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هنـوز چندهفتـه ای از امتحان هـای خـرداد دانش آموزان نگذشـته 
اسـت کـه اضطرابـی جدیـد متولـد می شـود، اضطرابـی کـه والدیـن 
دانـش آمـوزان را بیشـتر از دانـش آمـوزان تحـت تأثیر قـرار می دهد. 
در ایـن روزهـا والدیـن به واسـطه ی نگرانـی همیشـگی ای کـه بـرای 
فرزنـدان خوددارنـد روزهای پرتنشـی را پشـت سـر می گذارنـد. دلیل 

ایـن دغدغـه ، ثبت نـام بـرای سـال تحصیلـی جدید اسـت.
اگـر پایـه تحصیلـی دانش آمـوز تغییـر کـرده باشـد ایـن موضـوع، 

پروسـه ی پیچیده تـری می شـود . در سـال های اخیـر ایـن وضعیـت 
عجیب وغریب تـر هـم شـده اسـت و بـا توجه بـه این موضوع بسـیاری 
قانون هـا  و بخش نامه هـای جدیـد به ایـن دلیل که جلوی بسـیاری از 
نـا عدالتی هـا را بگیرنـد، وضـع می شـوند.در اینکـه  هدف ایـن قوانین 

برقـری عدالـت بوده اسـت هیچ شـکی نیسـت. 
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فراخوان مزایده 022/م95/7 فروش2 قطعه زمین در شهر كرمان )نوبت اول(

مزایده گزار

اداره کل راه و شهرسازی استان کرماننام

کرمان- بلوار شهید صدوقی- رو به روی سه راه فارابی- کد پستی 7617899596- شناسه ملی نشانی
14000275775- کد اقتصادی 411371938916

مساحت کاربریپالک ثبتینشانیردیف
)متر مربع(

قیمت پایه مزایده
 )ریال(

مبلغ ضمانت
 )ریال(

کرمان – شهرک ایرانمنش فاز 2- خیابان 1
چهرده معصوم – کوچه 4-قطعه 3 جنوبي

پالک 73 اصلي از 
000ر000ر00070ر172ر389ر204/291مسكونيبخش 6 کرمان

کرمان – بلوار شیراز – خیابان پردیس- 2
کوچه غربي4- قطعه 3 جنوبي

پالک 1783 اصلي از 
000ر000ر000202ر550ر037ر244/74مسكونيبخش 3 کرمان

دریافت اسناد
اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان محل

یا سایت /http//iets.mporg.ir  )پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات کشور(

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت یک هفتهمهلت

تحویل 
پیشنهاد ها

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان )دبیرخانه مدیریت حراست(محل

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد مزایده به مدت 10 روزمهلت

گشایش
پیشنهاد ها

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان )اتاق جلسات(محل

طبق اسناد مزایدهزمان

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

اطـــــالعیه
با توجـه به نامه شـماره 1128/11 مـورخ 95/3/19 شـركت توانیر، 

بـه اطالع می رسـاند:
در قانون بودجه سـنواتی کشـور و بودجه سـال 95 میزان حق بیمه جهت جبران 
خسـارت های مالی و جانی برای مشـترکان برق تعیین نشـده اسـت. به تبع آن و 
از ابتـدای سـال جـاری در قبوض برق مشـترکان، مبلغی به عنوان حق بیمه کسـر 
نمـی گـردد، بنابرایـن تـا زمـان اصـاح قانـون بودجـه و تعییـن و درج مبلـغ حق 
بیمـه در قانـون مذکـور، جبران خسـارت مالی و جانی مشـترکان مشـابه سـالهای 

گذشـته امکان پذیر نمی باشـد.
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

در آیین بزرگداشت عباس کیا رستمی در کرمان عنوان شد

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

https://telegram.me/payamema

خبر

دستگاه قضایی از نظر منابع 
مالی و انسانی در مضیقه است

رییس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان بر برنامه 
محـوری، اتقان آراء قضائی وصیانـت از آبروی افراد 
تاکیـد کـرد و گفـت: »اقتـدار دسـتگاه قضائـی بـه 
معنـای ایسـتادن سـرحرف حـق اسـت وتندخویی 

نشـانه اقتدار نیسـت.«
فبـه گـزارش ایسـنا یـداهلل موحـد در نشسـت 
دادسـرای  وانقـاب  عمومـی  دادسـرای  قضائـی 
افـراد  آبـروی  از  »صیانـت  کـرد:  تاکیـد  کرمـان 
قـرار  قضـات  جـدی  توجـه  مـورد  بایسـتی 
بایسـتی  قضـات  سـوی  از  صـادره  آراء  و  گیـرد 
متقن،مستدل،مسـتند وقابـل دفاع باشـند.« رییس 
کل دادگسـتری اسـتان کرمـان بـا بیـان اینکه قوه 
قضائیـه بایسـتی در جهت تقویت احسـاس عدالت 
در بیـن مـردم تاش نمایـد، تاکید کـرد: »کارها و 
فرآیندهـا در سیسـتم قضائـی برمبنای یـک برنامه 
جامـع تنظیـم شـده اسـت و برنامـه محـوری در 

دسـتگاه قضائـی یـک اصـل اسـت.«
نماینـده عالـی قـوه قضائیـه در اسـتان کرمان با 
اشـاره بـه افزایـش مراجعـات بـه دسـتگاه قضایـي 
دسـتگاه،  ایـن  از  مـردم  انتظـارات  افزایـش  و 
افـزود: »واقعیـت ایـن اسـت کـه قـوه قضاییـه از 
حیـث منابـع مالـي و انسـاني در مضیقـه اسـت و 
امکانـات و منابـع در اختیـار ایـن قوه بـا حجم کار، 
مأموریتهـاي ایـن قـوه و اهمیـت عدالـت، تناسـب 
و سـازگاري نـدارد .« وی ادامـه داد: »محدودیـت 
هـای موجـود در حـوزه منابـع مالـی و انسـانی در 
قـوه قضائیـه، در اسـتانهایي نظیـر اسـتان کرمـان 
بیشـتر و پیچیده تر اسـت و فضاي اداري دسـتگاه 
قضایـي در شهرسـتانها و بخشـهاي محروم اسـتان 
کرمـان در وضعیـت بسـیار دشـوار و نامطلوبي قرار 
دارد و جاذبـه خدمتـي در برخـي مناطـق اسـتان 

اسـت.« ممکن  حداقـل 
رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان یـادآور 
شـد: »بسـیاري از قضـات غیـر بومـي اسـتان بعـد 
انگیـزه کاري  انتقـال شـده و  از مدتـي متقاضـي 
بـه نـدرت در آنـان نیز کاسـته مـي شـود.« موحد 
تاکیـد کـرد:  »بهتریـن راهـکار بـرای حـل ایـن 
مشـکل، جـذب قضـات بومـي آشـنا بـا فرهنـگ و 
شـرایط منطقـه و مانـدگار در اسـتان اسـت کـه 
خوشـبختانه بـا هماهنگـي معـاون منابـع انسـاني 
قـوه قضاییـه، به دادگسـتري اسـتان کرمـان اجازه 
داد ه شـد بـا اختبار شـفاهي و آزمـون کتبي ویژه، 
قضـات بومـي جـذب شـوند کـه تاکنـون 30 نفـر 
از ایـن داوطلبیـن مراحـل گزینـش خـود را طـي 
و  و بعضـي در حـال گذرانـدن دوران کارآمـوزي 
برخـي نیـز آمـاده شـرکت در دوره کارآمـوزي در 
اسـتان کرمـان هسـتند که بحـول و قـوه الهي این 

دوره بـزودي آغـاز خواهـد شـد.«
وی یـادآور شـد: »آزمـون کتبـي نیز با شـرکت 
قریـب پانصـد داوطلـب برگزار شـده کـه امیدواریم 
بـه تعـداد مـورد نیـاز پذیـرش شـوند تـا در آینده 
نزدیک نیاز دادگسـتري اسـتان بـرآورده و خدمات 
قضایـي بـه مردم شـریف کرمان توسـعه پیـدا کند 
.« موحـد تصریـح کـرد: »از جهت کارکنـان اداري 
نیـز مشـکات جـدي داریـم و امیدواریـم در سـال 
ایـن کاسـتي  بـا جـذب کارکنـان جدیـد  جـاري 
در  قضایـه  قـوه  عالـی  نماینـده  شـود.«  مرتفـع 
اسـتان کرمـان  بـا بیـان اینکـه تزلـزل و تاخیر در 
تصمیمـات قضائـی بـه اقتـدار قـوه قضائیه خدشـه 
وارد مـی کند،عنوان کرد: »قاضی،مقتدر محسـوب 
می شـود کـه درچارچـوب موازین شـرعی وقانونی 

تصمیمـات قضائـی خـود را صـادر نماید.«

بازرسی بیش از 
200 کیلومتر خطوط 
گاز در استان کرمان

گاز  شـرکت  عامـل  مدیـر 
»توسـعه  گفـت:  کرمـان  اسـتان 
اسـتان  گازرسـانی  هـای  شـبکه 
دقیـق  کنتـرل  بـا  همزمـان 
نشـتهای احتمالی خطـوط انجام 
می شـود. عملیات بازرسـی بیش 

