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صادق زیباکالم: 

اصالح طلبان به 
پاالیش درونی 

نیاز دارند

 کلـید دار شـهر
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آگهی مرحله دهم سال 1396) منطقه یک کرمان (
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــي 

اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي
ــن  ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض )) آگه
ــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــي و اراضــي  نامــه قان

ــمي ((  ــند رس ــد س ــاختمانهاي فاق و س
ــه  ــی  ک ــیله  امالک ــور بدینوس ــواد مذک ــرای  م در اج
ــون  ــوع قان ــالف  موض ــل اخت ــای  ح ــر اراء هیاته براب

تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي 
ــه  ــي  ناحی ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س فاق
ــه  ــه و ادام ــا پذیرفت ــت انه ــان  تقاضــای ثب ــک  کرم ی
ــز  ــور تجوی ــون مذک ــق قان ــا مطاب ــی انه ــات ثبت عملی
ــی از  ــالک فرع ــماره پ ــب ش ــه ترتی ــت  ب ــده اس گردی
ــخصات  ــک و مش ــوع  مل ــل  وق ــش مح ــی  و بخ اصل
واقــع                                                                                                                                               ) ثبــت  متقاضیــان   ( مالكیــن  یــا  مالــک 

ــان   ــتان کرم ــی شهرس ــهای  ) 1-4-8  (  ثبت در بخش
بشــرح ذیــل اگهــی  میشــود تــا  در صورتــي کــه  
شــخص  یــا اشــخاصی  نســبت بــه صــدور ســند 
ــد  ــان اعتراضــي داشــته باشــند بتوانن مالكیــت متقاضی
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه 

ــلیم  .... ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ اعت
ادامه در صفحه 4

یادداشت

»تَکراِر« تـلِخ یک کابـینه

سینا خسروی
اردیبهشــت مــاه 1330، آن روزهــا کــه هنــوز واژه 
دهــان پُرکــِن پوپولیســم آنچنــان اقبالی نداشــت و 
بــه ادبیــات سیاســی ایــران گام ننهــاده بــود، منبع 
اصلــی قــدرت بــرای »محمــد مصــدق«، میتینــگ 
هــای مكــرر 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 
همــه بــذِر پوپولیســِم مــردم گرایــی کــه در بایــِر 
ــی کاشــت، در  ــن ســرزمین م سیاســت تشــنه ای
ــس محافظــه  ــه ای ب ــان بهــت همــگان، کابین می
ــار  ــه درب ــهم وزرا را ب ــوم س ــک س ــد و ی کار چی
پیشــكش کــرد. هــر چنــد در قیــام 30 تیــر 
1330، بــا تكیــه بــر تظاهــرات اصنــاف و بازاریــان 
و بــا 250 کشــته و زخمــی، کــه روی دســت قیــام 
ــن  ــاد، برخــی از ای ــزرگ برجــای نه در 5 شــهر ب
ــی  ــه هــای اصل ــا پای ــت، ام ــس گرف مناصــب را پ
صدارتــش را بــر خاکــی خونیــن و بــی بنیــاد بنــا 
ــور  ــد، بدج ــال بع ــداری، دو س ــن ناپای ــاد و ای نه
طرفــداران  و  دولــت  رخ  بــه  را  خــود  تلخــی 

پرشــورش کشــید. 
ادامه در صفحه 3

سید حسین مرعشی:

صهیونیست ها و کشورهای 
عربی از عزت ایران 

عصبانی هستند

سردار قاسم سلیمانی:

آقای هاشمی حرِف 
درستی درباره 
آمریکایی ها زد

سجاد صفاهانی زاده

علیرضا رزم حسینی: 

آثار هنری هنرمندان 

امید، پشتکار و اراده 

را نمایش می دهد

کارتـن خوابـان 

خیابـان سپه 
انگیزی ای برای همت زنان و 

مردانی با روحی بلند
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یادداشت

اشکال از کجاست؟

علی محمد نمازی
از جملــه حقـــــوق شهرونــــــدی در نظام هــای 
دموکراتیــک ایــن اســت کــه رأی دهنــدگان 
بــه کاندیدایــی رأی دهنــد کــه برنامــه او بــا 
خواســته های آنهــا و نیازهــای کشــور تطابــق 
بیشــتر داشــته باشــد. از آنجایــی کــه ایــن تطابــق 
بــا نظــر مــردم عمــال ممكــن نیســت، مكانیســمی 
تعبیــه شــده کــه بــا تشــكیل احــزاب، نخبــگان در 
قالــب تشــكیالت گردهــم آمــده و بــه نمایندگی از 
ــرای  طــرف همفكــران خــود بهتریــن برنامه هــا ب
ــه  اداره کشــور را تهیــه و کاندیداهــای مناســب ب
ــور را  ــای مذک ــداف و برنامه ه ــرای اه ــور اج منظ
ــد.  ــا معرفی کنن ــدگان و هم حزبی ه ــه رأی دهن ب
امــا به دلیــل فقــدان کارکــرد حزبــی در انتخابــات 
یــا  و  مــردم  کــه  زمانــی  بهتریــن  کشــور، 
عالقه منــدان فرصتــی می یابنــد کــه تــا حــدودی 
در جریــان برنامه هــا و قول وقرارهــای کاندیداهــای 
وزارتخانه هــا قــرار گیرنــد، همیــن فرصت بررســی 
ســوابق و برنامه هــای هیات دولــت در مجلــس 
شــورای اســالمی اســت. بــه همیــن جهــت اســت 
ــرات  ــر مذاک ــت پیگی ــا جدی ــدان ب ــه عالقه من ک
ــا در مجلــس طــی بررســی  مجلــس هســتند. ام
کابینــه دوازدهــم مــواردی خــالف نُــرم و ســنت 
ــت،  ــه یابی اس ــی و ریش ــل بررس ــه قاب رخ داده ک
چــرا کــه ادامــه ایــن رونــد بــه اعتبــار مجلــس و 
ــه  ــه برنام ــد: 1- در ارائ ــه وارد می کن ــت لطم دول
 -2 می شــد.  کلی گویــی  خیلــی  وزرا  توســط 
جمــالت انشــایی بــود، یــا بــه عبــارت دیگــر بارها 
تكــرار می شــد کــه بایــد فــالن کار و بهمــان امــر 
ــه  ــدای وزارتخان ــه کاندی ــال آنك ــود، ح ــام ش انج
بایــد چگونگــی اجــرای برنامه هــای خــود را 
توضیــح دهــد. 3- نــه مخالفــان مخالفــت جدی و 
نــه موافقــان و وزرای پیشــنهادی بــا جدیــت دفاع 
می کردنــد. 4- برخــالف مــاده 1۹0 آیین نامــه 
داخلــی مجلــس یكــی از مخالفــان وزیر بهداشــت 
و درمــان موافــق وزیــر صحبــت کرد، ضمــن اینكه 
بخشــی از وقــت خــود را بــه نماینــده دیگــری داد. 
ــف به طــور جــدی از  ــوان مخال ــم به عن ایشــان ه
وزیــر دفــاع کــرد و از ایشــان خواســت بــه اســتان 
و حــوزه انتخابیــه ایشــان توجــه بیشــتر شــود. 5- 
بــا اینكــه رئیــس مجلــس درخواســت داشــت در 
ــواردی  ــم در م ــاز ه ــد، ب ــی کنن ــت صرفه جوی وق
ــام نكــرده  ــت ن ــف ثب ــوان مخال ــه کســی به عن ک
ــاال،  ــد ب ــور در بن ــاده مذک ــالف م ــا برخ ــود، ام ب
موافقــان از برنامــه و شــخص وزیــر کــه مخالفــی 
می کردنــد.  دفــاع  کامــل  به طــور  نداشــت، 
ــد توجــه  ــوارد هــر چــه باشــد، بای ــن م منشــأ ای
داشــت کــه اعتمــاد کامــل نماینــدگان بــه 
ــا توجــه  ــه پیشــنهادی ب ــا کابین ــور ی رئیس جمه
بــه ترکیــب مجلــس نمی توانســت چنیــن باشــد. 
ــتنباط  ــن اس ــت چنی ــن اس ــه ممك ــن اینك ضم
ــخاص  ــا و اش ــكالی در برنامه ه ــه هیچ اش ــود ک ش
معرفی شــده وجــود نــدارد و اگــر اشــكاالتی 
ــی  ــت های غیرعلن ــوده، در نشس ــود ب ــم موج ه
مرتفــع شــده، یــا خدای ناکــرده نماینــدگان 
ــورد  ــرده و در م ــه نك ــت مطالع ــا را به دق برنامه ه
وزرای پیشــنهادی بررســی های کافــی انجــام 
ــائبه ای را  ــد ش ــه می توان ــن روی ــت. ای ــده اس نش
ــته  ــدگان خواس ــی نماین ــه بعض ــد ک ــاد کن ایج
ــا  ــود ی ــوکالن خ ــر م ــور جلب نظ ــند به منظ باش
ــه از  ــوزه انتخابی ــه ح ــبت ب ــر نس ــر وزی جلب نظ
فرصــت ابــراز مخالفــت و موافقــت اســتفاده کــرده 
باشــند. اینكــه بعضــی نماینــدگان ثبت نــام کــرده 
ــت  ــق صحب ــوان مواف ــورت به عن ــر ص ــا در ه ت
کننــد، مصــداق تضییــع حــق نماینــدگان مخالــف 
و محروم کــردن کابینــه، مجلــس و جامعــه از ابــراز 
مخالفــت روشــنگرانه اســت و در مجمــوع امــری 
ــرای  ــن کار ب ــود. ای ــوب می ش ــی محس غیراخالق
اعتبــار مجلــس و آینــده کاری وزرا خــوب نیســت. 
ــت در  ــه می توانس ــس جلس ــر رئی ــوی دیگ از س
ــی از آیین نامــه و به خاطــر  ــل چنیــن تخلفات مقاب
صرفه جویــی در وقــت تذکــر بدهــد. امیــد اســت 
مجلــس در ادامــه کار شــاهد تكــرار مــوارد مذکور 
نباشــد، به خصــوص اینكــه بــه هنــگام رأی گیــری 
بــرای وزرای پیشــنهادی آنچــه ارجــح اســت، 
رعایــت منافــع ملــی و حفظ مصالح کشــور اســت.

* نایب رئیس مجمع نمایندگان ادوار مجلس

صادق زیبا کالم:
اصالح طلبان به پاالیش درونی نیاز دارند 

مســائل  گــر  تحلیــل  زیبــاکالم   صــادق 
ــر  ــد: اگ ــی گوی سیاســی و اســتاد دانشــگاه م
نماینــدگان  برخــی  کــه  مجلــس  همیــن 
ــل برخــی رانــت هــا  لیســت امیــدش در مقاب
ــم  ــا نه ــتم ی ــس هش ــا مجل ــد را ب رای داه ان
مقایســه کنیــد، آن زمــان مــی فهمیــد اوضــاع 

ــت ــوده اس ــه ب ــدر فاجع چق
انتخــاب/ صــادق زیبــاکالم از نحــوه عملكــرد 
فراکســیون امیــد در جریــان رای اعتمــاد 
ــت:  ــرد و گف ــاد ک ــنهادی انتق ــه وزرای پیش ب
ــوان  ــه بعن ــده ای ک ــا 110 نماین ــن 150 ت ای
اصــالح  بــه  نزدیــک  و  امیــد  فراکســیون 
ــد،  ــده ان ــع ش ــم جم ــس ده ــان در مجل طلب
ظــرف ایــن دو ســال گذشــته بــه هیــچ وجــه 
کارنامــه خوبــی بــه جــا نگذاشــتند، البتــه بــه 

ــمار.  ــر انگشــت ش ــد نف جــز چن
ــد  ــیون امی ــرد فراکس ــرد: عملك ــه ک وی اضاف
را از بســیار جهــات مــی تــوان ناامیــد کننــده 
خوانــد. البتــه بایــد ایــن موضــوع مــورد 
بررســی قــرار گیــرد کــه ایــن عملكــرد ناامیــد 
کــه  اعضایــی  بــه  فراکســیون  کننــده ی 
بعنــوان لیســت امیــد انتخــاب بــه مجلــس راه 
ــری فراکســیون  ــا رهب ــردد ی ــی گ ــه برم یافت
امیــد یعنــی دکتــر عــارف یــا در یــک ســطح 
ــالح  ــات و اص ــری اصالح ــی رهب ــر یعن کالنت

ــان.  طلب
ــن مســئله نمــی  ــاکالم تاکیــد کــرد: از ای زیب
ــا  ــس ب ــن مجل ــه در ای ــد ک ــل ش ــوان غاف ت
حضــور پرشــمار اصــالح طلبــان کــه نماینــده 
ملــت هســتند، وزیــر اصــالح طلــب رای 
رای  اصولگــرا  وزرای  مقابــل  در  و  نیــاورد 

ــد.  بیاورن
ــا ایــن حــال خاطرنشــان کــرد: درســت  وی ب
اســت کــه لیســت امیــد خــوب عمــل نكــرده 
ــن  ــه ای ــویم ک ــر ش ــد متذک ــی بای ــت، ول اس
شــورای  فعالیــت  نــوع  حاصــل  مجلــس 
نگهبــان اســت. وقتــی مــی آینــد و نامزدهــای 
شناســنامه دار اصــالح طلــب را رد مــی کننــد، 
ــا  ــه ب ــی ک ــود مجلس ــش میش ــب حاصل خ
ــب اهلل  ــد حبی ــیون امی ــور فراکس ــود حض وج

ــرد.  ــی گی ــاد نم ــرف رای اعتم بیط
زیبــاکالم ادامــه داد: همــه ریشــه ی مســائل، 
ســاخت و پاخــت کــردن هــای برخــی اعضــای 

ــن  ــاد و گرفت ــد در ازای رای اعتم ــت امی لیس
امكانــات بــه ایــن برمیگــردد کــه افــراد 
شناســنامه دار اصــالح طلــب متاســفانه رد 

ــوند. ــی ش ــت م صالحی
ــد در دو  ــیون امی ــه فراکس ــان اینك ــا بی وی ب
ــالح  ــه اص ــدام ب ــد اق ــده بای ــی مان ــال باق س
ــیون  ــت: فراکس ــد، گف ــات کن ــون انتخاب قان
امیــد بــه همــراه اعضــای اصولگــرای معتــدل 
بایــد مشــكالت قوانیــن مربــوط بــه انتخابــات 

ــد. ــع کنن را رف
ــرد:  ــه ک ــب اضاف ــالح طل ــر اص ــن تحلیلگ ای
البتــه اگــر همیــن مجلــس کــه برخــی 

نماینــدگان لیســت امیــدش در مقابــل برخــی 
ــا مجلــس هشــتم  ــد را ب ــت هــا رای داه ان ران
یــا نهــم مقایســه کنیــد، آن زمــان مــی 
ــت. ــوده اس ــه ب ــدر فاجع ــاع چق ــد اوض فهمی
و  طلبــان  اصــالح  اینكــه  بیــان  بــا  وی 
ــی  ــه پاالیــش درون ــا ب ــد قطع فراکســیون امی
ــه  ــم هم ــی رغ ــرد: عل ــد ک ــد، تاکی ــاز دارن نی
ــت  ــه لیس ــردم ب ــه م ــی ک ــا و انتظارات امیده
امیــد داشــتند، امــا واقــع مطلــب ایــن اســت 
ــمار،  ــب ش ــداد انگش ــک تع ــز ی ــه ج ــه ب ک

ــد. ــی زنن ــه دل نم ــی ب ــان چنگ مابقیش
زیبــاکالم اضافــه کــرد: اگــر شناســنامه دارهــا 
رد نشــوند، قطعــا فراکســیون امیــدی کــه در 
ــرادی  ــود دارای اف ــی ش ــكیل م ــس تش مجل
ــا  ــا ب ــه انه ــال معامل ــه احتم ــود ک ــد ب خواهن

ــود. ــن خواهــد ب برخــی وزرا بســیار پایی
ــان حضــور  ــت: اصــالح طلب ــان گف وی در پای
خــود را مدیــون مــردم هســتند، بنابرایــن باید 
در جهــت خواســته هــای آنــان شــرکت کنند. 
در عیــن حــال، رهبــری اصــالح طلبــان چــه 
درون مجلــس چــه بیــرون آن بایــد بــا رانــت 
هــا برخــورد بكننــد. چــرا کــه شــما از اعتبــار 
مــردم یكبــار میتوانیــد اســتفاده کنیــد. اگــر 
مــردم در انتخابــات ۹8 نیاینــد پــای صنــدوق 
ــم و  ــول خوردی ــار گ ــا یكب ــد م رای، و بگوین
ــم ،  ــی دهی ــد رای نم ــت امی ــه لیس ــر ب دیگ
ــع  ــم. آن موق ــم بكنی ــه میخواهی ــت چ آنوق
ــالح  ــه اص ــم ک ــس 8 و ۹ برمیگردی ــه مجل ب
ــب  ــه عق ــع ب ــد، در واق ــب بودن ــان غای طلب
مــی رویــم. بنابرایــن خیلــی الزم اســت مــردم 

ــد. اعتمــاد خودشــان را از دســت نمــی دهن

سیاسی

سید حسین مرعشی:

صهیونیست ها و کشورهای عربی از عزت 
ایران عصبانی هستند

ــا  ــازندگی ب ــزاران س ــزب کارگ ــخنگوی ح س
اشــاره بــه اتحــاد اســتراتژیكی اصــالح طلبــان 
در انتخــاب دکتــر روحانــی بــه عنــوان رئیــس 
جمهــور، گفــت: قطعــا دولــت دوازدهــم 
موفــق تــر از دولــت قبــل عمــل خواهــد کــرد.

ــی در  ــین مرعش ــازندگی/ حس ــزاران س کارگ
ــتان  ــزاران اس ــزب کارگ ــی ح ــش فصل همای
ــان  ــام نش ــار و ارق ــرد: آم ــار ک ــالن اظه گی
ــت  ــه سرنوش ــبت ب ــا نس ــی ه ــه گیالن داد ک
ایــران و نظــام جمهــوری اســالمی حساســیت 
کافــی دارنــد و بــا آگاهــی در صحنــه حضــور 

داشــتند.
ــه  ــزاران ســازندگی ب ســخنگوی حــزب کارگ
انتخابات هــای  از  خــود  برداشــت  تبییــن 
ــام  ــزود: ام ــت و اف ــر پرداخ ــای اخی ــال ه س
نظــام  معمــار  عنــوان  بــه  خمینــی)ره( 
جمهــوری اســالمی، یــک کار ریشــه ای، 
اساســی و مهــم انجــام داد و آن نهادینــه 
ــی  ــود. ط ــام ب ــردم در نظ ــش م ــردن نق ک
چهــار ســال اخیــر مــی توانیــم ایــن معجــزه 
ــم  ــی ببینی ــه خوب ــردم را ب ــی م نقــش آفرین
و در آینــده نیــز مــی توانیــم بــه ایــن نقــش 

ــم. ــه کنی تكی
وی انتخابــات ۹2 را یــک نقطــه عطــف و 
انتخابــات ۹4 را تبدیــل ایــن نقطــه بــه 
ــر  ــرد: اگ ــح ک ــت و تصری ــیر دانس ــک مس ی
نقــش کارســاز مــردم در انتخابــات ســال ۹2 
نبــود، دســتاورد انتخابــات ۹۶ کــه امیدهــای 
ــرد، نداشــتیم. ــده ک ــران زن بســیاری را در ای

ــور  ــه را تبل ــردم در صحن مرعشــی حضــور م
سیاســت امــام دانســت و گفــت: امــام نقــش 
ــرد و  ــه ک ــون اساســی نهادین ــردم را در قان م
امــروز مــا بایــد قــدر ایــن مــردم آگاه را بدانیم 
ــد و  ــن بســت نجــات دادن ــه کشــور را از ب ک
ــش  ــع از نق ــت مان ــی نتوانس ــچ محدودیت هی
ــردم نظــام  ــع م ــردم شــود. در واق آفرینــی م
ــری  ــام و رهب ــه ام ــیری ک ــان مس را در هم
مدافــع و حافــظ آن هســتند، جلــو مــی برنــد.

