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هفته نامه سیاسی و اجتماعی استان کرمان

سید حسین مرعشی:

سردار قاسم سلیمانی:

 8صفحه -قیمت  1000تومان

یادداشت

تـلخ یک کابـینه
«تَکرا ِر»
ِ

سینا خسروی

صهیونیستها و کشورهای

ِ
حرف
آقای هاشمی

عصبانی هستند

آمریکایی ها زد

عربی از عزت ایران

درستی درباره

صفحه 2

علیرضا رزم حسینی:

آثار هنری هنرمندان
امید ،پشتکار و اراده
را نمایش می دهد

اردیبهشــت مــاه  ،1330آن روزهــا کــه هنــوز واژه
ـن پوپولیســم آنچنــان اقبالی نداشــت و
دهــان پُرکـ ِ
بــه ادبیــات سیاســی ایــران گام ننهــاده بــود ،منبع
اصلــی قــدرت بــرای «محمــد مصــدق» ،میتینــگ
هــای مکــرر خیابانــی بــود ،آن چنــان کــه روزنامــه
ســلطنت طلــب «اطالعــات» پیوســته گالیــه مــی
کــرد و از ایــن میتینــگ هــا مــی نالیــد و جمــال
امامــی از صحــن مجلــس داد مــی زد کــه چــاره
ای بیاندیشــید کــه «سیاســتمداری» به «سیاســت
خیابانــی» ملبــس گشــته و یــک پیرمــرد هفتــاد
ســاله ی «هوچــی گــر» زمــام امــور را بــه دســت
گرفتــه اســت« .پیرمــرد احمدآبــادی» امــا بــا آن
همــه رجوعــی کــه بــه مــردم داشــت ،بــا آن همــه
میتینــگ پرشــوری کــه برپــا مــی داشــت ،بــا آن
ـم مــردم گرایــی کــه در بای ـ ِر
همــه بــذ ِر پوپولیسـ ِ
سیاســت تشــنه ایــن ســرزمین مــی کاشــت ،در
میــان بهــت همــگان ،کابینــه ای بــس محافظــه
کار چیــد و یــک ســوم ســهم وزرا را بــه دربــار
پیشــکش کــرد .هــر چنــد در قیــام  30تیــر
 ،1330بــا تکیــه بــر تظاهــرات اصنــاف و بازاریــان
و بــا  250کشــته و زخمــی ،کــه روی دســت قیــام
در  5شــهر بــزرگ برجــای نهــاد ،برخــی از ایــن
مناصــب را پــس گرفــت ،امــا پایــه هــای اصلــی
صدارتــش را بــر خاکــی خونیــن و بــی بنیــاد بنــا
نهــاد و ایــن ناپایــداری ،دو ســال بعــد ،بدجــور
تلخــی خــود را بــه رخ دولــت و طرفــداران
پرشــورش کشــید.

ادامه در صفحه 3

صفحه 3

کارتـن خوابـان
خیابـان سپه

انگیزی ای برای همت زنان و
مردانی با روحی بلند

آگهی مرحله دهم سال  (1396منطقه یک کرمان )

هيــات موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي
اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي
(( آگهــي موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آئيــن
نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي و اراضــي
و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي ))
در اجــرای مــواد مذکــور بدینوســیله امالکــی کــه
برابــر اراء هياتهــای حــل اختــاف موضــوع قانــون

تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي
فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي ناحیــه
یــک كرمــان تقاضــای ثبــت انهــا پذیرفتــه و ادامــه
عملیــات ثبتــی انهــا مطابــق قانــون مذکــور تجویــز
گردیــده اســت بــه ترتیــب شــماره پــاک فرعــی از
اصلــی و بخــش محــل وقــوع ملــک و مشــخصات
مالــک یــا مالکیــن ( متقاضیــان ثبــت ) واقــع

در بخشــهای (  ) 8-4-1ثبتــی شهرســتان کرمــان
بشــرح ذیــل اگهــی میشــود تــا در صورتــي كــه
شــخص یــا اشــخاصی نســبت بــه صــدور ســند
مالكيــت متقاضيــان اعتراضــي داشــته باشــند بتواننــد
از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه
اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم ....
ادامه در صفحه 4
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سیاسی
یادداشت

اشکال از کجاست؟

علی محمد نمازی

از جملــه حقـــــوق شهرونــــــدی در نظامهــای
دموکراتیــک ایــن اســت کــه رأیدهنــدگان
بــه کاندیدایــی رأی دهنــد کــه برنامــه او بــا
خواســتههای آنهــا و نیازهــای کشــور تطابــق
بیشــتر داشــته باشــد .از آنجایــی کــه ایــن تطابــق
بــا نظــر مــردم عمــا ممکــن نیســت ،مکانیســمی
تعبیــه شــده کــه بــا تشــکیل احــزاب ،نخبــگان در
قالــب تشــکیالت گردهــم آمــده و بــه نمایندگی از
طــرف همفکــران خــود بهتریــن برنامههــا بــرای
اداره کشــور را تهیــه و کاندیداهــای مناســب بــه
منظــور اجــرای اهــداف و برنامههــای مذکــور را
بــه رأیدهنــدگان و همحزبیهــا معرفیکننــد.
امــا بهدلیــل فقــدان کارکــرد حزبــی در انتخابــات
کشــور ،بهتریــن زمانــی کــه مــردم و یــا
عالقهمنــدان فرصتــی مییابنــد کــه تــا حــدودی
در جریــان برنامههــا و قولوقرارهــای کاندیداهــای
وزارتخانههــا قــرار گیرنــد ،همیــن فرصت بررســی
ســوابق و برنامههــای هیاتدولــت در مجلــس
شــورای اســامی اســت .بــه همیــن جهــت اســت
کــه عالقهمنــدان بــا جدیــت پیگیــر مذاکــرات
مجلــس هســتند .امــا در مجلــس طــی بررســی
کابینــه دوازدهــم مــواردی خــاف نُــرم و ســنت
رخ داده کــه قابــل بررســی و ریشــهیابی اســت،
چــرا کــه ادامــه ایــن رونــد بــه اعتبــار مجلــس و
دولــت لطمــه وارد میکنــد -1 :در ارائــه برنامــه
توســط وزرا خیلــی کلیگویــی میشــد-2 .
جمــات انشــایی بــود ،یــا بــه عبــارت دیگــر بارها
تکــرار میشــد کــه بایــد فــانکار و بهمــان امــر
انجــام شــود ،حــال آنکــه کاندیــدای وزارتخانــه
بایــد چگونگــی اجــرای برنامههــای خــود را
توضیــح دهــد -3 .نــه مخالفــان مخالفــت جدی و
نــه موافقــان و وزرای پیشــنهادی بــا جدیــت دفاع
میکردنــد -4 .برخــاف مــاده  ۱۹۰آییننامــه
داخلــی مجلــس یکــی از مخالفــان وزیر بهداشــت
و درمــان موافــق وزیــر صحبــت کرد ،ضمــن اینکه
بخشــی از وقــت خــود را بــه نماینــده دیگــری داد.
ایشــان هــم بهعنــوان مخالــف بهطــور جــدی از
وزیــر دفــاع کــرد و از ایشــان خواســت بــه اســتان
و حــوزه انتخابیــه ایشــان توجــه بیشــتر شــود-5 .
بــا اینکــه رئیــس مجلــس درخواســت داشــت در
وقــت صرفهجویــی کننــد ،بــاز هــم در مــواردی
کــه کســی بهعنــوان مخالــف ثبــت نــام نکــرده
بــود ،امــا برخــاف مــاده مذکــور در بنــد بــاال،
موافقــان از برنامــه و شــخص وزیــر کــه مخالفــی
نداشــت ،بهطــور کامــل دفــاع میکردنــد.
منشــأ ایــن مــوارد هــر چــه باشــد ،بایــد توجــه
داشــت کــه اعتمــاد کامــل نماینــدگان بــه
رئیسجمهــور یــا کابینــه پیشــنهادی بــا توجــه
بــه ترکیــب مجلــس نمیتوانســت چنیــن باشــد.
ضمــن اینکــه ممکــن اســت چنیــن اســتنباط
شــود کــه هیچاشــکالی در برنامههــا و اشــخاص
معرفیشــده وجــود نــدارد و اگــر اشــکاالتی
هــم موجــود بــوده ،در نشســتهای غیرعلنــی
مرتفــع شــده ،یــا خدایناکــرده نماینــدگان
برنامههــا را بهدقــت مطالعــه نکــرده و در مــورد
وزرای پیشــنهادی بررســیهای کافــی انجــام
نشــده اســت .ایــن رویــه میتوانــد شــائبهای را
ایجــاد کنــد کــه بعضــی نماینــدگان خواســته
باشــند بهمنظــور جلبنظــر مــوکالن خــود یــا
جلبنظــر وزیــر نســبت بــه حــوزه انتخابیــه از
فرصــت ابــراز مخالفــت و موافقــت اســتفاده کــرده
باشــند .اینکــه بعضــی نماینــدگان ثبتنــام کــرده
تــا در هــر صــورت بهعنــوان موافــق صحبــت
کننــد ،مصــداق تضییــع حــق نماینــدگان مخالــف
و محرومکــردن کابینــه ،مجلــس و جامعــه از ابــراز
مخالفــت روشــنگرانه اســت و در مجمــوع امــری
غیراخالقــی محســوب میشــود .ایــن کار بــرای
اعتبــار مجلــس و آینــده کاری وزرا خــوب نیســت.
از ســوی دیگــر رئیــس جلســه میتوانســت در
مقابــل چنیــن تخلفاتــی از آییننامــه و بهخاطــر
صرفهجویــی در وقــت تذکــر بدهــد .امیــد اســت
مجلــس در ادامــه کار شــاهد تکــرار مــوارد مذکور
نباشــد ،بهخصــوص اینکــه بــه هنــگام رأیگیــری
بــرای وزرای پیشــنهادی آنچــه ارجــح اســت،
رعایــت منافــع ملــی و حفظ مصالح کشــور اســت.

* نایبرئیس مجمع نمایندگان ادوار مجلس
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سید حسین مرعشی:

صهیونیستها و کشورهای عربی از عزت
ایران عصبانی هستند
ســخنگوی حــزب کارگــزاران ســازندگی بــا
اشــاره بــه اتحــاد اســتراتژیکی اصــاح طلبــان
در انتخــاب دکتــر روحانــی بــه عنــوان رئیــس
جمهــور ،گفــت :قطعــا دولــت دوازدهــم
موفــق تــر از دولــت قبــل عمــل خواهــد کــرد.
کارگــزاران ســازندگی /حســین مرعشــی در
همایــش فصلــی حــزب کارگــزاران اســتان
گیــان اظهــار کــرد :آمــار و ارقــام نشــان
داد کــه گیالنــی هــا نســبت بــه سرنوشــت
ایــران و نظــام جمهــوری اســامی حساســیت
کافــی دارنــد و بــا آگاهــی در صحنــه حضــور
داشــتند.
ســخنگوی حــزب کارگــزاران ســازندگی بــه
تبییــن برداشــت خــود از انتخاباتهــای
ســال هــای اخیــر پرداخــت و افــزود :امــام
خمینــی(ره) بــه عنــوان معمــار نظــام
جمهــوری اســامی ،یــک کار ریشــه ای،
اساســی و مهــم انجــام داد و آن نهادینــه
کــردن نقــش مــردم در نظــام بــود .طــی
چهــار ســال اخیــر مــی توانیــم ایــن معجــزه
نقــش آفرینــی مــردم را بــه خوبــی ببینیــم
و در آینــده نیــز مــی توانیــم بــه ایــن نقــش
تکیــه کنیــم.
وی انتخابــات  ۹۲را یــک نقطــه عطــف و
انتخابــات  ۹۴را تبدیــل ایــن نقطــه بــه
یــک مســیر دانســت و تصریــح کــرد :اگــر
نقــش کارســاز مــردم در انتخابــات ســال ۹۲
نبــود ،دســتاورد انتخابــات  ۹۶کــه امیدهــای
بســیاری را در ایــران زنــده کــرد ،نداشــتیم.
مرعشــی حضــور مــردم در صحنــه را تبلــور
سیاســت امــام دانســت و گفــت :امــام نقــش
مــردم را در قانــون اساســی نهادینــه کــرد و
امــروز مــا بایــد قــدر ایــن مــردم آگاه را بدانیم
کــه کشــور را از بــن بســت نجــات دادنــد و
هیــچ محدودیتــی نتوانســت مانــع از نقــش
آفرینــی مــردم شــود .در واقــع مــردم نظــام
را در همــان مســیری کــه امــام و رهبــری
مدافــع و حافــظ آن هســتند ،جلــو مــی برنــد.
ســخنگوی حــزب کارگــزاران ســازندگی
ضمــن قدردانــی از نقــش آفرینــی موثــر
جبهــه بــزرگ اصالحــات در انتخابــات
 ۲۹اردیبهشــت ،عنــوان کــرد :احــزاب و
شــخصیتها بــه وظیفــه خودشــان عمــل
کردنــد و در کنــار هــم اجــازه ندادیــم

صهیونیســتها ،ارتجــاع عــرب و افراطیــون
روی کار آمــده در آمریــکا بــا اســتفاده از
شــرایط منطقــه ،ایــران را در یــک مســیر
خطرنــاک قــرار دهنــد.
وی بــا بیــان اینکــه امــروز صهیونیس ـتها و
کشــورهای عربــی از عــزت ایــران عصبانــی
هســتند ،تاکیــد کــرد :ایــران اســامی در
یــک منطقــه آشــوب زده بــا عظمــت و
وقــار مراســم تحلیــف ریاســت جمهــوری را
انجــام داد و ایــن نتیجــه انتخــاب مــردم بــود
کــه خســتگی را از کشــور بــه در و نظــام را
ســرافراز کــرد.
مرعشــی ادامــه داد :رئیــس جمهــور بــا
جلــب حمایــت مقــام معظــم رهبــری و
همــه نهادهــای نظــام از کیــان کشــور بــه
خوبــی دفــاع مــی کنــد و قطعــا جمهــوری
اســامی ایــران بــا تدابیــر دکتــر روحانــی و بــا
راهنماییهــای رهبــر انقــاب ایــن فرصــت را
بــه رئیــس جمهــور آمریــکا نخواهــد داد کــه
ایــران را بــه نقطــه بــد گذشــته بازگردانــد
و برجــام را نادیــده بگیــرد .اکنــون زمــان
انــزوای ایــران نیســت زیــرا در ایــران بــه
برکــت انتخابــات خــرد ،عقــل ،منطــق و
مصلحــت حاکــم شــده اســت.
ســخنگوی حــزب کارگــزاران ســازندگی بــا
اشــاره بــه اتحــاد اســتراتژیکی اصــاح طلبــان
در انتخــاب دکتــر روحانــی بــه عنــوان رئیــس
جمهــور ،متذکــر شــد :قطعــا دولــت دوازدهــم
موفــق تــر از دولــت قبــل عمــل خواهــد کــرد
و از انتخــاب خــود پشــیمان نیســتیم و بــدان
افتخــار مــی کنیــم.
وی بــا تصریــح بــر اینکــه نظــام جمهــوری
اســامی ایــران بــه عنــوان میــراث یــک
انقــاب بــزرگ مردمــی و اســامی بایــد باقــی
بمانــد ،اضافــه کــرد :بایــد امنیــت در کشــور
برقــرار باشــد ،چارچــوب هــا حفــظ شــود و
رونــد توســعه و ســازندگی اســتمرار پیــدا
کنــد.
مرعشــی بــا اشــاره بــه وضعیــت افغانســتان
و عــراق ،نظامهــای ارتجــاع و عقــب مانــده
افراطــی را بدتــر از ســلطنت دانســت و یــادآور
شــد :اگــر همــت جمهــوری اســامی ایــران
نبــود ،امــروز عــراق در اختیــار داعــش قــرار
داشــت و مــا یــک همســایه خشــن و خــون

آشــام داشــتیم لــذا برگــزاری انتخابــات در
ایــران در منطقــه آشــوب زده خاورمیانــه مایه
افتخــار ماســت.
ســخنگوی حــزب کارگــزاران حمایــت از
دولــت دکتــر روحانــی را بــه معنــی عــدم
اختــاف نظــر و دیــدگاه ندانســت و تصریــح
کــرد :نبایــد اجــازه دهیــم ایــن اختالفهــا
منجــر بــه شکســتن نظــام سیاســی کشــور
شــود .بایــد بــا خویشــتنداری و واقــع گرایــی
خودمــان را آمــاده خدمــت کنیــم ،زیــرا
ایــن کشــور ،ایــن نظــام و ایــن مــردم الیــق
شــرایط مناســبتری هســتند.
وی خواســتار جــدی گرفتــن توســعه کشــور و
خدمــت بــه مــردم ایــران شــد و افــزود :ایــران
معتــدل و پیشــرفته محــل جــوالن افــراد
تنــگ نظــر و افراطــی نیســت .مادامــی کــه
جامعــه از فقــر و عقــب ماندگــی رنــج مــی
بــرد نمیتوانیــم بــه تــداوم مســیر مــردم
ســاالری امیــد داشــته باشــیم ،زیرا مشــکالت
مــردم دســتاویز شــعار و وعــده و وعیدهــا می
شــود .مرعشــی بــا بیــان اینکــه ایــران در
گذشــته  ۱.۲درصــد تولیــد ناخالــص جهــان
را داشــت کــه امــروز بــه  ۰.۶درصــد رســیده
اســت ،عنــوان کــرد :رشــد اقتصــادی جهــان
از متوســط رشــد اقتصــادی ایــران بیشــتر
بــوده و طــی بیســت ســال گذشــته حجــم
اقتصــاد جهــان از  ۲۶هــزار میلیــارد دالر بــه
 ۷۵هــزار میلیــارد دالر ارتقــا پیــدا کــرده کــه
نشــان دهنــده رشــد  ۱۱۰درصــدی اســت،
امــا اقتصــاد ایــران تنهــا  ۲۰درصــد رشــد
داشــته و ســهم مــا تقلیــل پیــدا کــرده اســت
لــذا بخــش خصوصــی و بخــش دولتــی بایــد
عقــب ماندگــی هــا را جبــران کننــد و ایــران
بایــد در معــرض ســازندگی ،رشــد و توســعه
قــرار بگیــرد.
ســخنگوی حــزب کارگــزاران ســازندگی بــا

اشــاره بــه پیشــرفت اقتصــادی ترکیــه ،کــره
جنوبــی و هنــد ،خاطرنشــان کــرد :نبایــد
وقتمــان را صــرف مســائل حاشــیهای کنیــم
و حاشــیه جــای اصــل را بگیــرد .انتظــار مــا
از حــزب کارگــزاران تنهــا فعالیت تشــکیالتی
نیســت بلکــه بایــد دیدگاههــای روشــنی
نســبت بــه آینــده کشــور داشــته باشــیم و
بــه فرهنــگ توســعه و ســازندگی بیشــتر
بپردازیــم .مــردم بایــد ماحصــل فعالیــت
اصــاح طلبــان را لمــس کننــد ،زیــرا
سیاســتهای عــوام فریبانــه دیگــر جــواب
نمیدهــد.
وی هاشــمی رفســنجانی را فــردی مســئولیت
پذیــر دانســت و گفــت :آنچــه در دنیــا تجربــه
مــی شــود متعلــق بــه همــه بشــریت اســت
و نبایــد بــا روشهــای غلــط کارهــا را از
مســیر درســت خــودش منحــرف کنیــم.
اصــاح طلبــان و کارگــزاران بایــد مدافــع
سیاسـتهای امتحــان شــده در دنیــا باشــند.
مرعشــی بــا تاکیــد بــر توســعه تکنولــوژی
در کشــور ،گفــت :ضریــب بازیافــت نفــت
در ایــران  ۲۵درصــد اســت؛ در حالــی کــه
ایــن ضریــب در عربســتان  ۶۲درصــد و در
نــروژ  ۹۵درصــد مــی باشــد .ضریــب بازیافــت
یعنــی از هــر  ۱۰۰بشــکه نفــت ۷۵ ،بشــکه
در ایــران از دســت مــیرود و لــذا هــر یــک
درصــد افزایــش ایــن ضریــب ۲۵ ،میلیــارد
دالر ثــروت ملــی را افزایــش خواهــد داد.
وی بــا بیــان اینکــه راهــی جــز ادامــه مســیر
انتخابــات  ۹۲و  ۹۶نداریــم ،تاکیــد کــرد :ایــن
مســیر ،مســیر تعامــل بــا همــه نهادهــای
موثــر نظــام اســت کــه مســئله مــردم را
دارنــد .امــروز مــردم یارانــه نمیخواهنــد
بلکــه نیازمنــد اقتصــادی پویــا ،شــکوفا و
رقابتــی هســتند کــه دولــت وظیفــه دارد ایــن
شــرایط را ایجــاد کنــد.