از 200 کیلومتـر لولـه هـای فـوالدی و پلی اتیلن از ابتدای سـال تـا کنون انجام 
شـده اسـت، همچنیـن بازرسـی از 471 عـدد شـیر آالت و 30هـزار اتصـال نیز 
انجـام شـده اسـت.« به گفته محمـد علی ودیعتی، این شـرکت عـاوه بر اجرای 
اسـتاندارد IGS و مطابـق آن هـر سـال  تاسیسـات گازرسـانی بصـورت دقیق و 
کامـل نشـت یابـی مـی شـوند، در مناطـق پرجمعیـت شـهرها این عملیـات هر 
شـش مـاه صـورت می پذیـرد. وی اظهار کرد: »این شـرکت با هدف بروزرسـانی 
تکنولوژیهـای موجـود درخصـوص نشـت یابی و افزایـش راندمان کیفی از سـال 
گذشـته اقدام به پیاده سـازی و اجرای سـامانه GPS در سـطح اسـتان کرده و 
هـم اکنـون اطاعات دقیق نشـت یابـی از طریـق  GPS بصـورت آناین پایش 
مـی شـود.« مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان کرمـان افـزود: »کاهـش آالیندگی 
محیـط زیسـت، کاهـش هـدر رفـت گازطبیعـی، افزایـش ایمنـی مشـترکین 
و ارتقـای سـطح کیفـی تاسیسـات گازرسـانی را از اهـداف مهـم نشـت یابـی 

تاسیسـات گازرسـانی اسـت.«

تقاطع باغ ملی
 دهه فجر افتتاح 
می شود

افتتـاح  از  کرمـان  شـهردار 
تقاطـع ولیعصـر )بـاغ ملـی( در 
دهـه فجـر سـال جـاری خبـر 
داد. بـه گزارش مهـر علی بابایی 
در نشسـت بررسـی پروژه هـای 
شـهری کـه بـا حضـور فرماندار 

کرمـان برگـزار شـد، اظهـار امیـدواری کـرد تقاطـع غیرهم سـطح ولی عصر 
زودتـر از بقیـه  تقاطع هـا و حداکثـر تـا دهـه  فجـر بـه بهره بـرداری برسـد و 
گفـت: »تقاطـع غیرهم سـطح سـمیه را شـروع نکردیـم تـا بـا سـاخت پـل 
ولی عصـر، مـردم ایـن فـن آوری را ببیننـد و پـس از آن تقاطع غیرهم سـطح 
سـمیه نیـز سـاخته شـود.« شـهردار کرمـان از اجـرای ۸4 شـمع در تقاطع 
غیرهم سـطح شـهید اهلل دادی خبـر داد و گفـت: »در ایـن پـروژه نیـز از 21 
فونداسـیون، یکـی باقـی مانـده و از 49 پایـه، 23 پایـه اجـرا شـده اسـت.« 
بابایـی افـزود: »در تقاطـع غیرهم سـطح شـهدای خلبـان نیز از 390 شـمع، 
1۶0 شـمع اجـرا شـده، امـا به دلیل وجـود دو معـارض در محدوده  سـاخت 
ایـن تقاطـع، کار سـاخت ایـن پل معطـل مانـده اسـت.« وی ادامـه داد: »با 
صاحبـان امـاک محـدوده  ایـن پـل وارد مذاکـره شـده ایم کـه امیدواریـم 

هرچـه سـریع تر بـه نتیجـه برسـد.«

رونمایی کتاب
 قانون گذاری جمهوری 
اسالمی ایران با همکاری 
شهرداری سیرجان

مراسـم رونمایـی از کتاب قانون 
گذاری جمهوری اسـامی ایران در 
تـرازوی حکمرانـی خـوب نوشـته 
جعفرقلیخانـی  ابوالفضـل  دکتـر 
)رییس دانشـگاه آزاد اسامی واحد 

سـیرجان( با همکاری شـهرداری سـیرجان و موسسـه صلح هوشـمند در سالن مهر 
شـهرداری برگـزار شـد. بـه گـزارش واحد خبـر روابط عمومی شـهرداری و شـورای 
اسـامی شـهر سـیرجان، داود قاسمی نژاد؛ شـهردار سـیرجان در ابتدای این مراسم 
گفـت: »چـاپ ایـن کتـاب بسـیار خوشـایند خواهد بـود؛ چرا کـه یکـی از نیازهای 
امـروزی مـا قانونگذاری اسـت.« وی جعفرقلیخانـی را حقوقـدان آگاه و صاحب نظر 
معرفی کرد و افزود: »مدیریت درسـت وی در دانشـگاه آزاد اسـامی نشـان از آگاهی 
کامـل و تسـلط وی بـه قانون اسـت و می طلبد که شهرسـتان سـیرجان از خدمات 
ارزشـمند ایـن نویسـنده اسـتفاده های الزم را ببـرد.« مدیـر موسسـه بین المللـی 
هوشـمند صلـح نیـز در ادامه گفـت: »حضور یک مدیر دانشـگاهی به عنوان سـفیر 
صلح اتفاق بسـیار شایسـته ای اسـت که در گذشـته رخ داده و امروز پیوند کتاب با 
صلـح را آغـاز کرده ایم و این نیز ارزشـمند اسـت.« محمد رفیع صادقـی عنوان کرد: 
»کتـاب آگاهـی و اسـتعداد افـراد را افزایـش، و دانـش را به جامعه هدیـه می دهد و 

بـدون مطالعه توسـعه اتفاق نخواهـد افتاد.«

21 روستا در عنبرآباد 
از آب آشامیدنی 
سالم بهره مند
 می شوند

و  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
فاضاب روسـتایی اسـتان کرمان 
هـای  طـرح  آغـاز  »بـا  گفـت: 
بـه  آبرسـانی  مقاومتـی  اقتصـاد 
روسـتاهای شهرسـتان عنبرآبـاد، 

امسـال 21 روسـتا در این شهرسـتان از آب آشـامیدنی سـالم و بهداشـتی بهره 
منـد می شـوند.« بـه گزارش روابـط عمومی فرمانـداری عنبرآباد، علی رشـیدی 
در بازدیـد از طـرح های آبرسـانی اقتصاد مقاومتی در این شهرسـتان افـزود: »از 
ابتـدای سـال جـاری تاکنـون چهار حلقـه چـاه آب در حال حفر و تجهیز اسـت 
کـه بـا پایـان یافتن این پروژه ها امسـال 21 روسـتای عنبرآباد بـا جمعیتی بالغ 
بـر 14 هـزار نفـر از آب آشـامیدنی بهـره مند می شـوند.« وی بیان کـرد: »طرح 
هـای هـای اقتصـاد مقاومتـی عنبرآباد با جدیت تمام شـروع شـده اسـت.« وی 
گفـت: »هـم اکنـون هفـت مجمتـع آب در حال احداث اسـت که بیـش از 110 
هـزار متـر لولـه گـذاری داریم و یکهـزار و 7۶0 متـر مخزن نیز در حال سـاخت 
اسـت.« مدیرعامل شـرکت آب و فاضاب روسـتایی اسـتان کرمان گفت: »بیش 
از ۸۶ میلیـارد ریـال اعتبـار بـرای ایـن طـرح هـا اختصـاص یافتـه کـه از محل 

اعتبـارات صنـدوق توسـعه ملـی و اعتبـارات اسـتانی تامین شـده اسـت.«

شهرداریشرکت گاز آب و فاضالب روستاییسیرجان

کرمان ویچ

پیـام ما- فرماندار رفسـنجان در گفت 
و گو با یکی از سـایت های محلی کرمان 
دربـاره اظهـارات اخیـر رییـس دفتر آیت 
اهلل مصبـاح یـزدی در رفسـنجان توضیح 
داد. حمیـد مانـوری بـه گفتار نـو گفت: 
»مـا در رابطـه بـا سـخنرانی های آقـای 
انجـام  را  الزم  پیگیری هـای  جالـی 
هماهنـگ  اسـتانداری  بـا  و  می دهیـم 
گیـری  تصمیـم  آن جـا  و  می کنیـم 
می شـود و بنـا بـه آن تصمیم مـا برخورد 
مسـاجد  در  محافـل  ولـی  می کنیـم 
و  اسـت  برگـزاری  در حـال  مرتبـا  کـه 
مهـم نیسـت کـه سیاسـی باشـد یـا غیر 
سیاسـی، جلوگیـری نمی شـود.« حجت 
شـنبه  پنـج  جالـی  حسـین  االسـام 

گذشـته در جمـع مـردم رفسـنجان در 
ایـن شـهر  بینـش اهل بیـت)ع(  کانـون 
اظهـارات تنـدی علیـه دولـت بـر زبـان 
رانـد. به گـزارش فـارس جالی با اشـاره 
بـه اینکـه در شـرایط رکـود اقتصـادی و 
تعطیلـی کارخانه ها به  ویـژه کارخانه ارج 
بعـد از ۸0 سـال و عقـب مانـدن حقـوق 
کارگـران زحمتکـش بعـد از چنـد مـاه 
دغدغـه دولـت نارضایتـی از پهنـای باند 
جـای  »ایـن  گفـت:  اسـت،  کشـور  در 