ســازندگی  کارگــزاران  حــزب  ســخنگوی 
ضمــن قدردانــی از نقــش آفرینــی موثــر 
انتخابــات  در  اصالحــات  بــزرگ  جبهــه 
اردیبهشــت، عنــوان کــرد: احــزاب و   2۹
ــل  ــان عم ــه خودش ــه وظیف ــخصیت ها ب ش
ندادیــم  اجــازه  هــم  کنــار  در  و  کردنــد 

ــون  ــرب و افراطی ــاع ع ــت ها، ارتج صهیونیس
روی کار آمــده در آمریــكا بــا اســتفاده از 
ــیر  ــک مس ــران را در ی ــه، ای ــرایط منطق ش

خطرنــاک قــرار دهنــد.
ــروز صهیونیســت ها و  ــان اینكــه ام ــا بی وی ب
ــی  ــران عصبان ــزت ای ــی از ع ــورهای عرب کش
ــالمی در  ــران اس ــرد: ای ــد ک ــتند، تاکی هس
یــک منطقــه آشــوب زده بــا عظمــت و 
ــوری را  ــف ریاســت جمه ــار مراســم تحلی وق
انجــام داد و ایــن نتیجــه انتخــاب مــردم بــود 
ــام را  ــه در و نظ ــه خســتگی را از کشــور ب ک

ــرد. ــرافراز ک س
مرعشــی ادامــه داد: رئیــس جمهــور بــا 
جلــب حمایــت مقــام معظــم رهبــری و 
ــه  ــور ب ــان کش ــام از کی ــای نظ ــه نهاده هم
ــوری  ــا جمه ــد و قطع ــی کن ــاع م ــی دف خوب
اســالمی ایــران بــا تدابیــر دکتــر روحانــی و بــا 
راهنمایی هــای رهبــر انقــالب ایــن فرصــت را 
بــه رئیــس جمهــور آمریــكا نخواهــد داد کــه 
ــد  ــته بازگردان ــد گذش ــه ب ــه نقط ــران را ب ای
ــان  ــون زم ــرد. اکن ــده بگی ــام را نادی و برج
ــه  ــران ب ــرا در ای ــت زی ــران نیس ــزوای ای ان
برکــت انتخابــات خــرد، عقــل، منطــق و 

ــت. ــده اس ــم ش ــت حاک مصلح
ــا  ــازندگی ب ــزاران س ــزب کارگ ــخنگوی ح س
اشــاره بــه اتحــاد اســتراتژیكی اصــالح 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.
ــوری  ــام جمه ــه نظ ــر اینك ــح ب ــا تصری وی ب
اســالمی ایــران بــه عنــوان میــراث یــک 
انقــالب بــزرگ مردمــی و اســالمی بایــد باقــی 
بمانــد، اضافــه کــرد: بایــد امنیــت در کشــور 
ــظ شــود و  ــا حف ــرار باشــد، چارچــوب ه برق
ــدا  ــتمرار پی ــازندگی اس ــعه و س ــد توس رون

ــد. کن
ــت افغانســتان  ــه وضعی ــا اشــاره ب مرعشــی ب
ــده  ــب مان ــاع و عق ــای ارتج ــراق، نظام ه و ع
افراطــی را بدتــر از ســلطنت دانســت و یــادآور 
ــران  شــد: اگــر همــت جمهــوری اســالمی ای
ــرار  نبــود، امــروز عــراق در اختیــار داعــش ق
داشــت و مــا یــک همســایه خشــن و خــون 

ــات در  ــزاری انتخاب ــذا برگ ــتیم ل ــام داش آش
ایــران در منطقــه آشــوب زده خاورمیانــه مایه 

ــار ماســت. افتخ
ســخنگوی حــزب کارگــزاران حمایــت از 
ــدم  ــی ع ــه معن ــی را ب ــر روحان ــت دکت دول
اختــالف نظــر و دیــدگاه ندانســت و تصریــح 
ــا  ــن اختالف ه ــم ای ــازه دهی ــد اج ــرد: نبای ک
ــه شكســتن نظــام سیاســی کشــور  منجــر ب
شــود. بایــد بــا خویشــتنداری و واقــع گرایــی 
خودمــان را آمــاده خدمــت کنیــم، زیــرا 
ایــن کشــور، ایــن نظــام و ایــن مــردم الیــق 

شــرایط مناســب تری هســتند.
وی خواســتار جــدی گرفتــن توســعه کشــور و 
خدمــت بــه مــردم ایــران شــد و افــزود: ایــران 
ــراد  ــوالن اف ــل ج ــرفته مح ــدل و پیش معت
ــه  ــی ک ــگ نظــر و افراطــی نیســت. مادام تن
ــی  ــج م ــی رن ــب ماندگ ــر و عق ــه از فق جامع
ــردم  ــیر م ــداوم مس ــه ت ــم ب ــرد نمی توانی ب
ســاالری امیــد داشــته باشــیم، زیرا مشــكالت 
مــردم دســتاویز شــعار و وعــده و وعیدهــا می 
ــران در  ــه ای ــان اینك ــا بی ــی ب ــود. مرعش ش
گذشــته 1.2 درصــد تولیــد ناخالــص جهــان 
را داشــت کــه امــروز بــه 0.۶ درصــد رســیده 
اســت، عنــوان کــرد: رشــد اقتصــادی جهــان 
ــتر  ــران بیش ــادی ای ــد اقتص ــط رش از متوس
ــم  ــته حج ــال گذش ــت س ــی بیس ــوده و ط ب
اقتصــاد جهــان از 2۶ هــزار میلیــارد دالر بــه 
۷5 هــزار میلیــارد دالر ارتقــا پیــدا کــرده کــه 
ــت،  ــدی اس ــد 110 درص ــده رش ــان دهن نش
ــد  ــد رش ــا 20 درص ــران تنه ــاد ای ــا اقتص ام
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.
ــا  ــازندگی ب ــزاران س ــزب کارگ ــخنگوی ح س

اشــاره بــه پیشــرفت اقتصــادی ترکیــه، کــره 
ــد  ــرد: نبای ــان ک ــد، خاطرنش ــی و هن جنوب
وقتمــان را صــرف مســائل حاشــیه ای کنیــم 
و حاشــیه جــای اصــل را بگیــرد. انتظــار مــا 
از حــزب کارگــزاران تنهــا فعالیت تشــكیالتی 
نیســت بلكــه بایــد دیدگاه هــای روشــنی 
ــیم و  ــته باش ــور داش ــده کش ــه آین ــبت ب نس
بــه فرهنــگ توســعه و ســازندگی بیشــتر 
بپردازیــم. مــردم بایــد ماحصــل فعالیــت 
زیــرا  کننــد،  لمــس  را  طلبــان  اصــالح 
ــواب  ــر ج ــه دیگ ــوام فریبان ــت های ع سیاس

نمی دهــد.
وی هاشــمی رفســنجانی را فــردی مســئولیت 
پذیــر دانســت و گفــت: آنچــه در دنیــا تجربــه 
ــه همــه بشــریت اســت  مــی شــود متعلــق ب
و نبایــد بــا روش هــای غلــط کارهــا را از 
مســیر درســت خــودش منحــرف کنیــم. 
ــع  ــد مداف ــزاران بای ــان و کارگ ــالح طلب اص
سیاســت های امتحــان شــده در دنیــا باشــند.

ــوژی  ــعه تكنول ــر توس ــد ب ــا تاکی ــی ب مرعش
ــت  ــت نف ــب بازیاف ــت: ضری ــور، گف در کش
ــه  ــی ک ــت؛ در حال ــد اس ــران 25 درص در ای
ــد و در  ــتان ۶2 درص ــب در عربس ــن ضری ای
نــروژ ۹5 درصــد مــی باشــد. ضریــب بازیافــت 
ــت، ۷5 بشــكه  ــر 100 بشــكه نف ــی از ه یعن
ــک  ــر ی ــذا ه ــی رود و ل ــران از دســت م در ای
ــارد  ــب، 25 میلی ــن ضری ــش ای ــد افزای درص

ــد داد. ــش خواه ــی را افزای ــروت مل دالر ث
وی بــا بیــان اینكــه راهــی جــز ادامــه مســیر 
انتخابــات ۹2 و ۹۶ نداریــم، تاکیــد کــرد: ایــن 
ــای  ــه نهاده ــا هم ــل ب ــیر تعام ــیر، مس مس
موثــر نظــام اســت کــه مســئله مــردم را 
دارنــد. امــروز مــردم یارانــه نمی خواهنــد 
بلكــه نیازمنــد اقتصــادی پویــا، شــكوفا و 
رقابتــی هســتند کــه دولــت وظیفــه دارد ایــن 

ــد. ــاد کن ــرایط را ایج ش
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»تَکراِر« تلِخ یک کابینه
سینا خسروی

اردیبهشــت مــاه 1330، آن روزهــا کــه هنوز 
واژه دهــان پُرکــِن پوپولیســم آنچنــان اقبالی 
ــران گام  ــی ای ــات سیاس ــه ادبی ــت و ب نداش
ــرای  ــدرت ب ــی ق ــع اصل ــود، منب ــاده ب ننه
ــرر  ــای مك ــگ ه ــدق«، میتین ــد مص »محم
بــود، آن چنــان کــه روزنامــه  خیابانــی 
ســلطنت طلــب »اطالعــات« پیوســته گالیــه 
مــی کــرد و از ایــن میتینــگ هــا مــی 
ــس  ــن مجل ــی از صح ــال امام ــد و جم نالی
ــه  ــید ک ــاره ای بیاندیش ــه چ ــی زد ک داد م
ــی«  ــت خیابان ــه »سیاس ــتمداری« ب »سیاس
ملبــس گشــته و یــک پیرمــرد هفتــاد ســاله 
ــه دســت  ی »هوچــی گــر« زمــام امــور را ب
ــا  ــادی« ام ــرد احمدآب ــت. »پیرم ــه اس گرفت
بــا آن همــه رجوعــی کــه بــه مــردم داشــت، 
ــا  ــه برپ ــوری ک ــگ پرش ــه میتین ــا آن هم ب
ــِم  ــذِر پوپولیس ــه ب ــا آن هم ــت، ب ــی داش م
ــِر سیاســت تشــنه  مــردم گرایــی کــه در بای
میــان  در  کاشــت،  مــی  ایــن ســرزمین 
ــه  ــس محافظ ــه ای ب ــگان، کابین ــت هم به
ــک ســوم ســهم وزرا را بــه  کار چیــد و ی
ــام  ــد در قی ــر چن ــرد. ه ــكش ک ــار پیش درب
30 تیــر 1330، بــا تكیــه بــر تظاهــرات 
کشــته   250 بــا  و  بازاریــان  و  اصنــاف 
 5 در  قیــام  روی دســت  کــه  و زخمــی، 
ــن  ــاد، برخــی از ای ــزرگ برجــای نه شــهر ب
ــای  ــه ه ــا پای ــت، ام ــس گرف ــب را پ مناص
ــن و  ــی خونی ــر خاک ــش را ب ــی صدارت اصل
ــداری، دو  ــن ناپای ــاد و ای ــا نه ــاد بن ــی بنی ب
ــه رخ  ــد، بدجــور تلخــی خــود را ب ســال بع
ــید. ۶۶  ــورش کش ــداران پرش ــت و طرف دول
ــی، صــدارت  ســال گذشــت و حســن روحان
ــی  ــرن 13 شمس ــالهای ق ــین س را، در واپس
ایرانــی هدیــه  از 24 میلیــون  در حالــی 
ــداد  ــک رخ ــرار ی ــواهد، تك ــه ش ــت، ک گرف
تاریخــی را هشــدار مــی دهــد. قبــال جایــی 
نوشــته بــودم کــه در طــول زمــان و بــا فــراز 
ــول  ــرزمین در ط ــن س ــه ای ــی ک و فرودهای
۶ دهــه فاصلــه زمانــی میــان مصــدق و 
ــی«  ــن روحان ــرده، »حس ــی ک ــی ط روحان

ــه  ــی اش ب ــن الملل ــت بی ــز سیاس در آنالی
ــردم،  ــه منتخــِب م ــن نتیجــه رســیده، ک ای
بــرای مدیریــِت بهینــه، در مهمتریــن کشــور 
خاورمیانــه، بایســتی در افــق هــای تصمیــم 
کشــور«  به«اســتقالل  هــم  اش،  ســازی 
ــت«  ــاه مل ــم »رف ــد و ه ــته باش ــه داش توج
را در کنــار آن ترســیم نمایــد. درحالــی 
کــه مصــدق دســت آخــر نتوانســت ایــن دو 
ــران  ــت ای ــور و مل ــه کش ــم ب ــار ه را در کن
ــاوراِی اندیشــه هایــش،  ــه دهــد و در م هدی
ــود.  ــتقالل« ب ــی »اس ــواره قربان ــاه« هم »رف
ــا  ــر دو در اروپ ــی« ه ــدق« و »روحان »مص
ــی  ــد. یك ــوق درس خواندن ــته حق و در رش
ــرا  ــكاتلند دکت ــری از اس ــوییس و دیگ از س
ــن دوره  ــابقه چندی ــا س ــردو ب ــت و ه گرف
ــر  ــتن س ــران و داش ــان ای ــت در پارلم وکال
و کار اجرایــی بــا قانــون و بــا تكیــه بــر 
اندوختــه هــای علمــی و عملــی، درخشــش 
کــم نظیــری در عرصــه هــای بیــن المللــی 
ــخ  ــر صفحــات تاری ــد. مــروری ب نشــان دادن
ــه  ــک کارنام ــی ش ــه ب ــد ک ــی ده ــان م نش
محمدمصــدق علــی رغــم اینكــه نامــش 
ــار  ــاه قاج ــی محمدعلیش ــس انتصاب در مجل
ــاع  ــت دف ــد، از قابلی ــده باش ــده ش ــم دی ه

برخــوردار خواهــد بــود البتــه اگــر اقتضــای 
ــی  ــای سیاس ــه و تحلیله ــان را در تجزی زم
داِر  آینــه  مصــدق  نبریــم.  یــاد  از  مــان 
ــار در  ــه اینب ــه تاریخــی اســت ک ــک تجرب ی
ــر  ــری بك ــا تفك ــروطه و ب ــل مش ــه نس ادام
و سیاســتی متكــی بــر اخــالق، وارد صحنــه 
می شــود و ســعی می کنــد فــارغ از هرگونــه 
دموکراســی  نوعــی  شوونیســمی،  نــگاه 
ــق  ــان تحق ــرای ایرانی ــی را ب درون زای ایران
همیــن  دلیــل  بــه  متاســفانه  و  بخشــد 
ــان  ــرف زم ــه در ظ ــن تجرب ــودن، ای ــر ب بك
ــد.  ــی یاب ــور نم ــرای تبل ــی ب ــدق، مجال مص
ــم  ــان او، ک ــن از زم ــه گرفت ــا فاصل ــا ب ام
بــر  او  تاریخــی  پیشــگامی  نقــش  کــم 
ــل  ــن المل ــتی بی ــای ناسیونالیس ــش ه جنب
ــده  ــر، آلن ــر در مص ــرکاِت ناص ــون تح همچ
 ... و  اندونــزی  در  ســوکارنو  شــیلی،  در 
ــه اســت  بیشــتر روشــن مــی شــود و اینگون
ــه  ــود ک ــی ش ــی م ــه مصدق ــل ب ــه تبدی ک
ــی  ــودش را ب ــد از خ ــل و بع ــیوِن قب سیاس
ــاند. و  ــی کش ــه م ــدان مقایس ــه می ــروا ب پ
ــدال، در عرصــه  ــت اعت حــاال ســردمدار دول
ــوِن رخ  ــارب گوناگ ــه، وارث تج ــن مقایس ای
ــه  ــن ســرزمین ب ــخ سیاســِی ای داده در تاری

ــه ای  ــت. تجرب ــدق اس ــه« مص ــژه »تجرب وی
ــی  ــی های ــرار تلخ ــه تك ــوربختانه، ب ــه ش ک
ــر مصــدِق 1330،  ــده اســت. اگ ــم انجامی ه
ــر  ــددش ب ــی متع ــای خیابان ــگ ه ــا میتین ب
ــِی ۹۶  ــزود، روحان ــی اف ــش م وزِن جایگاه
ــه  ــا میتینــگ هــای پــرزرق و بــرق، ب نیــز ب
ــی  ــروزی اش م ــت هرچــه بیشــتر پی قاطعی
اندیشــید. اگــر »مصــدِق« شــصت و نــه 
ســاله، پــس از آن همــه هیاهــو و میتینــِگ 
پرشــور، بــه نــاگاه عددهــاِی شناســنامه اش 
بیــادش آمــد و در چینــش کابینــه، محتــاط 
ــِی  و محافظــه کار شــد و در الیحــه انتخابات
نادیــده  بــه کل  را  بانــوان  اش،  تدوینــی 
گرفــت، »روحانــِی« شــصت و نــه ســاله 
ــیه«  ــودش، »دوس ــجِل« خ ــر »س ــالوه ب ع
ــد  ــیده ش ــه ُرخ اش کش ــز ب ــش نی نزدیكان
و از آن همــه ســخنرانی مهیــج و رویاگونــه، 
بــا یــک عقــب نشــینِی ســنگین، بــه کابینــه 
ــق را  ــب و رفی ــدای رقی ــه ص ــید ک ای رس
درآن،  موجــود  بانــواِن  انــدک  و  درآورد 
ــریفاتی  ــی و تش ــهایی نمایش ــده داِر نقش عه
شــدند. اگــر دکتــر فاطمــِی آن یكــی، در اثــر 
کاهــش اقتــدار نخســت وزیــرش از »شــمس 
قنــات آبــادی« در پارلمــان حــرف زور مــی 
ــه  ــز ب ــی نی ــن یك ــِف ای ــر ظری ــنید، دکت ش
دلیــل وا دادن غیرقابــل توجیــه رییــس 
»ســامری«  فحاشــی  شــاهد  جمهــورش، 
ــن  ــه ای ــا هم ــت. ب ــر اس ــی دیگ در مجلس
ــخ  ــه تل ــد تجرب ــی رس ــر م ــه نظ ــاف، ب اوص
ــه اول،  ــش کابین ــاد« در چین ــر احمدآب »پی
ایــن بــار و بعــد از ۶۶ ســال در کابینــه دوِم 
ــرده  ــدا ک ــی پی »شــیخ ســرخه« نمــود عین
ــت  ــر حال ــه در ه ــان داده ک ــی نش و روحان
مــی خواهــد وارِث »همــه« ماتَــَرک مصــدق 
ــران  ــردم ای ــرای م ــه ب ــی ک ــد. ماتََرک باش
تداعــی کننــده خاطــرات تلخــی اســت کــه 
ــه داری  ــا آیین ــخ و ب ــه تاری ــروز در آیین ام
ــت و  ــر اس ــال تكثی ــات در ح ــیخ دیپلم ش
ــا »تِكــراِر« پشــت کــردن بــه  ــا ب مــی رود ت
رای ملــت، »تَكــراِر« شــور و انگیــزه و امیــد 

ــد. ــوق ده ــی س ــیب بیهودگ ــه سراش را ب

سردار قاسم سلیمانی:
آقای هاشمی حرِف درستی درباره آمریکایی ها زد

فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه بــا بیــان 
ــده ی  ــت ش ــا تربی ــهید حججی ه ــه ش اینك
ــا  مســاجد هســتند، گفــت:  تمــام دعــوای م
ــر  ــر س ــالم، ب ــم اس ــرب و عال ــم غ ــا عال ب
ــی و  ــات دین دو مســجد اســت؛ مســجد حی
ــر عهــده دارد. سیاســی اجتمــاع اســالم را ب

در  ســلیمانی  قاســم  سرلشــكر  ایســنا/ 
پانزدهمیــن اجــالس روز جهانــی مســاجد بــا 
بیــان اینكــه شــهید حججــی ثمــره مســجد 
اســت، اظهــار کــرد:  امــروز مقابلــه بــا تهاجــم 
ــروز  ــر از دی ــر و ناپایدارت ــی پیچیده ت فرهنگ
شــده و بایــد در ایــن عرصــه مطالبــات مقــام 
ــرد.  ــرار گی ــه ق ــورد توج ــری م ــم رهب معظ
ــا  ــه م ــی در جامع ــم فرهنگ ــبیخون تهاج ش
ــت  ــجد تربی ــت. مس ــده اس ــود آم ــه وج ب
مدافــع حــرم و ایثــار و فــداکاری افــراد 
ــن  ــت. ای ــه اس ــده گرفت ــر عه ــه را ب جامع
ــی رخ  ــی و پارلمان ــاختار دولت ــاق در س اتف
امكان پذیــر  بلكــه در مســجد  نمی دهــد، 
اســت. مــا پیــروزی خــود را در دوران دفــاع 
ــات  ــه جماع ــجد و ائم ــون مس ــدس مدی مق
ــا  ــور ب ــا در کش ــه داد: م ــم. وی ادام می دانی
رشــد الحادگــری و الابالی گــری مواجهیــم و 
بایــد از خــود بپرســیم کــه اکنــون در جامعــه 
چــه وظیفــه ای داریــم؟ نــگاه مــا بــه مســجد 
ــجد  ــل مس ــه داخ ــدود ب ــط مح ــد فق نبای
باشــد، اگــر این گونــه باشــد بازنــده خواهیــم 
ــقوط  ــجد س ــراف مس ــط اط ــر محی ــود. اگ ب
ــروز  ــا ام ــود. م ــد، دشــمن وارد آن می ش کن
بــا دو خطــر مواجهیــم؛ یكــی خطــر داخلــی 
کــه »فتنــه مذهبــی« اســت و دیگــری خطــر 
خارجــی کــه »تهاجــم علیــه جهــان اســالم« 
اســت. در کشــورهای اردن و مصــر مســاجد 
ــه  ــا نســبت ب ــا آن ه ــادی وجــود دارد، ام زی
بی تفــاوت  رژیــم صهیونیســتی  اقدامــات 
ــی اســت و  ــون حكومت ــر اکن هســتند. االزه
ای کاش نبــود تــا اینكــه ایــن گونــه نســبت 

ــد. ــاوت باش ــزه بی تف ــات غ ــه جنای ب
ــی  ــم؛ یك ــر مواجهی ــا دو خط ــروز ب ــا ام م

خطــر داخلــی کــه »فتنــه مذهبــی« اســت و 
دیگــری خطــر خارجــی کــه »تهاجــم علیــه 

ــان اســالم« اســت. جه
فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه افــزود: خدمِت 
ــا هیچ کــدام  ــه جهــان اســالم، ب ــام )ره( ب ام
ــل مقایســه  ــز اســالمی قاب از مراجــع و مراک
نیســت و امــروز رهبــری بــا تمــام تــوان از آن 
دفــاع می کننــد. چــه کســی مســئول رشــد 
ــه  ــا هم ــت؟ آی ــور اس ــری در کش الابالی گ
ــا  ــم؟ م ــف خــود عمــل کرده ای ــه وظای ــا ب م
ــد پــل خــود را  ــد بدانیــم کــه فقــط نبای بای
حفــظ کنیــم. اگــر ایــن گونــه باشــد، ســایر 
پل هــا نیــز ســقوط می کننــد. مســجد یــک 
ــه  ــر کل جامع ــر آن ب ــت و تأثی ــرارگاه اس ق
اســت. کســی کــه نتوانــد ســربازانش را 
حفــظ کنــد، خطــش ســقوط کــرده اســت. 
ــِط آن  ــت، خ ــجد رف ــی از آن مس ــر جوان اگ
ــرده  ــقوط ک ــته و س ــت شكس ــام جماع ام
ــرد:  ــح ک ــلیمانی تصری ــكر س ــت. سرلش اس
ــرادِر خســته و چنــد شــغله را  وقتــی یــک ب
امــام جماعــت می کنیــد، چطــور از او توقــع 
ــا  ــد؟ چــرا دائم ــظ کن ــد مســجد را حف داری

ــرا  ــاب،  اصول گ ــاب، بدحج ــاب بی حج از الق
ــس  ــد؟ پ ــتفاده می کنی ــب اس ــا اصالح طل ی
ــی  ــا یك ــام بچه ه ــد؟ تم ــی می مان ــه کس چ
نیســتند، بلكــه ایــن پــدر خانــواده اســت کــه 
ــام  ــد. ام ــع می کن ــم جم ــرد ه ــا را گ آن ه
جماعــت بایــد بتوانــد باحجــاب، بدحجــاب و 

ــد. ــذب کن ــه را ج ــاب هم بی حج
وی یــادآور شــد: تعــداد مســاجد مهــم 
نیســت، امــا بایــد بدانیــم کــه انقــالِب 
مــا بــه مســاجد بســتگی دارد. وقتــی از 
مناره هــا  می شــویم،  رد  دمشــق  بــاالی 
ــز  ــران چی ــاالی ته ــی از ب ــم؛ ول را می بینی
دیگــری می بینیــم کــه حال مــان عــوض 
ــاد  ــی« زی ــهید حجج ــال »ش ــود. امث می ش
ــح  ــم ذب ــا ه ــی از آن ه ــه برخ ــته ایم ک داش
ــن  ــا برخــی از شــهدا حادثه آفری شــده اند، ام
می شــوند و حججــی بــرای عظمــت دادن بــه 
ــم  ــا نداری ــا بن ــود. م ــان حــرم ب همــه مدافع
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 
منافــع  خاطــر  بــه  مــا  نبوده ایــم.  ارزی 
ــک نمی کنیــم،  ــطین کم ــیعی بــه فلس ش
بلكــه اگــر کســی اظهــار شــیعی کنــد، بــا او 
کاری نداریــم، چــرا کــه ۹۹ درصد فلســطین 
اهــل تســنن هســتند، ولــی مــا از آن هــا دفاع 
ــاب بی حجــاب،  ــا از الق ــم. چــرا دائم می کنی
اصالح طلــب  یــا  اصول گــرا  بدحجــاب،  
کســی  چــه  پــس  می کنیــد؟  اســتفاده 

می مانــد؟ تمــام بچه هــا یكــی نیســتند
تأکیــد  ســپاه  قــدس  نیــروی  فرمانــده 
و  بحران ســاز  هیچ وقــت  ایــران  کــرد: 
ــی  ــت. گروه های ــر نیس ــده تكفی پرورش دهن
را  جیش الحــر  و  جیش االســالم  همچــون 
ــات  ــا منشــأ ثب ــا م ســعودی ها ســاختند، ام
ــوی  ــب جل ــا مذه ــا ب ــدیم. م ــوریه ش در س
ــدرت  ــا ق ــه ب ــم ن ــی را گرفتی ــگ مذهب جن
نظامــی. وقتــی نظــام می توانــد مســائل 
ــث  ــن باع ــد، ای ــل کن ــی را ح ــی و زبان قوم
ــن  ــه ای ــتیابی ب ــاِس دس ــت و اس ــات اس ثب

ــت. ــری اس ــم رهب ــام معظ ــا، مق فض
ــرد: برخــی از  ــد ک سرلشــكر ســلیمانی تأکی
ــی داخــل و خــارج  دوســتان در ســطوح عال
و  ســوریه  وارد  کــه  می کردنــد  اذعــان 
ــه از انقــالب دفــاع  عــراق نشــوید و محترمان
کنیــد. یــک نفــر گفــت یعنــی مــا برویــم و از 
ــد  دیكتاتــور دفــاع کنیــم کــه رهبــر فرمودن
وقتــی بــه کشــورهایی کــه بــا آن هــا ارتبــاط 
داریــم نــگاه می کنیــم، چــه کســی دیكتاتــور 
ــح را  ــا مصال اســت و چــه کســی نیســت؟ م
نــگاه می کنیــم. رهبــری از دو بُعــد حكمــت 
و جســارت ایــن انقــالب و دفــاع از انقــالب را 

ــد. هدایــت کردن
ــمی  ــای هاش ــرد: آق ــد ک ــان تاکی وی در پای
ــاره آمریكایی هــا زد کــه  حــرف درســتی درب
گفــت عقــل گنجشــک را در کلــه دایناســور 
ــد. اگــر امــروز می گوییــم خدایــا از  می گذارن
عمــر مــا کــم کــن و بــه عمــر رهبــر بیفــزای، 

ایــن یــک ضــرورت اســت.