صادق زیبا کالم:

اصالح طلبان به پاالیش درونی نیاز دارند
صــادق زیبــاکالم تحلیــل گــر مســائل
سیاســی و اســتاد دانشــگاه مــی گویــد :اگــر
همیــن مجلــس کــه برخــی نماینــدگان
لیســت امیــدش در مقابــل برخــی رانــت هــا
رای داه انــد را بــا مجلــس هشــتم یــا نهــم
مقایســه کنیــد ،آن زمــان مــی فهمیــد اوضــاع
چقــدر فاجعــه بــوده اســت
انتخــاب /صــادق زیبــاکالم از نحــوه عملکــرد
فراکســیون امیــد در جریــان رای اعتمــاد
بــه وزرای پیشــنهادی انتقــاد کــرد و گفــت:
ایــن  150تــا  110نماینــده ای کــه بعنــوان
فراکســیون امیــد و نزدیــک بــه اصــاح
طلبــان در مجلــس دهــم جمــع شــده انــد،
ظــرف ایــن دو ســال گذشــته بــه هیــچ وجــه
کارنامــه خوبــی بــه جــا نگذاشــتند ،البتــه بــه
جــز چنــد نفــر انگشــت شــمار.
وی اضافــه کــرد :عملکــرد فراکســیون امیــد
را از بســیار جهــات مــی تــوان ناامیــد کننــده
خوانــد .البتــه بایــد ایــن موضــوع مــورد
بررســی قــرار گیــرد کــه ایــن عملکــرد ناامیــد
کننــده ی فراکســیون بــه اعضایــی کــه
بعنــوان لیســت امیــد انتخــاب بــه مجلــس راه
یافتــه برمــی گــردد یــا رهبــری فراکســیون
امیــد یعنــی دکتــر عــارف یــا در یــک ســطح
کالنتــر یعنــی رهبــری اصالحــات و اصــاح
طلبــان.
زیبــاکالم تاکیــد کــرد :از ایــن مســئله نمــی
تــوان غافــل شــد کــه در ایــن مجلــس بــا
حضــور پرشــمار اصــاح طلبــان کــه نماینــده
ملــت هســتند ،وزیــر اصــاح طلــب رای
نیــاورد و در مقابــل وزرای اصولگــرا رای

بیاورنــد.
وی بــا ایــن حــال خاطرنشــان کــرد :درســت
اســت کــه لیســت امیــد خــوب عمــل نکــرده
اســت ،ولــی بایــد متذکــر شــویم کــه ایــن
مجلــس حاصــل نــوع فعالیــت شــورای
نگهبــان اســت .وقتــی مــی آینــد و نامزدهــای
شناســنامه دار اصــاح طلــب را رد مــی کننــد،
خــب حاصلــش میشــود مجلســی کــه بــا
وجــود حضــور فراکســیون امیــد حبیــب اهلل
بیطــرف رای اعتمــاد نمــی گیــرد.
زیبــاکالم ادامــه داد :همــه ریشــه ی مســائل،
ســاخت و پاخــت کــردن هــای برخــی اعضــای

لیســت امیــد در ازای رای اعتمــاد و گرفتــن
امکانــات بــه ایــن برمیگــردد کــه افــراد
شناســنامه دار اصــاح طلــب متاســفانه رد
صالحیــت مــی شــوند.
وی بــا بیــان اینکــه فراکســیون امیــد در دو
ســال باقــی مانــده بایــد اقــدام بــه اصــاح
قانــون انتخابــات کنــد ،گفــت :فراکســیون
امیــد بــه همــراه اعضــای اصولگــرای معتــدل
بایــد مشــکالت قوانیــن مربــوط بــه انتخابــات
را رفــع کننــد.
ایــن تحلیلگــر اصــاح طلــب اضافــه کــرد:
البتــه اگــر همیــن مجلــس کــه برخــی

نماینــدگان لیســت امیــدش در مقابــل برخــی
رانــت هــا رای داه انــد را بــا مجلــس هشــتم
یــا نهــم مقایســه کنیــد ،آن زمــان مــی
فهمیــد اوضــاع چقــدر فاجعــه بــوده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه اصــاح طلبــان و
فراکســیون امیــد قطعــا بــه پاالیــش درونــی
نیــاز دارنــد ،تاکیــد کــرد :علــی رغــم همــه
امیدهــا و انتظاراتــی کــه مــردم بــه لیســت
امیــد داشــتند ،امــا واقــع مطلــب ایــن اســت
کــه بــه جــز یــک تعــداد انگشــب شــمار،
مابقیشــان چنگــی بــه دل نمــی زننــد.
زیبــاکالم اضافــه کــرد :اگــر شناســنامه دارهــا
رد نشــوند ،قطعــا فراکســیون امیــدی کــه در
مجلــس تشــکیل مــی شــود دارای افــرادی
خواهنــد بــود کــه احتمــال معاملــه انهــا بــا
برخــی وزرا بســیار پاییــن خواهــد بــود.
وی در پایــان گفــت :اصــاح طلبــان حضــور
خــود را مدیــون مــردم هســتند ،بنابرایــن باید
در جهــت خواســته هــای آنــان شــرکت کنند.
در عیــن حــال ،رهبــری اصــاح طلبــان چــه
درون مجلــس چــه بیــرون آن بایــد بــا رانــت
هــا برخــورد بکننــد .چــرا کــه شــما از اعتبــار
مــردم یکبــار میتوانیــد اســتفاده کنیــد .اگــر
مــردم در انتخابــات  98نیاینــد پــای صنــدوق
رای ،و بگوینــد مــا یکبــار گــول خوردیــم و
دیگــر بــه لیســت امیــد رای نمــی دهیــم ،
آنوقــت چــه میخواهیــم بکنیــم .آن موقــع
بــه مجلــس  8و  9برمیگردیــم کــه اصــاح
طلبــان غایــب بودنــد ،در واقــع بــه عقــب
مــی رویــم .بنابرایــن خیلــی الزم اســت مــردم
اعتمــاد خودشــان را از دســت نمــی دهنــد.
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تلخ یک کابینه
«تَکرا ِر» ِ

سینا خسروی

اردیبهشــت مــاه  ،1330آن روزهــا کــه هنوز
ـن پوپولیســم آنچنــان اقبالی
واژه دهــان پُرکـ ِ
نداشــت و بــه ادبیــات سیاســی ایــران گام
ننهــاده بــود ،منبــع اصلــی قــدرت بــرای
«محمــد مصــدق» ،میتینــگ هــای مکــرر
خیابانــی بــود ،آن چنــان کــه روزنامــه
ســلطنت طلــب «اطالعــات» پیوســته گالیــه
مــی کــرد و از ایــن میتینــگ هــا مــی
نالیــد و جمــال امامــی از صحــن مجلــس
داد مــی زد کــه چــاره ای بیاندیشــید کــه
«سیاســتمداری» بــه «سیاســت خیابانــی»
ملبــس گشــته و یــک پیرمــرد هفتــاد ســاله
ی «هوچــی گــر» زمــام امــور را بــه دســت
گرفتــه اســت« .پیرمــرد احمدآبــادی» امــا
بــا آن همــه رجوعــی کــه بــه مــردم داشــت،
بــا آن همــه میتینــگ پرشــوری کــه برپــا
پوپولیســم
مــی داشــت ،بــا آن همــه بــذ ِر
ِ
مــردم گرایــی کــه در بای ـ ِر سیاســت تشــنه
ایــن ســرزمین مــی کاشــت ،در میــان
بهــت همــگان ،کابینــه ای بــس محافظــه
کار چیــد و یــک ســوم ســهم وزرا را بــه
دربــار پیشــکش کــرد .هــر چنــد در قیــام
 30تیــر  ،1330بــا تکیــه بــر تظاهــرات
اصنــاف و بازاریــان و بــا  250کشــته
و زخمــی ،کــه روی دســت قیــام در 5
شــهر بــزرگ برجــای نهــاد ،برخــی از ایــن
مناصــب را پــس گرفــت ،امــا پایــه هــای
اصلــی صدارتــش را بــر خاکــی خونیــن و
بــی بنیــاد بنــا نهــاد و ایــن ناپایــداری ،دو
ســال بعــد ،بدجــور تلخــی خــود را بــه رخ
دولــت و طرفــداران پرشــورش کشــید66 .
ســال گذشــت و حســن روحانــی ،صــدارت
را ،در واپســین ســالهای قــرن  13شمســی
در حالــی از  24میلیــون ایرانــی هدیــه
گرفــت ،کــه شــواهد ،تکــرار یــک رخــداد
تاریخــی را هشــدار مــی دهــد .قبــا جایــی
نوشــته بــودم کــه در طــول زمــان و بــا فــراز
و فرودهایــی کــه ایــن ســرزمین در طــول
 6دهــه فاصلــه زمانــی میــان مصــدق و
روحانــی طــی کــرده« ،حســن روحانــی»

در آنالیــز سیاســت بیــن المللــی اش بــه
منتخــب مــردم،
ایــن نتیجــه رســیده ،کــه
ِ
بــرای مدیریـ ِ
ـت بهینــه ،در مهمتریــن کشــور
خاورمیانــه ،بایســتی در افــق هــای تصمیــم
ســازی اش ،هــم به»اســتقالل کشــور»
توجــه داشــته باشــد و هــم «رفــاه ملــت»
را در کنــار آن ترســیم نمایــد .درحالــی
کــه مصــدق دســت آخــر نتوانســت ایــن دو
را در کنــار هــم بــه کشــور و ملــت ایــران
هدیــه دهــد و در مــاورایِ اندیشــه هایــش،
«رفــاه» همــواره قربانــی «اســتقالل» بــود.
«مصــدق» و «روحانــی» هــر دو در اروپــا
و در رشــته حقــوق درس خواندنــد .یکــی
از ســوییس و دیگــری از اســکاتلند دکتــرا
گرفــت و هــردو بــا ســابقه چندیــن دوره
وکالــت در پارلمــان ایــران و داشــتن ســر
و کار اجرایــی بــا قانــون و بــا تکیــه بــر
اندوختــه هــای علمــی و عملــی ،درخشــش
کــم نظیــری در عرصــه هــای بیــن المللــی
نشــان دادنــد .مــروری بــر صفحــات تاریــخ
نشــان مــی دهــد کــه بــی شــک کارنامــه
محمدمصــدق علــی رغــم اینکــه نامــش
در مجلــس انتصابــی محمدعلیشــاه قاجــار
هــم دیــده شــده باشــد ،از قابلیــت دفــاع

برخــوردار خواهــد بــود البتــه اگــر اقتضــای
زمــان را در تجزیــه و تحلیلهــای سیاســی
مــان از یــاد نبریــم .مصــدق آینــه دا ِر
یــک تجربــه تاریخــی اســت کــه اینبــار در
ادامــه نســل مشــروطه و بــا تفکــری بکــر
و سیاســتی متکــی بــر اخــاق ،وارد صحنــه
میشــود و ســعی میکنــد فــارغ از هرگونــه
نــگاه شوونیســمی ،نوعــی دموکراســی
درون زای ایرانــی را بــرای ایرانیــان تحقــق
بخشــد و متاســفانه بــه دلیــل همیــن
بکــر بــودن ،ایــن تجربــه در ظــرف زمــان
مصــدق ،مجالــی بــرای تبلــور نمــی یابــد.
امــا بــا فاصلــه گرفتــن از زمــان او ،کــم
کــم نقــش پیشــگامی تاریخــی او بــر
جنبــش هــای ناسیونالیســتی بیــن الملــل
همچــون تحــرکاتِ ناصــر در مصــر ،آلنــده
در شــیلی ،ســوکارنو در اندونــزی و ...
بیشــتر روشــن مــی شــود و اینگونــه اســت
کــه تبدیــل بــه مصدقــی مــی شــود کــه
سیاســیون قبــل و بعــد از خــودش را بــی
ِ
پــروا بــه میــدان مقایســه مــی کشــاند .و
حــاال ســردمدار دولــت اعتــدال ،در عرصــه
گوناگــون رخ
ایــن مقایســه ،وارث تجــارب
ِ
سیاســی ایــن ســرزمین بــه
داده در تاریــخ
ِ

یادداشت
ویــژه «تجربــه» مصــدق اســت .تجربــه ای
کــه شــوربختانه ،بــه تکــرار تلخــی هایــی
مصــدق ،1330
هــم انجامیــده اســت .اگــر
ِ
بــا میتینــگ هــای خیابانــی متعــددش بــر
روحانــی 96
وزن جایگاهــش مــی افــزود،
ِ
ِ
نیــز بــا میتینــگ هــای پــرزرق و بــرق ،بــه
قاطعیــت هرچــه بیشــتر پیــروزی اش مــی
«مصــدق» شــصت و نــه
اندیشــید .اگــر
ِ
ســاله ،پــس از آن همــه هیاهــو و میتینـ ِ
ـگ
پرشــور ،بــه نــاگاه عددهــایِ شناســنامه اش
بیــادش آمــد و در چینــش کابینــه ،محتــاط
انتخاباتــی
و محافظــه کار شــد و در الیحــه
ِ
تدوینــی اش ،بانــوان را بــه کل نادیــده
«روحانــی» شــصت و نــه ســاله
گرفــت،
ِ
«ســجل» خــودش« ،دوســیه»
عــاوه بــر
ِ
نزدیکانــش نیــز بــه ُرخ اش کشــیده شــد
و از آن همــه ســخنرانی مهیــج و رویاگونــه،
ـینی ســنگین ،بــه کابینــه
بــا یــک عقــب نشـ ِ
ای رســید کــه صــدای رقیــب و رفیــق را
بانــوان موجــود درآن،
درآورد و انــدک
ِ
عهــده دا ِر نقشــهایی نمایشــی و تشــریفاتی
ـی آن یکــی ،در اثــر
شــدند .اگــر دکتــر فاطمـ ِ
کاهــش اقتــدار نخســت وزیــرش از «شــمس
قنــات آبــادی» در پارلمــان حــرف زور مــی
ِ
ظریــف ایــن یکــی نیــز بــه
شــنید ،دکتــر
دلیــل وا دادن غیرقابــل توجیــه رییــس
جمهــورش ،شــاهد فحاشــی «ســامری»
در مجلســی دیگــر اســت .بــا همــه ایــن
اوصــاف ،بــه نظــر مــی رســد تجربــه تلــخ
«پیــر احمدآبــاد» در چینــش کابینــه اول،
ایــن بــار و بعــد از  66ســال در کابینــه دو ِم
«شــیخ ســرخه» نمــود عینــی پیــدا کــرده
و روحانــی نشــان داده کــه در هــر حالــت
ـرک مصــدق
مــی خواهــد وارثِ «همــه» ماتَـ َ
باشــد .مات ََرکــی کــه بــرای مــردم ایــران
تداعــی کننــده خاطــرات تلخــی اســت کــه
امــروز در آیینــه تاریــخ و بــا آیینــه داری
شــیخ دیپلمــات در حــال تکثیــر اســت و
مــی رود تــا بــا «ت ِکــرا ِر» پشــت کــردن بــه
رای ملــت« ،تَکــرا ِر» شــور و انگیــزه و امیــد
را بــه سراشــیب بیهودگــی ســوق دهــد.

سردار قاسم سلیمانی:

ِ
حرف درستی درباره آمریکاییها زد
آقای هاشمی
فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه بــا بیــان
اینکــه شــهید حججیهــا تربیــت شــدهی
مســاجد هســتند ،گفــت :تمــام دعــوای مــا
بــا عالــم غــرب و عالــم اســام ،بــر ســر
دو مســجد اســت؛ مســجد حیــات دینــی و
سیاســی اجتمــاع اســام را بــر عهــده دارد.
ایســنا /سرلشــکر قاســم ســلیمانی در
پانزدهمیــن اجــاس روز جهانــی مســاجد بــا
بیــان اینکــه شــهید حججــی ثمــره مســجد
اســت ،اظهــار کــرد :امــروز مقابلــه بــا تهاجــم
فرهنگــی پیچیدهتــر و ناپایدارتــر از دیــروز
شــده و بایــد در ایــن عرصــه مطالبــات مقــام
معظــم رهبــری مــورد توجــه قــرار گیــرد.
شــبیخون تهاجــم فرهنگــی در جامعــه مــا
بــه وجــود آمــده اســت .مســجد تربیــت
مدافــع حــرم و ایثــار و فــداکاری افــراد
جامعــه را بــر عهــده گرفتــه اســت .ایــن
اتفــاق در ســاختار دولتــی و پارلمانــی رخ
نمیدهــد ،بلکــه در مســجد امکانپذیــر
اســت .مــا پیــروزی خــود را در دوران دفــاع
مقــدس مدیــون مســجد و ائمــه جماعــات
میدانیــم .وی ادامــه داد :مــا در کشــور بــا
رشــد الحادگــری و الابالیگــری مواجهیــم و
بایــد از خــود بپرســیم کــه اکنــون در جامعــه
چــه وظیفـهای داریــم؟ نــگاه مــا بــه مســجد
نبایــد فقــط محــدود بــه داخــل مســجد
باشــد ،اگــر اینگونــه باشــد بازنــده خواهیــم
بــود .اگــر محیــط اطــراف مســجد ســقوط
کنــد ،دشــمن وارد آن میشــود .مــا امــروز
بــا دو خطــر مواجهیــم؛ یکــی خطــر داخلــی
کــه «فتنــه مذهبــی» اســت و دیگــری خطــر
خارجــی کــه «تهاجــم علیــه جهــان اســام»
اســت .در کشــورهای اردن و مصــر مســاجد
زیــادی وجــود دارد ،امــا آنهــا نســبت بــه
اقدامــات رژیــم صهیونیســتی بیتفــاوت
هســتند .االزهــر اکنــون حکومتــی اســت و
ای کاش نبــود تــا اینکــه ایــن گونــه نســبت
بــه جنایــات غــزه بیتفــاوت باشــد.
مــا امــروز بــا دو خطــر مواجهیــم؛ یکــی

خطــر داخلــی کــه «فتنــه مذهبــی» اســت و
دیگــری خطــر خارجــی کــه «تهاجــم علیــه
جهــان اســام» اســت.
ِ
خدمت
فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه افــزود:
امــام (ره) بــه جهــان اســام ،بــا هیچکــدام
از مراجــع و مراکــز اســامی قابــل مقایســه
نیســت و امــروز رهبــری بــا تمــام تــوان از آن
دفــاع میکننــد .چــه کســی مســئول رشــد
الابالیگــری در کشــور اســت؟ آیــا همــه
مــا بــه وظایــف خــود عمــل کردهایــم؟ مــا
بایــد بدانیــم کــه فقــط نبایــد پــل خــود را
حفــظ کنیــم .اگــر ایــن گونــه باشــد ،ســایر
پلهــا نیــز ســقوط میکننــد .مســجد یــک
قــرارگاه اســت و تأثیــر آن بــر کل جامعــه
اســت .کســی کــه نتوانــد ســربازانش را
حفــظ کنــد ،خطــش ســقوط کــرده اســت.
اگــر جوانــی از آن مســجد رفــت ،خــطِ آن
امــام جماعــت شکســته و ســقوط کــرده
اســت .سرلشــکر ســلیمانی تصریــح کــرد:
وقتــی یــک بــراد ِر خســته و چنــد شــغله را
امــام جماعــت میکنیــد ،چطــور از او توقــع
داریــد مســجد را حفــظ کنــد؟ چــرا دائمــا

از القــاب بیحجــاب ،بدحجــاب ،اصولگــرا
یــا اصالحطلــب اســتفاده میکنیــد؟ پــس
چــه کســی میمانــد؟ تمــام بچههــا یکــی
نیســتند ،بلکــه ایــن پــدر خانــواده اســت کــه
آنهــا را گــرد هــم جمــع میکنــد .امــام
جماعــت بایــد بتوانــد باحجــاب ،بدحجــاب و
بیحجــاب همــه را جــذب کنــد.
وی یــادآور شــد :تعــداد مســاجد مهــم
نیســت ،امــا بایــد بدانیــم کــه انقــابِ
مــا بــه مســاجد بســتگی دارد .وقتــی از
بــاالی دمشــق رد میشــویم ،منارههــا
را میبینیــم؛ ولــی از بــاالی تهــران چیــز
دیگــری میبینیــم کــه حالمــان عــوض
میشــود .امثــال «شــهید حججــی» زیــاد
داشــتهایم کــه برخــی از آنهــا هــم ذبــح
شــدهاند ،امــا برخــی از شــهدا حادثهآفریــن
میشــوند و حججــی بــرای عظمـتدادن بــه
همــه مدافعــان حــرم بــود .مــا بنــا نداریــم
هــر اقدامــی را در کشــور تبلیــغ کنیــم،
برخــی از تبلیغــات در کشــور مــا موثــر
نیســت .مــا بیــن منافــع خــود و عــراق
تفاوتــی قائــل نیســتیم و دنبــال تصــرف