دارد.« تعجـب 
وی بـه تعبیراتی که برخی مسـؤوالن 
دارنـد  خـود  سـخنرانی های  در  کشـور 
در  »آنهـا  کـرد:  خاطرنشـان  و  اشـاره 
سخنرانی هایشـان می گوینـد غصه خـوار 

بـا زور شـاق  و  آخـرت مـردم نشـوید 
بـرد.«  بهشـت  بـه  را  مـردم  نمی شـود 
جالـی ادامـه داد: »حتـی ماهـواره را در 
تضعیـف بنیـان خانـواده و ایمـان مـردم 
بی تأثیـر می داننـد در حالـی کـه جامعـه 
گرفتـار  ماهـواره  پیامدهـای  از  تأثـر  در 
رئیـس  اسـت.«  مشـکاتی  و  مسـائل 
دفتـر آیـت اهلل مصبـاح یـزدی بـا اشـاره 
شـهدا  یـادواره  بـه  دادن  اهمیـت  بـه 
از سـوی  انقابـی  بـه جوانـان  توجـه  و 
حکـم  »ایـن  کـرد:  عنـوان  مسـؤوالن 
حکومتـی آقاسـت کـه بچـه انقابی هـا 
حمایـت شـوند و همـه مسـؤوالن اعم از 
فرمانـداران، اسـتانداران، ائمـه جمعه و ... 
بایـد به این حکم توجه داشـته باشـند.« 

وی تصریـح کـرد: »هرجا انقابی هسـت 
نبایـد صدایـش خامـوش شـود، چگونـه 
بـرای برگـزاری اعتـکاف بودجه نیسـت، 
امـا بـرای برگـزاری کنسـرت موسـیقی 
عنـوان کـرد:  بودجـه هسـت.« جالـی 
دل  آوردن  دسـت  بـه  بـرای  »چـرا 
آمریکایی هـا بایـد اعتـدال راه بیندازیـد، 
اعتـدال شـعاری اسـت بـرای پایان یافتن 
انقابی گـری و ایـن همـان چیزی اسـت 

می خواهنـد.«  آمریکایی هـا  کـه 
وی بـا تأکید بر اینکـه انقابی گری در 
چارچوب قانـون و نظم و اهداف انقاب و 
مطالبات رهبری اسـت، خاطرنشـان کرد: 
محرومـان  از  حمایـت  و  »ساده زیسـتی 
کـه  اسـت  انقابی گـری  ویژگی هـای  از 
متأسـفانه امروزه از سـوی برخـی افراد از 
توجـه بـه محرومان غفلت شـده اسـت.« 
جالـی از حقوق هـای نجومـی مدیـران 
و وزرا یـاد کـرد و عنـوان کـرد: »سـبک 
اشـرافیت و شـاهانه   زیسـتن خطرنـاک 
اسـت و رهبـر معظم انقاب تذکـر دادند 
و آن را بـرای نظـام خطرناک دانسـتند.« 
رئیـس دفتـر آیـت اهلل مصباح یـزدی بـا 
اشـاره بـه اینکـه در کشـور ما هنـوز بعد 
از 37 سـال پابرهنگانی وجود دارد، از آن 

طـرف برخـی افـراد حقوق هـای نجومـی 
وجـود  »بـا  کـرد:  تصریـح  می گیرنـد، 
سـقف حقوقی کـه مجلس تعییـن کرده 
اسـت، اما کسـانی که مار خـورده و افعی 

نمی ماننـد.« شـده اند 
اگرچـه  اینکـه  بیـان  بـا  جالـی 
بازرسـی دربـاره حقوق هـا  سـازمان های 
زیرسـاخت های  امـا  کرده انـد،  غفلـت 
سیسـتم هم مشـکل دارد، افـزود: »ما در 
کشـور میلیون هـا جوانـان تحصیل کـرده 
افـراد پنـج، ۶ و 10  امـا  بیـکار داریـم، 
شـغله داریم، طبـق مصوبات نبایـد افراد 
امـا  شـوند،  گرفتـه  بـه  کار  بازنشسـته 
توجهـی بـه آن نمی شـود.« حـاال پـس 
از چنـد روز فرمانـدار رفسـنجان دربـاره 
اهلل  آیـت  دفتـر  رییـس  اظهـارات  ایـن 
مصبـاح یـزدی توضیح می دهـد. حمید 
مانـوری در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه 
آیـا سـخنرانی های رئیـس دفتـر مصباح 
یـزدی کـه برعلیـه دولـت و مسـئوالن 
نظام نیـز مواضع تندی مـی گیرد، مجوز 
»سـخنرانی های  داشـت:  اظهـار  دارنـد، 
ایشـان بیشـتر در مسـاجد اسـت و بحث 
همایش، میتینگ یا سـمینار نیسـت که 
مجـوز از فرمانـداری بخواهـد ولـی با این 

وجـود مـا گزارش هـا را تهیـه می کنیـم 
شـود،  مشـاهده  خاصـی  مـورد  اگـر  و 

می کنیـم.« پیگیـری 
بـه گـزارش گفتار نـو او با بیـان اینکه 
فضـا بـرای برگـزاری چنیـن مراسـمات 
مشـابهی بـرای همـه بـاز اسـت، افـزود: 
و  حسـینیه ها  در  می تواننـد  »همـه 
یـا  مداحـی  و  برونـد  منبـر  مسـاجد 
سـخنرانی کننـد و همان طـور کـه گفتم 
اگـر مـوارد خاصـی باشـد که به مسـائل 
امنیتـی و یـا سیاسـی برگـردد، گـزارش 
می کنیـم  پیگیـری  و  می کنیـم  تهیـه 
کـه در بعضـی مـوارد هـم شـاید برخورد 

شـود.« 
»در  کـرد:  خاطرنشـان  مانـوری 
بحـث مجـوز آقای جالی سـال گذشـته 
مراسـمی تـدارک دیـده بودنـد و تبلیـغ 
شـده بـود که مـا آن را تعطیـل کردیم و 
قـرار بود در یکی از سـالن های اجتماعات 
شـهر رفسـنجان برگزار شـود که ما آن را 
لغـو کردیـم چـون حالـت میتینـگ و یا 
سـمینار به خـود می گرفت ولـی محافل 
در مسـاجد کـه مرتبـا در حـال برگزاری 
اسـت و مهـم نیسـت که سیاسـی باشـد 
یـا غیـر سیاسـی، جلوگیری نمی شـود.«

توضیح فرماندار رفسنجان درباره سخنرانی تند رییس دفتر آیت اهلل مصباح:

از مراسمی که در مسجد برگزار می شود 
جلوگیری نمی کنیم

 خبر

1  حدادعادل: وحدت خوبی در انتخابات 94 داشتیم؛ همین كار را در 
انتخابات 96 هم می كنیم

عضـو مجمـع تشـخیص مصلحـت نظام گفـت: تجربـه وحدتی کـه در تهـران در 
انتخابـات 94 در مجلـس داشـتیم، بـرای مـا یک تجربه خوبـی بود کـه از آن تجربه 
در انتخابـات ریاسـت جمهوری 9۶ اسـتفاده خواهیم کرد. غامعلـی حداد عادل نظام 
در پاسـخ بـه سـئوالی در رابطـه بـا انتخابـات ریاسـت جمهوری 9۶ گفـت: مسـلماً 
انتخابات ریاسـت جمهوری در سـال آینده یک آزمون مهم و یک ایسـتگاه سیاسـی 
حسـاس اسـت و اصولگرایـان نیـز تـاش می کننـد تـا در ایـن انتخابـات بـه وظیفه 
خـود نسـبت بـه انقاب عمل کنند. به نوشـته تسـنیم، وی بـا بیان اینکـه نمی توان 
انتخابـات پیـش رو را پیش بینـی کـرد، عنـوان کرد: تجربـه وحدتی کـه در تهران در 
انتخابـات 94 در مجلـس داشـتیم، امـا بـرای مـا یـک تجربـه خوبـی بود کـه از آن 

تجربـه در انتخابـات 9۶ اسـتفاده خواهیم کرد.