یادداشت

آفتاب برجام
پدرام محمدی

برجــام و قــدرت نمایــی هــر روز کــه از عمــر برجــام 
ــر میشــود . در اذهــان  ــان ت میگــذرد آفتــاب آن تاب
مــردم تــالش هــای فراوانــی شــد تــا تــوان اجرایــی 
و تضمیــن هــای سیاســی دوام برجــام سســت 
ــا  ــت ه ــن فعالی ــد و اوج ای ــا بیفت ــن ج و نامطمئ
ــای خــاص در  ــرداری ه ــره ب ــدف به ــا ه ــی ب همگ
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 
میكــرد 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 امــكان قدرتمنــدی خالــی میكنــد و از طرفی 
دیگــر روز بــه روز ضمانــت و الزم االجــرا بــودن آن 
بــرای همــه طــرف هــای ایــن تعهــد آشــكار تــر مــی 
شــد و امــكان تخطــی از آن غیــر ممكــن تــر جلــوه 
ــد  ــل صــرف خری ــای قب ــاه ه ــا م ــاید ت ــرد. ش میك
ــی  ــل هوای ــل و نق ــوزه حم ــی در ح ــای خدمات ه
ــد  ــامل میش ــا را ش ــد هواپیماه ــخصا خری ــه مش ک
ــه  ــد برخــی نســبت ب چنــدان اســتحكامی را در دی
ــم از  ــن ه ــه ای ــه البت ــی آورد ک ــود نم ــام بوج برج
تنــگ نظــری هــا و بــد بینــی هــای همیشــگی عــده 
ــا جهــان نشــات میگرفــت  ــه تعامــل ب ای نســبت ب
امــا بــا تحــوالت اخیــر برقــرار بــودن برجــام و ارزش 
آن بیــش از پیــش بــر همــگان آشــكار گشــت 
. مهمتریــن دســتاورد غیــر هســته ای برجــام ، 
حقــوق تجــاری و رشــد اقتصــادی اســت کــه کشــور 
ــذاری  ــرمایه گ ــا جــذب س ــد ب ــدد آن میتوان ــه م ب
هــای خارجــی مســیر پیشــرفت را بــا ســرعتی کــه 
ــای  ــال ه ــای س ــی ه ــب ماندگ ــران عق ــد جب بتوان
ــت  ــه مل ــت رفت ــوق از دس ــرده و حق ــم را ک تحری
ــرکت  ــه ورود ش ــن دریچ ــد . از همی ــتیفا کن را اس
ــران  ــه قراردادهــای کالن نفتــی ای ــال فرانســه ب توت
یــک حرکــت اساســی در جهــت تضمیــن اجرایــی و 
سیاســی برجــام بــود . قــرار داد هایــی از ایــن دســت 
ــق  ــا تزری ــی ب ــد اجرای ــد تعه ــای بلن ــدت ه ــه م ک
مالــی ســنگین را بــرای کشــور بــه ارمغــان مــی آورد 
بهتریــن و مهمتریــن ثمــره برجــام و یــک پیــروزی 
بــزرگ بــرای کشــور اســت .  یــک چنیــن تحوالتــی 
ــا انتخــاب ترامــپ  همگــی در حالــی رخ داده کــه ب
جمهــوری خــواه برخــی در ایــران و برخــی در آمریكا 
یــا تصــور نقــض برجــام از ســوی آمریكا را داشــتند و 
یــا اینكــه 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 اســتحكام 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 
ــی  ــه محكم ــه ریش ــل آنگون ــازمان مل ــت س امنی
ــیر  ــتن در مس ــدم گذاش ــز ق ــه ج ــت ک ــه اس یافت
آن هیــچ کشــوری نمیتوانــد از زیــر بــار تعهداتــش 
ــن بیــن گرچــه در ابتــدا  ــی کنــد . در ای شــانه خال
ــه نقــض  ــف برجــام چشــم ب آمریكایــی هــای مخال
آن داشــتند امــا زمانــی کــه ناتوانــی آن هــا آشــكار 
ــداوم  ــزی م ــه ری ــه برنام شــد اســتراتژی خــود را ب
بــرای بــر هــم ریختــن میــدان بــازی از ســوی ایــران 
متمرکــز کــرده انــد. امــا ایــن حرکــت هــم مشــخصا 
حاصلــی جــز شكســت نــدارد چــرا کــه دولتمــردان 
ــی  ــع طوالن ــاد مناف ــک ایج ــا تاکتی ــز ب ــی نی ایران
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 
ــر از  ــوق ت ــورد وث ــی م ــچ پیمان ــد و هی ــد ش خواه
ــن  ــود . همی ــد ب ــه نخواه ــاری چندگان ــان تج پیم
راهــكار یــک دســتاورد دیگــر هــم خواهــد داشــت 
کــه همزمــان هــم برجــام قدرتمنــد تــر خواهد شــد 
و هــم بــا تقویــت بنیــه مالــی توافــق جذابیــت هــای 
ــه  ــد ب ــد ش ــف خواه ــرای آن تعری ــد ب ــی جدی مال
شــكلی کــه جهانیــان بــرای حــل مشــكالت دیگــر 
نیــز در همیــن مســیر حرکــت خواهنــد کــرد و زبان 
ــیر  ــه مس ــم ب ــان زور و تحك ــان از زب ــالت جه تعام
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 بلكــه یــک 
نقطــه عطــف در جهــت حرکــت بــه ســمت جهانــی 
ــود . ــد ب ــر خواه ــر و آزاد ت ــرفته ت ــر ، پیش آرام ت

سیاسی
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آگهی مرحله دهم سال 1396) منطقه یک کرمان (

اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان 
کرمــان

ــک  ــه ی ــالک  ناحی ــناد و ام ــت اس اداره ثب
ــان ــتان کرم شهرس

تكلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات 
ســاختمانهاي  و  اراضــي  ثبتــي  وضعیــت 

فاقــد ســند رســمي
ــاده  ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض )) آگه
تكلیــف  تعییــن  قانــون  نامــه  آئیــن   13
ــاختمانهاي  ــي و س ــي و اراض ــت ثبت وضعی

ــمي ((  ــند رس ــد س فاق
در اجــرای  مــواد مذکور بدینوســیله  امالکی  
کــه برابــر اراء هیاتهــای  حــل اختــالف  
ــت  ــف وضعی ــن تكلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــند  ــد س ــاختمانهاي فاق ــي و س ــي اراض ثبت
ــه  ــي  ناحی ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس رس
یــک  کرمــان  تقاضــای ثبــت انهــا پذیرفتــه 
و ادامــه عملیــات ثبتــی انهــا مطابــق قانــون 
ــه ترتیــب  مذکــور تجویــز گردیــده اســت  ب
ــش  ــی  و بخ ــی از اصل ــالک فرع ــماره پ ش
ــک  ــخصات مال ــک و مش ــوع  مل ــل  وق مح
یــا مالكیــن ) متقاضیــان ثبــت ( واقــع                                                                                                                                             
در بخشــهای  ) 1-4-8  (  ثبتــی شهرســتان 
کرمــان  بشــرح ذیــل اگهــی  میشــود تــا  در 
صورتــي کــه  شــخص  یــا اشــخاصی  نســبت 
متقاضیــان  مالكیــت  ســند  صــدور  بــه 
ــخ  ــد از تاری ــند بتوانن ــته باش اعتراضــي داش
ــاه  ــدت دو م ــه م ــي ب ــن آگه ــار اولی انتش
ــلیم و  ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ اعت
پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خود 
را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــي 
اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و 
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 
ــر  ــایان ذک ــد شد.ش ــادر خواه ــت ص مالكی
ــر  ــت ب ــند مالكی ــلیم س ــدور و تس ــت ص اس
اســاس قانــون مذکــور مانــع مراجــع متضــرر 

ــود . ــد ب ــه دادگاه نخواه ب
امــالک تقاضــای ثبــت شــده واقــع 

در بخــش 1 کرمــان
–   خانــم   از  82۷  اصلــی   1  فرعــی  
ــه   ــد  دادال ــزاری  فرزن ــدری پام ــرور قلن س
از  صــادره    ۹ شــماره   شناســنامه  بــه 
بردســیر  در ششــدانگ  یكبــاب  خانــه  بــه 
ــه ادرس   ــع  ب ــر مرب مســاحت  1۷5/31  مت
کرمــان  خیابــان شــریعتی 13 غربــی 2 
ــداری از  ــالک 110  خری ــه پ ــای کوچ انته
ــی   ــی کرمان ــت  حســین لطفعل محــل مالكی

–  ردیــف  534۷
152۹۷  فرعــی  از  4۷۷۶  اصلــی  مجــزی 
شــده از  13۹  فرعــی از  4۷۷۶  اصلــی  –   
اقــای حمیــد مــكاری درختنجانــی   فرزنــد  
ماشــااهلل  بــه شناســنامه شــماره  1۶  صــادره 
از کرمــان  در ششــدانگ  یكبــاب  خانــه 
ــاحت   ــه مس ــی  ب ــه فوقان ــر طبق ــتمل ب مش
ــان   ــه ادرس  کرم ــع  ب ــر مرب 24۷/2۹  مت
بزرگــراه ایــت اهلل خامنــه ای کوچــه  ۷  بعــد 
از چهــار کوچــه بعــد از پیــچ منــزل پنجــم 
ــت   ــداری از محــل مالكی ســمت چــپ  خری

ــف  32۹8 ــور  –  ردی ــین بهرامپ غالمحس
1534۶  فرعــی  از  4۷۷۶  اصلــی  –   خانــم  
ــی   ــد  عل ــی   فرزن ــی خارکوئ ــه افضل فاطم
بــه شناســنامه شــماره  2  صــادره از کرمــان  
ــه مســاحت   ــه ب ــاب  خان در ششــدانگ  یكب
ــان   ــه ادرس  کرم ــع  ب ــر مرب 244/۷5  مت
بزرگــراه ایــت اهلل خامنــه ای کوچــه  88 
خریــداری از محــل مالكیــت  جلیــل رشــید 

ــف  104۹ فرخــی  – ردی
15352  فرعــی  از  4۷۷۶  اصلــی  مجــزی 
ــی  –    ــی از  4۷۷۶  اصل ــده از  ۹4  فرع ش
ــی   ــد  عل ــور   فرزن ــری ج ــره اکب ــم زه خان
از  صــادره    14 شــماره   شناســنامه  بــه 
ــه  ــه  ب ــاب  خان ــان  در ششــدانگ  یكب کرم
ــه ادرس   ــع  ب ــر مرب مســاحت  288/۶5  مت
کرمــان  بزرگــراه ایــت اهلل خامنــه ای کوچــه  
ــل  ــت  جلی ــل مالكی ــداری از مح 25  خری

ــف  0050 ــی  – ردی ــید فرخ رش
153۶1  فرعــی  از  4۷۷۶  اصلــی  مجــزی 
شــده از  11۹  فرعــی از  4۷۷۶  اصلــی  –

خانــم فاطمــه مهــدی ابــادی تكابــی   فرزنــد  
ماشــااهلل  بــه شناســنامه شــماره  3  صــادره 
از شــهداد  در ششــدانگ  یكبــاب  خانــه  

بــه مســاحت  ۹۹/10  متــر مربــع  بــه ادرس  
ــه   ــه ای کوچ ــت اهلل خامن ــوار ای ــان  بل کرم
35 بیســت متــری دوم کوچــه بنــی هاشــم 
خریــداری از محــل مالكیــت  محمــد رشــید 

فرخــی  – ردیــف  14۹0
153۶2  فرعــی  از  4۷۷۶  اصلــی  مجــزی 
اصلــی   از  4۷۷۶   فرعــی  از  24   شــده 
زاده    گهرگــزی  علــی  محمــد  اقــای     –
فرزنــد  حســین  بــه شناســنامه شــماره  
در  کرمــان   از  صــادره    2۹80025380
ــاحت   ــه مس ــه  ب ــاب  خان ــدانگ  یكب شش
ــان   ــه ادرس  کرم ــع  ب ــر مرب 14۶/11  مت
 25 کوچــه   ای  خامنــه  اهلل  ایــت  بلــوار 
ــداری از محــل  ــس خری ــوار پردی ــای بل انته
ــد رشــید  ــان و محم ــاپور کیانی ــت  ش مالكی

فرخــی  – ردیــف  1۶20
153۶3  فرعــی  از  4۷۷۶  اصلــی  مجــزی 
ــی  –    ــی از  4۷۷۶  اصل ــده از  33  فرع ش
ــد   ــی   فرزن ــادی تكاب ــی اب ــات ول ــم نب خان
ــه شناســنامه شــماره  3  صــادره  محمــد  ب
از شــهداد  در ششــدانگ  یكبــاب  خانــه  
بــه مســاحت  1۷2/۶  متــر مربــع  بــه 
ــه ای  ــت اهلل خامن ــوار ای ــان  بل ادرس  کرم
ــرا درب 1۶ ســمت  کوچــه  31 کوچــه الزه
راســت خریــداری از محــل مالكیــت  شــاپور 

ــف  ۹343 ــان  – ردی کیانی
153۶4  فرعــی  از  4۷۷۶  اصلــی  –   اقــای 
محمــد علــی رشــید فرخــی   فرزنــد  علــی 
  41322 شــماره   شناســنامه  بــه  اکبــر  
ــاب   ــدانگ  یكب ــان  در شش ــادره از کرم ص
ــع   ــر مرب ــه مســاحت  35۶/55  مت ــه  ب خان
بــه ادرس  کرمــان  خیابــان فیــروز ابــاد 
محــل  از  خریــداری   18 کوچــه  نبــش 
ــف   ــی  – ردی ــاس عمران ــید عب ــت س مالكی

13۷۹
153۶5  فرعــی  از  4۷۷۶  اصلــی  –   اقــای 
علــی اکبــر رشــید فرخــی  فرزنــد  ماشــااهلل  
صــادره    34۶ شــماره   شناســنامه  بــه 
از کرمــان  در ششــدانگ  یكبــاب  خانــه  
بــه مســاحت  225/55  متــر مربــع  بــه 
ــه  ــوار ســیدی نرســیده ب ــان  بل ادرس  کرم
ــت   ــل مالكی ــداری از مح ــذر خری ــل روگ پ
ــف  0041 ــی  – ردی ــید فرخ ــااهلل  رش ماش
153۷0  فرعــی  از  4۷۷۶  اصلــی  مجــزی 
شــده از  205  فرعــی از  4۷۷۶  اصلــی   
–  خانــم  عصمــت نكوئــی   فرزنــد  ماشــااهلل  
صــادره    42۷ شــماره   شناســنامه  بــه 
از  رفســنجان  و اقــای محمــود احمــدی 
ــنامه  ــه شناس ــی  ب ــد  عل ــادی  فرزن رق اب
ــه   ــد  بالمناصف ــادره از  زرن ــماره  14  ص ش
در  ششــدانگ  یكبــاب  خانــه  بــه مســاحت  
ــان   ــه ادرس  کرم ــع  ب ــر مرب 32۹/۷1  مت
متــری   22 کوچــه  بلداالمیــن  شــهرک 
خریــداری از محــل مالكیــت  قنبــر خدایــی 

– ردیــف هــای  00۷3  و 00۷4
اقــای     –   4۷۷۶ از   فرعــی     153۷5
مجیــد پشــته شــیرانی  فرزنــد  محمــد  بــه  
شناســنامه شــماره  1۹  صــادره از  کرمــان   
ــم  ــگ مشــاع  و خان ــار دان ــه  چه نســبت  ب
صغــری پشــته شــیرانی  فرزنــد  رمضــان  بــه  
شناســنامه شــماره  11   صــادره از  کرمــان  
نســبت  بــه  دو  دانــگ مشــاع  از ششــدانگ  
یكبــاب  خانــه  بــه مســاحت  423/35 
ــان  ــان  خیاب ــه ادرس  کرم ــع  ب ــر مرب مت
فیــروز ابــاد کوچــه 32  نبــش بریدگــی دوم 
خریــداری از محــل مالكیــت  مهیــن دخــت 
ــای   0085 و 0128 ــف ه ــان  – ردی کیانی
1538۷  فرعــی  از  4۷۷۶  اصلــی  مجــزی 
شــده از  118  فرعــی از  4۷۷۶  اصلــی   
ــی    ــای محمــد رضــا نیــک نفــس گنوئ –  اق
فرزنــد  احمــد  بــه شناســنامه شــماره  
105۹1  صــادره از  کرمــان  در  ششــدانگ  
یكبــاب  خانــه  بــه مســاحت  1۷3/۶۷  متــر 
ــیدی  ــوار س ــان  بل ــه ادرس  کرم ــع  ب مرب
کوچــه گاوداری قدیــم کوچــه 4 ســمت 
راســت  خریــداری از محــل مالكیــت  ســید 

ــف  14۹3 ــی – ردی ــالل عمران ج
153۹0  فرعــی  از  4۷۷۶  اصلــی  مجــزی 
ــی   –   ــی از  4۷۷۶  اصل ــده از  11  فرع ش
اقــای علیرضــا گریكــی پــور  فرزنــد  محمــد 
علــی  بــه شناســنامه شــماره  4۹  صــادره از  
کرمــان  در  ششــدانگ  یكبــاب  خانــه  بــه 
ــه ادرس   ــع  ب ــر مرب مســاحت  202/05  مت
کرمــان  بزرگــراه ایــت اهلل خامنــه ای کوچــه  

ــرقی  ــب  ش ــن ابیطال ــی اب ــه عل 2۹  کوچ
ــرو  ــت  کیخس ــل مالكی ــداری از مح ۶ خری

ــف  0111 ــان  –  ردی کیانی
153۹4  فرعــی  از  4۷۷۶  اصلــی  مجــزی 
شــده از  154  فرعــی از  4۷۷۶  اصلــی  –

اقــای  محســن کریمــی نیــا  فرزنــد  محمــد 
علــی   بــه شناســنامه شــماره ۷۷1  صــادره 
ــه   ــاب  خان ــدانگ  یكب ــان  در شش از  کرم
بــه مســاحت  110  متــر مربــع  کــه مــوازی  
4/4  متــر مربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد 
ــرده  ــاره نامب ــف و در اج ــق بوق ــا متعل تقاض
خیابــان  کرمــان   ادرس   بــه  دارد  قــرار 
ــاد کوچــه 2۷  فرعــی دوم ســمت  ــروز اب فی
ــداری از محــل مالكیــت  حــاج  راســت خری

ــف 1۷30 ــان  – ردی ــد نظری محم
1541۶  فرعــی  از  4۷۷۶  اصلــی  –  اقــای 
ــی   ــد  عل ــتوئیه   فرزن ــی کش ــول زارع رس
ــادره از   ــماره  11۷3  ص ــنامه ش ــه شناس ب
ــتوئیه   ــی کش ــین زارع ــای حس ــد  و اق زرن
شــماره   شناســنامه  بــه  علــی   فرزنــد  
کیانشــهر   از   صــادره    30800۹058۶
ــه   ــاب  خان ــدانگ  یكب ــه  در  شش بالمناصف
ــاحت   ــه مس ــی  ب ــه فوقان ــر طبق ــتمل ب مش
221/15  متــر مربــع  بــه ادرس کرمــان  
بزرگــراه ایــت اهلل خامنــه ای کوچــه  45  
حســین  مالكیــت   محــل  از  خریــداری 
ــای  121۹  و 1220 ــف ه ــی  – ردی خدای

ــای  ــی  –  اق ــی از  480۹ اصل 4215   فرع
احمــد  زنگــی ابــادی  فرزنــد  ابراهیــم  بــه  
شناســنامه شــماره  ۶40  صــادره از  کرمــان   
ــای   ــاع  و  اق ــگ  مش ــه  دو دان ــبت  ب نس
محمــد زنگــی ابــادی   فرزنــد  ابراهیــم  
ــادره از   ــماره  8۷8   ص ــنامه ش ــه  شناس ب
ــاع  و   ــگ مش ــه  دو دان ــبت  ب ــان  نس کرم
خانــم فاطمــه زنگــی ابــادی  فرزنــد  ابراهیــم  
ــه  شناســنامه شــماره   1082  صــادره از   ب
کرمــان  نســبت  بــه  یــک دانــگ مشــاع  و 
خانــم  زهــرا زنگــی ابــادی  فرزنــد  ابراهیــم  
بــه  شناســنامه شــماره  842  صــادره از  
ــاع   ــگ مش ــک دان ــه  ی ــبت  ب ــان  نس کرم
ــه مســاحت   ــاب کارگاه  ب از  ششــدانگ یكب
ــه  ــان مهدی ــه ادرس  خیاب ــر ب ۹11/25 مت
بیــن کوچــه  3۶ و 38 خریــداری  از محــل 
ــف  ــی  – ردی ــید فرخ ــا رش ــت  رض مالكی

هــای  042۶ و 042۹ و 0430 و 0432
42۷۹  فرعــی  از  480۹  اصلــی  –   خانــم 
ــر   ــد  قنب ــادی  فرزن ــی رق اب ــری مومن صغ
بــه شناســنامه شــماره  12  صــادره از زرنــد  
در ششــدانگ  یكبــاب  خانــه  بــه مســاحت  
25۹/8  متــر مربــع  بــه ادرس  کرمــان  
ــداری  ــه 2۷  خری ــس کوچ ــان پارادی خیاب
از محــل مالكیــت  کیخســرو کیانیــان – 

