
ضمـن تشـکر از دقـت نظـر محمـد صنعتـی 
اظهـار داشـت: مـا در دوره جدید انتشـار »پیام 
مـا« سـعی کـرده ایـم روزنامـه ای مسـتقل و 
معتـدل باشـیم و در نهایـت امانـت و درسـتی 
گام برداریـم. امیـر تیموری خاطرنشـان کرد: ما 
معتقدیـم عـدم انتقـاد به دسـتگاه های اسـتان 

روا نیسـت و تمجیـدات بـی مبنـا از دسـتگاه 
هـای اجرایـی را صحیـح نمـی دانیـم. سـردبیر 
روزنامـه »پیـام مـا«  دربـاره نقش رسـانه ها در 
توسـعه اسـتان گفت: رسـانه چشـم بیـدار یک 
جامعـه اسـت و بـا نظارت بـر عملکرد دسـتگاه 
و  پیشـرفت  باعـث  توانـد  مـی  اجرایـی  هـای 

توسـعه یـک جامعه شـود.

محمد صنعتی در بازديد از »پيام ما«:

از استاندار كرمان حمايت كنيد

بررسی مواضع امام جمعه کرمان

شیخ اعتدال
 رضا عبادی زاده

سـال 93 بـرای مـردم کرمان و اهالی موسـیقی متفاوت 
بود. برگزاری 53 کنسـرت موسـیقی در استان کرمان خبر 
خوبـی بـود که حال کرمانـی ها را خوش کـرد. این موضوع 

از چشـم نفـر اول دولـت تدبیـر و امیـد در پهناورتریـن 
اسـتان کشـور نیـز دور نمانـد. علیرضـا رزم حسـینی در 
شـورای مشـورتی فعـاالن سیاسـی کرمان گفـت: برگزاری 

53 کنسـرت موسـیقی مجاز در استان کرمان نشـانه ای از 
نجابت علمای اسـتان اسـت ایـن در حالی اسـت که برخی 
از اسـتان ها حتی نتوانسـتند دو کنسـرت را برگزار کنند و 
ایـن فضـا را مرهـون نجابـت نماینده ولـی فقیه در اسـتان 
هسـتیم و باید از آیت ا... جعفری مجسـمه نجابت سـاخته 

و در میـدان شـهر نصـب کنیم.
انقالبی مبارز

آیـت ا... سـید یحیـی جعفـری فرزنـد مرحـوم سـید 
علـی در مهرمـاه سـال 1310شمسـی در روسـتای جور 
کوهبنـان متولـد گردیـد و تحصیـالت مقدماتی ) کالس 
6 قدیـم ( را در زادگاه خـود به انجام رسـاند. او در سـال 
1339 مـدرک دیپلم مدرسـی خـود را از تهران اخذ و به 
شـهر کرمـان مراجعت نمـود و در حوزه علمیـه کرمان و 
دبیرسـتان های  شـهر کرمان مشـغول بـه تدریس علوم 
دینـی شـد و همچنین در سـطح مسـاجد کرمـان نیز به 
تبلیـغ معـارف اسـالمی پرداخـت و بـا عنایت ویـژه آیت 
ا... صالحـی کرمانـی و در غیاب ایشـان در مسـجد جامع 
کرمـان به اقامـه نماز و وعظ می پرداخـت. وی از ابتدای 
نهضـت امـام خمینی )ره( در سـال 42 کـه طلبه جوانی 
بیـش نبود در مبـارزات سـازمان یافته روحانیـت کرمان 
شـرکت نمـود و پـس از واقعـه 15 خـرداد جـزء معـدود 
کسـانی بود کـه به صـورت مخفیانه با برگزاری جلسـات 
سـری بـا حجـت االسـالم والمسـلمین حجتـی کرمانـی 
وآیـت ا... محمـد علـی موحدی کرمانـی و پخش اعالمیه 
و نـوار سـخنرانی هـای امام خمینـی )ره( مبـارزات خود 
را ادامـه و ضمـن ارتبـاط مؤثـر بـا جمعی از دانشـجویان 
و دانـش آمـوزان و نیروهـای متدیـن مسـجدی مبارزات 
مـردم کرمان و سـایر شـهرهای اسـتان را سـازماندهی و 
در همـه راهپیمایـی هـا در صـف مقدم حضور داشـت و 

قطعنامـه هـای پایانـی را بـا شـور و حـرارت قرائـت می 
کـرد و سـخنرانی هـا و مواضـع صریـح ایشـان وی را بـه 
عنـوان پایـگاه مبارزاتـی مـردم علیه رژیم سـتم شـاهی 
بـدل کـرده بـود و بارهـا از سـوی سـواک مـورد هجمـه 
و تهدیـد قـرار گرفـت. بـا پیـروزی انقـالب شـکوهمند 
اسـالمی و برگـزاری نمازجمعـه در ایـران اسـالمی وی 
پـس از یـک دوره یکسـاله امامـت جمعه حجت االسـالم 
والمسـلمین حجتـی کرمانـی در سـال 1359 بـا حکـم 
امـام خمینـی )ره(  بـه عنوان نماینـده ولی فقیـه و امام 

جمعـه کرمـان منصـوب گردید.
شیِخ اعتدال

آیـت ا... جعفـری را مـی توان شـیِخ اعتـدال نامید. نه 
فقـط بـرای نقـش انـکار ناپذیـرش در بـاال رفتن نشـاط 
عمومـی، بلکـه او در دیگـر زمینـه هـا هـم هیچـگاه از 
مسـیر اعتـدال دور نشـده اسـت. همانطـور کـه در آیـه 
43 سـوره بقـره بـر اعتـدال و میانـه روی تاکیـد شـده 
اسـت:» و مـا بدینسـان شـما را امتـی معتـدل و میانـه 
رو قـرار دادیـم تـا بـر مـردم گـواه )راه درسـت( باشـید 
چنانکـه رسـول )با رفتارهـای معتدل و نیکـوی خود( بر 
)درسـتی راه( شـما گـواه اسـت.« امام جمعـه کرمان هم 
در ایـن مسـیر حرکـت کـرده اسـت. سـخنان وی درباره 
موضوعـات مختلـف بیانگـر مشـی اعتدالی نماینـده ولی 
فقیـه در کرمـان اسـت. آیـت ا... جعفری نشـان داده که 
هـم مـی تـوان انقالبـی بود و هـم معتـدل. سـید یحیی 
جعفری چهره دوسـت داشـتنی مـردم کرمـان در فراز و 
فرودهـای اتفـاق هـای سیاسـی و تاریخی همواره مشـی 
اعتـدال را در پیـش گرفته اسـت. هیچـگاه موضع گیری 
هایـش بـه سـمت گـروه و جنـاح خاصـی نچرخیـده و با 

تـب سیاسـی کشـور موضـع یکسـویه نگرفته اسـت.

برخی سخنان آیت ا... جعفری درباره موضوعات مختلف
• جبر و زور در مسئله بدحجابی تاثیرگذار نیست و باید در این زمینه اقدامات فرهنگی 

صورت گیرد.
• ما در مملکت اطالعات، نیروی انتظامی و بزرگتر داریم و اگر گروهی که اسم شان اصالح 

طلب است و آمده اند در کرمان می خواهند سخنرانی کنند، آیا من حق دارم بیایم سخنرانی 
را بر هم بزنم؟ نه.

• چندی قبل گفتند حجت االسالم سید هادی خامنه ای برای سخنرانی به دانشگاه آزاد کرمان 
می آید من با رییس دانشگاه تماس گرفتم و پرسیدم شما دعوت کردید گفت نه، انجمن 

اسالمی دانشگاه شهید باهنر و آزاد دعوت کننده بوده اند و بعد این جلسه را بر هم زدند و 
نگذاشتند صحبت کند و اخیرا هم پسر شهید مطهری به شیراز رفته که وی را در فرودگاه 
زده اند البته شنیده ام او را از فرودگاه برگرداندند.  من عمری در این کارها بوده ام؛ به 
کالم اهلل این گونه کارها به ضرر دین و مملکت است و آیندگان نتیجه اش را خواهند دید.

لغو کنسرت در برخی از شهرها
کنسرت احسان خواجه امیری در کرمانشاه، شهرام ناظری در 

نیشابور، عماد طالب زاده در اراک، گروه لیان و سیروان خسروی 
در بوشهر و شیراز، همایون شجریان در تهران، علیرضا افتخاری 

در کرمانشاه، علیرضا قربانی در مشهد، مهدی احمدوند در 
ماهشهر و چندین کنسرت دیگر که هرکدام با مخالفت عده ای 

روبرو شدند و به راحتی لغو شدند و بعضی از امام جمعه ها با لغو 
تعدادی از کنسرت ها موافق بودند. البته دغدغه امامان جمعه 

شهرهای مختلف قطعا از سر دلسوزی ست. 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابـر رای شـماره 139360319002010168 هیـات اول موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک کهنوج تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای داد محمد بنی اسـدی فرزند ماشـااله بشـماره شناسـنامه 6711 صـادره از کهنوج 
در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 497 متـر مربـع پـالک 688 فرعـی از 188 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـالک 188 اصلـی قطعـه سـه واقـع در اسـالم آبـاد رودبـار- بلـوار امام بخـش 46 کرمـان خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای عبدالحسـین میمـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به ایـن مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/3/5

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/3/19
رئیس ثبت اسناد و امالک- اصغر ناروئی- کهنوج 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابـر رای شـماره 139360319002010170 هیـات اول موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک کهنوج تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای داد محمد بنی اسـدی فرزند ماشـااله بشـماره شناسـنامه 6711 صـادره از کهنوج 
در دو بـاب مغـازه مشـتمل بـر سـه طبقـه بـه مسـاحت 110.03 متر مربـع پـالک 695 فرعـی از 188 اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 188 اصلی قطعه سـه واقع در اسـالم آبـاد رودبار بخش 46 کرمـان خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای عبدالحسـین مهیمـی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود را بـه این مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/3/5

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/3/19
رئیس ثبت اسناد و امالک- اصغر ناروئی- کهنوج 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابـر رای شـماره 139360319002009393 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبـت ملک کهنـوج تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای نـور محمـد حیدری فرزند عیسـی بشـماره شناسـنامه 1164 صـادره از 
کهنـوج در یـک بـاب خانـه به مسـاحت 550.93 متر مربع پـالک 183 فرعی از 496 اصلـی مفروز و مجزی 
شـده از پـالک 31 فرعـی از 496 اصلـی قطعـه چهـار واقـع در حسـین آبـاد قلعـه گنـج بخـش 46 کرمـان 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای کهنـدل مؤمنـی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود را 
بـه ایـن مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/3/5

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/3/19
رئیس ثبت اسناد و امالک- اصغر ناروئی- کهنوج

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابـر رای شـماره 139460319002000335 هیـات اول موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک کهنوج تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی خانم شـهناز خدایارنژاد سـلیمانی فرزند خدایار بشـماره شناسـنامه 37 صـادره از رابر در 
یـک قطعـه بـاغ نخیالتی به مسـاحت 34988 متر مربع پـالک 512 فرعی از 158 اصلی مفروز و مجزی شـده 
از پـالک 1 فرعـی از 158 اصلـی قطعـه دو واقع در کنارشـکی سـرگریج فاریاب بخش 46 کرمـان خریداری از 
مالـک رسـمی آقـای مرتضـی وزیـری محرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به ایـن مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/3/5

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/3/19
رئیس ثبت اسناد و امالک- اصغر ناروئی- کهنوج

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابـر رای شـماره 139460319002000334 هیـات اول موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک کهنوج تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی خانم شـهناز خدایارنژاد سـلیمانی فرزند خدایار بشـماره شناسـنامه 37 صـادره از رابر در 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 1216.53 متـر مربع پـالک 513 فرعـی از 158 اصلی مفـروز و مجزی شـده از 
پـالک 1 فرعـی از 158 اصلـی قطعـه دو واقـع در کنارشـکی سـرگریچ فاریاب بخـش 46 کرمان خریـداری از 
مالـک رسـمی آقـای مرتضـی وزیـری محرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به ایـن مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/3/5         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/3/19

رئیس ثبت اسناد و امالک- اصغر ناروئی- کهنوج

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابـر رای شـماره 139460319007003329 هیـات اول موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای حسـن کدخـدا حسـین آبـادی فرزنـد محمـد بشـماره شناسـنامه 201 صـادره از 
کرمـان در ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت 223/80 متر مربع تحت پـالک 13680 فرعی از 4776 
اصلـی واقـع در بخـش 1 کرمـان بـه آدرس کرمان خیابـان رضوان کوچه کربال فرعی شـش سـمت چپ درب 
پنجـم خریـداری از محـل مالکیـت آقای حسـین ایرانمنـش محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صـدور ثبت مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق 

مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/3/5

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/3/19
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام 
1040

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تکليف وضيعت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319007000810 هیـات اول موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضی آقای مجتبی اسـدی زاده فرسـنگی فرزند علی بشـماره شناسـنامه 881 صـادره از کرمان 
در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 184/17 مترمربـع تحـت پـالک 13808 فرعـی از 3968 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 760 فرعـی از 3968 اصلـی واقع در بخـش 2 کرمان بـه آدرس کرمان 
سراسـیاب خیابـان شـهید مغفـوری کوچـه 10 خریـداری از محـل مالکیـت آقـای سـید علی حسـینی محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 

مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/22       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/03/05

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 713

 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تکليف وضيعت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقدسند رسمی
برابـر رای شـماره 139460319007001457 هیـات اول/دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای علـی جاویـدی فرزنـد زلفعلـی بشـماره شناسـنامه 203 صـادره از سـیرجان در 
ششـدانگ یـک بـاب کارگاه تجـاری بـه مسـاحت 684/28 مترمربـع تحت پـالک 122 فرعـی از 2841 اصلی 
واقـع در بخـش 3 کرمـان بـه آدرس کرمـان جـاده تهـران بلـوار راه آهـن جنب پلیـس راه خریـداری از محل 
مالکیـت خانـم فریـده عامـری محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصله 
15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/22    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/03/05

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 676
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44 چه می خوانيد...تاریخ
30 اردیبهشـت 1330 حزب زحمتکشـان ایجاد شـد. دبیر کل این حزب مظفربقایی کرمانی بود. او از جمله مردان تاثیرگذار در سیاسـت ایران بود. 
بقایـی در عالـم سیاسـت ایـران بـه همـه جـا رسـید و در عین حال بـه جایی نرسـید. پرونده ویـژه پیام ما دربـاره مرد مرموز سـپهر سیاسـت ایران و 

حزب زحمتکشـان را در صفحات 4 و 5 بخوانید.

سـی اردیبهشـت ماه سـالروز تاسـیس  حزب 
زحمتکشـان ایـران اسـت ایـن حزب حزبـی بود 
کـه از همـان آغـاز بـه واسـطه حضـور مظفـر 
بقایـی نامـش با کرمـان گره خورده اسـت .حزب 
زحمتکشـان در سـال 1330  توسط مظفربقایی 
تاسـیس شـد و امـا ایـن مـرد مظفـر بقایـی که 
بسـیاری از قدیمـی هـای کرمـان از او خاطـره 

کیسـت. دارند 
پـدرش، میـرزا شـهاب از فعالیـن انجمنهـای 
مخفـی وابسـته بـه لـژ بیـداری ایـران در دوران 
محمدعلـی شـاه و نیـز از فعـاالن سیاسـی دوره 
مشـروطه و نماینـده کرمـان در مجلـس چهـارم 

بود.
مظفـر در 1308 ش بـه خـرج دولـت بـرای 
ادامـه تحصیـل راهـی فرانسـه شـد و تحصیالت 
تکمیـل خـود را در رشـته فلسـفه در دانشـگاه 
سـوربن بـه پایـان رسـاند. پـس از بازگشـت بـه 
اداره  ایـران و گذرانـدن دوره سـربازی در کادر 
دانشـکده افسـری، به ترتیـب به عنـوان مترجم، 

متصـدی ارزیابـی در بیمه ایـران، رئیس فرهنگ 
کرمـان، وکیـل و نهایتـاً مـدرس دانشـگاه تهران 
فعالیـت نمـود. وی بـا عضویت با احـزاب مختلف 
از جملـه حـزب کار در آن زمان همکاری داشـت 
با تأسـیس حـزب دمکرات ایران،بـه رهبری قوام، 
فعالیت سیاسـی بقایی وارد مرحله جدیدی شـد.