2   بجنوردی:انتشار فیش های حقوقی به دنیا القا كرد كه نظام
 بانکی ایران فاسد است

کاظـم بجنـوردی، در یادداشـتی در روزنامه اعتماد نوشـت:آنچه این چند هفته رخ 
داد، یعنـی افشـای فیش هـای حقوقـی برخی مسـووالن، عجیب  اسـت. اتفاقـي که در 
ایـن کشـور و در ایـن شـرایط حسـاس افتاد، ایـن نبود. بلکـه یک دفعه یک سـونامي 
رسـانه اي بـه راه افتـاد که نظـام مدیریت و بانکي کشـور را عما با بحـران مواجه کرد. 
ایـن سـونامي هـم بـه مـردم داخل کشـور و هـم بـه سـرمایه گذاران جهاني القـا کرد 
کـه نظـام بانکي ایـران فاسـد و غیرقابل اعتماد اسـت. آگاهان بـا نظام سـرمایه گذاري 
در جهـان مي داننـد کـه سـرمایه گذاران بـزرگ و خوشـنام جهانـي بـه مسـاله فسـاد 
مالي بسـیار حسـاس هسـتند و هرگـز با نظام هایـي که در آنهـا احتمال فسـاد وجود 
دارد، همـکاري نمي کننـد. بـه راسـتي آیا نمي شـد کـه بدون القـاي احسـاس نا امني 
اقتصـادي در ایـران به شـیوه اي منطقـي و بدون نگران کـردن مـردم و انداختن ترس 
در دل سـرمایه گذاران جهانـي، بـا مدیران متخلـف برخورد کرد و پـول را به بیت المال 

برگرداند؟

3   حاشیه ها بر سر فیش حقوقی به حسین شریعتمداری رسید
میـزان نوشـت: عضـو شـورای سـردبیری روزنامـه کیهـان با بیـان اینکه حسـین 
شـریعتمداری کادر رسـمی سـپاه اسـت گفـت: مدیـر مسـئول روزنامه کیهـان هیچ 
نـوع دریافتـی از ایـن موسسـه نـدارد و سـازمان پرداخـت حقـوق وی همـان سـپاه 

اسـت. حسـین شمسـیان عضو شـورای سـردبیری روزنامه کیهان با اشـاره به شایعه 
پراکنـی هـای اخیر پیرامـون فیش حقوقی حسـین شـریعتمداری در فضای مجازی 
اظهار کرد: حسـین شـریعتمداری با حکم مقام معظم رهبری از سـپاه پاسـداران به 
موسسـه کیهـان آمـده اسـت. وی تاکید داد: مدیر مسـئول روزنامه کیهـان هیچ نوع 
دریافتی از موسسـه کیهان ندارد و سـازمان پرداخت حقوق وی همان سـپاه اسـت. 
شمسـیان متذکـر شـد: بـر خـاف دروغ پراکنـی های اخیر، حسـین شـریعتمداری 
تنهـا حقـوق یک سـردار سـپاه را دریافـت می کند و بـه عنوان مدیرمسـئول کیهان، 

از ایـن موسسـه مطبوعاتـی حقوقی دریافـت نمی کند.

4   روزنامه شرق:اصولگرایان می خواهند رای احمدی نژاد را به سبد 
خود بریزند

روزنامـه شـرق نوشـت: هرچـه بـه انتخابـات سـال آینـده نزدیـک می شـویم، به 
نظـر می رسـد اصولگرایـان به سـمت تلفیقی از مدل سـال ۸0 و ۸4 پیـش می روند. 
آنهـا فقـط بـرای کاسـتن از آراي روحانـی نمی آینـد؛ نشـانه ها می گوید آنها پرفشـار 
و بـرای نخسـتین بار بـرای یک دوره ای کـردن ریاسـت جمهوری، بـا هـدف حـذف او 
می آینـد؛ امـا روش آنهـا برخـاف سـال ۸4 سـلبی اسـت نـه ایجابـی، زیـرا  چهـره 
ندارنـد. بـا توجـه بـه رأی مـرزی روحانی در سـال 92، همین کـه به انـدازه کافی از 
مقبولیـت او بکاهنـد کافی اسـت و می توانند امیدوار شـوند یک اصولگـرای معمولی 
بـه جـای او بنشـیند؛ امـا یک نفر هسـت کـه می توانـد در ایجـاد این فضا و شـکاف 
بـه آنهـا کمک کنـد,10 مـاه مانـده بـه انتخابـات ریاسـت جمهوری، اصولگرایـان از 
شـیوه ایجابـی ناامیـد شـده  اند و بـرای برنده شـدن بـه روش سـلبی روی آورده انـد.  
بـرای همیـن دو تاکتیـک را در پیـش گرفته  انـد، تخریـب برنـده بالقـوه انتخابـات 
آینـده؛ یعنـی حسـن روحانـی، رئیس جمهـوری فعلـی و فضـادادن بـه احمدی نـژاد 
بـرای بهره گیـری از بدنـه حامـی او در لحظـه موعود.  اینجاسـت که حتـی اگر همه 
چراغ هـای سـبز را هـم به احمدی نژاد نشـان دهند؛ امـا در لحظه آخـر او را منصرف 
یـا رد صاحیـت کننـد، ضـرری نکرده انـد. حـذف احمدی نـژاد، لزوما بـه حذف صد 
دردرصـدی آراي بدنـه حامـی او منجر نمی شـود، بلکـه بخش زیـادی از آن می تواند 

وارد سـبد یـک اصولگرای دیگر شـود.

5   روایت یک نماینده مجلس از پیغام جدید آمریکا به حزب اهلل برای 
آزادسازی متوسلیان

خانـه ملـت نوشـت:عضو کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی مجلـس، 
از پیغـام جدیـد آمریکایـی هـا بـه نیروهـای حـزب اهلل بـرای مبادلـه چندیـن تبعه 

آمریکایـی و فرانسـوی بـا دیپلمات های ربوده شـده خبر داد. جواد کریمی قدوسـی 
دربـاره آخریـن وضعیـت پرونـده 4 دیپلمات ربوده شـده در لبنان، گفت: در شـرایط 
کنونـی چنـد دلیـل قطعـی و محکم بـرای زنده بـودن چهـار دیپلمات و اسـارت آن 

هـا در زنـدان هـای رژیم صهیونیسـتی وجـود دارد.
نماینـده مردم مشـهد و کات در مجلس شـورای اسـامی، از پیغـام آمریکایی ها 
بـه نیروهـای حزب اهلل بـرای مبادله چندین تبعـه آمریکایی و فرانسـوی با دیپلمات 
هـای ربـوده شـده خبـر داد و گفـت: مقامـات آمریکایی در پیغـام خود اعـام کرده 
انـد کـه بـرای مذاکره بـه منظور تبادل ایـن دو گـروه آمادگی دارند، البته بخشـی از 
ایـن مسـائل بـه صورت رسـمی در رسـانه ها مطرح شـده اسـت، به ویـژه آنکه اخیر 
سیدحسـن نصـراهلل دبیـر کل حـزب اهلل لبنان اعام کـرد که خود مسـئول پیگیری 

آزادسـازی دیپلمات های ربوده شـده اسـت.

6   اظهارات یکی از مشاورین سپاه پاسداران درباره مذاكره حماس با 
اسرائیلی ها تکذیب شد

روابـط عمومـی کل سـپاه پاسـداران در بیانیه ای بـا تکذیب برخی اخبـار پیرامون 
اظهـارات یکـی از مشـاورین ایـن نهاد در خصـوص مذاکره حمـاس با اسـرائیلی ها، 

حمـاس را در خـط مقدم مقاومت ضد صهیونیسـتی فلسـطین  دانسـت.

7   حاجی بابایی: دریافت 100 سکه از احمدی نژاد مختص من نبود
میـزان نوشـت: وزیر سـابق وزارت آموزش و پرورش در رابطـه با هدایا احمدی نژاد 
بـه وزرایـش گفت: بنده هم مشـمول پـاداش 100 سـکه از طرف احمدی نژاد شـدم 
و تنهـا ایـن هدیـه مختـص به من نبـود. بنده این 100 سـکه را به نیم سـکه تبدیل 

و در بیـن همکاران خود تقسـیم کردم.

8   واكنش ابوترابی فرد به حقوق های نجومی در دولت قبل
نایـب رئیـس مجلـس نهـم گفت:البتـه اگـر در دولت های گذشـته نیـز تخلفاتی 
در خصـوص دریافـت حقـوق هـای کان صـورت گرفته باشـد بایـد بررسـی و با آن 

برخورد شـود.

9   انفجار پتروشیمی امنیتی نبود
بررسـی  بحـران کشـور دربـاره آخریـن وضعیـت  رییـس سـازمان مدیریـت 
حـوادث اخیـر در پتروشـیمی توضیحاتـی را ارائـه داد. اسـماعیل نجـار بـا تاکید 
بـر اینکـه هیـچ خرابـکاری در ایـن حادثـه رخ نـداده و ایـن آتش سـوزی امنیتی 
نبـوده اسـت، گفـت: هیـچ تلفـات جانی در ایـن حادثه نداشـتیم و فقـط یک نفر 
گرمـازده شـد و اخبـاری کـه دربـاره تعـداد تلفـات انسـانی ایـن حادثـه مطـرح 

شـده، شـایعه است.

