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خبرگـزاری فـارس کـه پیـش از ایـن هـم نشـان داده بـود 
جـزو منتقـدان سرسـخت دکتر حسـن روحانی، رییـس جمهور 
کشـورمان محسـوب مـی شـود، در سـفر روحانی بـه کرمان هم 
از هـر راهـی بـرای تخریـب وی اسـتفاده کـرد. ایـن خبرگـزاری 
در اولیـن اقـدام در حالـی کـه کرمانی ها اسـتقبال پرشـور و بی 
نظیـری از کاروان تدبیـر و امیـد داشـتند، گزارشـی بـا عنـوان 
»روحانـی وارد شـهر بنرهـا شـد/ حضـور در مراسـم اسـتقبال با 
چاشـنی نمـره و ارزشـیابی سـاالنه!« )رمزینـه 1( منتشـر کرد و 
نوشـت: » طبق اعالم مسـئوالن دولتی مراسـم اسـتقبال رسمی 
از چهـارراه ولیعصر)عـج( شـروع و تـا چهـارراه کاظمـی، خیابان 
فلسـطین و بلـوار شـهید عباس پـور ادامـه داشـت در صورتی که 

در سـفر رئیس دولت گذشـته اسـتقبال رسـمی از میدان آزادی 
شـروع شـده بود و حضور مردم در مسـیر بلوار جمهوری اسالمی 
بسـیار چشـمگیر بود.« ایـن خبرگـزاری همچنین مدعی شـد:» 
بـا توجـه بـه اینکـه یک سـوم از جمعیـت بیـش از 3 میلیونـی 
اسـتان کرمـان در مرکز اسـتان سـکونت دارد، دولتی ها بـا اعزام 
800 دسـتگاه اتوبوس از سراسـر اسـتان کرمان و پذیرایی رایگان 
ناهـار از آنـان دسـت بـه ریخـت و پـاش زده انـد و حتی شـنیده 
شـده بـه فرمانداری هـا، بخشـداری ها و دهداری هـا ابـالغ شـده 
هزینـه ایـاب و ذهـاب و ناهـار را تامین و به عنوان هزینه جشـن 

مبعـث فاکتـور کنند.«
صفحه2

در حاشیه تخریب رییس جمهور توسط رسانه منتسب به اصولگرایان

دم خروس پیداست!
 خبرگزاری فارس مدعی شد کرمانی ها برای ناهار رایگان و افزایش نمره دانش آموزان از رییس جمهور استقبال کردند

 این خبرگزاری استقبال کنندگان از رییس جمهور را سیاهی لشکر خوانده بود
 خبرگزاری فارس همچنین گالیه های عکاس خود از رییس جمهور را به عنوان گالیه های یک عکاس اصالح طلب 

منتشر کرد
 این عکاس یک روز قبل از انتشار این گالیه ها، از همکاری با خبرگزاری فارس استعفا کرده بود

 عکاس مورد نظر بیش از 4 سال با خبرگزاری فارس همکاری می کرد 

اختصاص اعتبار 
برای فعال سازی 
واحدهای تولیدی 

راکد در کرمان

تنبیه بدنی در مدارس
 بررسی می شود

قربانیان 
زمزمه ی محبت 

نماینده مردم سیرجان و بردسیر 
درخانه ملت:

سهم استان کرمان از 
صنعت و معدن فقط 

خام فروشی است

گفت وگوی اختصاصی پیام ما 
با عطیه مرکزی هنرمند تصویرگر

 کتاب کودک

تبدیل به کاالیی 
لوکس شده
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اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی محور 258/ج94/3
326،000،0006،515،149،445آبرخان )تجدید2(

اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی محور در 259/ج94/3
193،000،0003،848،001،064چشمه )تجدید2(

260/ج94/3
آسفالت محور های هیات آباد، نظم آباد- 

دودمانی، قنات نو، شهرک بلوچ ها، شهرک 
ایزدی ها، اشکم کوه، پشت کوه دوساری 

و ده رضا )تجدید2(
314،000،0006،267،274،776

عملیات بازگشایی و زیرسازی و ابنیه فنی 261/ج94/3
150،000،0003،000،000،000گراغان تنگان

تکمیل و آسفالت راه های روستایی شهرستان 262/ج94/3
491،000،0009،809،198،880رودبار+ بیژن آباد+ هزار کهور )تجدید(

263/ج94/3
تکمیل و آسفالت راه های روستایی شهرستان 

رودبار+ چارچاهی+ قلعه بحرین+ موتور 
خالق پور )تجدید(

498،000،0009،958،196،595

آگهي مناقصات عمومي دو مرحله اي

احداث باند دوم محور جیرفت- دهبکری حد 264/ج94/3
5،163،000،000198،129،247،253فاصل کیلومتر 553+8 تا 18+700

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان به نشاني: جیرفت - حد فاصل سیلو و پلیس راه،دستگاه مناقصه گزار
بلوار ورودي شهرک صنعتي شماره 2 

دریافت اسناد
)http://iets.mporg.ir( پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات کشور  

مهلت : از تاریخ نشرآخرین آگهي به مدت 7 روز  

تحویل پیشنهادها
محل : اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان )دبیرخانه(

مهلت : از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به مدت 10 روز  

محل : اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان - زمان : طبق اسناد مناقصهگشایش پیشنهادها

           روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان 

همزمان با سفر رییس جمهور به کرمان صورت گرفت

امضای تفاهم نامه احداث نخستین خط ریلي بخش خصوصي 
توسط شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

   صفحه  2

پهلوان حیدرذاکری، کهن کسوت و  پیر ورزش باستانی ایران و کرمان:

پهلوانان
نمی میرند
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پیامک : 
50002203034 2

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

https://telegram.me/payamema

خبر

نماینده مردم سیرجان و بردسیر درخانه ملت:

سهم استان کرمان از صنعت و 
معدن فقط خام فروشی است

نماینـده مـردم سـیرجان و بردسـیر در مجلـس 
شـورای اسـالمی بـا بیـان اینکـه به رییـس جمهور 
معـدن  و  در صنعـت  دولـت شـما  کردیـم  اعـالم 
اسـتان  سـهم  امـا  داده  انجـام  خوبـی  کارهـای 
کرمـان فقـط خـام فروشـی اسـت، تصریـح کـرد: 
200 میلیـارد تومـان تسـهیالت در این حـوزه نیاز 
داریـم تا هـزاران میلیارد ارزش افزوده برای کشـور 
بـه همـراه داشـته باشـد. بـه گزرش ایسـنا شـهباز 
حسـن پـور بـا تقدیـر از مـردم اسـتان کرمـان در 
اسـتقبال از کاروان تدبیـر و امیـد اظهـار کـرد: از 
ریاسـت جمهـوری و هیئـت دولـت به خاطـر توجه 
بـه مشـکالت اسـتان به ویـژه پایلوت شـدن کرمان 
بـرای اقتصـاد مقاومتـی تشـکر مـی کنـم. وی بـا 
اشـاره به بیان مسـائل و مشـکالت اسـتان در سـفر 
رییـس جمهـور به کرمان افزود: در جلسـه شـورای 
اداری اسـتان بـا حضـور رییس جمهـور اعالم کردم 
کـه وظیفـه هـر حکومـت و دولتـی تامیـن امنیـت 
امکانـات  و  تجهیـزات  زمینـه کمبـود  و در  اسـت 
دسـتگاه هـای امنیتـی بـه ویـژه نیـروی انتظامـی 
کـرد:  تصریـح  پـور  دادم. حسـن  تذکـر  بسـیج  و 
شـرمنده هسـتیم کـه اسـتان کرمان بیـش از 500 
شـهید در مبـارزه بـا مـواد مخـدر تقدیم کـرده، تا 
کـی باید ایـن وضعیـت ادامه داشـته باشـد؟ وی با 
اشـاره بـه اینکه بیشـترین تلفـات جـاده ای مربوط 
بـه اسـتان کرمـان اسـت، بیـان کـرد: چـرا نبایـد 
همـه جـاده های به دوربیـن مجهز شـوند؟ نماینده 
شـورای  مجلـس  در  بردسـیر  و  سـیرجان  مـردم 
اسـالمی گفـت: در ایـن نشسـت به رییـس جمهور 
اعـالم کردیـم کـه 300 هـزار میهمـان ناخوانـده 
اتبـاع کشـورهای دیگـر در اسـتان کرمـان چه می 
کننـد؟ عضـو کمیسـیون برنامـه و بودجـه مجلـس 
همـه  از  سـفر  ایـن  در  افـزود:  اسـالمی  شـورای 
چیـز گفتـه شـد، امـا راجـع بـه 25 درصـد از ولی 
نعمتانـی که تحت پوشـش کمیته امداد، بهزیسـتی 
و نهادهـای حمایتی هسـتند، هیچ کس سـخنی به 
میـان نیـاورد و دولـت در آسـتانه ماه رمضـان باید 

بـرای ایـن عزیـزان چـاره اندیشـی کند.
حسـن پور اظهار کـرد: از رییس جمهور سـئوال 
اسـتان  تمـام  نیمـه  پـروژه  هـزار   2 بـرای  کـردم 
برنامـه ای دارنـد؟ اسـتخر بردسـیر،  کرمـان چـه 
سـاختمان اداره کل آمـوزش و پـرورش،  صـدا و 
سـیمای کرمـان، تعزیـرات و سـایر مجموعـه هـا از 
جملـه ایـن طـرح هـای نیمـه تمـام اسـت. وی بـا 
اشـاره به مطـرح کردن مشـکل کمبـود آب کرمان 
و اینکـه حـدود یـک هـزار روسـتای اسـتان کرمان 
بـا تانکـر آبرسـانی مـی شـوند، بیـان کـرد: بیکاری 
یـک معضـل جـدی در کشـور اسـت و بـه رییـس 
جمهـور اعـالم کردیـم دولـت شـما در صنعـت و 
معـدن کارهـای خوبی انجام داده اما سـهم اسـتان 
پـور  حسـن  اسـت.  فروشـی  خـام  فقـط  کرمـان 
تصریـح کـرد: 200 میلیـارد تومـان تسـهیالت نیاز 
داریـم تا هـزاران میلیارد ارزش افزوده برای کشـور 
بـه همراه داشـته باشـد. نماینـده مردم سـیرجان و 
بردسـیر در مجلس شـورای اسـالمی بیـان کرد: در 
بحث بهداشـت و درمان و سـالمت کارهای خوب و 
بزرگـی در ایـن دولت انجام شـده اما سـهم اسـتان 
کرمـان فقـط اعـزام بیمـار به یـزد، تهران و شـیراز 
شـده و 3 هـزار تخـت بیمارسـتانی کـم داریم. وی 
در ادامـه بـا اشـاره بـه انتخـاب اسـتان کرمـان بـه 
عنـوان پایلـوت در اقتصـاد مقاومتی اظهـار کرد: از 
مزایـای این امـر، افزایـش اختیـارارت اسـتانداران، 
بهانـه گرفتـن از دسـت مدیـران ترسـو، ناکارآمد و 

منفـی نگر اسـت.
حسـن پـور تصریـح کـرد: بـا ایـن کار، مدیـران 
شـجاع و مدبـر مـی توانند مشـکالت مـردم را حل 
کـرده و سـرمایه گـذاران و کارآفرینان بیشـتری به 
کرمـان خواهنـد آمـد. وی بیـان کـرد: امیدواریم با 
اسـتفاده از ظرفیـت کرمانـی هـای عزیـز در داخل 
و خـارج کشـور بتوانیـم زمینه توسـعه و پیشـرفت 
ببریـم.  پیـش  بـه  بیشـتر  سـرعت  بـا  را  اسـتان 
مجلـس  در  بردسـیر  و  سـیرجان  مـردم  نماینـده 
شـورای اسـالمی در پایـان تاکیـد کـرد: چـرا برای 
صنعـت پسـته اسـتان چـاره اندیشـی نمـی شـود؟ 
چگونـه سـازمان چـای در کشـور داریـم امـا نبایـد 
بـورس، بـازار و یـا سـازمان پسـته نداشـته باشـیم.

اصالح بیش از 4 
کیلومتر از شبکه هاي 
برق فشار متوسط و 
ضعیف در زرند

 بـه گـزارش روابـط عمومي 
بـرق  نیـروي  توزیـع  شـرکت 
مانـور  کرمـان،  اسـتان  شـمال 
عملیاتـي دوروزه لحظه صفر در 
شهرسـتان زرند برگـزار و بیش 

از 4 کیلومتـر از شـبکه هـاي بـرق فشـار متوسـط و ضعیف اصـالح و بهینه 
سـازي شـد.   دبیرسـتاد بحـران و پدافنـد غیرعامـل شـرکت در خصـوص 
برگـزاري ایـن مانورگفـت: مانـور عملیاتـي لحظه صفر)شـبیه سـازي زلزله 
فرضـي بـا قـدرت 6.2 ریشـتر ( بـا همـکاري 12 گـروه کاري از شـهرهاي 
کوهبنـان، راور، چتـرود، رفسـنجان و زرند در روسـتاهاي ابراهیم آباد، عزیز 
آبـاد و احمـد آباد شهرسـتان زرنـد انجام شـد. اعتمادیان در ادامـه گفت: با 
انجام مانور فوق، 3 دسـتگاه پسـت هوایي توزیع اصالح، قسـمتي از شـبکه 
ي فشـار ضعیـف بـه کابل خود نگهـدار تبدیل ، بیـش از 30 اصله پایه هاي 
فشـار ضعیـف و متوسـط تعویـض و بیـش از 200 مورد اسپیسـر به منظور 
جلوگیـري از اتصالـي وسـرقت احتمالـي در شـبکه هاي برق نصـب گردید. 
همچنیـن رفـع نقض حریم شـبکه ها و شـاخه زني درختان نیـز در مناطق 

فـوق انجام شـد .

آغاز آب رسانی 
به 249 روستای 
استان کرمان

رئیـس  دسـتور  بـا  همزمـان 
جمهور به شـکل ویدئـو کنفرانس 
وبـا حضور قائـم مقـام  وزیرنیرو و 
مدیرعامـل شـرکت آبفـار کشـور، 
آب رسـانی به 249 روستای بدون 
آب اسـتان آغـاز شـد. به گـزارش 

روابط عمومی شـرکت آبفار اسـتان کرمان، مدیرعامل شـرکت آبفار اسـتان کرمان  
درحاشـیه  ایـن مراسـم درخصـوص پـروژه هـای افتتـاح شـده ،گفت: ایـن پروژه 
هـا درقالـب 25مجتمـع  آب رسـانی در 23شهرسـتان اسـتان تعریـف شـده اند. 
علی رشـیدی افزود: آب رسـانی به 25مجتمع روسـتایی شـامل 249روسـتا تحت 
پوشـش ویا سـطح دو در این پروژه تعریف شـده اسـت که خوشـبختانه پروژه ها 
همگـی بـاالی 70درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارنـد. وی اظهار کـرد: بـرای اجرای 
ایـن پـروژه هـا حفـر وتجهیز30حلقـه چـاه ولولـه گـذاری خـط انتقال بـه طول 
1100کیلومتـر و نیـز احداث مخـزن به حجم 25هزار متر مکعب باید انجام شـود 
کـه تـا ایـن لحظه 22حلقـه چاه حفر شـده، لولـه گذاری بـه طـول 615کیلومتر 
محقـق شـده ونیـز مخزن به حجـم 14هزار و200متر مکعب احداث شـده اسـت. 
مدیرعامـل آبفـار اسـتان کرمـان تصریـح کرد:باتوجه بـه فازبندی بـودن برخی از 
طـرح هـا حفـر وتجهیز 8حلقه چـاه ونیز لوله گـذاری 485کیلومتـری باقی مانده 

اسـت کـه بـه زودی انجام می شـود.

آبفاربرق شمال

کرمان ویچ

خبرگـزاری فـارس کـه پیـش از این 
منتقـدان  جـزو  بـود  داده  نشـان  هـم 
روحانـی،  حسـن  دکتـر  سرسـخت 
محسـوب  کشـورمان  جمهـور  رییـس 
مـی شـود، در سـفر وی به کرمـان هم 
روحانـی  تخریـب  بـرای  راهـی  هـر  از 

کـرد.  اسـتفاده 
ادعای استقبال از رییس جمهور برای نمره!

کـه  حالـی  در  اقـدام  اولیـن  در  خبرگـزاری  ایـن 
از کاروان  کرمانـی هـا اسـتقبال پرشـور و بـی نظیـری 
تدبیـر و امیـد داشـتند، گزارشـی بـا عنـوان »روحانـی 
وارد شـهر بنرهـا شـد/ حضـور در مراسـم اسـتقبال بـا 
چاشـنی نمره و ارزشـیابی سـاالنه!« )رمزینه 1( منتشـر 
کـرد و نوشـت: » طبـق اعـالم مسـئوالن دولتی مراسـم 
اسـتقبال رسـمی از چهـارراه ولیعصر)عـج( شـروع و تـا 
شـهید  بلـوار  و  فلسـطین  خیابـان  کاظمـی،  چهـارراه 
عباس پـور ادامـه داشـت در صورتـی کـه در سـفر رئیس 
دولـت گذشـته اسـتقبال رسـمی از میدان آزادی شـروع 
بلـوار جمهـوری  مسـیر  در  مـردم  و حضـور  بـود  شـده 

بـود.« بسـیار چشـمگیر  اسـالمی 
 خبرگـزاری فارسـهمچنین مدعـی شـد:» بـا توجـه بـه 
اینکـه یک سـوم از جمعیـت بیـش از 3 میلیونـی اسـتان 
کرمـان در مرکـز اسـتان سـکونت دارد، دولتی هـا بـا اعزام 
800 دسـتگاه اتوبوس از سراسـر اسـتان کرمـان و پذیرایی 
رایـگان ناهـار از آنـان دسـت بـه ریخـت و پـاش زده انـد و 
و  بخشـداری ها  فرمانداری هـا،  بـه  شـده  شـنیده  حتـی 
دهداری هـا ابـالغ شـده هزینـه ایـاب و ذهـاب و ناهـار را 
تامیـن و بـه عنـوان هزینـه جشـن مبعـث فاکتـور کنند.«

 در ادامـه ایـن گـزارش سراسـر تخریبـی آمـده بـود:» 
ابـالغ بـه مـدارس از سـوی آمـوزش و پـرورش مبنـی بـر 
اعـزام دانش آمـوزان بـه مراسـم اسـتقبال بـا چاشـنی قول 
افزایـش تا سـه نمـره ای، نمره ارزشـیابی سـاالنه، اعـزام به 

سـفر گردشـگری از جملـه بـه ماهـان و تعطیلـی مـدارس 
از  کرمـان  نزدیـک  شهرسـتان های  و  بخش هـا  حتـی 
ترفندهـای دولـت تدبیـر بـرای اعـزام سـیاهی لشـکر بـه 

مراسـم اسـتقبال اسـت.« 
خبرگـزاری فـارس در پایـان این گزارش هـم آورده بود: 
»حتـی از برخـی دانشـگاه های جنوب اسـتان کرمـان خبر 
رسـیده کـه برخـی اسـاتید قـول افزایـش نمـره تـرم را به 
دانشـجویان اعزامـی بـه کرمـان داده انـد. در هـر صـورت 
دولـت تدبیـر از تمـام تدابیـر خـود بـرای اعـزام سـیاهی 
لشـکر در اسـتقبال از حسن روحانی اسـتفاده کرده است.«
عکاس خبرگزاری فارس، یک شبه اصالح طلب شد

 امـا ایـن گـزارش تنهـا حرکـت ایـن خبرگـزاری علیـه 
رییـس جمهور در سـفر به اسـتان کرمان نبـود. خبرگزاری 
بـا عنـوان »گالیـه یـک  پنـج شـنبه خبـری  روز  فـارس 
عـکاس اصالح طلـب از رئیـس جمهـور: من کسـی بودم که 
بـه شـما رای دادم، امـا به شـدت پشـیمونم« منتشـر کرد.

)رمزینـه 2( ایـن خبـر از وبـالگ یکـی از عکاسـان کرمانی 
برداشـته شـده بود. 

فـارس در پایـان ایـن خبـر مدعـی شـده بود:» محسـن 
رجب پـور عـکاس نشـریات اصالح طلـب کرمـان، امـروز در 
نشسـت شـورای اداری کرمـان بـا رئیـس جمهـور در حین 
مرتضـوی  شـهید  سـالن  از  بی احترامـی  بـا  عکسـبرداری 

اسـتانداری کرمـان اخراج شـد.« 
جـدای از ایـن کـه خبرگـزاری فـارس حتـی در بازنشـر 
ایـن خبـر از وبالگ محسـن رجب پـور، عکاس مـورد نظر، 
رسـم امانـت داری را بـه جـا نیـاورده و قسـمتی از متـن 
را حـذف کـرده بـود، ایـن خبرگـزاری عـکاس خـودش را 
بـه عنـوان عـکاس نشـریات اصـالح طلـب اسـتان کرمـان 
معرفـی کـرد! محسـن رجب پور بیش از 4 سـال اسـت که 
بـا خبرگـزاری فـارس همـکاری می کنـد. او حتی در سـفر 
اخیـر رییـس جمهـور به کرمـان هـم دو گـزارش تصویری 
بـرای فـارس فرسـتاده اسـت. )رمزینـه 3( و )رمزینـه 4(. 