وی بسـان گروه کثیری از جوانـان جویای نام 
آن زمـان، بـه ایـن حـزب پیوسـت. او در حـزب 
بـرای  بـه سـرعت رشـد کـرد،  قـوام  دمکـرات 
تأسـیس و تصـدی شـعبه ایـن حزب بـه کرمان 
عنـوان  بـه  سـال 1326  در  سـرانجام  و  رفـت 
کاندیـدای حـزب دمکـرات از کرمـان به مجلس 
پانزدهـم راه یافـت. روزنامـه شـاهد را در 1326  
تأسـیس کرد و با بیان نظریات سیاسـی خود در 

آن جریـده بـر شـهرت خود افـزود.
بقایی از سرسخت ترین مخالفان رزم آرا بود.

در دوران نخسـت وزیـری سـپهبد حاجعلـی 
رزم آرا، بقایـی سرسـختترین مخالـف او بود و به 

همیـن دلیـل دسـتگیر و به

یـک سـال زندان محکوم شـد ولـی در دادگاه 
تجدیدنظـر تبرئه شـد. این مخالفتهـا و محاکمه 
هـای جنجالـی، کـه توسـط مطبوعـات آن زمان 
را  بقایـی  شـهرت  مییافـت،  وسـیع  انعـکاس 
افزایـش داد. در دوران نمایندگـی مجلـس، تـا 
اسـفند 1327، در جنـاح اکثریـت بـود و حتی از 
امضـای مـاده واحدهای مبنی بـر الغای قـرارداد 
نفـت جنوب خـودداری کـرد؛ اما پـس از مدتی، 
بـه اقلیـت مجلس پیوسـت و به اسـتیضاح دولت 
سـاعد پرداخـت و با قـرارداد گلشـائیان مخالفت 
کـرد و همچنین فعالیـت مؤثر در ماجـرای خانه 
سـدان در تیـر 1330 خـود را بـه عنـوان یکی از 

چهـره هـای سیاسـی کشـور مطـرح کرد.
بقایـی در اعتـراض بـه تقلـب هـای صـورت 
گرفتـه در انتخابـات مجلس شـانزدهم، به همراه 
عدهـای کـه سرشـناس تریـن آنها دکتـر محمد 
مصـدق بـود، در دربـار متحصـن شـد. هسـته 
اولیـه جبهـه ملـی ایـران در ایـن تحصن شـکل 
گرفـت کـه بقایـی از بنیانگذاران آن بـود و بعدها 
دبیـر کل آن شـد. او بـرای جلوگیـری از تقلـب 
در انتخابات، سـازمان نظارت بـر آزادی انتخابات 
را تشـکیل داد. ایـن سـازمان بعـد از انتخابـات 
بـا عنـوان سـازمان نگهبـان آزادی، کـه از جمله 

گروههـای تشـکیل دهنده جبهه ملـی ایران بود، 
بـه فعالیت خـود ادامـه داد.

پـس از آنکـه نفت، ملـی گردیـد و مدتی بعد 
دکتـر محمـد مصـدق فرمان نخسـت وزیـری را 
دریافـت کـرد، بقایی خـود را در ایـن موفقیت ها 
شـریک اصلـی می دانسـت و از آنجـا کـه وجهـه 
مردمـی هـم داشـت و روزنامـه ای هـم بـه نـام 
شـاهد  هم در اختیارش بود و هوادارانی در طول 
مبـارزه در اطرافـش گـرد آمـده بودنـد تصمیـم 
گرفـت بنیـان حزبـی را بریزد و تشـکیالتی برای 
فعالیـت سیاسـی بوجـود آورد. عامـل دیگری که 
در تشـکیل حـزب بـه کمـک مظفـر بقایـی آمد 
خلیـل ملکـی بـود کـه هـم شـأن و مقـام علمی 
باالیی داشـت و هم وجهه سیاسـی مثبتی را دارا 
بـود. روز چهارشـنبه 25 اردیبهشـت مـاه 1330 
در روزنامـه شـاهد اعالنـی تحت عنـوان »اخطار 
مهـم« بـا امضـای مظفـر بقایی کرمانی تأسـیس 

حـزب زحمتکشـان ملت ایـران اعالم شـد.
 فـردای آن روز و در   همان روزنامه اساسـنامه 
موقـت حـزب زحمتکشـان ملـت ایـران و بیانیه 
تشـکیل حـزب مذکـور درج گردیـد و از   همـان 
تاریـخ، روزنامـه شـاهد بـه عنـوان ارگان حـزب 
در  شـد.  خوانـده  ایـران  ملـت  زحمتکشـان 

اساسـنامه موقـت حـزب، هـدف از تشـکیل آن 
ثانیـا تثبیـت  از جبهـه ملـی و  اوال پشـتیبانی 
هدف هـای خـاص طبقـات محـروم کشـور اعالم 
شـد بـود. البتـه باید گفت کـه این، آرمـان حزب 
زحمتکشـان بـود ولی آنچـه بقایی و ملکـی را به 
همـکاری کشـانده بـود و هدف های فـوری حزب 
تلقی می شـد حمایـت از دولت دکتـر مصدق در 
اجـرای قانـون ملی شـدن صنعت نفـت و مبارزه 
بـا فعالیت هـای حزب تـوده بود که رهبـر حزب، 
یعنـی مظفـر بقایی کرمانـی کرارا به آن ها اشـاره 
کـرده اسـت. اگرچـه حـزب زحمتکشـان ملـت 
ایـران تـا آخریـن لحظـات حیـات خود بـا حزب 
تـوده درگیـری داشـت و بـه روش هـای مختلف 
بـا رهبـران ایـن حـزب طرف می شـد امـا موضع 
آن در قبـال دولـت دکتـر مصدق مسـتدام نبود.

حـزب زحمتکشـان در طـول فعالیـت خـود 
جملـه  از  داشـت  متفاوتـی  بسـیار  عملکـرد 
در طـول مـدت کمتـر از 2 سـال از هـواداری 
سرسـختانه از دکتـر مصـدق دسـت کشـید و به 
مخالفـت بـا او پرداخـت. بطـور کلی می تـوان در 
یـک جمع بندی سـاده موضع سیاسـی حـزب را 
تحـت عناویـن زیر مورد بررسـی قـرار داد: حزب 
زحمتکشـان هنگامی تشـکیل شـد که نفت ملی 

يادداشت
سيری در زندگی سياسی دكتر مظفر بقايی كرمانی

مرد هزار چهره!
 عليجان غضنفری

بـا روی کار آمـدن دولـت ملـی دکتر مصـدق و ایجاد 
ملـی شـدن صنعـت  پـی  در  فضـای شـورانگیزی کـه 
نفـت حـال و هـوای سیاسـی ایـران را در بر گرفتـه بود، 
مخالفـان نهضـت نیـز بیـکار ننشسـته و حادثـه افرینـی 
هـای خـاص خـود را داشـتند. از یـک سـو حـزب تـوده 
بـا تاکتیک»میتینگ های ناگهانی« در سـر چهـاراه ها و 
مراکـز تجمـع جو را متشـنج نمـوده و بـه زد و خورد می 
کشـانید و از دیگر سـو »نفتـی های انگلیسـی« یا »توده 
ای هـای قالبـی« کـه مأمور دولـت انگلیـس بودند دولت 

را در اداره امـور ناتـوان جلـوه مـی دادند.
احـزاب هـوادار جبهـه ملـی هـم هیـچ کـدام - به جز 
تـا انـدازه ای »حـزب ایـران« در قـد و قامـت یـک حزب 
قـوی ماننـد حـزب تـوده نبودنـد کـه توانایـی تسـلط بر 
امـور را داشـته باشـند. در نتیجـه در اواخـر اردیبهشـت 
1330 دکتـر مظفـر بقایـی کرمانـی کـه در آن روزهـا 
یکـی از پرشـورترین طرفـداران دکتر مصـدق بود»حزب 
زحمتکشـان« را کمـی پـس از روی کار آمـدن او و برای 
یـاری نهضـت ملـی تأسـیس نمـود. پیـش از آن دکتـر 
بقایـی عـده ای از جوانـان بازاری و پیشـه ور  و دانشـجو 
را بـه صـورت »سـازمان نظـارت بـرای آزادی انتخابـات« 
و»نگهبانـان آزادی« پیرامـون خـود گـرد آورده بود و این 
جوانـان نقش فعالـی در انتخابات دوره شـانزدهم مجلس 
و جنبـش ملـی کـردن نفـت انجام دادنـد. بقایی هسـته 
اولیـه حزب زحمتکشـان را بـا همین ها تشـکیل داد. اما 
در ابتـدا ایـن حـزب توانایـی آن را نداشـت که بـا قدرت 
تشـکیالتی و دسـتگاه تبلیغاتـی گسـترده حـزب تـوده 
رقابـت کند. امـا ورود»خلیـل مکی« ایدئولوگ برجسـته 
و مـردی بـا تقـوای سیاسـی الزم بـه روزنامـه شـاهد که 
ارگان حـزب زحمتکشـان بـود و برخـورد عقایـد و آرای 
کسـانی که دانش سیاسـی الزم را داشتند، حزب زحمت 
کشـان را بـر سـر زبـان هـا انداخت. امـا متأسـفانه دیری 
نپاییـد بقایـی کـه بـه تقـوای سیاسـی اعتقادی نداشـت 
و در رسـیدن بـه مقصـود بـه قاعـده »هـدف؛ وسـیله را 
توجیـه مـی کند« معتقـد بود تـا جایی که گاه به شـیوه 
های ماکیاولیسـتی هم متوسـل می شـد و همن موجب 

جـدا شـدن »ملکی« از وی شـد.
حـاج محمـد صنعتی که سـال ها بـا او رفاقت داشـته 
مـی گوید:»بقایـی شـخصیت عجیبـی بـود. هرگـز بـه 
مطامـع مادی آلـوده نشـد. در اوج فعالیت های سیاسـی 
اش کـه گاه در سرنوشـت کشـور تأثیـر مـی گذاشـت 
هیـچ گاه سـاده زیسـتی را رهـا نکـرد. تمـام دارایـی او 
در تهـران خانـه کوچکـی بـود پشـت بهارسـتان. و همه 
وسـایل ایـن خانـه عبـارت بـود از یک تخت سـفری یک 
نفـره، یـک کمـد لباسـی، یک بخـاری چکه ای با بسـاط 
چـای مختصـر و یـک کتابخانـه . او هرگـز ازدواج نکرد و 
تمـام سـال هـای پرشـور سیاسـی اش را در همین خانه 

زیسـت.« مجردی 
بقایـی امـا در پیشـبرد اغـراض سیاسـی تبدیـل بـه 
آدم دیگـری مـی شـد. بی رحمانـه به مخالفین سیاسـی 
خـود حملـه مـی کـرد و گاه از حذف فیزیکـی رقیب هم 
فروگـذار نمـی کـرد. چنـان کـه خوانـده ایـد بـا آن کـه 
حـزب زحمتکشـان دکتـر بقایـی بـه سـرعت گسـترش 
یافـت و بـه صـورت بـزرگ تریـن، متشـکل تریـن، فعال 
تریـن و مبارزتریـن سـازمان جبهه ملی در آمـد اما زمان 
زیـادی نگذشـت کـه بـه واسـطه چنـد اختـالف کوچک 
غیـر سیاسـی راه خـود را از مصـدق جـدا کـرده و بـه 
صـورت یکـی از مخالفـان جـدی دولـت ملـی در آمـد و 
در ایـن مخالفـت تـا جایـی پیـش رفـت کـه در ربـودن 
»سرلشـکر افشـار تـوس« رییـس پلیـس دولـت دکتـر 
مصـدق و اختفـا و قتـل ناجوانمردانـه وی نقـش اصلی را 
بـر عهده داشـت و جبهـه ملی این ضربـه تاریخی را هیچ 
گاه فرامـوش نکـرد. زیـرا او بـود کـه بـا آگاهـی از نقـاط 
ضعـف یـار دیرینـه خود توانسـت دولـت وی را ناتـوان و 
بی اعتبار جلوه داده و غیر مسـتقیم اسـتعمارگران کهنه 
و نـو - انگلیـس و آمریـکا- را بـه برانـدازی دولـت ملـی 
قانـع نماید. همچنـان که نقـش اول اراذل و اوباش حزب 
وی در بعـد از ظهـر روز 28 مرداد 32 در زادگاه بقایی در 
شـهر کرمان و کشـتن مظلومانه »سـرگرد سـید محمود 
سـخایی« رییـس پلیس طرفـدار نهضت ملـی در کرمان 

نیـز هیـچ گاه فرامـوش نخواهد شـد.
در سـال هـای پـس از کودتـا نیـز دکتر بقایـی به جز 
شـخص شـاه، هیـچ کـس از حمـالت تنـد و خردکننده 
اش در امـان نبـود. عـده ای معتقدنـد طرفـداری اش از 
شـاه بـه ایـن علـت بـود کـه توقـع داشـت تـا شـاه از او 
بـرای نخسـت وزیـری و تشـکیل کابینه دعوت کنـد. اما 
گویـی محمدرضـا پهلـوی هـم از عقایـد ماکیاولیسـتی 
بقایی وحشـت داشـت. زیـرا در چند مقطع دربـاره بقایی 
گفتـه بود:»بقایـی ممکـن اسـت در بحران های سیاسـی 
شـخصیت مفیـدی باشـد. لیکـن بـرای تشـکیل کابینـه 

یـک کابـوس واقعی اسـت.«
در  تزلزلـش  روزهـای  در  البتـه  پهلـوی  محمدرضـا 
سـال 57 بـه یـاد بقایی افتـاد؛ اما ایـن سیاسـتمدار پیر، 
زرنـگ تـر از آن بـود کـه خـود را در چاهـی بینـدازد که 
رژیـم در حـال سـرنگونی درون ان بـود. وی از نهضـت 
اسـالمی طرفـداری کـرد؛ امـا مانند دوسـت هـم حزبش 
»حسـن آیـت« نتوانسـت بـه این طرفـداری ادامـه دهد. 
عمـر مظفـر بقایـی کرمانـی در سـال 1364 در زندان به 

رسـید. پایان 

سه روایت از یک جنگل

کودتا با طعم کشک و بادمجان!
  ياسر سيستانی نژاد 

یک
پیشکسـوت  نـگار  روزنامـه  محمـدی  محمـد 
جنـگل  عنوان»تاریخچـه  تحـت  کتابـی  کرمانـی 
قائـم  کرمـان« نوشـته اسـت کـه در آن از دکتـر 
مظفـر بقایـی کرمانی بـه عنـوان بنیانگـذار جنگل 
نـام مـی بـرد. در ابتـدای همیـن کتـاب، نوشـته 
ای بـه قلـم بقایـی کرمانـی منتشـر شـده کـه وی 
ضمـن ذکـر خاطـرات خـود از اروپا و سـفر خود به 
سـواحل اقیانوس اطلس می نویسـد:» در تابسـتان 
سـال  بـه هنـگام1341 تعطیـالت دانشـگاه چـون 
سـال هـای قبل به کرمـان عزیمت کـردم. فرودگاه 
کرمـان از شـهر قریـب 5 کیلومتـر فاصلـه دارد. در 
دو طـرف راهـی کـه بـه شـهر می رسـد تپـه های 
شـنی وجود داشـت که هر سـال باد زمسـتانی آن 

هـا را جـا بـه جـا مـی کند.
ایـن دفعـه دیـدم دور تپـه هـا را سـیم خـاردار 
کشـیده انـد و بـر باالی هـر تپـه میله کلفتـی فرو 
کـرده و روی تختـه ای کـه در بـاال قـرار داشـت 
نوشـته اند»جنـگل مصنوعی« ولـی روی تپه برگ 
سـبز کـه هیـچ، یـک بـرگ زرد و حتی یک سـیخ 

خـار هـم دیـده نمی شـود!!!
جنگلـداری  اداره  شـد  معلـوم  کـردم  تحقیـق 
امسـال ابتـکار بـه خـرج داده و تمام تپـه های دور 
شـهر و تپـه هـای بیـن کرمـان و ماهـان را سـیم 
کشـی کـرده اسـت. از این ابتـکار خیلـی خندیدم. 
بـه شـهر وارد شـدم. ضمـن عبـور از خیابـان هـا 
دیـدم روی دیوارهـا بـا خـط خیلـی درشـت و زیبا 
جـا بـه جا شـعار هایـی نقش بسـته اسـت: جنگل 
طالی سـبز اسـت. جنـگل منبع آب اسـت. جنگل 
ثـروت اسـت. ملتی کـه جنگل نـدارد هیچ نـدارد. 
ملتـی کـه جنـگل نـدارد بدبخـت اسـت. ملتی که 
جنـگل نـدارد اسـتقالل نـدارد. و بسـیاری از ایـن 
فحـش  محتـوی  شـعارهایی  جـای  فقـط  قبیـل. 
خواهـر و مـادر بـه ملتـی کـه جنـگل نـدارد خالی 