چــاه نفــت و موصــل و کرکــوک و مطالبــات
ارزی نبودهایــم .مــا بــه خاطــر منافــع
شــیعی بــه فلســطین کمــک نمیکنیــم،
بلکــه اگــر کســی اظهــار شــیعی کنــد ،بــا او
کاری نداریــم ،چــرا کــه  ۹۹درصد فلســطین
اهــل تســنن هســتند ،ولــی مــا از آنهــا دفاع
میکنیــم .چــرا دائمــا از القــاب بیحجــاب،
بدحجــاب ،اصولگــرا یــا اصالحطلــب
اســتفاده میکنیــد؟ پــس چــه کســی
میمانــد؟ تمــام بچههــا یکــی نیســتند
فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه تأکیــد
کــرد :ایــران هیچوقــت بحرانســاز و
پرورشدهنــده تکفیــر نیســت .گروههایــی
همچــون جیشاالســام و جیشالحــر را
ســعودیها ســاختند ،امــا مــا منشــأ ثبــات
در ســوریه شــدیم .مــا بــا مذهــب جلــوی
جنــگ مذهبــی را گرفتیــم نــه بــا قــدرت
نظامــی .وقتــی نظــام میتوانــد مســائل
قومــی و زبانــی را حــل کنــد ،ایــن باعــث
اســاس دســتیابی بــه ایــن
ثبــات اســت و
ِ
فضــا ،مقــام معظــم رهبــری اســت.
سرلشــکر ســلیمانی تأکیــد کــرد :برخــی از
دوســتان در ســطوح عالــی داخــل و خــارج
اذعــان میکردنــد کــه وارد ســوریه و
عــراق نشــوید و محترمانــه از انقــاب دفــاع
کنیــد .یــک نفــر گفــت یعنــی مــا برویــم و از
دیکتاتــور دفــاع کنیــم کــه رهبــر فرمودنــد
وقتــی بــه کشــورهایی کــه بــا آنهــا ارتبــاط
داریــم نــگاه میکنیــم ،چــه کســی دیکتاتــور
اســت و چــه کســی نیســت؟ مــا مصالــح را
نــگاه میکنیــم .رهبــری از دو بُعــد حکمــت
و جســارت ایــن انقــاب و دفــاع از انقــاب را
هدایــت کردنــد.
وی در پایــان تاکیــد کــرد :آقــای هاشــمی
حــرف درســتی دربــاره آمریکاییهــا زد کــه
گفــت عقــل گنجشــک را در کلــه دایناســور
میگذارنــد .اگــر امــروز میگوییــم خدایــا از
عمــر مــا کــم کــن و بــه عمــر رهبــر بیفــزای،
ایــن یــک ضــرورت اســت.
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آفتاب برجام
پدرام محمدی

برجــام و قــدرت نمایــی هــر روز کــه از عمــر برجــام
میگــذرد آفتــاب آن تابــان تــر میشــود  .در اذهــان
مــردم تــاش هــای فراوانــی شــد تــا تــوان اجرایــی
و تضمیــن هــای سیاســی دوام برجــام سســت
و نامطمئــن جــا بیفتــد و اوج ایــن فعالیــت هــا
همگــی بــا هــدف بهــره بــرداری هــای خــاص در
انتخابــات ریاســت جمهــوری دوازدهــم طــرح ریــزی
شــده بــود امــا هــر چــه کــه تنــور انتخابــات داغ می
شــد و میــدان رقابــت هــا واقعــی تــر جریــان رقیــب
روحانــی هــم جــرات تضعیــف برجــام را کمتــر پیــدا
میکــرد چــرا کــه هــم بــه منفعــت هــای آن بــرای
پیشــبرد برنامــه هــای آتــی چشــم دوختــه بودنــد و
بــه قولــی کــدام فــرد عاقلــی دســت خــود را از یــک
چنیــن امــکان قدرتمنــدی خالــی میکنــد و از طرفی
دیگــر روز بــه روز ضمانــت و الزم االجــرا بــودن آن
بــرای همــه طــرف هــای ایــن تعهــد آشــکار تــر مــی
شــد و امــکان تخطــی از آن غیــر ممکــن تــر جلــوه
میکــرد .شــاید تــا مــاه هــای قبــل صــرف خریــد
هــای خدماتــی در حــوزه حمــل و نقــل هوایــی
کــه مشــخصا خریــد هواپیماهــا را شــامل میشــد
چنــدان اســتحکامی را در دیــد برخــی نســبت بــه
برجــام بوجــود نمــی آورد کــه البتــه ایــن هــم از
تنــگ نظــری هــا و بــد بینــی هــای همیشــگی عــده
ای نســبت بــه تعامــل بــا جهــان نشــات میگرفــت
امــا بــا تحــوالت اخیــر برقــرار بــودن برجــام و ارزش
آن بیــش از پیــش بــر همــگان آشــکار گشــت
 .مهمتریــن دســتاورد غیــر هســته ای برجــام ،
حقــوق تجــاری و رشــد اقتصــادی اســت کــه کشــور
بــه مــدد آن میتوانــد بــا جــذب ســرمایه گــذاری
هــای خارجــی مســیر پیشــرفت را بــا ســرعتی کــه
بتوانــد جبــران عقــب ماندگــی هــای ســال هــای
تحریــم را کــرده و حقــوق از دســت رفتــه ملــت
را اســتیفا کنــد  .از همیــن دریچــه ورود شــرکت
توتــال فرانســه بــه قراردادهــای کالن نفتــی ایــران
یــک حرکــت اساســی در جهــت تضمیــن اجرایــی و
سیاســی برجــام بــود  .قــرار داد هایــی از ایــن دســت
کــه مــدت هــای بلنــد تعهــد اجرایــی بــا تزریــق
مالــی ســنگین را بــرای کشــور بــه ارمغــان مــی آورد
بهتریــن و مهمتریــن ثمــره برجــام و یــک پیــروزی
بــزرگ بــرای کشــور اســت  .یــک چنیــن تحوالتــی
همگــی در حالــی رخ داده کــه بــا انتخــاب ترامــپ
جمهــوری خــواه برخــی در ایــران و برخــی در آمریکا
یــا تصــور نقــض برجــام از ســوی آمریکا را داشــتند و
یــا اینکــه حتــی از نقــض آن حمایــت مــی کردنــد .
گــروه اول افــراد بــد بیــن بــه نتایــج برجــام و گــروه
دوم مخالفــان اســتراتژیک برجــام هســتند کــه از آن
هــا بــه عنــوان کاســبان تحریــم یــاد میشــود  .امــا
انتخــاب ترامــپ هم نتوانســت در اســتحکام و قدرت
برجــام خلــل و خدشــه ای وارد ســازد  .برجــام یــک
معاهــده بیــن المللــی میــان ایــران و شــش کشــور
قدرتمنــد جهانــی اســت کــه بــا تصویــب در شــورای
امنیــت ســازمان ملــل آنگونــه ریشــه محکمــی
یافتــه اســت کــه جــز قــدم گذاشــتن در مســیر
آن هیــچ کشــوری نمیتوانــد از زیــر بــار تعهداتــش
شــانه خالــی کنــد  .در ایــن بیــن گرچــه در ابتــدا
آمریکایــی هــای مخالــف برجــام چشــم بــه نقــض
آن داشــتند امــا زمانــی کــه ناتوانــی آن هــا آشــکار
شــد اســتراتژی خــود را بــه برنامــه ریــزی مــداوم
بــرای بــر هــم ریختــن میــدان بــازی از ســوی ایــران
متمرکــز کــرده انــد .امــا ایــن حرکــت هــم مشــخصا
حاصلــی جــز شکســت نــدارد چــرا کــه دولتمــردان
ایرانــی نیــز بــا تاکتیــک ایجــاد منافــع طوالنــی
مــدت مشــترک بــرای طرفیــن توافــق نامــه ماننــد
آنچــه کــه در خریــد هواپیمــا هــا و توتــال محقــق
شــد بهتریــن راه دوام برجــام را رقــم میزننــد  .ایــن
یــک اصــل بدیهــی اســت کــه اگــر میخواهیــد قــرار
دادی پایــداری داشــته باشــد در آن مناســبات مالــی
را وارد کنیــد چــرا کــه هر تعهــد ایدیولوژیــک روزی
در جهــت یــک هــدف و منفعــت اقتصــادی پایمــال
خواهــد شــد و هیــچ پیمانــی مــورد وثــوق تــر از
پیمــان تجــاری چندگانــه نخواهــد بــود  .همیــن
راهــکار یــک دســتاورد دیگــر هــم خواهــد داشــت
کــه همزمــان هــم برجــام قدرتمنــد تــر خواهد شــد
و هــم بــا تقویــت بنیــه مالــی توافــق جذابیــت هــای
مالــی جدیــد بــرای آن تعریــف خواهــد شــد بــه
شــکلی کــه جهانیــان بــرای حــل مشــکالت دیگــر
نیــز در همیــن مســیر حرکــت خواهنــد کــرد و زبان
تعامــات جهــان از زبــان زور و تحکــم بــه مســیر
تعامــل همــراه بــا احتــرام و منافــع مشــترک ســوق
داده میشــود و ایــن یعنــی برجــام در عصــر جدیــد
میتوانــد الگــوی گســترش صلــح پیشــرفت جهانی و
راهگشــای بحــران هــای عمیــق منطقــه ای و جهانی
باشــد  .اینگونــه اســت کــه برجــام نه فقــط موفقیتی
بــرای ایــران و کشــورهای طــرف قــرارداد بلکــه یــک
نقطــه عطــف در جهــت حرکــت بــه ســمت جهانــی
آرام تــر  ،پیشــرفته تــر و آزاد تــر خواهــد بــود .
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آگهی مرحله دهم سال  (1396منطقه یک کرمان )
اداره كل ثبــت اســناد و امــاك اســتان
كرمــان
اداره ثبــت اســناد و امــاك ناحیــه یــک
شهرســتان كرمــان
هيــات موضــوع قانــون تعييــن تكليــف
وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي
فاقــد ســند رســمي
(( آگهــي موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده
 13آئيــن نامــه قانــون تعييــن تكليــف
وضعيــت ثبتــي و اراضــي و ســاختمانهاي
فاقــد ســند رســمي ))
در اجــرای مــواد مذکور بدینوســیله امالکی
کــه برابــر اراء هياتهــای حــل اختــاف
موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت
ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند
رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي ناحیــه
یــک كرمــان تقاضــای ثبــت انهــا پذیرفتــه
و ادامــه عملیــات ثبتــی انهــا مطابــق قانــون
مذکــور تجویــز گردیــده اســت بــه ترتیــب
شــماره پــاک فرعــی از اصلــی و بخــش
محــل وقــوع ملــک و مشــخصات مالــک
یــا مالکیــن ( متقاضیــان ثبــت ) واقــع
در بخشــهای (  ) 8-4-1ثبتــی شهرســتان
کرمــان بشــرح ذیــل اگهــی میشــود تــا در
صورتــي كــه شــخص یــا اشــخاصی نســبت
بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضيــان
اعتراضــي داشــته باشــند بتواننــد از تاريــخ
انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه
اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و
پــس از اخــذ رســيد ،ظــرف مــدت يــك مــاه
از تاريــخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خود
را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نمايند.بديهــي
اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند
مالكيــت صــادر خواهــد شد.شــایان ذکــر
اســت صــدور و تســلیم ســند مالکیــت بــر
اســاس قانــون مذکــور مانــع مراجــع متضــرر
بــه دادگاه نخواهــد بــود .

امــاک تقاضــای ثبــت شــده واقــع
در بخــش  1کرمــان

 1فرعــی از  827اصلــی – خانــم
ســرور قلنــدری پامــزاری فرزنــد دادالــه
بــه شناســنامه شــماره  9صــادره از
بردســیر در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه
مســاحت  175/31متــر مربــع بــه ادرس
کرمــان خیابــان شــریعتی  13غربــی 2
انتهــای کوچــه پــاک  110خریــداری از
محــل مالکیــت حســین لطفعلــی کرمانــی
– ردیــف 5347
 15297فرعــی از  4776اصلــی مجــزی
شــده از  139فرعــی از  4776اصلــی –
اقــای حمیــد مــکاری درختنجانــی فرزنــد
ماشــااهلل بــه شناســنامه شــماره  16صــادره
از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه
مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه مســاحت
 247/29متــر مربــع بــه ادرس کرمــان
بزرگــراه ایــت اهلل خامنــه ای کوچــه  7بعــد
از چهــار کوچــه بعــد از پیــچ منــزل پنجــم
ســمت چــپ خریــداری از محــل مالکیــت
غالمحســین بهرامپــور – ردیــف 3298
 15346فرعــی از  4776اصلــی – خانــم
فاطمــه افضلــی خارکوئــی فرزنــد علــی
بــه شناســنامه شــماره  2صــادره از کرمــان
در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت
 244/75متــر مربــع بــه ادرس کرمــان
بزرگــراه ایــت اهلل خامنــه ای کوچــه 88
خریــداری از محــل مالکیــت جلیــل رشــید
فرخــی – ردیــف 1049
 15352فرعــی از  4776اصلــی مجــزی
شــده از  94فرعــی از  4776اصلــی –
خانــم زهــره اکبــری جــور فرزنــد علــی
بــه شناســنامه شــماره  14صــادره از
کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه
مســاحت  288/65متــر مربــع بــه ادرس
کرمــان بزرگــراه ایــت اهلل خامنــه ای کوچــه
 25خریــداری از محــل مالکیــت جلیــل
رشــید فرخــی – ردیــف 0050
 15361فرعــی از  4776اصلــی مجــزی
شــده از  119فرعــی از  4776اصلــی –
خانــم فاطمــه مهــدی ابــادی تکابــی فرزنــد
ماشــااهلل بــه شناســنامه شــماره  3صــادره
از شــهداد در ششــدانگ یکبــاب خانــه

بــه مســاحت  99/10متــر مربــع بــه ادرس
کرمــان بلــوار ایــت اهلل خامنــه ای کوچــه
 35بیســت متــری دوم کوچــه بنــی هاشــم
خریــداری از محــل مالکیــت محمــد رشــید
فرخــی – ردیــف 1490
 15362فرعــی از  4776اصلــی مجــزی
شــده از  24فرعــی از  4776اصلــی
– اقــای محمــد علــی گهرگــزی زاده
فرزنــد حســین بــه شناســنامه شــماره
 2980025380صــادره از کرمــان در
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت
 146/11متــر مربــع بــه ادرس کرمــان
بلــوار ایــت اهلل خامنــه ای کوچــه 25
انتهــای بلــوار پردیــس خریــداری از محــل
مالکیــت شــاپور کیانیــان و محمــد رشــید
فرخــی – ردیــف 1620
 15363فرعــی از  4776اصلــی مجــزی
شــده از  33فرعــی از  4776اصلــی –
خانــم نبــات ولــی ابــادی تکابــی فرزنــد
محمــد بــه شناســنامه شــماره  3صــادره
از شــهداد در ششــدانگ یکبــاب خانــه
بــه مســاحت  172/6متــر مربــع بــه
ادرس کرمــان بلــوار ایــت اهلل خامنــه ای
کوچــه  31کوچــه الزهــرا درب  16ســمت
راســت خریــداری از محــل مالکیــت شــاپور
کیانیــان – ردیــف 9343
 15364فرعــی از  4776اصلــی – اقــای
محمــد علــی رشــید فرخــی فرزنــد علــی
اکبــر بــه شناســنامه شــماره 41322
صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب
خانــه بــه مســاحت  356/55متــر مربــع
بــه ادرس کرمــان خیابــان فیــروز ابــاد
نبــش کوچــه  18خریــداری از محــل
مالکیــت ســید عبــاس عمرانــی – ردیــف
1379
 15365فرعــی از  4776اصلــی – اقــای
علــی اکبــر رشــید فرخــی فرزنــد ماشــااهلل
بــه شناســنامه شــماره  346صــادره
از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه
بــه مســاحت  225/55متــر مربــع بــه
ادرس کرمــان بلــوار ســیدی نرســیده بــه
پــل روگــذر خریــداری از محــل مالکیــت
ماشــااهلل رشــید فرخــی – ردیــف 0041
 15370فرعــی از  4776اصلــی مجــزی
شــده از  205فرعــی از  4776اصلــی
– خانــم عصمــت نکوئــی فرزنــد ماشــااهلل
بــه شناســنامه شــماره  427صــادره
از رفســنجان و اقــای محمــود احمــدی
رق ابــادی فرزنــد علــی بــه شناســنامه
شــماره  14صــادره از زرنــد بالمناصفــه
در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت
 329/71متــر مربــع بــه ادرس کرمــان
شــهرک بلداالمیــن کوچــه  22متــری
خریــداری از محــل مالکیــت قنبــر خدایــی
– ردیــف هــای  0073و 0074
 15375فرعــی از  – 4776اقــای
مجیــد پشــته شــیرانی فرزنــد محمــد بــه
شناســنامه شــماره  19صــادره از کرمــان
نســبت بــه چهــار دانــگ مشــاع و خانــم
صغــری پشــته شــیرانی فرزنــد رمضــان بــه
شناســنامه شــماره  11صــادره از کرمــان
نســبت بــه دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ
یکبــاب خانــه بــه مســاحت 423/35
متــر مربــع بــه ادرس کرمــان خیابــان
فیــروز ابــاد کوچــه  32نبــش بریدگــی دوم
خریــداری از محــل مالکیــت مهیــن دخــت
کیانیــان – ردیــف هــای  0085و 0128
 15387فرعــی از  4776اصلــی مجــزی
شــده از  118فرعــی از  4776اصلــی
– اقــای محمــد رضــا نیــک نفــس گنوئــی
فرزنــد احمــد بــه شناســنامه شــماره
 10591صــادره از کرمــان در ششــدانگ
یکبــاب خانــه بــه مســاحت  173/67متــر
مربــع بــه ادرس کرمــان بلــوار ســیدی
کوچــه گاوداری قدیــم کوچــه  4ســمت
راســت خریــداری از محــل مالکیــت ســید
جــال عمرانــی – ردیــف 1493
 15390فرعــی از  4776اصلــی مجــزی
شــده از  11فرعــی از  4776اصلــی –
اقــای علیرضــا گریکــی پــور فرزنــد محمــد
علــی بــه شناســنامه شــماره  49صــادره از
کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه
مســاحت  202/05متــر مربــع بــه ادرس
کرمــان بزرگــراه ایــت اهلل خامنــه ای کوچــه

 29کوچــه علــی ابــن ابیطالــب شــرقی
 6خریــداری از محــل مالکیــت کیخســرو
کیانیــان – ردیــف 0111
 15394فرعــی از  4776اصلــی مجــزی
شــده از  154فرعــی از  4776اصلــی –
اقــای محســن کریمــی نیــا فرزنــد محمــد
علــی بــه شناســنامه شــماره  771صــادره
از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه
بــه مســاحت  110متــر مربــع کــه مــوازی
 4/4متــر مربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد
تقاضــا متعلــق بوقــف و در اجــاره نامبــرده
قــرار دارد بــه ادرس کرمــان خیابــان
فیــروز ابــاد کوچــه  27فرعــی دوم ســمت
راســت خریــداری از محــل مالکیــت حــاج
محمــد نظریــان – ردیــف 1730
 15416فرعــی از  4776اصلــی – اقــای
رســول زارعــی کشــتوئیه فرزنــد علــی
بــه شناســنامه شــماره  1173صــادره از
زرنــد و اقــای حســین زارعــی کشــتوئیه
فرزنــد علــی بــه شناســنامه شــماره
 3080090586صــادره از کیانشــهر
بالمناصفــه در ششــدانگ یکبــاب خانــه
مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه مســاحت
 221/15متــر مربــع بــه ادرس کرمــان
بزرگــراه ایــت اهلل خامنــه ای کوچــه 45
خریــداری از محــل مالکیــت حســین
خدایــی – ردیــف هــای  1219و 1220
 4215فرعــی از  4809اصلــی – اقــای
احمــد زنگــی ابــادی فرزنــد ابراهیــم بــه
شناســنامه شــماره  640صــادره از کرمــان
نســبت بــه دو دانــگ مشــاع و اقــای
محمــد زنگــی ابــادی فرزنــد ابراهیــم
بــه شناســنامه شــماره  878صــادره از
کرمــان نســبت بــه دو دانــگ مشــاع و
خانــم فاطمــه زنگــی ابــادی فرزنــد ابراهیــم
بــه شناســنامه شــماره  1082صــادره از
کرمــان نســبت بــه یــک دانــگ مشــاع و
خانــم زهــرا زنگــی ابــادی فرزنــد ابراهیــم
بــه شناســنامه شــماره  842صــادره از
کرمــان نســبت بــه یــک دانــگ مشــاع
از ششــدانگ یکبــاب کارگاه بــه مســاحت
 911/25متــر بــه ادرس خیابــان مهدیــه
بیــن کوچــه  36و  38خریــداری از محــل
مالکیــت رضــا رشــید فرخــی – ردیــف
هــای  0426و  0429و  0430و 0432
 4279فرعــی از  4809اصلــی – خانــم
صغــری مومنــی رق ابــادی فرزنــد قنبــر
بــه شناســنامه شــماره  12صــادره از زرنــد
در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت
 259/8متــر مربــع بــه ادرس کرمــان
خیابــان پارادیــس کوچــه  27خریــداری
از محــل مالکیــت کیخســرو کیانیــان –
ردیــف 0084
 1784فرعــی از  4811اصلــی – اقــای
ســعید رئیــس زاده دشــتخاکی فرزنــد
محمــود بــه شناســنامه شــماره  6صــادره
از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه
مســاحت  208/4متــر مربــع بــه ادرس
کرمــان خیابــان مهدیــه کوچــه شــماره
 7پــاک  76خریــداری از محــل مالکیــت
شــاهرخ و رســتم کیانیــان  -ردیــف 0298
 2145فرعــی از  5209اصلــی – اقــای
غالمرضــا زارع گزوئیــه فرزنــد یــداهلل
بــه شناســنامه شــماره  9صــادره از
کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه
بــه مســاحت  312/70متــر مربــع کــه
مــوازی  54/72متــر مربــع از ششــدانگ
عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف و در
اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه ادرس کرمــان
خیابــان مدیریــت خیابــان حکیــم کوچــه
 35خریــداری از محــل مالکیــت کیخســرو
کیانیــان – ردیــف 0113
 2863فرعــی از  5209اصلــی – خانــم
مریــم مــراد زاده فرزنــد احمــد بــه
شناســنامه شــماره  84صــادره از شــهداد
در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت
 232/15متــر مربــع کــه مــوازی 40/63
متــر مربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد
تقاضــا متعلــق بوقــف و در اجــاره نامبــرده
قــرار دارد بــه ادرس کرمــان خیابــان
مدیریــت کوچــه  28فرعــی اخــر خریــداری
از محــل مالکیــت عــزت اهلل ســاالر کالنتــری
(ضمنــا منافــع و حــق الســکون ملــک فــوق
الذکــر مــادام العمــر خانــم صغــری مومــن