از او بـه  رجـب پـور، عکاسـی کـه خبرگـزاری فـارس 
عنـوان عـکاس نشـریات اصـالح طلـب نـام بـرده اسـت، 
در مـاه هـای اخیـر هـم چندیـن گـزارش تصویـری بـرای 
ایـن خبرگـزاری کار کـرده اسـت. گـزارش هـای تصویـری 
همچـون: پاکسـازی نمادیـن زبالـه در کرمـان مـورخ 17 
فروردیـن 95 )رمزینـه 5(، انتخابـات مجلـس خبـرگان و 
مجلـس شـورای اسـالمی دراسـتانها مـورخ 7 اسـفند 94 
)رمزینـه 6(، اعطای دکترای افتخاری به پرفسـور سـمیعی 
مـورخ 4 اسـفند 94 )رمزینـه 7(، انهـدام 3 باند سـرقت در 
کرمـان مـورخ 18 آبـان 94 )رمزینـه 8(، بازسـازی صحنه 
قتـل پاسـاژ ولیعصر)عـج( در کرمان مورخ 29 شـهریور 94 
)رمزینـه 9( و چنـد گـزارش تصویـری دیگر که در آرشـیو 

خبرگـزاری فـارس موجودنـد.
امـا گـزارش هـای تصویـری محسـن رجـب پـور بـرای 
خبرگـزاری فـارس فقـط بـه ایـن چنـد مـاه اخیـر خالصه 
نمـی شـود. اگر بیشـتر در آرشـیو عکس خبرگـزاری فارس 
جسـت و جـو کنیـم، گـزارش هـای تصویری قدیمـی تری 
کـه بـه چنـد سـال پیـش مربوطنـد بـر مـی خوریـم. چند 
گـزارش تصویـری محسـن رجـب پـور کـه در خبرگـزاری 
ادامـه  در  را  منتشـر شـده  پیـش  هـای  در سـال  فـارس 
مـی بینـد: مراسـم غبارروبـی و عطـر افشـانی گلزار شـهدا 
 91 تیـر   2 مـورخ  کرمـان  در  پاسـدار  هفتـه  بمناسـبت 
)رمزینـه 10(، کلنـگ زنـی مجتمـع فرهنگـی و آموزشـی 

هنـزا بـا حضـور وزیـر آمـوزش و پـرورش در کرمـان مورخ 
انتخابـات  یازدهمیـن دوره  26 خـرداد 91 )رمزینـه 11( 
ریاسـت جمهـوری و چهارمیـن دوره انتخابـات شـوراهای  
اسـالمی شـهر در کرمـان مـورخ 24 خـرداد 92 )رمزینـه 
12(، یـک روز بـا طبیعـت مورخ 13 فروردیـن 93 )رمزینه 

13( و چندیـن و چنـد گـزارش تصویـری دیگـر.
دم خروس پیداست

همچنیـن در طـول سـال هـای اخیـر، محسـن رجـب 
پـور، عکاسـی کـه خبرگـزاری فـارس مدعـی شـده عکاس 
نشـریات اصـالح طلب اسـت، در وبالگ خـود 178 گزارش 
تصویـری منتشـر کـرده اسـت کـه بیـش از 80 درصد این 
گـزارش هـا بـرای خبرگـزاری فـارس کار شـده انـد. حـال 
چگونـه اسـت خبرگـزاری فـارس، گالیه های عـکاس خود 
را بـه عنـوان گالیـه یـک عـکاس اصـالح طلـب از رییـس 

جمهـور منتشـر مـی کند؟!
چگونـه ایـن عـکاس تـا پیـش از این کـه بـا خبرگزاری 
فـارس کار مـی کـرده، اصـالح طلب به حسـاب نمـی آمده 
امـا پـس از نوشـتن ایـن متـن در وبـالگ خـود، اصـالح 
طلـب بـه حسـاب آمـده اسـت؟ ضمنـا بـا توجـه بـه اینکه 
خبرگـزاری فارس مدعی شـده محسـن رجب پـور، عکاس 
نشـریات اصـالح طلـب اسـت، امـا ایـن عـکاس در همیـن 
سـفر روحانـی بـه کرمـان هـم دو گـزارش تصویـری بـرای 
فـارس کار کـرده، آیا منظـور خبرگزاری فارس از نشـریات 

اصـالح طلـب، خـود آن خبرگزاری اسـت؟
نکتـه بعـدی کـه بایـد بـه آن اشـاره شـود، اسـتعفای 
محسـن رجب پـور از خبرگزاری فارس اسـت.)رمزینه 14( 
ایـن عـکاس در وبالگ خـود متن اسـتعفایش از خبرگزاری 
فـارس را منتشـر کـرده و نوشـته: »اینجانب محسـن رجب 
از  کـه  کرمـان  اسـتان  فـارس  خبرگـزاری  عـکاس  پـور 
چهارسـال پیـش فعالیـت خـودم را در ایـن رسـانه شـروع 
کـردم بـه علـت پـاره ای از مشـکالت کـه شـاید گفتنـش 
صحیـح نباشـد اسـتعفای خـودم را از ایـن رسـانه و ایـن 
سـرویس اعـالم میـدارم.« رجـب پـور چهارشـنبه گذشـته 
اسـتعفا داد و خبرگـزاری فـارس یـک روز بعـد یعنـی پنج 
بـه عنـوان گالیـه یـک  را  شـنبه متـن گالیـه هـای وی 
عـکاس اصـالح طلـب منتشـر کـرد. شـاید توجـه بـه ایـن 
نکتـه در کنـار توضیحـات ذکر شـده راهگشـای چرایی این 

عمـل غیراخالقـی خبرگـزاری فـارس باشـد.

در حاشیه تخریب رییس جمهور توسط رسانه منتسب به اصولگرایان

دم خروس پیداست!

رئیـس سـازمان صنعت، معـدن و تجارت اسـتان کرمان 
گفـت: هشـت هـزار میلیـارد ریـال تسـهیالت بـرای فعـال 
سـازی واحدهـای تولیـدی راکـد و نیمـه فعال این اسـتان 

یافت. تخصیـص 
 بـه گـزارش ایرنـا محمـود سـلطانی زاده دیـروز افـزود: 
سـهم اسـتان کرمـان از نقدینگـی فعـال سـازی واحدهـای 

راکـد، هفـت درصـد معـادل هشـت هـزار میلیـارد ریـال 
اسـت. وی ادامـه داد: 120 هـزار میلیـارد ریـال نقدینگـی 
بـرای فعـال سـازی واحدهای مشـکل دار و راکد کشـور در 
نظـر گرفته شـده تـا واحدهـای متقاضی تسـهیالت بتوانند 
تولیـد و اشـتغالزایی را افزایـش دهند. سـلطانی زاده عنوان 
مراجعـه  بـا  تواننـد  مـی  دارای شـرایط  متقاضیـان  کـرد: 

بـه سـایت www.behinyab.ir نسـبت بـه اسـتفاده از 
تسـهیالت واحدهـای صنعتـی راکد و غیرفعال اقـدام کنند. 
وی گفـت: متقاضیـان بعـد از ثبـت نـام در سـایت بایـد به 
معاونـت تولیـد سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان 
کرمـان مراجعـه و نسـبت بـه تکمیـل اوراق خـود اقـدام 
کننـد. وی اضافـه کـرد: 330 واحـد تولیـدی غیرفعـال و 
همچنیـن 400 واحـد تولیـدی نیمـه فعـال که بـا ظرفیت 
کامـل فعالیـت نمـی کننـد در اسـتان کرمـان وجـود دارد.

رئیـس سـازمان صنعت، معـدن و تجارت اسـتان کرمان 
تصریـح کـرد: واحدهـای راکـد و مشـکل دار صنعتـی با در 
نظـر گرفتـن مالحظـات حتی با بدهـی بانکی مـی توانند از 

این تسـهیالت اسـتفاده کنند.
 وی بـا بیـان اینکـه سـقف تسـهیالت دریافتی بـرای هر 
واحـد تولیـدی بسـتگی بـه میـزان متقاضیـان دارد گفـت: 
مقـدار تسـهیالت در کارگـروه تسـهیل و رفع موانـع تولید، 
بـرای هـر واحد مشـخص مـی شـود. وی ادامـه داد: امکان 
تشـکیل کارگـروه تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد بـه صورت 

روزانه وجـود دارد. 
وی همچنیـن عنـوان کـرد: واحدهایـی کـه زیـر یکصـد 

نفـر اشـتغال دارنـد در اولویت اسـتفاده از تسـهیالت بانکب 
قـرار دارند.  سـلطانی زاده گفت: سـازمان صنعـت، معدن و 
تجـارت بـا واگذاری تسـهیالت بانکی توانسـته 11 درصد از 
730 واحـد صنعتی مشـکل دار اسـتان کرمـان را به چرخه 

تولیـد برگرداند.
رئیـس سـازمان صنعت، معـدن و تجارت اسـتان کرمان 
بـا اشـاره بـه وجـود 352 مصوبه در نشسـت هـای کارگروه 
تسـهیل و رفـع موانع تولید گفت: بیـش از 30 درصد از این 
مصوبات تاکنون اجرایی شـده و مابقی در دسـت اجراسـت. 
وی بـا اشـاره به حمایـت از واحدهای تولیـدی راکد و نیمه 
فعـال اسـتان کرمـان بیـان کـرد: سـازمان صنعـت، معـدن 
و تجـارت اسـتان کرمـان در سـال گذشـته هفـت میلیـارد 
و 100 میلیـون ریـال یارانـه سـود تسـهیالت در اختیـار 
واحدهـای تولیـدی گذاشـته اسـت. مصوبـه تعییـن تکلیف 
هفـت هـزار و 500 واحـد تولیـدی غیرفعـال و مشـکل دار 
کشـور بعـد از راه اندازی سـتاد فرماندهی اقتصـاد مقاومتی 
در سـال ›اقتصـاد مقاومتـی؛ اقـدام و عمـل‹ بـه ریاسـت 
معـاون اول رئیـس جمهـوری در اردیبهشـت سـال جـاری 

اعالم شـد.

اختصاص اعتبار برای فعال سازی واحدهای 
تولیدی راکد در کرمان

 خبر

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir
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تفاهمنامـه احداث خط ریلي کرمان - بردسـیر - سـیرجان بین شـرکت 
راه آهـن جمهـوري اسـالمي ایـران و شـرکت معدنـي و صنعتـي گل گهـر 
سـیرجان امضـا شـد.  مهندس ناصـر تقـي زاده مدیر عامل شـرکت معدني 
و صنعتـي گل گهـر بـا اعـالم این خبـر به خبرنـگار ما گفت: این نخسـتین 
خـط ریلـي در کشـور اسـت که توسـط بخش خصوصـي احداث مي شـود. 
تقـي زاده افـزود: ایـن خـط ظـرف مدت سـه سـال آینـده احـداث خواهد 

. شد
وي بیـان کـرد: پیـرو ایـن تفاهمنامـه، هزینه حمـل باربیشـتر از قرارداد 

بـه مجتمـع گل گهـر سـیرجان اختصاص مـي یابد.
مهنـدس ناصـر تقـي زاده مدیـر عامـل شـرکت معدنـي و صنعتـي گل 
گهـر در ادامـه  بـا اشـاره به امضا ایـن تفاهم نامـه ان را گامي ارزشـمند در 
ایـن حـوزه دانسـت و إبـراز امیدواري کـرد با حمایـت مدیران و مسـئولین 
ایـن طـرح هـر چه زودتر بـه بهره بـرداري برسـد و راه انـدازي از این طرح 

خدمتـي بـزرگ بـه مردم قدرشـناس سـیرجان و دیـار کریمان  باشـد. 

گفتنـي اسـت همزمـان بـا سـفر رئیـس جمهـوري به اسـتان کرمـان با 
امضـاي تفاهمنامـه بیـن شـرکت راه آهـن و شـرکت گل گهـر سـیرجان با 
مشـارکت 65 درصـدي شـرکت گل گهـر و 35 درصدي دولـت؛ کار احداث 
راه آهـن کرمـان بـه سـیرجان از سـال 96 به مدت سـه سـال بـا هزینه اي 

حـدود یـک هـزار میلیـارد تومـان اجرایي خواهد شـد.

گل گهر

همزمان با سفر رییس جمهور به کرمان صورت گرفت

امضای تفاهم نامه احداث نخستین 
خط ریلي بخش خصوصي توسط 
شرکت معدني و صنعتي گل گهر 
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کاغذ اخبار

مجلس

فراز و فرودهای 
مجلس نهم

ایرنـا نوشـت: مجلـس نهـم که تنهـا چنـد روز از 
عمـر آن باقیمانـده و مـی رود بـه صفحـات تاریـخ 
جمهـوری اسـالمی ایران بپیوندد، روزهـای پر فراز و 
نشـیبی را تجربـه کـرد و توانسـت خود را بـه عنوان 
یکـی از تاثیرگذارتریـن دوره هـای مجلـس شـورای 
اسـالمی جـای دهد. نوشـتار زیر اشـاره ای به برخی 

اتفاقاتـی اسـت کـه در مجلس نهـم رخ داد: 
یکشنبه سیاه مجلس

نخسـتین چالـش دولت دهـم با مجلـس نهم در 
کمتـر از یک سـال از اسـتقرار مجلـس جدید یعنی 
در 15 بهمـن مـاه سـال 91 و در جریـان اسـتیضاح 
عبدالرضـا شـیخ االسـالمی وزیـر وقت تعـاون، کار و 
رفـاه اجتماعی بـه دلیل انتصاب سـعید مرتضوی در 
مدیریـت سـازمان تامین اجتماعی شـکل گرفت. در 
جلسـه اسـتیضاح، رییس دولت دهم پشـت تریبون 
قـرار گرفـت و بـه دفـاع از عملکـرد شـیخ االسـالم 
پرداخـت.  احمـدی نـژاد در دفاعیـات خـود ضمـن 
متهـم کـردن رییـس مجلـس بـه دخالـت در امـور 
اجرایـی، تهدیـد بـه افشـای برخـی مطالـب کـرد و 
سـپس کلیپـی تصویـری از دیـدار سـعید مرتضوی 
و فاضـل الریجانـی )برادر رییس مجلس( در جلسـه 
علنـی پخش شـد کـه صـوت آن کاماًل نامفهـوم بود 
و از ایـن رو، وی اقـدام به خواندن سـخنان رد و بدل 

شـده میـان آن دو نفـر کرد.
حمله به الریجانی در قم

جلسـه  برگـزاری  از  پـس  هفتـه  یـک  حـدود 
اسـتیضاح شـیخ االسـالمی، علـی الریجانـی بـرای 
سـخنرانی در آیین 22 بهمن در قم به این شـهر که 
نمایندگـی مـردم آن را در مجلـس عهده دار اسـت، 
سـفر کـرد.  پیـش از ورود الریجانـی بـه شبسـتان 
حـرم مطهـر حضـرت معصومـه )س( و در مسـیر 
راهپیمایـی وی، عـده ای در خیابـان هـای اطـراف 
حـرم در حالـی کـه پوسـترهایی منقش بـه تصاویر 
رهبری و احمدی نژاد در دسـت داشـتند، شعارهای 
›زنـده بـاد بهـار‹ ، ›الریجانـی ، بصیـرت بصیـرت‹ ، 
›رئیـس بـی بصیـرت نمـی خواهیم‹ سـر مـی دادند 
که سـبب شـد الریجانی مسـیر خـود را تغییـر داده 
و بـه جـای خیابـان شـهدا از خیابان چهارمـردان به 
سـمت حـرم حرکت کنـد. امـا زمانی کـه الریجانی 
قصد داشـت سـخنرانی خود را براسـاس متن دست 
نوشـته ای کـه آمـاده کـرده بـود، ایراد کنـد، حدود 
100 نفـر پـس از چنـد دقیقـه در قالـب گروه هـای 
10 - 5 نفـره از چنـد نقطـه شبسـتان بپا خاسـته و 
علیـه وی شـعار داده و بـه مـرور بـه سـمت تریبون 
حرکـت کردنـد و حتی افرادی با پرتـاب لنگه کفش 
و مهـر نمـاز به سـمت الریجانـی سـعی در مضروب 

کردن وی داشـتند.
تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی

از میـان گـزارش هایـی کـه فرصـت قرائـت از 
تریبـون مجلـس نهـم را یافـت، بـه جرات مـی توان 
تامیـن  از سـازمان  تفحـص  و  گفـت کـه تحقیـق 
اجتماعـی مهـم تریـن و در عیـن حـال اثرگذارترین 
سیاسـی  فضـای  در  تفحـص  و  تحقیـق  گـزارش 
کشـور بـود کـه بـه دلیـل امتنـاع وزیـر کار از عـزل 
مرتضـوی کلیـد آن در مجلـس زده شـد.  هرچنـد 
محـور اصلـی ایـن تحقیـق به عملکـرد دولـت دهم 
و دوران ریاسـت سـعید مرتضـوی بر این سـازمان و 
نیز شـرکت هـای تابعه آن از جمله شسـتا به عنوان 
یکـی از بنـگاه هـای مهـم اقتصادی کشـور بـاز می 
گشـت امـا متـن آن در 13 آذرمـاه 92 یعنـی چنـد 
مـاه بعد از اسـتقرار دولت یازدهم بـه صحن مجلس 
رسـید.  ایـن گزارش حاکی از تضییـع بیت المال در 
ایـن بنـگاه بـزرگ اقتصـادی و محـروم مانـدن بیمه 
شـدگان از درآمدهـای ناشـی از آن و بویـژه نبـود 
مدیریـت صحیـح و کارآمـد و بهینه در شـرکت های 
تحت پوشـش بویژه شـرکت سـرمایه  گـذاری تأمین 
حـق  و  پاداش هـا  پرداخـت  و  )شسـتا(  اجتماعـی 
جلسـات غیرمتعـارف بـه مدیـران و مشـاوران بـود. 
جنجالـی تریـن بخـش آن دریافـت بخشـی از ایـن 
هدایـا از سـوی برخـی از نمایندگان مجلس هشـتم 
بوده اسـت که اسـامی آنان هیچگاه رسـانه ای نشد.  
ایـن گـزارش  پـس از تصویـب در صحـن مجلـس 
راهـی قـوه قضاییه شـد و هنوز درباره سرنوشـت آن 

خبری منتشـر نشـده اسـت.

رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی صبـح دیـروز در دیـدار 
جمعـی از مدیـران، مدرسـان و طـالب حـوزه هـای علمیـه 
و  »هدایـت سیاسـی  دینـی«،  و  فکـری  »هدایـت  تهـران، 
بصیـرت افزایـی« و »راهنمایـی و حضـور در عرصـه خدمات 
اجتماعی« را سـه وظیفه عمده روحانیت برشـمردند و تأکید 
کردنـد: طـالب باید با کسـب صالحیتهـا و آگاهیهـای الزم، 
در دنیـای متفـاوت امـروز خود را بـرای ایفای مسـئولیتهای 
تعییـن کننـده در جامعـه آمـاده کننـد. بـه گـزارش پایـگاه 
اطـالع رسـانی دفتـر مقـام معظـم رهبـری، آیـت اهلل خامنه 
و  ارزشـها  دانسـتن  قـدر  بـرای  بـه طـالب  توصیـه  بـا  ای 
مسـئولیتهای طلبگـی افزودنـد: اگـر همه تخصصهـای مورد 
نیـاز یـک جامعـه بـه بهتریـن شـکل وجـود داشـته باشـد 
امـا جامعـه، دینـی نباشـد، آن ملـت در دنیا و آخـرت دچار 
خسـران و مشـکالت واقعـی خواهـد بـود و ایـن مسـئولیت 
عظیـم یعنـی تبدیـل جامعه بـه جامعـه ای دینی، بـر عهده 
علما و روحانیت و طالب اسـت. ایشـان مفهوم هدایت دینی 
را »تبییـن اندیشـه های نـاب اسـالمی« خواندند و با اشـاره 

بـه تأثیـر فضای مجـازی در افزایش شـبهات دینـی و وجود 
انگیـزه هـای سیاسـی بـرای تزریـق افـکار منحـرف و غلـط 
در ذهـن جوانـان تأکیـد کردنـد: این میـدان، میـدان واقعی 
جنـگ اسـت و روحانیـون و طـالب بایـد مسـلح و آمـاده، 
وارد عرصـه مقابلـه بـا شـبهات و تفکـرات غلـط و انحرافـی 
شـوند. رهبـر انقالب، »اسـالم ارتجاعی، متعصـب، بدون فهم 
حقایـق معنـوی و دچـار جمـود در ظواهـر« را، نمـود واقعی 
تفکـرات انحرافـی برشـمردند و افزودنـد: در لبـه دیگـر ایـن 
قیچـی، »اسـالم التقاطـی« و »اسـالم آمریکایـی« مشـغول 
مقابله با »اسـالم ناب« هسـتند. رهبر انقالب، »درک اسـالم 
نـاب و متکـی بـر کتـاب و سـنت« را با ابـزار خرد و اندیشـه 
اسـالمی، وظیفـه مهم روحانیـون برشـمردند و افزودنـد: راه 
انبیـاء، ترویـج ایـن تفکـر اصیل اسـت و روحانیون نیـز ادامه 
دهنـده ی همیـن راه سـعادت بخـش یعنـی هدایـت دینـی 
مردم هسـتند. ایشـان، هدایت عملی مـردم را مکمل هدایت 
اندیشـه ای آنان دانسـتند و افزودند: با بهترین روشـها، مردم 
را بـه عبـادات و ظواهـر و مصادیـق دینـی از جملـه صـدق، 

امانـت، تقـوا، تـرک منکـر، امر بـه معـروف و سـبک زندگی 
زمینـه عمـق  ایشـان در همیـن  صحیـح، هدایـت کنیـد. 
بخشـیدن بـه اعتقـادات موروثـی مـردم را مهـم برشـمردند 
و خاطرنشـان کردنـد: بایـد بـا اسـتدالل صحیـح، اعتقـادات 
موروثـی را کـه ممکن اسـت در گـذر زمان دچار زوال شـده 
باشـند، عمق ببخشـید و به مسیر صحیح بکشـانید. آیت اهلل 
خامنـه ای، »هدایـت سیاسـی« را دیگـر وظیفه مهـم علما و 
روحانیـون خواندنـد و افزودنـد: علت تأکید مکـرر بر ضرورت 
انقالبـی بـودن حـوزه هـای علمیـه ایـن اسـت که اسـتمرار 

حرکـت صحیـح و انقالبـِی کشـور و جامعـه، بـدون حضـور 
مسـتمر روحانیـت امکان پذیـر نیسـت. آیـت اهلل خامنـه ای 
پـس از تبییـن هدایـت دینی و هدایت سیاسـی، به سـومین 
وظیفـه مهم روحانیـت یعنی »حضور هدایتگـر و نیز میدانی 
در عرصـه خدمـات اجتماعـی« پرداختنـد. ایشـان افزودنـد: 
حضـور طـالب در خدمات رسـانی به مردم، مدرسـه سـازی، 
بیمارسـتان سـازی، کمک بـه مردم هنـگام حـوادث و دیگر 
عرصـه هـا، نیروهـای مردمـی را نیـز بـه صحنـه مـی آورد و 

منشـأ خدمـات خواهد شـد.