بـود! گـر چه شـعارها خیلـی مضحک و بـی جا بود 
ولـی فکـری از خاطرم گذشـت که مـرا متأثر کرد. 
فکـر کـردم کودکـی کـه تـازه خوانـدن و نوشـتن 
آموختـه اسـت پـس از خوانـدن ایـن شـعارها در 
خانـه از پـدرش بپرسـد جنـگل چیسـت؟ پـس از 
فهمیـدن مفهـوم جنـگل و مالحظـه آن کـه اثری 
از آن در کرمـان یافـت نمـی شـود بدیهـی اسـت 
کـه همـه آن شـعارها بـه صـورت منفـی در خاطر 
او منعکـس مـی شـود و عقـده حقـارت پیـدا مـی 
کنـد. دیـدم اگـر اداره جنـگل  به جای هـر یک از 
آن شـعارها نهالـی کاشـته بـود سراسـر شـهر پر از 

درخـت می شـد.«
حـزب  نفـوذ  بـا  بقایـی  دکتـر  آن  از  پـس  و 
سـالگرد   ( مـرداد   14 میتینـگ  در  زحمتکشـان 
مشـروطیت( مـردم را دعـوت به جنـگل کاری می 

. کند
کـه  اسـت  مدعـی  خاطراتـش  در  بقایـی 
سـازمان امنیـت کشـور بـه واسـطه این کـه حزب 
زحمتکشـان شـروع کننـده ایـن حرکـت بـوده در 
مسـیر پیشـرفت کارهای جنگل سـنگ اندازی می 
کـرده اسـت. امـا در اساسـنامه جنـگل قائـم ذکـر 
شـده بـود که:»کمیته جنـگل قائم به هیـچ یک از 
احزاب سیاسـی بسـتگی نداشـته و کانـون فعالیت 

هایـی از ایـن قبیـل نخواهـد بـود.«
حتـی یـک نفـر که ادعـای قطعـه زمینـی را در 
محـدوده جنـگل قائـم داشـته اسـت در عریضـه 
هایـی کـه بـه مقامـات بلنـد پایـه رژیم شـاه کرده 
بـود چنیـن نوشـته بود:»چهـل سـال پـس از آن 
کـه غائلـه جنـگل گیـالن بـه دسـت قائـد توانـای 
ایـران خامـوش شـد، دکتـر بقایـی بـا کمـک چند 
نفـر حمـال و رجالـه و سـپور و چاقوکـش درصدد 
برآمـده اسـت در کرمـان جنگلـی احـداث کند که 

غائلـه گیـالن را در ایـن جـا از نـو بـر پـا کند!«
بـا همـه ایـن موانع، هیـأت امنـای جنـگل قائم 
بـا پیوسـتن پنجاه و شـش نفـر که بسـیاری از آنها 

یکی از دوستان که به تاریخ معاصر عالقه مند است به من می گفت:»از میان شخصیت های تاریخ معاصر هر چه بیش تر درباره 
بقایی می خوانم کمتر می فهمم.« شخصیت پیچیده و سرشار از تضاد دکتر بقایی و نقش پر رنگی که در زمان سیاست پیشگی 

خود داشته و از طرفی خصلت های مثبت و منفی منحصر به فرد او باعث شده که در بین کسانی که سیاست پیشگی او را به یاد 
می آورند طرفداران و مخالفان سرسختی وجود داشته باشد. عده ای او را می ستایند و عده دیگری مذمت می کنند. گاه از او به 

عنوان انسانی کوشا و دلسوز یاد می شود و گاه شخصیتی که برای رسیدن به مقاصد سیاسی خود اخالق را نادیده می گرفته است. 
همه این اظهار نظرها از بقایی انسانی مرموز ساخته که هر کسی از ظن خود او را به محکمه قضاوت می کشاند. یادداشت زیر اما 

سه نما از حوادثی است که امروزه شاید برای بسیاری از کرمانیان و به ویژه نسل جوان جالب باشد. حوادثی که حول جنگل قائم- 
تفرجگاه کنونی جوانان کرمان امروز- می چرخد. 

مظفر بقايی، حزب زحمتکشان

خدمت يا خيانت؟
 برديا اميرتيموری
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5 تاریخ5 چه می خوانيد...
30 اردیبهشـت 1330 حزب زحمتکشـان ایجاد شـد. دبیر کل این حزب مظفربقایی کرمانی بود. او از جمله مردان تاثیرگذار در سیاسـت ایران بود. 
بقایـی در عالـم سیاسـت ایـران بـه همـه جـا رسـید و در عین حال بـه جایی نرسـید. پرونده ویـژه پیام ما دربـاره مرد مرموز سـپهر سیاسـت ایران و 

حزب زحمتکشـان را در صفحات 4 و 5 بخوانید.

يادداشت

تاريخ نگاری حزب زحمتکشان
 رضا عبادی زاده

• تاسـیس حـزب زحمتکشـان:در روز 30 اردیبهشـت 1330 
حـزب زحمتکشـان بـه دبیرکلی مظفـر بقایی کرمانی تاسـیس 
شـد. پـس از اختالفاتـی کـه در جبهـه ملـی از بـدو تشـکیل 
دولـت مصـدق بـه علـت ترکیـب کابینه بـه وجود آمـد، عده ای 
از همراهـان پیشـین جبهـه ملـی از آن جـدا شـده و برخـی از 
آن هـا تشـکل هایی ایجـاد کردنـد. عبدالقدیـر آزاد، فراکسـیون 
وطـن را تشـکیل داد و مظفـر بقایـی حـزب زحمتکشـان ملـت 
ایـران را بـه وجود آورد. این حـزب از ائتالف سـازمان نگهبانان 
آزادی کـه بقایـی آن را ایجـاد کـرده بـود، بـا انشـعابیون حزب 

تـوده بـه رهبـری خلیـل ملکـی به وجـود آمد.
• سـفر بقایـی به امریکا همـراه با دکتر مصدق:بقایـی در 14 مهر 
مـاه 1330 بـه همـراه دکتـر مصـدق به نیویـورک مسـافرت کرد 
کـه قـرار بـود در آن سـفر مصـدق در پاسـخ به شـکایت انگلیس 
در شـورای امنیـت سـازمان ملـل سـخنرانی کنـد. قبـل از ایـن 
مسـافرت بقایـی با فینچ، وابسـته کارگری سـفارت آمریـکا درباره 
مرام حزب زحمتکشـان به گفتگو نشسـت. در ایـن مالقات بقایی 
اطالعاتـی دربـاره منبـع مالـی حزب و اهداف سیاسـی خـود ارائه 
داد و ضمنـاً دربـاره اتحادیه هـای کارگری غیرکمونیسـت به فینچ 
گـزارش داد. بقایـی مدعـی شـد که حزبـش حدود ده هـزار عضو 
در تهـران دارد و نیـز ادعـا کـرد کـه در ایـران یـک میلیـون نفـر 

طرفـدار حزب او هسـتند.
سـازمان   1330 آذر  چهاردهـم  تـوده:  حـزب  بـا  درگیـری   •
برنامـه  تـوده  بـه حـزب  وابسـته  آمـوزی  دانـش  و  دانشـجویی 
تهـران  دانشـگاه  جلـوی  از  کـه  دادنـد  سـازمان  را  تظاهراتـی 
آغـاز می شـد و در میـدان بهارسـتان خاتمـه می یافـت. حـزب 
زحمتکشـان که تنها سـازمان متشـکل عضو جبهه ملـی ایران به 
شـمار می رفـت نقـش اصلـی را در مقابلـه بـا نفوذ حزب تـوده به 
عهـده گرفـت. مقابلـه این دو حزب حـوادث خشـونت آمیزی را به 
وجـود آورد کـه در   نهایـت نهضـت ملـی را تضعیف کـرد. رهبری 
حـزب تـوده تظاهـرات را برگـزار کـرد و درگیـری شـدیدی بیـن 

طرفـداران ایـن دو حـزب پیـش آمـد.
• درگیـری دوم بـا حزب توده: در هشـتم فروردیـن 1331 نیز به 
دعـوت سـازمان جوانان دمکرات وابسـته به حزب تـوده میتینگی 
بـه مناسـبت پایان هفتـه جهانی جوانـان در میدان فوزیـه برگزار 
شـد. پـس از برگـزاری مراسـم شـرکت کننـدگان بـه تظاهـرات 
پرداختنـد، در خیابان هـای فردوسـی و نـادری زد و خـوردی بین 
تظاهرکننـدگان و طرفـداران حـزب زحمتکشـان در گرفـت کـه 
منجـر بـه کشـته شـدن دو تـن و زخمـی شـدن بیـش از پنجـاه 

تـن گردید.
• اختـالف نظـر بقایـی و ملکـی در حـزب: در پـی مخالفت هـای 
بقایـی بـا مصـدق کـه مدت هـا قبـل از سـال 1331 شـروع شـده 
بـود دو دیـدگاه در حـزب زحمتکشـان پدیـد آمـد: دیـدگاه بقایی 
کـه دوران همـکاری بـا مصـدق را پایـان یافتـه می دیـد و دیـدگاه 
خلیـل ملکـی کـه بـه تـداوم همکاری بـا مصـدق تمایل داشـت از 
26 تیـر مـاه 1331 مواضـع بقایـی در ایـن زمینـه علنـی شـد. در 
ایـن روز مصدق اسـتعفای خود را روی میز کارش گذاشـت و شـاه 
احمـد قـوام را بـه جـای وی منصـوب نمـود. در همیـن روز دکتـر 
عیسـی سـپهبدی توسـط بقایی با قـوام دیدار کـرد. خلیل ملکی و 
همراهانش از این مالقات مطلع شـدند و خواسـتار آن گردیدند که 
مضمـون گفت وگوهـای سـپهبدی با قوام بـه اطالع اعضـای حزب 
برسـد. بقایـی ابتدا تمـارض کـرد و در بیمارسـتان خصوصی »رضا 

نور« بسـتری شـد.
• اسـتعفای بقایـی از حـزب: در 20 مهـر مـاه 1331 جلسـه 
حزبی تشـکیل شـد و بقایی که می کوشـید از پاسـخگویی طفره 
رود بـا عصبانیـت جلسـه را تـرک کـرد و از حـزب اسـتعفا نمود 

و در خانـه نشسـت. 
• اخـراج خلیـل ملکـی از حـزب و انشـعاب در حـزب: هـواداران 
مظفـر بقایـی پـس از اسـتعفای او از حـزب،  در عصـر 22مهرماه 
1331 بـه دفتـر حزب ریختند و طرفداران ملکـی را پس از ضرب 
و شـتم بیـرون رانـده و بقایـی را از منـزل بـه مرکز حـزب آوردند 
و در اجتماعـی 12هـزار نفـر از اعضـای حـزب را اخـراج کردنـد. 
بقایـی در اعالمیـه ای کـه در روزنامـه شـاهد منتشـر شـد علـت 
اخـراج خلیـل ملکـی را کمونیسـت بـودن او عنـوان کـرد. در پی 
ایـن اطالعیه حزب زحمتکشـان به دو گروه منشـعب شـد: حزب 
زحمتکشـان ملـت ایـران بـه رهبری بقایـی و حزب زحمتکشـان 

ملـت ایـران »نیـروی سـوم« بـه رهبری خلیـل ملکی.
• دسـتگیری بقایـی: بقایـی در ماجـرای قتـل سرلشـکر محمود 
افشـار طـوس رئیس کل شـهربانی دولت مصدق نیـز ایفای نقش 
کـرد. در 25مـرداد بقایـی و زهـری دسـتگیر شـده و بـه زنـدان 
عشـرت آبـاد انتقـال یافتنـد. زهـری فـردای آن روز آزاد شـد امـا 

بقایـی تـا کودتـا و سـقوط دولـت مصـدق در زنـدان بود.
• حملـه بـه خانـه دکتر مصـدق: در ماجـرای کودتـای 28 مرداد 
نیروهـای حـزب زحمتکشـان از جمله افـرادی بودند کـه به خانه 

مصدق حملـه بردند.
• قتل رئیس شـهربانی کرمان: شـعبه کرمان حزب زحمتکشـان 
در روز 28 مـرداد با همکاری اوباش آن منطقه سـرهنگ سـخایی 

رئیـس شـهربانی کرمان را بـا وضع فجیعی به قتل رسـاند.
• انتصـاب مسـئول سـازمان نظامـی حـزب: حسـین خطیبـی 
پـس از 28 مـرداد بـه عنـوان مسـئول سـازمان نظامـی حـزب 
زحمتکشـان با شـاه ارتباطی نزدیک داشـت و عـزل و نصب های 
ارتـش بـا نظـر وی انجام می گرفـت و نظرات بقایی نیـز از طریق 

خطیبـی بـه شـاه منعکس می شـد.
• تبعیـد بقایـی بـه زاهـدان: بقایـی بـرای رسـیدن بـه نخسـت 
زاهـدی و  بـا  را پیـش رو داشـت، درگیـری  زاهـدی  وزیـری، 
هیاهویـی کـه بر سـر انتخابـات مجلـس هجدهم بـه راه انداخت 

باعـث شـد تـا بـه زاهـدان تبعید شـود.
• دسـتگیری مجـدد بقایـی: بقایـی به علـت انتشـار اعالمیه ای 

علیـه دولت در سـال 1339 مجددا دسـتگیر شـد. 
• تاییـد دولـت امینـی: بقایـی پـس از آزادی علیـه دولـت امینـی 
فعالیتـی نکـرد چنانچـه اعضـای رده پاییـن حزب زحمتکشـان در 
ایـن زمینـه از او سـوال کردنـد و بقایـی در پاسـخ اعـالم کـرد کـه 
دولـت امینـی را تایید کـرده و می کند زیـرا وی اقدامات مالی محال 
ممکنـی را انجـام داد و یک عده را از تخت فرعونی به خاک کشـید.

• سـکوت حـزب در برابـر وقایـع پانـزده خـرداد: در 18 خـرداد 
1342بقایـی دربـاره وقایع پانزده خرداد گفت: ما همچنان سـکوت 
خواهیـم کـرد ولـی افـراد حزب بایسـتی تـا آنجایـی که برایشـان 
تولیـد خطـر ننمایـد بـا مـردم همـکاری و آن هـا را ارشـاد نمایند. 
امـا بایسـتی همـه افراد حـزب بداننـد که اگر یکـی از افـراد حزبی 
زخمـی یـا دسـتگیر شـود بنده کـه رهبر حـزب و به همگی شـما 

عالقمنـد نیـز هسـتم برایـش فاتحه هـم نخواهـم خواند.
• نامـه حسـن آیـت بـه بقایـی: سیدحسـن آیـت عضـو حزب 
در سـوم آذرمـاه 1342 نامـه ای مفصـل و مشـروح مشـتمل 
بـر94 صفحـه بـه بقایـی نوشـت. در ایـن نامـه گوشـه هایی از 
اوضـاع و احـوال سیاسـی ایـران و مواضـع آیـت در برابـر آن 
بیـان شـده بـود. بقایـی، آیـت را عنصـری »کج فکـر« لقب داد 
لغـت  تلقـی می کـرد و حتـی  او را سمپاشـی  و فعالیت هـای 
»مخـرب« هـم بـه القـاب او اضافـه شـد. آیـت از دیـد عناصـر 
»احساسـاتی«  و  »پنجـه«  »جـوان«،  فـردی  حـزب  قدیمـی 
شـناخته می شـد لیکـن خود او نوشـت کـه غرضش از نوشـتن 

نامـه چیـزی جـز پیشـرفت و اعتـالی حـزب نیسـت.
ادامه در صفحه 8

سه روایت از یک جنگل

کودتا با طعم کشک و بادمجان!
  ياسر سيستانی نژاد 

شـده بـود و دولـت مصـدق بـرای اجـرای قانون 
ملـی شـدن صنعت نفت روی کار آمـده بود. قبل 
از آن، شـرکت نفـت ایران و انگلیـس پایگاه خود 
را در ایـران قوام بخشـیده بـود و همچون دولتی 

در دولـت در سیاسـت ایـران نقـش ایفـا کرد.
 مشـروح جریاناتـی کـه به اسـتعفای مصدق، 
روی کار آمـدن احمـد قوام، قیام مـردم ایران در 
روز 30 تیـر 1331 و سـقوط قـوام منجر شـد در 
منابـع و مراجع متعددی آمده اسـت. نقشـی که 
حـزب زحمتکشـان ملـت ایران و رهبـر آن دکتر 
بقایـی در تشـکیل مجـدد کابینـه مصـدق ایفـا 
کـرد بـر کسـی پوشـیده نیسـت. روزنامه شـاهد 
ارگان حـزب زحمتکشـان ملـت ایـران بـه طـور 
بی سـابقه ای از مصـدق حمایـت کـرد و در برابـر 

احمـد قـوام را مـورد حمله قـرار داد.
نکتـه ای کـه توجـه بـه آن در ایـن مقطـع 
ضـروری می نمایـد ایـن اسـت کـه موضـع رهبر 
زحمتکشـان در واقعـه 30 تیـر چون خـود دکتر 
مصدق بیشـتر علیـه قوام بود تـا علیه محمدرضا 
پهلـوی. حتـی پـس از آنکـه قـوام کنـار رفـت و 
مصـدق روی کار آمـد، بقایـی همچنان با شـدت 
تمـام احمـد قـوام را مـورد انتقـاد قرار مـی داد و 
در مجلـس شـورای ملـی، روزنامـه شـاهد و در 

میتینگ هـای حزبـی علیـه قوام السـلطنه موضع 
بـود  ایـن در حالـی  تنـد می کـرد.  گیری هـای 
کـه عامـل اصلـی بوجـود آمـدن ایـن حـوادث 
محمدرضـا پهلـوی بـود نـه قـوام و ایـن مسـئله 
را دولـت مصـدق هـم سـعی داشـت بـا سـکوت 
شـامل مرور زمان ننموده کسـی معترض نشـود.