ــف  0084 ردی
1۷84  فرعــی  از  4811  اصلــی  –   اقــای 
فرزنــد   دشــتخاکی   زاده  رئیــس  ســعید 
محمــود  بــه شناســنامه شــماره  ۶  صــادره 
از کرمــان  در ششــدانگ  یكبــاب  خانــه  بــه 
ــه ادرس   ــع  ب ــر مرب ــاحت  208/4  مت مس
کرمــان  خیابــان مهدیــه کوچــه شــماره 
ــت   ــل مالكی ــداری از مح ــالک ۷۶ خری ۷ پ
شــاهرخ و رســتم کیانیــان - ردیــف  02۹8
2145  فرعــی  از  520۹  اصلــی  –   اقــای 
یــداهلل   فرزنــد   گزوئیــه   زارع  غالمرضــا 
از  صــادره    ۹ شــماره   شناســنامه  بــه 
خانــه   یكبــاب   در ششــدانگ   کرمــان  
ــه  ــع  ک ــر مرب ــاحت  312/۷0  مت ــه مس ب
ــدانگ  ــع از شش ــر مرب ــوازی  54/۷2  مت م
ــف  و در  ــق بوق ــا متعل ــورد تقاض ــه م عرص
اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه ادرس  کرمــان  
ــه  ــم کوچ ــان حكی ــت خیاب ــان مدیری خیاب
ــرو  ــت کیخس ــل مالكی ــداری از مح 35 خری

کیانیــان  – ردیــف  0113
28۶3  فرعــی  از  520۹  اصلــی  –   خانــم 
بــه  احمــد   فرزنــد   زاده   مــراد  مریــم 
ــهداد   ــادره از ش ــماره  84  ص ــنامه ش شناس
در ششــدانگ  یكبــاب  خانــه  بــه مســاحت  
ــوازی  40/۶3   ــه م ــع  ک ــر مرب 232/15  مت
از ششــدانگ عرصــه مــورد  متــر مربــع 
ــق بوقــف  و در اجــاره نامبــرده  تقاضــا متعل
خیابــان  کرمــان   ادرس   بــه  دارد  قــرار 
مدیریــت کوچــه 28 فرعــی اخــر خریــداری 
از محــل مالكیــت عــزت اهلل ســاالر کالنتــری 
)ضمنــا منافــع و حــق الســكون ملــک فــوق 
ــن  ــری موم ــم صغ ــر خان ــادام العم ــر م الذک

ــد(  –  ــی باش ــارالیه م ــه مش ــق ب زاده متعل
ــف  0304 ردی

28۷0  فرعــی  از  520۹  اصلــی –   اقــای 
فرزنــد  غالمرضــا   زاده   حســین عســكر 
بــه شناســنامه شــماره  15۹۹  صــادره 
از کرمــان  در ششــدانگ  یكبــاب  خانــه  
ــاحت   ــه مس ــی ب ــه فوقان ــر طبق ــتمل ب مش
281  متــر مربــع  کــه مــوازی  4۹/18  متــر 
مربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا 
ــرار  ــرده ق ــاره نامب ــف  و در اج ــق بوق متعل
ــجادیه  ــان س ــان  خیاب ــه ادرس  کرم دارد ب
ــداری از  کوچــه 8 نبــش شــرقی ســوم خری
ــری   ــاالر کالنت ــزت اهلل س ــت ع ــل مالكی مح

–  ردیــف  100۶
امــالک تقاضــای ثبــت شــده واقــع در 

بخــش 4 کرمــان
خانــم     – اصلــی      1 از   فرعــی    335
بهــروز   فرزنــد   قاســمی   ملــک  بتــول 
بــه  شناســنامه شــماره   31۶5  صــادره 
ــه   ــاب  خان ــدانگ  یكب ــیر  در شش از  بردس
بــه مســاحت 12۶/۶0  متــر مربــع  کــه 
ــدانگ  ــع از شش ــر مرب ــوازی  54/۹۹  مت م
ــف و در  ــق بوق ــا متعل ــورد تقاض ــه م عرص
اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه ادرس  کرمــان  
ــداری از محــل  ــاد کوچــه 28 خری شــرف اب
مالكیــت ســید کاظــم طباطبائــی –  ردیــف  

1۹11
اقــای     – اصلــی      5 از   فرعــی   510۶
اصغــر   فرزنــد   زاده   مراغــه  محســن 
از  صــادره    40 شــماره  شناســنامه  بــه  
ــه  ــه  ب ــاب  خان ــان  در ششــدانگ  یكب کرم
ــه ادرس   ــع  ب ــر مرب مســاحت  230/۷۶  مت
ــه  ــش کوچ ــر نب ــر کبی ــوار امی ــان  بل کرم
ــدی  ــت  مه ــل مالكی ــداری  از مح 12 خری
نظریــان ) ضمنــا حــق ارتفاقــی بدیــن نحــو 
ــالک 20۶3 فرعــی از  ــور پ ــا حــق عب ــه ب ک
ــورد تقاضــا  ــک م ــی باشــد و مل ــی م 5 اصل
ــی از  ــالک 20۶3 فرع ــه پ ــاق ب ــت الح جه
ــده اســت(  ــی درخواســت ثبــت گردی 5 اصل

–  ردیــف  1۹05
اقــای   از  5  اصلــی   –   512۷  فرعــی 
فرزنــد   باغینــی   باقــر شــجاعی  محمــد 
بــه  شناســنامه شــماره   135   حســن  
ــاب   ــدانگ  یكب ــان  در شش ــادره از  کرم ص
خانــه  مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی  بــه 
ــه ادرس   ــع  ب ــر مرب مســاحت  131/8۷  مت
ــه   ــالمی کوچ ــوری اس ــوار جمه ــان بل کرم
12 خیابــان شــهید ســعادت ابــادی شــمالی 
1 غربــی 1 خریــداری  از محــل مالكیــت  
ــف 0۹08 ــان –  ردی ــین نظری ــد حس محم

221۶  فرعــی از 14  اصلــی   –  آقــای  
علیرضــا گل محمــدی   فرزنــد  عبــاس  
بــه  شناســنامه شــماره   2۹10  صــادره 
فیوضــی   جمیلــه  خانــم   و  کرمــان   از  
فرزنــد  رحیــم  بــه شناســنامه شــماره  
454  صــادره از  کرمــان  بالمناصفــه  در 
ششــدانگ  یكبــاب  خانــه  مشــتمل بــر 
ــه مســاحت 253/45  متــر  واحــد تجــاری ب
مربــع کــه مــوازی 21/12 متــر مربــع از 
ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق  بــه 

ــاره   ــف و در اج وق
نامبــرده قــرار دارد بــه ادرس  کرمــان  بلــوار 
ــار  ــهدای اختی ــوار ش ــدای بل ــروز ابت هوانی
ابــاد کوچــه ســوم ســمت راســت خریــداری 
ــاب ناظــوری  ــت  حســن ذه از محــل مالكی
ــای  1084  ــف ه ــی  –  ردی ــر کرباس و اخت

و 108۶
221۷  فرعــی از  14  اصلــی   –  اقــای 
ــی  ــد محمــد عل ــا  فرزن محســن کریمــی نی
از  صــادره   ۷۷1 شــماره  شناســنامه  بــه 
کرمــان  و  اقــای علیرضــا گل محمــدی  
فرزنــد  عبــاس بــه  شناســنامه شــماره   
2۹10  صــادره از  کرمــان  بالمناصفــه در 
ششــدانگ  یكبــاب  خانــه بــه مســاحت 
ــر  ــوازی 18/33مت ــه م ــع ک ــر مرب 220  مت
مربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا 
نامبــرده  بــه وقــف و در اجــاره  متعلــق 
قــرار دارد  بــه ادرس  کرمــان  بلــوار شــهدا 
ــم  ــه پنج ــماره 4 قطع ــه ش ــهرداری کوچ ش
ســمت راســت  خریــداری  از محــل مالكیــت  
محمــد علــی نــژاد مالیــری  و حســن ذهــاب 
ناظــوری  و اختــر کرباســی –  ردیــف 1331 

1332 و 
44۷  فرعــی از 1۶  اصلــی   –  خانــم کتایون 

رشــید فرخــی 
ابــادی    فتــح 

فرزنــد  کاظــم  بــه  شناســنامه شــماره   
2045  صــادره از  کرمــان  در ششــدانگ  
یكبــاب  ســاختمان  بــه مســاحت  244/40  
متــر مربــع  کــه مــوازی  40/۷4  متــر مربــع 
ــق  ــا متعل ــورد تقاض ــه م ــدانگ عرص از شش
ــه  ــرار دارد ب ــرده ق ــاره نامب ــف و در اج بوق
ادرس  کرمــان  بلــوار رضــوان کوچــه شــماره 
48 نســترن 24 خریــداری از محــل مالكیــت 
ــف  0212  حســین رشــید فرخــی   –  ردی
اقــای     – اصلــی      2۶ از  فرعــی    ۶4
ــه  ــی  ب ــد  عل ــی  فرزن ــی کرمان مهــدی ایران
شناســنامه شــماره  223  صــادره از کرمــان  
در ششــدانگ یــک بــاب  یــک قطعــه زمیــن 
ــر  ــاحت  ۷۹۷50/۹۷ مت ــه مس ــی  ب مزروع
ــروز  ــوار هوانی ــان  بل ــه ادرس  کرم ــع  ب مرب
ــاد خریــداری  کیلومتــر 5  بطــرف اختیــار اب
ــعاعی  و  ــیخ ش ــر ش ــت صف ــل مالكی از مح

ــی  و  ــور ابراهیم ــد پ احم

حاج محمد حســینی –  ردیف  1325
ــی  مجــزی شــده  ــی از 31  اصل 4548 فرع
ــی  ــای عل ــی –  اق ــی از 31 اصل از 1۹3 فرع
عامــری اختیــار ابــادی  فرزنــد  حســین  
از  صــادره    ۶5 شــماره   شناســنامه  بــه 
کرمــان  در ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه 
ــه ادرس  ــع  ب ــر مرب ــاحت  ۷۷3/32 مت مس
ــه  ــام کوچ ــان ام ــاد خیاب ــار اب ــان اختی کرم
ــوم   ــپ درب س ــمت چ ــوم س ــی س 23 فرع
ــری  ــی عام ــت عل ــداری از محــل مالكی خری

ــف  0101 ــادی  –  ردی ــار اب اختی
24  فرعــی از  48  اصلــی  مجــزی  شــده  از  
1 و 2  فرعــی  و قســمتی از اراضــی  مشــاعی  
ــی    ــن  ابراهیم ــای  حس ــی  –  اق 48  اصل
فرزنــد  محمــد  بــه  شناســنامه شــماره   
از  کرمــان  در ششــدانگ   224  صــادره 
بــه  بــاغ  مشــجر  پســته ای   یكبــاب  
مســاحت   3245۷  متــر مربــع  کــه مــوازی  
۹۶۶۷/۶4  متــر مربــع  مجــزی شــده  از  1  
فرعــی  و  مــوازی  15410/۹3  متــر مربــع  
مجــزی شــده  از 2  فرعــی   و  مــوازی  
ــده  از   ــزی ش ــع  مج ــر مرب ۷3۷۹/45  مت
ــه  ــی  ب ــالک  48  اصل ــاعی  پ ــی  مش اراض
ادرس کرمــان  زنگــی  ابــاد  تلمبــه  حســن  
ــداری  از محــل مالكیــت  محمــد   ــاد خری اب

ــف  244۶ ــی  - ردی ابراهیم
امــالک تقاضــای ثبــت شــده واقــع در 

بخــش 8 کرمــان
13۹0  فرعــی  از  1  اصلــی  مجــزی شــده 
ــم  ــی   –  خان ــی از  1  اصل از  1102  فرع
ــراد  ــد  م ــرودی  فرزن ــی چت ــه یعقوب فاطم
علــی  بــه شناســنامه شــماره  ۶4  صــادره از  
کرمــان  در ششــدانگ  یكبــاب  خانــه  و بــه 
ــه ادرس  ــع  ب ــر مرب مســاحت  2۹۷/۹5  مت
ــه  ــر کوچ ــان ولیعص ــرود خیاب ــان  چت کرم
ــل  ــداری از مح ــی خری ــین اله ــهید حس ش
ــف   ــجاعی  –  ردی ــر ش ــید اکب ــت س مالكی

0۹3۷
13۹5  فرعــی  از  1  اصلــی  مجــزی  شــده  
از  4۹0  فرعــی  از  1  اصلــی  –  اقــای  
ــی   ــد  عل ــرودی فرزن ــری  چت ــار جعف مخت
ــادره از   ــماره  20۹2  ص ــنامه ش ــه شناس ب
کرمــان  در  ششــدانگ  یكبــاب  خانــه  
ــه  ــع  ب ــر مرب ــاحت 11۶4/28  مت ــه مس ب
ادرس  کرمــان  چتــرود خیابــان شــهید 
ــل  ــداری از مح ــم  خری ــه معل ــر کوچ باهن
مالكیــت  ســید محمــد عطایــی چتــرودی ) 
ضمنــا حــق ارتفاقــی بدیــن نحــو کــه محــل 
ــی از  ــان اصل ــه خیاب ــور از حــد شــمال ب عب
زمیــن دیگــر متقاضــی مــی باشــد( – ردیــف  

3۷88

ــنبه  ــت اول :  سه ش ــار نوب ــخ انتش تاری

1396/05/31

ــنبه  ــت دوم :   سه ش ــار نوب ــخ انتش تاری

 1396/06/14

رییس اداره ثبت اسناد وامالک 
 ناحیه یک شهرستان کرمان   

 عیسی حافظی فر  
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یادداشت

جای خالی زنان و جوانان در 
پست های مدیریتی

فریده امینی زاده
انتخابات-ریاســت  تبلیغــات  بحبوحــه  در 
ــس  ــی رئی ــعارهای اصل ــی از ش ــوری- یك جمه
ــان و  ــی زن ــت اجتماع ــور و فعالی ــور، حض جمه
جوانــان بــود. ایــن شــعارها باعــث شــد مطالبــه 
همیشــگی حضــور زنــان در کابینه دوبــاره مطرح 
ــم شــاهد حضــور  ــت ده شــود ـ گرچــه در دول
ــت  ــس از گذش ــا پ ــم- ام ــر زن بودی ــک وزی ی
کابینــه  بــا  رابطــه  در  گمانه زنی هــا  مدتــی 
نشــان از عــدم حضــور وزیــر زن داشــت. پــس از 
معرفــی کابینــه، ایــن امیــد کامــال رنــگ باخــت 
و فقــط بــه حضــور زنــان در پســت معــاون 
رئیس جمهــور اکتفــا شــد. در بحــث اســتفاده از 
جوانــان هــم میانگیــن ســنی کابینــه پیشــنهادی 
دوازدهــم 58/2 اســت یعنــی 3ســال جوان تــر از 

ــم.  ــه یازده کابین
در ایــن بــاره اقتصــاد نیــوز چنیــن نوشــته 
اســت: »اگــر میانگیــن ســنی اعضــای کابینــه را 
ــای اول  ــان در دولت ه ــه کارش ــاز ب ــان آغ در زم
تــا یازدهــم مــرور کنیــم، متوجــه خواهیــم شــد 
کــه متوســط ســنی از دولــت اول تــا چهــارم کــه 
ــش  ــج افزای ــوده، به تدری حــدود 38، 3۹ ســال ب
ــط  ــت متوس ــر دوره دول ــت. ه ــرده اس ــدا ک پی
ــدا  ــا ســه  ســال افزایــش پی ســن، یــک  ســال ت
کــرده و از دولــت دهــم بــه دولــت دوازدهــم، بــا 
جهشــی هشت ســاله روبــه رو بودیــم. در مجمــوع 
در مــدت ایــن 11 دوره، متوســط ســنی کابینــه، 
1۹ ســال )تقریبــا بــه میــزان یــک نســل( 
ــد  ــی، در بُع ــرده اســت. از طرف ــدا ک ــش پی افزای
ــه  ــرای کشــوری ک ــر، ب ــی و از طــرف دیگ جهان
متوســط ســنی و اصطالحــا میانگیــن ســنی آن 
حــدود 31 ســال )سرشــماری ســال 13۹5( 
اســت، ایــن کابینــه بــا شــكاف نســلی آشــكار و 
ــد سیاســی  ــارغ از بُع عمیــق تلقــی می شــود.  ف
ــی  ــه مهــم آن اســت کــه جوان گرای ماجــرا، نكت
ــه  ــت ک ــده ای اس ــی، پدی ــان نخبه گرای ــا هم ی
ــر  ــرفته مدنظ ــورهای پیش ــام کش ــا در تم تقریب
قــرار می گیــرد. همان گونــه کــه در دولــت 
جدیــد فرانســه، شــاهد بودیــم امانوئــل مكــرون 

ــور نشســت«. ــر تصــدی ام 3۹ ســاله ب
ــا  ــر ب ــه اخی ــان در ده ــارکت زن ــث مش در بح
دانشــگاه ها  در  زنــان  ورودی   تعــداد  اینكــه 
بیشــتر از مــردان بــوده امــا آنــان عمــال از فرصت 
ــف  ــه مشــاغل مختل ــرای دســتیابی ب کمتــری ب
ــی  ــه حت ــو ک ــن نح ــد، بدی ــوده ان ــوردار ب برخ
ــرش  ــت پذی ــتخدامی ظرفی ــای اس در آزمون ه
ــا دســتور اخیــر  ــوده کــه البتــه ب ــان کمتــر ب زن
رئیــس جمهــور برابــر شــد.  ایــن روزهــا بحــث 
انتخــاب شــهردار در همــه شــهرها از جملــه 
کرمــان داغ اســت. در گمانــه زنی هــا بــرای 
تصــدی صندلــی شــهردار کرمــان از هیــچ 
ــای  ــه گزینه ه ــود و هم ــرده نمی ش ــام ب ــی ن زن
احتمالــی مردانــی هســتند کــه همــواره نام شــان 
را در مدیریت هــای مختلــف شــنیده ایم و اغلــب 
ســن باالیــی دارنــد. روشــن اســت کــه تجــارب 
ــوده و  ــرام ب ــل احت ــای بازنشســتگان قاب گران به
بــه نوبــه خــود می توانــد بــه پیشــرفت بیانجامــد 
ــه خصــوص در  ــان ب ــری جوان ــدم بكار گی ــا ع ام
مســندهایی کــه نیــاز بــه انــرژی زیــاد ، پویایی و 
ریســک پذیــری دارد در دراز مــدت خطــرات بــی 

ــد. ــور می کن ــه کش ــماری را متوج ش
متاســفانه تصمیم گیــران بــرای تصــدی مشــاغل 
مدیریتــی خــرد و کالن، تخصــص و تعهــد را 
صرفــا در دایــره دوســتان و هم ســاالن خــود 
فرصــت  مســاله  ایــن  می کننــد.  جســتجو 
پیشــرفت، خالقیــت و امــكان رشــد را از جوانــان 

ــت.  ــه اس گرفت
بــر پســت  اگــر شــنیده ایم جوانــی  اغلــب 
بــرای  مجالــی  شــده  گمــارده  مدیریتــی ای 
ــتعد و  ــی مس ــری جوان ــكار گی ــندی از ب خرس
نخبــه باقــی نمی مانــد زیــرا بیــش از شایســتگی 
ــگاه   ــن جای ــب چنی ــش در کس ــازاده بودن او، آق

ــت. ــوده اس ــر ب ــغلی موث ش
در پایــان چنیــن بنظــر میرســد کــه بــرای رشــد 
و ترقــی کشــور نیازمنــد حضــور زنــان بــه عنــوان 
ــف  ــت کشــور در ســطوح مختل ــی از جمعی نیم
ــور  ــدر حض ــل آنق ــا حداق ــتیم ت ــی هس مدیریت
زنــان مدیــر پذیرفتــه شــده باشــد کــه بــار دیگــر 
ــه  اگــر زن مدیــری از ســایر کشــورها گــذرش ب
ــدان  ــه چن ــرد ن ــدگان م ــاد نماین ــا افت کشــور م
از دیدنــش متعجــب و ذوق زده  جــوان مــا 
نشــوند. همچنیــن نبایــد شایســتگی و توانمندی 
اندیشــی  مصلحــت  فــدای  نخبــه،  جوانــان 

ــود. ــدگان ش ــم گیرن تصمی

کلـید دار شـهر
سجاد صفاهانی زاده

ــكار  ــروع ب ــان ش ــه زم ــدن ب ــک ش ــا نزدی ب
پنجمیــن دوره شــوراها ، روز بــه روز بحــث 
انتخــاب شــهردار جــدی و جــدی تــر میشــود. 
شــهرداری کرمــان امــروز نهــاد عریــض و 
ــه هــای  ــا الی طویلــی اســت کــه در ارتبــاط ب
ــهم را  ــترین س ــات بیش ــه خدم ــردم و ارائ م
ــای مشــهود و مســائل  ــری ه داراســت . درگی
بحرانــی شــهرداری از مشــكالت مالــی تــا 
ــالوه  ــهری و ع ــام ش ــه تم ــای نیم ــروژه ه پ
ــرای  ــد ب ــه بای ــا نیازهــای ضــروری ک ــر اینه ب
آنهــا هــم ســرمایه گــذاری جدیــد انجــام 
ــورای  ــدی ش ــای ج ــش ه ــی چال ــود همگ ش
ــورد  ــری در م ــم گی ــگام تصمی ــه هن ــهر، ب ش
ــال متوجــه  شــهردار اســت ، ایــن مــوارد متقاب
ــا همیــن  شــهردار آینــده نیــز اســت و بایــد ب
وضعیــت کاندیداهــای شــهردداری  را ســنجید 
ــد. ــردی کنن ــن ف ــر ت ــهرداری را ب و ردای ش
 برنامــه محــوری و خالقیــت ذاتــی اســاس کار 
شــهردار آینــده خواهد بــود . در ایــن میان ذکر 
نكاتــی 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 
ــت .  ــی اس ــیار حیات ــم بس ــد ه ــود نیای بوج
ایــن شایســتگی هــای برنامــه ای از دیــد 
نگارنــده بایــد بــر ایــن محــور هــا اســتوار باشــد 
ــه  ــر چ ــام ه ــت اتم ــی در جه : 1- راهكارهای
ســریعتر پــروژه هــای شــهری و برنامــه مــدون 

بــرای تامیــن مالــی آنهــا 2- برنامــه اصولــی در 
جهــت شــفافیت بخشــی مالــی بــه شــهرداری 
ــه یــک راهبــرد  و ســازمانهای مربوطــه 3- ارائ
مدیریتــی کــه منتــج بــه جوانگرایــی مدیریــت 
ــه  ــود . 4- ارائ ــهرداری ش ــه ش ــهری در بدن ش
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 اعــالم کــرد کــه : پیشــرفت در کنــار 
ــت  ــظ اصال ــفافیت و حف ــوان ، ش ــت ج مدیری
هــای شــهر ، بایــد بــه صــورت کلمــات 
ــود  ــب وج ــرد منتخ ــه ی ف ــدی در برنام کلی
ــوع  ــد موض ــیر بای ــن مس ــد. در ای ــته باش داش
ــوی  ــدان از س ــی دو چن ــه صورت ــفافیت ب ش
اعضــای محتــرم شــورا نیــز مــورد توجــه 
باشــد تــا اینكــه نهایتــا گزینــه منتخــب متولد 
یــک فضــای منطقــی و بــدون تشــنج باشــد . 
یكــی از نكاتــی کــه در همیــن راســتای 
شــفافیت بســیار مهــم اســت توجــه بــه 
ــی  ــان بررس ــف در زم ــار مختل ــات اقش مطالب
ــن  ــورا ضم ــت ، ش ــای کاندیداهاس ــه ه برنام
بایــد  خــود  شــانیت  و  مرکزیــت  حفــظ 
بــر  را  اقشــار  و  مــردم  نمایندگــی  اصــل 
خــود مقــدم بدانــد تــا بتوانــد حداکثــر 
پیگیــری مطالبــات و همچنیــن از ســویی 
ــازد.  ــق س ــود را محق ــی خ ــدار کارشناس اقت
در دوران انتخابــات و رقابــت گزینــه هــا ممكن 
اســت گــروه هــا و کمپیــن هایــی در حمایــت 
از فــردی شــكل بگیــرد و یــا برخــی در مقــام 
نقــد برآمــده امــا ایــن نقــد بــه تخریــب و یــا 