رهبر انقالب:

اسالم آمریکایی
 مشغول مقابله با اسالم ناب است

    رهبری

1   هشدار نهاد ریاست جمهوری درباره کالهبرداری با غصب 
عناوین دولتی

روابـط عمومـی نهـاد ریاسـت جمهوری، از شـهروندان خواسـت اقدامـات 
افـراد سـودجویی را کـه بـا غصـب و سوءاسـتفاده از عناویـن نهـاد ریاسـت 
جمهـوری، رییس جمهـوری و مقام هـای عالـی نهـاد، کالهبـرداری می کننـد 
بـه مراجـع قانونـی و انتظامـی منتقـل نماینـد. بـه گـزارش روابـط عمومـی 
نهـاد ریاسـت جمهوری، در این اطالعیه با تشـریح شـگردهای مورد اسـتفاده 
افـراد کالهبـردار و سـودجو عنـوان شـده کـه »تماس بـا مدیـران کانون های 
بازنشسـتگی و دسـتگاه های حمایتـی و خیریـه و انتسـاب خـود بـه نهـاد و 
اخـذ لیسـت افـراد تحـت پوشـش بـه بهانـه پرداخـت تسـهیالت بالعـوض و 
تمـاس بـا افـراد لیسـت مذکور و کالهبـرداری از آنـان، ارسـال پیامک جعلی 
تحـت عنـوان برنده شـدن در مسـابقات قرعه کشـی، جعل امضـای مقام های 
عالـی نهـاد یا سـر بـرگ ریاسـت جمهوری بـرای اسـتخدام یا ارتقای شـغلی 
در دسـتگاه های اجرایـی و کالهبـرداری از خیریـن از طریـق تمـاس و تقلید 
صـدای مقام هـای عالـی نهـاد بـه بهانه کمـک بـه آزادی زندانیان مسـتحق« 

از جملـه ایـن شگرد هاسـت.
2    واکنش محسن رضایی به شایعات اخیر فضای مجازی: 

فرمانده آزاد سازی حلب نیستم
فرمانـده کل سـپاه در دوران دفـاع  نوشـت:  باشـگاه خبرنـگاران جـوان 
مقدس نسـبت به شـایعات اخیر فضای مجازی واکنش نشـان داد. سرلشـکر 
محسـن رضایـی دربـاره شـایعات اخیـر فضـای مجـازی پیرامون حکـم رهبر 
معظـم انقـالب برای فرماندهی آزاد سـازی حلـب عنوان داشـت: این موضوع 
حقیقـت نـدارد. وی افـزود: مـن لبـاس رزم پوشـیدم تا هر کمکی الزم باشـد 

انجـام دهم.
3    وزیر دفاع سابق: صهیونیست ها در زمان مقتضی پاسخ الزم را 

دریافت خواهند کرد
در  دفاعـی  راهبـردی  تحقیقـات  مرکـز  رئیـس  وحیـدی  نوشـت:  مهـر 
واکنـش بـه تـرور شـهید مصطفـی بدرالدین گفـت: در زمـان مقتضـی رژیم 

صهیونیسـتی پاسـخ الزم را دریافـت خواهـد کـرد.
4    جرایم نقدی مربوط به قانون اجرای سیاست های کلی اصل 

44 تعدیل شد
پایـگاه اطـالع رسـانی دولـت نوشـت:با تصویـب هیـات وزیـران، جرایـم 
نقـدی مربـوط بـه قانـون اجـرای سیاسـت هـای کلـی اصـل چهـل و چهارم 
)44( قانـون اساسـی بـرای اجـرا از ابتدای سـال 1395 تعدیل شـد. اسـحاق 

جهانگیـری معـاون اول رییـس جمهـوری این مصوبـه را برای اجـرا به وزارت 
امـور اقتصـادی و دارایـی ابـالغ کرد.

5    رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش: توان بازدارندگی 
ایران مرهون تدابیر فرماندهی معظم کل قواست

تسـنیم نوشـت: آل هاشـم رئیس سـازمان عقیدتـی سیاسـی ارتش گفت: 
بخـش مهمـی از تـوان بازدارندگـی جمهوری اسـالمی ایران نشـأت گرفته از 

اقتـدار نیـروی دریایی راهبردی اسـت.
6    محمدرضاخاتمی: عارف و الریجانی دو پادشاهند 

که در یک اقلیم نمی گنجند
ایرنـا نوشـت: نماینـده اسـبق مجلـس گفـت: تـالش مـا ایـن اسـت کـه 
موضـوع انتخـاب رئیـس مجلـس بـه یک جدایـی بیـن حامیان دولـت منجر 
نشـود امـا آقایـان عـارف و الریجانـی دو پادشـاهند کـه در یـک اقلیـم نمـی 
گنجنـد. محمدرضـا خاتمی تصریح کرد: ریاسـت مجلس یک پسـت سیاسـی 
اسـت و بایـد آن را بـا دیـدی سیاسـی نگاه کـرد. وقتی اصالح طلبـان خود را 
بـه طـور نسـبی پیـروز انتخابات مـی دانند طبیعی اسـت که ریاسـت مجلس 
را هـم حـق خـود بداننـد. زمانی ما مـی گفتیم اصـالح طلب توانمنـدی برای 
ریاسـت مجلـس نداریـم ولـی اکنون شـخصیتی با تجربـه مانند آقـای عارف 

دارد. وجود 
7    مصباح یزدی: برخی حتی در خود انقالب ایجاد تشکیک 

کردند
آنـا نوشـت: آیـت اهلل مصبـاح یزدی گفـت: خدا به وسـیله امـام راحل منت 
بـر جامعـه اسـالمی گذاشـت و گفـت، دیـن در همـه مسـائل دخالـت دارد 
حتـی در مسـائل اجتماعـی و آن قـدر مبـارزه کـرد تـا توانسـت دخالت دین 
در سیاسـت و اجتمـاع را اثبـات کنـد. وی افزود: باید تا جایـی که امکان دارد 
از ایجـاد اختـالف در دیـن و تفرقـه در جامعه اسـالمی جلوگیری کـرد. بدتر 
از همـه اینکـه حتـی در خـود نظـام انقـالب ایجـاد تشـکیک کردنـد و باعث 

تضعیـف پایه هـای نظام و اسـالم شـدند.
8   پاسخ آیت اهلل موحدی کرمانی به سوالی پیرامون برنامه آتی 

اصولگرایان
تسـنیم نوشـت: دبیـرکل جامعـه روحانیـت مبـارز از برنامـه اصولگرایـان 
بـرای انتخابـات ریاسـت جمهـوری در سـال 96 خبـر داد. آیـت اهلل موحـدی 
کرمانـی بـا بیـان اینکه جلسـات ائتـالف اصولگرایی تمام نشـده اسـت، اظهار 
داشـت: جلسـات همگرایـی نیروهـای انقالبـی هـر زمـان الزم باشـد، برگـزار 
خواهـد شـد. وی در پاسـخ بـه سـؤالی دربـاره زمـان آغـاز برنامـه جریـان 

اصولگـرا بـرای انتخابـات ریاسـت جمهوری آتی، تصریـح کرد: بـرای انتخابات 
ریاسـت جمهوری زمـان زیـادی مانـده اسـت، امـا زمانـی کـه ضـرورت پیـدا 

کنـد، جلسـات)وحدت اصولگرایـی( آغـاز خواهد شـد.
9  باهنر:الریجانی باعث شددر قضیه برجام قوه مقننه در موقعیت 

ممتازی قرارگیرد
ایسـنا نوشـت: محمدرضا باهنـر گفت: عملکـرد آقای الریجانی بر ریاسـت 
مجلـس عملکـرد موفقی در سـطح کالن کشـور بود و باعث شـد موقعیت قوه 
مقننـه در اداره امـور کشـور خصوصـاً در مسـأله برجـام، هماهنگـی بـا دولت 
و رصـد کـردن برخـی اشـکاالت دولـت موقعیـت ممتـازی باشـد و مجموعـاً  

ایشـان جـزو رئیس مجالسـی اسـت که نمـره خوبـی در بحث ریاسـت دارد.
10    تغییرات درمدیریتهای صدا و سیما

پـس از رفتـن سـرافراز و انتصـاب علـی عسـگری رده هـای مدیریتـی صدا 
و سـیما طـی چنـد هفته آینـده دسـتخوش تغییرات زیـادی خواهد شـد. به 
گـزارش انتخـاب،  براسـاس گمانـه زنی هـا، حسـن خجسـته و سید محسـن 
مهاجرانـی از نامزدهـای قائـم مقامـی سـازمان هسـتند. از علـی دارابـی بـه 
عنـوان معـاون امـور اسـتان ها یـاد می شـود و اصغـر پورمحمـدی در سـمت 
معاونـت سـیما ابقـا خواهـد شـد. معـاون صـدا نیـز مدیـر جدیـدی را تجربه 
خواهـد کـرد کـه هنـوز دربـاره نـام او جمـع بنـدی جـدی ای وجود نـدارد. 
معاونـت خبـر هـم بـه یکـی از گزینه هـای عبدالرضـا بوالـی، ایرج سـبقتی، 
و سـیدمهرداد سـیدمهدی واگـذار خواهـد شـد. مدیـران شـبکه های »جـام 
جـم«، »پویـا«و »پنج« نیز در فهرسـت تغییرهـا قرار دارند. مدیر شـبکه تازه 
تأسـیس »تهـران« هـم کـه از بسـتگان رئیـس قبلی سـازمان اسـت، ممکن 
اسـت جـای خـود را بـه مدیـر دیگـری بدهـد. مرتضـی شـمس مدیـر مرکز 
»صبـا« از دیگـر مدیرانـی اسـت کـه احتمـاالً بـا پسـت خـود وداع خواهـد 
کـرد. ملکـی تبـار، از مدیـران دارای پیشـینه حضـور در مدیریت هـای ارشـد 
فنـی سـازمان، در زمـره نامزدهـای انتصـاب بـه عنـوان معـاون فنـی صـدا و 
سیماسـت. مرکـز گسـترش فیلمنامه نویسـی که هـم اکنون تحـت مدیریت 
امیـن صدیق اسـت، منحل شـده و اختیـارات و امکانات آن بـه مرکز هنرهای 
نمایـش سـیما منتقـل می شـود. همچنیـن با توجه بـه پذیرفته نشـدن حکم 
اردشـیر زابلـی زاده از سـوی وزارت علوم، محتمل اسـت اصغـر غالمرضایی به 

سـمت ریاسـت دانشـگاه صدا و سـیما بـاز گردد.
11    امشب یارانه اردیبهشت ماه واریز می شود

بـر اسـاس اعـالم مدیرعامـل سـازمان هدفمنـد سـازی یارانه هـا، یارانـه 
45500 تومانی اردیبهشـت 95، یکشـنبه 26 اردیبهشـت سـاعت 24 واریز و 
قابـل برداشـت می شـود. به گـزارش انتخاب، اکبـر ایزدی مدیرعامل سـازمان 
هدفمنـد سـازی یارانـه هـا اعالم کـرد: احترامـاً؛ بدینوسـیله به اطـالع مردم 
شـریف ایـران مـی رسـاند »شـصت و سـومین« مرحلـه یارانه نقـدی مربوط 
بـه اردیبهشـت مـاه سـال جـاری هماننـد مـاه هـای گذشـته بـه ازاء هرنفـر 
455000 ریـال سـاعت 24:00 روز یکشـنبه مـورخ 26/2/1395 به حسـاب 

سرپرسـتان محتـرم خانـوار واریـز و قابل برداشـت خواهـد بود.
12    داعشی دیوانه: مرا زودتر بکشید، ساعت 4 در بهشت قرار 

دارم!
باشـگاه خبرنـگاران جـوان نوشـت: یـک عنصـر گـروه تروریسـتی داعـش 
از افـرادی کـه او را بـه اسـارت گرفتـه بودند، خواسـت هـر چه زودتـر وی را 
بکشـند تـا بتوانـد بـه ادعـای خـودش سـاعت 4 بعـداز ظهـر در یک مراسـم 
مهـم در بهشـت حاضـر شـود. ایـن عنصـر گـروه تروریسـتی داعش بوسـیله 
نیروهـای پیشـمرگه نزدیـک موصـل عراق اسـیر شـد. این عنصر داعشـی در 
اظهاراتـی عجیـب مدعـی شـد: مراسـم سـاعت 4 بعدازظهـر در بهشـت آغاز 

شـود. می 

محمد جواد ظریف: 

باید مردم در عمل،  آثار و نتایج برجام را احساس کنند
وزیـر امـور خارجـه کشـورمان صبـح دیـروز گفـت: مـردم 
بایـد در عمـل نتیجـه برجـام را احسـاس کننـد. بـه گـزارش 
خبرگـزاری خبرآنالیـن،  محمـد جـواد ظریـف، وزیـر امـور 
خارجه کشـورمان در افتتاحیه سـمینار رؤسای نمایندگی های 
جمهـوری اسـالمی ایـران در خارج از کشـور با عنـوان »برجام 
و اقتصـاد مقاومتـی، فرصت ها و ظرفیت ها« با تشـریح رویکرد 
مخالفـان توافـق برجـام در آمریـکا اظهـار داشـت کـه برخـی 
مخالفـان برجـام کـه سـابقه طرفـداری از رژیم صهیونیسـتی 
در آمریـکا را دارنـد، سـعی نمودنـد بـا اعمـال دیدگاه هـای 
تنگ نظرانـه خویـش روند کند سـاختن برجـام را دنبال کنند. 
ایـن رویکرد مخالفـان نیازمند هوشـیاری و طراحی های جدید 
بـرای خلق چشـم اندازهای جدید و پیشـبرد اهـداف جمهوری 
اسـالمی ایـران اسـت. وزیـر امـور خارجه کشـورمان بـا تبیین 
ضـرورت واقع بینـی در ارائـه تصویـر منصفانه از نتایج بدسـت 
آمـده در پرتـو برجـام گفـت: در حـوزه اطالع رسـانی نیـاز بـه 
ارائـه گـزارش دقیـق و واقعـی نسـبت بـه تالش هـای به عمل 

آمـده بـرای تبولـر آثـار توافق برجـام در حوزه بانکـی و مالی و 
اطالع رسـانی شایسـته نسـبت به واقعیت های جـاری حاکم بر 
فرآینـد برجـام می باشـیم و نمایندگی های جمهوری اسـالمی 
ایـران در خـارج از کشـور در ارائـه این رویکرد و گشـایش های 
جدیـد نقش بارز و اساسـی دارند. دکتر صالحـی معاون رئیس 
جمهـور و رئیـس سـازمان انـرژی اتمـی بـه عنـوان دومیـن 
سـخنران افتتاحیـه همایـش سـفرا، ضمـن تشـریح جزئیـات 
فنـی توافـق برجـام در خصـوص فرصت هـای به وجـود آمده 
ناشـی از توافـق برجـام اظهـار داشـت: فراینـد غنی سـازی در 
چارپـوب ظرفیـت های علمـی و منابع طبیعی کشـور در حال 
پیشـرفت اسـت و روند پیشـبرد فعالیـت های انـرژی اتمی به 
طـور طبیعی و متناسـب بـا برنامه راهبردی کشـور در مسـیر 
شـفاف و مطابق با شـاخص هـای بین المللی رو به جلو اسـت 
و مـا در بخـش صنعتـی شـدن فعالیت هـای اتمی کشـور، در 
حـال ارتقـای تکنولوژیک با ماشـین آالت مدرن هسـتیم و در 
زمینـه تجـاری سـازی نیـز فـروش آب سـنگین را در سـطح 

بـازار جهانی جـا انداخته و موقعیـت کشـور را در زمینۀ انرژی 
صلـح آمیز اتمـی ارتقاء بخشـیده ایم. معاون رئیـس جمهور و 
رئیس سـازمان انرژی اتمـی پیرامون مجموعه خدمـات انرژی 
اتمـی در ارائـۀ خدمات پزشـکی اظهار داشـت: در حوزۀ تأمین 
سـالمت مـردم برای تولید دارد و انواع دسـتگاههای پیشـرفته 
تصویربـرداری پزشـکی، موفقیت های سـودمندی را با رویکرد 
بهـره وری سـازنده در چارچـوب قاعـده فایـده و هزینـه بـرای 

پیشـرفت کشـور بدسـت آورده ایم.
دکتـر عراقچـی سـومین سـخنران افتتاحیه همایش سـفرا 
بـا تشـریح دسـتاوردهای توافـق برجـام اظهـار داشـت: توافق 
برجـام موجـب تثبیت برنامـه صلح آمیز اتمـی گردید و هزینه 
هـای تحمیلـی بر کشـور را رفع سـاخته و سـایه تحریـم ها و 
6 قطعنامـه شـورای امنیـت علیه کشـور را از بین بـرد. معاون 
بیـن المللـی و حقوقـی وزارت امـور خارجه با تبیین سیاسـت 
های ایران هراسـی ناشـی از رویکردهای بدخواهانـه در آمریکا 
و البـی صهیونیسـتی و متحدین آنها در منطقه اظهار داشـت: 

سیاسـت ایران هراسـی فضاسـازی هـای کاذبی اسـت که می 
توانـد فرصـت هـا و واقعیـت هـای ناشـی از توافـق برجـام را 
غبارآلـود سـازد ولـی خوشـبختانه بـا تالشـهای جاری کشـور 
و برداشـته شـدن گام هـای بلنـد در چارچـوب اعـاده سـاز و 

کارهـای رفـع تحریمهـا و طبیعـی سـازی تمامـی عرصه های 
مربـوط به تجـارت خارجی و تولیـد و فروش نفـت، بازاریابی و 
بررسـی مکانیـزم عادی سـازی تعامـالت مالی و بانکـی پس از 

برجام شـاهد هستیم.

خبر
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کرمون

داستان

کرمـون- صنعـت چاپ یکـی از پدیده های قـرن جدید 
اسـت. صنعتـی کـه تحـول را در امـر ارتباطـات و در زمینه 
سیاسـی، اجتماعـی و فرهنگـی جوامع ایفا کـرد. اما در کنار 
نویسـندگان، شـاعران و... کسـانی هـم بودنـد و هسـتند که 
در پشـت پـرده ایفـای نقـش مـی کننـد و اگـر نبـود تالش 
هـای شـبانه روزی و طاقت فرسـای آنان در محیـط آلوده و 
پـر سـر و صـدا در چاپخانه ها هرگـز تالش روزنامـه نگاران 
و فرهنگیـان بـه ثمـر نمـی نشسـت و علـم دانشـمندان در 

سراسـر جهان منتشـر نمی شـد.