بـرای ایجاد تفرقه میان مصـدق و همراهانش 
در جریـان نهضـت ملـی از طـرف مخالفیـن او و 
مـن جملـه از سـوی دربـار راه هـای گوناگونـی 
پیموده شـد و دسیسـه های مختلف به کار رفت. 
یکـی از ایـن راه هـا نویـد پسـت نخسـت وزیری 
بـود که بـه افرادی همچون محمود افشـارطوس، 
فاطمـی، حسـین مکـی، غالمحسـین  حسـین 

صدیقـی و دکتـر بقایی کرمانی پیشـنهاد شـد.
 داسـتان دزدیدن و قتل سـرتیپ افشارطوس 
یکی از قسـمت های تاریـک زندگی مظفر بقایی 
بـه عنوان دبیـرکل حزب زحمتکشـان بـود. زیرا 
هرگز مشـخص نشـد که چه کسـی متهم اصلی 
قتل افشـارطوس بود ولی بسـیاری بـر این باورند 
کـه مظفربقایی نقش پررنگـی در دزدیدن و قتل 
افشـارطوس نقش داشته اسـت. قتل افشارطوس 
یکـی از اصلـی تریـن ضربه هـا به دولـت مصدق 

بـود کـه هرگز از یـاد وطن دوسـتان نمی رود.

بقایـی  زندگی نامـه  نویسـندگان  بعضـی 
عقیـده دارنـد کـه او امید داشـت بعـد از کودتا، 
زاهـدی، کنـار بـرود و او دولـت تشـکیل دهـد 
اما پافشـاری سـپهبد فضـل اهلل زاهدی بـر ادامه 
دولـت نظامـی و حمایـت مالی امریـکا از دولت 
کودتـا امیـد بقایـی را بـه یـأس مبـدل کـرد و 
همیـن امـر و بعـالوه بی مهـری دولـت کودتـا 
نسـبت بـه حـزب زحمتکشـان و ارگان اصلـی 
بقایـی  یعنـی روزنامـه شـاهد سـبب شـد  آن 
در روابـط خـود بـا دولـت زاهـدی تجدیـد نظر 
کنـد و راه دیگـری در پیـش بگیرد. ایـن کار را 
البتـه بهانـه ای می خواسـت کـه حادثـه 16 آذر 
دانشـکده فنـی دانشـگاه تهران، مسـاله رابطه با 
انگلیـس و انحالل مجلس شـورای ملی اسـباب 
آن را فراهـم نمـود.  حـزب زحمتکشـان بعد از 
کودتـای 28 مـرداد و تا زمانی کـه مظفر بقایی 
درگذشـت فعالیـت مسـتمر نداشـت؛ فقـط در 
نیروهـای  جانـب  از  دولت هـا  کـه  زمان هایـی 
می شـد  طلبیـده  چالـش  بـه  سیاسـی  فعـال 
بقایـی هـم بـا انتشـار بیانیه هایـی و جمع آوری 
فعالیـت  بـه  دسـت  خـود  پراکنـده  نیروهـای 
مـی زد و هنگامـی کـه فعالیت سیاسـی کاهش 
می یافـت حـزب زحمتکشـان هـم ماننـد دیگر 

گروه هـای سیاسـی در انـزوا فـرو می رفـت و باز 
انتظـار روزی را می کشـید کـه امـکان فعالیـت 
فراهـم شـود. بـا وجـود ایـن، خیلـی از فعـاالن 
سیاسـی را عقیـده بـر ایـن اسـت کـه حـزب 
زحمتکشـان حتـی قبـل از کودتـا نفـوذ کلمـه 

را نداشـت.
قـوام در كتـاب خاظـرات خـود درباره 
زحمتکشـان  حـزب  و  بقايـی  مظفـر 

يسـد مينو
پانزدهـم  دوره  »انتخابـات  بخـش  در  قـوام 
مجلـس« خاطـره خـود را چنیـن نقـل می کند: 
»...روزنامه هـای اطالعـات و کیهـان علیـه من و 
دوسـتان نزدیک مقاالت تند و انتقادآمیز منتشر 
معمـوالً  کـه  موسـمی  روزنامه هـای  سـاختند. 
مالـی  دریافـت کمک هـای  بـا  مواقـع الزم،  در 
به وسـیله استعمار انگلسـتان مورداسـتفاده واقع 
می شـوند و علیـه آزادیخواهـان و وطن پرسـتان 
بـه کار می رونـد، از قبیـل روزنامه هـای صـدای 
وطـن، صـدای مـردم، اقـدام و از ایـن قبیـل، از 
هیـچ هتاکـی و اهانت به من و همـکاران وفادارم 

بـا  کـه  بقایـی  مظفـر  دکتـر  نورزیدنـد.  دریـغ 
مسـاعدت و کمک مـن از ورطـه گمنامی بیرون 
آمـده و بـرای نخسـتین بار بـه مجلـس راه یافته 
بـود مأمـور شـد به عنوان اینکـه من دیگـر رهبر 
حـزب دموکـرات ایـران نیسـتم، محـل حـزب 
دموکـرات را کـه در آن موقع در کافه شـهرداری 
بـود، اشـغال نمایـد. این شـخص فرومایـه و کم 
غیـرت نیـز به اتفاق گروهـی چاقوکـش و چماق 
به دسـت بـه محل حزب حمله ور شـد. حسـین 
مکـی نیـز کـه موفقیـت خـود را در انتخابـات 
اراک، مرهـون  از شـهر  مجلـس شـورای ملـی 
مسـاعدت مـن بـود از عضویت حـزب دموکرات 
اسـتعفا کـرد و بـا نهایـت بی شـرمی مخالفـت با 

مـن را آغـاز نمود«
در پایـان این سـوال در اذهان بسـیاری مانده 
اسـت کـه مظفـر بقایی و حـزب زحمتکشـان در 
طول سـال هـای فعالیت سیاسـی خـود خدمت 
کـرد یـا خیانـت. پرسشـی که بـه آن نمـی توان 
پاسـخی صریـح داد ولی بسـیاری او را خائن می 

شناسـند تـا خادم.

بـه رحمـت خـدا رفتـه انـد و تعـدادی از آن هـا 
خوشـبختانه هنـوز در قید حیات و خدمت رسـانی 

بـه شـهر هسـتند کار خـود را ادامـه مـی دهد.

دو
هـر سـاله اعضـا و پایـه گـذاران کمیتـه جنـگل 
قایـم در 14 مـرداد مـاه کـه مصـادف بـا انقـالب 
مشـروطیت بـود دور هـم جـع مـی شـدند و بـا 
غـذای سـنتی کرمان- کشـک و بادمجـان- از خود 

پذیرایـی مـی کردنـد.
در سـال 1359 کـه 14 مـرداد مصـادف بـا مـاه 
مبـارک رمضـان بـود. گرداننـدگان مهمانـی تاریخ 
ایـن ضیافـت را بـه آخریـن جمعـه مـاه شـعبان 

منتقـل کردنـد. 
تیرمـاه   20 جمعـه  نویسـد:»روز  مـی  بقایـی 
جنـگل  بـه  ظهـر  از  بعـد  یـک  سـاعت   1359
رسـیدم. در برابـر مدخـل جنـگل تعدادی پاسـدار 
مسـلح ایسـتاده بودنـد. پنداشـتم ایشـان بـه جای 
ژانـدارم هابـرای حفظ انتظامـات آمده انـد.... هنوز 
چایـی کـه برایـم آورده بودنـد نوشـیده نشـده بود 
کـه ناشناسـی جلـو آمـد و اجـازه خواسـت پهلویم 
گوشـه  گفت:»بفرماییـد  مقدمـه  بـدون  بنشـیند. 
خلوتـی عرضـی داشـتم.... آقـای فهیـم گفتـه انـد 
احتـرام جنابعالـی رعایـت شـود...« بدیـن ترتیـب 
مظفـر بقایـی و هشـتاد نفـر از مدعویـن توسـط 

مأمـوران دسـتگیر شـدند.
 امـا پـس از مدتـی بـا رأی دادسـرای انقـالب 
اسـالمی مبنـی بـر ایـن که:»علـت تغییـر زمـان 
مهمانـی از 14 مـرداد بـه بیسـتم مـرداد مصـادف 
بـودن 14 مـرداد با مـاه مبارک رمضان بوده اسـت 
و موضـوع هیچ گونـه ارتباطی با توطئـه علیه نظام 
جمهوری اسـالمی نداشـته اسـت. بنا بـه مراتب به 
علـت فقـد دلیـل کافی بـر وقـوع اتهام انتسـابی به 
متهمیـن مذکـور قـرار منـع پیگـرد صـادر و اعالم 

گـردد.« می 

سه
حجـت االسـالم مرتضـی فهیـم کرمانـی رییـس 
وقـت دادگاه انقـالب کرمـان کـه دسـتور بازداشـت 
کشـک بادمجـان خورهـا را صـادر کـرده بـود بعدها 
در مجلـس شـورای اسـالمی در دفـاع از اعتبـار نامه 
خـود دسـتگیری ایـن افـراد را توطئه ای سیاسـی از 
جانـب بنی صـدر- رییس جمهور وقـت- عنوان کرد 
و گفـت:»... یـک مرتبـه به ما خبـر دادندیک گزارش 
رمزی و سـری رسـیده به دادگاه انقالب که یک عده 
ای در صـدد کودتا هسـتند. به نام کودتای)فارسـت( 
بـا )فـارت( که نمـی دانم چه بـود که به فارسـی می 
شـود جنگل! بـرای ما ترجمه کردنـد کودتای جنگل 
یـک شـاخه اش در کرمان اسـت. مواظب باشـید در 
فـالن روز در آن جـا تشـکیل جلسـه داده ایـن ها را 
محاصـره بکنید...آقایی از تهـران آمده به نام مصدقی 
یـا مصدقـی زاده نمـی دانـم کی بـود. یـک نامه هم 
داشـت. بعـد مـا تماسـی گرفتیـم بـا آقای قدوسـی 
کـه چنین نامـه ای از طرف شـما دارد. ایشـان گفت 
نـه! اگـر نامـه اش را نـگاه کنیـد تاریخـش مـال یک 
مـاه قبـل اسـت و آن هـم مربـوط بـه همیـن تهران 
و حوالـی تهـران اسـت و ربطی بـه آن جا نـدارد. بی 
خـودی اسـت. مـا قـدری یکـه خوردیـم. بنـا کردیم 
به تحقیقـات کردن... همیـن آقا]مصدقی[ آمد گفت 
کـه آقـا از تهـران دسـتور داده انـد همـه ایـن هـا را 
به تهران بفرسـتید. گفتـم کی دسـتور داده؟ گفتک 
مقامـات باال! مقامات باال چه کسـانی هسـتند؟ گفت 
از دفتـر ریاسـت جمهـوری دسـتور داده انـد. ما یک 
مرتبـه فهمیدیم قضیه، قضیه سیاسـی اسـت نه یک 

واقعیت...«
فهیـم کرمانی دسـتور ریاسـت جمهـوری مبنی 
بـر اعـزام دستگیرشـدگان بـه تهـران را اجـرا نمی 
کنـد و هواپیمـای فرسـتاده شـده از طـرف بنـی 
صـدر را کـه خالی به کرمان فرسـتاده شـده بود را 

خالـی بـه سـمت تهـران برگرداند.

یکی از دوستان که به تاریخ معاصر عالقه مند است به من می گفت:»از میان شخصیت های تاریخ معاصر هر چه بیش تر درباره 
بقایی می خوانم کمتر می فهمم.« شخصیت پیچیده و سرشار از تضاد دکتر بقایی و نقش پر رنگی که در زمان سیاست پیشگی 

خود داشته و از طرفی خصلت های مثبت و منفی منحصر به فرد او باعث شده که در بین کسانی که سیاست پیشگی او را به یاد 
می آورند طرفداران و مخالفان سرسختی وجود داشته باشد. عده ای او را می ستایند و عده دیگری مذمت می کنند. گاه از او به 

عنوان انسانی کوشا و دلسوز یاد می شود و گاه شخصیتی که برای رسیدن به مقاصد سیاسی خود اخالق را نادیده می گرفته است. 
همه این اظهار نظرها از بقایی انسانی مرموز ساخته که هر کسی از ظن خود او را به محکمه قضاوت می کشاند. یادداشت زیر اما 

سه نما از حوادثی است که امروزه شاید برای بسیاری از کرمانیان و به ویژه نسل جوان جالب باشد. حوادثی که حول جنگل قائم- 
تفرجگاه کنونی جوانان کرمان امروز- می چرخد. 

مظفر بقايی، حزب زحمتکشان

خدمت يا خيانت؟
 برديا اميرتيموری



شماره پیاپی 384   دوره جدید شماره 15
سه شنبه 5 خردادماه 1394 

w w w . k e r m a n j o u r n a l i s t s . c o m
اگر مطلب این صفحه را پسندیده اید

شماره              را پیامک کنید 

پیامک : 
50002203034

66 ویژه
چه می خوانيد...

دوم خـرداد 1390 ناصـر حجـازی چشـم از جهان فروبسـت اما با گذشـت 4 سـال از مرگ وی، او در یـاد مردم ایران مانده اسـت. صفحه »ویژه« 
بـه ناصرخـان حجـازی اختصاص دارد. از یـاد نبرید حجـازی روزگاری در کرمان مربی تیم فوتبال شـهرداری کرمان بود. 

 وصال روحيان
ناصـر ِحجازی متولد 23 آذر 1328 
در خیابـان آریانـا تهـران پـا بـه جهان 
 4 و  مـادر  و  پـدر  همـراه  او  گشـود. 
خواهـر و یک بـرادر در تهـران زندگی 
می کـرد. پـدرش متولـد منطقـه اللـه 
آژانـس  تهـران  در  کـه  بـود  تبریـز 
امـالک خـود را اداره میکـرد. وی دوره 
دبسـتان را در دبسـتان هخامنـش و 
دوره دبیرسـتان را در دبیرسـتان های 
و  سـهند  سـینا،  سـعادت،  ابومسـلم، 
شـرق طی کرد و در سـن 16 سـالگی 
در تیـم فوتبـال دبیرسـتان ابومسـلم 
دروازه  و  راسـت  محاجـم  پسـت  در 
بـان بـازی می کـرد کـه آن زمـان در 
منطقـه  در  واقـع  خاکـی  زمین هـای 
دامپزشـکی فعلـی، جامـی به نـام جام 
شـهرزاد برگزار می کردنـد که حجازی 
نیـز در تیـم بـه عنـوان مهاجـم بـازی 
می کـرد. همچنیـن در تیم بسـکتبال 
مسـتمر  حضـور  دبیرسـتان  ایـن 
داشـت. دبیرستان ابومسـلم در خیابان 
ابوسـعید در نزدیکـی میـدان منیریـه 
وی  سـابق  منـزل  حوالـی  تهـران، 
واقـع شـده بـود. در سـال 1350 وارد 
مدرسـه عالـی ترجمه شـد و بعـد از 6 
سـال بـه دلیل مسـافرت های ورزشـی 
موفـق شـد لیسـانس خـود را از ایـن 
دانشـگاه دریافـت کند. ناصر اسـطوره 
فوتبـال  ملـی  تیـم  اول  دروازه بـان  و 
ایـران در دهه 50 بود کـه دو قهرمانی 
و   1972( آسـیا  ملت هـای  جـام  در 
1976(، یـک قهرمانـی در بازی هـای 
آسـیایی )1974( و شرکت در المپیک 
)1972 مونیـخ( و جـام جهانی فوتبال 
را بـرای خـود و کشـورش بـه ارمغـان 
آورد و بـه هـم راه تیم تـاج قهرمانی در 
جام تخت جمشـید و جام باشگاه های 
آسـیا را تجربـه کـرد. و همچنیـن از 
طـرف فدراسـیون بین المللـی تاریخ و 
آمـار فوتبال به عنـوان دومیـن دروازه 
بـان برتـر آسـیا لقـب گرفـت. همسـر 
حجـازی، »بهنـاز شـفیعی« کـه از او 
دارای دو فرزنـد بـه نام هـای آتوسـا و 
آتیـال اسـت نیـز هـر دو فوتبالیسـت 
تیـم  در  سـال  چنـد  آتیـال  بوده انـد. 
اسـتقالل تهران بازی می کرد و آتوسـا 
هـم اولین کاپیتـان تیم ملی فوتسـال 