ــود ،  ــون ش ــه ای رهنم ــی گزین ــوم نمای مظل
پــس اعضــای شــورا بایــد تمامــی ایــن تحوالت 
ــی را  ــات واقع ــم مطالب ــا ه ــد ت ــد کنن را رص
دریابنــد و هــم ســایر اخبــار را کــه مــی تواننــد 
در مســیر انتخــاب آنهــا کمــک کننده باشــد را 
دنبــال نماینــد . یكــی 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 
ــت  ــه دول ــه کابین ــا زمانیك شــهردار میشــود ت
ــی  ــور حداقل ــا حض ــد ب ــی ش ــم معرف دوازده
جوانهــا، از یــک ضعــف و خطــر جــدی در 
مســیر مدیریــت کشــور حكایــت مــی کنــد . 
مدیریــت شــهری بــا در اختیار داشــتن افــراد با 
تجربــه و موفــق در درون خــود بایــد در مســیر 
ــد. ــدی کن ــر ورود ج ــران جوانت ــت مدی تربی

 ایــن اتفــاق از دو منظــر حیاتــی اســت ابتــدا 
اینكــه اگــر مدیــران جــوان وارد چرخــه نشــوند 
خــود بخــود بــا اتمــام شــرایط امكانــی خدمــت 

ــوزش  ــت و آم ــه تربی ــدون اینك ــا ب بزرگتره
ــه صــورت باالجبــار  ــده باشــند و ب خاصــی دی
ــن  ــد . ای ــد ش ــت خواهن ــه مدیری وارد عرص
ــالب رخ داد و  ــدای انق ــژه در ابت ــه وی ــر ب ام
در ایــن رهگــذر برخــی جوانــان مدیریــت 
هــای درخشــانی داشــتند و برخــی هــم 
ــد  ــی بلن ــده مدیریت ــد و هــم آین ــق نبودن موف
ــه  ــم خســاراتی را متوج ــتند و ه ــی نداش مدت
کشــور ســاختند . از ســوی دیگــر تجربــه 
ــران کارکشــته ســالهای  ــای مدی ــای گرانبه ه
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 
ــود کشــی  ــک خ ــرد طــی ی از دســت دادن ف
تشــكیالتی و مدیریتــی از دســت خواهــد رفــت 
. امیــد اســت مجموعــه مطالبــی کــه بیان شــد 
مــورد توجــه اعضای شــورای شــهر واقــع گردد 
ــردد .  ــهر گ ــد دار ش ــته کلی ــردی شایس ــا ف ت

اجتماعی

یداهلل موحد :
ارجحیت مراجعه به داور و بخش های مدنی تا قوه قضاییه

ــان  ــتان کرم ــتری اس ــس کل دادگس رئی
گفــت: قبــل از شــكل گیــری ســاختار 
رســمی قــوه قضائیــه در کشــور مــردم 
دعــاوی و اختالفــات خــود را از طریــق 
کــه  ومجتهدیــن  علمــاء  بــه  مراجعــه 
مــورد وســوق و اعتمــاد مــردم بودنــد 
و  دینی،ســنت  مقــررات  طبــق  بــر 
کردنــد. مــی  وفصــل  حــل  عــرف  

سیاســت روشــن/ یــداهلل موحــد در جلســه 
ودبیــران  اعضــاء  حضــور  بــا  کــه  ای 
ــد،  ــكیل ش ــالف تش ــل اخت ــوراهای ح ش
گفــت: از زمانــی کــه قضــاوت جنبــه 
پیــدا  کشــور  در  رســمی  و  حاکمیتــی 
خــود  هــا  حكومــت  ،هیچــگاه  کــرد 
وفصــل  حــل  و  داوری  از  نیــاز  بــی  را 

ــد  ــردم ندیدن ــود م ــق خ ــاوی از طری دع
ــون  ــال 1305قان ــه در س ــوری ک ــه ط ب
ــد. ــب ش ــران تصوی ــاری در ای داوری اجب
ــل  ــزود: قب ــی اف ــد قضای ــام ارش ــن مق ای
ــوه  ــمی ق ــاختار رس ــری س ــكل گی از ش
و  دعــاوی  مــردم  کشــور  در  قضائیــه 
اختالفــات خــود را از طریــق مراجعــه 
مــورد  کــه  ومجتهدیــن  علمــاء  بــه 
بودنــد  مــردم  اعتمــاد  و  وســوق 
و  دینی،ســنت  مقــررات  طبــق  بــر 
کردنــد. مــی  وفصــل  حــل  عــرف  
معتقــدم  کــرد:  نشــان  ایشــان خاطــر 
هنــوز نیــز مراجعــه بــه داور و بخــش 
ظرفیــت  از  اســتفاده  و  مدنــی  هــای 
ــح و ســازش  هــای مردمــی در جهــت صل

بــر  مــردم  اختالفــات  فصــل  و  وحــل 
ــی ارج اســت. ــه سیســتم قضائ ــه ب مراجع
ــان  ــه در کرم ــوه قضای ــی ق ــده عال نماین
کرمــان  در  گذشــته  ســال  در  گفــت: 
شــوراهای حــل اختــالف بیــش از 11 
میلیــارد تومــان درآمــد بــه خزانــه کشــور 
واریــز کــرده انــد امــا تنهــا قریــب ۶ 
ــاص داده  ــان اختص ــه کرم ــارد آن ب میلی
ــه  ــون خزان ــق قان ــی کــه طب شــد، در حال
ــد  ــد درص ــت ص ــف اس ــور موظ کل کش
اختــالف  حــل  شــوراهای  درآمدهــای 
جهــت  قضائیــه  قــوه  اختیــار  در  را 
امــور شــوراها قــرار دهــد. هزینــه در 
موحــد افــزود: طبــق مــاده 23 قانــون 
مصــوب  اختــالف  حــل  شــوراهای 

درآمدهــای  درصــد   100 بایــد   13۹4
ــود  ــور خ ــالف در ام ــل اخت ــوراهای ح ش
ــه عمــل  ــا اینگون شــوراها هزینــه شــود ام
از درآمدهــای  برداشــت  و  نمــی شــود 
نیســت. ای  پســندیده  کار  شــوراها 

وی ادامــه داد: اگــر صددرصــد درآمدهــای 
شــورای حــل اختــالف در بدنــه شــورا 
ــم  ــن حج ــاهد ای ــر ش ــود دیگ ــه ش هزین
بــود. نخواهیــم  شــوراها  در  مشــكالت 

ــدر  ــتان کرمان ــتری اس ــس کل دادگس رئی
پایــان گفــت: در ســال گذشــته متاســفانه 
ــل  ــوراهای ح ــای ش ــد ه ــی از درآم بخش
اختــالف کشــور در بخــش هــای دیگــری 
غیــر از شــوراها هزینــه شــده که به شــدت 
ــت. ــی اس ــئوالن قضائ ــه مس ــورد گالی م

براساس فراوانی وقوع جرم شهر کرمان رتبه اول را دارد
ــان اعــالم  ــا اســتان کرم رییــس پلیــس فت
کــرد: در ســال جــاری 83 درصــد مجرمیــن 
جرایــم فضــای مجــازی مــرد و 1۷ درصــد 
مجرمیــن زن هســتند، ضمــن آنكــه ارزش 
ســال  مشــكوفه  هــای  پرونــده  ریالــی 
ــد. ــی باش ــال م ــون ری ــاری ۶۶1 میلی ج

پلیــس  رییــس  نــژاد  یــادگار  امیــن 
نشســت  در  کرمــان  اســتان  فتــا 
رســانه اصحــاب  بــا  خبــری 

در  هــا  رســانه  نقــش  بــر  تاکیــد  بــا 
هــا  رســانه  گفــت:  جرایــم،   کنتــرل 
پــل ارتباطــی بیــن مســئولین و مــردم 
ــم  ــرل جرای ــرای کنت ــس ب ــتند و پلی هس
ــاز دارد. ــردم نی ــا و م ــانه ه ــه کمــک رس ب

وی بــا تاکیــد بــر رشــد آمــار جرایــم 
ــا اواخــر مردادمــاه ســال  فضــای مجــازی ت
جــاری، گفــت: در ســال جــاری شــاهد 
ــده هــای  رشــد ۶3 درصــدی تشــكیل پرون
ــبت  ــایبری نس ــم س ــوع جرای ــی و وق قضای
ــتیم،  ــل هس ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ب
ــته  ــال گذش ــه در س ــت ک ــر اس ــل ذک قاب
حــدود  جــاری  ســال  در  و  درصــد   ۹۹
 25 تــا  ســایبری  جرایــم  درصــد   ۹8.5
ــد. ــاه ســال جــاری کشــف شــده ان مردادم

درصــد   2۷ داد:  ادامــه  نــژاد  یــادگار 
جرایــم ســایبری مربــوط بــه برداشــت 
و  هســتند  اینترنتــی  غیرمجــاز  هــای 

ــی 1۶  ــای اینترینت ــت ه ــن مزاحم همچنی
ــک  ــد، هت ــرداری 15 درص ــد، کالهب درص
و  درصــد   14 اکاذی  نشــر  و  حیثیــت 
ــای  ــم فض ــد جرای ــم 28 درص ــایر جرای س
ــد. ــه خــود اختصــاص داده ان ســایبری را ب
ســال  در  افــزود:  فتــا  پلیــس  رییــس 
جــاری 42 درصــد جرایــم فضــای مجــازی 
اقتصــادی بــوده انــد کــه نســبت بــه ســال 
ــا  ــه اســت، ام ــل ۶ درصــد کاهــش یافت قب
متاســفانه جرایــم اجتماعــی و اخالقــی 
رونــد افزایشــی داشــته اســت، بــه طوریكــه 
ــاه ســال جــاری 43 درصــد  ــا 25 مردادم ت
جرایــم فضــای مجــازی مســایل اجتماعــی 
مــدت  در  کــه  باشــد  مــی  اخالقــی  و 
ــم  ــد جرای ــته 40 درص ــال گذش ــابه س مش
اســت  بــوده  زمینــه  ایــن  ســایبری در 
ــای  ــم در حــوزه ه ــن جرای ــوال ای ــه معم ک
اخــاذی، تهدیــد، انتشــار تصاویــر خانوادگــی 
ــد. ــی باش ــی م ــای اینترنت ــت ه و مزاحم
رییــس پلیــس فتــا اســتان کرمــان بــا 
ــان اینكــه در ســال گذشــته  ۷4درصــد  بی
ــد  ــی دادن ــكیل م ــردان تش ــن را م مجرمی
ادامــه داد: در ســال جــاری 83 درصــد 
مجرمیــن مــرد و 1۷ درصــد مجرمیــن 
ارزش  آنكــه  ضمــن  هســتند،  زن 
ســال  مشــكوفه  هــای  پرونــده  ریالــی 
ــد. ــی باش ــال م ــون ری ــاری ۶۶1 میلی ج

ــام  ــی، انتق ــد اخالق ــی، ض ــایل مال وی مس
جویــی، تســویه حســاب هــا و رقابــت 
هــای شــغلی، ســرگرمی و کنجــكاوی را 
ــازی  ــای مج ــم فض ــای جرای ــزه ه از انگی
برشــمرد و عنــوان کــرد: براســاس فراوانــی 
وقــوع جــرم شــهر کرمــان رتبــه اول را 
ــم  ــه 41 درصــد جرای ــه ای ک ــه گون دارد ب
ــاده  ــاق افت ــان اتف ــهر کرم ــایبری در ش س
ــتان  ــان، شهرس ــهر کرم ــس از ش ــت، پ اس
ــیرجان 1۶  ــتان س ــد، شهرس ــم 1۷ درص ب
ــت  ــد، جیرف ــنجان 12 درص ــد، رفس درص
۹ درصــد و کهنــوج 5 درصــد از جرایــم 
ــد. ــه خــود اختصــاص داده ان ســایبری را ب
ایشــان بــه اقدامــات پلیــس فتــا در راســتای 
ــم فضــای مجــازی پرداخــت  کاهــش جرای
ــوزش  ــانی و آم ــالع رس ــرد: اط ــار ک و اظه
ــان  ــذب داوطلب ــا؛ ج ــانه ه ــق رس از طری
بــرون  هــای  برگــزاری کالس  مردمــی؛ 
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 
اســت. بــوده  مجــازی  فضــای  جرایــم 
ــا اضهــار اینكــه 4۶2  رییــس پلیــس فتــا ب
ــه  ــایل مجرمان ــاوی مس ــه ح ــان گاه ک نش
بــرای ســیر  و  را شناســایی  انــد  بــوده 

ــه دســتگاه قضــا معرفــی  مراحــل قانونــی ب
شــدند، افــزود: شــهروندان بایــد در پرداخت 
هــای اینترنتــی مراقــب باشــند و در ســایت 
ــد،  ــت کنن ــه پرداخ ــدام ب ــاز اق ــای مج ه
ــول مشــابه  ــرداران درگاه پرداخــت پ کالهب
ــا را  ــک ه ــی از بان ــت یك ــه درگاه پرداخ ب
ــس از زدن  ــرد پ ــد و ف ــی کنن ــی م طراح
ــخصات کارت  ــام مش ــت، تم ــه پرداخ دکم
بانكیــش بــرای کالهبردار ارســال می شــود.
وی برداشــت غیرمجــاز ۷0 میلیــون ریالــی 
از حســاب یكــی از شــهروندان و دســتگیری 
مجــرم را یكــی دیگــر از پرونــده هــای 
ــام بــرد  ســال جــاری پلیــس فتــا اســتان ن
ــک  ــده ی ــن پرون ــم ای ــرد: مته ــح ک و تصری
جــوان 38 ســاله، ســاکن کرمــان بــود کــه 
بــا ســوء اســتفاده از اعتمــاد فــرد اقــدام بــه 
برداشــتن رمز دوم حســاب بانكــی وی کرده 
اســت و پــس از مدتــی مبلــغ ۷0 میلیــون 
ــد. ــی کن ــت م ــاب او برداش ــال از حس ری
یــادگار نــژاد بــا توصیــه براینكــه کارت 
بانكــی خــود را در اختیــار هیــچ کــس قــرار 
ندهیــد، مطــرح کــرد: بــا توجــه بــه اینكــه 
ــای  ــم فض ــاد جرای ــه ایج ــد زمین 50 درص
ــد،  ــی کنن ــا م ــراد مهی ــود اف مجــازی را خ
بنابرایــن بایــد شــهروندان توجــه کننــد کــه 
اطالعــات خصوصــی خــود را در اختیــار 
افــرادی کــه نمــی شناســید، قــرار ندهنــد.
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کارتن خوابان خیابان سپه
انگیزه ای برای همت زنان و مردانی با روحی بلند

از  حمایــت  خیریــه  انجمــن  مدیرعامــل 
بیمــاران مبتــال بــه ســرطان یــاس کرمــان بــا 
ــرطانی را تحــت  ــار س ــه 3100بیم ــان اینك بی
پوشــش داریــم گفــت: ماهانــه حداقــل 30 نفــر 
ــزوده  ــن اف ــش انجم ــت پوش ــاران تح ــه بیم ب

می شــوند.
ــل  ــد مدیرعام ــد برومن سیاســت روشــن/ احم
انجمــن خیریــه حمایــت از بیمــاران مبتــال بــه 
ســرطان یــاس کرمــان در نشســت خبــری این 
موسســه کــه در جهــت گــزارش برنامــه هــای 
ــتگاه  ــا دس ــت: تنه ــد گف ــش رو برگزارش پی
رادیوگرافــی اســتان مربــوط بــه 30 ســال 
پیــش اســت کــه بــه همــت مرحــوم آیــت اهلل 
ــداری شــده اســت. هاشــمی رفســنجانی خری

ــوان  ــتگاه ت ــن دس ــزود: ای ــد اف ــد برومن احم
ــدارد،  ــتان را ن ــت اس ــه جمعی ــخگویی ب پاس
ــتگاه  ــه ۶دس ــاز ب ــل نی ــتان حداق ــرای اس ب
ــم. ــا داری ــن آوری روز دنی ــز ف ــد مجه جدی

از  حمایــت  خیریــه  انجمــن  مدیرعامــل 
ــان  ــاس کرم ــرطان ی ــه س ــال ب ــاران مبت بیم
ــرطانی  ــار س ــال حاضر3100بیم ــت: در ح گف
ــل  ــه حداق ــم و ماهان ــش داری ــت پوش را تح
ــه بیمــاران تحــت پوشــش انجمــن  30 نفــر ب
افــزوده می شــوند. برومنــد  بــا بیــان اینكــه از 
هــر چهــار نفــر یــک نفــر بــه ســرطان مبتــال 
مــی شــود گفــت: رونــد پیشــرفت در بیمــاری 

ســرطان نشــان می دهــد کــه طــی 10 ســال 
آینــده در هــر خانــواده ایرانــی یــک نفــر مبتــال 

ــود. ــد ب ــه ســرطان خواه ب
مدیرعامــل انجمــن خیریــه حمایــت از بیماران 
مبتــال بــه ســرطان یــاس کرمــان ابــراز داشــت: 
بایــد جلــوی ایــن رونــد پیشــرفت را گرفــت و 
ــه  ــن کار همــه آحــاد جامعــه از جمل ــرای ای ب
ــد.  ــش دارن ــانه ها نق ــردم و رس ــؤوالن، م مس
ــه   ــان اینك ــا بی ــاس ب ــه ی ــل خیری مدیرعام
هیــچ گونــه بودجــه دولتــی ندارنــد گفــت: بــا 
ــته  ــون توانس ــتان تاکن ــردم خییراس ــت م هم
ــه بیمــاران اســتان  ــده ای ب ــم خدمــات ارزن ای
ــار کوچكــی از دوش  ــل ب ــه نماییــم وحداق ارائ

ــم. ــن بیمــاران برداری ای
ــوع ســرطان در اســتان   برومنــد شــایع ترین ن
کرمــان را ســرطان پســتان و پروســتات عنــوان 
کــرد و گفــت: انجمــن خیریــه یــاس بیمــاران 
ســرطانی را بــه دلیــل هزینه هــای بــاالی 
ــد.  ــرار می ده ــت ق ــورد حمای ــا م ــی آنه درمان
ایشــان در خصــوص نحــوه کســب درآمــد 
خیریــه گفــت: برگــزاری بازارچه هــای خیریــه 
فــروش و کارهــای ابتــكاری ماننــد اجــاره 
ــرای مراســم عــزاداری و ...  تابلوهــای خــاص ب
نســبت بــه تهیــه هزینــه هــا اقــدام مــی کنیــم 

.
ــرج  ــی خ ــه هنگفت ــه هزین ــزود: ماهیان وی اف

ــمات  ــنها ومراس ــا جش ــم وی ــم خت گل مراس
ــه  ــت ک ــته اس ــیار شایس ــود، بس ــر میش دیگ
ــو از ایــن موسســه ایــن هزینــه  ــا اجــاره تابل ب
ــده  را خــرج نیازمنــدان کنیــم وهدیــه ای ارزن
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 میكننــد در حــال ســاخت 
ــن  ــواده ای ــرای خان ــبی ب ــراهای مناس مهمانس

ــزان هســتیم. عزی
ــه  ــت: جرق ــدام گف ــن اق ــوص ای وی در خص
ایــن کار بــا مشــاهده کاتــون خوابهــای خیابــان 
ــال  ــد، و در ح ــی ش ــان تداع ــپه در ذهنم س
ــراهای  ــی از مهمانس ــكاری یك ــا هم ــر ب حاض
کرمــان تعــدادی از ایــن افــراد را اســكان 
داده ایــم. برومنــد بیــان داشــت: یكــی از 
بیمــاران  ضــروری  و  اساســی  درمان هــای 
مبتــال بــه ســرطان، رادیوتراپــی یــا پرتودرمانی 
اســت کــه اســتان کرمــان بــه ایــن لحــاظ جزو 

فقیرتریــن اســتان ها محســوب می شــود.
در  رادیوتراپــی  دســتگاه  تنهــا  افــزود:  وی 
ــل  ــال قب ــه 30 س ــوط ب ــان مرب ــتان کرم اس
ــاالی کاری  ــه حجــم ب ــا توجــه ب ــه ب اســت ک
کــه انجــام می دهــد، نتیجــه مثبــت از آن 
ــه  ــان ب ــتان کرم ــود و در اس ــل نمی ش حاص
ــم. ــاز داری ــی نی ــتگاه رادیوتراپ ــل ۶ دس حداق

مدیرعامــل انجمــن خیریــه حمایــت از بیماران 
مبتــال بــه ســرطان یــاس کرمــان گفــت: 
انجمــن مجــوز ســاخت یــک مرکــز رادیوتراپی 
را دریافــت کــرده کــه زمیــن آن توســط یكــی 
از خیــران کرمانــی اهــدا شــده اســت. برومنــد 
هزینــه ســاخت ایــن مرکــز را 2 میلیــارد 
تومــان عنــوان کــرد و ادامــه داد: بــرای خریــد 
یــک دســتگاه رادیوتراپــی 10 میلیــارد تومــان 

ــم. ــه الزم داری هزین
ــه ســونامی تشــبیه  وی بیمــاری ســرطان را ب
را درگیــر  روان خانــواده   و  کــرد کــه روح 
ــه  ــک ب ــرای کم ــت: ب ــان داش ــد و بی می کن
ــه  ــه ب ــا توج ــرطان ب ــه س ــال ب ــاران مبت بیم
ــا،  ــاالی آنه ــی ب ــی و داروی ــای درمان هزینه ه
نیازمنــد کمــک خیــران و نیكــوکاران هســتیم.