10   برنامه موشکی ایران ارتباطی با برجام و مذاكرات هسته ای ندارد
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه نسـبت بـه بیانیـه پایانـی نشسـت سـران ناتـو 
پیرامـون برنامـه موشـکی کشـورمان واکنـش نشـان داد. بـه گـزارش ایلنـا، بهـرام 
قاسـمی اظهـار نگرانـی مطـرح شـده در بیانیـه پایانی نشسـت سـران ناتو )سـازمان 
پیمان آتانتیک شـمالی( در مورد برنامه موشـکی جمهوری اسـامی ایران را مردود 
و آن را تکـرار ادعاهـای بی اسـاس گذشـته خوانـد. او افزود: همانگونه کـه بار ها اعام 
شـده اسـت توانایی های موشـکی کشـورمان صرفـا در چارچوب برنامه های مشـروع 
دفاعـی جمهـوری اسـامی ایـران قـرار دارد و بـه هیـچ وجـه بـرای حمـل کاهک 

هسـته ای طراحی نشـده اسـت.
سـخنگو و رئیـس مرکـز دیپلماسـی عمومـی و رسـانه ای وزارت امـور خارجـه 
کشـورمان تصریـح کـرد: برنامه موشـکی ایـران نه تنهـا هیچگونه ارتباطی بـا برجام 
و مذاکـرات هسـته ای نـدارد، بلکـه همانگونـه کـه بار هـا تاکیـد شـده اسـت ناقـض 

قطعنامـه 2231 نیـز محسـوب نمی شـود.
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کرمـان  اسـتان  مالیاتـی  امـور  مدیـرکل 
برخورد نامناسـب برخی کارمنـدان این اداره 

بـا مؤدیـان مالیاتـی را رد نکـرد.
روز گذشـته محمـد سـلمانی به مناسـبت 
هفتـه فرهنـگ مالیاتـی )1۶ تـا 23 تیرمـاه( 
در نشسـت خبـری در پاسـخ بـه ایـن سـؤال »پیـام مـا« کـه 
برخـی مؤدیان مالیاتی نسـبت به برخورد نامناسـب ایـن اداره 
کل اعتـراض دارنـد، آیـا شـما ایـن برخـورد نامناسـب را تائید 
می کنیـد، گفـت: »من این موضـوع را رد نمی کنـم.« مدیرکل 
امـور مالیاتـی اسـتان با اشـاره بـه اینکه گاهـی اوقـات مؤدی 
مالیاتـی هم برخورد خوبـی ندارد، اظهار داشـت: »پول گرفتن 
از مردم سـخت اسـت. هیچ کـس حاضر نیسـت به راحتی پول 
بدهـد و بعضـاً دیـده می شـود کـه برخـی می گوینـد بـه اداره 
مالیـات پـول زور می دهیـم.« وی افـزود: »زمانـی کـه مـن 
معـاون بـودم یـک نفر کـه بـرای پرداخت مالیـات آمـده بود، 
بـه من گفـت مالیات پول زور اسـت و جریمـه به مانند گرفتن 
ارث پـدری. وقتـی این دید وجود داشـته باشـد مشـکل پیش 
می آیـد.« وی بابیـان اینکـه همکارانمـان در اداره کل مالیـات 
بایـد ظرفیـت خود را بـاال ببرند، عنـوان کرد: »گاهـی برخورد 
نامناسـب پیـش می آیـد و مـن ایـن را نفـی نمی کنم امـا این 
برخـورد نامناسـب یک طرفـه نیسـت. مطمئـن باشـید تمـام 
سـعی مـا بـر این اسـت کـه در حق کسـی اجحاف نشـود.« 

در حد بضاعتمان اطالع رسانی می كنیم
مدیـرکل امـور مالیاتـی اسـتان در پاسـخ بـه ایـن سـؤال 
»پیـام مـا« کـه چـه دلیلـی دارد باوجـود اختصـاص بودجـه 
بـرای اطاع رسـانی بـه مـردم، اداره کل کرمـان به درسـتی 
اطاع رسـانی نمی کنـد و به نوعـی ایـن موضـوع را فقـط از 
سـر خـود باز می کنـد، گفـت: »هزینه بـرای اطاع رسـانی از 
طریـق جرایـد نیـاز بـه اعتبـار دارد و اعتبـارات مـا از تهـران 
تأمیـن می شـود چراکـه هزینه هـای ما ملـی اسـت. بنابراین 
مـا هـر میزانـی کـه اعتبـار در این خصـوص تخصیـص داده 
شـود، در حـد بضاعتمـان اطاع رسـانی می کنیم.« سـلمانی 
در پاسـخ بـه ایـن سـؤال مـا مبنـی بـر اینکه اگـر اعتبـارات 
اسـتان ها  تأمیـن می شـود، پـس چـرا در دیگـر  تهـران  از 
اطاع رسـانی بهتـری صورت گرفتـه، آیا اعتبار ایـن اداره کل 
در ایـن خصـوص کمتر از دیگر ادارات اسـت، اظهار کرد: »نه. 
فرقی نمی کند. شـاید در آن اسـتان ها همدلی بیشـتری بین 
اداره و برخـی رسـانه ها باشـد. امـا اعتباری که به هر اسـتانی 
می دهنـد، بـه مـا هـم می دهنـد. مـا از رسـانه ها درخواسـت 
می کنیـم بیشـتر بـه ما کمک کننـد.« وی در بخـش دیگری 
از سـخنانش بـا اشـاره بـه مشـکل فرهنگ سـازی مالیاتـی 
گفـت: »الزم اسـت در ایـن زمینـه همه دسـتگاه های اجرایی 
بـا مـا همکاری کننـد تا موفق شـویم. اهمیت فرهنگ سـازی 
در ایـن اسـت کـه درآمدهـای مالیاتـی بهترین و سـالم ترین 
منابـع درآمـدی دولت ها بـرای رسـیدن به اهـداف اجتماعی 
و اقتصـادی محسـوب می شـوند.« ایـن مسـئول اضافـه کرد: 
»بایـد مـردم بـه پرداخـت مالیـات و رسـالت آن در توسـعه 
کشـور اعتقـاد پیـدا کننـد که ایـن اعتقاد بـر اسـاس اعتماد 

بـه وجـود می آید.«
شركت های بزرگ فعال در استان باید

 در كرمان مالیات دهند
سـلمانی در این نشسـت بـر پرداخت مالیات شـرکت های 
بـزرگ فعـال در اسـتان در همیـن اسـتان تأکیـد کـرد. وی 
بـدون اینکـه نامـی از ایـن شـرکت ها ببـرد گفـت: »عمـده 
فعالیـت هر شـرکت بزرگ در هـر کجایی باشـد، طبق قانون 
بایـد در همان جـا مالیات دهـد. اما برخـی از واحدها در مرکز 
دفتردارنـد و مالیـات خود را در کرمـان پرداخت نمی کنند. ما 
پیگیـر هسـتیم تـا ایـن مالیات ها به اسـتان کرمان برگشـت 

داده شـوند و ایـن شـرکت ها در کرمـان مالیـات بپردازند.«
همه رسانه ها باید اظهارنامه مالیاتی ارائه دهند

مدیـرکل امـور مالیاتـی اسـتان کرمـان در رابطـه با بحث 
معافیـت مالیاتی رسـانه ها گفـت: »روزنامه ها بایـد اظهارنامه 
مالیاتـی خـود را پـر کننـد و بـه مـا ارائـه دهنـد. اظهارنامـه 
سـفید، اظهارنامه نیسـت. پس ازاینکه اظهارنامـه مالیاتی ارائه 
شـد، بـا نـرخ صفر محاسـبه می شـود و دیگـر نبایـد مالیاتی 
بپردازنـد. امـا شـرط الزم ارائـه اظهارنامـه مالیاتـی اسـت.« 
سـلمانی اضافه کرد: »ارائـه اظهارنامه برای اشـخاص حقوقی 
و مسـتقات تـا 31 تیرماه فرصـت باقی اسـت و مؤدیان باید 
هـر چه سـریع تر مراجعه کننـد. همچنین تا 31 شـهریورماه 
سـال جـاری ایـن فرصـت داده شـده تـا مؤدیانی کـه مالیاتی 
پرداخـت نکـرده و جریمـه خورده انـد در صـورت پرداخـت 
نقـدی اصـل مالیات از بخشـودگی کامل جرائم قابل بخشـش 

برخوردار شـوند.«
2.5 درصد مالیات وصولی كشور مربوط

 به كرمان است
در ایـن نشسـت اسـدی معـاون اداره کل امـور مالیاتـی 
اسـتان کرمان گفت: »ازنظر وصول مالیات سـال گذشـته در 
رتبـه 27 بودیـم.« گزیـده اظهـارات وی را در ادامـه بخوانید:

  فـرار مالیاتـی نقطـه کـور دارد و ایـن نقطـه کـور عـدم 
شـفافیت مالـی در مبـادالت اقتصـادی اسـت. کل سیسـتم 
اقتصـادی کشـور بایـد شـفافیت داشـته باشـد تـا دسـتگاه 
مالیاتـی بتوانـد میـزان بالقـوه مالیات های موجـود در اقتصاد 

را جمـع آوری کنـد.
رتبـه  تهـران  از  بعـد    همیشـه گفتـه می شـود کرمـان 
کـدام  از  حـرف  ایـن  امـا  دارد.  را  مالیـات  پرداخـت  دوم 
منبـع می آیـد؟ اول ایـن را بگویـم حول وحـوش 50 درصـد 
درآمـد مالیاتـی کشـور در تهـران بـه دسـت می آیـد. چـون 
شـرکت های بـزرگ اقتصـادی در تهـران متمرکز هسـتند. ما 
در سـال گذشـته از بیـن 40 اداره کل در رتبـه 27 بودیـم و 