زنـان ایـران بود.
داستان گرایش حجازی

به فوتبال
››مـن فوتبـال را فقـط بـه صـورت 
رشـته  و  می کـردم  دنبـال  تفریحـی 
حتـی  و  بـود  بسـکتبال  مـن  اصلـی 
بـرای تیـم جوانان بسـکتبال ایران هم 
انتخاب شـدم اما ماجرا از اینجا شـروع 
شـد که روزی با دوسـتان به تماشـای 
بـازی آموزشـگاهی که تیم مدرسـه ما 
هـم در آن شـرکت داشـت رفتیـم. در 
همـان روز دروازه بـان تیـم مدرسـه ما 
آسـیب دیـد و مربـی تیم مرا صـدا زد 
و گفـت ناصـر بیا درون دروازه بایسـت 
مـن هم گفتـم آقا اصاًل مـن نمی توانم 
من فقـط گاهی فوتبال بـازی می کنم 
اون هـم هافبـک تیـم نـه دروازه بانی!! 
مربـی دسـت بـردار نبـود و می گفـت 
بسکتبالیسـت  و  داری  بلنـد  قـد  تـو 
هم بـودی حتمـاً می توانـی چند توپ 
هوایـی رو بگیـری. خالصـه بـا اصـرار 
مربـی و بـا تـرس و لـرز و دلهـره رفتم 

درون دروازه. آن روز بـرای مـن یـک 
روز بیـاد ماندنـی و خاطره انگیز اسـت. 
خـودم هـم بـاورم نمی شـد که چـرا با 
وجـود آن کـه بـرای اولیـن بـار درون 
اینقـدر خـوب  بـودم  ایسـتاده  دروازه 
تـوپ می گرفتـم. بـازی کـه تمام شـد 
همـه تماشـاگرانی کـه بـرای دیـدن 
مسـابقه آماده بودن تشـویقم کردند‹‹. 
حجـازی دو مـاه بعـد همـراه بـا تیـم 
کیهان ورزشـی کـه بازیکنانی همچون 
و  مناجاتـی  مهـدی  وفاخـواه،  غـالم 
مجیـد حلوایـی را بـه خدمـت داشـت 
راهـی گـرگان می شـود تـا بـرای ایـن 
تیـم بـازی کنـد. در گـرگان در حالی 
که وی تنها 16 سـال داشـت تیم آنها 

نتیجـه را 1-0 واگـذار کـرد.
بازیهای باشگاهی

باشـگاهی  تیـم  اولیـن  نـادر  تیـم 
دریافـت 300  بـا  کـه  بـود  حجـازی 
تومـان بـا این تیم قـرارداد بسـت. نادر 
در آن زمان در دسـته دوم باشـگاه های 
تهـران بـازی می کـرد و از همـان تیم 
تیـم ملـی  و  تیـم ملـی جوانـان  بـه 

بزرگسـاالن رسـید.
حجـازی در نهایت بـا دریافت مبلغ 
6 هـزار تومـان بـا تـاج قـرارداد امضاء 
کـرد و در مـاه نیـز 250 تومان حقوق 
برایـش در نظر گرفته شـد. این انتقال 
ناصـر حجـازی بسـیار خـوش  بـرای 
یمـن بـود و حجـازی در همـان سـال 
فوتبـال  مسـابقات  در  قهرمانـی  اول، 
جام باشـگاه های آسـیا و لیـگ فوتبال 
کشـور را بـا تیـم تـاج سـابق جشـن 
گرفـت. در سـال 1348 زمانی که تیم 
ملـی از ترکیـه بازگشـت مرحـوم علی 
دانایی فرد پیشـنهاد بازی در تاج را به 
حجـازی داد و از سـویی دیگـر مرحوم 
آقا مـدد نیز عالقمند بـود که حجازی 

را بـه راه آهن ببـرد. در نهایت حجازی 
بـه تـاج پیوسـت و دروازه بان باشـگاه 
تاج شـد کـه در همان سـال نخسـت، 
قهرمانی جام باشـگاه های آسـیا و جام 
تخـت جمشـید را بـا ایـن تیـم تجربه 

کرد.
مـدت کوتاهی پس از جـام جهانی 
1978 ناصـر شـروع بـه تمریـن با تیم 
 منچسـتر یونایتـد انگلسـتان کـرد که 

عـدم صـدور کارت »آی. تـی. سـی« 
بـرای ایـن دروازه بـان ارزنـده به دلیل 
نبود فدراسـیون منسجم در ایران مانع 
از حضـور وی در لیـگ انگلیس شـد و 
در بقیـه این مدت سـنگربان تیم های 
تـاج و اسـتقالل تهـران بود کـه با این 
تیـم چندیـن دوره قهرمانـی در لیـگ 
کشـور، جـام باشـگاه های تهـران، جام 
حذفـی ایران و جام باشـگاه های آسـیا 
را در کارنامـه خـود ثبـت کـرد. ناصـر 
حجازی در پایـان دوران بازیکنی خود 
بـه بنـگالدش رفـت و پـس از مـدت 
کوتاهـی دروازه بانی در تیـم محمدان، 
سـرمربی ایـن تیـم شـد و نهایتـاٌ در 
سـال 1369 بـازی خداحافظی خود را 

در همیـن تیم انجـام داد.
بازی های ملی

حجـازی پـس از دعـوت بـه تیـم 
 22 در  را  خـود  بـازی  اولیـن  ملـی، 
در  آنـکارا  شـهر  در   1348 شـهریور 
مقابـل تیـم ملی پاکسـتان انجـام داد 
کـه بـا نتیجـه 4 بـر 2 بـه سـود ایران 
تمـام شـد. آخریـن بـازی او هـم در 
سـال 1359 و در بـازی ایـران و کویت 
انجـام گرفـت و بعـد از آن بـه دلیـل 
قانـون عجیبـی معـروف بـه »قانـون 
29 سـاله ها« کـه حضـور دروازه بانـان 
باالی 29 سـال در تیـم ملی را ممنوع 
می کـرد از تیـم ملـی کنـار گذاشـته 
شـد و ایـن درحالی بود کـه این قانون 
آن زمـان تنهـا بـه ناصرحجـازی ابالغ 

 . شد
دوران مربی گری

نخسـتین تجربـه مربیگـری ناصـر 
حجـازی در محمـدان بنـگالدش بود، 
باشـگاهی کـه نقطـه اوج آن در سـال 
1367 و مقابـل یـک تیـم ایرانـی بود. 
ایـن تیم با پیـروزی برابر پرسـپولیس 

بـه یک  چهـارم  نهایی جام باشـگاهای 
آسـیا صعـود کـرد. حجـازی در مـورد 
آن مسـابقه می گویـد: »رئیس باشـگاه 
رختکـن  بیایـم  می خواهـم  گفـت 
بگویـم کمتـر گل بخوریـد آبرویمـان 
نـرود! گفتـم می خواهی بیایـی روحیه 
بچه هـا را تضعیـف کنـی؟ الزم نکرده! 
گفتـم  و  رفتـم  رختکـن  بـه  خـودم 
بچه هـا من پرسـپولیس را می شناسـم 

اصـاًل تیم نیسـت! و خالصه بـه داخل 
زمین رفتیم. در نیمه اول پرسـپولیس 
بـا گل کرمانی از ما جلـو افتاد. در بین 
دو نیمـه حسـابی بـه بچه هـا توپیـدم. 
چشـمتان روز بـد نبینـد بـا گل بیژن 
طاهـری بـازی را مسـاوی کردیم. بعد 
از آن گل خیلـی فشـار آوردیـم چـون 
بـرای صعـود نیـاز بـه بـرد داشـتیم. 
بـازی طوری شـده بود کـه فنونی زاده 
کاپیتـان پرسـپولیس می گفـت بچه ها 
بزنیـد زیـرش 1-1 هـم می ریـم بـاال! 
در دقیقـه 88 سـانتری شـد و مهاجم 
از  را  تـوپ  مـا  سـرعتی  و  خارجـی 
زیـر دسـتان دروازه بـان پرسـپولیس، 
 1-2 و  کـرد  دروازه  وارد  سـلطانی 
بردیـم! ایـن بـرد در تاریـخ محمـدان 
بنگالدش بی سـابقه بـود. بعـد از بازی 
جشـنی گرفتنـد کـه باورنکردنـی بود. 
تمـام مردم شـهر بیـرون آمـده بودند. 
در جشـن شـهردار و وزیر امور خارجه 
هـم حضـور داشـتند.« حجـازی هـر 
از روزهـای حضـور در هنـد و  وقـت 
بنگالدش حـرف می زد بغـض می کرد 
کسـی  »هیـچ  می گفـت:  همیشـه  و 
زندگـی  آن  سـاعت  یـک  نمی توانـد 
مصاحبـه ای  در  او  کنـد«.  تحمـل  را 
در  کـه  اولـی  »روزهـای  بـود:  گفتـه 
هنـد و سـپس بنـگالدش بـودم فقـط 
می توانسـتم روزی یـک وعده شـکمم 
را سـیر کنـم آن هم نه با غـذای خوب 
و مقـوی بلکـه با نـان یا موز کـه ارزان 
بـود. این سـختی ها را به جـان خریدم 
جلـوی  تـا  برنگـردم،  اصولـم  از  تـا 
کسـی تعظیـم نکنم، تا دسـت کسـی 
را نبوسـم، تـا مردانگـی ام را بـه حـراج 
نگـذارم، تـا خداونـد را ناراحـت نکنـم 
کـه آدم بـا شـرافت و با عزتی باشـم.«

سـرمربیگری  دوران  در  حجـازی 

خویـش موفـق شـد اسـتقالل تهـران 
را بـه مقـام نایب قهرمانی باشـگاه های 
آزادگان  لیـگ  در  قهرمانـی  و  آسـیا 
برسـاند. در تیم های سـپاهان اصفهان، 
ذوب آهـن اصفهان، اسـتقالل رشـت، 
ماشین سـازی تبریـز، اسـتقالل اهواز، 
ابومسـلم خراسـان، نسـاجی قائمشهر 
کـه  پرداخـت  مربیگـری  بـه  نیـز 
موفقیـت چندانـی نصیـب وی نشـد، 

در  سـازی  ماشـین  تیـم  چنـد  هـر 
در  خوبـی  بازی هـای   75-74 فصـل 
لیـگ ایـران ارائـه کـرد و بـه همیـن 
خاطـر بحث هایـی در مـورد انتخـاب 
حجـازی به عنـوان سـرمربی تیم ملی 
در مطبوعات مطرح شـد. از قول پسـر 
وی نقـل شـده که در همیـن دوره که 
مصطفـوی رییـس فدارسـون فوتبـال 
بـه عنـوان  بـود حجـازی  قـرار  بـود، 
مربـی تیـم ملـی انتخـاب شـود، امـا 
در نهایـت نـام مایلـی کهن بـه عنوان 

مربـی تیـم ملـی اعالم شـد.
حجـازی کـه در دوران مربـی گری 
اش بازیکنـان بزرگـی همچـون علـی 
رضـا  علـی  رضایـی،  رحمـان  دایـی، 
اکبرپـور و علـی اکبـر اسـتاد اسـدی 
را بـه فوتبـال ایـران معرفـی کـرد در 
سـال 1386 پـس از انتخـاب مجـدد 
علـی فتح اهلل زاده به سـمت مدیرعاملی 
باشـگاه  سـرمربی  مجـدداً  باشـگاه، 
اسـتقالل تهـران گردیـد امـا در هفته 
چهاردهم مسـابقات، فیـروز کریمی را 
بـا وی جایگزیـن کردنـد. حجـازی در 
نهایـت سـال 88 بـه تیم دی اسـترادا 
کشـور اسـلواکی پیوسـت و بـه عنوان 
مدیـر فنـی تاین باشـگاه بـه کار خود 

پایـان داد.
درگذشت

ناصـر حجـازی روز 30 اردیبهشـت 
دیـدار  تماشـای  حیـن  در   1390
تیـم فوتبـال اسـتقالل در برابـر پـاس 
همـدان در روز آخـر لیـگ برتـر بـه 
 دلیـل وخامـت حال به کمـا رفت و در 
حالـی کـه از بیماری سـرطان ریه رنج 
تاریـخ 2 خـرداد 1390،  می بـرد، در 
سـاعت 10:55 صبـح، در بیمارسـتان 
جـان  بـه  جـان  تهـران  در  کسـری 
آفریـن تقدیـم کـرد. ناصـر حجـازی 
در طـول 18 مـاه بیمـاری هیـچ گونه 
کمـک دولتـی را قبول نکـرد. او درباره 
بیماریـش و حضـور مسـئوالن دولتی 
در کنـار خـود در بیمارسـتان گفتـه 
بـود: خیلـی از مسـئوالن آمدنـد. مـن 
احتیاجـی بـه کمـک آن هـا نداشـتم. 

تشییع جنازه ناصر حجازی
مراسـم تشـییع پیکر ناصر حجازی 
ابتـدا قـرار بـود در روز سه شـنبه  در 
3 خـرداد 1390 برگـزار شـود کـه بـا 
درخواسـت های اهالی ورزش و فوتبال 
و هـواداران او بـه دلیـل اینکـه عـده• 
مراسـم  ایـن  در  بتواننـد  بیشـتری 
شـرکت کنند به چهارشـنبه 4 خرداد 
موکول شـد. همچنین قـرار براین بود 
کـه پیکـر ناصر حجـازی در ورزشـگاه 
شـیرودی تشییع شـود که با مخالفت 
آزادی  ورزشـگاه  بـه  تامیـن  شـورای 

یافت. انتقـال 
واکنش ها و پیام های تسلیت

شـخصیت های  از  زیـادی  عـده 
بـه  هنـری  و  سیاسـی،  ورزشـی، 
مناسـبت در گذشـت او پیـام تسـلیت 
آنهـا  بـه  پاییـن  در  کـه  فرسـتادند 

میپردازیـم:
تیتر روزنامه گل،3 خرداد ۱390

سـپ بالتر در نشسـت ژوئن 2011 
کنگـره فیفـا نـام کسـانی را بـرد کـه 
در سـال گذشـته از خانـواده فوتبـال 
درگذشـته اند و در ایـن میـان نام ناصر 
حجـازی هـم از ایـران مطـرح شـد و 
بالتـر با صحبـت درباره ناصـر حجازی 
بـه احترامـش یـک دقیقه سـکوت در 

کنگـره اعـالم کرد.
سـایت فیفا در گـزارش اختصاصی: 
هفتـه اخیـر، هفتـه ای بـود کـه در آن 
مـاورای  واکنش هـای  بـا  مـردی کـه 
صـوت خـود ایـران را بـه دو قهرمانـی 
جـام ملت هـای آسـیا در روزهـای اوج 
آن تیـم در دهـه 1970 رسـانده بـود، 
مـردی کـه منچسـتریونایتد بـرای به 
داشـت،  تمایـل  او  گرفتـن  خدمـت 
برتـر  مـردی کـه دومیـن دروازه بـان 
آسـیا در قرن بیسـتم شـناخته شـد و 
مهم تـر از همـه مـردی کـه در طـول 
61 سـال زندگـی اش متواضـع، صادق 
و فروتـن مانـد، از میان دوسـتدارانش 
آخریـن  ایـن  آخـر  دسـت  و  رفـت. 
حضـور او در فوتبـال بـود و ورزش تـا 
آخریـن لحظه هـا در کنـار او مانـد. در 
واقـع هنگامـی کـه او روز جمعـه بـه 
کمـا رفـت، در حـال تماشـای بـازی 
اسـتقالل و پـاس همـدان از تلویزیون 
بـود. سـر الکس فرگوسـن مربـی وقت 
منچسـتر یونایتـد در دوران بیمـاری 
بـرای  ای  نامـه  در  حجـازی  ناصـر 
سـالمتی و بهبـودی او دعا کـرد. ناصر 
حجـازی نیز در جواب ایـن نامه از وی 

کرد. تشـکر 
در برنامـه نـود )2 خـرداد 1390( 
یک مسـابقه پیامک پس از درگذشـت 
اسـاس  بـر  و  شـد  برگـزار  حجـازی 
مسـابقه  در  کننـدگان  شـرکت  آن 
حجـازی  یـاد   1 عـدد  فرسـتادن  بـا 
برنامـه  ایـن  بـه  داشـتند.  گرامـی  را 
بیـش از چهـار و نیـم میلیـون پیامک 
رسـید. این تعـداد پیامک یـک رکورد 
جدیـد از لحـاظ ارسـال اس ام اس در 
یـک برنامـه تلویزیونـی در ایـران بود. 