زاده متعلــق بــه مشــارالیه مــی باشــد) –
ردیــف 0304
 2870فرعــی از  5209اصلــی – اقــای
حســین عســکر زاده فرزنــد غالمرضــا
بــه شناســنامه شــماره  1599صــادره
از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه
مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه مســاحت
 281متــر مربــع کــه مــوازی  49/18متــر
مربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا
متعلــق بوقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار
دارد بــه ادرس کرمــان خیابــان ســجادیه
کوچــه  8نبــش شــرقی ســوم خریــداری از
محــل مالکیــت عــزت اهلل ســاالر کالنتــری
– ردیــف 1006
امــاک تقاضــای ثبــت شــده واقــع در
بخــش  4کرمــان
 335فرعــی از  1اصلــی – خانــم
بتــول ملــک قاســمی فرزنــد بهــروز
بــه شناســنامه شــماره  3165صــادره
از بردســیر در ششــدانگ یکبــاب خانــه
بــه مســاحت  126/60متــر مربــع کــه
مــوازی  54/99متــر مربــع از ششــدانگ
عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف و در
اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه ادرس کرمــان
شــرف ابــاد کوچــه  28خریــداری از محــل
مالکیــت ســید کاظــم طباطبائــی – ردیــف
1911
 5106فرعــی از  5اصلــی – اقــای
محســن مراغــه زاده فرزنــد اصغــر
بــه شناســنامه شــماره  40صــادره از
کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه
مســاحت  230/76متــر مربــع بــه ادرس
کرمــان بلــوار امیــر کبیــر نبــش کوچــه
 12خریــداری از محــل مالکیــت مهــدی
نظریــان ( ضمنــا حــق ارتفاقــی بدیــن نحــو
کــه بــا حــق عبــور پــاک  2063فرعــی از
 5اصلــی مــی باشــد و ملــک مــورد تقاضــا
جهــت الحــاق بــه پــاک  2063فرعــی از
 5اصلــی درخواســت ثبــت گردیــده اســت)
– ردیــف 1905
 5127فرعــی از  5اصلــی – اقــای
محمــد باقــر شــجاعی باغینــی فرزنــد
حســن بــه شناســنامه شــماره 135
صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب
خانــه مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه
مســاحت  131/87متــر مربــع بــه ادرس
کرمــان بلــوار جمهــوری اســامی کوچــه
 12خیابــان شــهید ســعادت ابــادی شــمالی
 1غربــی  1خریــداری از محــل مالکیــت
محمــد حســین نظریــان – ردیــف 0908
 2216فرعــی از  14اصلــی – آقــای
علیرضــا گل محمــدی فرزنــد عبــاس
بــه شناســنامه شــماره  2910صــادره
از کرمــان و خانــم جمیلــه فیوضــی
فرزنــد رحیــم بــه شناســنامه شــماره
 454صــادره از کرمــان بالمناصفــه در
ششــدانگ یکبــاب خانــه مشــتمل بــر
واحــد تجــاری بــه مســاحت  253/45متــر
مربــع کــه مــوازی  21/12متــر مربــع از
ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بــه
وقــف و در اجــاره
نامبــرده قــرار دارد بــه ادرس کرمــان بلــوار
هوانیــروز ابتــدای بلــوار شــهدای اختیــار
ابــاد کوچــه ســوم ســمت راســت خریــداری
از محــل مالکیــت حســن ذهــاب ناظــوری
و اختــر کرباســی – ردیــف هــای 1084
و 1086
 2217فرعــی از  14اصلــی – اقــای
محســن کریمــی نیــا فرزنــد محمــد علــی
بــه شناســنامه شــماره  771صــادره از
کرمــان و اقــای علیرضــا گل محمــدی
فرزنــد عبــاس بــه شناســنامه شــماره
 2910صــادره از کرمــان بالمناصفــه در
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت
 220متــر مربــع کــه مــوازی 18/33متــر
مربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا
متعلــق بــه وقــف و در اجــاره نامبــرده
قــرار دارد بــه ادرس کرمــان بلــوار شــهدا
شــهرداری کوچــه شــماره  4قطعــه پنجــم
ســمت راســت خریــداری از محــل مالکیــت
محمــد علــی نــژاد مالیــری و حســن ذهــاب
ناظــوری و اختــر کرباســی – ردیــف 1331
و 1332
 447فرعــی از  16اصلــی – خانــم کتایون

رشــید فرخــی
فتــح ابــادی
فرزنــد کاظــم بــه شناســنامه شــماره
 2045صــادره از کرمــان در ششــدانگ
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 244/40
متــر مربــع کــه مــوازی  40/74متــر مربــع
از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق
بوقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه
ادرس کرمــان بلــوار رضــوان کوچــه شــماره
 48نســترن  24خریــداری از محــل مالکیــت
حســین رشــید فرخــی – ردیــف 0212
 64فرعــی از  26اصلــی – اقــای
مهــدی ایرانــی کرمانــی فرزنــد علــی بــه
شناســنامه شــماره  223صــادره از کرمــان
در ششــدانگ یــک بــاب یــک قطعــه زمیــن
مزروعــی بــه مســاحت  79750/97متــر
مربــع بــه ادرس کرمــان بلــوار هوانیــروز
کیلومتــر  5بطــرف اختیــار ابــاد خریــداری
از محــل مالکیــت صفــر شــیخ شــعاعی و
احمــد پــور ابراهیمــی و
حاج محمد حســینی – ردیف 1325
 4548فرعــی از  31اصلــی مجــزی شــده
از  193فرعــی از  31اصلــی – اقــای علــی
عامــری اختیــار ابــادی فرزنــد حســین
بــه شناســنامه شــماره  65صــادره از
کرمــان در ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه
مســاحت  773/32متــر مربــع بــه ادرس
کرمــان اختیــار ابــاد خیابــان امــام کوچــه
 23فرعــی ســوم ســمت چــپ درب ســوم
خریــداری از محــل مالکیــت علــی عامــری
اختیــار ابــادی – ردیــف 0101
 24فرعــی از  48اصلــی مجــزی شــده از
 1و  2فرعــی و قســمتی از اراضــی مشــاعی
 48اصلــی – اقــای حســن ابراهیمــی
فرزنــد محمــد بــه شناســنامه شــماره
 224صــادره از کرمــان در ششــدانگ
یکبــاب بــاغ مشــجر پســته ای بــه
مســاحت  32457متــر مربــع کــه مــوازی
 9667/64متــر مربــع مجــزی شــده از 1
فرعــی و مــوازی  15410/93متــر مربــع
مجــزی شــده از  2فرعــی و مــوازی
 7379/45متــر مربــع مجــزی شــده از
اراضــی مشــاعی پــاک  48اصلــی بــه
ادرس کرمــان زنگــی ابــاد تلمبــه حســن
ابــاد خریــداری از محــل مالکیــت محمــد
ابراهیمــی  -ردیــف 2446
امــاک تقاضــای ثبــت شــده واقــع در
بخــش  8کرمــان
 1390فرعــی از  1اصلــی مجــزی شــده
از  1102فرعــی از  1اصلــی – خانــم
فاطمــه یعقوبــی چتــرودی فرزنــد مــراد
علــی بــه شناســنامه شــماره  64صــادره از
کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه و بــه
مســاحت  297/95متــر مربــع بــه ادرس
کرمــان چتــرود خیابــان ولیعصــر کوچــه
شــهید حســین الهــی خریــداری از محــل
مالکیــت ســید اکبــر شــجاعی – ردیــف
0937
 1395فرعــی از  1اصلــی مجــزی شــده
از  490فرعــی از  1اصلــی – اقــای
مختــار جعفــری چتــرودی فرزنــد علــی
بــه شناســنامه شــماره  2092صــادره از
کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه
بــه مســاحت  1164/28متــر مربــع بــه
ادرس کرمــان چتــرود خیابــان شــهید
باهنــر کوچــه معلــم خریــداری از محــل
مالکیــت ســید محمــد عطایــی چتــرودی (
ضمنــا حــق ارتفاقــی بدیــن نحــو کــه محــل
عبــور از حــد شــمال بــه خیابــان اصلــی از
زمیــن دیگــر متقاضــی مــی باشــد) – ردیــف
3788
تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :سهشــنبه
1396/05/31
تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :سهشــنبه
1396/06/14
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براساس فراوانی وقوع جرم شهر کرمان رتبه اول را دارد
رییــس پلیــس فتــا اســتان کرمــان اعــام
کــرد :در ســال جــاری  83درصــد مجرمیــن
جرایــم فضــای مجــازی مــرد و  17درصــد
مجرمیــن زن هســتند ،ضمــن آنکــه ارزش
ریالــی پرونــده هــای مشــکوفه ســال
جــاری  661میلیــون ریــال مــی باشــد.
امیــن یــادگار نــژاد رییــس پلیــس
فتــا اســتان کرمــان در نشســت
رســانه
اصحــاب
بــا
خبــری
بــا تاکیــد بــر نقــش رســانه هــا در
کنتــرل جرایــم ،گفــت :رســانه هــا
پــل ارتباطــی بیــن مســئولین و مــردم
هســتند و پلیــس بــرای کنتــرل جرایــم
بــه کمــک رســانه هــا و مــردم نیــاز دارد.
وی بــا تاکیــد بــر رشــد آمــار جرایــم
فضــای مجــازی تــا اواخــر مردادمــاه ســال
جــاری ،گفــت :در ســال جــاری شــاهد
رشــد  63درصــدی تشــکیل پرونــده هــای
قضایــی و وقــوع جرایــم ســایبری نســبت
بــه مــدت مشــابه ســال قبــل هســتیم،
قابــل ذکــر اســت کــه در ســال گذشــته
 99درصــد و در ســال جــاری حــدود
 98.5درصــد جرایــم ســایبری تــا 25
مردادمــاه ســال جــاری کشــف شــده انــد.
یــادگار نــژاد ادامــه داد 27 :درصــد
جرایــم ســایبری مربــوط بــه برداشــت
هــای غیرمجــاز اینترنتــی هســتند و

همچنیــن مزاحمــت هــای اینترینتــی 16
درصــد ،کالهبــرداری  15درصــد ،هتــک
حیثیــت و نشــر اکاذی  14درصــد و
ســایر جرایــم  28درصــد جرایــم فضــای
ســایبری را بــه خــود اختصــاص داده انــد.
رییــس پلیــس فتــا افــزود :در ســال
جــاری  42درصــد جرایــم فضــای مجــازی
اقتصــادی بــوده انــد کــه نســبت بــه ســال
قبــل  6درصــد کاهــش یافتــه اســت ،امــا
متاســفانه جرایــم اجتماعــی و اخالقــی
رونــد افزایشــی داشــته اســت ،بــه طوریکــه
تــا  25مردادمــاه ســال جــاری  43درصــد
جرایــم فضــای مجــازی مســایل اجتماعــی
و اخالقــی مــی باشــد کــه در مــدت
مشــابه ســال گذشــته  40درصــد جرایــم
ســایبری در ایــن زمینــه بــوده اســت
کــه معمــوال ایــن جرایــم در حــوزه هــای
اخــاذی ،تهدیــد ،انتشــار تصاویــر خانوادگــی
و مزاحمــت هــای اینترنتــی مــی باشــد.
رییــس پلیــس فتــا اســتان کرمــان بــا
بیــان اینکــه در ســال گذشــته 74درصــد
مجرمیــن را مــردان تشــکیل مــی دادنــد
ادامــه داد :در ســال جــاری  83درصــد
مجرمیــن مــرد و  17درصــد مجرمیــن
زن هســتند ،ضمــن آنکــه ارزش
ریالــی پرونــده هــای مشــکوفه ســال
جــاری  661میلیــون ریــال مــی باشــد.

وی مســایل مالــی ،ضــد اخالقــی ،انتقــام
جویــی ،تســویه حســاب هــا و رقابــت
هــای شــغلی ،ســرگرمی و کنجــکاوی را
از انگیــزه هــای جرایــم فضــای مجــازی
برشــمرد و عنــوان کــرد :براســاس فراوانــی
وقــوع جــرم شــهر کرمــان رتبــه اول را
دارد بــه گونــه ای کــه  41درصــد جرایــم
ســایبری در شــهر کرمــان اتفــاق افتــاده
اســت ،پــس از شــهر کرمــان ،شهرســتان
بــم  17درصــد ،شهرســتان ســیرجان 16
درصــد ،رفســنجان  12درصــد ،جیرفــت
 9درصــد و کهنــوج  5درصــد از جرایــم
ســایبری را بــه خــود اختصــاص داده انــد.
ایشــان بــه اقدامــات پلیــس فتــا در راســتای
کاهــش جرایــم فضــای مجــازی پرداخــت
و اظهــار کــرد :اطــاع رســانی و آمــوزش
از طریــق رســانه هــا؛ جــذب داوطلبــان
مردمــی؛ برگــزاری کالس هــای بــرون
ســازمانی در دانشــگاه هــا ،اداره کل آموزش
پــرورش ،بانــک هــا و ...؛ مصاحبــه رادیویــی
و تلویزیونــی؛ برگــزاری نمایشــگاه ســایبری؛
تولیــد محتــوای آموزشــی از جملــه اقدامات
پلیــس فتــا در جهــت پیشــگیری و کاهــش
جرایــم فضــای مجــازی بــوده اســت.
رییــس پلیــس فتــا بــا اضهــار اینکــه 462
نشــان گاه کــه حــاوی مســایل مجرمانــه
بــوده انــد را شناســایی و بــرای ســیر

مراحــل قانونــی بــه دســتگاه قضــا معرفــی
شــدند ،افــزود :شــهروندان بایــد در پرداخت
هــای اینترنتــی مراقــب باشــند و در ســایت
هــای مجــاز اقــدام بــه پرداخــت کننــد،
کالهبــرداران درگاه پرداخــت پــول مشــابه
بــه درگاه پرداخــت یکــی از بانــک هــا را
طراحــی مــی کننــد و فــرد پــس از زدن
دکمــه پرداخــت ،تمــام مشــخصات کارت
بانکیــش بــرای کالهبردار ارســال می شــود.
وی برداشــت غیرمجــاز  70میلیــون ریالــی
از حســاب یکــی از شــهروندان و دســتگیری
مجــرم را یکــی دیگــر از پرونــده هــای
ســال جــاری پلیــس فتــا اســتان نــام بــرد
و تصریــح کــرد :متهــم ایــن پرونــده یــک
جــوان  38ســاله ،ســاکن کرمــان بــود کــه
بــا ســوء اســتفاده از اعتمــاد فــرد اقــدام بــه
برداشــتن رمز دوم حســاب بانکــی وی کرده
اســت و پــس از مدتــی مبلــغ  70میلیــون
ریــال از حســاب او برداشــت مــی کنــد.
یــادگار نــژاد بــا توصیــه براینکــه کارت
بانکــی خــود را در اختیــار هیــچ کــس قــرار
ندهیــد ،مطــرح کــرد :بــا توجــه بــه اینکــه
 50درصــد زمینــه ایجــاد جرایــم فضــای
مجــازی را خــود افــراد مهیــا مــی کننــد،
بنابرایــن بایــد شــهروندان توجــه کننــد کــه
اطالعــات خصوصــی خــود را در اختیــار
افــرادی کــه نمــی شناســید ،قــرار ندهنــد.

کلـید دار شـهر
سجاد صفاهانی زاده

بــا نزدیــک شــدن بــه زمــان شــروع بــکار
پنجمیــن دوره شــوراها  ،روز بــه روز بحــث
انتخــاب شــهردار جــدی و جــدی تــر میشــود.
شــهرداری کرمــان امــروز نهــاد عریــض و
طویلــی اســت کــه در ارتبــاط بــا الیــه هــای
مــردم و ارائــه خدمــات بیشــترین ســهم را
داراســت  .درگیــری هــای مشــهود و مســائل
بحرانــی شــهرداری از مشــکالت مالــی تــا
پــروژه هــای نیمــه تمــام شــهری و عــاوه
بــر اینهــا نیازهــای ضــروری کــه بایــد بــرای
آنهــا هــم ســرمایه گــذاری جدیــد انجــام
شــود همگــی چالــش هــای جــدی شــورای
شــهر ،بــه هنــگام تصمیــم گیــری در مــورد
شــهردار اســت  ،ایــن مــوارد متقابــا متوجــه
شــهردار آینــده نیــز اســت و بایــد بــا همیــن
وضعیــت کاندیداهــای شــهردداری را ســنجید
و ردای شــهرداری را بــر تــن فــردی کننــد.
برنامــه محــوری و خالقیــت ذاتــی اســاس کار
شــهردار آینــده خواهد بــود  .در ایــن میان ذکر
نکاتــی بســیار مهــم اســت ،فــارغ از گزینــه ها و
شایســتگی هــای فــردی  ،بایــد از ســوی شــورا
یــک ســری شایســتگی هــای برنامــه ای نیز در
نظــر گرفتــه شــود  .ایــن چنیــن امــری زمانــی
محقــق میشــود کــه بیــن اعضــای شــورا اتفــاق
نظــر حاصــل شــود و ضمنــا ایــن موضــوع کــه
در یــک موضــع متحــد پدیــده ی الهه راســتگو
بوجــود نیایــد هــم بســیار حیاتــی اســت .
ایــن شایســتگی هــای برنامــه ای از دیــد
نگارنــده بایــد بــر ایــن محــور هــا اســتوار باشــد
 -1 :راهکارهایــی در جهــت اتمــام هــر چــه
ســریعتر پــروژه هــای شــهری و برنامــه مــدون

بــرای تامیــن مالــی آنهــا  -2برنامــه اصولــی در
جهــت شــفافیت بخشــی مالــی بــه شــهرداری
و ســازمانهای مربوطــه  -3ارائــه یــک راهبــرد
مدیریتــی کــه منتــج بــه جوانگرایــی مدیریــت
شــهری در بدنــه شــهرداری شــود  -4 .ارائــه
یــک تصویــر گویــا از دورنمــای شــهرداری برای
رشــد غیــر تهاجمــی و غیــر تخریبــی شــهر در
بافــت تاریخــی و دورنمای ســایر مناطق شــهر .
ایــن هــا را میتــوان بــه صــورت خالصــه
اینگونــه اعــام کــرد کــه  :پیشــرفت در کنــار
مدیریــت جــوان  ،شــفافیت و حفــظ اصالــت
هــای شــهر  ،بایــد بــه صــورت کلمــات
کلیــدی در برنامــه ی فــرد منتخــب وجــود
داشــته باشــد .در ایــن مســیر بایــد موضــوع
شــفافیت بــه صورتــی دو چنــدان از ســوی
اعضــای محتــرم شــورا نیــز مــورد توجــه
باشــد تــا اینکــه نهایتــا گزینــه منتخــب متولد
یــک فضــای منطقــی و بــدون تشــنج باشــد .
یکــی از نکاتــی کــه در همیــن راســتای
شــفافیت بســیار مهــم اســت توجــه بــه
مطالبــات اقشــار مختلــف در زمــان بررســی
برنامــه هــای کاندیداهاســت  ،شــورا ضمــن
حفــظ مرکزیــت و شــانیت خــود بایــد
اصــل نمایندگــی مــردم و اقشــار را بــر
خــود مقــدم بدانــد تــا بتوانــد حداکثــر
پیگیــری مطالبــات و همچنیــن از ســویی
اقتــدار کارشناســی خــود را محقــق ســازد.
در دوران انتخابــات و رقابــت گزینــه هــا ممکن
اســت گــروه هــا و کمپیــن هایــی در حمایــت
از فــردی شــکل بگیــرد و یــا برخــی در مقــام
نقــد برآمــده امــا ایــن نقــد بــه تخریــب و یــا