۸7 درصـد سـهمیه مالیـات را وصـول کردیـم. 
  حـدود 2,5 درصـد مالیـات وصولـی کشـور مربـوط بـه 

اسـتان کرمـان اسـت.
داده  تخصیـص  کرمـان  اسـتان  بـه  کـه  بودجـه ای  آن    

اسـت. مالیـات  وصـول  میـزان  از  بیـش  می شـود 

مدیركل امور مالیاتی استان در پاسخ به سؤال »پیام ما«:

برخورد نامناسب با مؤدیان مالیاتی 
را رد نمی كنم

 یادداشت

ای میل های هیالری 
درباره ایران چه می 

گویند؟
سـایت دیپلماسـی ایرانی نوشـت: ویکـی لیکس 
صدهـا ایمیل هیـاری کلینتون را مربـوط به زمانی 
کـه وی در وزارت امور خارجه مشـغول به کار بوده، 
منتشـرکرده اسـت؛ از جملـه چندین ایمیـل درباره 
ایـران. ایـن ایمیـل هـا از آن جایـی کـه بـه روشـن 
شـدن طـرز تفکـر هیـاری کلینتـون و سیاسـت 
خارجـی او کمـک می کنـد ارزش تجزیـه و تحلیل 
دارد. ایـن ایمیـل هـا پنجـره کوچکـی را بـه سـوی 
فعالیـت درونی سیاسـت خارجی ایـاالت متحده، به 
ویـژه در رابطـه بـا ایـران و خاورمیانه، بـاز می کند. 
برخـی مشـاهدات کلیـدی درباره ایـن ایمیل ها که 
)بـرای کلینتـون ارسـال شـده یـا شـخص کلینتون 

آن هـا را ارسـال کـرده( به شـرح ذیل اسـت:
نخسـت، ایـن ایمیـل هـا نشـان دهنـده نفـوذ و 
تاثیـر »دیپلماسـی خـط دو« میـان ایـاالت متحده 
و ایـران در دوران محمـود احمـدی نژاد اسـت. چرا 
کـه تعـدادی از ایـن ایمیـل هـا خطاب بـه هیاری 
کلینتـون اطاع رسـانی به او درباره تـداوم و فرایند 
نشسـت هـای نیمه رسـمی ایرانیـان و آمریکایی ها 
بـوده کـه در اروپـا و ایـاالت متحـده برگـزار شـده 

ست. ا
دوم، ایـن ایمیـل هـا نشـان دهنـده یـک فرایند 
گروهـی پیچیـده اسـت کـه اغلـب شـامل شـرکت 
کننـدگان درون سـازمانی مطلـع از امـور و مشـاوره 
کسـی  اسـت،  خارجـه  امـور  وزیـر  بـه  سیاسـی 
کـه بـه نوبـه خـود بـر اسـاس ایـن خروجـی هـا، 
تصمیـم سـازی کـرده و متـن بیانیـه هـای عمومی 
و سـخنرانی هـای خـود را تنظیـم مـی کـرد. در 
حقیقـت بـه نـدرت ایمیلـی وجـود دارد کـه نشـان 
دهـد هیاری کلینتـون قضاوتی مسـتقل )در رابطه 
بـا سیاسـت هـای مربـوط بـه ایران( داشـته اسـت. 
ایـن مسـاله مـی تواند نشـانه نقطه ضعـف او در این 
زمینـه و اتـکای بیش از اندازه اش به دیگران باشـد.
سـوم، ایـن ایمیـل هـا نشـان مـی دهـد کـه، به 
عنـوان مثـال، سـرمایه گـذاری ایـاالت متحـده در 
آرژانتیـن یـک بـده بسـتان دیپلماتیک بوده اسـت، 
بـه این شـکل که آرژانتیـن نیز از موضـع ضدایرانی 
ایـاالت متحـده در آژانس بیـن المللی انـرژی اتمی 

در سـال 2010 حمایـت کرده اسـت.
چهـارم، گرچـه ایـن ایمیـل هـا نشـان دهنـده 
هماهنگـی نزدیـک ایاالت متحده و اسـراییل درباره 
ایران اسـت، آنها همچنین نشـان دهنـده نارضایتی 
)ایاالت متحده( از اسـراییل اسـت. چـرا که در یکی 
از ایـن ایمیـل هـا خطـاب به هیـاری کلینتـون از 
طرف آن ماری اسـاتر، اسـتاد دانشـگاه پریسـنتون 
و مشـاور کلینتـون، بـه اسـراییل بـه عنـوان بـاری 
بـر دوش ایـاالت متحـده اشـاره مـی کند کـه هیچ 
نفعـی برای آمریکا ندارد و در عوض واشـنگتن را در 
شـرایطی دشـواری قرار داده که منافع این کشـور را 

بـه طـور فزاینـده ای تضییع مـی کند.
پنجـم، یکـی از معاونـان وزارت خارجـه هیاری 
کلینتـون در سـپتامبر 2009 میـادی در ایمیلـی 
خطاب به وی، از نشسـتی در اسـراییل به او گزارش 
داده کـه موضـوع آن اقداماتـی دیپلماتیـک بـود که 
هدفـش ایجـاد جنـگ روانـی علیـه نخبـگان ایرانی 
بـود. هـدف ایـن نشسـت همچنیـن گزینـه هـای 
غیرمتعـارف نظامـی مشـتق شـده از ایـن رویکـرد 
روان شـناختی بـوده اسـت. بـه عبـارت دیگـر، این 
ایمیـل گله و شـکایت مقام ها و کارشناسـان ایرانی 
دربـاره جنـگ روانـی علیه ایـران را تاییـد می کند.
فوریـه  هفدهـم  تاریـخ  بـه  ایمیلـی  در  ششـم، 
آهنیـن در  از »مشـت  2010 میـادی، کلینتـون 
رویکرد دسـتکش مخملی« نوشـته است، رویکردی 
کـه بـا توجه به بیانیـه اخیر تنـد او دربـاره ایران به 
نظـر مـی رسـد از آن زمـان تاکنـون هیـچ تغییری 
او بـه طـرز معنـاداری گفتـه کـه  نداشـته اسـت. 
صحبـت کـردن از تغییـر رژیـم، عامـل تغییـر رژیم 
سـخنان  ایـن  کنـد.  مـی  تضعیـف  را  ایـران(  )در 
هیـاری کلینتـون همچنیـن نشـان دهنـده اعتیاد 
سـنتی ایـاالت متحـده بـه رویکـرد تغییـر رژیـم، 
البتـه از کانـال های مختلف شـامل توسـعه رسـانه 

اسـت. ها 
هفتـم، ایـن ایمیـل ها نشـان دهنده حساسـیت 
رسـانه ای دولـت ایـاالت متحـده و توجـه جدی آن 
بـه گزارش رسـانه هـا دربـاره ایران و سـتون نویس 
هـای کلیـدی اسـت. به عنـوان مثال، در یـک مورد 
هیـاری کلینتـون از مقالـه ای به قلم گری سـیک 
تقدیـر کرده اسـت. مقاله ای که گری سـیک در آن 
هشـدار داده تحریـم ها ایـران را به زانـو در نخواهد 

آورد و ایـران نبایـد قربانی دیگران شـود.
هشـتم، ایـن ایمیـل هـا همچنیـن نشـان دهنده 
حساسـیت مواضع سـعودی ها نسـبت به ایران است. 
بـه عنوان مثال، یکی از ایمیل هـای کارمندان وزارت 
خارجـه بـه هیـاری کلینتـون بـه سـرمایه گـذاری 
سـعودی هـا بـر روی برنامـه هسـته ای پاکسـتان و 
بمـب های هسـته ای پاکسـتان به عنـوان بمب های 

ذخیره عربسـتان سـعودی اشـاره دارد.
مـی تـوان گفـت، ارزش ایـن ایمیـل هـا بـرای 
تجزیـه و تحلیـل سیاسـت خارجـی ایـاالت متحده 
محدود اسـت، البته اگر اصا ارزشـی داشـته باشـد. 
امـا ایـن ایمیـل هـا مـی توانند مفیـد باشـند وقتی 
کـه در کنـار تحلیـل های عمیـق از فراینـد تصمیم 
مـورد  متحـده  ایـاالت  خارجـی  سیاسـت  سـازی 
مطالعـه قـرار بگیرنـد. بـا ایـن حـال در رابطـه بـا 
ایـران، ایـن ایمیـل ها نشـان می دهد کـه کلینتون 
بـه دنبـال مشـاوره  ایـده هـای جدیـد  بـه جـای 

گرفتـن در ایـن بـاره اسـت.
نویسنده: کاوه افراسیابی
استاد دانشگاه مقیم امریکا

برجـام را مـی تـوان نقطـه عطفـی 
خارجـی جمهـوری  روابـط  تاریـخ  در 
کـه  کـرد  توصیـف  ایـران  اسـامی 
بیـن  انـزوای  از  ایـران  آن  متعاقـب 
المللـی خـارج شـد و 1۸ رئیـس دولت 
و حـدود 40 وزیر خارجه از کشـورهای 
مختلـف جهان بـه تهران سـفر کردند.