مهـدی عسـکری یکـی از چاپچیانـی اسـت کـه در چهل 
سـال اخیـر در چاپخانه گلبهـار کرمان انجـام وظیفه نموده 
اسـت. عسـکری در گفـت و گویـی کوتـاه بـا پیام مـا گفت: 
از سـال 1354 بـه کار در چاپخانـه مشـغولم. وقتـی کارم 
بـا آقـای  را شـروع کـردم 11 سـال سـن داشـتم. پـدرم 
اجله)مدیـر چـاپ گلبهار( دوسـت بـود و من که همیشـه از 
درس و مشـق فـراری بـودم را بـه او سـپرد. کـم کـم به کار 

چـاپ عالقـه مند شـدم.«
وی افزود:»ابتـدا کـه بـه کار در چاپخانـه مشـغول شـدم 

مـکان چاپخانـه گلبهـار در بـازار سـرپوش بود. آقایـان اجله 
و شـکوری بـا هـم شـریک بودنـد. بعـد محـل چاپخانـه بـه 
کوچـه بـرق منتقـل شـد و در آخـر هـم  بـه خیابـان قرنی 
منتقـل شـد. در حـال حاضر هـم که با نام دیگـری در محل 

فعلی قـرار دارد.«
ایـن چاپچـی قدیمی که دوران بازنشسـتگی خـود را می 
گذرانـد و بعـد از بازنشسـتگی نیـز هنـوز بـه کار مشـغول 
اسـت در بیـان خاطـرات خود از سـال هـای ابتدایی کارش 
اظهـار مـی دارد:»6 مـاه اول را بایـد مجانـی کار می کردیم 
کـه در واقـع دوره کارآمـوزی بـه حسـاب مـی آمـد. بعـد از 
ایـن دوره هـر مـاه 30 تومـان حقـوق مـی دادنـد. سـاعت 
کار هـم از هفـت و نیـم صبـح تـا یک بعـد از ظهر بـود و از 
سـاعت 2 هم دوباره کار شـروع می شـد تا هشـت، نه شـب. 

هـر روز تقریبـاً چهـارده، پانـزده سـاعت کار مـی کردیم.«
عسـکری در ادامـه از حجـم کارهـای اوایـل خدمت خود 
مـی گویـد:» چنـد چاپخانـه در کرمـان فعالیت مـی کردند. 
امـا بـا ایـن وجـود بـاز هـم حجـم کار زیـاد بـود. کارنامـه 
هـای مدرسـه ای، دفاتر حضـور و غیاب، دفاتر ثبت، لیسـت 
جملـه  از  و...  طـالق  و  ازدواج  دفاتـر  کارمنـدان،  حقوقـی 

کارهایـی بـود کـه در چاپخانـه هـا تهیـه می شـد.«
وی چـاپ روزنامـه را نیـز یکـی دیگـر از فعالیـت هـای 
چاپچـی هـای قدیـم بـر شـمرد و گفت:»قبـل از ایـن کـه 

دسـتگاه افسـت بیایـد همـه کارهـا با دسـتگاه هـای ملخی 
انجـام مـی شـد. بـرای چـاپ روزنامـه بایـد حـروف چینـی 
کامـل انجـام مـی شـد؛ امـا در سـال 1354 دسـتگاه چاپ 
افسـت بـه کرمـان آمد. اولین افسـت را هم چاپخانـه گلبهار 
آورد. روزنامـه اندیشـه را در چهـار صفحه سـیاه و سـفید با 

دسـتگاه افسـت بـه چاپ مـی رسـاندیم.«
ایـن چاپچـی در خصـوص دشـواری کار چـاپ ابـراز می 
دارد:»کار خیلـی سـختی اسـت و در طـول دوران کاریـم 
بارهـا خواسـته ام که تغییر شـغل بدهم امـا کار دیگری بلد 
نبـودم و در همیـن کار مانـدم و بازنشسـته شـدم. همسـرم 
هـم بارهـا از کارم بـه سـتوه آمـد و خواسـت کـه شـغلم را 

عـوض کنـم اما کـو گوش شـنوا!«
وقـت  بـدون  و  روزی  شـبانه  داد:»کار  ادامـه  عسـکری 
معیـن، بـوی بنزیـن، محیط آلـوده، بوی مرکب، الـکل، تینر 

و... خانـواده را از کار چـاپ منزجـر مـی کنـد.«
سـال،  همـه  ایـن  از  گوید:»پـس  مـی  پایـان  در  وی 
تنهـا 900 هـزار تومـان حقـوق بازنشسـتگی مـی گیـرم 
و مجبـورم بـاز هـم کار کنـم. بـه کار دیگـری هـم نمـی 
توانـم بپـردازم. چـون سـرمایه مـی خواهـد و من سـرمایه 
نـدارم. خانـه نشـینی هـم کـه خـوب نیسـت. پـس همان 
کار چـاپ را انجـام مـی دهـم کـه سـال های سـال اسـت 

بـه آن مشـغولم.«   

مهدی عسکری چاپچی قدیمی کرمان:

کار بسیار سختی داریم
پیشه

کرمان یکـی از قدیمی ترین کانون 
های مدنیت به شـمار می آید. کشـف 
دسـتاوردهای متنوع سنگی، سفالی و 
فلـزی از هـزاره هـای پنجـم پیـش از 
میـالد مسـیح از تپه ها و دشـت های 
آثـار متنـوع فرهنگـی،  آن و کشـف 
هنـری و صنعتـی در تپـه یحیـی)دره 
صوغـان بافـت( و تل ابلیـس جنوب کرمان، آقوس شـهداد 
و ویرانـه های شـهر دقیانـوس جیرفت،گواه ظهـور زندگی 
اجتماعـی در کرمـان اسـت. قلعـه دختـر و قلعـه اردشـیر 
از آثـار قبـل از اسـالم و بنـا بـه روایـت تاریـخ و بسـیاری 
از کتـاب هـای تاریخـی هسـته اولیـه شـهر کرمـان بـوده 
اند. سـابقه سـکونت و اسـتقرار در دیار کرمان در روزگاران 
گذشـته بـه هـزاره چهـارم قبـل از میـالد بـر مـی گـردد. 

)کالنتـری،1387(
آثـار تاریخـی کرمـان قلعـه دختـر و قلعـه اردشـیر از 
آثـار دوران ساسـانی در مشـرق شـهر کنونـی کرمـان که 
هنـوز خرابـه های آنها برجاسـت، شـاهد بر این اسـت که 
الاقـل در زمـان اردشـیر بابـکان در همین محل، شـهری 
آبـاد یـا قلعـه ای مهـم وجـود داشـته اسـت. )باسـتانی 

پاریـزی،1369(.
اواخر قاجار و پهلوی

در اواخـر دوره قاجاریـه صنعـت قالـی بافـی کرمـان 
مجـددا رونـق اولیـه خـود را پیـدا نمـود. در سـال هـای 
1260 تـا1280 سـال هـای رونـق مجـدد قالـی کرمـان 
بـود. در ایـن سـال هـا نزدیـک بـه 2500 دار قالـی در 
کرمان و راور و روسـتاهای اطراف آن مشـغول کار بود. از 
کارهـای ایـن دوره تعـدادی قالـی در موزه هـای مختلف 
جهـان وجـود دارد، از آن جملـه قالـی معـروف »جشـن 
فرانسـوی  نقاشـی  اثـر  روی  از  کـه  اسـت  روسـتایی« 
»واتسـو« بافتـه شـده اسـت. ایـن قالـی اکنـون در مـوزه 
ویکتوریـا و البـرت لندن اسـت. در آغاز قرن بیسـتم قالی 
هـای کرمـان سراسـر جهـان آن روز را مـی شـناختند 
و یکـی از بزرگتریـن مراکـز قالـی بافـی جهـان بـود. در 
آسـتانه جنگ جهانـی اول تعداد دارهای قالی در سراسـر 
کرمـان از 5000 تجـاوز کـرد. پس از جنـگ جهانی اول، 
بحـران سـال هـای 30 سـبب رکـود قالـی بافـی گشـت. 
ولـی ایـن بحران بـرای کرمان بسـیار زودگذر بـود و پس 

از آن تـا سـال هـای اخیـر از رونق و شـکوه قالـی کرمان 
چیـزی کـم نشـده اسـت.)همان،1378(.          

در زمـان قاجاریـه پارچـه ترمه، تن پـوش تمام بزرگان 
قجری اسـت. ولـی آن چه در قـرن 19 در کرمان اهمیت 
ویـژه ای دارد، شـال و ترمـه و دسـت بافتـه هایـی اسـت 
کـه در بیـرون از مرزهـا نیز بازار دارد. ترمـه و پارچه های 
زری بـرای لبـاس و بقچـه و حتـی روپـوش قبـر مصـرف 
دارنـد. بـا رواج صنایع نسـاجی، ترمه در زمـان خود نوعی 
ژاکارد پیشـرفته محسـوب مـی شـود، کم کـم جای خود 
را بـه پارچـه های ایـن حرفه رو به صنعتی جدید و سـود 

آور مـی کنند کـه فرش نـام دارد.)ورزی،1350(.
    در دوران معاصـر و بـا تاسـیس شـرکت سـهامی 
فـرش، خـون دوبـاره ای در رگ های قالی کرمـان دوانده 
شـد. تـا جایـی که تـا چندی پیش، پـر رونق تریـن مرکز 
طراحـی و نقاشـی در ایـران بوده اسـت و یکصـد و پنجاه 
تـن طـراح فـرش و اسـتاد کار رنـگ و نقطـه، در کرمـان 
بـه ایـن فـن ظریـف و طاقـت فرسـا اشـتغال داشـته اند. 
کرمـان در بین سـایر مراکـز قالی های شـهری، در زمینه 
طـرح و نقـش و رنـگ آمیـزی، بیشـتر دچـار دگرگونـی 
شـده و در هـر برهـه ای از زمـان، تحت تاثیر درخواسـت 
بـازار و یـا سـالیق طراحـان و تولید کننـدگان، نقش ها و 
نـگاره های سـنتی را گاهی بـه کناری می رانـده و گاهی 
بـر آن هـا تاکیـد می کـرده اسـت. در برهـه زمانـی مورد 
بحـث، کرمـان بیـش از همـه مراکـز قالـی بافی ایـران از 
طـرح هـای بیگانـه و شـیوه هـای نقـش پـردازی مغـرب 

زمین متاثر شـده اسـت. )صـور اسـرافیل،1371(.
از نظـر مـواد اولیـه، نوع پشـم مـورد اسـتفاده در قالی 
کرمان  شـبیه پشـم خراسـان اسـت و از پشـم کرمانشـاه 
قـدری سـبکتر و ظریفتـر مـی باشـد.  ولـی چربی پشـم 
کرمان بیش از چربی پشـمی اسـت که در نواحی شـمال 
به دسـت مـی آید. در اسـتان کرمان همچون سـایر نقاط 
ایـران، قالـی بـه دو گونه بافته می شـود. فـرش هایی که 
کارکردشـان جلوه گری در خانه های شهرنشـینان اسـت 
و فـرش هایـی کـه در روسـتاها بافته می شوند.)آشـنایی 

با صنایع دسـتی اسـتان کرمـان،1387(.
در ایـن دوره قالـی کرمـان را مـی توان به چهـار دوره 
تقسـیم نمـود کـه بـه شـرح و توضیـح هـر یـک از آن ها 

پرداختـه می شـود.

1(دوره ترمه یا بهارستانی: 
قبـل از رونـق قالـی بافـی در کرمان در اواخـر قرن 19 
میـالدی صنعـت  شـال بافـی رونـق داشـت کـه رقابـت 
»شـال کشـمیر« و وارد شـدن پارچه هـای ارزان صنعتی 
از اروپـا و برخـی حـوادث دیگـر بـازار آن را بـه کسـادی 
کشـانید. کسـاد بـازار شـال کرمان با گسـترش صـادرات 
قالـی ایـران در اواخـر قـرن 19 میـالدی هـم زمـان بود. 
ویژگـی هـای قالی کرمان در این دوره شـامل پوشـیدگی 
همـه متـن فـرش از شـاخه و بـرگ و گلـزار و پرنـدگان 
دارد،  را  خـود  خـاص  آمیـزی  رنـگ  دوره  ایـن  اسـت. 
یعنـی رنـگ آمیـزی بـه شـیوه » سـایه روشـن« اسـت. 
پرکاربردتریـن طـرح هـای ایـن دوره لچـک ترنـج کـف 
سـاده، درختی، افشـان، سـبزیکار و باغی است.)حشـمتی 

رضـوی،1387(.
2(بازگشت به نقش های سنتی: 

هـای چنـد  کرمـان، شـرکت  قالـی  از  دوره  ایـن  در 
ملیتـی فرش در کرمان مسـتقر شـدند. شـرکت عثمانی-
ایتالیایـی بـا نـام » نی یـر کوکاسـتلی و بـرادران« که در 
نیویـورک  و  تبریـز  زمـان )1909( میـالدی در  همیـن 
فعالیـت بازرگانـی داشـتند. و شـرکت بازرگانـی و قالـی 
بـه شـرکت  معـروف   )o.c.m( یونانـی  انگلیسـی  بافـی 
کرمـان  در  تدریـج  بـه  کـه  ادواردز(  سیسـیل   ( شـرق 
دفتـر نمایندگـی بـاز کردنـد. با پایـان جنـگ جهانی اول 
خریـدارن، خواهـان فرش از نظر بافت محکـم تر و از نظر 
طـرح دارای نـگاره هـای درشـت تر شـدند.) فـرش های 
دوره ترمـه ظریـف بـود و نـگاره هـای ریز داشـت.( طرح 

هـای ایـن دوره که در واقع دوره بازگشـت بـه نقش های 
سـنتی ایران اسـت، عبارتند از نقشـه های شـاه عباسـی، 
لچـک ترنج، افشـان سرتاسـری، و واگیره هـای قابی رواج 

یافـت.) حشـمتی رضـوی ،1387(.
3(سنت شکنی:

 در ایـن دوره بازارهایـی کـه فـرش کرمـان را خریـدار 
بودنـد )آمریـکا(، تغییـر سـلیقه دادنـد و دوبـاره خواهان 
فـرش هـای ریـز شـدند کـه سراسـر متـن را بپوشـاند و 
ایـن شـد کـه طراحان کرمـان به طـرح های بـه اصطالح 
پـر تراکـم و بـا گل و بوتـه به نـام نقش »سـبزیکار« روی 
آوردنـد. در این دوره حاشـیه های شکسـته نیز رواج پیدا 
کـرد و بـه ایـن ترتیب برای نخسـتین بار سـنت حاشـیه 
شکسـت. مـرز نقـش و نگار حاشـیه بـا لچک هـا و گاهی 
بـا متـن و ترنـج مرکـزی از میـان رفـت و یکنواختـی در 

طـرح کرمان شـروع شـد.) حشـمتی رضـوی،1387(.
4(آغاز و پایان انحطاط: 

در این دوره  نگاره گل های »اوبوسـون« و » ساونری« 
کـه ایـن نـگاره هـا بـه نـام گوبلـن و گل فرنـگ در ایران 
معـروف شـد. در ایـن دوره نقـش هایـی از جملـه نـگاره 
قـاب قرآنـی را بـا اقتبـاس از روی قـرآن خطی بـه وجود 
آمـد. ایـن دوره چند سـال بیشـتر نپاییـد و بـازار آمریکا 
بـرای قالـی، متـن سـاده بـا طـرح هـای ایرانـی ) لچـک 
ترنـج( سـفارش داد و قالـی کرمـان دوبـاره رونـق خود را 
بازیافت.طرحهـای ایـن دوره عبارتنـد از خوشـه انگـوری، 
سـبزیکار چمنـی، گلدانـی، درختـی، افشـان، شـکارگاه و 

دیگر. ترکیبـات 

سیر تحول قالی کرمان در دوران معاصر

کرمان؛ بزرگ ترین کارگاه
قالی بافی جهان

روزگاری که گذشت

عبدالحسین صنعتی زاده
بخش چهل و نه

از هجـوم سـارقین و  داسـتان هـای زیـادی 
قتـل و غـارت مسـافرین نقـل می شـد. در اینجا 
هم سـاعاتی را با وحشـت گذرانیـده و برای آنکه 
زودتـر از ایـن نقطه که آب آن محـل منحصر به 
چشـمه آب کوچک بسـیار شـوری بـود، حرکت 
کنیـم. سـاعت شـماری مـی کـردم و بـه آخرین 
نقطـه بیابـان بـی آب و علـف و تـل های ماسـه 
مختلـف الشـکل نظـر دوختـه و انتظار رسـیدن 
قافلـه ای را داشـتم کـه بـه اتفـاق آن قافلـه راه 
افتـاده و تـا آن حـد ترسـان و لـرزان آن راه بـی 
آبـادی و خلـوت را طـی نکنیـم. هـر روز از یکی 
مـی  بـزرگ  و  کوچـک  دهـات  و  مـزارع  دو  از 
گذشـتیم. بـا آنکـه چنـد جـای انگشـتان پاهایم 
تـاول زده و بـه زحمـت راه مـی رفتـم از شـوق 

دیـدار پـدر دردی احسـاس نمـی کردم. 
عاقبـت پـس از دوازده روز بادگیرهای معروف 
شـهر یـزد کـه هر کـدام ماننـد مناره هـای خود 
نمایی داشـتند نمودار گردید. چون قونسـولخانه 
انگلیـس در خـارج شـهر واقـع شـده بـود و در 
نزدیـک آنجـا پـدرم سـکونت داشـت. به وسـیله 
راه گـذری کـه از او نشـانی گرفتـم منـزل پدرم 
و تاجـر هندویـی کـه بـا او همسـفر بودنـد جویا 
شـده و بـه آسـانی بـه آنجـا رسـیدم. وقتـی که 
حلقـه درب منـزل او را مـی زدم از خوشـحالی و 
سـرور قلبـم تنـد مـی زد. انتظـار داشـتم همین 
کـه درب خانـه بـاز شـود پـدرم را ببینـم. امـا 
افسـوس کـه بـه جـای او مـرد مسـنی کـه کاله 
پوسـتی مانند فراشـان اسـتبدادی به سـر داشت 

درب را بگشـود. 
سـراغ پـدرم را گرفتـم گفـت بـا خواجـه طال 
بـه شـهر رفتـه اند و چـون مرا شـناخت متعجب 
گردیـد. حـاج مـال احمد مـرا بـا خورجینـی که 
همـراه داشـتم بـه دسـت آن شـخص سـپرد و 
پـس از خداحافظـی روانـه شـهر شـدند. در این 
ضمن چشـمم به دسـت چپ آن شـخص افتاد و 
تعجـب کـردم. زیرا دسـت چپ او بدون انگشـت 
بـود و مشـاهده دسـت او مـرا ناراحت کـرد. چه 
ایـن طـور بـه مخیلـه مـن خطور کـرد کـه البد 
این شـخص سـارق بـود و انگشـتانش را به جرم 

سـرقت کـردن قطع کـرده اند.
تـرس و وحشـت سـراپایم را فـرا گرفـت و از 
اینکـه عجله کـرده و از حاج مالاحمد و همراهان 
دیگر جدا شـدم. پشـیمان بودم و شـک داشـتم 
کـه شـاید اشـتباهاً بـه ایـن خانه پـا گـذارده ام 
امـا طولـی نکشـید کـه کمـی آرام شـدم. زیـرا 
بعضـی از لـوازم زندگـی و قالیچه ای کـه از اثاثه 
پـدرم بود شـناختم و یقیـن کردم که اشـتباهی 
نکـرده ام. امـا باز همین که چشـمم به انگشـتان 
قطـع شـده آن شـخص مـی افتـاد ناراحـت می 
شـدم. هـر دقیقـه ای بـه انـدازه چندین سـاعت 
طوالنی می گذشـت و پیوسـته چشـمم به درب 

خانـه دوختـه شـده بود.
باالخـره حلقـه درب خانـه بـه صـدا در آمد و 
سراسـیمه بـرای بـاز کـردن درب دویـده و چون 
درب را گشـودم پـدرم از مشـاهده مـن بسـیار 
تعجـب کـرد هیـچ چنین انتظـاری را نداشـت و 
در آغوشـم کشـید. تمـام غـم و غصـه هـا از دلم 
بیـرون رفـت. پرسـید کجا بـودی؟ آن وقت تمام 
شـرح احـوال خـود را بـه او گفتـم. گفـت سـود 
سـفر سـالمتی اسـت خوب شـد که آمـدی زیرا 
در اینجـا مـن هـم تنهـا بـودم و هـر چـه مـردم 
اینجـا مـی خواسـتند بـا من حـرف بزننـد خوب 

ملتفـت نمی شـدم.
همـان روز عصـر بـه اتفـاق بـه بـازار رفتیـم. 
بـر خـالف مـردم کرمـان کـه همـه به سرشـان 
کاله مـی گذاردنـد، در یـزد مردمـش از کوچک 
بـه  کوچکـی  هـای  عمامـه  همـه  بـزرگ  و 
شـهر  ایـن  بازارهـای  از  چـون  و  داشـتند  سـر 
می گذشـتیم گویی در مقابل چشـمم کشـتزاری 
از گل هـای خشـخاش نمایـش داده مـی شـد و 
از کثـرت مردمـان عمامـه بـه سـر چنـان تحت 
تأثیـر قـرار گرفتـم کـه من هـم هوس گـذاردن 
عمامـه کـردم و همـان روز چنـد زرعـی پارچـه 
نـازک سـفید و عـرق چینـی خریـده بـه درب 
دکان عمامـه پیچ رفتیم و دسـتور بسـتن عمامه 
ای دادیـم و معلـوم بـود کـه چـون عمامـه مـی 
و  باشـم  داشـته  عبایـی هـم  بایسـتی  گـذاردم 
طولـی نکشـید کـه مـن هـم یـک نفـر از جمله 
عمامـه بـه سـرها بودم که بـا عبـا و ردا از بازار و 

کوچـه هـای یـزد بـه منـزل رفتیم. 