مظلــوم نمایــی گزینــه ای رهنمــون شــود ،
پــس اعضــای شــورا بایــد تمامــی ایــن تحوالت
را رصــد کننــد تــا هــم مطالبــات واقعــی را
دریابنــد و هــم ســایر اخبــار را کــه مــی تواننــد
در مســیر انتخــاب آنهــا کمــک کننده باشــد را
دنبــال نماینــد  .یکــی دیگــر از حساســیت های
شــورا و مدیران شــهری و شــهردار آینــده توجه
ویــژه بــه جوانگرایــی در مدیریت شــهری اســت
 .هنگامــی در شــهر تهــران محمــد علــی نجفی
شــهردار میشــود تــا زمانیکــه کابینــه دولــت
دوازدهــم معرفــی شــد بــا حضــور حداقلــی
جوانهــا ،از یــک ضعــف و خطــر جــدی در
مســیر مدیریــت کشــور حکایــت مــی کنــد .
مدیریــت شــهری بــا در اختیار داشــتن افــراد با
تجربــه و موفــق در درون خــود بایــد در مســیر
تربیــت مدیــران جوانتــر ورود جــدی کنــد.
ایــن اتفــاق از دو منظــر حیاتــی اســت ابتــدا
اینکــه اگــر مدیــران جــوان وارد چرخــه نشــوند
خــود بخــود بــا اتمــام شــرایط امکانــی خدمــت

بزرگترهــا بــدون اینکــه تربیــت و آمــوزش
خاصــی دیــده باشــند و بــه صــورت باالجبــار
وارد عرصــه مدیریــت خواهنــد شــد  .ایــن
امــر بــه ویــژه در ابتــدای انقــاب رخ داد و
در ایــن رهگــذر برخــی جوانــان مدیریــت
هــای درخشــانی داشــتند و برخــی هــم
موفــق نبودنــد و هــم آینــده مدیریتــی بلنــد
مدتــی نداشــتند و هــم خســاراتی را متوجــه
کشــور ســاختند  .از ســوی دیگــر تجربــه
هــای گرانبهــای مدیــران کارکشــته ســالهای
گذشــته  ،بهتریــن و تنهــا راه حفاظــت از خــود
را مــی تواننــد بــا انتقــال تجــارب بــه جوانترهــا
فراهــم ســازند بــه عبارتــی اگــر ایــن تجــارب
بــه جوانترهــا منتقــل نگــردد ایــن امتیــازات بــا
از دســت دادن فــرد طــی یــک خــود کشــی
تشــکیالتی و مدیریتــی از دســت خواهــد رفــت
 .امیــد اســت مجموعــه مطالبــی کــه بیان شــد
مــورد توجــه اعضای شــورای شــهر واقــع گردد
تــا فــردی شایســته کلیــد دار شــهر گــردد .

یداهلل موحد :

ارجحیت مراجعه به داور و بخش های مدنی تا قوه قضاییه
رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان
گفــت :قبــل از شــکل گیــری ســاختار
رســمی قــوه قضائیــه در کشــور مــردم
دعــاوی و اختالفــات خــود را از طریــق
مراجعــه بــه علمــاء ومجتهدیــن کــه
مــورد وســوق و اعتمــاد مــردم بودنــد
بــر طبــق مقــررات دینی،ســنت و
عــرف حــل وفصــل مــی کردنــد.
سیاســت روشــن /یــداهلل موحــد در جلســه
ای کــه بــا حضــور اعضــاء ودبیــران
شــوراهای حــل اختــاف تشــکیل شــد،
گفــت :از زمانــی کــه قضــاوت جنبــه
حاکمیتــی و رســمی در کشــور پیــدا
کــرد ،هیچــگاه حکومــت هــا خــود
را بــی نیــاز از داوری و حــل وفصــل

دعــاوی از طریــق خــود مــردم ندیدنــد
بــه طــوری کــه در ســال 1305قانــون
داوری اجبــاری در ایــران تصویــب شــد.
ایــن مقــام ارشــد قضایــی افــزود :قبــل
از شــکل گیــری ســاختار رســمی قــوه
قضائیــه در کشــور مــردم دعــاوی و
اختالفــات خــود را از طریــق مراجعــه
بــه علمــاء ومجتهدیــن کــه مــورد
وســوق و اعتمــاد مــردم بودنــد
بــر طبــق مقــررات دینی،ســنت و
عــرف حــل وفصــل مــی کردنــد.
ایشــان خاطــر نشــان کــرد :معتقــدم
هنــوز نیــز مراجعــه بــه داور و بخــش
هــای مدنــی و اســتفاده از ظرفیــت
هــای مردمــی در جهــت صلــح و ســازش

وحــل و فصــل اختالفــات مــردم بــر
مراجعــه بــه سیســتم قضائــی ارج اســت.
نماینــده عالــی قــوه قضایــه در کرمــان
گفــت :در ســال گذشــته در کرمــان
شــوراهای حــل اختــاف بیــش از 11
میلیــارد تومــان درآمــد بــه خزانــه کشــور
واریــز کــرده انــد امــا تنهــا قریــب 6
میلیــارد آن بــه کرمــان اختصــاص داده
شــد ،در حالــی کــه طبــق قانــون خزانــه
کل کشــور موظــف اســت صــد درصــد
درآمدهــای شــوراهای حــل اختــاف
را در اختیــار قــوه قضائیــه جهــت
هزینــه در امــور شــوراها قــرار دهــد.
موحــد افــزود :طبــق مــاده  23قانــون
شــوراهای حــل اختــاف مصــوب

 1394بایــد  100درصــد درآمدهــای
شــوراهای حــل اختــاف در امــور خــود
شــوراها هزینــه شــود امــا اینگونــه عمــل
نمــی شــود و برداشــت از درآمدهــای
شــوراها کار پســندیده ای نیســت.
وی ادامــه داد :اگــر صددرصــد درآمدهــای
شــورای حــل اختــاف در بدنــه شــورا
هزینــه شــود دیگــر شــاهد ایــن حجــم
مشــکالت در شــوراها نخواهیــم بــود.
رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمانــدر
پایــان گفــت :در ســال گذشــته متاســفانه
بخشــی از درآمــد هــای شــوراهای حــل
اختــاف کشــور در بخــش هــای دیگــری
غیــر از شــوراها هزینــه شــده که به شــدت
مــورد گالیــه مســئوالن قضائــی اســت.

یادداشت
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جای خالی زنان و جوانان در
پستهای مدیریتی

فریده امینی زاده
در بحبوحــه تبلیغــات انتخابات-ریاســت
جمهــوری -یکــی از شــعارهای اصلــی رئیــس
جمهــور ،حضــور و فعالیــت اجتماعــی زنــان و
جوانــان بــود .ایــن شــعارها باعــث شــد مطالبــه
همیشــگی حضــور زنــان در کابینه دوبــاره مطرح
شــود ـ گرچــه در دولــت دهــم شــاهد حضــور
یــک وزیــر زن بودیــم -امــا پــس از گذشــت
مدتــی گمانهزنیهــا در رابطــه بــا کابینــه
نشــان از عــدم حضــور وزیــر زن داشــت .پــس از
معرفــی کابینــه ،ایــن امیــد کامــا رنــگ باخــت
و فقــط بــه حضــور زنــان در پســت معــاون
رئیسجمهــور اکتفــا شــد .در بحــث اســتفاده از
جوانــان هــم میانگیــن ســنی کابینــه پیشــنهادی
دوازدهــم  ۵۸/۲اســت یعنــی ۳ســال جوانتــر از
کابینــه یازدهــم.
در ایــن بــاره اقتصــاد نیــوز چنیــن نوشــته
اســت« :اگــر میانگیــن ســنی اعضــای کابینــه را
در زمــان آغــاز بــه کارشــان در دولتهــای اول
تــا یازدهــم مــرور کنیــم ،متوجــه خواهیــم شــد
کــه متوســط ســنی از دولــت اول تــا چهــارم کــه
حــدود  ٣٩ ،٣٨ســال بــوده ،بهتدریــج افزایــش
پیــدا کــرده اســت .هــر دوره دولــت متوســط
ک ســال تــا ســهســال افزایــش پیــدا
ســن ،ی ـ 
کــرده و از دولــت دهــم بــه دولــت دوازدهــم ،بــا
جهشــی هشتســاله روبـهرو بودیــم .در مجمــوع
در مــدت ایــن  ١١دوره ،متوســط ســنی کابینــه،
 ١٩ســال (تقریبــا بــه میــزان یــک نســل)
افزایــش پیــدا کــرده اســت .از طرفــی ،در بُعــد
جهانــی و از طــرف دیگــر ،بــرای کشــوری کــه
متوســط ســنی و اصطالحــا میانگیــن ســنی آن
حــدود  ٣١ســال (سرشــماری ســال )١٣٩٥
اســت ،ایــن کابینــه بــا شــکاف نســلی آشــکار و
عمیــق تلقــی میشــود .فــارغ از بُعــد سیاســی
ماجــرا ،نکتــه مهــم آن اســت کــه جوانگرایــی
یــا همــان نخبهگرایــی ،پدیــدهای اســت کــه
تقریبــا در تمــام کشــورهای پیشــرفته مدنظــر
قــرار میگیــرد .همانگونــه کــه در دولــت
جدیــد فرانســه ،شــاهد بودیــم امانوئــل مکــرون
٣٩ســاله بــر تصــدی امــور نشســت».
در بحــث مشــارکت زنــان در دهــه اخیــر بــا
ی زنــان در دانشــگاهها
اینکــه تعــداد ورود 
بیشــتر از مــردان بــوده امــا آنــان عمــا از فرصت
کمتــری بــرای دســتیابی بــه مشــاغل مختلــف
برخــوردار بــوده انــد ،بدیــن نحــو کــه حتــی
در آزمونهــای اســتخدامی ظرفیــت پذیــرش
زنــان کمتــر بــوده کــه البتــه بــا دســتور اخیــر
رئیــس جمهــور برابــر شــد .ایــن روزهــا بحــث
انتخــاب شــهردار در همــه شــهرها از جملــه
کرمــان داغ اســت .در گمانــه زنیهــا بــرای
تصــدی صندلــی شــهردار کرمــان از هیــچ
زنــی نــام بــرده نمیشــود و همــه گزینههــای
احتمالــی مردانــی هســتند کــه همــواره نامشــان
را در مدیریتهــای مختلــف شــنیدهایم و اغلــب
ســن باالیــی دارنــد .روشــن اســت کــه تجــارب
گرانبهــای بازنشســتگان قابــل احتــرام بــوده و
بــه نوبــه خــود میتوانــد بــه پیشــرفت بیانجامــد
امــا عــدم بکارگیــری جوانــان بــه خصــوص در
مســندهایی کــه نیــاز بــه انــرژی زیــاد  ،پویایی و
ریســک پذیــری دارد در دراز مــدت خطــرات بــی
شــماری را متوجــه کشــور میکنــد.
متاســفانه تصمیمگیــران بــرای تصــدی مشــاغل
مدیریتــی خــرد و کالن ،تخصــص و تعهــد را
صرفــا در دایــره دوســتان و همســاالن خــود
جســتجو میکننــد .ایــن مســاله فرصــت
پیشــرفت ،خالقیــت و امــکان رشــد را از جوانــان
گرفتــه اســت.
اغلــب اگــر شــنیدهایم جوانــی بــر پســت
مدیریتــیای گمــارده شــده مجالــی بــرای
خرســندی از بــکار گیــری جوانــی مســتعد و
نخبــه باقــی نمیمانــد زیــرا بیــش از شایســتگی
او ،آقــازاده بودنــش در کســب چنیــن جایــگاه
شــغلی موثــر بــوده اســت.
در پایــان چنیــن بنظــر میرســد کــه بــرای رشــد
و ترقــی کشــور نیازمنــد حضــور زنــان بــه عنــوان
نیمــی از جمعیــت کشــور در ســطوح مختلــف
مدیریتــی هســتیم تــا حداقــل آنقــدر حضــور
زنــان مدیــر پذیرفتــه شــده باشــد کــه بــار دیگــر
اگــر زن مدیــری از ســایر کشــورها گــذرش بــه
کشــور مــا افتــاد نماینــدگان مــرد نــه چنــدان
جــوان مــا از دیدنــش متعجــب و ذوق زده
نشــوند .همچنیــن نبایــد شایســتگی و توانمندی
جوانــان نخبــه ،فــدای مصلحــت اندیشــی
تصمیــم گیرنــدگان شــود.
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مسائلی که شورا باید در حوزه
آموزش وپرورش بداند

علی تیموری

متاســفانه شــهرداران واعضــای محتــرم شــورا
ومســئولین آمــوزش وپــرورش تفســیر روشــنی
از نحــوه ارتبــاط ونقــش ســازنده ای کــه میتواند
در حــل مشــکالت آمــوزش وپــرورش داشــته
باشــند ندارنــد ،و عمومــا بــه چشــم بخشــی
دیگــر از معضــات بــه یکدیگــر نــگاه میکننــد.
در حالیکــه در قانــون تشــکیل شــوراها بــه
صراحــت آمــده یکــی از وظایــف شــوراها کارهای
فرهنگــی وآموزشــی اســت واز ایــن منظــر یــک
بخــش از خدمــات مربــوط بــه آمــوزش وپرورش
در همــه دنیــا بعهــده شــهرداری هاســت.
طبــق قانــون یکــی از منابــع درآمــدی آمــوزش
وپــرورش از مالیــات بــرارزش افــزوده اســت،
کــه هرگــز شــفاف ســازی در ایــن زمینــه
نشــده در حالیکــه قبــل از انقــاب ،›/5در
صــداز عــوارض شــهرداری ســهمیه آمــوزش
وپــرورش بــود ،و شــاهد ایــن مدعــا تابلوهــای
ســر درب آن مــدارس اســت ،از جملــه مدرســه
بــازار وکیــل ویــا مدرســه جیحــون ثابــق
روبــروی بیمارســتان کاشــانی بود.ولــی اکنــون
وضعیــت ســهم آمــوزش وپــرورش از عــوارض
شــهرداری یــا مشــخص نیســت یــا شــفاف
ســازی نمــی شــود ،وگاهــی بعضــی مســئولین
دونهــاد احســاس میکننــد کاری بدســت
همدیگــر ندارنــد .در حالیکــه در چهــار ســال
اخیــر بــا ارتبــاط و تعامــل شــهرداری وآمــوزش
وپــرورش جیرفــت کارهایــی انجــام شــد ،کــه در
تاریــخ بعــد از انقــاب بــی ســابقه بــوده اســت.
انجمــن اســامی معلمــان در مانیفســت
ســال 93پیــش بینــی کــرده اســت کــه در
آینــده یــک بخــش از مســئولیتهای حفــظ
ونگهــداری ســاختمانها ومــدارس بایــد بعهــده
شــهرداری واگــذار گــردد وراهــکار مشــخص
بــرای هزینــه کــرد ســهم آمــوزش وپــرورش
از عــوارض کاربــردی تــر گــردد ،وعمومــا
در کشــورهای پیشــرفته شــهرداران نقــش
اول را حــوزه آمــوزش وپــرورش دارنــد ،کــه
متاســفانه در ایــران بخشــی نگــری هزینــه هــای
مضاعفــی را بــر مــردم تحمیــل کــرده اســت.
در آمــوزش وپــرورش اداره ای وجــود دارد بنــام
بخــش مشــارکتهای مردمــی کــه دو گــروه را
ســازماندهی میکنــد ،اول مــدارس غیــر دولتــی
وتشــکلهای مــردم نهــاد را کــه قانــون خــاص
خــودرا دارنــد ،وامــروزه بیشــترین مشــکالت
را بــا آمــوزش وپــرورش دارنــد ،واز کمتریــن
حمایــت برخوردارنــد ،ایــن در حالــی اســت کــه
قصــد از تاســیس ایــن مــدارس کمبــود بودجــه
آمــوزش وپــرورش وضــرورت نیــاز ورود مــردم
در کمــک بــه نظــام تعلیــم وتربیــت کشوراســت.
ولــی شــهرداریها نوعــا بــه آنهــا بــه
دیــد منبــع درآمــد نــگاه میکننــد وایــن
امــر خــود بخــود هزینــه هــای آنهــا را
بــاال میبــرد .لــذا مجبــورا بــرای تامیــن
هزینــه شــان از کیفیــت آموزشــی بکاهنــد.
دوم گــروه خیریــن مدرســه ســاز کــه هزینــه
ســنگینی را از روی دوش دولــت بــر میدارنــد،
یکــی از مشــکالت عمــده ایــن گــروه قوانیــن
دســت وپــا گیــر شــهرداری اســت ،بــه نحــوی
کــه یکــی از خیریــن کرمــان کــه قصــد
ســاخت 1000مترمربــع فضــای آموزشــی
دارد مــدت دوســال اســت کــه در دالنهــای
شــهرداری در تکاپــو اســت .یکــی از مســائل
مهــم دیگــری کــه در ایــن حــوزه بایــد بــه
طــور ویــژه بــه آن پرداخــت شــود آن بخــش
از زمینهایســت کــه در حــوزه شــهری بــا
کاربــری آموزشــی تعییــن تکلیــف نمیشــوند.
از راهکارهــای ســودمند دیگــر در حــوزه تعامــل
آمــوزش وپــرورش بــا شــورا و شــهرداری
واگــذاری بعضــی زمینهــا ومراکــز تفریحــی و
ورزشــی عمومــی مخصــوص بانــوان ونوجوانــان
واســتفاده بهینــه از آنهــا درفصل تابســتان اســت
کــه در تــا بســیار زیــادی مــی توانــد هزینــه
تفریحــات ســالم در حــوزه ورزشــی وجوانــان
را کاهــش دهــد واز طــرف دیگــر از بیــکاری
وانحراف نســل جــوان میتوانــد جلوگیــری نماید.