بـه گـزارش ایرنـا، 23 تیرمـاه سـال 
گذشـته بـود کـه محمـد جـواد ظریف 
فدریـکا  و  ایـران  خارجـه  امـور  وزیـر 
موگرینـی مسـئول سیاسـت خارجـی 
اتحادیـه اروپایی، پس از 17 روز مذاکره 
فشـرده در ویـن بـه میـان خبرنـگاران 
آمدنـد و توافـق هسـته ای جمهـوری 
اسـامی ایـران و 1+5 را طـی بیانیـه 
مشـترکی اعـام کردند. امضـای توافق 
هسـته ای تحـت عنـوان برنامـه جامع 
اقـدام مشـترک کـه ضمیمـه قطعنامه 
2231 شـورای امنیـت سـازمان ملـل 
متحـد شـده اسـت از جهـات مختلفی 
نقطـه عطفـی در تاریخ روابـط خارجی 
جمهـوری اسـامی ایران به شـمار می 

رود. امضـای ایـن توافق آغـاز فرایندی 
بـود کـه بـر اسـاس آن طی یـک دوره 
زمـان بنـدی شـده دو طـرف تعهداتی 
را اجرایـی مـی کردنـد تـا در نهایت به 
بحـران غیـر ضـرور ایجاد شـده خاتمه 

. دهند
 کشـورهای غربـی بـه بهانـه برنامه 
هسـته ای ایـران، تحریـم های شـدید 
جمهـوری  علیـه  را  ای  الیـه  چنـد  و 
بـا  و  کـرده  تحمیـل  ایـران  اسـامی 
کشـاندن پـای سـازمان ملـل بـه ایـن 
بیـن  انـزوای  دنبـال  بـه  هـا،  تحریـم 
المللی جمهوری اسـامی ایـران بودند، 
هـر چنـد که به اذعـان مقامـات غربی، 
ایـن تحریـم هـا در نهایـت نتوانسـت 
خللـی در برنامـه هسـته ای جمهـوری 
اسـامی ایـران ایجاد کند. بـا این حال 
بـا توجـه بـه اینکـه جمهوری اسـامی 
ایـران توانسـته بـود، دانـش هسـته ای 
را بومـی سـازی کنـد، می توانسـت به 
سـمت عـادی سـازی روابـط بـا سـایر 
کشـورها پیش بـرود. از ایـن رو بود که 

بـا لغـو قطعنامه های تحریمی شـورای 
امنیـت سـازمان ملـل متحـد و تحریم 
هـای یکجانبـه اتحادیـه اروپایـی و آن 
دسـته از تحریـم هـای ایـاالت متحده 
آمریـکا کـه مرتبـط بـا موضوع هسـته 
ای بـود، زنجیـر تحریـم هـا و انـزوای 
جمهوری اسـامی ایران گسسـته شد. 
هسـته  بحـران  سـال   12 حـدود 
ای، روابـط ایـران بـا جهـان خـارج را 
بـه شـدت تحـت تاثیـر قـرار داده بود. 
بـرون رفـت از ایـن وضعیـت نیازمنـد 
تـاش گسـترده ای از سـوی دسـتگاه 
دیپلماسـی بـود تـا بتـوان بـار دیگـر 
ضمـن احیـای روابـط خارجـی، بـرای 
تحـرک بخشـی بـه اقتصـاد کشـور نیز 

مقدمـات الزم را فراهـم کـرد.
سـال  یـک  طـی  راسـتا  ایـن  در 
اخیر شـاهد حضـور روسـای جمهوری 
ترکمنسـتان،  اتریـش،  قرقیزسـتان، 
روسـیه، عراق، بولیـوی، ونزوئـا، گینه 
ویتنـام،  چیـن،  الجزایـر،  اسـتوایی 
قزاقسـتان،  سـوییس،  آذربایجـان، 

کـره  جنوبـی،  آفریقـای  صربسـتان، 
بـوده  ایـران  در  کرواسـی  و  جنوبـی 
ایـم؛ ایـن در حالـی اسـت کـه رییـس 
جمهـوری کشـورمان نیـز در این مدت 
بـه کشـورهای روسـیه، ترکیـه، ایتالیا، 
فرانسـه، پاکسـتان و مقر سـازمان ملل 

اسـت.  نیویـورک سـفر کـرده  در 
مـدت  ایـن  طـی  دیگـر،  سـوی  از 
شـاهد حضور حـدود 40 وزیـر خارجه 
از کشـورهای مختلـف جهـان در ایران 
بـوده ایـم. هرچنـد برخـی از ایـن وزرا 

همچـون فرانـک والتـر اشـتاین مایـر 
وزیـر خارجـه آلمـان بیـش از یـک بار 
بـه کشـورمان سـفر کـرده انـد. عـاوه 
ایـن مـدت شـاهد دو  ایـن، طـی  بـر 
بـار حضـور فدریـکا موگرینی مسـئول 
سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپایی در 
تهـران بـوده ایـم کـه یـک بـار بعـد از 
امضـای توافـق هسـته ای در تابسـتان 
مـاه  اردیبهشـت  دوم  بـار  و  گذشـته 
بـه همـراه هفـت کمیسـیونر  امسـال 
اروپایـی بـه تهـران آمـد.  یوکیـا آمانـو 

مدیـر کل آژانـس بیـن المللـی انـرژی 
اتمـی هـم از چهـره هایـی بود کـه در 
یک سـال اخیـر در مقاطـع مختلف به 
ایـران سـفر کرد و در نهایـت مهر تایید 
بـه صلـح آمیز بـودن برنامه هسـته ای 
ایـران زد.  دیپلماسـی پارلمانـی هـم 
در ایـن یکسـال اخیـر بخشـی از بـار 
احیـای روابـط بـا سـایر کشـورها را بر 
دوش داشـت و شـاهد حضـور مقامات 
در  مختلـف  کشـورهای  از  پارلمانـی 

ایـران بودیـم.

فردا توافق هسته ای یک ساله می شود

فرجام نیک برجام

    دولت

محمدرضا باهنر:

مگر احمدی نژاد می خواهد کاندیدا شود؟
محمدرضـا باهنـر از چهـره هـای اصولگـرا گفـت کـه بـرای 
ریاسـت جمهـوری شـرط  انتخابـات  از روحانـی در  حمایـت 
مهمـی دارنـد. بـه گـزارش انتخـاب باهنـر گفـت: »مـا بـرای 
اینکـه از اقـای روحانـی حمایـت کنیـم یـا خیر، شـرط مهمی 
داریـم. بایـد ببینیـم در مـاه هـای آتـی عملکرد دولـت چگونه 
اسـت.« گزیـده سـخنان باهنـر در نشسـت خبـری خـود در 

خبرانایـن در زیـر مـی آیـد:
 تـاش مـا این اسـت کـه گام ها رو به جول باشـد، تشـکیل 
دو، سـه و چهـار حـزب فراگیر در بیـن جریانـات مختلف جزو 
آرزوهـای مـن اسـت، همـواره ایـن تـاش را کـردم و خواهـم 
کـرد. موانعـی هـم وجـود دارد کـه بایـد رفـع شـود امـا فکـر 
می کنـم اگـر انتخابـات مجلس دهـم را مثال بزنیـم، قدم های 
خوبـی بـه سـمت حـزب فراگیـر اتفـاق افتـاد . هـم اصولگراها 
به انسـجام خوبی رسـیدند هم اصـاح طلبان توانسـتند اینکار 

بکنند. را 
 بگویـم طـرف مقابل توطئـه اینکه برجام را بهـم بزند را دارد 
را قبـول نـدارم ولـی از اینکـه از همیـن برجـام منافع شـان را 

افـزون و منافـع مـا را کاهـش دهند حتما وجـود دارد.
  عمـا انتخـاب کشـور بـه سـمت انتخابـات حزبـی نزدیـک 
شـد ولـی هنـوز فاصله زیـادی با حـزب فراگیر داریـم. مثا در 
تهـران عمومـا مـردم بـا دو حـزب رای دادنـد. عمـا کاری بـه 
کاندیداها نداشـتند. کسـانی در تهران رای آوردند که سـوپری 
محـل شـان هـم شـاید نشناسندشـان، اشـکالی هـم نـدارد و 

وهـن نیسـت. ولی اینکه لیسـت ها بایـد بگردند افـراد قدرتمند 
را در لیسـت قـرار دهند مهم اسـت و جای خـود را داد. نتیجه 
انتخابـات نشـان داد کـه لیسـت امیـد و اصاح طلبـان اگرچه 
فراکسـیون قدرتمنـدی شـده فراکسـیون اقلیـت اسـت و البته 
همـه اینهـا را بـه فـال نیـک مـی گیریـم تـاش مـی کنیم به 