کرمون و کرمونی ها، را دریابیم
خوانندگان و عالقه مندان صفحه»کرمون« کرمونی های قدیمی فعال در زمینه های مختلف را به ما معرفی کنند.

@sistaninejad تلگرام       y.sistani@gmail.com         18 شامره تلفن: 32436035 از ساعت 11 تا
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زندگی

بهداشت

زندگی فلج شده

هـای  بیمـاری  از  یکـی  پارکینسـون،  بیمـاری 
مـرگ  نتیجـه  در  کـه  اسـت  مغـز  ای  اسـتحاله 
بـروز مـی  نـورون هـای عصبـی  آرام  تدریجـی و 
کنـد. از آنجـا کـه قسـمت آسـیب دیـده مغـز در 
ایـن بیمـاری نقش مهمـی در کنترل حـرکات بدن 
دارد، بیمـاران بتدریـج دچـار خشـکی، نامنظمی و 
بـی کنترلـی حـرکات بـدن مـی شـوند. داروهـای 
موجـود مـی توانـد به طـور نسـبتا مؤثری سـرعت 
پیشـرفت بیمـاری را کاهـش داده و عالیم را بهبود 
بخشـد. در ایـن صورت بیمـار می تواند سـال ها با 

ایـن مشـکل بـه زندگـی خـود ادامـه دهد.
بیماری مردانه 

در  بیشـتر  پارکینسـون  بـه  مربـوط  اختـالالت 
حـدود50 تـا 70 سـالگی بـروز مـی کنـد. عالیـم 
سـالمندی  حـاالت  بـا  معمـوال  بیمـاری  ابتدایـی 
اشـتباه گرفتـه می شـود، اما بـا پیشـرفت بیماری، 
تشـخیص نیـز واضـح تـر مـی شـود. بـه نظـر مـی 
رسـد بـا بروز نخسـتین عالیـم و تشـخیص بیماری 
60 تـا 80 درصـد نورون های قشـر تیـره مغز نابود 
شـده انـد و بـه طـور متوسـط 5 تـا 10 سـال از 
پیشـرفت خاموش آن.گذشـته است سـاالنه بیش از 
300 هـزار مـورد از ابتـال به این بیماری در سراسـر 
دنیـا تشـخیص داده می شـود و بـه نظـر می رسـد 
در میان سفیدپوسـتان پیشـرفته تر از سیاه پوستان 

ست.  ا
همچنیـن بـه دالیـل نامعلومـی، ایـن بیمـاری 
بیشـتر در مـردان دیـده مـی شـود و بـا گـذر سـن 
از 55 سـالگی، احتمـال ابتـال افزایـش مـی یابد، به 
طـوری کـه از 100 فـرد 65 سـاله، یـک نفـر مبتال 
مـی شـود کـه این نسـبت در افـراد 70 سـاله و باال 
تـر بـه دو نفـر مـی رسـد. علـت نابـودی تدریجـی 
نـورون هـا در بیماری پارکینسـون در بیشـتر موارد 

هنـوز بـه طـور دقیق شناسـایی نشـده اسـت.
 دانشـمندان معتقدنـد کـه مجموعـه ای عوامل 
ژنتیکـی و بخصـوص محیطی در این مسـأله دخیل 
از سـن 50 سـالگی  بیمـاری قبـل  اگـر  هسـتند. 
بـروز کنـد، بایـد بیشـتر به عامـل ژنتیـک معطوف 
شـد، بخصـوص اگـر یکـی از والدیـن مبتال بـه این 
بیمـاری باشـند. افسـردگی نیـز یکی از مهـم ترین 
عوامـل زمینـه سازپارکینسـون محسـوب می شـود.
از جمله عوامل محیطی زمینه سـاز پارکینسـون 

مـی توان بـه موارد زیر اشـاره کرد:
قـرار گرفتـن طوالنـی یـا از سـنین پاییـن در 
معـرض آالینـده هـای شـیمیایی یـا آفـت کش ها 
برخـی مـواد مخـدر مشـتق شـده از هروییـن 
مـی توانـد موجـب بـروز ناگهانـی حالـت شـدید و 

برگشـت ناپذیـر پارکینسـون شـود.

مسـمومیت با مونواکسـید کربـن در 70 درصد 
مـوارد، نخسـتین عالیـم بیمـاری بـا لـرزش های 
یکنواخـت و غیـر قابـل کنتـرل دسـت و سـپس 
در سـر و پاهـا بخصـوص در زمـان اسـتراحت یـا 
البتـه در 25  بـروز مـی کنـد.  اسـترس  شـرایط 
درصـد بیمـاران هیچ نوع لرزشـی دیده نمی شـود.
از دیگرعالیـم ایـن بیمـاری مـی توانبـه کاهش 
یـا قطـع لـرزش هـا در زمـان تحـرک یـا خـواب 
کنـد،  حـرکات  بـدن،  اعضـای  خشـکی  بیمـار، 
خشـک، نامنظـم و سـخت اشـاره کـرد. بتدریـج 
کـه بیمـاری پیشـرفت مـی کنـد، فـرد در انجـام 
راه  هـا،  دکمـه  بسـتن  ماننـد  روزمـره  کارهـای 
رفتـن، ایسـتادن، پیاده شـدن از خـودرو و... دچار 
مشـکل می شـود. تعـادل نداشـتن و خمیدگی در 
زمـان راه رفتـن، اختـالالت خـواب، کاهـش حس 
بیمـاری  ایـن  دیگرعالیـم  از  یبوسـت  و  بویایـی 
اسـت. دربرخـی مـوارد نیـز بیمـار ممکـن اسـت 
دچـار افسـردگی و اضطـراب، مشـکالت بلـع غذا، 
افزایـش بـزاق دهـان،  صـدای لرزان و مشـکل در 

ادای کلمـات، بـی اختیـاری ادرار و... شـود.
سالمت نیوز

خـط کش های چوبـی و خودکار الی انگشـتان و لگد 
و مشـت هایـی کـه جـای مطالب مفیـد به سـرو صورت 
دانـش آمـوزان مـی خـورد! تنبیـه بدنـی دانـش آموزان 
جـرم اسـت؟ قانـون بـرای تنبیـه دانـش آموزان توسـط 
معلمـان چـه راهکارهـا و حکـم هایی در نظر مـی گیرد؟ 
نظـارت بـر سـالمت روانی معلمـان کجای دایـره آموزش 
و پـرورش قـرار دارد؟نظـام آموزشـی کشـور همیشـه بـا 
مشـکالت متعـددی روبـه رو بوده اسـت. حملـه به دانش 
آمـوزان بحثی اسـت کـه در این بین بسـیار مـورد توجه 
بـوده! حقـوق یـک دانـش آمـوز چیسـت؟ معلمانـی کـه 
مشـکالت زندگـی خـود را بـه کالس مـی آورنـد و بـا 
کوچکتریـن شـیطنت دانـش آمـوزان آن هـا را زیـر بـار 
کتـک مـی گیرنـد. کتک هایـی که به شـدت روی دانش 
آمـوزان کـه آمـده انـد به مدرسـه تـا یـاد بگیرنـد، تاثیر 

اسـت.  گذار 
تحت پیگیری قانونی قرار می گیرد 

حکـم معلمی کـه دانش آموزان را مورد ضرب و شـتم 
قـرار مـی دهد، چیسـت؟معلمانی که دانش آمـوزان را به 
هـر دلیلـی تنبیـه بدنی مـی کننـد، مرتکب تخلف شـده 
انـد و بایـد مجازاتـی بـرای آن ها در نظر گرفته شـود، به 
گفتـه مسـئوالن: تحـت پیگیری قانونـی قرار مـی گیرد. 
امـا این پیگیری قانونی چیسـت؟ در شهرسـتان شـوش، 
واقـع در شـمال اسـتان خوزسـتان درماه اخیـر یک فیلم 
از تنبیـه بدنـی دانـش آمـوز توسـط معلـم منتشـر شـد. 
ایـن کتـک خـوردن کـه آوردن واژه »شـدید« پیـش از 
آن بـه هیـچ وجـه نمادیـن نیسـت، معلـم مـورد نظـر با 
کتـاب ضربـات سـنگینی را به صـورت و سـر دانش آموز 
وارد مـی کنـد، ضرباتـی کـه بـا فریاد هـای دانـش آموز 
همـراه اسـت. بـه گـزارش تسـنیم، مجتبـی دینارونـد، 
رئیـس آمـوزش و پرورش شهرسـتان شـوش ایـن تنبیه 
را تاییـد کـرده اسـت. وی گفتـه بود:متاسـفانه ایـن خبر 
صحـت دارد و یکـی از همکاران ما سـر کالس به واسـطه 
شـیطنت یکـی از دانـش آمـوزان عصبانی شـده و کنترل 
خـودش را از دسـت مـی دهـد و اقـدام بـه تنبیـه بدنـی 
وی مـی کنـد. پرونـده ایـن معلـم تکمیـل و بـه هیئـت 
تخلفـات اسـتان ارسـال شـده اسـت تـا پیگیـری قانونی 

ازطریـق هیئـت تخلفات انجام شـود.
نگرانی جامعه 

عبدالصمـد خرمشـاهی، حقوقـدان و وکیـل دادگاه در 
گفـت و گـو با»ابتکار« مـی گوید: مجازات ها به تناسـب 
شـغل افـراد یـا موقعیـت آن هـا تغییرپیـدا نمـی کنـد و 
قانـون ثابـت اسـت. مسـئله ای کـه در تمام کشـورها در 
نظـام کیفـری حساسـیت دارنـد ایـن اسـت کـه برخـی 
مشـاغل که مـورد اعتماد و امین مردم هسـتند حسـاس 
تـر بـوده به گونـه ای که اگر شـخص مرتکب جرم شـود 

موجبـات نگرانـی جامعـه را به وجـود مـی آورد. وی می 
افزایـد: معلمیـن جـزو همیـن افـراد هسـتند . ایـن افراد 
عهـده دار آمـوزش و پـرورش جامعـه بـوده و از لحـاظ 

اخالقـی اگـر اهمالـی صـورت گیرد.
جامعـه روی آن هـا حسـاس مـی شـود. خرمشـاهی 
بنابرایـن درایـن گونـه مـوارد زمانـی کـه  افزایـد:  مـی 
عمـل مجرمانـه ای ماننـد ضـرب و شـتم دانـش آمـوزان 
انجـام می شـود درکنـار مجازات بر اسـاس قانـون نوعی 
مجـازات تکمیلـی نیـز در جهـت اصالح رفتاری شـخص 
مجـرم در جهت جبـران منافات عمل ارتکابی نامناسـبی 

کـه از وی سـر زده در نظرگرفتـه مـی شـود.
مجـازات  ایـن  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  حقوقـدان  ایـن 
تکمیلـی مـی توانـد »محرومیـت از حقـوق اجتماعـی«، 
»عدم اشـتغال به شـغل« و »انفصال چندسـاله از شغل« 
باشـد، مـی گوید: بـا انجام برخـی مجازات هـای تکمیلی 
صنـف  آن  در  کـه  افـراد  سـایر  مجـرم،  شـخص  بـرای 
هـا هسـتند و مورداعتمـاد مـردم قـرار دارنـد، متوجـه 
موقعیـت حسـاس خودشـان می شـوند. این فقط شـامل 
معلمـان نمـی شـود بلکه ناظمـان و مدیران مـدارس نیز 
جزومعتمـدان مـردم هسـتند. خرمشـاهی در پاسـخ بـه 
ایـن سـوال کـه ضـرب و شـتم یـک دانـش آموز توسـط 
معلـم چه حکـم قانونـی دارد مـی گوید:هرگونه خالف و 
مجـازات ایـن افراد بر اسـاس مـاده 614 قانـون مجازات 
اسـالمی بـوده و ماننـد سـایر جرایـم بـا آن هـا برخـورد 
مـی شـود. گفتنـی اسـت اگر ایـن اتفـاق به نقـص عضو 
دانـش آمـوز و یـا بـا سـالح سـرد انجـام شـود مجـازات 
چـون  مشـاغل  برخـی  بـرای  شـد.  ترخواهـد  سـنگین 
مـورد اعتمـاد مـردم هسـتند، بر اسـاس مـاده 23 قانون 
مجـازات اسـالمی مجـازات تکمیلـی یـا طبعـی در نظـر 

گرفتـه می شـود.
آسیب ناحیه تناسلی

در مـورد دیگـری در بجنـورد یـک معلـم دانـش آموز 
بـه  را کـه در کالس چهـارم مشـغول  10 سـاله خـود 
تحصیـل بـود مـورد ضـرب وشـتم قـرار مـی دهـد. ایـن 
دانـش آمـوز دچـار آسـیب دیدگی مـی شـوند آن هم از 
ناحیه اندام تناسـلی و سـه روز اسـت که در بیمارسـتان 
بسـتری شـده اسـت. داسـتان از این قـرار اسـت که این 
دانش آمـوزان بـه دلیـل زنـگ ورزش بـا خـود یـک توپ 
بـه مدرسـه مـی بـرد و در کالس درس یکـی ازدانـش 
آمـوزان شـیطنت کـرده و تـوپ او را شـوت مـی کنـد. 
پدرایـن دانـش آمـوز گفتـه بـود: فرزنـدم بـرای گرفتـن 
تـوپ پیـش معلمـش می رود کـه معلم از او مـی خواهد 
تـا پایان سـاعت کالس صبر کند هنگامی کـه »علیرضا« 
برمـی گـردد که سـرجایش بنشـیند معلـم بـا عصبانیت 
لگـدی ازپشـت بـه وی مـی زنـد کـه ضربـه شـدید پا به 

آلـت تناسـلی وی برخـورد مـی کنـد و نقـش بـر زمیـن 
مـی شـود. بـه گـزارش تسـنیم، پدرعلیرضـا گفت:فرزند 
10 سـاله اش در حیـن ورزش و بـا لگـدی کـه از پشـت 
بـه او وارد شـده از ناحیـه انـدام تناسـلی دچـار آسـیب 
شـده اسـت و از 19 اردیبهشـت ماه در بخش جراحی 2 
بیمارسـتان امـام علـی )ع( بجنـورد براثر شـدت جراحت 
وارده بسـتری اسـت و طـی ایـن مـدت بـه جـز مدیـر 
مدرسـه ازآمـوزش وپـرورش کسـی بـرای خبرگیـری به 

سراغشـان نرفته اسـت.
ضربه کابل، کودک را روانه بیمارستان کرد

 دانـش آمـوزی 8 سـاله بـا چـوب و کابـل کتـک می 
خـورد. دانـش آمـوزی 8 سـاله بـه دلیـل بدخط نوشـتن 
مشـق توسـط معلمـش بـا خطکـش فلـزی کتـک مـی 
خـورد. بـه گـزارش تسـنیم ایـن دانش آمـوز گفتـه بود: 
»بـه خاطـر بد نوشـتن مشـق هایـم معلـم مرا بـا چوب، 
کابـل و خط کـش فلـزی کتـک زد.معلـم بـا کابـل بـه 
دسـتانم، و بـا سـیم و خط کـش فلـزی بـر پشـتم ضربـه 
زد که اکنون دو روزاسـت در بیمارسـتان هسـتم.« ایوب 
محمـدی عموی ایـن دانش آموز کوه دشـتی می گویید: 
ایـن معلـم همیشـه بچـه هـا را کتـک زده به طـوری که 
بارهـا پـدر علـی بـه مدرسـه رفته و بـه معلمش هشـدار 
داده کـه فرزنـدش را اذیـت نکنـد. عمـوی ایـن دانـش 
آمـوز عنـوان مـی کنـد: وقتی معلـم علی را تـا حد مرگ 
کتـک مـی زنـد در کالس را می بنـدد و از دانش آموزان 
مـی خواهـد تا همگـی او را کتـک بزنند و مـی گوید اگر 
دانـش آمـوزی هـم کتـک نزنـد خـود تنبیـه می شـود. 
پـس  از اینکـه همکالسـی هـای علـی را کتک مـی زنند 
معلـم بـه دلیـل اینکـه ضربـه زدن دانش آمـوزان محکم 
نبـوده مـی رود و یـک دانـش آمـوز دوم ابتدایـی را برای 

کتـک زدن علـی به کالس مـی آورد.

 علـی قربانـی مدیـر روابط عمومی آمـوزش  و پرورش 
اسـتان لرسـتان در رابطـه با ایـن اتفاق گفـت: این قضیه 
مقـداری مبهـم اسـت چـون تصاویـر منتشرشـده ظاهـر 
قضیـه را نشـان مـی دهـد و در آنچـه افـراد عـادی در 
نـگاه نخسـت تشـخیص مـی دهند نشـانه ضرب و شـتم 
نیسـت بـه هـر حـال چـون ایـن موضوع پزشـکی اسـت 
نمـی شـود بـه راحتـی قضـاوت کـرد پـس بایـد مراجـع 

پزشـکی بررسـی کنند.
تاثیرات منفی

نظـارت برسـالمت روانـی معلمـان پـس از گزینـش 
بالینـی  روانشـناس  داوری،  آذردخـت  نـدارد.  وجـود 
در ارتبـاط بـا تاثیـرات ضـرب و شـتم دانـش آمـوزان 
و تاثیـرات آن در آینـده ایـن افـراد مـی گویـد: تمـام 
دانـش  روی  کننـد  مـی  مـا  اطرافیـان  کـه  رفتارهایـی 
آمـوزان تاثیـر دارد. ایـن تاثیـرات هـم مـی توانـد مثبت 

بـوده و هـم منفـی. 
مقولـه ضـرب و شـتم دانـش آمـوزان کامـال تاثیـرات 
منفـی روی آنهـا و آینـده ایـن افـراد مـی گـذارد. فرقـی 
ایـن  بیفتـد  اتفـاق  مدرسـه  یـا  خانـه  در  کنـد  نمـی 
رفتارهـای ناشایسـت بـه صـورت خشـم فروخـورده در 
دانـش آمـوز وکـودک ذخیـره مـی شـود و در آینـده بـه 

شـکل معضـالت اجتماعـی بـروز مـی کنـد.
 وی مـی افزایـد: دانـش آمـوزان 5 تـا 7 سـال بیشـتر 
تحـت تاثیـر قـرار دارنـد. آن هـا آسـیب پذیر هسـتند و 
چـون تـوان مقابلـه بـا مقولـه ماننـد تنبیـه را ندارند وبه 
شـکل خشـم درآن هـا ذخیـره مـی شـود. داوری مـی 
افزایـد: طبیعی اسـت کـه در تنفر دانش آمـوز از درس و 

مدرسـه تاثیـر بگذارد. 
روزنامه ابتکار

تنبیه بدنی در مدارس بررسی می شود

قربانیان زمزمه ی محبت 

در گفـت وگـو بـا تسـنیم علـل وقـوع تنبیـه بدنـی در 
مـدارس تشـریح شـد چـرا تنبیـه بدنـی رخ مـی دهـد؟

یک کارشـناس آمـوزش وپرورش گفت: در نظـام تعلیم و 
تربیـت بـه تشـویق و تنبیه در کنـار هم نیاز داریـم اما تنبیه 
بدنـی روشـی منسـوخ اسـت و چـه می شـود که یـک معلم 

اقـدام بـه تنبیه بدنی مـی کند؟
سـید بابـک هاشـمی نکـو در گفـت وگـو بـا خبرنـگار 
اجتماعـی خبرگـزاری تسـنیم در پاسـخ بـه ایـن پرسـش 
»دالیـل و ریشـه هـای وقـوع تنبیـه بدنی در مدارس کشـور 
چیسـت« اظهارداشـت:  میـزان خطـا در جامعـه معلمـان 
کـه بهتریـن قشـر اجتماع هسـتند، بسـیار پایین اسـت،آمار 
سـایر  نسـبت  بـه  پـرورش  و  آمـوزش  در  اداری  تخلفـات 
دسـتگاه هـا بسـیار اندک اسـت چراکـه معلمان سـختکوش 

و صالـح هسـتند.
ایـن کارشـناس آموزش و پرورش گفـت:  چرا کوچکترین 
پرداخـت مطالبـات معلمـان کـه چنـد  سـال عقـب افتـاده 
اسـت در رسـانه هـا پخـش مـی شود.هاشـمی نکـو در ادامه 
بـا اشـاره بـه اینکـه تشـویق عبـارت اسـت از یـک محـرک 
خوشـایند بـرای تقویـت یـک رفتـار مطلـوب و تنبیـه یـک 
محـرک ناخوشـایند برای اصالح یـک رفتارنامطلوب درتعلیم 
و تربیت اسـت، گفت: در تعلیم و تربیت، تشـویق و تنبیه در 

کنـار هم نیاز اسـت اما تنبیه بدنی خشـن تریـن و نامطلوب 
تریـن روش تغییـر رفتار اسـت.