یادداشت

مسائلی که شورا باید در حوزه 
آموزش وپرورش بداند 

علی تیموری

ــورا  ــرم ش ــای محت ــهرداران واعض ــفانه ش متاس
ــرورش تفســیر روشــنی  ومســئولین آمــوزش وپ
از نحــوه ارتبــاط ونقــش ســازنده ای کــه میتواند 
ــته  ــرورش داش ــوزش وپ ــكالت آم ــل مش در ح
ــی  ــم بخش ــه چش ــا ب ــد، و عموم ــند ندارن باش
ــگاه میكننــد. ــه یكدیگــر ن دیگــر از معضــالت ب
در حالیكــه در قانــون تشــكیل شــوراها بــه 
صراحــت آمــده یكــی از وظایــف شــوراها کارهای 
فرهنگــی وآموزشــی اســت واز ایــن منظــر یــک 
بخــش از خدمــات مربــوط بــه آمــوزش وپرورش 
هاســت. شــهرداری  بعهــده  دنیــا  همــه  در 
طبــق قانــون یكــی از منابــع درآمــدی آمــوزش 
ــت،  ــزوده اس ــرارزش اف ــات ب ــرورش از مالی وپ
کــه هرگــز شــفاف ســازی در ایــن زمینــه 
5/‹،در  انقــالب  از  قبــل  حالیكــه  در  نشــده 
ــوزش  ــهمیه آم ــهرداری س ــوارض ش ــداز ع ص
ــای  ــا تابلوه ــن مدع ــاهد ای ــود، و ش ــرورش ب وپ
ســر درب آن مــدارس اســت، از جملــه مدرســه 
ثابــق  بــازار وکیــل ویــا مدرســه جیحــون 
ــون  ــی اکن ــانی بود.ول ــروی بیمارســتان کاش روب
ــوارض  ــرورش از ع ــوزش وپ ــهم آم ــت س وضعی
شــهرداری یــا مشــخص نیســت یــا شــفاف 
ســازی نمــی شــود، وگاهــی بعضــی مســئولین 
بدســت  کاری  میكننــد  احســاس  دونهــاد 
ــال  ــار س ــه در چه ــد. در حالیك ــر ندارن همدیگ
اخیــر بــا ارتبــاط و تعامــل شــهرداری وآمــوزش 
وپــرورش جیرفــت کارهایــی انجــام شــد، کــه در 
تاریــخ بعــد از انقــالب بــی ســابقه بــوده اســت.
مانیفســت  در  معلمــان  اســالمی  انجمــن 
ســال ۹3پیــش بینــی کــرده اســت کــه در 
آینــده یــک بخــش از مســئولیتهای حفــظ 
ــده  ــد بعه ــدارس بای ــاختمانها وم ــداری س ونگه
ــخص  ــكار مش ــردد وراه ــذار گ ــهرداری واگ ش
ــرورش  ــوزش وپ ــهم آم ــرد س ــه ک ــرای هزین ب
وعمومــا  گــردد،  تــر  کاربــردی  عــوارض  از 
نقــش  شــهرداران  پیشــرفته  کشــورهای  در 
اول را حــوزه آمــوزش وپــرورش دارنــد، کــه 
متاســفانه در ایــران بخشــی نگــری هزینــه هــای 
ــت. ــرده اس ــل ک ــردم تحمی ــر م ــی را ب مضاعف
در آمــوزش وپــرورش اداره ای وجــود دارد بنــام 
ــروه را  ــه دو گ ــی ک ــارکتهای مردم ــش مش بخ
ســازماندهی میكنــد، اول مــدارس غیــر دولتــی 
ــاص  ــون خ ــه قان ــاد را ک ــردم نه ــكلهای م وتش
ــكالت  ــترین مش ــروزه بیش ــد، وام ــودرا دارن خ
ــن  ــد، واز کمتری ــرورش دارن ــوزش وپ ــا آم را ب
حمایــت برخوردارنــد، ایــن در حالــی اســت کــه 
قصــد از تاســیس ایــن مــدارس کمبــود بودجــه 
ــرورش  وضــرورت نیــاز ورود مــردم  آمــوزش وپ
در کمــک بــه نظــام تعلیــم وتربیــت کشوراســت.
بــه  آنهــا  بــه  نوعــا  شــهرداریها  ولــی   
وایــن  میكننــد  نــگاه  درآمــد  منبــع  دیــد 
را  آنهــا  هــای  هزینــه  بخــود  خــود  امــر 
تامیــن  بــرای  مجبــورا   لــذا  میبــرد.  بــاال 
هزینــه شــان از کیفیــت آموزشــی بكاهنــد. 
ــه  ــه هزین ــاز ک ــه س ــن مدرس ــروه خیری دوم گ
ــد،  ــر میدارن ــت ب ــنگینی را از روی دوش دول س
ــن  ــروه قوانی ــن  گ ــده ای ــی از مشــكالت عم یك
ــه نحــوی  ــر شــهرداری اســت، ب ــا گی دســت وپ
قصــد  کــه  کرمــان  خیریــن  از  یكــی  کــه 
آموزشــی  فضــای  1000مترمربــع  ســاخت 
دارد مــدت دوســال اســت کــه در دالنهــای 
ــائل  ــی از مس ــت. یك ــو اس ــهرداری در تكاپ ش
ــه  ــد ب ــوزه بای ــن ح ــه در ای ــری  ک ــم دیگ مه
ــش  ــود آن بخ ــت ش ــه آن پرداخ ــژه ب ــور وی ط
بــا  شــهری  حــوزه  در  کــه  زمینهایســت  از 
ــوند.  ــف نمیش ــن تكلی ــی تعیی ــری آموزش کارب
از راهكارهــای ســودمند دیگــر در حــوزه  تعامــل 
شــهرداری  و  شــورا  بــا  وپــرورش  آمــوزش 
ــی و  ــز تفریح ــا ومراک ــی زمینه ــذاری بعض واگ
ورزشــی عمومــی  مخصــوص بانــوان ونوجوانــان 
واســتفاده بهینــه از آنهــا درفصل تابســتان اســت 
ــه  ــد هزین ــی توان ــادی م ــیار زی ــا بس ــه در ت ک
ــان  ــی وجوان ــوزه ورزش ــالم در ح ــات س تفریح
ــكاری  ــر از بی ــرف دیگ ــد واز ط ــش ده را کاه
وانحراف نســل جــوان میتوانــد جلوگیــری نماید.

فرهنگی

اختتامیه هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی
اســتان  عمومــی  کتابخانه هــای  مدیــرکل 
جلــد  هــزار   5 از  بیــش  گفــت:  کرمــان 
اســتان  هــای  کتابخانــه  بــه  کتــاب 
ارســال شــد و بیــش از 3 هــزار بروشــور، 
در  تراکــت  هــزار   20 و  پوســتر  هــزار   2
اســتان بــرای معرفــی و تبلیــغ جشــنواره 
کتابخوانــی رضــوی توزیــع شــده اســت.

ــین زاده  ــواد حس ــن/ محمدج ــت روش سیاس
هفتمیــن  اســتانی  اختتامیــه  مراســم  در 
جشــنواره کتابخوانــی رضــوی در کرمــان 
ــوی  ــی رض ــواره کتابخوان ــت: جش ــان داش بی
ــی  ــن الملل ــاد بی ــای بنی ــه ه ــری برنام از س
ــاد  ــه نه ــت، ک ــالم اس ــه الس ــا علی ــام رض ام
ــه  ــاالنه ب ــز س ــی نی ــای عموم ــه ه کتابخان
ــاد،  ــن  بنی ــی ای ــا هماهنگ ــتمر ب ــور مس ط
ــج  ــور تروی ــه منظ ــی را ب ــنواره کتابخوان جش
فرهنــگ منــور رضــوی و اشــاعه کتــاب و 
کتابخوانــی در جامعــه برگــزار مــی کنــد.

اســتان  عمومــی  کتابخانه هــای  مدیــرکل 

برگــزاری  ســال  دومیــن  امســال  گفــت: 
اســتان  در  کتابخوانــی رضــوی  جشــنواره 
کرمــان اســت و مــردم بــا حضورشــان در ایــن 
ــه  ــه ائم ــود را ب ــق و ارادت خ ــنواره عش جش
اطهــار اعــالم کردنــد و ایــن برنامــه هــا نســل 
جــوان را بــا مســائل دینــی آشــنا مــی کنــد.

ــه  ــاب کتابخان ــان اینكــه 132 ب ــا بی ایشــان ب
خصــوص  در  کرمــان  اســتان  عمومــی 
جشــنواره کتابخوانــی رضــوی فعالیــت کردنــد 
ــع  ــوان مناب ــه عن ــاب ب ــوان کت ــزود:  ۶ عن اف
بــرای جشــنواره در نظــر گرفتــه شــد و تاکیــد 
بــر ایــن بــود کــه همه ســنین را شــامل شــود.

حســین زاده ادامــه داد: بیــش از 5 هــزار جلــد 
کتــاب بــه کتابخانــه های اســتان ارســال شــد 
ــزار پوســتر  ــزار بروشــور، 2 ه ــش از 3 ه و بی
ــرای معرفــی  و 20 هــزار تراکــت در اســتان ب
و تبلیــغ جشــنواره کتابخوانــی رضــوی توزیــع 
ــا  ــنواره ت ــزاری جش ــدت برگ ــه در م ــد. ک ش
20 تیرمــاه امســال بیــش از 51 هــزار نفــر در 

ســطح اســتان در این مســابقه شــرکت کردند.
گذشــته  ســال  در  اینكــه  بیــان  بــا  وی 
21 هــزار نفــر در ایــن مســابقه شــرکت 
کل  از  درصــد   ۹ افــزود:  بودنــد  کــرده 
امســال  کشــوری  کننــدگان  شــرکت 
انــد. بــوده  کرمــان  اســتان  بــه  مربــوط 

برگزیــدگان  اینكــه،  بابیــان  زاده  حســین 
ــوی در  ــی رض ــنواره کتابخوان ــن جش هفتمی
ســطح کتابخانــه هــا ۷۷5 نفــر، حوزه اســتانی 
ــر از  ــه نف ــوری س ــوزه کش ــر و در ح 33 نف
شــهربابک، ســیرجان و بافــت بــوده انــد. گفت: 
ــی  ــای عموم ــه ه ــا در کتابخان ــكاران م هم
ــوی  ــی رض ــنواره کتابخوان ــزاری جش ــا برگ ب
بــرای ترویــج فرهنــگ رضــوی کــه جــای آن 
در خانــواده هــا خالــی اســت، تــالش 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 یكــی از 

ــه  ــردم، کتابخان ــک م ــرای کم ــا ب ــه ه جاذب
هــای خیرســاز اســت کــه 20 بــاب کتابخانــه 
اســت. شــده  ســاخته  طریــق  ایــن  از 
نفــر   400 از  بیــش  افــزود:  زاده  حســین 
ــت  ــتان فعالی ــای اس ــه ه ــدار در کتابخان کتاب
مــی کننــد، و بیــش از 130 هــزار نفــر 
ــل  ــال قب ــم و س ــه داری ــال کتابخان ــو فع عض
ــه  ــه کتابخان ــه ب ــون مراجع ــش از 3 میلی بی
از 2  ایــم و بیــش  هــای اســتان داشــته 
میلیــون جلــد کتــاب بــه امانــت رفتــه اســت.
مختلــف  هــای  نشســت  افــزود:  وی 
 ... و  کتــاب  نقــد  جلســات  کتابخوانــی، 
بــه  هــا  کتابخانــه  تبدیــل  راســتای  در 
در  رســانی  اطــالع  و  فرهنگــی  مراکــز 
ــود. ــی ش ــزار م ــتان برگ ــای اس ــه ه کتابخان
اســتان  عمومــی  کتابخانه هــای  مدیــرکل 
ــا،  ــه ه ــار کتابخان ــت اعتب ــه از وضعی ــا گالی ب
بیــان کــرد: متاســفانه شــهرداری هــا اعتبارات 
ــد. ــه ان ــا را نپرداخت ــه ه ــه کتابخان ــوط ب مرب

علیرضا رزم حسینی: 

آثار هنری هنرمندان امید، پشتکار و اراده را نمایش می دهد
ــا حضــور در منــزل  ــان ب اســتاندار کرم
ــر  ــدان برت ــن از هنرمن ــری ســه ت و گال
ــر  ــی پرمه ــوری، ضیافت ــتانی و کش اس
تلفیــق  در  را  زیبایــی  از  سرشــار  و 
شــد. گــر  نظــاره  معرفــت  و  ذوق 

روابــط عمومــی اســتانداری کرمــان/ 
ــد  ــن بازدی علیرضــا رزم حســینی در ای
در ابتــدا بــه منــزل یكــی از هنرمنــدان 
ــتان  ــن اس ــمند ای ــوش ذوق و ارزش خ
ــود را از 13  ــری خ ــه کار هن ــت ک رف
ســالگی آغــاز کــرده و در رشــته هــای 
ــار  ــی، آث ــورت  تجرب ــه ص ــف و ب مختل
بــی نظیــری را خلــق کــرده اســت.

ارزشــمند  آثــار  از  بازدیــد  در  وی 
در  )برومند(گفــت:  بدایــت  »حبیبــه 
امیــد  و  پشــتكار  اراده،  مــكان  ایــن 
را مــی بینــم و بــی شــک جوانــان 
مــكان  ایــن  در  حضــور  بــا  بایــد 
هــا، از یــأس و ناامیــدی دور شــده 
کننــد. تجربــه  را  امیــد جدیــدی  و 

وی خاطرنشــان کــرد: بایــد از امكانــات 
کارگاه  هزینــه  حداقــل  بــا  موجــود 
هــا و گالــری هــای زنــده هنــری را 
ــوم  ــجویان و عم ــا دانش ــرد ت ــاد ک ایج
و  هنــر  ابعــاد  بــا  بتواننــد  مــردم 
اثرگــذاری آن آشــنایی پیــدا کننــد

ــر صــدور مجــوز  ــد ب ــن بازدی وی در ای
هنرمنــد  آثــار  هنــری  ایجادگالــری 
گرانقــدر خانــم بدایــت ظــرف یــک 

در  افــزود:  و  کــرد  تاکیــد  هفتــه 
ــر  ــد و ب ــن هنرمن ــكونی ای ــزل مس من
ــری  ــاد هن ــان بنی ــه ایش ــاس عالق اس
ایجــاد مــی شــود و در ایــن رابطــه 
ایــن  بایــد طــرح هــای مــد نظــر 
آینــده  مــاه  ســه  ظــرف  هنرمنــد 
ــود. ــه ش ــان ارائ ــتانداری کرم ــه اس ب

ــد 1338  ــد( متول ــه بدایت)برومن حبیب
کرمــان اســت و کار هنــری خــود را 
اســت.  کــرده  آغــاز  ســالگی   13 از 
حــوزه  در  تجربــی  صــورت  بــه  وی 
روی  نقاشــی،حكاکی  مختلــف  هــای 
مــس، پتــه دوزی، معــرق و منبــت 
آثــار  و  کــرده  فعالیــت   ..... و  کاری 
ــر جــای نهــاده اســت. ارزشــمندی را ب

مردادمــاه   2۶ در  برومنــد  حبیبــه 
1338 در کرمــان بــه دنیــا آمــد. او 
ــچ  ــدون هی ــی و ب ــی را از نوجوان نقاش
 13۶3 دی  در  کــرد.  آغــاز  تعلیمــی 
ــام  ــد ن ــا آم ــه دنی ــد وی ب ــن فرزن اولی
ــش  ــس از ش ــت پ ــان گذاش او را دوم
مــاه متوجــه شــد کــه کــودک بــه 
اســت  دچــار  ذهنــی  عقب ماندگــی 
35اســت.  اش  هوشــی  ضریــب  و 
ــه  ــر ب ــی دی ــی ذهن ــل عقب ماندگ دلی
دنیــا آمــدن نــوزاد و نرســیدن اکســیژن 
ــوده اســت. پزشــكان از درمــان  ــه او ب ب
دومــان شــش ماهــه قطــع امیــد کردنــد 
ــه  ــداری او ب ــرای نگه ــتی را ب و بهزیس

خانــواده اش پیشــنهاد کردنــد، امــا 
ــت و  ــنهاد را نپذیرف ــن پیش ــد ای برومن
تصمیــم گرفــت بــه دومــان کمــک کند.

ــری  ــد دیگ ــت فرزن ــم گرف  وی تصمی
ــت  ــه وق ــد هم ــا بتوان ــد ت ــته باش نداش
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 فكــر 
ــه  ــاله همیش ــن مس ــرای ای ــرد. ب می ک
ــر  ــه اگ ــرد ک ــی ک ــرار م ــود تك ــا خ ب
فرزنــدت کمــک  بــه  مــی خواهــی 
کنــی بایــد در قــدم اول مــادر متعادلــی 
باشــی. بــرای رســیدن بــه حــال خــوب 
انتخــاب کار هنــری گزینــه ای بــود 
ــد  ــدرت ده ــه او ق ــت ب ــه می توانس ک
چیزهــای  و  هایــش  بی خوابــی  و 
کــه او را آزار مــی داد را بــا انجــام 
ــد. ــران کن ــی جب ــه نوع ــری ب کار هن

روزی 14 تــا 15 ســاعت بــا دومــان 
کار می کــرد تــا جایــی کــه بتوانــد 
پــس  بربیایــد.  کارهایــش  عهــده  از 
از ایــن تالش هــا حــاال دومــان مــی 
و  بــرود  راه  بزنــد،  حــرف  توانســت 
دانســت. مــی  نوشــتن  و  خوانــدن 

مــرگ  از  پــس  برومنــد  آثــار 
فرزنــدش نســبت بــه پیــش از آن از 
بودنــد  برخــوردار  بیشــتری  غنــای 
تعــداد  هــم  کمیتــی  لحــاظ  بــه  و 

آنهــا بســیار بیشــتر از پیــش شــد.
ــری  ــه از گال ــان در ادام ــتاندار کرم اس
اســتاد جمــال الدیــن مــودب نیــز دیدن 
ــد ارزشــمند خطــه  ــن هنرمن کــرد و ای
کریمــان در ایــن دیــدار گفــت: تاکنــون 
ــون  ــق و 55 میلی ــون واژه عش 11 میلی
ــته ام. ــود نگاش ــای خ ــر را ر کاره ذک

افــزود:  مــودب  الدیــن  جمــال 
ــک  ــت کم ــال دریاف ــه دنب ــد ب هنرمن
ــرای  ــواری ب ــن دش ــت و بزرگتری نیس
یــک هنرمنــد، دیــده نشــدن، بــی 
اســت. معرفتــی  بــی  و  توجهــی 

ــد  ــودب فرزن ــن م ــال الدی ــتاد جم اس
ــال 132۷  ــد س ــین، متول ــد حس محم
کازرون  از  صــادره  شمســی  هجــری 
ــام  ــاتید بن ــان از اس ــند. ایش ــی باش م
و  عالــی  نســتعلیق  خوشنویســی) 
ــوم  ــتاد مرح ــاگردان اس ــاز( و از ش ممت
اســت.  میرخانــی  حســن  ســید 
توســط  هنــری  اثــر   400 تاکنــون 
اســتاد مــودب خلــق شــده اســت.

از  ادامــه  در  کرمــان  اســتاندار 
علــی  ارزشــمند  هنرمنــد  گالــری 
کــرد. دیــدن  نیــز  رشــیدی 

نیــز  دیــدار  ایــن  در  حســینی  رزم 
در  احتمالــی  مشــكالت  رفــع  بــر 
ــرد و در  ــد ک ــر تاکی ــی هن ــیر تعال مس
ــن  ــای ای ــای زیب ــی از تابلوه ــه یك ادام
ــرد. ــداری ک ــی را خری ــد کرمان هنرمن
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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

ــرورش  ــی پ ــای مل ــم ه ــی تی ــر کرمان مدی
ــرورش  ــبختانه پ ــت: خوش ــران گف ــدام ای ان
ــه دســت  ــی در جامعــه ب ــگاه خوب ــدام جای ان
آورده اســت و در چنــد ســال اخیــر ایــن 
هــای  موفقیــت  و  بــه شــكوفایی  رشــته 
ــور  ــرای کش ــار ب ــث افتخ ــه باع ــادی ک زی
ــن  ــه ای ــت ک ــیده اس ــده، رس ــان ش عزیزم
ــرای  ــا ب ــتر م ــزه بیش ــث انگی ــودش باع خ
تــالش 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 
ــا  ــم ت ــام دادی ــان را انج ــالش خودم ــام ت تم
ــد و  ــت کن ــتی حرک ــم در مســیر درس بتوانی
جوانــان جامعــه بتواننــد در یــک چهارچــوب 
ــه  ــه ب ــد ک ــته بپردازن ــن رش ــه ای ــی ب اصول
لطــف خداونــد و کمــک دوســتان خوبمــان از 
جملــه جنــاب پورعلــی فــرد رییــس محتــرم 
ــم. ــل کنی ــق عم ــتیم موف ــیون توانس فدراس

ــه ایــن ســوال کــه از زمانــی  وی در پاســخ ب
ــرورش  ــی پ ــای مل ــم ه ــر تی ــما مدی ــه ش ک
انــدام کشــورمان شــدید، موفقیــت هــای 
زیــادی را بــه همــراه تیــم ملــی کســب کــرده 
ایــد. دلیــل ایــن موفقیــت هــا چیســت، اظهار 
ــدم،  ــیون آم ــه فدراس ــه ب ــی ک ــت: زمان داش

ــه مــن اختیــار  رئیــس محتــرم فدراســیون ب
ــردم  ــم را ک ــام تالش ــم تم ــن ه ــام داد. م ت
ــم. از  ــی کن ــار آفرین ــرای کشــورم افتخ ــا ب ت
ــن رشــته را  ــم ای ــر و ب ــن زی ــه م ــی ک آنجای
ــم  ــد توان ــردم در ح ــعی ک ــناختم س ــی ش م
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 
ــد.  ــزار ش ــک برگ ــیه کوچ ــک حاش ــدون ی ب
خوشــبختانه بچــه هــای تیــم ملــی هــم بــه 
ــی  ــه م ــد و هرچ ــادی دارن ــاد زی ــن اعتق م

ــد. ــا جــان و دل قبــول مــی کنن ــم ب گوی
مدیــر تیــم هــای ملــی پــرورش انــدام ایــران 
بــا وی در خصــوص معضــل دوپینــگ در 
ــوان کــرد: باشــگاه های  رشــته بدنســازی، عن
بدنســازی زیــادی در ســطح کشــور خصوصــا 
ــه همیــن نســبت  ــد. ب در تهــران وجــود دارن
تعــداد ورزشــكاران زیــادی هــم در ایــن 
رشــته فعالیــت می کننــد. متاســفانه در ایــن 
ــه  ــراد ســودجویی ک ــه اف ــده ای طمع ــن ع بی

ــوند. ــت، می  ش ــم نیس ــم ک ــان ه تعدادش
ــاهد هســتیم  ــفانه ش ــرد: متاس ــه ک وی اضاف
کــه ایــن روزهــا در باشــگاه های کشــور 
ــاز  ــای غیرمج ــا و داروه ــراد مكمل ه ــن اف ای
ــه  ــه ب ــا توج ــند. ب ــان می فروش ــه جوان را ب

ــون، فدراســیون بدنســازی حــق نظــارت  قان
ــن  ــدارد و ای ــازی را ن ــگاه های بدنس ــر باش ب
ــاده 5 ادارات  ــیون م ــده کمیس ــر عه ــر ب ام

کل ورزش و جوانــان اســتان ها اســت.
ســلطانی بــا بیــان ایــن کــه »دوپینــگ 
ــزرگ در باشــگاه های  ــی ب ــه معضل ــل ب تبدی
ــرد:  ــان ک ــت.« خاطرنش ــده اس ــی ش ورزش
ایــن  حرفــه ای  ورزشــكاران  از  تعــدادی 
ــد  رشــته،  علــم کافــی از ایــن مــوارد را دارن
ــا  ــد از مكمل ه ــه بای ــه چگون ــد ک و می دانن
اســتفاده کــرد؛ امــا افــراد تــازه کار و مبتــدی 
ــه  ــدارد و ب ــن مســائل ن ــچ اطالعــی از ای هی
دام بزرگــی می افتنــد. نایــب رئیــس هیئــت 
ــران  ــتان ته ــازی اس ــدام و بدنس ــرورش ان پ
ــا  ــان بن ــه داد: ادارات کل ورزش و جوان ادام
باشــگاه های کشــور خصوصــا  تعــدد  بــه 
ــود  ــل کمب ــه دلی ــن ب ــران و همچنی در ته
ــد موضــوع نظــارت  نیــروی انســانی، نمی توان
را بــه خوبــی انجــام بدهنــد. 3 هــزار باشــگاه 
بدنســازی در تهــران فعالیــت می کنــد و 
تعــداد کارمنــدان کمیســیون مــاده 5 کمتــر 
از انگشــتان یــک دســت اســت، واقعــا در ایــن 
ــد اســت  شــرایط نظــارت ســخت اســت. امی
ــود  ــپرده ش ــیون س ــه فدراس ــارت ب ــن نظ ای
از طریــق هیئت هــای  فدراســیون هــم  و 
ــد کار نظــارت را انجــام بدهــد. اســتانی بتوان