علیرضا رزم حسینی:

آثار هنری هنرمندان امید ،پشتکار و اراده را نمایش می دهد

اســتاندار کرمــان بــا حضــور در منــزل
و گالــری ســه تــن از هنرمنــدان برتــر
اســتانی و کشــوری ،ضیافتــی پرمهــر
و سرشــار از زیبایــی را در تلفیــق
ذوق و معرفــت نظــاره گــر شــد.
روابــط عمومــی اســتانداری کرمــان/
علیرضــا رزم حســینی در ایــن بازدیــد
در ابتــدا بــه منــزل یکــی از هنرمنــدان
خــوش ذوق و ارزشــمند ایــن اســتان
رفــت کــه کار هنــری خــود را از 13
ســالگی آغــاز کــرده و در رشــته هــای
مختلــف و بــه صــورت تجربــی ،آثــار
بــی نظیــری را خلــق کــرده اســت.
وی در بازدیــد از آثــار ارزشــمند
«حبیبــه بدایــت (برومند)گفــت :در
ایــن مــکان اراده ،پشــتکار و امیــد
را مــی بینــم و بــی شــک جوانــان
بایــد بــا حضــور در ایــن مــکان
هــا ،از یــأس و ناامیــدی دور شــده
و امیــد جدیــدی را تجربــه کننــد.
وی خاطرنشــان کــرد :بایــد از امکانــات
موجــود بــا حداقــل هزینــه کارگاه
هــا و گالــری هــای زنــده هنــری را
ایجــاد کــرد تــا دانشــجویان و عمــوم
مــردم بتواننــد بــا ابعــاد هنــر و
اثرگــذاری آن آشــنایی پیــدا کننــد
وی در ایــن بازدیــد بــر صــدور مجــوز
ایجادگالــری هنــری آثــار هنرمنــد
گرانقــدر خانــم بدایــت ظــرف یــک

هفتــه تاکیــد کــرد و افــزود :در
منــزل مســکونی ایــن هنرمنــد و بــر
اســاس عالقــه ایشــان بنیــاد هنــری
ایجــاد مــی شــود و در ایــن رابطــه
بایــد طــرح هــای مــد نظــر ایــن
هنرمنــد ظــرف ســه مــاه آینــده
بــه اســتانداری کرمــان ارائــه شــود.
حبیبــه بدایت(برومنــد) متولــد 1338
کرمــان اســت و کار هنــری خــود را
از  13ســالگی آغــاز کــرده اســت.
وی بــه صــورت تجربــی در حــوزه
هــای مختلــف نقاشــی،حکاکی روی
مــس ،پتــه دوزی ،معــرق و منبــت
کاری و  .....فعالیــت کــرده و آثــار
ارزشــمندی را بــر جــای نهــاده اســت.
حبیبــه برومنــد در  ۲۶مردادمــاه
 ۱۳۳۸در کرمــان بــه دنیــا آمــد .او
نقاشــی را از نوجوانــی و بــدون هیــچ
تعلیمــی آغــاز کــرد .در دی ۱۳۶۳
اولیــن فرزنــد وی بــه دنیــا آمــد نــام
او را دومــان گذاشــت پــس از شــش
مــاه متوجــه شــد کــه کــودک بــه
عقبماندگــی ذهنــی دچــار اســت
و ضریــب هوشــی اش ۳۵اســت.
دلیــل عقبماندگــی ذهنــی دیــر بــه
دنیــا آمــدن نــوزاد و نرســیدن اکســیژن
بــه او بــوده اســت .پزشــکان از درمــان
دومــان شــش ماهــه قطــع امیــد کردنــد
و بهزیســتی را بــرای نگهــداری او بــه

خانــواده اش پیشــنهاد کردنــد ،امــا
برومنــد ایــن پیشــنهاد را نپذیرفــت و
تصمیــم گرفــت بــه دومــان کمــک کند.
وی تصمیــم گرفــت فرزنــد دیگــری
نداشــته باشــد تــا بتوانــد همــه وقــت
خــود را بــرای دومــان بگــذارد امــا برای
بــار دوم ناخواســته بــاردار شــد دومــان
بیــش از یــک ســال داشــت ایــن مــادر
نقــاش بایــد بــرای رشــد فرزنــدش فکــر
میکــرد .بــرای ایــن مســاله همیشــه
بــا خــود تکــرار مــی کــرد کــه اگــر
مــی خواهــی بــه فرزنــدت کمــک
کنــی بایــد در قــدم اول مــادر متعادلــی
باشــی .بــرای رســیدن بــه حــال خــوب
انتخــاب کار هنــری گزینــه ای بــود
کــه میتوانســت بــه او قــدرت دهــد
و بیخوابــی هایــش و چیزهــای
کــه او را آزار مــی داد را بــا انجــام
کار هنــری بــه نوعــی جبــران کنــد.
روزی  ۱۴تــا  ۱۵ســاعت بــا دومــان
کار میکــرد تــا جایــی کــه بتوانــد
از عهــده کارهایــش بربیایــد .پــس
از ایــن تالشهــا حــاال دومــان مــی
توانســت حــرف بزنــد ،راه بــرود و
خوانــدن و نوشــتن مــی دانســت.
آثــار برومنــد پــس از مــرگ
فرزنــدش نســبت بــه پیــش از آن از
غنــای بیشــتری برخــوردار بودنــد
و بــه لحــاظ کمیتــی هــم تعــداد

آنهــا بســیار بیشــتر از پیــش شــد.
اســتاندار کرمــان در ادامــه از گالــری
اســتاد جمــال الدیــن مــودب نیــز دیدن
کــرد و ایــن هنرمنــد ارزشــمند خطــه
کریمــان در ایــن دیــدار گفــت :تاکنــون
 11میلیــون واژه عشــق و  55میلیــون
ذکــر را ر کارهــای خــود نگاشــته ام.
جمــال الدیــن مــودب افــزود:
هنرمنــد بــه دنبــال دریافــت کمــک
نیســت و بزرگتریــن دشــواری بــرای
یــک هنرمنــد ،دیــده نشــدن ،بــی
توجهــی و بــی معرفتــی اســت.
اســتاد جمــال الدیــن مــودب فرزنــد
محمــد حســین ،متولــد ســال ۱۳۲۷
هجــری شمســی صــادره از کازرون
مــی باشــند .ایشــان از اســاتید بنــام
خوشنویســی( نســتعلیق عالــی و
ممتــاز) و از شــاگردان اســتاد مرحــوم
ســید حســن میرخانــی اســت.
تاکنــون  400اثــر هنــری توســط
اســتاد مــودب خلــق شــده اســت.
اســتاندار کرمــان در ادامــه از
گالــری هنرمنــد ارزشــمند علــی
رشــیدی نیــز دیــدن کــرد.
رزم حســینی در ایــن دیــدار نیــز
بــر رفــع مشــکالت احتمالــی در
مســیر تعالــی هنــر تاکیــد کــرد و در
ادامــه یکــی از تابلوهــای زیبــای ایــن
هنرمنــد کرمانــی را خریــداری کــرد.

کارتن خوابان خیابان سپه

انگیزه ای برای همت زنان و مردانی با روحی بلند
مدیرعامــل انجمــن خیریــه حمایــت از
بیمــاران مبتــا بــه ســرطان یــاس کرمــان بــا
بیــان اینکــه 3100بیمــار ســرطانی را تحــت
پوشــش داریــم گفــت :ماهانــه حداقــل  30نفــر
بــه بیمــاران تحــت پوشــش انجمــن افــزوده
میشــوند.
سیاســت روشــن /احمــد برومنــد مدیرعامــل
انجمــن خیریــه حمایــت از بیمــاران مبتــا بــه
ســرطان یــاس کرمــان در نشســت خبــری این
موسســه کــه در جهــت گــزارش برنامــه هــای
پیــش رو برگزارشــد گفــت :تنهــا دســتگاه
رادیوگرافــی اســتان مربــوط بــه  30ســال
پیــش اســت کــه بــه همــت مرحــوم آیــت اهلل
هاشــمی رفســنجانی خریــداری شــده اســت.
احمــد برومنــد افــزود :ایــن دســتگاه تــوان
پاســخگویی بــه جمعیــت اســتان را نــدارد،
بــرای اســتان حداقــل نیــاز بــه 6دســتگاه
جدیــد مجهــز فــن آوری روز دنیــا داریــم.
مدیرعامــل انجمــن خیریــه حمایــت از
بیمــاران مبتــا بــه ســرطان یــاس کرمــان
گفــت :در حــال حاضر3100بیمــار ســرطانی
را تحــت پوشــش داریــم و ماهانــه حداقــل
 30نفــر بــه بیمــاران تحــت پوشــش انجمــن
افــزوده میشــوند .برومنــد بــا بیــان اینکــه از
هــر چهــار نفــر یــک نفــر بــه ســرطان مبتــا
مــی شــود گفــت :رونــد پیشــرفت در بیمــاری

ســرطان نشــان میدهــد کــه طــی  10ســال
آینــده در هــر خانــواده ایرانــی یــک نفــر مبتــا
بــه ســرطان خواهــد بــود.
مدیرعامــل انجمــن خیریــه حمایــت از بیماران
مبتــا بــه ســرطان یــاس کرمــان ابــراز داشــت:
بایــد جلــوی ایــن رونــد پیشــرفت را گرفــت و
بــرای ایــن کار همــه آحــاد جامعــه از جملــه
مســؤوالن ،مــردم و رســانهها نقــش دارنــد.
مدیرعامــل خیریــه یــاس بــا بیــان اینکــه
هیــچ گونــه بودجــه دولتــی ندارنــد گفــت :بــا
همــت مــردم خییراســتان تاکنــون توانســته
ایــم خدمــات ارزنــده ای بــه بیمــاران اســتان
ارائــه نماییــم وحداقــل بــار کوچکــی از دوش
ایــن بیمــاران برداریــم.
برومنــد شــایعترین نــوع ســرطان در اســتان
کرمــان را ســرطان پســتان و پروســتات عنــوان
کــرد و گفــت :انجمــن خیریــه یــاس بیمــاران
ســرطانی را بــه دلیــل هزینههــای بــاالی
درمانــی آنهــا مــورد حمایــت قــرار میدهــد.
ایشــان در خصــوص نحــوه کســب درآمــد
خیریــه گفــت :برگــزاری بازارچههــای خیریــه
فــروش و کارهــای ابتــکاری ماننــد اجــاره
تابلوهــای خــاص بــرای مراســم عــزاداری و ...
نســبت بــه تهیــه هزینــه هــا اقــدام مــی کنیــم
.
وی افــزود :ماهیانــه هزینــه هنگفتــی خــرج

گل مراســم ختــم ویــا جشــنها ومراســمات
دیگــر میشــود ،بســیار شایســته اســت کــه
بــا اجــاره تابلــو از ایــن موسســه ایــن هزینــه
را خــرج نیازمنــدان کنیــم وهدیــه ای ارزنــده
بــه روح آن مروحــم ویــا زینــت بخــش مجالس
باشــیم .ایشــان ادامــه داد :بــه منظــور کمــک
بــه خانــواده هــای بیمارانــی کــه از شهرســتانها
بــه کرمــان مراجعــه میکننــد در حــال ســاخت
مهمانســراهای مناســبی بــرای خانــواده ایــن
عزیــزان هســتیم.
وی در خصــوص ایــن اقــدام گفــت :جرقــه
ایــن کار بــا مشــاهده کاتــون خوابهــای خیابــان
ســپه در ذهنمــان تداعــی شــد ،و در حــال
حاضــر بــا همــکاری یکــی از مهمانســراهای
کرمــان تعــدادی از ایــن افــراد را اســکان
داده ایــم .برومنــد بیــان داشــت :یکــی از
درمانهــای اساســی و ضــروری بیمــاران
مبتــا بــه ســرطان ،رادیوتراپــی یــا پرتودرمانی
اســت کــه اســتان کرمــان بــه ایــن لحــاظ جزو
فقیرتریــن اســتانها محســوب میشــود.
وی افــزود :تنهــا دســتگاه رادیوتراپــی در
اســتان کرمــان مربــوط بــه  30ســال قبــل
اســت کــه بــا توجــه بــه حجــم بــاالی کاری
کــه انجــام میدهــد ،نتیجــه مثبــت از آن
حاصــل نمیشــود و در اســتان کرمــان بــه
حداقــل  6دســتگاه رادیوتراپــی نیــاز داریــم.

مدیرعامــل انجمــن خیریــه حمایــت از بیماران
مبتــا بــه ســرطان یــاس کرمــان گفــت:
انجمــن مجــوز ســاخت یــک مرکــز رادیوتراپی
را دریافــت کــرده کــه زمیــن آن توســط یکــی
از خیــران کرمانــی اهــدا شــده اســت .برومنــد
هزینــه ســاخت ایــن مرکــز را  2میلیــارد
تومــان عنــوان کــرد و ادامــه داد :بــرای خریــد
یــک دســتگاه رادیوتراپــی  10میلیــارد تومــان
هزینــه الزم داریــم.
وی بیمــاری ســرطان را بــه ســونامی تشــبیه
کــرد کــه روح و روان خانــواد ه را درگیــر
میکنــد و بیــان داشــت :بــرای کمــک بــه
بیمــاران مبتــا بــه ســرطان بــا توجــه بــه
هزینههــای درمانــی و دارویــی بــاالی آنهــا،
نیازمنــد کمــک خیــران و نیکــوکاران هســتیم.

اختتامیه هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی

مدیــرکل کتابخانههــای عمومــی اســتان
کرمــان گفــت :بیــش از  5هــزار جلــد
کتــاب بــه کتابخانــه هــای اســتان
ارســال شــد و بیــش از  3هــزار بروشــور،
 2هــزار پوســتر و  20هــزار تراکــت در
اســتان بــرای معرفــی و تبلیــغ جشــنواره
کتابخوانــی رضــوی توزیــع شــده اســت.
سیاســت روشــن /محمدجــواد حســینزاده
در مراســم اختتامیــه اســتانی هفتمیــن
جشــنواره کتابخوانــی رضــوی در کرمــان
بیــان داشــت :جشــواره کتابخوانــی رضــوی
از ســری برنامــه هــای بنیــاد بیــن المللــی
امــام رضــا علیــه الســام اســت ،کــه نهــاد
کتابخانــه هــای عمومــی نیــز ســاالنه بــه
طــور مســتمر بــا هماهنگــی ایــن بنیــاد،
جشــنواره کتابخوانــی را بــه منظــور ترویــج
فرهنــگ منــور رضــوی و اشــاعه کتــاب و
کتابخوانــی در جامعــه برگــزار مــی کنــد.
مدیــرکل کتابخانههــای عمومــی اســتان

گفــت :امســال دومیــن ســال برگــزاری
جشــنواره کتابخوانــی رضــوی در اســتان
کرمــان اســت و مــردم بــا حضورشــان در ایــن
جشــنواره عشــق و ارادت خــود را بــه ائمــه
اطهــار اعــام کردنــد و ایــن برنامــه هــا نســل
جــوان را بــا مســائل دینــی آشــنا مــی کنــد.
ایشــان بــا بیــان اینکــه  132بــاب کتابخانــه
عمومــی اســتان کرمــان در خصــوص
جشــنواره کتابخوانــی رضــوی فعالیــت کردنــد
افــزود 6 :عنــوان کتــاب بــه عنــوان منابــع
بــرای جشــنواره در نظــر گرفتــه شــد و تاکیــد
بــر ایــن بــود کــه همه ســنین را شــامل شــود.
حســین زاده ادامــه داد :بیــش از  5هــزار جلــد
کتــاب بــه کتابخانــه های اســتان ارســال شــد
و بیــش از  3هــزار بروشــور 2 ،هــزار پوســتر
و  20هــزار تراکــت در اســتان بــرای معرفــی
و تبلیــغ جشــنواره کتابخوانــی رضــوی توزیــع
شــد .کــه در مــدت برگــزاری جشــنواره تــا
 20تیرمــاه امســال بیــش از  51هــزار نفــر در

ســطح اســتان در این مســابقه شــرکت کردند.
وی بــا بیــان اینکــه در ســال گذشــته
 21هــزار نفــر در ایــن مســابقه شــرکت
کــرده بودنــد افــزود 9 :درصــد از کل
شــرکت کننــدگان کشــوری امســال
مربــوط بــه اســتان کرمــان بــوده انــد.
حســین زاده بابیــان اینکــه ،برگزیــدگان
هفتمیــن جشــنواره کتابخوانــی رضــوی در
ســطح کتابخانــه هــا  775نفــر ،حوزه اســتانی
 33نفــر و در حــوزه کشــوری ســه نفــر از
شــهربابک ،ســیرجان و بافــت بــوده انــد .گفت:
همــکاران مــا در کتابخانــه هــای عمومــی
بــا برگــزاری جشــنواره کتابخوانــی رضــوی
بــرای ترویــج فرهنــگ رضــوی کــه جــای آن
در خانــواده هــا خالــی اســت ،تــاش کردنــد.
ایشــان در ادامــه بــا اشــاره بــه وضعیــت
کتابخانــه هــای عمومــی اســتان کرمــان
بیــان کــرد 132 :بــاب کتابخانــه عمومــی
در اســتان کرمــان وجــود دارد و یکــی از

جاذبــه هــا بــرای کمــک مــردم ،کتابخانــه
هــای خیرســاز اســت کــه  20بــاب کتابخانــه
از ایــن طریــق ســاخته شــده اســت.
حســین زاده افــزود :بیــش از  400نفــر
کتابــدار در کتابخانــه هــای اســتان فعالیــت
مــی کننــد ،و بیــش از  130هــزار نفــر
عضــو فعــال کتابخانــه داریــم و ســال قبــل
بیــش از  3میلیــون مراجعــه بــه کتابخانــه
هــای اســتان داشــته ایــم و بیــش از 2
میلیــون جلــد کتــاب بــه امانــت رفتــه اســت.
وی افــزود :نشســت هــای مختلــف
کتابخوانــی ،جلســات نقــد کتــاب و ...
در راســتای تبدیــل کتابخانــه هــا بــه
مراکــز فرهنگــی و اطــاع رســانی در
کتابخانــه هــای اســتان برگــزار مــی شــود.
مدیــرکل کتابخانههــای عمومــی اســتان
بــا گالیــه از وضعیــت اعتبــار کتابخانــه هــا،
بیــان کــرد :متاســفانه شــهرداری هــا اعتبارات
مربــوط بــه کتابخانــه هــا را نپرداختــه انــد.

ورزشی
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مدیرعامل باشگاه استقالل:

هیات مدیره تصمیم گرفت به منصوریان
فرصت دهد
مدیرعامــل باشــگاه اســتقالل
گفــت :بــه ایــن جمعبنــدی
رســیدیم کــه بــا توجــه بــه
شــناختی کــه از او داریــم بایــد
بــه ایــن مربــی جــوان زمــان
داده شــود.
بــه گــزارش گــروه ورزش
سیاســت روشــن؛ ســیدرضا
افتخــاری ،پــس از پایــان جلســه
هیاتمدیــره ایــن باشــگاه در جمــع
خبرنــگاران حضــور یافــت و دربــاره ایــن
جلســه اظهــار کــرد :جلســه خوبــی بــود.
علــت برگــزار نشــدن ایــن جلســه در
روز گذشــته طوالنــی شــدن جلســه مــا
بــا ایرانســل بــود .در آن جلســه تصمیــم
بزرگــی گرفتــه شــد و بــه جمعبندیهایــی
رســیدیم کــه بــا ایرانســل بــه عنــوان
اسپانســر قــرارداد ببنیــدم .در گذشــته
مشــکلی بــا قــرارداد مــا بــا اسپانســر
قبلــی بــود کــه پولهــای باشــگاه ابتــدا
بــه حســاب اسپانســر میرفــت و ســپس
بــه حســاب باشــگاه واریــز میشــد .مــا
توافقــی کردیــم کــه پولهــا مســتقیماً بــه
حســاب باشــگاه ریختــه شــود و ســپس مــا
هزینههــا را پرداخــت کنیــم.
افتخــاری دربــاره تصمیمــات اتخــاذ شــده
بــرای واکنــش بــه عملکــرد ســرمربی
اســتقالل تصریــح کــرد :از منصوریــان

دعــوت کردیــم کــه گــزارش
عملکــرد خــود و همچنیــن
برنامههایــی کــه دارد را بــه
اعضــای هیــات مدیــره ارائــه
دهــد .هیاتمدیــره نیــز
ســواالتی را پرســیدند و وی
پاســخ داد .بعــد از رفتــن
منصوریــان از جلســه بــا اعضای
هیــات مدیــره مشــورت کردیــم و بــه ایــن
جمعبنــدی رســیدیم کــه بــا توجــه بــه
شــناختی کــه از او داریــم بایــد بــه ایــن
مربــی جــوان زمــان داده شــود تــا ببینیــم
میتوانــد ایــن نتایــج را جبــران کنــد یــا
خیــر.
او اضافــه کــرد :البتــه تمــام تقصیرهــا بــه
گــردن ســرمربی نیســت بلکــه محرومیــت
بازیکنهــا در هفتــه اول و همچنیــن
اشــتباهات داوری باعــث شــد امتیازهایــی را
از دســت بدهیــم .افتخــاری دربــاره عملکــرد
اســتقالل در فصــل آینــده لیــگ قهرمانــان
آســیا گفــت :بــا تیمــی کــه امســال درســت
کردیــم نتایــج بهتــری خواهیــم گرفــت.
بایــد صبــور باشــیم از ایــن هفتــه شــرایط
مــا تغییــر خواهــد کــرد .بــا حــل شــدن
مشــکالت مالــی امیــدوارم بخشــی از بدهــی
و پیشپرداخــت قــرارداد بازیکنهــا را
بدهیــم زیــرا ایــن کار در روحیــه آنهــا بــرای
تقابــل بــا پدیــده تاثیــر خواهــد گذاشــت.

پیمان نصیری ،دارنده مدال طالی پارالمپیک لندن:

سلطانیفر تحول قابل قبولی را در ورزش
کشور به وجود آورده است

دارنــده مــدال طــای
پارالمپیــک لنــدن در گفــت
و گــو بــا سیاســت روشــن
در مــورد رای اعتمــادی کــه
ســلطانیفر بــه عنــوان وزیــر
ورزش و جوانــان در مجلــس
کســب کــرد ،اظهــار داشــت :از
اعتمــاد نماینــدگان بــه دکتــر
ســلطانیفر خرســندم چــرا کــه ایشــان را
فــردی کارامــد و مفیــد بــرای ورزش مــی
دانــم و از انتخــاب مجــدد ایشــان بســیار
خوشــحالم.
نصیــری بــا بیــان ایــن کــه دکتــر روحانی
بــا معرفــی مجــدد دکتــر ســلطانی فــر بــه
مجلــس ورزش و جوانــان را دوبــاره بــه
مســیر صحیحــی هدایــت کــرد ،خاطــر
نشــان ســاخت :وزیــر فعلــی ورزش و
جوانــان در مدتــی کــه حضــور داشــتند
تحــول قابــل قبولــی را در ورزش کشــور
بــه وجــود آورنــد و قــدرت بــاالی
مدیریــت شــان و همچنیــن ســوابق
مدیریتــی ارزنــدهای کــه از قبــل بــا خــود
داشــتند باعــث شــد در مــدت هشــت
مــاه حضورشــان در دولــت موفقیتهــای
زیــادی در ورزش بــه دســت آیــد کــه
مطمعنــا بــا حضــور دوبــاره ایشــان در
وزارت ورزش و جوانــان ایــن تحــوالت و
دســتاوردها ادامــه خواهــد داشــت.