وی تأکیـد کـرد:  تنبیـه نباید بـه صورت بدنی باشـد چرا 
کـه تنبیـه بدنی آمـوزش خشـونت وترویـج آن در اجتماع و 
کالس درس اسـت و مـی تـوان روش هـای مؤثـر دیگـری را 

بـرای ازبین بـردن رفتـار نامطلوب بـه کار برد.
از  یکـی  گفـت:   پـرورش  و  آمـوزش  کارشـناس  ایـن 
روش هـای جایگزیـن تنبیـه بدنـی، بـی توجهـی بـه رفتـار 
دانش آمـوز اسـت و معلـم مـی توانـد بـا بـی توجهـی رفتار 
نامطلـوب را از بیـن ببـرد روش دیگـر محـروم کـردن از 
تشـویق اسـت بـه عنـوان مثـال معلـم ورزش دانـش آمـوز 
را بـه دلیـل رفتـار نامطلـوب از زمیـن بـازی محـروم کند، 
جریمـه و جبـران کـردن نیـز از دیگـرروش هـای جایگزین 

اسـت. بدنی  تنبیـه 
هاشـمی نکـو عنوان کـرد:   تمام معلمانی کـه در آموزش 
وپـرورش اسـتخدام مـی شـوند، دوره هـای تربیـت معلـم را 
طـی نکـرده انـد.  معلمـان حـق التدریـس یـا قـراردادی که 
بـرای کارهـای دفتـری بـه کار گرفتـه شـده اند پـس از طی 
تحصیـالت دانشـگاهی بـدون گذرانـدن دوره هـای تربیـت 
معلـم بـه کالس درس وارد شـدند، این افـراد دوره های الزم 

را طـی نکـرده اند.

وی ادامـه داد:  اگـر معلـم از طریـق دانشـگاه فرهنگیان 
جـذب شـود در طـول دوران تحصیـل بـا تعلیـم و تربیـت 
اسـالمی، روانشناسـی تربیتـی، روانشناسـی رشـد و فنـون 
اولیـه معلمـی و تعلیـم و تربیـت آشـنا میشـود. امـا گاه 
بـه  نفـر  بـا یـک مصوبـه مجلـس هـزاران  اسـت  ممکـن 
آمـوزش وپـرورش وارد شـوند کـه آمـوزش هـای صحیـح 
را ندیـده انـد و بـا یـک دوره آمـوزش ضمـن خدمـت نمی 

ایـن کارشـناس آمـوزش و پـرورش  تواننـد معلـم شـوند. 
تأکیـد کـرد:  گزینـش معلـم بایـد تخصصـی تـر شـود و به 
جزصالحیـت هـای اخالقـی و اعتقـادی بـه صالحیـت های 
عمومی و تخصصی توجه بیشـتری شـود یعنی در رشـته ای 
که قرار اسـت فرد اسـتخدام شـود صالحیت عمومی، میزان 
آشـنایی بـا روانشناسـی تربیتـی و صالحیت هـای تخصصی 

رشـته مـورد تدریـس مدنظـر قـرار بگیرد.

تنبیه بدنی ترویج خشونت در مدارس
نگاه

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

برابـر رای شـماره139560319062000084هیات اول موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملک گلبـاف تصرفات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای احمد هوشـمندی 
گوکـی فرزنـد حسـین بشـماره شناسـنامه 184 صـادره از گلباف در ششـدانگ یک بـاب خانه 
و باغچـه بـه مسـاحت 983/16 مترمربـع پـالک 2 فرعـی از 1410 اصلی مفروز و مجزی شـده 
از پـالک 1410 اصلـی واقـع در گلباف محله محرابی کوچه شـهید کاظمی خریـداری از مالک 
رسـمی ورثـه خانـم خـاور حسـینی محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه15روز آگهـی مـی شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدورسـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهـی به مدت 
دومـاه اعتـراض خودرابـه ایـن اداره تسـلیم وپـس از اخذرسـید، ظـرف مـدت یک مـاه ازتاریخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت درصورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادرخواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول:95/02/11                      تاریخ انتشار نوبت دوم:95/02/26
رئیس ثبت اسناد و امالک- محمد مقصودی  م الف 92 

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

برابـر رای شـماره139560319062000041هیات اول موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبت ملـک گلباف تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـی آقای خانم زهـرا مهدی 
زاده گوکی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 51 صادره از گلباف در یک باب خانه به مسـاحت 
507/64 مترمربـع پـالک 3 فرعـی از 1154 اصلی مفروز و مجزی شـده از پـالک 1154 اصلی 
واقـع در گلبـاف خیابـان امام خمینـی )ره( کوچه جنب تکیـه حضرت ابوالفضـل )ع( خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای احمـد هوشـمندی و خانـم عصمت حسـینی محـرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه15روز آگهی مـی شـود درصورتی که 

اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خودرابـه ایـن اداره تسـلیم وپس از اخذرسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه ازتاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیت صادرخواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:95/02/11                تاریخ انتشار نوبت دوم:95/02/26

رئیس ثبت اسناد و امالک- محمد مقصودی  م الف 88            

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

برابـر رای شـماره139460319005001059 مـورخ 1394/12/17 هیـات اول 
موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهداد تصرفـات مالکانه بالمعـارض خانم صغـری ولی آبادی 
فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 28 صادره از شهداد در ششـدانگ یک باب خانه به مساحت 
300 مترمربـع پـالک 14 فرعـی از 2620- اصلـی واقـع در بخش 23 کرمان به آدرس شـهداد،  
خیابـان طالقانـی، کوچه باغ خاشـالی خریداری از مالک رسـمی خانمها ربابه و عصمت شـهرت 
هـر دو نفـر طالبـی کرمانـی محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه15روز آگهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دوماه 
اعتـراض خودرابـه ایـن اداره تسـلیم وپـس از اخذرسـید، ظـرف مدت یـک ماه ازتاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت درصـورت انقضای 

مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادرخواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:95/02/26                             تاریخ انتشار نوبت دوم:95/03/9

رئیس ثبت اسناد و امالک- ابراهیم سیدی  م الف 147      

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 87 پرونده شماره 9400546
بدینوسـیله اعـالم می گـردد مازاد اول ششـدانگ پـالک فرعـی 183 از پالک 

3989 اصلـی واقـع در بخـش 2 کرمان متعلق به شـما در قبـال طلب آقای فرشـید رادمهریان 
بازداشـت گردیـده لـذا طبـق مـاده 87 آئین نامـه اجـرای مراتب بشـما اخطار می شـود ضمناً 
هـر گونه نقل و انتقالی از طرف شـما نسـبت به مورد بازداشـت ممنوع اسـت و ترتیـب اثر داده 

نمیشـود. در ضمـن ایـن آگهی یک نوبـت در روزنامه محلی منتشـر گردیده اسـت. 
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی کرمان- سید رضا انصاری م الف 151 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون ششـدانگ یـک بـاب خانـه دارای پـالک 1500 فرعـی مفـروز و مجـزی 
شـده از 468 فرعـی از 47- اصلـی بـه مسـاحت 356 مترمربـع واقـع در بخـش 
26 کرمـان بـه آدرس: سـیرچ، بعـد از پـل مسـجد جامـع به سـمت پاییـن انتهای 
کوچـه اسـکندری مـورد تقاضای آقای مهـدی کرمی به اسـتناد رای هیئت موضوع 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی منتشـر در ثبت 
شـهداد بـه شـماره 1394001082 مـورخ 1394/12/26 در مالکیـت نامبـرده قـرار گرفتـه و 
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی و مـاده 13 آئیـن نامـه اجرائـی آن منتشـر و نیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد لـذا حسـب 
درخواسـت مـورخ 1395/02/19 مالـک بدینوسـیله آگهی تحدیـد حدود آن به اسـتناد تبصره 
مـاده 13 قانـون مزبـور منتشـر و عملیات تحدیدی آن از سـاعت 9 صبح روز سـه شـنبه مورخ 
1395/03/18 شـروع و بـه عمـل خواهـد آمد لذا بـه مالک یا مالکین امالک مجـاور رقبه مزبور 
اخطـار مـی گـردد کـه در موعـد مقرر این آگهـی در محل وقوع ملـک حاضـر و در صورت عدم 
مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـدی بـا معرفی مالـک انجام و چنانچـه کسـی از مجاورین بر 
حـدود و حقـوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـد بایسـتی طبق مـاده 20 و مـاده 86 اصالحی 
آئیـن نامـه قانـون ثبـت پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیدی اعتـراض خـود را کتبـاً به این 
اداره اعـالم و ظـرف مـدت 30 روز دادخواسـت به مراجع ذیصالح قضائـی تقدیم نماید و گواهی 
دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد بدیهی اسـت پـس از گذشـت مهلت یاد شـده هیچگونه 

ادعائی مسـموع نخواهـد بود. 
تاریخ انتشار: 1395/02/26

رئیس ثبت اسناد و امالک شهداد- ابراهیم سیدی م الف 140                
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یوگا کده

چاکراها
سپیده ایران منش 

5- چاکرای پنجم: چاکرای گلو یا حلق-
و یهودها

  )Throat chakra- Vishuddha –  Vishuddhi(
ایـن چاکـرا روی حلـق قـرار گرفته اسـت. طیـف رنگـی 
مربـوط بـه این چاکرا آبی اسـت که عالمـت جاودانگی، 
بیماریهـای  رنـگ روی  ایـن  اسـت.  الهـام  و  اخـالص 
گرفتگـی گلـو و ناراحتی هـای عصبـی تأثیرگذار اسـت.
منطقـه: پائیـن و پشـت مهره گـردن ، بین گـودی گلو 

حنجره و 
غدد مرتبط: تیروئید

رنگ: آبی کمرنگ
عطر: گل سرخ

وظیفه: بیان ، بودن
عضـو وابسـته: گـردن ، گلـو ، فـک و بازوهـا را کنتـرل 
می کنـد و بـه عصبهای بازویـی یا گردنی مرتبط اسـت.

شکل: نیلوفر شانزده پر

تأثیـرات: نشـان دهنـده بیـان کـردن و دریافـت کردن 
اسـت . در اینجـا بیـان کـردن می تواند از طریـق ارتباط 
برقـرار کـردن بـا چیزی کـه می خواهید و یـا چیزی که 
احسـاس می کنیـد باشـد و همچنین می توانـد بصورت 
هنری مانند نقاشـی هنرمند، موسیقی یک موسیقیدان 

و اسـتفاده از اشـکال بـرای بیان درون خود باشـد.
6- چاکرای ششم : چاکرای پیشانی یا چشم 

سوم -آجنا
)Brow chakra – Ajna – third eye – Bindu(

kh. iranmanesh
در سـمت پیشـانی و کمـی باالتـر از بین دو چشـم قرار 
دارد. طیـف رنگـی مربوط به این چاکرا آبی نیلی اسـت. 
ایـن رنـگ باعـث باز شـدن چشـم سـوم - دیـد بیرونی 
و درونـی - اسـت. ایـن رنـگ بـرای آرامـش و درمـان 
بیماریهـای ذهنـی مفیـد اسـت. رنـگ نیلی آگاهـی را 
بـاال می بـرد و برای زنـده کردن خاطرات فراموش شـده 

مفید اسـت.
منطقـه: بیـن دو ابـروان ، بـه پهنـای یـک بند انگشـت 

بـاالی پـل بینـی و جلوی سـر
غدد مرتبط: هیپوفیز صنوبری

رنگ: نیلی،بنفش
وظیفه:دانش هستی

عضو وابسته: صورت، چشم، گوش، بینی
شکل: نیلوفر دو پر)96 پر(

تاثیـرات: ایـن چاکـرا بـا درونـی ترین قسـمت وجودی 
انسـان ) به عقیده غربیهای باسـتان مربوط به ناخودآگاه 
می باشـد( که روح نـام دارد و همچنین معنویت مرتبط 
اسـت. ایـن مکانـی اسـت کـه محـرک مـا و میزانـی از 
آگاهـی کـه فعالیتهـا و در واقـع زندگـی مـا را هدایـت 

می کنـد در آن قـرار دارد.

 7-چاکرای هفتم : چاکرای باالی جمجمه یا 
تاج سر یا ساهاسرارا

  )Crown chakra – Sahasrara(
  چاکـرای فـرق سـر در قسـمت میانـی باالی سـر قرار 
دارد. طیـف رنگـی مربـوط بـه ایـن چاکرا بنفش اسـت. 
ایـن رنـگ بـرای بیماری هـای ذهنـی مناسـب اسـت و 

خـواب را تنظیـم می کنـد 
منطقه: در وسط سر و مغز تاج سرقرار دارد.

غدد مرتبط: صنوبری )کاجی شکل ( و مخاطی
رنگ: بنفش

احساس: سرخوردگی ، عدم غلبه برترس و اضطراب
وظیفه: وجود مطلق

عضو وابسته: مغز ،مخچه
شکل: نیلوفر هزار پر

تاثیـرات: ایـن چاکـرا بـه احسـاس یگانگـی و جدایـی 
مربـوط اسـت و ارتبـاط مـا را بـا زمیـن و همچنیـن بـا 
پدرمان نشـان می دهـد. چاکرای هفتـم نمایانگر ارتباط 
بـا پـدر اسـت کـه ارتبـاط ما بـا قـدرت و همچنیـن در 
نهایـت ارتبـاط مـا را بـا خـدا را نشـان می دهـد. وقتـی 
کسـی احسـاس جدایی از پـدرش را تجربه کرده باشـد 
ایـن چاکـرا را می بنـدد و احسـاس تنهایـی و انـزوا را 
تجربـه می کنـد . مثـل اینکه در پوسـته ای قـرار گرفته 

باشـد و نتوانـد بـا اطراف خـود ارتبـاط برقـرار کند.

فرشته بهره دار.نازنین سعید
گزنفون می نویسـد: »ایرانیان اقسـام دانسـتنی های ورزشـی 
را فـرا می گرفتنـد و چـون تمـام ایـن مراحـل را می گذراندنـد 
بـه خصـال پهلوانـی متمایز می گشـتند و آنان را ُگـرَدک یعنی 

جـوان ُگـرد می نامیدند«
زورخانـه، کـه مـکان ورزشـی باسـتانی مقـدس ایرانیـان و 
جایـگاه زور و قـدرت اسـت، عنـوان محلـی تاریخـی اسـت که 
در آن کشـتی گیـران ایرانـی تحـت تعلیـم و تعلـم قـرار مـی 
گیرنـد. ایـن ورزش در نـگاه اول شـبیه حـرکات نامتعارف بدن 
سـازی و آئروبیـک بـه نظـر مـی رسـد. امـا حـرکات باسـتانی 
کاران، ترکیبـی از حرکات چرخشـی دراویش همـراه با ضربات 
آهنگین و وزنه های چوبی سـنگینی اسـت که آن را در داخل 

گـود چرخانـده و بـه هـوا پرتاب مـی کنند. 
در یکـی از زورخانـه هـای شـمال تهـران بـا ورزشـکاری 
برخـورد کـردم کـه مـی گفـت: ایـن ورزش بـرای مـا بسـیار 
مقـدس اسـت و ما را هر چه بیشـتر بـه خدا نزدیـک می کند. 
او مـی گفـت: بـرای ایـن کـه بتوانـی وارد گـود هشـت گوشـه 
ی زورخانـه کـه درسـت در نقطـه ی مرکـزی زورخانـه واقـع 
شـده بشـوی باید یک سـری مراسم مشـترک را به اتفاق دیگر 

ورزشـکاران انجـام دهی.
بـه اعتقـاد او ایـن ورزش باسـتانی و ایـن زورخانه اسـت که 
نیـروی کشـتی گیـران ایرانی و رشـته کشـتی را تامین میکند 
و در واقـع کشـتی ایران هر چـه دارد از همیـن ورزش زورخانه 
ای اسـت. بـا وجـودی کـه رشـته ی ورزشـی کشـتی، یکـی از 
ورزشـهایی اسـت کـه از جایـگاه بیـن المللـی برخوردار اسـت 
امـا در مقایسـه بـا ورزش باسـتانی رشـته ای خسـته کننده و 

کسـل کننده اسـت.
ورزش و انجـام حـرکات پهلوانـی جـز فعالیتهـای اصلـی 
روزمـره ایرانیان در دوران باسـتان بوده اسـت. جامعـه آن زمان 
ارزش خاصـی برای ورزشـکارانی قائل می شـد که بـرای قدرت 
بدنـی و شـجاعت روحـی کـه دراختیـار داشـتند، شـکرگزار 
بوده اند.بـر پایـه تاریـخ، زورخانـه در حدود هفتصد سـال پیش 
)قـرن 7خورشـیدی( بوسـیله محمود معـروف به پوریـای ولی 
بـه صـورت امـروزی بازسـازماندهی شـد. بـا ایـن حال بـر پایه 
رفتـار و منـش تاریخی و اسـطوره های ایران زورخانـه می تواند 

حداقـل در ایـران تاریخـی بسـیار کهن تر داشـته باشـد.
پیدایـش زورخانـه بـر مـی گـردد بـه زمانهای خیلـی قدیم 
کـه جنـگ هـای تـن بـه تـن انجـام مـی شـد و تعلیـم فنون 
جنگـی در آن عصـر بـه سـبک و شـیوه مخصـوص انجـام می 
گرفت زیرا عملیات جنگی آن روز عبارت بود از اسـب سـواری 
، چـوگان بـازی، تیر اندازی و کشـتی که تعلیمـات آن برای هر 

مملکتـی ضـروری بود.
در ورزش باسـتانی، اداوات کاربـردی، الهـام گرفتـه شـده از 
ادوات جنگـی اسـت، مثـاًل »میـل« صـورت تغییـر یافتـه گرز 
اسـت، »کبـاده« همـان »کمـان« اسـت، »سـنگ زورخانـه« 
همـان »سـپر« اسـت و »طبـل زورخانـه« یـادآور طبل جنگی 
یـا همـان کـوس اسـت و گـود زورخونه محلـی بـرای پرورش 
تـن و روح امـا در ایـن میـان خوانـدن اشـعار هم حکـم همان 
رجزخوانـی میادیـن جنگی را بـه خوبی ایفا کرده اسـت با این 
تفـاوت که در اشـعار رجزخوانی هدف ترسـاندن حریف و غلبه 
بـر او بـوده، امـا در اشـعار زورخانه ها هـدف القای تـوان و نیرو 
بـه ورزش کاران اسـت کـه در ایـن میان اشـعار مورد نظـر را با 
چاشـنی پنـد و اندرز در مسـیر غلبـه بر نفس در نظـر گرفتند.
مرشـد در زورخانـه حکـم صوفـی یـا عارفـی را دارد کـه بـا 
خواندن اشـعاری حماسـی هدفش القای تـوان و نیروی ورزش 
اسـت. یکـی از ایـن پهلوانـان نامـی و قدیمـی ایـران، حیـدر 

اسـت.  ذاکری 
او کـه اصالتش ازعشـایر فارس وایل بصیری.قشـقایی اسـت 
و بـه گفتـه خـودش، این ایل مـردان بـزن بهادرزیادی داشـت 
کـه هروقـت ایـران در تنگنـا قـرار میگرفـت ایـن ایـل بصیری 
بود.کـه بـه کمک آنهـا می شـتافت.از 10 سـالگی ورزش را در 
اصفهان شـروع کـرد و خیلی زود جذب گـود زورخانه و ورزش 
باسـتانی شـد. وی دارای دو لیسـانس ادبیـات فارسـی وتربیت 
بدنـی هسـت و به دو زبان روسـی وفارسـی تسـلط کامـل دارد 
ضمـن اینکـه کتـاب شـعری را در دسـت چـاپ دارد.وی که از 
قدیمی ترین باسـتان کاران ایران محسـوب می شـود، با 105 
سـال سـن، هنوز هم خیلی سـرحال و قبراق اسـت و ورزش را 
کنار نگذاشـته اسـت. همین همت واال و اخـالق خوبش دلیلی 
شـد تـا پـای صحبـت هـای ایـن پهلـوان نامـی بنشـینیم و تا 

اززیـر و خـم ورزش باسـتانی برای مـا بگوید،                            
ابتـدا برایمـان از چگونگی ورودش به ایـن ورزش این چنین 
گفـت: بـه وسـیله پدرم که خـان بود بـه اصفهان آمدیـم، برای 
درس خوانـدن و درآنجـا سـاکن شـدیم و همـان جا کـم کم با 
گـود زورخانـه آشـنا شـدم.زورخانه ای در اصفهـان کـه از انجا 

شـروع کـردم و هنـوز هم به نـام خـودم اسـت)زورخانه دروازه 
حسـن آبـاد( و اکثراصفهانـی هـا بـا نام و نشـان بنده آشـنایی 
دارند.کارهـای بسـیار زیـادی را با عنـوان پهلوانـی و به صورت 
خیریـه انجام مـی دادم، برنامه هایی مختلف مثل: نگه داشـتن 
ماشـینهای سـنگین. خم کـردن آهن با چشـم و.... کـه درآمد 
همـه اینهـا صـرف امور خیریه و مردم می شـد. بـه دلیل اینکه 
همـه زندگیـم را صرف مردم کردم بسـیار دیـر ازدواج کردم.در 
مـدارس بسـیاری بصـورت رایـگان تدریـس کـردم بـه علـت 
قـدرت جسـمانی بسـیار زیاد و خـدادای کـه دارم هیچ وقت به 