رضــا ســلطانی در پایــان بــا اشــاره بــه 
افتخارآفرینی هــای پیاپــی تیم هــای ملــی 
ــه  ــم ب ــا توانســته ای ــدام گفــت: م ــرورش ان پ
ــویم و در  ــیا ش ــدرت اول آس ــدا ق ــف خ لط
ــته  ــر توانس ــال اخی ــد س ــز در چن ــان نی جه
ــم و  ــت آوری ــه دس ــادی ب ــای زی ــم مداله ای
ــی داشــته  ــگاه ثابتــی در ســكوی قهرمان جای
ــژه ای  ــگاه وی ــئولین ن ــدوارم مس ــیم امی باش
ــند  ــته باش ــدار داش ــته پرطرف ــن رش ــه ای ب
ــر  ــتیم در سرتاس ــاهد هس ــه ش ــته ای ک رش
ایــران و تمامــی محلــه هــای کشــور مــردم و 
جوانــان مــا مشــغول تمریــن و پرداختــن بــه 

ــتند. ــته هس ــن رش ای

خبر

حسین موال مجددا رئیس هیأت 
ورزش های ناشنوایان استان 

کرمان شد
عنــوان  بــه   دوبــاره  مــوال  حســین 
ناشــنوایان  ورزش هــای  هیــأت  رئیــس 
شــد. انتخــاب  کرمــان  اســتان 
بــه گــزارش گــروه ورزش سیاســت روشــن؛ 
مجمــع انتخاباتــی هیــأت ورزش های ناشــنوایان 
اســتان کرمــان یكســنبه  با حضور ســیدمصطفی 
ورزش هــای  فدراســیون  رئیــس  کریمــی 
ــرکل  ناشــنوایان و محمــد امیری خراســانی مدی
ــد. ــزار ش ــان برگ ــتان کرم ــان اس ورزش و جوان
ــدای  ــا کاندی ــوال تنه ــین م ــن حس ــن آیی در ای
ایــن هیــأت بــا کســب 18 رأی به مــدت چهــار 
ــای  ــات ورزش ه ــس هی ــوان رئی ــه  عن ــال ب س
شــد. انتخــاب  کرمــان  اســتان  ناشــنوایان 

کسب مدال طالی مسابقات 
کشوری وزنه برداری توسط

 یک کرمانی
» ســامان وطــن خواه«موفــق بــه کســب مــدال 
طــالی مســابقات وزنــه بــرداری دانــش آمــوزان 
ــد. ــرب ش ــک ض ــت ی ــور در حرک ــر کش سراس
بــه گــزارش گــروه ورزش سیاســت روشــن؛ 
ــه  ــوز مدرس ــش آم ــواه« دان ــن خ ــامان وط »س
ــب  ــه کس ــق ب ــنجان موف ــتی رفس ــهید بهش ش
مــدال طــال و برنــز مســابقات وزنــه بــرداری بــه 
ترتیــب در حــرکات یــک ضرب و دو ضرب شــد.
ــه  ــوع ب ــی در مجم ــوز کرمان ــش آم ــن دان ای
ــابقات دســت  ــن دوره از مس ــی ای ــام قهرمان مق
ــه  ــی مســابقات وزن ــر ســكوی قهرمان یافــت و ب
بــرداری دانــش آمــوزان سراســر کشــور ایســتاد.
ــن دوره از  ــی ای ــه فن ــالم کمیت ــاس اع ــر اس ب
ــی  ــوز کرمان ــش آم ــن دان ــورد ای ــابقات رک مس
برابــر بــا  رکــورد نوجوانــان کشــورمان در 
مســابقات بیــن المللــی بــوده اســت، ایــن 
بــرداری  وزنــه  ملــی  تیــم  بــه  ورزشــكار 
جمهــوری اســالمی ایــران دعــوت شــده اســت.
بــر پایــه ایــن گــزارش: مســابقات وزنــه بــرداری 
آموزشــگاه هــای سراســر کشــور در مــرداد 
ــار  ــتان چه ــی اس ــه میزبان ــاری ب ــال ج ــاه س م
ــد. ــزار ش ــرد برگ ــهر ک ــاری در ش ــال بختی مح

شروع مقتدرانه گل گهر 
در جام حذفی

ــاران  ــم ی ــت گل تی ــا هف ــت ب ــر توانس گل گه
ــم گل  ــد. تی ــت ده ــوروزی را شكس ــادی ن ه
گهــر ســیرجان کــه موفــق شــده بــود در 
ــور  ــال کش ــته اول فوتب ــگ دس ــه دوم لی هفت
ــه 0-1  ــا نتیج ــدران ب ــاجی در مازن ــر نس براب
در  حذفــی  جــام  در  امــروز  شــود،  پیــروز 
مازنــدران بــه مصــاف تیــم »یــاران هــادی 
نهایــت موفــق شــد  و در  رفــت  نــوروزی« 
ــود. ــروز ش ــه ۷-2 پی ــا نتیج ــازی ب ــن ب در ای

در ایــن بــازی بــرای شــاگردان بگوویچ، محســن 
طرحانــی ) 4 گل (، امیــن حاجــی زاده ، حســام 
پورهاشــم و حســن شوشــتری گلزنــی کردنــد و 
2 گل میزبان را ســعید یوســفی و احد محســنی 
ــه  ــه مرحل ــر ب ــا گل گه ــاندند ت ــر رس ــه ثم ب
ــد. ــود کن ــی صع ــت هــای جــام حذف ــد رقاب بع

مس رفسنجان از حضور در جام 
حذفی انصراف داد

ــور در  ــنجان از حض ــس رفس ــال م ــم فوتب تی
مرحلــه دوم جــام حذفــی فوتبــال انصــراف داد.
بــه گــزارش گــروه ورزش سیاســت روشــن؛ تیــم 
ــود روز  ــرار ب ــه ق ــنجان ک ــس رفس ــال م فوتب
ــه دوم جــام  ــاه در مرحل ــرداد م یكشــنبه 2۹ م
ــدران قــرار  ــر نســاجی مازن حذفــی فوتبــال براب
گیــرد، از حضــور در این مســابقات انصــراف داد.
باشــگاه  مدیرعامــل  محمودی نیــا  محمــود 
ــت:  ــر گف ــن خب ــد ای ــا تایی ــنجان ب ــس رفس م
ــود را  ــری خ ــه کناره گی ــنبه نام ــا روز سه ش م
ــا  ــم و قطع ــال کرده ای ــگ ارس ــازمان لی ــه س ب
کــرد. نخوایــم  ایــن مســابقات شــرکت  در 
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه دلیــل 
کناره گیــری تیــم مــس از مســابقات چــه بــوده 
ــه دلیــل فشــردگی  ــا ب ــح کــرد: م اســت، تصری
همچنیــن  و  اول  دســته  لیــگ  بازی هــای 
ــا  ــدار ب ــرای دی ــدران ب ــه مازن ــفر ب ــختی س س
نســاجی از ایــن مســبقات انصــراف دادیــم.
ــز  ــازی تبری ــم ماشین س ــز تی ــن نی ــش از ای پی
ــود. ــی انصــراف داده ب ــام حذف از حضــور در ج

ورزشی

منصوریان به منتقدان:
فرهنگ توهین به نیروی جوان ایرانی را عوض می کنم 

ســرمربی اســتقالل در صحبــت هایــش 
بــه  مدیــره  هیئــت  جلســه  از  بعــد 
تیمــش  کــه  داد  اطمینــان  هــواداران 
گــردد.  بازمــی  قهرمانــی  کــورس  بــه 
بــه گــزارش گــروه ورزش سیاســت روشــن؛ 
علیرضــا منصوریــان بعــد از جلســه هیــات 
مدیــره باشــگاه اســتقالل گفــت: هیــچ 
کادرفنــی  تقویــت  مــورد  در  صحبتــی 
نبــود چراکــه دو تــا از ســرمربی هــای 
ــد و  ــور دارن ــی حض ــن در کادرفن ــود م خ
دســتیار آقــای کــی روش هــم هــم اکنــون 
ــه  ــه شــده اســت. گروهــی ک ــا اضاف ــه م ب
بــه همــراه مــن در تیــم امیــد بودنــد 
اینجــا هســتند. مــا گــزارش کامــل عملكرد 
ــای  ــالش ه ــی و ســعی و ت ــه کادرفن روزان
آنهــا را در اختیــار باشــگاه قــرار مــی دهیم. 
از اعضــای هیــات مدیــره تشــكر مــی کنــم 

کــه دغدغــه و نگرانــی شــان بــا مــن یكــی 
ــه  ــه دغدغ ــد محــور از جمل ــود، روی چن ب
مالــی بحــث داشــتیم کــه اعضــای هیــات 
مدیــره اعــالم آمادگــی کامــل کردنــد. 
مــا بــرای اینكــه بــه موفقیــت برســیم 
ــدت  ــدف بلندم ــد ه ــم باشــیم بای ــک تی ی
ــات  ــای هی ــا اعض ــی ب ــان و کادرفن بازیكن
مدیــره و مدیرعامــل یكــی 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. 
و  را مســتقیم می رویــم  مــا مســیرمان 
ــه  ــاد ب ــم. اعتق ــی روی ــم م ــتحكم ه مس
ــای  ــه انته ــال ب ــر س ــم و ه ــان داری کارم

ســال کــه می رســیم بــه هــدف مــان مــی 
ــد  ــم امی ــه در تی ــی ک ــه زمان ــیم، چ رس
بــودم و چــه زمانــی کــه در اســتقالل بــودم 
ــی از  ــه ام. یك ــن راه را رفت ــه همی همیش
ــه  ــود ک ــره ب ــات مدی ــدود جلســات هی مع
ــاس  ــن احس ــی م ــود یعن ــوب ب ــی خ خیل
اطمینــان وامنیــت را داشــتم. مــن در ایــن 
مــدت خیلــی در رســانه و فضــای مجــازی 
ــه  ــه ب ــتانی ک ــتند دوس ــا هس ــتم ام نیس
ــه  ــی مصاحب ــه کس ــد چ ــی گوین ــن م م
ــرده اســت  مثبــت و چــه کســی منفــی ک
ــن باشــید هــر دو طــرف نام شــان  و مطمئ
یادداشــت مــی شــود تــا مــا حداقــل 
را بشناســیم. دوســت و دشــمن خــود 

ــک  ــره ی ــات مدی ــه هی ــن االن در جلس م
حــرف فــان بــه دوســتان گفتــم. مــن 
یــک نگاهــی کــردم بــه مربیانــی کــه 

اســتقالل حضــور داشــته اند. شــاید  در 
ــودن  شــرایط ســنی و کــم ســن و ســال ب
را حســاس کــرده  اینقــدر همــه  مــن 
ــم  ــا را نمی توانی ــرفت خیلی ه ــت. پیش اس
ــه؟  ــدارد ک ــدن ن ــت ش ــم. اذی ــول کنی قب
علیرضــا منصوریــان در ایــن ســن کــم 
ــم  ــن ه ــد از ای ــیده و بع ــه ای رس ــه نقط ب
ــی  ــول م ــن قب ــید. م ــد رس ــتر خواه بیش
ــرفت  ــوب پیش ــی خ ــک مرب ــه ی ــم ک کن
ــتان  ــی از دوس ــه بعض ــن همیش ــرده. م ک
ــما  ــا ش ــم. ام ــی زن ــال م ــگ مث را در لی
تعــداد  نــگاه کنیــد در همیــن هفتــه 
ــه  ــن ک ــدان م ــه از منتق ــی ک مصاحبه های
اصــال بعضــی هــا نمی داننــد کجــا هســتند 
ــد  ــان کرده ان ــدا ی ش ــد و پی ــا رفته ان و آنه
و البتــه اگــر شــماره کســی را ندارنــد 
بگوینــد مــن بدهــم و یــا بگویــم کجاســت؟ 

ــتقالل  ــگاه اس ــل باش مدیرعام
گفــت: بــه ایــن جمع بنــدی 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــیدیم ک رس
شــناختی کــه از او داریــم بایــد 
ــان  ــوان زم ــی ج ــن مرب ــه ای ب

داده شــود.
ورزش  گــروه  گــزارش  بــه 
ســیدرضا  روشــن؛  سیاســت 

جلســه  پایــان  از  پــس  افتخــاری، 
جمــع  در  باشــگاه  ایــن  هیات مدیــره 
ــن  ــاره ای ــت و درب ــور یاف ــگاران حض خبرن
ــود.  ــی ب ــه خوب ــرد: جلس ــار ک ــه اظه جلس
ایــن جلســه در  برگــزار نشــدن  علــت 
ــا  ــه م ــدن جلس ــی ش ــته طوالن روز گذش
ــم  ــه تصمی ــود. در آن جلس ــل ب ــا ایرانس ب
بزرگــی گرفتــه شــد و بــه جمع بندی هایــی 
رســیدیم کــه بــا ایرانســل بــه عنــوان 
ببنیــدم. در گذشــته  اسپانســر قــرارداد 
مشــكلی بــا قــرارداد مــا بــا اسپانســر 
ــدا  ــگاه ابت ــای باش ــه پول ه ــود ک ــی ب قبل
ــپس  ــت و س ــر می رف ــاب اسپانس ــه حس ب
ــا  ــد. م ــز می ش ــگاه واری ــاب باش ــه حس ب
ــه  توافقــی کردیــم کــه پول هــا مســتقیماً ب
حســاب باشــگاه ریختــه شــود و ســپس مــا 

کنیــم. پرداخــت  را  هزینه هــا 
ــات اتخــاذ شــده  ــاره تصمیم افتخــاری درب
بــرای واکنــش بــه عملكــرد ســرمربی 
منصوریــان  از  کــرد:  تصریــح  اســتقالل 

ــزارش  ــه گ ــم ک ــوت کردی دع
عملكــرد خــود و همچنیــن 
برنامه هایــی کــه دارد را بــه 
ــه  ــره ارائ ــات مدی ــای هی اعض
نیــز  هیات مدیــره  دهــد. 
و وی  پرســیدند  را  ســواالتی 
رفتــن  از  بعــد  داد.  پاســخ 
منصوریــان از جلســه بــا اعضای 
هیــات مدیــره مشــورت کردیــم و بــه ایــن 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــیدیم ک ــدی رس جمع بن
ــن  ــه ای ــد ب ــم بای ــه از او داری ــناختی ک ش
ــا ببینیــم  مربــی جــوان زمــان داده شــود ت
ــا  ــد ی ــران کن ــج را جب ــن نتای ــد ای می توان

ــر. خی
ــه  ــا ب ــام تقصیره ــه تم ــرد: البت ــه ک او اضاف
گــردن ســرمربی نیســت بلكــه محرومیــت 
همچنیــن  و  اول  هفتــه  در  بازیكن هــا 
اشــتباهات داوری باعــث شــد امتیازهایــی را 
از دســت بدهیــم. افتخــاری دربــاره عملكــرد 
اســتقالل در فصــل آینــده لیــگ قهرمانــان 
آســیا گفــت: بــا تیمــی کــه امســال درســت 
ــت.  ــم گرف ــری خواهی ــج بهت ــم نتای کردی
ــد صبــور باشــیم از ایــن هفتــه شــرایط  بای
ــدن  ــل ش ــا ح ــرد. ب ــد ک ــر خواه ــا تغیی م
مشــكالت مالــی امیــدوارم بخشــی از بدهــی 
را  بازیكن هــا  قــرارداد  پیش پرداخــت  و 
بدهیــم زیــرا ایــن کار در روحیــه آنهــا بــرای 
ــده تاثیــر خواهــد گذاشــت. ــا پدی ــل ب تقاب

طــالی  مــدال  دارنــده 
پارالمپیــک لنــدن در گفــت 
و گــو بــا سیاســت روشــن 
ــه  ــورد رای اعتمــادی ک در م
ــر  ــوان وزی ــه عن ــلطانی فر ب س
ورزش و جوانــان در مجلــس 
کســب کــرد، اظهــار داشــت: از 
ــه دکتــر  اعتمــاد نماینــدگان ب

ســلطانی فر 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 
ــه  ــاره ب ــان را دوب ــس ورزش و جوان مجل
ــر  ــرد، خاط ــت ک ــی هدای ــیر صحیح مس
نشــان ســاخت: وزیــر فعلــی ورزش و 
ــتند  ــور داش ــه حض ــی ک ــان در مدت جوان
ــی را در ورزش کشــور  ــل قبول تحــول قاب
بــاالی  قــدرت  و  آورنــد  وجــود  بــه 
ســوابق  همچنیــن  و  شــان  مدیریــت 
مدیریتــی ارزنــده ای کــه از قبــل بــا خــود 
ــت  ــدت هش ــد در م ــث ش ــتند باع داش
ــت موفقیت هــای  ــاه حضورشــان در دول م
ــه  ــد ک ــت آی ــه دس ــادی در ورزش ب زی
ــان در  ــاره ایش ــور دوب ــا حض ــا ب مطمعن
ــوالت و  ــن تح ــان ای وزارت ورزش و جوان

ــت. ــد داش ــه خواه ــتاوردها ادام دس

ایــن قهرمــان کرمانــی دو 
ــه  ــه کــرد: نكت ــی اضاف میدان
در خصــوص  دیگــر  مهــم 
ــر  ــلطانی ف ــر س ــای دکت آق
ایــن اســت کــه اهالــی ورزش 
ــد و  ــی می شناس ــه خوب را ب
بــا نخبــگان ورزش آشناســت 
و نویــد ایــن را می دهــد کــه 
روزهــای خوبــی در انتظــار ورزش کشــور 

ــود. خواهــد ب
نصیــری افــزود: بــا شــروع دولــت دوازدهم 
حضــور مجــدد ایشــان باعــث خواهد شــد 
برنامه هایــی کــه در ایــن مــدت در ورزارت 
ورزش اجرایــی شــده در چهــار ســال دوم 
ــته  ــداوم داش ــز ت ــد نی ــت تدبیروامی دول

باشــد.
ــدن  ــک لن ــز پارالمپی ــدال برن ــده م دارن
اضافــه کــرد: حضــور ســلطانی فــر در 
کنــار ورزشــكاران و اهمیــت دادن بــه 
تمامــی رشــته هــا باعــث شــده بســیاری 
از ورزشــكاران بــه آینــده خــود امیدوارتــر 

ــوند. بش
نصیــری تصریــح کــرد: وقتــی حتــی یــک 
مخالــف نیــز در مجلــس شــورای اســالمی 
بــر علیــه ایشــان صحبــت نكــرد نشــان از 
می دهــد  ایشــان  بــاالی  ظرفیت هــای 
ــه رشــد  ــدت ب ــن م ــا در ای ــه ورزش م ک

و شــكوفایی رســیده اســت.

پیمان نصیری، دارنده مدال طالی پارالمپیک لندن:
سلطانی فر تحول قابل قبولی را در ورزش 
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صـدای آسـیابـان
محمد برشان

ــه  ــرد هم ــام کار می ک ــه روی حم ــدرم ک پ
ده  در  نــه  او  اصــاًل  می شــناختند  را  او 
ــم  ــراف ه ــای اط ــه در آبادی ه ــان بلك خودم
ــوان  ــه عن ــود و همــه او را ب آدم مشــهوری ب
ــتند  ــول داش ــوری قب ــدرد بخ آدم کاری و ب
مســئول حمــام بــودن یعنــی همــه کاره 
ــردم  ــم م ــادی و غ ــی شــریک ش ــودن یعن ب
ــا ده آن  ــد ت ــر چن ــک نف ــی ی ــودن. وقت ب
ده  آن  اگــر  می کــرد  عروســی  طرف تــر 
ــه  ــی اول ب ــر آن عروس ــت خب ــام نداش حم
خانــه مــا می رســید چــون اقــوام و خویشــان 
دامــاد نوبــت می گرفتنــد تــا روزی کــه دامــاد 
ــل و  ــدرم در مح ــد پ ــام می آورن ــه حم را ب
ــی  ــر کس ــا اگ ــد، ی ــوت باش ــم خل ــام ه حم
می مــرد  مجــاور  آبادی هــای  از  یكــی  در 
ــید  ــا می رس ــه م ــه خان ــرش ب ــد اول خب بای
ــود همــه را خبــر کنــد.  ــدرم مأمــور ب کــه پ
رد  و  می دانســت  را  کارش  خــوب  پــدرم 
خــور نداشــت و کمتــر خطایــی در آن دیــده 
ــود کدخــدای  ــرار ب ــی کــه ق می شــد روزهای
ــای  ــد روزه ــام بیاین ــه حم ــات اطــراف ب ده
متفاوتــی بودنــد، مــادرم قبــاًل اطــراف خانــه 
ــاده  ــده آم ــرد وکاه و بی ــارو می ک را آب و ج
ــم  ــی ه ــت و پتوی ــه می گذاش ــه طویل گوش
و  می انداخــت  خانــه  گوشــه  گلیــم  روی 
ــا کدخــدا  بالــش را هــم کنــارش می چیــد ت
ــد و  ــل بده ــرش را دم در تحوی ــد و خ بیای
ــش  ــای بخــورد، چپق ــد اول چ خــودش بیای
را بكشــد و بعــد حمــام بــرود و ایــن کار 
حتمــاً می بایســت پیــش از ظهــر باشــد 
چــون اهــل محــل قبــل از طلــوع آفتــاب تــا 

ــد. ــام می رفتن ــه حم ــح ب ــاعت 8 صب س
ــه حمــام و  ــه خزین ــا نگاهــی ب ــدرم هــم ب پ
کمــی بیــش از همیشــه آب را گــرم می کــرد 
ــورد.  ــرما نخ ــایه س ــدای ده همس ــه کدخ ک
ــود  ــرد ب ــه ف ــر ب ــم منحص ــدرم ه ــام پ حم
حــدود 8 متــر از ســطح زمیــن پایین تــر بــود 
ــید  ــه می رس ــه خزین ــت ب ــی راح و آب خیل
ایــن همــان آبــی بــود کــه ابتــدا از آســیاب 
ــک  ــام ی ــن حم ــت، رختك ــی می گذش باالی
ــم  ــوز ه ــه هن ــود ک ــدور ب ــاً م هشــتی تقریب
ــاًل آن  ــر آن کام ــاالی س ــر ب ــت و نورگی هس
ــها را  ــا لباس ــن ج ــرد و همی ــن می ک را روش
وارد  و  می بســتند  لنــگ  و  می آوردنــد  در 
ایــن محــل چنــد  در  صحــن می شــدند 
ــود کــه درســت مثــل رختكــن  طــاق نمــا ب
ــتند  ــراد می نشس ــد و اف ــده بودن ــاخته ش س
ــه و ظــرف کوچــک  ــا لگــن و بادی ــد ت و چن
و بــزرگ هــم در اطــراف ایــوان بــود، حمــام 
ــادی داشــت  ــرود زی ــدرم روزهــای اوج و ف پ
هنــگام تابســتان و زمــان عروســی و دامادیهــا 
ــتان  ــل زمس ــد و فص ــام بودن ــلوغ ترین ای ش
ــن  ــم خلوت تری ــایر ه ــوچ عش ــس از ک و پ
روزهــا. وقتــی هــم کــه مدرســه ها بــاز 
شــلوغ ترین  جمعــه  روزهــای  می شــد 
ــاه  ــود و مــن کــه دغدغــه ســر کوت روزهــا ب
ــن  ــتم از ای ــن را نداش ــام رفت ــردن و حم ک
بابــت کلــی خوشــحال بــودم پــدرم هــر 
ســال اوایــل تابســتان بــه قــول خــودش اول 
چلــه قــراردادش را تمدیــد می کــرد و آن 
ــرارداد  ــود شــانزدهمین ق ــرار ب ــم ق ســال ه
ــان  ــا چوپان ــن روزه ــود در همی ــته ش نوش
قضیــه  ولــی  داشــتند  وانونشــینی  هــم 
انتصــاب مجــدد آســیابان چیــز دیگــری 
ــیابان و دوســت  ــالها آس ــم س ــرزا ه ــود می ب
ــد از  ــال بع ــد س ــود چن ــدرم ب ــی پ صمیم
ســاختن حمــام، آســیاب هــم ســاخته شــده 
بــود همــت مــردم ده بــرای ســاختن حمــام 
ــه  ــود و آوازه آن ب ــه ب ــزد هم ــیاب زبان و آس
ــود آســیاب در شــیب  دور دســتها رســیده ب
مســیر قنــات ســاخته شــده بــود آب کــه از 
دهنــه قنــات جــاری می شــد بــا شــتاب 
از  پــس  و  آســیاب  تنــوره  وارد  غــرش  و 
چرخــش ســنگهای آن از مســیری دیگــر 
خــارج می شــد و پــس از طــی مســیر حمــام 
در مقســم اصلــی مــورد اســتفاده کشــاورزان 
ــرش  ــه س ــیابان همیش ــت آس ــرار می گرف ق