ایــن قهرمــان کرمانــی دو
میدانــی اضافــه کــرد :نکتــه
مهــم دیگــر در خصــوص
آقــای دکتــر ســلطانی فــر
ایــن اســت کــه اهالــی ورزش
را بــه خوبــی میشناســد و
بــا نخبــگان ورزش آشناســت
و نویــد ایــن را میدهــد کــه
روزهــای خوبــی در انتظــار ورزش کشــور
خواهــد بــود.
نصیــری افــزود :بــا شــروع دولــت دوازدهم
حضــور مجــدد ایشــان باعــث خواهد شــد
برنامههایــی کــه در ایــن مــدت در ورزارت
ورزش اجرایــی شــده در چهــار ســال دوم
دولــت تدبیروامیــد نیــز تــداوم داشــته
باشــد.
دارنــده مــدال برنــز پارالمپیــک لنــدن
اضافــه کــرد :حضــور ســلطانی فــر در
کنــار ورزشــکاران و اهمیــت دادن بــه
تمامــی رشــته هــا باعــث شــده بســیاری
از ورزشــکاران بــه آینــده خــود امیدوارتــر
بشــوند.
نصیــری تصریــح کــرد :وقتــی حتــی یــک
مخالــف نیــز در مجلــس شــورای اســامی
بــر علیــه ایشــان صحبــت نکــرد نشــان از
ظرفیتهــای بــاالی ایشــان میدهــد
کــه ورزش مــا در ایــن مــدت بــه رشــد
و شــکوفایی رســیده اســت.

رضا سلطانی ،مدیر کرمانی تیم های ملی پرورش اندام ایران در گفت و گو با سیاست روشن:

خوشبختانه پرورش اندام جایگاه خوبی در جامعه به دست آورده است
عرفان امیر خسروی

مدیــر کرمانــی تیــم هــای ملــی پــرورش
انــدام ایــران گفــت :خوشــبختانه پــرورش
انــدام جایــگاه خوبــی در جامعــه بــه دســت
آورده اســت و در چنــد ســال اخیــر ایــن
رشــته بــه شــکوفایی و موفقیــت هــای
زیــادی کــه باعــث افتخــار بــرای کشــور
عزیزمــان شــده ،رســیده اســت کــه ایــن
خــودش باعــث انگیــزه بیشــتر مــا بــرای
تــاش و رســیدن بــه موفقیــت هــای بیشــتر
اســت .رضــا ســلطانی مدیــر توانمنــد و موفــق
پــرورش انــدام کشــورمان در گفــت و گــو بــا
سیاســت روشــن ادامــه داد :مــا در این رشــته
تمــام تــاش خودمــان را انجــام دادیــم تــا
بتوانیــم در مســیر درســتی حرکــت کنــد و
جوانــان جامعــه بتواننــد در یــک چهارچــوب
اصولــی بــه ایــن رشــته بپردازنــد کــه بــه
لطــف خداونــد و کمــک دوســتان خوبمــان از
جملــه جنــاب پورعلــی فــرد رییــس محتــرم
فدراســیون توانســتیم موفــق عمــل کنیــم.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه از زمانــی
کــه شــما مدیــر تیــم هــای ملــی پــرورش
انــدام کشــورمان شــدید ،موفقیــت هــای
زیــادی را بــه همــراه تیــم ملــی کســب کــرده
ایــد .دلیــل ایــن موفقیــت هــا چیســت ،اظهار
داشــت :زمانــی کــه بــه فدراســیون آمــدم،

رئیــس محتــرم فدراســیون بــه مــن اختیــار
تــام داد .مــن هــم تمــام تالشــم را کــردم
تــا بــرای کشــورم افتخــار آفرینــی کنــم .از
آنجایــی کــه مــن زیــر و بــم ایــن رشــته را
مــی شــناختم ســعی کــردم در حــد توانــم
موانــع و کاســتی هایــی کــه باعــث مــی شــد
بچــه هــای مــا موفــق نشــوند را رفــع کنــم.
ســلطانی افــزود :بــه عنــوان مثــال اردوهــای
مــا منظــم برگــزار شــد و انتخابــی تیــم ملــی
بــدون یــک حاشــیه کوچــک برگــزار شــد.
خوشــبختانه بچــه هــای تیــم ملــی هــم بــه
مــن اعتقــاد زیــادی دارنــد و هرچــه مــی
گویــم بــا جــان و دل قبــول مــی کننــد.
مدیــر تیــم هــای ملــی پــرورش انــدام ایــران
بــا وی در خصــوص معضــل دوپینــگ در
رشــته بدنســازی ،عنــوان کــرد :باشــگاههای
بدنســازی زیــادی در ســطح کشــور خصوصــا
در تهــران وجــود دارنــد .بــه همیــن نســبت
تعــداد ورزشــکاران زیــادی هــم در ایــن
رشــته فعالیــت میکننــد .متاســفانه در ایــن
بیــن عــدهای طمعــه افــراد ســودجویی کــه
تعدادشــان هــم کــم نیســت ،میشــوند.
وی اضافــه کــرد :متاســفانه شــاهد هســتیم
کــه ایــن روزهــا در باشــگاههای کشــور
ایــن افــراد مکملهــا و داروهــای غیرمجــاز
را بــه جوانــان میفروشــند .بــا توجــه بــه

قانــون ،فدراســیون بدنســازی حــق نظــارت
بــر باشــگاههای بدنســازی را نــدارد و ایــن
امــر بــر عهــده کمیســیون مــاده  5ادارات
کل ورزش و جوانــان اســتانها اســت.
ســلطانی بــا بیــان ایــن کــه «دوپینــگ
تبدیــل بــه معضلــی بــزرگ در باشــگاههای
ورزشــی شــده اســت ».خاطرنشــان کــرد:
تعــدادی از ورزشــکاران حرفــهای ایــن
رشــته ،علــم کافــی از ایــن مــوارد را دارنــد
و میداننــد کــه چگونــه بایــد از مکملهــا
اســتفاده کــرد؛ امــا افــراد تــازه کار و مبتــدی
هیــچ اطالعــی از ایــن مســائل نــدارد و بــه
دام بزرگــی میافتنــد .نایــب رئیــس هیئــت
پــرورش انــدام و بدنســازی اســتان تهــران
ادامــه داد :ادارات کل ورزش و جوانــان بنــا
بــه تعــدد باشــگاههای کشــور خصوصــا
در تهــران و همچنیــن بــه دلیــل کمبــود
نیــروی انســانی ،نمیتوانــد موضــوع نظــارت
را بــه خوبــی انجــام بدهنــد 3 .هــزار باشــگاه
بدنســازی در تهــران فعالیــت میکنــد و
تعــداد کارمنــدان کمیســیون مــاده  5کمتــر
از انگشــتان یــک دســت اســت ،واقعــا در ایــن
شــرایط نظــارت ســخت اســت .امیــد اســت
ایــن نظــارت بــه فدراســیون ســپرده شــود
و فدراســیون هــم از طریــق هیئتهــای
اســتانی بتوانــد کار نظــارت را انجــام بدهــد.

رضــا ســلطانی در پایــان بــا اشــاره بــه
افتخارآفرینیهــای پیاپــی تیمهــای ملــی
پــرورش انــدام گفــت :مــا توانســته ایــم بــه
لطــف خــدا قــدرت اول آســیا شــویم و در
جهــان نیــز در چنــد ســال اخیــر توانســته
ایــم مدالهــای زیــادی بــه دســت آوریــم و
جایــگاه ثابتــی در ســکوی قهرمانــی داشــته
باشــیم امیــدوارم مســئولین نــگاه ویــژه ای
بــه ایــن رشــته پرطرفــدار داشــته باشــند
رشــته ای کــه شــاهد هســتیم در سرتاســر
ایــران و تمامــی محلــه هــای کشــور مــردم و
جوانــان مــا مشــغول تمریــن و پرداختــن بــه
ایــن رشــته هســتند.

فرهنگ توهین به نیروی جوان ایرانی را عوض میکنم

ســرمربی اســتقالل در صحبــت هایــش
بعــد از جلســه هیئــت مدیــره بــه
هــواداران اطمینــان داد کــه تیمــش
بــه کــورس قهرمانــی بازمــی گــردد.
بــه گــزارش گــروه ورزش سیاســت روشــن؛
علیرضــا منصوریــان بعــد از جلســه هیــات
مدیــره باشــگاه اســتقالل گفــت :هیــچ
صحبتــی در مــورد تقویــت کادرفنــی
نبــود چراکــه دو تــا از ســرمربی هــای
خــود مــن در کادرفنــی حضــور دارنــد و
دســتیار آقــای ک ـیروش هــم هــم اکنــون
بــه مــا اضافــه شــده اســت .گروهــی کــه
بــه همــراه مــن در تیــم امیــد بودنــد
اینجــا هســتند .مــا گــزارش کامــل عملکرد
روزانــه کادرفنــی و ســعی و تــاش هــای
آنهــا را در اختیــار باشــگاه قــرار مــی دهیم.
از اعضــای هیــات مدیــره تشــکر مــی کنــم

کــه دغدغــه و نگرانــی شــان بــا مــن یکــی
بــود ،روی چنــد محــور از جملــه دغدغــه
مالــی بحــث داشــتیم کــه اعضــای هیــات
مدیــره اعــام آمادگــی کامــل کردنــد.
مــا بــرای اینکــه بــه موفقیــت برســیم
یــک تیــم باشــیم بایــد هــدف بلندمــدت
بازیکنــان و کادرفنــی بــا اعضــای هیــات
مدیــره و مدیرعامــل یکــی باشــد .اگــر
ایــن اتفــاق بیفتــد بــا آرامــش خیــال
بهتــری کارمــان را انجــام مــی دهیــم.
مــا هدفــی بــرای خودمــان مشــخص کردیم
وقــت هــم نداریــم بخواهیــم بــه ایــده هــا و
خیلــی نظــرات دوســتان کــه بعضا شــاید از
روی عالقــه بــه مــا آســیب روحــی برســاند.
مــا مســیرمان را مســتقیم میرویــم و
مســتحکم هــم مــی رویــم .اعتقــاد بــه
کارمــان داریــم و هــر ســال بــه انتهــای

حسین موال مجددا رئیس هیأت
ورزشهای ناشنوایان استان
کرمان شد

حســین مــوال دوبــاره بــه عنــوان
رئیــس هیــأت ورزشهــای ناشــنوایان
شــد.
انتخــاب
کرمــان
اســتان
بــه گــزارش گــروه ورزش سیاســت روشــن؛
مجمــع انتخاباتــی هیــأت ورزشهای ناشــنوایان
اســتان کرمــان یکســنبه با حضور ســیدمصطفی
کریمــی رئیــس فدراســیون ورزشهــای
ناشــنوایان و محمــد امیریخراســانی مدیــرکل
ورزش و جوانــان اســتان کرمــان برگــزار شــد.
در ایــن آییــن حســین مــوال تنهــا کاندیــدای
ایــن هیــأت بــا کســب  18رأی بهمــدت چهــار
ســال بــ ه عنــوان رئیــس هیــات ورزشهــای
ناشــنوایان اســتان کرمــان انتخــاب شــد.

کسب مدال طالی مسابقات
کشوری وزنه برداری توسط
یک کرمانی

« ســامان وطــن خواه»موفــق بــه کســب مــدال
طــای مســابقات وزنــه بــرداری دانــش آمــوزان
سراســر کشــور در حرکــت یــک ضــرب شــد.
بــه گــزارش گــروه ورزش سیاســت روشــن؛
«ســامان وطــن خــواه» دانــش آمــوز مدرســه
شــهید بهشــتی رفســنجان موفــق بــه کســب
مــدال طــا و برنــز مســابقات وزنــه بــرداری بــه
ترتیــب در حــرکات یــک ضرب و دو ضرب شــد.
ایــن دانــش آمــوز کرمانــی در مجمــوع بــه
مقــام قهرمانــی ایــن دوره از مســابقات دســت
یافــت و بــر ســکوی قهرمانــی مســابقات وزنــه
بــرداری دانــش آمــوزان سراســر کشــور ایســتاد.
بــر اســاس اعــام کمیتــه فنــی ایــن دوره از
مســابقات رکــورد ایــن دانــش آمــوز کرمانــی
برابــر بــا رکــورد نوجوانــان کشــورمان در
مســابقات بیــن المللــی بــوده اســت ،ایــن
ورزشــکار بــه تیــم ملــی وزنــه بــرداری
جمهــوری اســامی ایــران دعــوت شــده اســت.
بــر پایــه ایــن گــزارش :مســابقات وزنــه بــرداری
آموزشــگاه هــای سراســر کشــور در مــرداد
مــاه ســال جــاری بــه میزبانــی اســتان چهــار
محــال بختیــاری در شــهر کــرد برگــزار شــد.

شروع مقتدرانه گل گهر
در جام حذفی

منصوریان به منتقدان:

ســال کــه میرســیم بــه هــدف مــان مــی
رســیم ،چــه زمانــی کــه در تیــم امیــد
بــودم و چــه زمانــی کــه در اســتقالل بــودم
همیشــه همیــن راه را رفتــه ام .یکــی از
معــدود جلســات هیــات مدیــره بــود کــه
خیلــی خــوب بــود یعنــی مــن احســاس
اطمینــان وامنیــت را داشــتم .مــن در ایــن
مــدت خیلــی در رســانه و فضــای مجــازی
نیســتم امــا هســتند دوســتانی کــه بــه
مــن مــی گوینــد چــه کســی مصاحبــه
مثبــت و چــه کســی منفــی کــرده اســت
و مطمئــن باشــید هــر دو طــرف نامشــان
یادداشــت مــی شــود تــا مــا حداقــل
دوســت و دشــمن خــود را بشناســیم.
مــن االن در جلســه هیــات مدیــره یــک
حــرف فــان بــه دوســتان گفتــم .مــن
یــک نگاهــی کــردم بــه مربیانــی کــه
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در اســتقالل حضــور داشــتهاند .شــاید
شــرایط ســنی و کــم ســن و ســال بــودن
مــن اینقــدر همــه را حســاس کــرده
اســت .پیشــرفت خیلیهــا را نمیتوانیــم
قبــول کنیــم .اذیــت شــدن نــدارد کــه؟
علیرضــا منصوریــان در ایــن ســن کــم
بــه نقطــهای رســیده و بعــد از ایــن هــم
بیشــتر خواهــد رســید .مــن قبــول مــی
کنــم کــه یــک مربــی خــوب پیشــرفت
کــرده .مــن همیشــه بعضــی از دوســتان
را در لیــگ مثــال مــی زنــم .امــا شــما
نــگاه کنیــد در همیــن هفتــه تعــداد
مصاحبههایــی کــه از منتقــدان مــن کــه
اصــا بعضــی هــا نمیداننــد کجــا هســتند
و آنهــا رفتهانــد و پیــدای شــان کردهانــد
و البتــه اگــر شــماره کســی را ندارنــد
بگوینــد مــن بدهــم و یــا بگویــم کجاســت؟

گل گهــر توانســت بــا هفــت گل تیــم یــاران
هــادی نــوروزی را شکســت دهــد .تیــم گل
گهــر ســیرجان کــه موفــق شــده بــود در
هفتــه دوم لیــگ دســته اول فوتبــال کشــور
برابــر نســاجی در مازنــدران بــا نتیجــه 0-1
پیــروز شــود ،امــروز در جــام حذفــی در
مازنــدران بــه مصــاف تیــم «یــاران هــادی
نــوروزی» رفــت و در نهایــت موفــق شــد
در ایــن بــازی بــا نتیجــه  2-7پیــروز شــود.
در ایــن بــازی بــرای شــاگردان بگوویچ ،محســن
طرحانــی (  4گل ) ،امیــن حاجــی زاده  ،حســام
پورهاشــم و حســن شوشــتری گلزنــی کردنــد و
 2گل میزبان را ســعید یوســفی و احد محســنی
بــه ثمــر رســاندند تــا گل گهــر بــه مرحلــه
بعــد رقابــت هــای جــام حذفــی صعــود کنــد.

مس رفسنجان از حضور در جام
حذفی انصراف داد

تیــم فوتبــال مــس رفســنجان از حضــور در
مرحلــه دوم جــام حذفــی فوتبــال انصــراف داد.
بــه گــزارش گــروه ورزش سیاســت روشــن؛ تیــم
فوتبــال مــس رفســنجان کــه قــرار بــود روز
یکشــنبه  ۲۹مــرداد مــاه در مرحلــه دوم جــام
حذفــی فوتبــال برابــر نســاجی مازنــدران قــرار
گیــرد ،از حضــور در این مســابقات انصــراف داد.
محمــود محمودینیــا مدیرعامــل باشــگاه
مــس رفســنجان بــا تاییــد ایــن خبــر گفــت:
مــا روز سهشــنبه نامــه کنارهگیــری خــود را
بــه ســازمان لیــگ ارســال کردهایــم و قطعــا
در ایــن مســابقات شــرکت نخوایــم کــرد.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه دلیــل
کنارهگیــری تیــم مــس از مســابقات چــه بــوده
اســت ،تصریــح کــرد :مــا بــه دلیــل فشــردگی
بازیهــای لیــگ دســته اول و همچنیــن
ســختی ســفر بــه مازنــدران بــرای دیــدار بــا
نســاجی از ایــن مســبقات انصــراف دادیــم.
پیــش از ایــن نیــز تیــم ماشینســازی تبریــز
از حضــور در جــام حذفــی انصــراف داده بــود.
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محمد برشان

پــدرم کــه روی حمــام کار میکــرد همــه
او را میشــناختند اصــ ً
ا او نــه در ده
خودمــان بلکــه در آبادیهــای اطــراف هــم
آدم مشــهوری بــود و همــه او را بــه عنــوان
آدم کاری و بــدرد بخــوری قبــول داشــتند
مســئول حمــام بــودن یعنــی همــه کاره
بــودن یعنــی شــریک شــادی و غــم مــردم
بــودن .وقتــی یــک نفــر چنــد تــا ده آن
طرفتــر عروســی میکــرد اگــر آن ده
حمــام نداشــت خبــر آن عروســی اول بــه
خانــه مــا میرســید چــون اقــوام و خویشــان
دامــاد نوبــت میگرفتنــد تــا روزی کــه دامــاد
را بــه حمــام میآورنــد پــدرم در محــل و
حمــام هــم خلــوت باشــد ،یــا اگــر کســی
در یکــی از آبادیهــای مجــاور میمــرد
بایــد اول خبــرش بــه خانــه مــا میرســید
کــه پــدرم مأمــور بــود همــه را خبــر کنــد.
پــدرم خــوب کارش را میدانســت و رد
خــور نداشــت و کمتــر خطایــی در آن دیــده
میشــد روزهایــی کــه قــرار بــود کدخــدای
دهــات اطــراف بــه حمــام بیاینــد روزهــای
متفاوتــی بودنــد ،مــادرم قب ـ ً
ا اطــراف خانــه
را آب و جــارو میکــرد وکاه و بیــده آمــاده
گوشــه طویلــه میگذاشــت و پتویــی هــم
روی گلیــم گوشــه خانــه میانداخــت و
بالــش را هــم کنــارش میچیــد تــا کدخــدا
بیایــد و خــرش را دم در تحویــل بدهــد و
خــودش بیایــد اول چــای بخــورد ،چپقــش
را بکشــد و بعــد حمــام بــرود و ایــن کار
حتمــاً میبایســت پیــش از ظهــر باشــد
چــون اهــل محــل قبــل از طلــوع آفتــاب تــا
ســاعت  8صبــح بــه حمــام میرفتنــد.
پــدرم هــم بــا نگاهــی بــه خزینــه حمــام و
کمــی بیــش از همیشــه آب را گــرم میکــرد
کــه کدخــدای ده همســایه ســرما نخــورد.
حمــام پــدرم هــم منحصــر بــه فــرد بــود
حــدود  8متــر از ســطح زمیــن پایینتــر بــود
و آب خیلــی راحــت بــه خزینــه میرســید
ایــن همــان آبــی بــود کــه ابتــدا از آســیاب
باالیــی میگذشــت ،رختکــن حمــام یــک
هشــتی تقریبــاً مــدور بــود کــه هنــوز هــم
هســت و نورگیــر بــاالی ســر آن کامــ ً
ا آن
را روشــن میکــرد و همیــن جــا لباســها را
در میآوردنــد و لنــگ میبســتند و وارد
صحــن میشــدند در ایــن محــل چنــد
طــاق نمــا بــود کــه درســت مثــل رختکــن
ســاخته شــده بودنــد و افــراد مینشســتند
و چنــد تــا لگــن و بادیــه و ظــرف کوچــک
و بــزرگ هــم در اطــراف ایــوان بــود ،حمــام
پــدرم روزهــای اوج و فــرود زیــادی داشــت
هنــگام تابســتان و زمــان عروســی و دامادیهــا
شــلوغترین ایــام بودنــد و فصــل زمســتان
و پــس از کــوچ عشــایر هــم خلوتتریــن
روزهــا .وقتــی هــم کــه مدرســهها بــاز
میشــد روزهــای جمعــه شــلوغترین
روزهــا بــود و مــن کــه دغدغــه ســر کوتــاه
کــردن و حمــام رفتــن را نداشــتم از ایــن
بابــت کلــی خوشــحال بــودم پــدرم هــر
ســال اوایــل تابســتان بــه قــول خــودش اول
چلــه قــراردادش را تمدیــد میکــرد و آن
ســال هــم قــرار بــود شــانزدهمین قــرارداد
نوشــته شــود در همیــن روزهــا چوپانــان
هــم وانونشــینی داشــتند ولــی قضیــه
انتصــاب مجــدد آســیابان چیــز دیگــری
بــود میــرزا هــم ســالها آســیابان و دوســت
صمیمــی پــدرم بــود چنــد ســال بعــد از
ســاختن حمــام ،آســیاب هــم ســاخته شــده
بــود همــت مــردم ده بــرای ســاختن حمــام
و آســیاب زبانــزد همــه بــود و آوازه آن بــه
دور دســتها رســیده بــود آســیاب در شــیب
مســیر قنــات ســاخته شــده بــود آب کــه از
دهنــه قنــات جــاری میشــد بــا شــتاب
و غــرش وارد تنــوره آســیاب و پــس از
چرخــش ســنگهای آن از مســیری دیگــر
خــارج میشــد و پــس از طــی مســیر حمــام
در مقســم اصلــی مــورد اســتفاده کشــاورزان
قــرار میگرفــت آســیابان همیشــه ســرش