خـودم مغـرور نشـدم چـون این یـک قدرت الهی اسـت.
در ادامـه از دلیـل مهاجرتـش بـه کرمان و سـاکن شـدنش 
در ایـن اسـتان می گویـد که دررفسـنجان دو کارخانه سـنگ 
بـری و سـنگ کوبـی داشـتم برای رسـیدگی بـه امـورات آنها 
بـه رفسـنجان آمـدم و بـا دسـت خالـی همانجـا ازدواج کـردم 
و خـدا 10 فرزنـد )5دختـر و5پسـر(به من بخشـید که همگی 
بـه ورزش عالقـه دارنـد ولـی ورزش پهلوانـی را ادامـه ندادنـد. 
بـه جـوان هـای امـروزی توصیـه میکنـم که بـه زور و بـازوی 
جوانـی خـود غره نشـوند و اخـالق و منـش را از پهلوانان نامی 

و قدیمـی یـاد بگیرند.
از پهلـوان حیـدر پرسـیدیم کـه چندسـال اسـت  وقتـی 
وارد گـود زورخانـه شـده و ازپهلوانـان کرمـان چـه کسـانی را 
میشناسـد؟ او در پاسـخ می گوید:105سال سـن دارم و تقریبا 
90سـال اسـت کـه ورزش پهلوانـی میکنـم. خـدا رحمت کند 
همـه پهلوانـان قدیم کرمـان را.من خیلـی دیربه کرمـان آمدم 
امـا تعریـف پهلـوان عطایـی را زیـاد شـنیده ام.اینهـا کـه مـی 
گویـم الف و منـم کـردن نیسـت، ورزش در زمانهـای قدیم به 
این صورت توسـعه نداشـت این رسـانه ها وجود نداشـتند مثال 
یـک نفر یـک میله بلند میکرد و آوازه پهلوانـی اش در دنیا می 
پیچید.یکی از کارهایی که من در سـن 25 سـالگی انجام دادم 
و باعث شـد آوازه ام در دنیا بپیچد این بود.که سـنگ آسـیاب 
را مثـل النگـو در دسـتم کـردم و بـه ته قنـات رفتم و بادسـت 
دیگـرم آب خـوردم و باال آمـدم .اینها همه نیروهـای خدادادی 
و الهـی اسـت یـا در سـرعین  اردبیـل بـه صـورت پل شـدم و 

4تـن وزنـه را روی سـینه ام تحمـل کردم.                                           
بـه نظـر شـما افـرادی کـه مـی خواهنـد وارد ایـن ورزش 
شـوند چـه خصوصیاتی باید داشـته باشـند؟ ایـن ورزش مانند 
دریایی اسـت. مردانگی ز لذت دنیا گذشـتن اسـت/نامرد و مرد 
را بحـدی کـه میتوان شـناخت. اگرما و جوانان ما که مسـلمان 
هسـتیم، طبـق قـرآن عمل کنیم چـون قران کالم خداسـت و 
بـی حکمـت نیسـت، حتمـا در این رشـته موفق خواهند شـد. 
مـن معتقـدم کـه این یک بخـش الهـی اسـت.خداوند به یکی 
زیبایـی مـی دهـد و به یکی قـدرت و به دیگری ثـروت، اگرمن 
کمـرم را بـه دیـوار تکیه میزدم دیـوار می افتاد بـا اینکه قدرت 
بدنی.زیـادی داشـتم ولی.هیچ وقت منم منم نکردم و همیشـه 
تواضـع را پیـش گرفتـم. بازهـم میگویـم همـه اینهـا نیروهای 
الهی هسـتند در این ورزش باید فروتنی زیادی داشـته باشـی.     
او اخـالق و منـش را در پهلوانـی حـرف اول مـی دانـد و 
معتقـد اسـت: کسـانی کـه در ایـن رشـته فعالیـت مـی کنند 
مـرام و معرفـت و منـش جوانمردی.بایـد در آنها وجود داشـته 
باشـد و ایـن یک امر ذاتی اسـت.صفات پهلوانـی را صفاتی بس 
نکـو باشـد/به عـزت زندگانـی کن کـه حفظ آبـرو باشـد. زبان 
گـر می گشـایی سـعی کـن کـه از دل سـخن گویی/زبـان بی 
خبـرازدل، زمـردان دورو باشد.انسـان نمی توانـد بگوید که من 
ازهـر گناهـی مبـری هسـتم و اگر به موقـع به خـودش تکانی 
بدهـد، مـی تواند توبـه کند وبرگردد. انسـان جایزالخطاسـت و 
یـک زمانی.بیـدار خواهـد شـد.من تـا اکنـون چند بـار، تا حد 
مـرگ رفتـم که خداوند مـرا نجـات داد من هرچـه دارم از این 
اخـالق و منـش پهلوانـی دارم ، بـرای اینکه هرچـه را که برای 
خـودم بـد مـی دانـم بـرای دیگـران هـم بـد اسـت وآنچـه که 
بـرای خـودم خـوب وپسـندیده مـی بینـم بـرای دیگـران هم 
همینطوراسـت.این خصلـت هـا بایـد در خـون و ذات انسـان 

وجود داشـته باشـد.
بـه نظـر او آداب ورود و خـروج به گـود زورخانه خیلی مهم 
اسـت و هـر مقامـی به طریقـی واردش می شـود، پهلـوان یک 
جـور وارد گـود میشـود.پیش کسـوت بـه شـکل دیگر.کهـن 
کسـوت یـک جـور وارد میشـودو تـازه کار به طریـق دیگر باید 
وارد شـود.مثال پهلـوان که فقط پهلوان نیسـت و خوی پهلونی 
هـم دارد بـا 3 زنـگ وارد گود میشـود.یعنی در اصل، ثابت مرد 
اسـت کـه پهلـوان اسـت.پهلوانان دیگـر با زنـگ و ضـرب وارد 
گـود میشـوند.برای کهـن کسـوت کـه خیلـی سـال در ورزش 
زحمـت کشـیده اسـت، زنـگ و ضـرب بـا هـم زده میشـود و 
خـوش آمـد هم گفتـه میشـود.تازه کار هـم که به اسـم نوچه 
یـا نو خواسـته وارد شـوند میگویند خوش آمدیدوسـپس برای 
پهلـوان صلـوات فرسـتاده میشـود.در اصـل عنـوان پهلوانـی را 

خـدا بایـد بدهدمـن وقتی کـه به خیابـان میروم و مـردم دورم 
را میگیرنـد بـا خودم میگویم این زنگی اسـت کـه در دل مردم 
زده میشـود و برای من ارزشـش از.زنگ زورخانه خیلی بیشـتر 
اسـت ایـن یعنـی مـن از طـرف مردم بـه عنـوان یـک پهلوان 

واقعـی شـناخته شـده ام واین جای شـکر دارد.
در  کـه  ریـزان  گل  ماننـد  هایـی  مراسـم  دربـاره  او  از 
گودزورخانـه انجـام میشـوند می گوید:در مراسـم گلریـزان اگر 
می خواسـتند کسـی را که منش پهلوانـی دارد در خفا و بدون 
اینکـه شـخص بفهمـد کمک ازطـرف چه کسـی اسـت، انجام 
مـی شـد، مخصوصا برای زندانیـان نیازمند.خداوند هم سـمیع 
اسـت و هـم بصیر.اگـر کمکـی از تـه دل باشـد و ریـا نباشـد 
خداونـد همـه را می بینـد و می شـنود.خودنمایی نباید در این 
گونه مراسـم ها باشـد.کمک نباید.به طریقی باشـد کـه آبروی 
طـرف و خانـواده اش برود.همچنین مراسـم هایـی مانند تقدیر 
ازپهلـوان - تقدیـر از مرشـد و دهها مراسـم دیگرکه با گذشـت 

زمـان کـم کم منسـوخ شـده اند.
پهلـوان حیـدر معتقد اسـت کـه رعایـت ادب در این ورزش 
سـخت تـر از سـنگ و میـل و کبـاده زدن اسـت وایـن قطعـه 
شـعر را می خواند:ای خوشـا در زور خانه پاس حرمت داشـتن/

مهـره کذب و ریا بیرون در بگذاشـتن.به گفته وی: پهلوان قبل 
ازبرداشـتن میـل و کبـاده وسـنگ بایـد اصالـت و ادب داشـته 

باشـند، اداب پهلوانی. بسـیار سـخت و سـنگین است.
ایـن پیـش کسـوت ورزش باسـتانی اضافـه مـی کنـد: این 
رتبـه بنـدی جدیـدا آمـده ودر قدیـم بـه ایـن صـورت نبـود، 
عنـوان پهلوانی به این شـکل داده میشـد که در میـدان مبارزه 
وقتـی حـق به حقدار می رسـید و برنده مشـخص می شـد به 
آن شـخص عنـوان پهلوانـی میدادند و این عنوان، خـواه ناخواه 
بـر دل مـردم اثـر مـی کـردو توقعاتی که مـردم از یـک پهلوان 
داشـتند باعـث می شـد که آن شـخص کم کم خـوی و منش 

پهلوانـی در او رشـد کند وشـکل بگیرد.

پهلوان حیدرذاکری، کهن کسوت و  پیر ورزش باستانی ایران و کرمان:

پهلوانان نمی میرند

معرفی عناوین برتر رقابت های 
آفرود قهرمانی کشور در قزوین 

مهدیه سلطانی 
آفرود کار کرمانی 
قهرمان شد

 بـه گـزارش خبرگـزاری صـدا 
آفـرود  هـای  رقابـت  سـیما  و 
قهرمانـی کشـور جمعـه گذشـته 

شـد.   برگـزار  قزویـن  مالصـدرا  پیسـت  در 
 دبیر هیات موتور سـواری و اتومبیلرانی اسـتان قزوین گفت : 120 شـرکت 
کننده از سراسـر کشـور در پیسـت سـرعتی و به مسـافت 10 کیلومتر در رقابت 

ها شـرکت داشتند.
 مجیـد کاکاونـد افـزود : در کالس یـک ، اشـکان زارع رفیـع از قزویـن ، 
درکالس 2 حامد سـلیمی از تهران ، در کالس سـه صابر خسـروی از کرمانشـاه 
، در کالس چهـار بابـک فقیـه نصیـری از تهـران و در بخـش بانـوان نیـز مهدیه 
سـلطانی از کرمـان بـه عنـوان نفـرات برتـر شـناخته شـدند.در پایان تیـم های 
قزویـن ، کرمـان و تهـران عناویـن برتـر دور اول رقابـت هـای آفـرود قهرمانـی 

کشـور را کسـب کردند.
 یـک سـر داور و 12 کمـک داور بـا نظـارت کامـل فدراسـیون اتومبیلرانـی ، 

قضـاوت ایـن مسـابقات را برعهده داشـتند.

یک شبکه ژاپنی 
از زهرا نعمتی فیلم 
مستند می سازد

ایلنـا: یـک شـبکه ژاپنـی بـه 
نـام WOWOW در نظـر دارد 
از هشـت ورزشـکار پارالمپیکـی 
فیلـم مسـتند بسـازد کـه زهـرا 
ایـن  میـان  در  هـم  نعمتـی 

دارد. قـرار  ورزشـکاران 
بـه گـزارش ایلنـا و بـه نقـل از سـایت کمیتـه ملـی پارالمپیک، ایـن برنامه 
مسـتند تحـت عنـوان »من کی هسـتم؟« از ماه اکتبـر به روی آنتـن می رود. 
زهـرا نعمتـی طبق اعـالم کمیته بیـن المللـی پارالمپیک، اولین زن ورزشـکار 
ایرانـی اسـت کـه چـه در رقابتهـای المپیک و چـه پارالمپیک موفق به کسـب 

مدال طال شـده اسـت.
ایـن برنامـه تلویزیونـی بـا همـکاری کانـال تلویزیونـی ژاپنـی و کمیته بین 
المللـی پارالمپیـک در قالـب برنامـه ای پنـج سـاله تـا بـازی هـای پارالمپیک 
2020 توکیـو تهیـه و تولیـد مـی شـود. نعمتـی پرچمـدار ایـران در بـازی 
هـای المپیـک 2016 خواهـد بـود و پـس از حضـور در رقابتهای تیـر و کمان 
المپیـک، کاروان پارالمپیکـی ایـران را بـا امیـد کسـب دومیـن نشـان طـالی 

بـازی هـا همراهـی خواهـد کرد.

ترین های لیگ برتر 
فصل پانزدهم

 ⚽ بیشترین برد: پرسپولیس 16 برد
 ⚽ کمترین برد: استقالل اهواز 2 برد

 ⚽ بیشترین باخت: استقالل اهواز 21 باخت
 ⚽ کمترین باخت: استقالل خوزستان 3 باخت
 ⚽ بیشترین مساوی: صبای قم 15 مساوی
 ⚽ کمترین مساوی: سیاه جامگان 6 تساوی

 ⚽ بیشترین گل زده: پرسپولیس 50 گل زده
 ⚽ کمترین گل زده: استقالل اهواز 16 گل زده

 ⚽ بیشترین گل خورده: استقالل اهواز 58 خورده
 ⚽کمترین گل خورده: استقالل خوزستان 14 گل خورده

 ⚽ بهترین تفاضل گل: استقالل خوزستان 19+
 ⚽ بدترین تفاضل گل: استقالل اهواز 42-

 ⚽ بیشترین امتیاز: استقالل خوزستان و پرسپولیس 57 امتیاز
 ⚽ کمترین امتیاز: استقالل اهواز 13 امتیاز

 ⚽ آقای گل: مهدی طارمی از پرسپولیس با 16 گل
 ⚽ آقای پاس گل: امید عالیشاه از پرسپولیس با 8 پاس گل

 ⚽ آقای کلین شیت:  فرناندو خسوس دروازه بان استقالل خوزستان با 17 دیدار
 ⚽ خشـن ترین و جوانمردتریـن تیـم: پرسپولیسـی هـا بـا 66 کارت زرد و 6 کارت قرمـز 
خشـن ترین تیـم و تیـم ملوان بـدون دریافـت کارت قرمـز جوانمردانه  ترین تیـم لیگ برتر

 ⚽تیم های اول تا سوم: استقالل خوزستان، پرسپولیس و استقالل تهران
 ⚽تیم های سقوط کرده: استقالل اهواز، راه آهن و ملوان بندر انزلی

آفرود فوتبالمستند

 ما
یام
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جامعه و فرهنگ

عرفان زارعی
مـدرک  و  اسـت  تهـران   1334 متولـد:  مرکـزی،  عطیـه 
کارشناسـی هنرهای تجسـمی را از دانشـگاه تهـران اخذ نموده، 
وی عضویـت پیوسـته ی انجمن نقاشـان ایران،عضویت پیوسـته 
انجمـن تصویرگـران ایران،حضـور در سـه دوره هیئـت مدیـره 
انجمـن تصویرگـران، حضـور در داوري تصویر سـازي جشـنواره 
هـاي : موالنا،فجر،کتـاب هاي درسـي و... تصویر گـری درحدود 
30 جلـد کتـاب چـاپ شـده، حضـوردر بینـال هـاي داخلـي و 
خارجي بولونیا، سـایتریکون، ژاپن، براتیسـالوا، پرتقال، شـرکت 
در نمایشـگاه هـاي گروهـي تصویـر سـازي و نقاشـي، حضـور 
در دو دوره کارشناسـی هنرهـای شـهری تهـران و همـکاری بـا 
نشـرهای: کانون پـرورش فکری کـودکان و نوجوانـان، صابرین، 
نـار، افق، امیرکبیر، مدرسـه، چکـه و... را در کارنامه ی خود دارد.

داسـتان های  از  را  مختلفـی  کتاب هـای  تصویرگـری  او 
شـاهنامه گرفتـه تا زندگی نامه امام حسـین)ع( به عهده  داشـته 
و روز گذشـته بـا کوله بـاری از تجربـه ی سـال ها تصویر گـری و 
نفس کشـیدن در دنیـای هنـر، نمایشـگاهی  را در نگارخانـه ی 
دیبـای کرمـان برگـزار کرد و بـه عکـس بسـیاری از هنرمندان 
کـه دیگـر بـه قـول معـروف با شـاه هـم فالـوده نمی خورنـد به 
غایـت صمیمـی و مهربان اسـت و پس از تنها چنـد دقیقه کنار 
او نشسـتن احسـاس می کنید سالهاسـت که با او آشـنا هسـتید 
و از نظـر دیدگاهـش بـه هنـر هـم چـون هنـر را بـرای جامعـه 
می خواهـد و نگاهـی اجتماعـی بـه هنـرش دارد ادا و اصول های 
هنربنـدی را در کار و سـبک زندگی او نمی بینیـد زنی اسـت کـه 
سـالها واقعـا کار کـرده و فقـط تصویر گر نبوده بلکـه مادری هم 
هسـت دلسـوز و غمخـوار نسـل جوان، که تمـام بچه هـای ایران 
را فرزنـدان خـودش می دانـد و وقتـی کـه از سیسـتم آموزشـی 
سـخن می گویـد کامـال نگرانـی از آینـده ی بچه هـا در چهـره و 
گفتـارش پدیـدار می شـود متـن زیر خالصـه ای از گـپ و گفت 

طوالنـی پیام ماسـت بـا یکـی دیگـر از مفاخر اسـتان:
پـدر مـن کرمانی االصـل هسـتند و مـن هـم هرچنـد تهران 
به دنیـا آمدم و چند سـالی هم مدرسـه را در همان شـهر تجربه 
کـردم امـا از سـال پنجـم دبسـتان بـه کرمـان برگشـتیم و تـا 
زمانـی کـه دانشـجوی دانشـگاه تهران شـدم در همیـن کرمان 
سـاکن بـودم و دیپلـم را هـم همین جـا گرفتم،هرچنـد معلمی 
نبـود کـه آنقدرهـا در هنر نقاشـی مشـوق هم سـاالن من باشـد 
امـا قبـل از تـرک کـردن کرمـان مدتی خدمـت اسـتادی به نام 
عمـاد بـودم و چنـد کار عالـی هـم در آن کالس ها با گـچ انجام 
دادم و ایـن تمـام آمـوزش پیش از دانشـگاه و کالس کنکور من 

بـود و 15 روز قبـل از کنکـور که به تهـران رفتم همه می گفتند 
تـو قبـول نمی شـوی و امـکان نـدارد که کسـی از شهرسـتان و 
بـدون آمادگـی بیایـد و در دانشـگاه تهـران پذیرفتـه شـود کـه 

خـوب پیش بینـی آن دوسـتان غلـط از کار درآمـد.
 نمایشـگاه چطـور بـود و ارتباط مردم بـا کارها چگونه 

بود؟
نمایشـگاه خیلـی خـوب و در واقـع مـن توقـع نداشـتم کـه 
اسـتقبال اینقـدر خـوب باشـد، امـا خیلی ها بـه دیدن ایـن آثار 
آمدنـد و خیلـی هـم فیدبک هـای خوبـی گرفتـم و تقریبـا همه 
خوش شـان آمـده بود. چرا کـه معموال نمایشـگاه تصویرسـازی 
بـا نمایشـگاه نقاشـی خیلی متفاوت اسـت اما اینجا بـه نظر من 
اسـتقبال خیلـی خوبـی بـود و امیـدوارم همینطور هـم بماند و 
دید مردم نسـبت به تصویر سـازی بهتر هم بشـود متاسـفانه در 
بسـیاری از موارد تصویرسـازی به اندازه ی نقاشـی جدی گرفته 
نمی شـود و هـر چنـد اآلن خیلـی وضعیـت بهتـر شـده اما مثال 
از نظـر قیمت هایـی کـه بـرای اثـر قائل می شـوند تصویرسـازی 
از نقاشـی عقب تـر اسـت شـاید چـون فکـر مـی کننـد  کار 
کوچـک اسـت و یـا چـون معموال بـرای کتـاب آماده مي شـوند 
فکـر می کننـد ایـن کار بـه تنهایـی ارزش خاصـی نـدارد و باید 
چیـزی بـه آن سـنجاق بشـود، هر چند کـه هنرمند تصویرسـاز 
بواسـطه ی اثـری کـه تولیـد می کنـد معمـوال مطالعـه ی زیادی 
قبـل از تولیـد اثـر انجـام می دهـد و از تاریـخ تـا اسـطوره های 
مختلـف را دربـاره ی سـوژه ی خـود مطالعـه می کننـد و کارهم 
نیازمنـد دانـش و تمریـن و تالش زیـادی اسـت ، در نتیجه اگر 
بخواهـم قیمـت گـذاری کنـم دقیقـا همـان قیمتـی کـه روی 
تابلـوی نقاشـی می گـذارم روی اثـر تصویـر سـازی هـم خواهم 

گذاشت.  
 وقتـی کـه کتابـی در مقابـل مخاطـب بـاز می شـود 
مکمـل  تصویـر  یـا  اسـت  تصاویـر  مکمـل  داسـتان 