آســیاب  از  گوشــه ای  در  او  بــود  شــلوغ 
ــود و درون آن روز  ــرده ب ــی درســت ک اتاقك
و  تابســتان  طــول  در  حتــی  می گذرانــد 
هنگامــه عروســی ها فرصــت ســرخاراندن 
نداشــت و نمی رســید کــه بــه زن و بچــه اش 
ــول را نمی شــناخت  ــد آســیابان پ ســری بزن
چــون نیــازی نداشــت از هــر 5 مــن آرد 
ــتمزد  ــن دس ــک م ــی داد ی ــل م ــه تحوی ک
می گرفــت و از محــل فــروش همیــن آرد 
یــا گندم هــا روزگار خــود را می چرخانــد 
آســیابان هــر هفتــه 5 روز آرد گنــدم تحویــل 
مــی داد روز ششــم بــه بلغــور کــردن نخــود و 
ــم ارزن  ــدم اختصــاص داشــت و روز هفت گن
و جــو آرد می کــرد روز پنجشــنبه همــه 
ــت و روز  ــوری اس ــه روز بلغ ــتند ک می دانس
ــد  ــو می آوردن ــه ارزن و ج ــم هم ــه ه جمع
کــه آرد کننــد در کنــار آســیاب محلــی بــود 
کــه چنــد آخــور در آنجــا ســاخته شــده بــود 
هــر کــس کــه می آمــد بــار خــود را در 
ــر  ــه س ــش را ب ــت و حیوان ــت می گذاش نوب
یكــی از ایــن آخورهــا می بــرد و همیــن 
ــه  ــیاب ب ــد آس ــه می گفتن ــه هم ــت ک جاس
نوبــت، بعضــی هــم یكــی دو شــب در نوبــت 
آســیاب می خوابیدنــد و اینجــا صحبت هــا 
ــی ســخن  گل می انداخــت هــر کــس از جای
مجــاور  ده  از  کشــاورزی  اگــر  می گفــت 
آمــده بــود ســعی می کــرد بــه خانــه قــوم و 
خویــش خــود بــرود تــا نوبتــش بشــود ایــن 
سرنوشــت آســیابان بــود کــه همیشــه ســر و 
ــود آســیابان می گفــت  ــر از آرد ب صورتــش پ
خــدا کنــد کــه چــرخ هرگــز نشــكند او 
ــان  ــه از درخت ــرد ک ــار می ک ــه افتخ همیش
ــن  ــه ای ــه ب ــیده ک ــوان چــرخ تراش ــوت ج ت
ســادگیها نمی شــكند آســیابان می گفــت 
ــد کار کنــد تنــوره همیشــه  کــه آســیاب بای
ــد  ــردم بچرخ ــا روزگار م ــد ت ــر باش ــد ت بای
درون آســیاب پــر از دوده بــود شــبها چــراغ 

ــرد.  ــا را دودی می ک ــه ج ــو هم موش
ــا  ــود کــه آســیابان می خواســت ب آن ســال ب
ــس از  ــد و پ ــا خداحافظــی کن آســیاب ده م
ــادی  ــه آب ــردم ب ــا م ــودن ب ســالها دمخــور ب
خــودش بــرود و بــه همیــن خاطــر بــه 
ــا   ــه م ــه خان ــورت ب ــی و مش ــور رایزن منظ
ــت. ــل گرف ــخت او را تحوی ــدرم س ــد و پ آم
آســیابان دل پــر خونــی داشــت او می گفــت 
چشــم هایم دیگــر نمی بیننــد دیگــر قــوه 
بلنــد کــردن کیســه آرد، دلــو و جابجــا 
کــردن ســنگها را نــدارم ســنگ باالیــی 
ــدارد بایــد  ســاییده شــده و دیگــر کارایــی ن
ــه فكــر  ســنگ دیگــری بیاورنــد هیچكــس ب
آســیاب نیســت بعضی هــا مــزد مــرا درســت 
نمی دهنــد بعضی هــا وعــده ســر خرمــن 
ــده  ــاران نباری ــه ب ــم ک ــال ه ــد امس می دهن
و آب قنــات وارد اســتخر شــده و پــس از 
اســتخر بــه آســیاب می رســد خــدا کنــد کــه 
ــد  ــذر کنن ــفندی ن ــد گاوی گوس ــاران بیای ب
ــد  ــنیزو بگردانن ــد گش ــد بای ــا کنن ــد دع بای
ــی  ــه خوان ــه در روض ــد ک ــید بیاورن ــد س بای
ــق  ــه ح ــس ک ــارد از ب ــاران بب ــد ب ــا کن دع
ــر  ــه اگ ــرش گرفت ــدا قه ــد خ ــق می کنن ناح
بــاران نبــارد کار همــه زار اســت مثــل چنــد 
ــه  ــایر هم ــفندان عش ــه گوس ــش ک ــال پی س
ــرآن و  ــد دو ق ــس نمی توان ــد و هیچك مردن
ــد  دهشــاهی درآمــد داشــته باشــد خــدا کن

ــارد. ــاران بب ــه ب ک
ــگام  ــز حــرف مــی زد و هن ــک ری آســیابان ی
ــت  ــش را نمی توانس ــردن هیجان ــت ک صحب
ــی پــدرم  پنهــان کنــد از تــوی کیســه توتون
کــف  می داشــت  بــر  توتــون  تنــد  تنــد 
نــرم  کــه  خــوب  و  می ســایید  دســتش 
بــه  می شــد روی چپقــش می گذاشــت و 
آتــش و هیــزم بــه دقــت نــگاه می کــرد 
دنبــال ســرخ ترین زغــال می گشــت آن را 
ــا انبــر جابجــا می کــرد و برمی داشــت پــف  ب
می کــرد و روی ســر چپــق می گذاشــت و 
تنــد تنــد پــک میــزد پــدرم هــم همراهــش 
ــر  ــق می کشــید آن شــب مشــهدی جعف چپ
هــم مهمــان مــا بــود او انــار و انگــور و ســیب 
باغــی بــرای فــروش آورده بــود انــار را ســری 

دو ســر گنــدم مــی داد همــه می گفتنــد 
گــران می دهــد انگــور را دو ســرجو و ســیب 
ــت  ــیب زمینی می فروخ ــر س ــی را دو س باغ
هــر ســال بزرگتریــن معضــل مــادرم در 
ــه  ــر تغذی ــهدی جعف ــفر مش ــا س ــه ب رابط
8 رأس االغــش بــود بعــالوه االغــی کــه 
مخصــوص ســورای خــودش بــود، بارهــا مــن 
ــاز  ــه ب ــار طویل ــن االغ اختصاصــی را از کن ای
کــردم و دور از چشــم مــادرم ومشــهدی 
ــت  ــی داش ــه لذت ــدم و چ ــوار ش ــر س جعف
ایــن ســوار شــدن خــر اختصاصــی مشــهدی 
ــود،  ــی ب ــم اختصاص ــالش ه ــه ش ــر ک جعف
مشــهدی جعفــر بــا دقــت بــه ســخنان 
میــرزا آســیابان گــوش داد بــه قســمت 
خشكســالی کــه رســید ســینه ای صــاف 
کــرد و گفــت در محــل مــا رســم اســت کــه 
ــش زن  ــود برای ــک ش ــات خش ــر آب قن اگ
ــد  ــم بخواه ــات ه ــن قن ــاید ای ــد ش می گیرن
ازدواج کنــد تــا آنجــا کــه مــن می دانــم آب 
ــن  ــن را م ــت ای ــنگین نیس ــما س ــات ش قن
ــه روزگاری  ــنیده ام ک ــن ش ــرا... کهكی از خی
ــری  ــل ب ــات را بغ ــن قن ــاه ای ــا چ ــد ت چن
کــرده اســت در محــل مــا زنــی را کــه 
ــات انتخــاب  ــرای قن ــروس نشــده باشــد ب ع
می کننــد  جلــب  را  رضایتــش  می کننــد 
قــرار  او  مهریــه  را  قنــات  ازآب  مقــداری 
ــا دو تشــنه آب  ــاًل در محــل م ــد مث می دهن
ــد  ــته اند او را همانن ــات گذاش ــه زن قن مهری
ــرقنات  ــه س ــد و ب ــش می کنن ــها آرای عروس
بــا  عروســی ها  مثــل  درســت  می برنــد 
ســاز و دهــل و نقــاره و آواز و غیــره آنجــا بــا 
ــات در آب  حضــور زنهــای محــل همســر قن
ــاد  ــات زی ــات خــود را می شــوید و آب قن قن
ــی  ــد هفته ی ــد او بای ــه بع ــود و از آن ب می ش
یــک بــار خــود را در آب ایــن قنــات بشــوید 
ــه  ــا اینك ــد ی ــن کار را بكنی ــم همی ــما ه ش
ــا اینكــه چنــد تــا  بگوییــد الیروبــی کننــد ی
از جوانــان چــاالک را مأمــور کنیــد تــا از آب 
قنــات مجــاور بدزدنــد و بــه ســر ایــن قنــات 
ــن  ــت ای ــد باموفقی ــا بتوانن ــر آنه ــد اگ بیاورن
کار رابكننــد آب قنــات شــما زیــاد می شــود 
ولــی اگــر مــردم فهمیدنــد و آنهــا را گرفتنــد 
ــر حــال  ــه ه ــاد می شــود ب ــات زی آب آن قن
مشــهدی جعفــر هــی حــرف میــزد و پــدرم 

و آســیابان گــوش می دادنــد. 
ــزم  ــم از دود هی ــن ه ــن م ــت ببی ــدرم گف پ
رنــج  می زنــم  حمــام  دیــگ  زیــر  کــه 
ــروم و  ــرا ب ــه صح ــد ب ــر روز بای ــرم ه می ب
ــد آب  ــر روز بای ــاورم ه ــاک بی ــار و خاش خ
ــد  ــد چن ــم درد می کن ــم پاهای ــرم کن را گ
وقــت پیــش رفتــم پیــش دکتــر یــک ســوزن 
قــوه زد و گفــت کــه بایــد از رطوبــت دوری 
کنــم مــن هنــوز ســرگاوبندی، ســر بافــه ای 
و ســرخرمنی خــودم را نگرفتــه ام امســال 
کــه می دانــی خشكســالی اســت بســیاری از 
ــد  ــی را نداده ان ــوز ســهمیه حمام عشــایر هن
ــیاری  ــه بس ــدی ک ــال را دی ــای امس داماده
می رفتنــد  آب  ســر  بــه  وقتــی  آنهــا  از 
ــول  ــا و پ ــوی حن ــول ت ــتند پ ــزی نداش چی
ــن  ــر ســال م ــد ه ــه نمی دهن ــم ک ــام ه حم
چندیــن جــوال و خــوره فقــط عــدس و نخود 
ــه  ــاورزان ب ــیاری از کش ــال بس ــتم امس داش
ــع  ــد وض ــش کار نمی رون ــای ب ــراغ زمینه س
می خواهــی  کــه  حــاال  اســت  اینجــوری 
بــروی بایــد بدانــی کــه  آســیاب نمی خوابــد 
ــر را  ــک نف ــد ی ــد روز می خواب ــش چن فوق
می شــود  شــروع  نــو  از  کار  و  می آورنــد 
ــروی چــكار  ــو می خواهــی از اینجــا ب ــی ت ول
ــم  ــتبانی ه ــداری دش ــه گاو ن ــو ک ــی ت کن
ــی  ــی کهكین ــد حت ــر نمی آی ــده ات ب از عه
ــداری از  ــوه آن را هــم ن ــد نیســتی ق هــم بل
طرفــی از همیــن ســی ســنگ پانــزده ســنگ 
ــروم  ــد مح ــرت می آی ــا گی ــه اینج ــاری ک ب
ــع از  ــد وض ــوس  آم ــه ق ــردا ک ــوی ف می ش
شــنیدم  امــروز  می شــود  خراب تــر  ایــن 
ــه  ــده و ب ــن آم ــه قیمــت کــرک هــم پایی ک
ــر  ــنگ 18 دیگ ــد س ــان می خرن ــنگ کرم س
ــداری  ــی نگه ــی توانای ــو حت ــدارد، ت ــی ن قرب
ــی  ــداری، نمی توان ــز و میــش را ن ــا ب چنــد ت

ــش  ــتیر و چپ ــره و تش ــا که ــد ت ــال چن دنب
هــم بــروی، از طرفــی امســال گله هــای 
اســتاق هــم بی قــرب شــده اند ســاربانی هــم 
از عهــده ات ســاخته نیســت پــس بمــان مــن 
ــه  ــب روض ــردا ش ــم ف ــت می کن ــم کمك ه
خوانــی ابوالحســن اســت همــه می آینــد 
ــی  ــه خوان ــن روض ــد ای ــم می آی ــدا ه کدخ
ــایر  ــه عش ــت ک ــی اس ــه خوان ــن روض آخری
ــا  ــه آنه ــودم ب ــن خ ــد م ــور دارن در آن حض
ــا  ــد آنج ــم می آین ــه ایش ــالع داده ام هم اط

ــم. ــم بگیری ــر تصمی ــم بهت می توانی
ــلوغ  ــه ش ــن همیش ــی ابوالحس ــه خوان روض
ــدرم  ــت پ ــطه موقعی ــم بواس ــن ه ــود و م ب
ــدرم  ــی پ ــی او دای ــم از طرف ــش رفت همراه
ــن داشــت دو  ــه م ــژه ای ب ــت وی ــود و عنای ب
ــنگی  ــای س ــوی خانه ه ــالس جل ــا پ ــه ت س
ــد داخــل یكــی  ــرده بودن ــا ک ابوالحســن برپ
پــالس  می نشســتند  مردهــا  پالس هــا  از 
دومــی مــكان زنهــا بــود و در پــالس ســومی 
دیگهــای آبگوشــت بــار بــود، ســید کــه قبــل 
از ظهــر خــود را رســانده بــود در صــدر 
ــیدن  ــل از رس ــود و قب ــته ب ــس نشس مجل
مــا پیــش خوانــی کــرده بــود و حــاال نوبــت 
ــود کــه پســر ابوالحســن خــوب  ســینه زنی ب
پــا منبــری می گفــت مجلــس شــلوغ بــود در 
ــود و باســید  ــار ســید کدخــدا نشســته ب کن
ــی زد  ــی م ــر کــس حرف ــرد ه ــت می ک صحب
ــر  ــش دل پ ــد از دســت چوپان ــی مری کربالی
ــک  ــال ی ــه امس ــت ک ــت می گف ــی داش خون
ــا  ــر خواســته پارســال ب ــت کفــش زیادت جف
ــه  ــک و چان ــدر چ ــر چق ــره گی ــود کم محم
زدم تــا دو جفــت ملكــی خــوب برایــش 
و  کهــره   25 او  طرفــی  از  کنــد  آمــاده 
ــی می گفــت  گیســه ازخــودش دارد کوچكعل
می خواهــم ده را بدســت دیگــری بدهــم 
ــاکار  ــا ران ــال زمینه ــدا امس ــده خ ــن بن ای
ــاپیش داده ام و  ــم را پیش ــن تخ ــته م گذاش
ــتبان،  ــین، دش ــن نش ــر، گرجی ــرج دروگ خ
ــن  ــرده ام م ــدا ک ــی را ج ــره گاو و حمام به
ــم  ــا ه ــه باغه ــوان ب ــه آب دارم می ت دو حب
ــاغ  ــوار ب ــه دی ــوز رخن ــالوه او هن آب داد بع
ــا را زور  ــزده و زمینه ــا را ن ــه وجوه را نگرفت
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 
ــه  ــود ک ــی ب ــی از بچه های ــر یك ــن نظ گرفت
مریــض شــده بــود و مــادرش بیــرون منتظــر 
بــود کــه ســید نظــرش را بگویــد ســید 
گفــت کــه بچــه ات را زنــی چشــم زده و 
ــا  او هــم پارچــه را از دســت ســید گرفــت ت
ــا خــوب  ــدد ت ــرود و دور ســر بچــه اش ببن ب
ــر  ــر پی ــدا دیگ ــت کدخ ــیابان گف ــود، آس ش
ــرکار  ــال ه ــن ح ــا ای ــم ب ــده ام و نمی توان ش
کــه شــما بگوییــد می کنــم، کــه خــدا 
ــر از دســتمزدت ناراضــی هســتی  ــت مگ گف
ــو  ــه ت ــک ب ــه بعــد چهــار ی ــن ب خــوب از ای
ــدم  ــدارد گن ــق ن ــس ح ــد و هیچك می دهن
آرد شــده را بــدون پرداخــت مــزد بــه تــو از 
در آســیاب ببــرد بــه عــالوه امــروز هــم گفتم 
یــک شیشــه نفــت برایــت بیاورنــد تــا چــراغ 
موشــی را دوبــاره روشــن کنــی اگــر آســیاب 
ــد برکــت از زندگــی همــه مــا خواهــد  بخواب

رفــت می بینیــد کــه قنــات آبــش کــم 
ــت  ــی صحب ــا خانعل ــروز ب ــن ام ــده همی ش
برویــد  و  بخریــد  را  کنیــد و گوســاله اش 
ــا  ــه م ــا خــدا ب ــد ت ــی کنی ــات قربان ســر قن
ــه در  ــد ک ــم گفتن ــید ه ــه س ــد ب ــم کن رح
همیــن روضــه خوانــی د عــا کنــد از دهــات 
اطــراف هــم خبــر می رســید کــه قناتهــا در 
حــال خشــک شــدن هســتند همــه ناراحــت 
بودنــد مشــهدی احمــد خــوش نشــین بیــش 
ــاورزی  ــر کش ــه اگ ــود ک ــت ب ــه ناراح از هم
ــدن  ــند آم ــبز نباش ــا سرس ــر باغه ــد اگ نباش
ــه  او چــه نتیجــه ای دارد، آســیابان گفــت ک
امســال هــم می مانــم ولــی چنــد روزی 
مــی روم ســری بــه زن و بچــه ام می زنــم 
نــدارم  خــواب  شــب ها  مــن  می آیــم  و 
و  قــوم  دعواهــای  و  می آینــد  خیلی هــا 
ــد  ــرح می کنن ــا مط ــن ج ــی را همی خویش
ــل  ــه مح ــكایت ها را ب ــا و ش ــا گله ه بعضی ه
ــگار مــن ســنگ صبــور  ــد ان آســیاب می آورن
ــم  ــا ایــن حــال می مان ــی ب مــردم هســتم ول
ــاران ببــارد و آســیاب  و دعــا می کنــم کــه ب

ــد. ــر باش ــر روز دای ه
کدخــدا خبــر مهمــی داد و گفــت در بعضــی 
ــد  ــده می گوین ــی آم ــیاب برق ــهرها آس از ش
گندم هــا را می ســوزاند می گوینــد برکــت 
ــی  ــش نیســت صــدای آســیاب برق ــوی نان ت
همــه را ناراحــت می کنــد همــه از ایــن 
حــرف تعجــب کردنــد کربالیــی زینــل گفــت 
ــدرم  ــراه پ ــم هم ــال رفت ــه کرب ــه ب ــن ک م
هشــت مــاه در راه بودیــم وقتــی بوشــهر 
ــدم  ــیابها را دی ــن آس ــی از ای ــیدیم یك رس
کــه تنــد تنــد می چرخیــد و گنــدم آرد 
ــه  ــرزا همیش ــایه می ــد س ــدا کن ــرد خ می ک
از آن ســالم و  بعــد  بمانــد و  سرآســیاب 
صلــوات جلســه را رنــگ و بویــی دیگــر 
ــودی  ــت و از گ ــر رف ــاالی منب ــید ب داد س
ــین را  ــام حس ــه ام ــن ک ــت و ای ــگاه گف قتل
ــرد  ــا ک ــد و دع ــهید کردن ــب تشــنه ش ــا ل ب
کــه بــاران ببــارد و پــس از آن همــه حضــار 
ــد روز بعــد  ــد چن ــد و رفتن آبگوشــت خوردن
ــد و همــه مــردم  ــی را خریدن گوســاله خانعل
ــود  ــی ب ــات غوغای ــوی قن ــدند جل ــع ش جم
ــه  ــود هم ــده ب ــه نمان ــس در خان ــچ ک هی
ــد و  ــذری بگیرن ــت ن ــا گوش ــد ت ــده بودن آم
ــاله  ــوات گوس ــالم و صل ــا س ــد. ب ــا کنن دع
ــد   ــات آوردن ــار قن ــه کن ــان ب ــان کش را کش
پاهایــش را بــا هــزار زحمــت گرفتنــد و 
ــر حلقــش گذاشــت  بســتند و قصــاب کارد ب
ــات همــراه شــد  ــا آب قن و خــون گوســاله ب
ــا  ــر جــا گذاشــت کــه ت و خطــی از خــون ب
محــل اســتخر ادامــه یافــت گوشــت گوســاله 
ــب  ــس بی نصی ــد و هیچك ــه دادن ــه هم را ب
نمانــد در ایــن میــان جــای میــرزا آســیابان 
ــاران  ــود ب ــردا روز دیگــری ب ــود و ف ــی ب خال
ــدنی  ــام ش ــگار تم ــد ان ــدت می باری ــه ش ب
ــی ناگهــان  ــد ول نبــود همــه خوشــحال بودن
ــنگ  ــدای س ــه ص ــد ک ــری در ده پیچی خب
آســیابان  میــرزا  شــد  خامــوش  آســیاب 
ــه  ــفرش ب ــن س ــد او در آخری ــوش ش خام
نــزد خانــواده اش جــان بــه جانــان داده بــود 
ــه  ــه در خان ــا ک ــه م ــه در خان ــب ب و آن ش
همــه اهالــی عــزای آســیابان و شــادی بــاران 
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