همچنیـن در تاریخ 15 فرودین 1391 
درگذشـت ناصـر حجـازی مهم تریـن 
سـوی  از   90 سـال  فوتبالـی  اتفـاق 

بیننـدگان اعـالم شـد.
حواشی

انتخابات رياست جمهوری 
۱۳8۴

حجـازی برای شـرکت در انتخابات 
ریاسـت جمهـوری ایران در سـال 84 
ثبـت نـام کـرد و گفتـه بـود کـه اگـر 
میلیـون  شـود 30  تأییـد صالحیـت 
خواهـد  اختصـاص  خـود  بـه  را  رأی 
داد. و اعـالم کـرده بـود کـه در صورت 
پیـروزی در انتخابـات احمـد نیـک کار 
را بـه معـاون اولـی برمی گزینـد ولـی 
شـورای نگهبـان صالحیـت او را بـرای 
شـرکت در انتخابات رد کـرد. حجازی 
پـس از رد صالحیـت در اطالعیه ای از 
نامـزدی هاشـمی رفسـنجانی حمایت 
کـرد. او پـس از ثبـت نـام بـه روزنامه 
خبرورزشـی گفـت: چـه ایـرادی دارد 
انجـام  سیاسـی  کار  هـم  ورزشـی ها 
مـا  ورزش  در  کـه  االن  بدهنـد؟ 
سیاسـتمداران فعالیـت دارند حاال چه 
ایرادی دارد مثاًل حجازی کار سیاسـی 
کنـد؟! مـن شـرایط اولیـه را کـه برای 
ثبـت نـام دارم. اگـر صالحیت مـان را 
تاییـد کردنـد کـه شـرکت می کنیم و 
فکـر نمی کنـم ایـرادی داشـته باشـد.

موضع گيری در مورد 
هدفمندسازی يارانه ها

 ،1390 سـال  فروردیـن   31 در 
ناصـر حجـازی در مصاحبـه ای کـه بـا 
پرتال شـخصی خـود انجـام داد ضمن 
اعتـراض به وضعیت اقتصـادی موجود 
سیاسـت های  بـه  نسـبت  ایـران،  در 

اقتصـادی دولـت از جملـه هدفمندی 
را  خـود  اعتـراض  شـدیداً  یارانه هـا، 
اعـالم کـرد و شـرایط بیمـاری اش را 
از آن دانسـت. همچنیـن وی  ناشـی 
در بخشـی از ایـن مصاحبـه در مـورد 
پرداخـت ماهیانـه یارانه هـا بـه مـردم 
توسـط دولـت گفـت: دولـت می گوید 
چهـل هـزار تومـان در مـاه بـه مـردم 
گـدا  مـردم  مگـر  می کنیـم،  کمـک 
گنـج  روی  ایـران  مـردم  هسـتند؟ 
دولـت  و...  گاز  نفـت،  خوابیده انـد، 
حـق نـدارد بـه مـردم کمـک کنـد، 
دولـت بایـد کار کنـد، خدمـت کند و 
زحمـت و دسـترنج مردم را دودسـتی 
تقدیـم آنهـا نمایـد. چهل هـزار تومان 
در مـاه به مـردم می دهنـد و بعد چند 
برابـر آن را از جیـب مـردم برداشـت 
می کننـد و سـپس ادعـای خدمـت به 
مـردم دارند. از دید مسـئولین خدمت 
دولـت به مردم یعنـی کار کردن مردم 
بـرای دولت و اینکه مـردم کار کنند و 
پولشـان را تقدیـم دولت نماینـد! برای 
مـن گاز می آمـد چهـل هـزار تومـان 
و حـاال می آیـد یـک میلیـون تومـان. 
مبلغـی  بـا  همسـایه  کشـور  بـه  گاز 
به مراتـب کمتر از آنچـه از جیب مردم 
می شـود.  صـادر  می کننـد،  برداشـت 
بـا دیـدن ایـن شـرایط نبایـد عصبانی 
شـوم؟ نبایـد حـرص بخورم و شـرایط 
جسـمانی ام مثل امروز شـود. حجازی 
نـام  بـدون  صحبت هایـش  پایـان  در 
در  خاصـی  مسـئول  مقـام  از  بـردن 
ایـران  اسـالمی  جمهـوری  حکومـت 
گفتـه بـود: یـا رب روا مـدار کـه گـدا 
معتبـر شـود، گـر معتبـر شـود ز خدا 

بـی خبر شـود.

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تکليف وضيعت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319002000995 هیـات اول موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک کهنوج تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای سـعید احمدی کهنعلی فرزند گلمحمد بشـماره شناسـنامه 300 صـادره از کهنوج 
در یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت 82662/31 مترمربـع پـالک 179 فرعـی از 492 اصلـی مفروز و 
مجـزی شـده از پـالک 1 الـی 7 و 9 فرعـی از 492 اصلـی قطعـه چهـار واقـع در تاریکمـاه قلعـه گنـج بخش 
46 کرمـان مورثـی از مالـک رسـمی آقـای حسـین احمدی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطـالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق 

مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/22    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/03/05

رئیس ثبت اسناد و امالک  کهنوج - اصغر ناروئی
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آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تکليف وضيعت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقدسند رسمی
برابـر رای شـماره 139460319007000208 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کرمـان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای رضـا دریائی گوکی فرزند حسـن بشـماره شناسـنامه 280 صـادره از گلباف 
در ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت 224/94 مترمربع که موازی 18/75 مترمربع از ششـدانگ عرصه 
مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجاره نامبرده قـرار دارد تحت پـالک 170 فرعی از 2785 اصلـی واقع در بخش 
3 کرمـان بـه ادرس کرمـان شـرف اباد خیابان امام علـی )ع( 30 متری کوچه 1 خریـداری از محل مالکیت آقای 
حسـن ایرانمنـش  محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 

انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/22          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/03/05

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 725

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تکليف وضيعت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319007000186 هیـات دوم موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک کرمـان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای مجید لنجانی نژاد فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 12 صـادره از کرمان در 
ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت 261/26 مترمربـع تحت پالک 13639 فرعـی از 4776 اصلی واقع 
در بخـش 1 کرمـان بـه آدرس کرمـان بزرگـراه ایت الـه خامنه ای کوچـه 43 خریداری از محـل مالکیت آقای 
سـیدجالل عمرانـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز 
آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/22         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/03/05
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 644

 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تکليف وضيعت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقدسند رسمی
برابـر رای شـماره 139460319007000555 هیـات اول موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک کرمـان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای علـی اسـدی زاده فرسـنگی فرزنـد رضا بشـماره شناسـنامه 31 صـادره از 
کرمـان در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 283/41 مترمربـع تحـت پـالک 13807 فرعـی از 
3968 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 760 فرعـی از 3968 اصلـی واقـع در بخش 2 کرمـان به آدرس 
کرمـان سراسـیاب خیابـان شـهید مغفـوری کوچـه 10 خریـداری از محـل مالکیت آقای سـید علی حسـینی 
فرسـنگی محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می 
شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت 

در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/03/05

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 715

آگهی تجدید مزایده عمومی )یک مرحله ای(  شماره 94/32   نوبت اول
شركت مزايده گزار: شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان 

موضوع مزايده: فروش اموال غیرمنقول شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان به شرح ذیل: 
1- فروش زمین و ساختمان نیروگاه قدیم اسفندقه 

2- فروش زمین و ساختمان مسکونی اداره برق اسفندقه 
تاریخ و محل فروش اسناد مزایده: از تاریخ 94/3/9 لغایت 94/3/12 به آدرس های ذیل مراجعه فرمایند: 
1- تهران- میدان ونک- خیابان برزیل- ساختمان شهید عباسپور )توانیر( بلوک اول- طبقه 4 واحد 111

2- کرمان- بلوار شهید عباسپور- شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان- امور تدارکات و قراردادها
مبلغ خريد اسناد مزايده: 200000 ریال واریز شده به شماره حساب سیبا 2175093806008 نزد بانک ملی ایران- شعبه برق منطقه ای کرمان 

مبلـغ و نـوع تضمين شـركت در مزايده: رسـید بانکی واریز شـده به شـماره حسـاب سـیبا 2175093806008 بانک ملی ایران- شـعبه برق منطقـه ای کرمان یـا ضمانتنامه بانکی 
بصـورت جداگانـه بـرای هـر یک از امالک یاد شـده و به شـرح ذیل: 

1- زمین و ساختمان نیروگاه قدیم اسفندقه به مبلغ 201.378.600 ریال.
2- زمین و ساختمان مسکونی اداره برق اسفندقه به مبلغ 136.070.420 ریال.
مهلت تحویل پاکات مزایده: حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 94/3/25. 

محل تحویل پاکات مزایده: کرمان- بلوار شهید عباسپور- اداره دبیرخانه شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان. 
زمان و محل بازگشایی پاکات مزایده: ساعت 13:30 روز سه شنبه مورخ 94/3/26 ساختمان شماره یک- طبقه دوم )اتاق کنفرانس( شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان.

- بـه پیشـنهادهایی کـه فاقـد سـپرده یـا امضاء، مشـروط، مخدوش، سـپرده های کمتـر از میزان مقرر، چک شـخصی و نظایر آن و پیشـنهادهائی که پـس از انقضاء مدت مقـرر در آگهی 
واصل شـود مطلقـا ترتیب اثر داده نخواهد شـد. 

- در مقابل فروش اموال غیر منقول مورد مزایده، وجه آن نقدا دریافت و هر گونه مالیات، عوارض و نظایر آن طبق قوانین و مقررات به عهده خریدار است. 
- داوطلبیـن شـرکت در مزایـده در صـورت تمایـل مـی تواننـد در سـاعات اداری بـه امـور تـدارکات و قراردادهـای شـرکت جهـت دریافـت معرفی نامـه و بازدیـد از امالک مـورد مزایده 

مراجعـه نمایند.
محل امالک مورد مزایده این شرکت به شرح ذیل می باشند. 

- زمین و ساختمان نیروگاه قدیم اسفندقه: استان کرمان- شهرستان جیرفت- واقع در اراضی بخش دولت آباد اسفندقه 
- زمین و ساختمان مسکونی اداره برق اسفندقه: استان کرمان- شهرستان جیرفت- واقع در اراضی بخش دولت آباد اسفندقه

- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است. 
ضمنا این آگهی در سایت اینترنتی به آدرسهای www.krec.co.ir ، http://iets.mporg.ir و www.Tavanir.org.ir در دسترس می باشد.

روابط عمومی شركت سهامی برق منطقه ای كرمان 

به مناسبت سالمرگ ناصر حجازی اسطوره همیشه زنده 

سلطان قلب ها
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اگر مطلب این صفحه را پسندیده اید

شماره              را پیامک کنید 

پیامک : 
50002203034

7 ورزش7 چه می خوانيد...
صحبت های مربیان دو تیم فوتبال مس کرمان و استقالل خوزستان سوژه اصلی صفحه »ورزش« است

خبر
شکست آمريکا غير ممکن نيست

فرهـاد قائمـی در پایـان دو اردوی تدارکاتـی تیـم ملـی 
والیبـال ایـران در کشـورهای جمهـوری چـک و فنالند گفت: 
تمرینات خوبی در دو اردوی 14 روزه داشـتیم و برای مسـابقه 
بـا آمریـکا آمـاده شـدیم. قائمـی ادامه داد: مسـابقه بـا آمریکا 
شـروع کار تیـم ایـران در لیـگ جهانی اسـت و همین موضوع 
حساسـیت این مسـابقه را بیشـتر می کند. ملی پوش والیبال 
ایـران تاکیـد کـرد: کادر فنـی، تیم ملـی والیبال آمریـکا را به 
خوبـی آنالیـز خواهنـد کـرد و اگر بازیکنـان نیز بـا تمرکز باال 
در مسـابقه شـرکت کننـد، مـی توانیـم برابـر این تیـم پیروز 
شـویم. وی تصریـح کـرد: انشـاا... با شـناخت کافی نسـبت به 
نقـاط ضعـف و قـوت تیـم آمریـکا به آنچـه می خواهیـم، می 
رسـیم. تیـم ملی والیبال ایـران بامداد روزهای دهـم و یازدهم 
خردادمـاه در لـس آنجلـس آمریـکا بـه مصـاف تیم ملـی این 
کشـور مـی رود. ملـی پوشـان والیبال ایـران امروز پـراگ را به 

مقصـد لس آنجلـس تـرک کردند.

زد و خورد در رختکن
روز شـنبه پـس از اینکـه تمرین تیـم فوتبال پرسـپولیس 
تهـران بـه پایـان رسـید بازیکنان بـه رختکن تیم رفتنـد و به 
نظـر مـی آمد همه چیـز عادی تمام شـده اما ایـن فقط ظاهر 
امـر بود. زمانی که بیشـتر بازیکنان و مربیان تیم پرسـپولیس 
رختکـن ایـن تیـم را ترک کـرده بودند در اتفاقـی عجیب، کم 
سـابقه و بسـیار ناپسـند محمدرضا خانزاده و مبین میردورقی 
دو بازیکـن پرسـپولیس بـا یکدیگـر بـه درگیـری فیزیکـی 
پرداختنـد کـه اگر میانجیگـری تعـدادی بازیکنـان حاضر در 
رختکـن نبود احتمال داشـت شـدت جراحات ایـن دو بازیکن 
زیـاد شـود. در ابتـدا دلیـل تنـش بیـن ایـن دو بازیکـن یـک 
درگیـری سـاده لفظـی بـوده امـا ایـن درگیـری لفظـی ادامه 
یافـت و بـه جاهـای باریـک رسـید بـه طوری کـه خانـزاده و 
میردورقـی بـا یکدیگر به زد و خـورد پرداختنـد. این درگیری 
دور از چشـمان برانکو ایوانکوویچ سـرمربی پرسپولیس رخ داد 
کـه بنـا بـر اعالم پنـدار خمارلـو، مدیر رسـانه ای پرسـپولیس 
مبیـن میردورقـی و محمدرضا جزو بیسـت نفری هسـتند که 

تیـم را در سـفر بـه عربسـتان همراهی نخواهنـد کرد.     
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شرکت 
فانوس سپهر 

تبرستان
اقدام به جذب نیروی کار 
خانم بصورت نیمه وقت 

نموده 
نمایندگی کرمان 

ورفسنجان
0343-32473337 

امالک
 انبوه ساز

فروش ویژه آپارتمان 
نوساز 20متری دانشجو 
متری 1/800میلیون 

بلوار جهاد متری 
2میلیون اجاره آپارتمان 
نوساز 4رهن 500اجاره 

آدرس :بلوار 
جهاد بیست 

متری دانشجو 
نبش مفتح 

03432720495-2

شرکت 
مهندسی 

آسانسور وپله 
برقی پایدار

 بلوار کشاورزمجتمع 
فوالد 

ورودی شمالی
 طبقه 5

03432125740
09133436998

اجرای اسکلت 
های ویالیی 
وآپارتمانی 

LSF پاسازهای
پروفیل سازان 
110شهرک 
صنعتی خضرا

09131991096

برای اولین 
باردرکرمان

چلوخورشت 
زرندی

 سفارشات همراه 
باپیک 

جاده تهران 
نرسیده به سه راه 
سیلو نبش کوچه 
ناحیه انتظامی 

09301426037

ارائه خدمات 
کامپیوتری 

در کوتاهترین زمان 
وبهترین کیفیت 

خیابان فردوسی نبش 
وحشی بافقی نیم طبقه

 فروشگاه
 لپ تاپ 

آل دیجیتال 
09137205058

زند

فروش باغی 
واقع در کوهپایه 

دو لولوباهنر 
1-21قصب 

،100متر ساختمان 
باکلیه امکانات 
حدود قیمت 
250میلیون 

09391410603

فروش 10قصب 
زمین دونبش شمالی 
تفکیک نشده / سند 
بنچاق معتبر واقع 
در بلوار جمهوری 
خ شیروانی کوچه 
3قیمت 125میلیون
09132969642