داسـتان؟
در تولیـد اثر برای یک کتاب همیشـه یک مثلـث وجود دارد 
بـا اضالع: نویسـنده، تصویرگر و ناشـر یـا مدیر هنری انتشـارت 
کـه خـوب به اثـر بسـتگی دارد گاهـی آنقدر تصویرگـری خوب 
انجـام می شـود کـه وقتـی کـه کتـاب را بـاز می کنیـد بیشـتر 
آن تصاویـر شـما را جـذب می کننـد و این هـا بـرای سـنین 
مختلـف مختصـات مختلفـی دارد مثـال بـرای سـنین پائیـن 
سـعی می کنیـم که از تصاویر بیشـتری اسـتفاده کنیـم چرا که 
بچه هـا بـا تصاویـر ارتبـاط بهتری برقـرار می کننـد و همین طور 
کـه سـن باال تـر مـی رود ایـن رابطه بـر عکـس می شـود و برای 

مثـال پسـرهای 15 یا 16 سـاله ی نوجوان عالقه ای بـه کتاب با 
تصاویـر زیـاد ندارنـد و ترجیـح می دهنـد که بیشـتر بـا کلمات 
و جمـالت مواجـه باشـند چـرا کـه احسـاس می کننـد دیگـر 

بزرگ شـده اند و می خواهنـد شـبیه بزرگ ترهـا باشـند.
البتـه مشـکل دیگـری هـم هسـت و آن اینکـه تعـدادی از 
نویسـنده های کـودک و نوجـوان ما بسـیار بی دقت می نویسـند 
و تصویـر سـازی در داسـتان اتفـاق نمی افتـد که فضـای کار به 
تصویرگـر بدهـد، مثـال چنـدی پیش بـا  کاری مواجه شـدم که 
ده شـعر بـرای کـودک و نوجـوان در آن مجموعـه بـود و مـن 
نمی توانسـتم تصویـر در ایـن ده شـعر پیـدا کنـم کـه بتوانم آن 
را بـه تصویـر بکشـم، ایـن واقعا دردنـاک اسـت و از آن بدتر نقد 
ناپذیـری اسـت چـرا کـه حـاال فالنـی صاحـب نام هم هسـت و 
اصـال نمی پذیـرد کـه شـما بگوییـد ایـن کار تصویـری در خود 
نـدارد، یـا در زمـان تدریـس بـرای نسـل جـوان اجـازه ی بـروز 
اسـتعدادها و خالقیت هـای ایـن جوانـان باید داده شـود و نباید 
توقـع داشـت کـه این ها هم تبدیل بـه کپی هایی از اساتیدشـان 
بشـوند چـرا کـه دنیای هنـر ایـن اسـتاد را تجربه کـرده و حاال 
دیگـر نیـاز بـه خالقیت هـای جدیدتـری دارد، باید این مسـائل 
آسـیب شناسـی بشـود و یـا در زمینـه ی تدریـس تصویر گـری 
نیـز مـا مشـکالت زیـادی داریـم و اسـاتید زیـادی را نمی بینـم 
کـه بدون خساسـت تدریس کننـد. خوشـبختانه در حال حاضر 
بـا تشـکلی صنفـی کـه بـرای تصویرگـران سـامان داده ایم هم 
در انجمـن صنفـی و هـم در کمیته هـای داوری همیشـه تالش 
کـرده ام کـه جوانان نقش داشـته باشـند و بتوانند هـم بیاموزند 

و هم خالقیت شـان شـکوفاتر بشـود.
مـن در اوائـل کارم شـاید بتـوان گفـت خیلی ناشـیانه عمل 
می کـردم چـون خیلـی از مسـائل را نمی دانسـتم و کسـی هـم 
نبـود کـه به مـن بگوید خیلـی از اختیـارات را در قـرارداد نباید 
بـه ناشـر بدهـی و یـا حتـی بگوینـد کـه بـا دقـت قـرارداد را 
بخوانیـد مثـال ناشـر اجـازه ی  چـاپ تصویـر شـما را روی لیوان 
و یـا پوسـتر را در قـرارداد ذکـر می کنـد امـا پـس از چـاپ و 
انتشـار اثـر شـما می بینیـد کـه فیلم هـم با تصویر سـازی شـما 
سـاخته شـده و از تیشـرت تـا نمونـه ی بزرگ شـده ی کار شـما 
بـه فـروش می رسـد و ناشـر هـم کمـاکان خـودش را صاحـب 
تمـام و کمـال حقـوق مـادی و معنـوی اثـری از شـما مي دانـد 
کـه شـما آن را صرفـا بـرای اسـتفاده در یـک کتـاب بـه ناشـر 
داده ایـد. خوشـبختانه هـم اکنـون تشـکل  صنفی مـا هنرمندان 
را از حقـوق خـود آگاه می کنـد و حتـی هـر هنرمنـد آماتـوری 
کـه مي خواهـد تصویرسـازی بـرای یـک مجلـه را انجـام بدهـد 

دفترچـه ی نرخ نامـه ی مـا را دارد.
 تصویرسـازی بـرای مطبوعـات محدودیت بیشـتری 

دارد و یـا در زمینـه ی کتـاب؟
مـن بـرای مجالتـی مثـل آدینـه و زنـان هـم کار می کـردم 
کـه مثـال مجله ی زنـان دغدغه ی زنان را داشـت و بـرای حقوق 
ایشـان قلـم می زدنـد و در نتیجـه مـن بایـد قبـل از هـرکار 
مقـاالت زیـادی را می خوانـدم و یـا گاهی مجبور می شـدم برای 
یـک اثـر بـروم و توضیحاتـی را ارائـه بدهم کـه سـوتفاهم ها را 
برطـرف کنم اما آزادی که در مطبوعات هسـت از کتاب بیشـتر 
اسـت چرا کـه شـتاب زدگی خاصـی در کار مطبوعات هسـت و 
شـاید بـه انـدازه ی کار کتـاب بـه اثر پرداخته نشـود امـا همین 

شـتاب زدگی کار را جـذاب می کنـد.

 وضعیـت نسـل جوان و نظـام آموزشـی را در زمنیه ی 
هنـر چطـور می بینید؟

مـن جـزو انجمن نقاشـان هسـتم ولی بـه راحتـی می توانم 
بگویـم که خیلی از بچه ها کارشـان را بلد نیسـتند و متاسـفانه 
اآلن خیلـی کارها مد شـده اند کـه بچه های ما انجـام مي دهند 
ولـی نمی داننـد کـه چـرا ایـن کار را انجـام می دهنـد مثـال 
  )instalition(و یـا هنـر چیدمـان )video art(ویدئـو آرت
کـه خـوب اگر کسـی پلـه پله برسـد به مرحلـه ای که حـاال با 
اسـتفاده از دانـش و تجربـه و سـوادبصری کاری اینچنینـی را 
انجـام بدهـد دسـتش هـم درد نکند و آن کار ارزشـمند اسـت 
امـا وقتـی کـه کسـی هنـوز نمی داند سـیاه و سـفید چیسـت 
و فضـای مثبـت و منفـی چیسـت امـا مي خواهـد زیـر نظـر 
اسـتادش کـوالژ کنـد و بـا اسـتفاده از تصاویـری از این سـو و 
آن سـو کاری را جمـع و جـور کنـد و بعـد هـم اصـال هیـچ 
نقـدی را نپذیـرد و حـس کنـد کـه دیگـر ره 100 سـاله را 
یک شـبه رفتـه اسـت و مطـرح شده اسـت و بـا گفتـن اینکـه 
فـالن گالـری دار مـرا دعـوت کـرده فـالن اقا بـرای نمایشـگاه 
آثـار مـرا خواسـته اجـازه ی نقـد را هـم بـه کسـی نمی دهنـد 
بـه نظـر مـن بـا چنیـن شـاگردی بایـد برخـورد بسـیار جدی 
کـرد و بـا تند تریـن برخوردهـا جلـوی آلـوده شـدن آن بچه را 
گرفـت امـروزه  خیلـی هـا فقـط یادگرفته اند کـه با اسـتفاده از 
کانال هـای ارتباطـی مناسـب نمایشـگاه های زیـادی بگذارند و 
بـه هـر حربـه ای که شـده مطرح بشـوند. امـا هنر بایـد طوری 
باشـد کـه بـه شـما تـوان بدهـد تـا از این چیـزی که هسـتید 
برخیزیـد و نـگاه تـازه ای داشـته باشـید و واقعا چیزی به شـما 
اضافـه کنـد نـه اینکـه حتـی خـود هنرمنـد هـم توضیحی بر 

آنچـه کـه ارائـه داده ندارد.
زمانـی کـه دانشـجو بـودم همـه ی همکالسـی های مـن بـا 
کمـال عشـق و عالقـه کار می کردنـد و بسـیار هـم حرفـه ای 
عمـل مـی کردنـد و حاال هـم خوشـبختانه جاهایی ایسـتاده اند 
کـه لیاقتـش را دارنـد و همـه در رشـته ی تخصصـی کـه بـرای 
خـود برگزیده انـد بهترین هسـتند اما متاسـفانه در حـال حاضر 
کتـاب  مـا  بچه هـای  اگـر  کنـم،  مطـرح  اینگونـه  بگذاریـد   ...
خـوب بخواننـد و فیلم خـوب ببیننـد و موسـیقی خـوب گـوش 
بکننـد هنـر در سـبد زندگـی آن هـا خواهـد بـود همانطـور که 
نـان می خـرد امـا بـا وجـود این همـه کتـاب خوبـی کـه تولیـد 
می شـود و تصویرسـازی های خوبـی کـه در بازار هسـت والدین 
کتاب هـای دکـه ای را بـا تصویرسـازی ضعیف و دسـت چندمی 
را انتخـاب می کننـد و گـران بـودن قیمت کتاب هـم بی تقصیر 
نیسـت و کتـاب کـودک تبدیـل بـه کاالیـی لوکس شـده، و اما 
پـس آینـد ایـن ماجـرا تربیت نشـدن سـلیقه ی کودک اسـت و 
متاسـفانه از این بدتر اسـتخدام نشـدن فارغ التحصیالن نقاشـی 
در آمـوزش و پـرورش اسـت و بارهـا شـاهد ایـن بوده ایـم کـه 
معلـم علـوم کالس هنـر را برگـزار می کنـد مـا مشـغول تـالش 
در این راسـتا هسـتیم که نقاشـی را از گالری ها بیرون بکشـیم 
و در بینال هـا و نمایشـگاه ها بـرای بچه هـا مـواد الزم را فراهـم 
می کنیـم و در همـان مـکان هـم آثارشـان را قـاب می گیریـم 
و بـرای فـروش می گذاریـم تـا بچه هـا انگیـزه پیـدا کننـد و بـه 
نقاشـی عالقمند بشـوند اما همـه ی این کارهـا کارهای کوچکی 
هسـتند و سـیر حرکتـی کندی هـم دارند چرا که هنـر نیازمند 

سـاپورت و پشـتیبانی بـدون توقـع دولتی اسـت.

ایدیوکراسی

مقالـه ی زیـر مطلـب امـروز وبـالگ یک پزشـک  
نوشـته ی علیرضـا مجیـدی بـود کـه فکـر می کنـم 
همـه ی مـا بایـد آن را بخوانیم: دیشـب، در نشـریه 
تایـم مقالـه ای خوانـدم کـه داغ دلـم را تـازه کـرد. 
مقالـه البته در مورد سیاسـت داخلی آمریکاسـت و 
در آن ابـراز تأسـف شـده بود کـه چقـدر معیارهای 
بینـش  و  شـده  سـطحی  آمریـکا،  مـردم  انتخـاب 
پیـش،  سـال   8 بـا  قیـاس  در  و خردشـان حتـی 
و  پوچ تریـن  کـه  طـوری  اسـت،  رفتـه  قهقـرا  بـه 
پویولیسـتی ترین وعده هـا و اظهـارت دونالـد ترامپ 
را کـه اصـوال می بایسـت در حـد لطیفه به حسـاب 
بیاورنـد، جـدی می گیرنـد و بـه جـای بحث هـای 

اساسـی، روی حاشـیه متمرکـز می شـوند.
نویسـنده مقالـه نوشـته اسـت کـه چـرا مـا بایـد 
اینقـدر زود وارد دنیـای فیلم ایدیوکراسـی بشـویم؟! 
فکـر کنـم بـه خاطـر سـاده کم خـرج بـودن فیلـم و 
نیـز به خاطر زیرنویس نداشـتن آن، تعـداد اندکی از 
شـما، این فیلم سـاخته شده در سـال 2006 را دیده 
باشـید. امـا این فیلـم واقعـا ارزش وقت گذاشـتن را 
دارد: »جـو«- یـک نظامی سـاده با کارایـی و ضریب 
هوشـی کامال متوسـط -بـرای یک آزمایـش انتخاب 
می شـود. مقامـات تصمیـم گرفته انـد کـه او را روانه 
یـک سـفر در زمـان کننـد و او را بـه 5 قـرن بعـد 
بفرسـتند. طبعـا »جو«ی سـاده دل ما انتظار داشـت 
که در دنیای بسـیار پیشـرفته آینده چشـم بگشاید، 
امـا او ناگهـان درمی یابد کـه وارد دنیای پـر از ابله ها 
شـده اسـت، دنیـای تنبل هـا، کسـانی کـه فیلم های 
پاپ کورنـی می بینیـد، جایـی کـه بـه کتاب خوان هـا 
بـه چشـم تحقیـر نـگاه می کننـد، لذت پرسـتی در 
سـطح نـازل، ارزش دارد و خـرد و اندیشـه متـروک 
بیـان  طنـز  قالبـی  در  البتـه  اینهـا  همـه  اسـت. 
امیدوارتـر  مـا   ،2006 سـال  در  شـاید  می شـوند. 
از حـال بودیـم، شـاید فکـر می کردیـم کـه فنـاوری 
اطالعـات ابـزاری بـرای نجـات همه بشـریت خواهد 
شـد. در آن زمان وقتی از وب 2،0 می نوشـتیم، مدام 
عبـارت خـرد جمعـی را مطـرح می کردیـم، اما حاال 
وب و اپلیکیشـن هایش بـه جز اسـتثناهایی، بیشـتر 
نمایانگـر چکیـده نابخردی هـا و برآینـد حماقت های 
جملـه  چنـد  بـا  ایدیوکراسـی  فیلـم  هسـتند.  مـا 
درخشـان شـروع می شـود: فراینـد انتخـاب طبیعی، 
باعـث ایجـاد موجوداتی بهتر، زیباتـر و تکامل یافته تر 
نمی شـود، فقـط سـخت جان ها و آنهایـی که بیشـتر 
بـه فکـر موالیـد و تن هسـتند را زنـده نـگاه می دارد 
و DNA آنهـا را در عرصـه گیتـی پراکنـده می کند. 
اندیشـناک  تر  می فهمنـد،  بیشـتر  کـه  کسـانی 
هسـتند و بـا تردیدهـا و یأس هـای خـاص فلسـفی 
خـود روبـرو هسـتند و از تـن و ادامـه نسـل، غافـل! 
چشـم بـاز می کنیـم و می بینیـم کـه دنیـا مملـو از 
افـراد دسـته یک شـده و نسـل آدم هـای آرمان خواه، 
متفکـر و دگراندیـش، منقطع شـده اسـت. و در این 
میـان نبایـد همه چیـز را گـردن، جان سـخت بودن 
آسـان گیرهای دنیـا بیندازیـم، چـون حتـی اگر قائل 
بـه تئوری هـای توطئـه هـم نباشـیم، بایـد بگوییـم 
کـه بسـیاری از قدرتمنـدان دنیـا، بدشـان نمی آیـد 
کـه مـا را سـرگرم بـه مجله هـای زرد سـلبریتی ها، 
اسـیر به فکاهی هـای نازل تلگرام، گریـزان از مطالعه 
و بیمنـاک از خالقیـت و ظریف اندیشـی کننـد. در 
ایـن میـان شـاید چشـم امیـد مـا بـه جهش هـای 
ژنتیکـی و ظهـور دایورجنت هـا باشـد. مایـک جـاج 
Mike Judge، تهیـه کننـده و کارگـردان فیلـم 
ایدیوکراسـی، تهیه کننـده سـریال سـیلیکون ولـی 
هم اسـت. در ضمـن یکی از نویسـندگان فیلم، ایتن 
کوئـن اسـت. فیلـم ایدئوکراسـی را ببینیـد و مقالـه 
تایـم را بخوانیـد. در آنهـا نـکات زیادی وجـود دارد، 

بـرای کسـانی کـه می خواهنـد بدانند!
1pezeshk.com :منبع

گفت وگوی اختصاصی پیام ما با عطیه مرکزی هنرمند تصویرگر
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4-اندیشه ها- ندا دهنده- برج کج- نیکش بجا مانده
5-مرکـز تبت- از سیسـتم های نمایش رنگـی تلویزیون 

- شـکل لباس

6-پاسخ منفی- طبقه ای از جو
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روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان

مدیر عامل: نکیسا خدیشی         سردبیر: بردیا امیرتیموری
طراحی: علی اکبرزاده                 دستیارسردبیر:رضا عبادی زاده  

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

تحریریه: 32436035         دورنگار: 32435910
اموربازرگانی و حسابداری:32435911  و 32435908

همکاران تحریریه:  شهرام پارسا مطلق، یاسر سیستانی نژاد، عرفان زارعی، 
هادی کاربخش، نجمه سعیدی، جاوید مومنی، عباس صفا، عطیه بهره بر، 

آرین اسدی، سپیده ایران منش و احمد امیرتیموری
عکاس: محسن رجب پور

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

خبرهای خود را به
news@payamema.ir 

ارسال نمایید

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)بوعلی-32134838(

عکس: یاسر خدیشی

چقدر روبرویش ایستادیم در آینه 

خودمان را نگاه کردیم و با تمام رنجي 

که داشتیم بار ها به داشته و نداشته 

زندگي خندیدیم،

ولي میداني چیست؟!؟

میداني، بد ماجرا اینجاست که این 

رنج ها، مثل زیباترین تصاویر بشري، 

فراموش نشدني بودند، 

مثل خود تو!!

که یك خیال شدي و آشکار نمي شوي

عکس نوشت

کتاب

جمع خوانی رمان بولوار پارادیس
نویسنده : مسعود ذوالعلی

زمان : چهارشنبه 12 خرداد ماه          ساعت 22

کنسرت

کنسرت گروه کوبه ای آوات
30 اردیبهشت ماه

سانس اول : 20     سانس دوم : 22     مکان : سالن ذغال سنگ
مراکز فروش بلیط: آموزشگاه موسیقی چنگ / بحرالعلوم16

آموزشگاه موسیقی شباهنگ /بهمنیار17
فروشگاه زیبای شرقی /نبش شریعتی 3

از میان رسانه ها

حسام الدین آشنا:

 طراح گشت نامحسوس
 برکنار می شود

مشـاور فرهنگـی رئیس جمهـور گفـت و گویـی جالـب را بـا ماهنامه 
اندیشـه پویـا انجـام داده اسـت. آشـنا در ایـن گفـت و گـو از برکنـاری 
طـراح گشـت نامحسـوس و مقصـر حملـه بـه سـفارت عربسـتان خبـر 
داد. وی همچنیـن گفـت: دیگـر کسـی بـه اشـتباه نمی گویـد رای ما را 

دزدیـدن قسـطی دارن پـس مـی دن.
گزیـده اظهـارات حسـام الدین آشـنا در گفت وگو با »اندیشـه پویا« را 

در ادامـه بـه نقل از انتخـاب می خوانید:
 اعتماد مردم به صندوق رای برگشت.

 رییس جمهور فشارهای زیادی را تحمل کرده است.
 رویکرد دکتر روحانی نه ریش سفیدی که حقوقی است.

 از نظر سیاسی، حال مردم و حال مام وطن بهتر شد.
 دیگـر کسـی بـه اشـتباه نمی گویـد رای مـا را دزدیـدن قسـطی دارن 

مـی دن. پس 
 راجع به ماجرای اصفهان قضاوت نکنید، ماجرا ادامه دارد.

 دکتر روحانی برجام داخلی را ادامه می دهد.
 پروژه مخالفین، عصبانی کردن دولت است.

 طراح گشـت نامحسـوس و مقصر حمله به سـفارت عربسـتان، برکنار 
می شود.

 مردم می دانند که چقدر صداوسیما را جدی بگیرند.
 اقساط بودجه صداوسیما با تایید شورای نظارت پرداخت می شود.

 دولت نمی خواهد آقای احمدی نژاد هم ممنوع التصویر شود.

 اطالعات

سکه

10,240,000 ریال طرح جدید

10,240,000 ریال طرح قدیم 

5,320,000 ریال نیم سکه 

ربع سکه  2,870,000 ریال

یک گرمی 1,930,000 ریال

طال

1,048,260 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,397,600 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

34,501 ریال دالر آمریکا

39,508 ریال یورو

9,382 ریال درهم امارت

5,300 ریال  یوآن 

49,450 ریال پوند

خودرو

سمند LX  30,700,000 تومان

رانا LX  32,500,000 تومان

سوزوکی ویتارا  114,000,000 تومان

سایپا SE 111     20,600,000 تومان

71,300,000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   46,000,000 تومان

لیفان X60  52,900,000 تومان

80,000,000 تومان   S5 جک

55,500,000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

15 تا 33 / نیمه ابری امروز

17 تا 35 /آفتابی فردا

هر دوشنبه
کاری از گروه مطبوعاتی پیام آوران