شــلوغ بــود او در گوشــهای از آســیاب
اتاقکــی درســت کــرده بــود و درون آن روز
میگذرانــد حتــی در طــول تابســتان و
هنگامــه عروســیها فرصــت ســرخاراندن
نداشــت و نمیرســید کــه بــه زن و بچ ـهاش
ســری بزنــد آســیابان پــول را نمیشــناخت
چــون نیــازی نداشــت از هــر  5مــن آرد
کــه تحویــل مــیداد یــک مــن دســتمزد
میگرفــت و از محــل فــروش همیــن آرد
یــا گندمهــا روزگار خــود را میچرخانــد
آســیابان هــر هفتــه  5روز آرد گنــدم تحویــل
مـیداد روز ششــم بــه بلغــور کــردن نخــود و
گنــدم اختصــاص داشــت و روز هفتــم ارزن
و جــو آرد میکــرد روز پنجشــنبه همــه
میدانســتند کــه روز بلغــوری اســت و روز
جمعــه هــم همــه ارزن و جــو میآوردنــد
کــه آرد کننــد در کنــار آســیاب محلــی بــود
کــه چنــد آخــور در آنجــا ســاخته شــده بــود
هــر کــس کــه میآمــد بــار خــود را در
نوبــت میگذاشــت و حیوانــش را بــه ســر
یکــی از ایــن آخورهــا میبــرد و همیــن
جاســت کــه همــه میگفتنــد آســیاب بــه
نوبــت ،بعضــی هــم یکــی دو شــب در نوبــت
آســیاب میخوابیدنــد و اینجــا صحبتهــا
گل میانداخــت هــر کــس از جایــی ســخن
میگفــت اگــر کشــاورزی از ده مجــاور
آمــده بــود ســعی میکــرد بــه خانــه قــوم و
خویــش خــود بــرود تــا نوبتــش بشــود ایــن
سرنوشــت آســیابان بــود کــه همیشــه ســر و
صورتــش پــر از آرد بــود آســیابان میگفــت
خــدا کنــد کــه چــرخ هرگــز نشــکند او
همیشــه افتخــار میکــرد کــه از درختــان
تــوت جــوان چــرخ تراشــیده کــه بــه ایــن
ســادگیها نمیشــکند آســیابان میگفــت
کــه آســیاب بایــد کار کنــد تنــوره همیشــه
بایــد تــر باشــد تــا روزگار مــردم بچرخــد
درون آســیاب پــر از دوده بــود شــبها چــراغ
موشــو همــه جــا را دودی میکــرد.
آن ســال بــود کــه آســیابان میخواســت بــا
آســیاب ده مــا خداحافظــی کنــد و پــس از
ســالها دمخــور بــودن بــا مــردم بــه آبــادی
خــودش بــرود و بــه همیــن خاطــر بــه
منظــور رایزنــی و مشــورت بــه خانــه مــا
آمــد و پــدرم ســخت او را تحویــل گرفــت.
آســیابان دل پــر خونــی داشــت او میگفــت
چشــمهایم دیگــر نمیبیننــد دیگــر قــوه
بلنــد کــردن کیســه آرد ،دلــو و جابجــا
کــردن ســنگها را نــدارم ســنگ باالیــی
ســاییده شــده و دیگــر کارایــی نــدارد بایــد
ســنگ دیگــری بیاورنــد هیچکــس بــه فکــر
آســیاب نیســت بعضیهــا مــزد مــرا درســت
نمیدهنــد بعضیهــا وعــده ســر خرمــن
میدهنــد امســال هــم کــه بــاران نباریــده
و آب قنــات وارد اســتخر شــده و پــس از
اســتخر بــه آســیاب میرســد خــدا کنــد کــه
بــاران بیایــد گاوی گوســفندی نــذر کننــد
بایــد دعــا کننــد بایــد گشــنیزو بگرداننــد
بایــد ســید بیاورنــد کــه در روضــه خوانــی
دعــا کنــد بــاران ببــارد از بــس کــه حــق
ناحــق میکننــد خــدا قهــرش گرفتــه اگــر
بــاران نبــارد کار همــه زار اســت مثــل چنــد
ســال پیــش کــه گوســفندان عشــایر همــه
مردنــد و هیچکــس نمیتوانــد دو قــرآن و
دهشــاهی درآمــد داشــته باشــد خــدا کنــد
کــه بــاران ببــارد.
آســیابان یــک ریــز حــرف م ـیزد و هنــگام
صحبــت کــردن هیجانــش را نمیتوانســت
پنهــان کنــد از تــوی کیســه توتونــی پــدرم
تنــد تنــد توتــون بــر میداشــت کــف
دســتش میســایید و خــوب کــه نــرم
میشــد روی چپقــش میگذاشــت و بــه
آتــش و هیــزم بــه دقــت نــگاه میکــرد
دنبــال ســرخترین زغــال میگشــت آن را
بــا انبــر جابجــا میکــرد و برمیداشــت پــف
میکــرد و روی ســر چپــق میگذاشــت و
تنــد تنــد پــک میــزد پــدرم هــم همراهــش
چپــق میکشــید آن شــب مشــهدی جعفــر
هــم مهمــان مــا بــود او انــار و انگــور و ســیب
باغــی بــرای فــروش آورده بــود انــار را ســری

صـدای آسـیابـان
دو ســر گنــدم مــیداد همــه میگفتنــد
گــران میدهــد انگــور را دو ســرجو و ســیب
باغــی را دو ســر ســیبزمینی میفروخــت
هــر ســال بزرگتریــن معضــل مــادرم در
رابطــه بــا ســفر مشــهدی جعفــر تغذیــه
 8رأس االغــش بــود بعــاوه االغــی کــه
مخصــوص ســورای خــودش بــود ،بارهــا مــن
ایــن االغ اختصاصــی را از کنــار طویلــه بــاز
کــردم و دور از چشــم مــادرم ومشــهدی
جعفــر ســوار شــدم و چــه لذتــی داشــت
ایــن ســوار شــدن خــر اختصاصــی مشــهدی
جعفــر کــه شــالش هــم اختصاصــی بــود،
مشــهدی جعفــر بــا دقــت بــه ســخنان
میــرزا آســیابان گــوش داد بــه قســمت
خشکســالی کــه رســید ســینهای صــاف
کــرد و گفــت در محــل مــا رســم اســت کــه
اگــر آب قنــات خشــک شــود برایــش زن
میگیرنــد شــاید ایــن قنــات هــم بخواهــد
ازدواج کنــد تــا آنجــا کــه مــن میدانــم آب
قنــات شــما ســنگین نیســت ایــن را مــن
از خیــرا ...کهکیــن شــنیدهام کــه روزگاری
چنــد تــا چــاه ایــن قنــات را بغــل بــری
کــرده اســت در محــل مــا زنــی را کــه
عــروس نشــده باشــد بــرای قنــات انتخــاب
میکننــد رضایتــش را جلــب میکننــد
مقــداری ازآب قنــات را مهریــه او قــرار
میدهنــد مثــ ً
ا در محــل مــا دو تشــنه آب
مهریــه زن قنــات گذاشــتهاند او را هماننــد
عروســها آرایــش میکننــد و بــه ســرقنات
میبرنــد درســت مثــل عروســیها بــا
ســاز و دهــل و نقــاره و آواز و غیــره آنجــا بــا
حضــور زنهــای محــل همســر قنــات در آب
قنــات خــود را میشــوید و آب قنــات زیــاد
میشــود و از آن بــه بعــد او بایــد هفتهیــی
یــک بــار خــود را در آب ایــن قنــات بشــوید
شــما هــم همیــن کار را بکنیــد یــا اینکــه
بگوییــد الیروبــی کننــد یــا اینکــه چنــد تــا
از جوانــان چــاالک را مأمــور کنیــد تــا از آب
قنــات مجــاور بدزدنــد و بــه ســر ایــن قنــات
بیاورنــد اگــر آنهــا بتواننــد باموفقیــت ایــن
کار رابکننــد آب قنــات شــما زیــاد میشــود
ولــی اگــر مــردم فهمیدنــد و آنهــا را گرفتنــد
آب آن قنــات زیــاد میشــود بــه هــر حــال
مشــهدی جعفــر هــی حــرف میــزد و پــدرم
و آســیابان گــوش میدادنــد.
پــدرم گفــت ببیــن مــن هــم از دود هیــزم
کــه زیــر دیــگ حمــام میزنــم رنــج
میبــرم هــر روز بایــد بــه صحــرا بــروم و
خــار و خاشــاک بیــاورم هــر روز بایــد آب
را گــرم کنــم پاهایــم درد میکنــد چنــد
وقــت پیــش رفتــم پیــش دکتــر یــک ســوزن
قــوه زد و گفــت کــه بایــد از رطوبــت دوری
کنــم مــن هنــوز ســرگاوبندی ،ســر باف ـهای
و ســرخرمنی خــودم را نگرفتــهام امســال
کــه میدانــی خشکســالی اســت بســیاری از
عشــایر هنــوز ســهمیه حمامــی را ندادهانــد
دامادهــای امســال را دیــدی کــه بســیاری
از آنهــا وقتــی بــه ســر آب میرفتنــد
چیــزی نداشــتند پــول تــوی حنــا و پــول
حمــام هــم کــه نمیدهنــد هــر ســال مــن
چندیــن جــوال و خــوره فقــط عــدس و نخود
داشــتم امســال بســیاری از کشــاورزان بــه
ســراغ زمینهــای بــش کار نمیرونــد وضــع
اینجــوری اســت حــاال کــه میخواهــی
بــروی بایــد بدانــی کــه آســیاب نمیخوابــد
فوقــش چنــد روز میخوابــد یــک نفــر را
میآورنــد و کار از نــو شــروع میشــود
ولــی تــو میخواهــی از اینجــا بــروی چــکار
کنــی تــو کــه گاو نــداری دشــتبانی هــم
از عهــدهات بــر نمیآیــد حتــی کهکینــی
هــم بلــد نیســتی قــوه آن را هــم نــداری از
طرفــی از همیــن ســی ســنگ پانــزده ســنگ
بــاری کــه اینجــا گیــرت میآیــد محــروم
میشــوی فــردا کــه قــوس آمــد وضــع از
ایــن خرابتــر میشــود امــروز شــنیدم
کــه قیمــت کــرک هــم پاییــن آمــده و بــه
ســنگ کرمــان میخرنــد ســنگ  18دیگــر
قربــی نــدارد ،تــو حتــی توانایــی نگهــداری
چنــد تــا بــز و میــش را نــداری ،نمیتوانــی

دنبــال چنــد تــا کهــره و تشــتیر و چپــش
هــم بــروی ،از طرفــی امســال گلههــای
اســتاق هــم بیقــرب شــدهاند ســاربانی هــم
از عهــدهات ســاخته نیســت پــس بمــان مــن
هــم کمکــت میکنــم فــردا شــب روضــه
خوانــی ابوالحســن اســت همــه میآینــد
کدخــدا هــم میآیــد ایــن روضــه خوانــی
آخریــن روضــه خوانــی اســت کــه عشــایر
در آن حضــور دارنــد مــن خــودم بــه آنهــا
اطــاع دادهام همــه ایشــم میآینــد آنجــا
میتوانیــم بهتــر تصمیــم بگیریــم.
روضــه خوانــی ابوالحســن همیشــه شــلوغ
بــود و مــن هــم بواســطه موقعیــت پــدرم
همراهــش رفتــم از طرفــی او دایــی پــدرم
بــود و عنایــت ویــژهای بــه مــن داشــت دو
ســه تــا پــاس جلــوی خانههــای ســنگی
ابوالحســن برپــا کــرده بودنــد داخــل یکــی
از پالسهــا مردهــا مینشســتند پــاس
دومــی مــکان زنهــا بــود و در پــاس ســومی
دیگهــای آبگوشــت بــار بــود ،ســید کــه قبــل
از ظهــر خــود را رســانده بــود در صــدر
مجلــس نشســته بــود و قبــل از رســیدن
مــا پیــش خوانــی کــرده بــود و حــاال نوبــت
ســینهزنی بــود کــه پســر ابوالحســن خــوب
پــا منبــری میگفــت مجلــس شــلوغ بــود در
کنــار ســید کدخــدا نشســته بــود و باســید
صحبــت میکــرد هــر کــس حرفــی مــیزد
کربالیــی مریــد از دســت چوپانــش دل پــر
خونــی داشــت میگفــت کــه امســال یــک
جفــت کفــش زیادتــر خواســته پارســال بــا
محمــود کمــره گیــر چقــدر چــک و چانــه
زدم تــا دو جفــت ملکــی خــوب برایــش
آمــاده کنــد از طرفــی او  25کهــره و
گیســه ازخــودش دارد کوچکعلــی میگفــت
میخواهــم ده را بدســت دیگــری بدهــم
ایــن بنــده خــدا امســال زمینهــا رانــاکار
گذاشــته مــن تخــم را پیشــاپیش دادهام و
خــرج دروگــر ،گرجیــن نشــین ،دشــتبان،
بهــره گاو و حمامــی را جــدا کــردهام مــن
دو حبــه آب دارم میتــوان بــه باغهــا هــم
آب داد بعــاوه او هنــوز رخنــه دیــوار بــاغ
را نگرفتــه وجوهــا را نــزده و زمینهــا را زور
نــداده اســت .میــرزا آســیابان هــم در پایــان
دســت مجلــس نشســته بــود پــدرم وارد
شــد و موضــوع رفتــن آســیابان را گفــت
بیشــتر حضــار تعجــب کردنــد ســید مشــغول
گرفتــن نظــر یکــی از بچههایــی بــود کــه
مریــض شــده بــود و مــادرش بیــرون منتظــر
بــود کــه ســید نظــرش را بگویــد ســید
گفــت کــه بچــهات را زنــی چشــم زده و
او هــم پارچــه را از دســت ســید گرفــت تــا
بــرود و دور ســر بچ ـهاش ببنــدد تــا خــوب
شــود ،آســیابان گفــت کدخــدا دیگــر پیــر
شــدهام و نمیتوانــم بــا ایــن حــال هــرکار
کــه شــما بگوییــد میکنــم ،کــه خــدا
گفــت مگــر از دســتمزدت ناراضــی هســتی
خــوب از ایــن بــه بعــد چهــار یــک بــه تــو
میدهنــد و هیچکــس حــق نــدارد گنــدم
آرد شــده را بــدون پرداخــت مــزد بــه تــو از
در آســیاب ببــرد بــه عــاوه امــروز هــم گفتم
یــک شیشــه نفــت برایــت بیاورنــد تــا چــراغ
موشــی را دوبــاره روشــن کنــی اگــر آســیاب
بخوابــد برکــت از زندگــی همــه مــا خواهــد

رفــت میبینیــد کــه قنــات آبــش کــم
شــده همیــن امــروز بــا خانعلــی صحبــت
کنیــد و گوســالهاش را بخریــد و برویــد
ســر قنــات قربانــی کنیــد تــا خــدا بــه مــا
رحــم کنــد بــه ســید هــم گفتنــد کــه در
همیــن روضــه خوانــی د عــا کنــد از دهــات
اطــراف هــم خبــر میرســید کــه قناتهــا در
حــال خشــک شــدن هســتند همــه ناراحــت
بودنــد مشــهدی احمــد خــوش نشــین بیــش
از همــه ناراحــت بــود کــه اگــر کشــاورزی
نباشــد اگــر باغهــا سرســبز نباشــند آمــدن
او چــه نتیج ـهای دارد ،آســیابان گفــت کــه
امســال هــم میمانــم ولــی چنــد روزی
مــیروم ســری بــه زن و بچــهام میزنــم
و میآیــم مــن شــبها خــواب نــدارم
خیلیهــا میآینــد و دعواهــای قــوم و
خویشــی را همیــن جــا مطــرح میکننــد
بعضیهــا گلههــا و شــکایتها را بــه محــل
آســیاب میآورنــد انــگار مــن ســنگ صبــور
مــردم هســتم ولــی بــا ایــن حــال میمانــم
و دعــا میکنــم کــه بــاران ببــارد و آســیاب
هــر روز دایــر باشــد.
کدخــدا خبــر مهمــی داد و گفــت در بعضــی
از شــهرها آســیاب برقــی آمــده میگوینــد
گندمهــا را میســوزاند میگوینــد برکــت
تــوی نانــش نیســت صــدای آســیاب برقــی
همــه را ناراحــت میکنــد همــه از ایــن
حــرف تعجــب کردنــد کربالیــی زینــل گفــت
مــن کــه بــه کربــا رفتــم همــراه پــدرم
هشــت مــاه در راه بودیــم وقتــی بوشــهر
رســیدیم یکــی از ایــن آســیابها را دیــدم
کــه تنــد تنــد میچرخیــد و گنــدم آرد
میکــرد خــدا کنــد ســایه میــرزا همیشــه
سرآســیاب بمانــد و بعــد از آن ســام و
صلــوات جلســه را رنــگ و بویــی دیگــر
داد ســید بــاالی منبــر رفــت و از گــودی
قتلــگاه گفــت و ایــن کــه امــام حســین را
بــا لــب تشــنه شــهید کردنــد و دعــا کــرد
کــه بــاران ببــارد و پــس از آن همــه حضــار
آبگوشــت خوردنــد و رفتنــد چنــد روز بعــد
گوســاله خانعلــی را خریدنــد و همــه مــردم
جمــع شــدند جلــوی قنــات غوغایــی بــود
هیــچ کــس در خانــه نمانــده بــود همــه
آمــده بودنــد تــا گوشــت نــذری بگیرنــد و
دعــا کننــد .بــا ســام و صلــوات گوســاله
را کشــان کشــان بــه کنــار قنــات آوردنــد
پاهایــش را بــا هــزار زحمــت گرفتنــد و
بســتند و قصــاب کارد بــر حلقــش گذاشــت
و خــون گوســاله بــا آب قنــات همــراه شــد
و خطــی از خــون بــر جــا گذاشــت کــه تــا
محــل اســتخر ادامــه یافــت گوشــت گوســاله
را بــه همــه دادنــد و هیچکــس بینصیــب
نمانــد در ایــن میــان جــای میــرزا آســیابان
خالــی بــود و فــردا روز دیگــری بــود بــاران
بــه شــدت میباریــد انــگار تمــام شــدنی
نبــود همــه خوشــحال بودنــد ولــی ناگهــان
خبــری در ده پیچیــد کــه صــدای ســنگ
آســیاب خامــوش شــد میــرزا آســیابان
خامــوش شــد او در آخریــن ســفرش بــه
نــزد خانــوادهاش جــان بــه جانــان داده بــود
و آن شــب بــه در خانــه مــا کــه در خانــه
همــه اهالــی عــزای آســیابان و شــادی بــاران
بــود ....