رهن واجاره 
زیرزمینی 

150متری واقع در 
خیابان انقالب؛
نبش کوچه5

مناسب جهت 
انباری

09133986814

فروشی
یک دستگاه 
جرثقیل 3تن 

اطلس
09131415928

ثبت نام آغازشد 
آموزشگاه خیاطی 

الزهرا 
خیابان 

شریعتی،مقابل 
بانک سپه مرکزی 

پاساژفوالدی 
32262550

اورژانس کامپیوتر
تعمیر کامپیوتر 
در منزل محل 

کاربانازلترین قیمت 
ویروس یابی سیستم 
ونصب آنتی ویروس 

مهندس گله داری
09132994337

امـالک
خرید ، فروش ، رهن و اجاره

امـالک
خرید ، فروش ، رهن و اجاره

فروش 
و واگذاری و خدمات

خدمات چاپ و طراحی
کلیه خدمات چاپ و طراحی بروشور، کتابچه،

کارت ویزیت، تراکت، پوستر و...
بدون واسطه 

09125838494

معماری داخلی
مهندس خدیش

09137567847

توسط وکالی پایه یک 

09131993299

اقامت کانادا 
وآمریکا

نمایندگی آالس 
کیان گاز

 تعمیر لوازم گاز ســوز
تعمیر آبگرمکن بوتان و 

ایران شرق
سرویس و نصب کولر و 

پمپ
بزرگراه امام،  روبروی 
هتل گواشیر، 30 متری 

حجت، بین ک 3و1
09139416639

ایرانمنش

رزرو آگهی در نیـازمندیهای  روزانه 
پیـــام مـــا

تنـــها با  3 هــزار تومان 
در استــان کرمــان 

32117835

استخـدام

نیازمندیم
 به یک 

حسابدار جهت 
کار در دفتر 

روزنامه  
09357973092

صنـعـت سـاختمان
و نقشه کشی

پخش لوله 
واتصاالت
مهندس نادری

آماده همکاری باانبوه 
سازان شهرک الهیه بلوار 
پزشک ابتدای خیابان  

شهید خالداری سمت چپ 
09133990462

فروش ویژه
روغن شترمرغ
رفع و باز کننده چین و 
چروک، رفع لکه و جای 

جوش، ترمیم زخم و جای 
زخم، ترمیم ترک شکم و 
پا، ماسک گیاهی سفت 
کننده و شاداب کننده 

صورت 

09369449827

نقد
ایده برترکارمانیا

اقساط
 لپ تاپ ،کامپیوتر
، تبلت،   موبایل 

نمایندگی 
ADSL

 شاتل ومبین نت 
09133428059

انصاری 

 عکاسی 
عکاســی بــه صــورت تخصصــی در زمینــه هــای 
عکاســی صنعتــی و تبلیغاتــی ، عکاســی از کارخانجــات 
ــل  ــا و هت ــتوران ه ــوالت ، رس ــد ، محص ــط تولی ، خ
هــا ، گالــری هــا ، مراســم و همایــش هــا ، ســاختمان 

ــیون ، ... و دکوراس

0 9 3 5 7 9 7 3 0 9 2

خودروی 206/ مدل81   09137567847
فروشی

نیازمندیم
 به یک همکار جهت کار 

در مشاور امالک به صورت 
دو شیفت آزادگان امالک 

کیهان 
09139951003

کرمان پخش
پخش کننده

 لوازم آرایشی  بهداشتی 
به تعدادی فروشنده خانم 

نیازمنداست
 مراجعه حضوری 

به همراه داشتن یک قطعه 
عکس جهت تکمیل رزومه 

الزامی است
خیابان شریعتی سراه 

شمال جنوبی
 خیابان چمران نرسیده 

به کوچه 3
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سـرمربی تیـم مـس کرمان گفـت: هجمه 
هایی که پشـت سـر تیـم ما اسـت داور بنده 

خـدا را تحـت تاثیر قرار مـی دهد.
خبـری  نشسـت  در  میثاقیـان  اکبـر 
اسـتقالل  مقابـل  تیمـش  مسـابقه  از  پـس 
خوزسـتان اظهـار داشـت: مـن در ابتـدا بـه 
تیـم اسـتقالل صنعتـی تبریـک مـی گویـم. 
ولـی رونـد بـازی طـوری بـود کـه داور در 
نیمـه اول گل صددرصـد مـا را قبـول نکـرد. 
همـه کارشناسـان دیدند کـه آن صحنه گل 
بـود. یـک صحنـه هـم داور بـرای مـا و روی 
خطایـی که بـر روی عبدالکریم اسـالمی رخ 
داد پنالتـی نگرفـت. ایـن هجمـه هایـی کـه 
پشـت سـر تیـم مـا اسـت داور بنده خـدا را 

تحـت تاثیـر قـرار مـی دهـد.
وی دربـاره اینکـه آیـا بـه صعـود تیمـش 
بـه لیـگ برتـر امیـدوار اسـت یـا نـه بیـان 
داشـت:من شـش تیم بـه لیگ برتـر آوردم و 
انشـااهلل ایـن تیـم را هم بـاال می آورم. شـما 

شـک نکنیـد کـه بـه لیـگ برتـر مـی آید.
سـرمربی مـس کرمـان خاطرنشـان کرد: 
اگـر آن گل قبول می شـد روند بـازی تغییر 
مـی کـرد ولـی مـن بـه امـام رضـا همیشـه 
توسـل کـرده ام و شـک نـدارم کـه خـدا به 
مـا کمـک خواهـد کـرد و در  کرمـان پیروز 

شـد. خواهیم 
میثاقیان درباره تیم اسـتقالل خوزسـتان 
اذعـان داشـت:تیم اسـتقالل مسـتحق بـود 
کـه بـا ایـن خـط حملـه نیرومنـد در لیـگ 

برتـر هفتم، هشـتم شـود. آنها اگر بیشـتر از 
موقعیـت هـای خود اسـتفاده مـی کردند به 
پلـی آف نمـی رسـیدند و در لیـگ برتـر می 
ماندنـد.  بـازی هـای این تیـم را دیـدم و به 

نظـرم حـق ایـن تیـم بیـش از اینهـا بود.
وی افزود:مـا بـرای بازی در اهـواز تمرین 
اول  نیمـه  در  شـدیم  مجبـور  و  نداشـتیم 
فشـار زیـادی بـه خودمـان وارد کنیـم. مـا 
در نیمـه اول موقعیـت هـای بیشـتری خلق 
کردیـم ولـی بـه نظـر مـن خسـتگی بچه ها 
و شـرجی بـودن هوا سـبب شـد کـه نتوانند 
نتیجـه بگیرنـد. مـن به بچـه های تیـم مان 
افتخـار مـی کنـم. مـا 13 هفتـه بـود کـه 
نباختـه بودیـم و برنـده مـی شـدیم و حـاال 
بعـد از ایـن همـه بـازی باختیـم. مـا بچـه 
هـای باشـرفی داریـم و آنهـا وفـاداری خـود 
را بـه مـن و باشـگاه نشـان دادنـد. درود بـه 
شرفشـان کـه در ایـن شـرایط بـازی خوبـی 
ارایـه دادنـد.  مـن تا حاال مربـی موفقی بوده 
ام و انشـااهلل بـاز هـم در بـازی بعـدی موفق 

بود.      خواهـم 
خدا امسال به ما تلنگر زد

سـرمربی تیم اسـتقالل خوزسـتان گفت: 
طبیعـی اسـت که تیـم بازنده دربـاره داوری 
صحبـت هایـی کندولـی بـه نظر مـن داوری 

خـوب بود.
در  ویسـی  عبـداهلل   ، کاپ  گـزارش  بـه 
در  کرمـان  مـس  مقابـل  مسـابقه  خاتمـه 
نشسـت خبـری گفـت: امـروز بچـه هـای ما 

بـا شـهامت بـازی کردنـد و خداونـد بـه مـا 
کمـک کـرد کـه در آخرین لحظـه گل زدیم 
و تیـم مـان یـک نیمـه از بـازی پلـی آف را 
پیـروز شـد. کار سـختی در بـازی برگشـت 
داریـم امـا امیدواریـم در آنجـا هـم عملکرد 
خوبی داشـته باشـیم و با کسـب نتیجه الزم، 

مـردم خوزسـتان را شـاد کنیـم.
در  خوزسـتان  اسـتقالل  سـرمربی 
بـا داوری مسـابقه و صحبـت هـای  رابطـه 
داوری  اشـتباهات  دربـاره  میثاقیـان  اکبـر 
اظهارداشـت: طبیعـی اسـت کـه تیـم بازنده 
دربـاره داوری صحبـت هایـی کندولـی بـه 

بـود. خـوب  داوری  مـن  نظـر 
وی در ارتبـاط بـا پیـش بینـی میثاقیـان 
کـه گفـت در بـازی برگشـت پیـروز خواهند 
شـد، اذعـان داشـت: مـن هـم معتقـدم کـه 
تیـم مـان برنـده می شـود. نظر ایشـان قابل 
احتـرام اسـت و مـا تمام تـالش مان بـر این 
اسـت کـه ایـن مردمـی کـه بـه مـا کمـک 
کردنـد و تمـام پیشکسـوتان و تمـام رسـانه 

هـای خوزسـتان را خوشـحال کنیـم.
تـا  کـه  فرصتـی  بـا  رابطـه  در  ویسـی 
مسـابقه برگشـت مانده، خاطرنشـان کرد: ما 
6 روز فرصـت داریم و مـی توانیم ریکاوری و 
تمریـن کنیـم شـرایط نسـبت به بـازی های 
لیـگ خـوب اسـت زیـرا در آنجـا 4 روز یک 

بـار بـازی مـی کریدم.
سـرمربی اسـتقالل خوزسـتان در ارتبـاط 
بـا غیبـت دو نفـر از بازیکنان تیمـش در این 

مسـابقه و تاثیـر آنهـا در روند مسـابقه گفت: 
بچـه هـای مـا همـه همدل شـده بودنـد که 
برنـده شـوند. نبـودن بازیکنـان غایـب ما در 
تیـم تاثیـر دارد امـا بـه رونـد تاکتیکـی تیم 
لطمـه نمـی زنـد. چـون نفـرات دیگـری بـه 
جـای آنهـا حضـور یافتـه و وظایـف آنهـا را 
انجـام مـی دهنـد. آنهـا بـه هرحـال در کنار 
تیـم حضـور دارند و حـاال در بازی برگشـت 

هـم از ایـن نفـرات اسـتفاده خواهیـم کرد.
ویسـی افـزود: بـا توجـه بـه آنکه بـه پلی 
آف آمدیـم، مقـداری برنامـه هـای مـا جابـه 
جا می شـود. سـال گذشته مشـکالتی پیش 

آمد که سـبب شـد بـه پلی آف برسـیم. خدا 
تلنگـری بـه مـا زد که بـرای این فصـل بهتر 
تیـم را ببندیـم و به سرنوشـت امسـال دچار 
نشـویم مـا االن بـا یـک گل جـدا هسـتیم و 
آنهـا بایـد حملـه کنند تا بـه مـا گل بزنند و 

ایـن فرصت خوبـی برای ماسـت.
سـرمربی اسـتقالل خوزسـتان در خاتمـه 
خاطرنشـان  تیـم  هـواداران  بـا  ارتبـاط  در 
 90 آنهـا  نکنـد.  درد  همـه  دسـت  کـرد: 
دقیقـه مـا را تشـویق کردنـد و دیدیـد کـه 
نتیجـه پشـتیبانی آنهـا از تیـم مـا چه شـد. 

مانـد. لیـگ خواهیـم  در  صددرصـد 

ميثاقيان:
داور در نيمه اول گل صددرصد ما را قبول نکرد

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين 
تکليف وضيعت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی

موضـوع  اول  هیـات  رای شـماره 139360319007039054  برابـر 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه  ثبت ملـک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای اکبـر امیـری گاز کهنـی فرزنـد محمـد بشـماره 
شناسـنامه 1 صـادره از کوهبنـان در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه 
مسـاحت 201/61 مترمربـع تحـت پـالک 21 فرعـی از 4254 اصلـی واقـع 
در بخـش 1 کرمـان بـه آدرس کرمـان خیابـان شـهداء خانـوک کوچـه 44 
خریـداری از محـل مالکیـت آقـای شـهریار سروشـیان محـرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی 
مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/03/05

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام
 10058

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين 
تکليف وضيعت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابر رای شـماره 139360319007041959 هیـات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک کرمان تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی 
آقـای رضـا حمـزه پـور فرزند صفـر بشـماره شناسـنامه 322 صـادره از ماهان 
در ششـدانگ یـک بـاب مغازه مشـتمل بر طبقـه فوقانی به مسـاحت 140/13 
مترمربـع تحـت پـالک 5310 فرعـی از 3982 اصلـی مفروز و مجزی شـده از 
پـالک 2 فرعـی از 3982 اصلـی واقـع در بخـش 2 کرمـان بـه ادرس کرمـان 
خیابـان دسـتغیب کوچه شـماره 48 خریـداری از محل مالکیـت خانم عصمت 
وزیـری محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضـای مدت 
مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/03/05

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام
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آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين 
تکليف وضيعت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319007000623 هیـات دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی 
آقـای رضـا روحانی فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 10163 صـادره از جیرفت 
در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 200 مترمربـع کـه مـوازی 
111/42 مترمربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره 
نامبـرده قـرار دارد تحـت پـالک 1258 فرعـی از 12 اصلـی واقـع در بخـش 4 
کرمـان به ادرس کرمـان خیابان خوارزمی کوچه 14 خریـداری از محل مالکیت 
آقـای غالمحسـین ایالقـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/03/05

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 492

آگهی مزايده
اموال غير منقول

اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری کرمـان در نظر دارد در پرونده اجرایی کالسـه 1/940017 له سـید یاسـر مدرس 
فـر علیـه باقـر باقـری بـوج یـک قطعـه زمین واقـع در کرمان روسـتای بـوج به مسـاحت 500 متـر مربع پـاس دارای 
تأییدیه از شـورای اسـالمی روسـتا که از سـوی کارشـناس رسـمی به 227/000/000 ریال ارزیابی شـده اسـت را از 

طریـق مزایـده به فروش برسـاند. 
جلسـه مزایده در تاریخ چهارشـنبه 94/3/20 راس سـاعت 9 صبح در محل اجرای احکام حقوقی دادگسـتری کرمان 
بـا حضـور نماینـده دادگسـتری کرمـان برگزار می گـردد. متقاضیان شـرکت در مزایـده می بایسـت 10 درصد قیمت 
پیشـنهادی خود را به حسـاب سـپرده واریز و قبض آن را به همراه پیشـنهاد کتبی در پاکت دربسـته تا سـاعت مقرر 
در روز مزایـده تحویـل ایـن اجـرا نماینـد. برنده کسـی خواهد بـود که قیمـت باالتری پیشـنهاد داده باشـد و نامبرده 
بایـد مابقـی وجـه را حداکثـر تا یک ماه پـس از برگزاری مزایـده پرداخت نمایـد در غیر این صورت 10درصد سـپرده 

وی بـه نفـع دولت ضبط خواهد شـد. 
مدير شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری كرمان- رشيدی 94/3/4
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خبریادداشت

 نکيسا خديشی
اجرای مشـاجره آقـای کوچک 
زاده و جـواد ظریـف در روزهـای 
و  سـایت ها  سـوژه  گذشـته 

شـد. خبـری  گروه هـای 
روز  مجلـس  وهـوای  حـال   .
حضـور  تاثیـر  تحـت  یکشـنبه 
ای  هسـته  مذاکره کننـده  تیـم 
در دسـتگاه قانـون گـذاری بـود.

اولیـن موضوعی کـه درگروه های 
خبری دسـت به دسـت می شـد 
زاده  کوچـک  حملـه  از  حکایـت 
بـه نفـر اول دسـتگاه دیپلماسـی 
داشـت . خبـری کـه توجـه تمام 
رسـانه هـای فارسـی زبـان را بـه 
خـود جلـب کـرد. در ادامـه ایـن 
سـایت تابنـاک بـود که با انتشـار 
بـه  مجلـس  داخـل  از  ویدیویـی 
اخبـار ضـد و نقیـض رسـانه های 
رسـمی و غیـر رسـمی پایـان داد 
و فایـل تصویـری که ماجـرا را به 
وضوح شـرح مـی داد. مکالمه ای 
کـه بـا ظرافـت، وزیـر آغاز شـد و 
بـه مشـاجره ای تمـام عیـار بدل 
گردید. یـه طرف گفتگـو کوچک 
زاده نماینـده مـردم تهـران بود و 
سـوی دیگـر ریس دسـتگاه دیگر 
ریس دسـتگاه دیپلماسـی کشور.

ریـس  زاده:آقـای  کوچـک 
کشـورهای  در  امـروز  فرمـود 
شـرایط  بدتریـن  اطرافمـون 
مسـاله  ماسـت.این  بـه  نسـبت 
رو یـه جـوری بایـد حـل کنیـم 
دیگه.حـاال بـدون آقـای ظریـف ، 
اگـه ایـن وحدتـی کـه در کشـور 
هسـت بـا ایـن کارهـای شـما به 
کـه  کسـایی  اولیـن  بریـزه  هـم 

شـمایی. ضررمی کنـد 
ظریـف: مـن دارم وحـدت رو بـه 
هـم مـی زنـم؟ یـا اونـی کـه بـه 

مـن میگـه خائـن؟
کوچـک زاده: اون کسـی کـه بـه 
شـما میگـه مـن بـا مذاکـره زیـر 
سـایه تهدید موافق نیسـتم ، اون 

خائن. میگـه 
ظریـف: اون اگـه یـک کلمـه بگه 

دگه نـرو ...
را  ظریـف  حـرف  زاده)  کوچـک 
قطـع می کنـد(:اون میگـه خائن

ظریف: اون میگه خائن؟
اون  زبـان  از  مـن  زاده:  کوچـک 

مـی گـم
ظریف:بـی جـا مـی کنـی شـما 
بزنـی.اون  حـرف  اون  زبـان  از 
خـودش زبـان بـران ایـن نظامـه

ویدئو کار چه کسی بود؟
نشـان  ویدئـو  ایـن  انتشـار 

صغیـر  تکنولـوژی  بـه  ابتـال  داد 
کـه  حالـی  در  نـدارد.  کبیـر  و 
میـان  کشـور  مسـاله  مهمتریـن 
وزیر و نماینـده مجلس در گرفته 
اسـت یکـی از نماینـدگان پنهانی 
مشـغول بـه تصویربرداری اسـت.

لحظـه  همـان  مقابـل  تصویـر 
شـماره  دهـد.  مـی  نشـان  را 
و شـماره 2  یـک جـواد ظریـف 
کوچـک زاده را نشـان مـی دهد.

سـازی  آزاد  روز  مناسـبت  )بـه 
خرمشـهر همـه حاضریـن چفیـه 

دارنـد(. گـردن  بـر 
شـماره 3 یکی از نمایندگان را 
مشـخص مـی کنـد که با گوشـی 
موبایـل آیفون سـیکس مشـغول 
یقینـا  امـا  سـت.  تصویربـرداری 
بـا توجه بـه زاویـه دوربیـن فیلم 
نمـی  ایشـان  کار  شـده  منتشـر 
توانـد باشـد.الجرم شـماره 5 و 4 

گزینه هـای اصلـی مشـکوک بـه 
ضبـط ویدئومـی باشـند. نگاهـی 
بـه چهـره شـماره 5 ایـن را بـه 
ذهـن متبـادر مـی کنـد کـه وی 
نمـی توانـد گزینـه اصلـی باشـد 
و ایـن نفـر شـماره 4 اسـت کـه 
بـه احتمـال قریـب به یقیـن کار 
تصویربرداری را انجام داده اسـت.
فيلـم  مشـاهده  بـرای 
مشـاجره ظريف و كوچک زاده 
از كـد زيـر اسـتفاده كنيـد:

جهانـی  روز  مناسـبت  بـه 
روابـط  عمومـی  و  ارتباطـات 
عمومی هـای  روابـط   گردهمایـی 
ادارات ورزش و جوانان اسـتان 
ورزشـی  هیئت هـای  و  کرمـان 
بـه  سـال جاری  خرداد مـاه  دوم 
و  ورزش  عمومـی  روابـط  همـت 
شـد. برگـزار  اسـتان  جوانـان 

مدیـر کل ورزش و جوانـان اسـتان 
کرمـان مـی گویـد: روابـط عمومـی و 
رسـانه ها می تواننـد بـرای ارائـه اخبار 
انگیـزه در  افزایـش  و  مفیـد  مثبـت ، 
جامعـه با یکدیگـر همـکاری و تعامل 

ویژه ای داشـته باشـند
روابـط  مدیـران  گردهمایـی 
جوانـان  و  ورزش  ادارات  عمومـی 
مسـئوالن  و  کرمـان  شهرسـتان های 
روابـط عمومـی هیئت هـای ورزشـی 
کرمـان در محـل هتل آسـمان برگزار 
بـا حضـور  کـه  شـد.این گردهمایـی 
اسـتان،  و جوانـان  ورزش  مدیـر کل 

بیـن  امـور  و  عمومـی  روابـط  مدیـر 
الملـل اسـتانداری کرمان برگزار شـد.

مدیـرکل  محمودی نیـا  محمـود 
در  کرمـان  اسـتان  جوانـان  و  ورزش 
ایـن گردهمایـی اظهـار کـرد: عصـر 
حاضر به   واسـطه پیشـرفت در سـرعت 
انتقـال اطالعـات و اخبار بـه نام عصر 
وی  می شـود .  نام گـذاری  ارتباطـات 
افـزود: روابـط عمومـی هـر سـازمان 
و دسـتگاهی نقـش انکار ناپذیـری در 
اقدامـات  و  اخبـار  انتقـال رویدادهـا، 
صـورت گرفتـه بـرای روشـن کـردن 

افـکار عمومـی بـر عهـده دارد.
مدیـر کل ورزش و جوانـان اسـتان 
کرمـان حیطـه کاری روابط عمومی ها 
را گسـترده و پیچیـده عنـوان کـرد و 
بیـان کـرد: روابـط عمومی هـا رابـط 
هسـتند،  جامعـه  و  دسـتگاه ها  بیـن 
بـه عقیـده مـن اصلی تریـن کار یـک 
روابـط  عمومـی، تعامـل و مـردم داری 

ست . ا

کـرد:  خاطرنشـان  محمودی نیـا 
و  محـوری  نقـش  عمومـی  روابـط 
ویـژه ای در ارتبـاط بـا رسـانه ها دارد، 
در واقـع رسـانه ها و روابـط عمومی ها 
می تواننـد بـرای ارائـه اخبـار مثبـت ، 
در جامعـه  انگیـزه  افزایـش  و  مفیـد 
بـا یکدیگـر همـکاری و تعامل داشـته 

باشـند.
کار  سـبک  ایـن  کـرد:  ابـراز  وی 
اسـت،  جامعـه  به  سـود  نهایـت  در 

خانواده هـا وقتی اخبار و آثار ورزشـی 
ترغیـب  می بیننـد  جامعـه  در  را 
می شـوند تـا بـا اعتمـاد بیشـتری بـه 
سـمت و سـوی ورزش حرکت کنند و 
بـا گرایـش جامعه جوان مـا به ورزش 
می تـوان شـاهد کاهـش آسـیب های 
اجتماعـی و برخـی دیگـر از معضالت 

. شیم با
مدیـر روابـط عمومـی اسـتانداری 
و  عمومـی  روابـط  گفـت:  کرمـان 

افـکار  شـکل دهی  بـرای  رسـانه ها 
دارنـد مشـترکی  رسـالت  عمومـی 

نقـی عظیمـی زاده مدیـرکل روابط 
عمومـی و امـور بین الملل اسـتانداری 
کرمـان نیـز در سـخنانی، مسـئولیت 
روابـط عمومـی را یکـی از شـغل های 
و  دانسـت  سـازمان ها  در  حسـاس 
مسـئولیت  عمومـی  روابـط  افـزود: 
کـردن  برجسـته  و  اطالع رسـانی 
اقدامـات انجام شـده در دسـتگاه ها را 

بـر عهـده دارد.
عمومـی  روابـط  یـک  افـزود:  وی 
نبایـد تمـام وقـت خـود را بـه ارائـه 
خـود  دسـتگاه  و  سـازمان  عملکـرد 
معطـوف کنـد، بلکـه روابـط عمومـی 
و  نقـاط ضعـف  انتقـال  بـا  می توانـد 
سـازمان و تشـکیالت خـود در جهت 
بهبود شـرایط و پیشـرفت سـازمانش 

بـردارد. گام 
عظیمـی زاده بیان داشـت: مدیرانی 

در عصـر امـروزی موفق خواهند شـد 
آشـنا  و  قـوی  عمومـی  روابـط  کـه  
باشـند،  داشـته  ارتباطـات  علـم  بـه 
متأسـفانه در موقعیـت کنونـی هنـوز 
بـر  خوبـی  اشـراف  مدیـران  برخـی 
جایـگاه و اهمیـت نقـش یـک روابـط 

عمومـی   ندارنـد.
عمومـی  روابـط  مدیـر کل 
کـرد:  تصریـح  کرمـان  اسـتانداری 
بـرای  رسـانه ها  و  عمومـی  روابـط 
رسـالت  عمومـی  افـکار  شـکل دهی 
ارتبـاط  و  تعامـل  دارنـد،  مشـترکی 
سـازنده روابـط عمومی ها با رسـانه ها 
می توانـد در سـال جـاری کـه مزیـن 
بـه نـام همدلـی و همزبانـی دولـت و 

باشـد. تأثیر گـذار  اسـت  ملـت 
و  گفتـار  در  صداقـت  افـزود:  وی 
رعایـت اصـول اخالقـی یکـی دیگر از 
مسـائل حائـز اهمیت در حـوزه روابط 

اسـت . عمومی 
روابـط  انجمـن  عظیمـی زاده 

از  یکـی  را  کرمـان  اسـتان  عمومـی 
انجمن هـای فعـال کشـور دانسـت و 
گفـت: ایـن انجمـن ظرفیـت خیلـی 
روابـط  آمـوزش  راسـتای  در  خوبـی 
ضمـن  اسـت،  دسـتگاه ها  عمومـی 
اداره کل آمـوزش و پژوهـش  اینکـه 
مـورد  در  نیـز  کرمـان  اسـتانداری 
ارائـه آموزش هـای کاربـردی در حوزه 
روابـط  عمومـی آمادگی خـود را اعالم 

اسـت. کـرده 
در این نشسـت از مسـئوالن روابط 
جوانـان  و  ورزش  ادارات  عمومـی 
شـهربابک،  بردسـیر،  شهرسـتان های 
قدردانـی  زرنـد  و  سـیرجان  فهـرج، 

شـد .
روابـط  مسـئوالن  از  همچنیـن 
و  پهلوانـی  هیئت هـای  عمومـی 
هندبـال ،  کاراتـه،  زورخانـه ای، 
عشـایری،  و  روسـتایی  ناشـنوایان ، 
جانبـازان و معلـوالن نیـز تقدیـر بـه 

. آمـد  عمـل 

مذاكره با بخش خصوصی برای ساخت این روزها همه ویدیو می گیرند، شما چه طور؟
آزاد راه سيرجان - بندرعباس

مدیرکل راه و شهرسـازی اسـتان کرمان گفت: مذاکرات سـاخت آزاد 
راه سـیرجان - بندرعبـاس با مشـارکت بخش خصوصـی ادامه دارد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان کرمان 
خـداداد مقبلـی افـزود: بخـش خصوصـی در حـال بررسـی توجیـه 
اقتصـادی سـاخت بزرگـراه سـیرجان - بندرعباس با مشـارکت دولت 

است.
وی بیـان کـرد: در مالقاتـی که بـه منظور اجـرای عملیـات آزادراه به 
اتفـاق اسـتاندار بـا مقام عالـی وزارت داشـتیم وزیـر راه و شهرسـازی 
عالقمنـد بـود ایـن طرح بـا مشـارکت بخش خصوصـی انجام شـود.

وی گفـت: اسـتاندار کرمـان پیشـنهاد کـرد ایـن طـرح بـا مشـارکت 
قـرارگاه خاتـم االنبیـاء اجـرا شـود و در ایـن راسـتا بـا فرمانـده ایـن 

قـرارگاه مذاکراتـی در تهـران انجـام شـد.
مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان افـزود: طـی ایـن مذاکرات 
مقـرر شـد قـرارگاه خاتـم االنبیـاء بر اسـاس مطالعـات مسـیر و عدد 
ترافیکـی آن به سـمت هرمـزگان، محاسـبات فنی اقتصـادی را انجام 

دهد. 
وی خاطرنشـان کـرد: مقرر شـد قـرارگاه خاتـم االنبیاء طـی دو هفته 
آینـده نتیجـه محاسـبات را اعالم کنـد و در صورت تمایـل به صورت 
مشـارکت با وزارت و راه و شهرسـازی عملیات اجرایی شـروع شـود. 

مقبلـی گفـت: منتظـر هسـتیم نتیجـه این مطالعات مشـخص شـود 
و اگـر بـرای بخـش خصوصـی توجیـه اقتصـادی داشـته باشـد ادامه 

مذاکـرات را پیگیـری کنیم. 
وی بـا بیـان ایـن کـه از بندرعبـاس تا سـیرجان 304 کیلومتر اسـت 
افـزود: حـدود 65 تـا 70 کیلومتر از ایـن بزرگراه از مسـیر حاجی آباد 
در حوزه کرمان اسـت و از سـیرجان )سـیرجان - شـهربابک - انار( به 

طـرف یـزد نیز حـدود 225 کیلومتر در حـوزه کرمان قـرار دارد.
وی اظهـار کـرد: در مجمـوع حـدود 300 کیلومتـر از این بزرگـراه در 
حـوزه کرمـان قرار دارد که در این مرحله سـاخت آزاد راه سـیرجان - 

بندرعباس در دسـتور کار اسـت.

آخر

خبر آخر

محمودی نیا در گردهمایی روابط عمومی های ادارات ورزش و جوانان و هیئت های ورزشی استان کرمان تاکید کرد: 

نقش محوری روابط عمومی در ارتباط با رسانه ها

ادامه از صفحه 4

تاريخ نگاری حزب زحمتکشان
• آغـاز بـه فعالیـت مجـدد حـزب: پـس از وقایـع پانـزده خـرداد 
1342 فعالیـت هـای حزب در گردهمایی سـاالنه خالصه شـد. ااز 
اواسـط سـال 56 و از زمـان دولت دکتر جمشـید آمـوزگار، بقایی 

بـار دیگـر فعاالنه وارد عرصه سیاسـت شـد.
• رد کـردن پیشـنهاد نخسـت وزیـری رژیـم پهلـوی: در اواسـط 
دی مـاه 57 بقایـی بـه دیدار شـاه رفت امـا در پایـان مالقاتش بار 
دیگـر از چاره اندیشـی دیرهنـگام شـاه سـخن گفـت و در مالقاتی 
بـا فـرح نیز کار را تمام شـده دانسـت. بـا قرار گرفتن شاهنشـاهی 
در سراشـیبی سـقوط، حـزب زحمتکشـان و بقایی فرصتـی را که 
رژیـم بـرای فـرار از سـقوط حاضر بـود در اختیار آن ها قـرار دهد، 

داد. از دست 
• اولیـن دسـتگیری پـس از انقـالب اسـالمی: در 21 تیـر 1358 
، بقایـی بـه همـراه 65 تـن دیگـر بـه اتهـام توطئه بر ضـد انقالب 
اسـالمی و بـه جرم مشـارکت در کودتای نوژه در کرمان دسـتگیر 
ومدتـی بازداشـت شـد و ده روز بعـد با سـپردن تعهـدی مبنی بر 
اینکـه از ایـران خـارج نشـود آزاد شـد، اما گـردش پرونـده مدتی 

ادامـه یافـت و باالخـره منجر بـه برائـت او از اتهامات داده شـد.
• وصیـت نامـه سیاسـی: بقایـی در دوم دی مـاه 1358 بقایـی 
در محـل حـزب زحمتکشـان سـخنرانی طوالنـی ایـراد کـرد کـه 
ایـن سـخنرانی  در  او  شـد.  مشـهور  سیاسـی  نامـه  وصیـت  بـه 
اعـالم  متعاقـب  داشـت.  اعـالم  را  خـود  سیاسـی  بازنشسـتگی 
بازنشسـتگی طـی یـک نظرسـنجی از اعضـای حزب زحمتکشـان 

کلیـه آن هـا مخالفـت خـود را بـا ایـن قضیـه اعـالم کردنـد.
از طـرف کمیتـه کرمـان حـزب زحمتکشـان  انتشـار کتـاب:   •
مجموعه هایـی در دفـاع از بقایـی منتشـر شـد، کتاب هـای »در 

پیشـگاه حقیقـت« و »چـه کسـی منحـرف شـد؟« 
• سـفر بـه امریـکا: در 27 دی مـاه سـال 64 بقایـی بـه دعـوت 

منصـور رفیـع زاده بـه آمریـکا رفـت.
• بازگشـت بـه کرمـان: بقایی اواسـط سـال 65 به ایران بازگشـت 

و به کرمـان رفت.
• دسـتگیری دوم پـس از انقـالب اسـالمی: بقایـی اول فروردیـن 
1366 در کرمـان بـه اتهـام ارتبـاط بـا سـازمان های جاسوسـی 

بیگانـه و توطئـه علیـه جمهـوری اسـالمی ایـران دسـتگیر شـد.
• مـرگ حـزب: در 26 آبـان 1366 بقایـی بـه علـت کهولت سـن 

در بیمارسـتان مهـر تهران درگذشـت.

منابع:
 تاریخچه جبهه ملی، احمد ملکی

عملکرد حزب زحمتکشان ایران، حسین کاوشی، مرکز اسناد انقالب اسالمی
مظفر بقایی به روایت اسناد ساواک، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات

زندگینامـه سیاسـی دکتـر مظفـر بقایـی، حسـین آبادیـان، موسسـه مطالعـات و 
سیاسـی پژوهش هـای 
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