سـمت حـزب فراگیر جلـو برویم.
 دوسـتانی کـه رسـما اصـاح طلـب باشـند و کاندیدا شـوند 
مقدمشـان را گرامـی مـی داریـم امـا حمایـت نمـی کنیـم. اما 
کسـانی کـه در جرگـه اصولگرایـی هسـتند مـا آنها را بررسـی 
مـی کنیـم، ممکـن اسـت اصولگراهـا االن 20 کاندیدا داشـته 
باشـند ولـی بایـد ضوابطـی باشـد کـه همـه اینهـا به یـک نفر 

. برسند
  اگـر قـرار باشـد 20 نفـر شـروع بـه کاندیـدا شـدن کنند و 
1۸ نفـر بماننـد از همیـن االن یعنی شکسـت. در حـال حاضر 
مـا از حضـور همـه کاندیداها اسـتقبال می کنیـم، کاندیداهای 
اصـاح طلـب بـه عنـوان رقیـب بـرای مـا محتـرم هسـتند، 
کاندیداهـای اصولگـرا هم قابل احترام هسـتند به شـرط اینکه 
در رقابـت درون حزبـی به یک نفر برسـند. مقـدم آقای جلیلی 
را هـم در همین راسـتا گرامی مـی دانیم ولـی احتمال معرفی 

گزینـه جدیـد از سـوی اصولگراها منتفی نیسـت.
  برخـی مـی پرسـند بـرای انتخابات ریاسـت جمهـوری چه 
مـی کنیـد؟ مـن می گویـم هنوز زود اسـت. باید تا اسـفند کار 

کـرد و اسـفند مـاه به ایـن موضـوع ورود کرد.

 }دربـاره سـخنان جوانفکـر مبنی بر عبـور از روحانی{ آقای 
جوانفکـر کـه خیلـی وقـت اسـت از آقـای روحانی عبـور کرده 
بودنـد. اصـا بـه آقای روحانـی نرسـیده بودند که عبـور کنند. 
امـا اگـر توصیـه ایشـان بـه اصـاح طلـب هاسـت، بحـث فرق 

مـی کند.
 باهنـر سـوالی دربـاره اینکـه آیا احمـدی نژاد نیز در لیسـت 
30 نفـره آنهـا حضـور دارد،  را بـه صـورت سـوالی پاسـخ داد: 

آقـای احمـدی نـژاد مگر مـی خواهـد کاندیدا شـود؟
 در رابطـه بـا حقـوق هـای نجومی: هـر از چندگاهـی ممکن 
اسـت در هـر کار اداری و سـازمانی بـزرگ اشـکاالتی به وجود 

بیایـد. کمااینکـه در هـر جامعه هم ممکن اسـت ظلـم هایی به 
وجـود آیـد،  امـا مهمتـر از اصل موضوع،  مسـئله نحـوه برخورد 

با موضوع اسـت.
 اکنـون فضـای عـوض شـده اسـت. 15 تـا 20 سـال قبـل 
شـایعاتی دربـاره خـود مـن مطـرح مـی شـد کـه پسـر فانی 
لبـاس هـزار دالری مـی پوشـد و خودش سـلطان چای اسـت. 
در آن زمـان پسـر مـن 4 یا 5 سـاله بود. من هم نمی توانسـتم 
کاری بکنـم امـا االن فضـای خبری آنقدر پرتوان اسـت که می 
توانـد از کاه، کـوه بسـازد و برعکـس. البتـه این فضا مـی تواند 

مثبـت باشـد چراکـه مسـئوالن زودتر بـه خود مـی آیند.

سیاست

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir
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برخورد نامناسب یک طرفه نیست. 
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کرمون

داستان

عبـاس کیارسـتمی هـم از دنیـا رفـت. 
مثـل همه کسـانی کـه رفتند. مـرگ برای 
هیـچ کـس تبعیضی قائل نمی شـود. نمی 
پرسـد کـه بـودی و کجـا بـودی و چه می 
کـردی؟ گلویـت را می فشـارد و در کمتر 
از لحظـه ای عنوان»مرحـوم« را بر ابتدای 
بـرای  را  بسـتگانت  و  نشـاند  نامـت مـی 
مدتـی معیـن، سـیاه پـوش مـی کنـد. آن وقت هر کسـی به 
نوعـی غـم خـود را در از دسـت دادن عزیـز ابـراز مـی کنـد. 
برخـی کـه خـوش ذوق ترنـد شـاید بگویند:»زندگـی صحنه 
یکتـای هنرمنـدی ماسـت/هر کسـی نغمه خـود خوانـد و از 
صحنـه رود/صحنـه پیوسـته بـه جاسـت/ خـرم آن نغمه که 
مـردم بسـپارند بـه یـاد« و ایـن ابـراز غـم چـه زیبـا دربـاره 
هنرمنـدان، صـدق مـی کنـد و چـه زیباتـر دربـاره عبـاس 

کیارستمی!
یکشـنبه شـب مـوزه هنرهـای معاصـر صنعتی کرمـان با 
حضور جمعی از هنرمندان، بزرگداشـتی را برای کیارسـتمی 
تـدارک دیـده بـود. حمید عسـکری، فیلم سـاز کرمانی که از 
دوسـتان کیارسـتمی هم بوده اسـت دقایقی صحبت کرد. از 
عاقـه و توجـه ویژه کیارسـتمی به مظاهر طبیعـت، دقت به 
وقایـع اطـراف، وطـن دوسـتی و... صفـات و خصوصیاتـی که 
در همـه هنرمنـدان کمابیـش وجود دارد. امـا این صحبت ها 
از آن جایـی بـرای من مهم شـد که نام کیارسـتمی و کرمان 
را  کنار هم شـنیدم. عسـکری گفت:»عالیجناب کیارسـتمی 
کرمـان را دوسـت داشـت بـه خاطر لهجـه کرمانـی اش! می 
گفـت لهجـه کرمانی از معدود لهجه هایی اسـت کـه از ایران 
باسـتان بـه یادگار مانـده اسـت.« لهجه ای که خـود کرمانی 
هـا کمتـر ارج و منزلـت آن و واژگان اصیلـش را مـی داننـد. 
در حالـی کـه شـاید شـاعرانه تریـن و لطیف تریـن واژگان و 

جمـات در گویـش های اسـتان کرمان پراکنده باشـد. 
حال و هوای كویری در گویش كرمانی است

سـید محمـد علـی گاب زاده در تعریـف لهجـه و گویش 
مـی گویـد:»در ادبیات فارسـی، زبـان و گویش با هـم تفاوت 
دارنـد و زبـان وسـیله ای اسـت کـه بـرای ارتبـاط، تفاهـم، 
تبـادل علمـی و فرهنگـی بیـن اسـاطیر جامعـه بـه کار مـی 

رود.«
ایـن کارشـناس کرمـان شناسـی معتقـد اسـت:»زبان در 
سـطح وسـیعی کاربرد دارد و متعلق به یک کشـور اسـت اما 
گویـش زبـان های محلـی و منطقه ای گروه خاصـی از مردم 

هسـتند که بـا آن گفتگو مـی کنند.«
وی در رابطـه بـا توانایـی گویـش در مقابـل زبان فارسـی 

اظهـار مـی دارد:»گویـش در مقابـل زبـان فارسـی توانایـی 
کمتـری نـدارد. زیرا گویـش احتیاجـات ارتباطـی، اجتماعی 
و فرهنگـی مـردم یـک منطقـه را بـرآورده مـی کنـد و هیچ 
وقـت گویـش وران در ارتبـاط هـای روزانـه خود با مشـکل و 

یـا کاسـتی رو بـه رو نمی شـوند.«
گاب زاده مـی گوید:»گویـش مـردم کرمـان در حقیقـت 
شـکل گرفتـه از فضـای جغرافیایـی، فرهنگـی و اجتماعـی 
کرمـان اسـت. وقتی بـه واژه ها و فراز و فـرود کلمات و لغات 
گویـش کرمانـی توجـه می کنیـم رگ هایی از حـال و هوای 

منطقـه کویـری در آن هـا خواهیـم یافت.«
ایـن کارشـناس کرمـان شناسـی بیـان مـی دارد:»امروزه 
بـا کمال تاسـف به دلیل گسـتردگی وسـایل ارتبـاط جمعی 
هماننـد رادیـو، تلویزیـون و روزنامه زبان رسـمی مـا کرمانی 
هـا حتـی در منازل جانشـین گویـش های محلی مان شـده 
اسـت. لـذا باید در حفـظ و نگهداری گویـش و لهجه کرمانی 
تـاش کـرد.در حـال حاضـر گویش هـای محلی به سـرعت 
در حـال فراموشـی هسـتند. بنابراین الزم اسـت کـه گویش 
هـای محلـی به خصوص گویـش کرمانی که در گـذر هزاران 
سـال شـکل گرفته اسـت را حفظ نماییم.«)برگرفته از سایت 

دانا( راه 
كیارستمی حرف نمی زد تا لهجه كرمانی

 را بیش تر بشنود
حمیـد عسـکری در شـب بزرگداشـت کیـا رسـتمی از 
حضـار خواسـت کـه همه بـا هم به»مـاه« نگاه کنند. سـپس 
خواسـت کـه به درختـان مـوزه هنرهای معاصـر صنعتی هم 
دقـت کننـد. و ادامه داد:»آقای کیا رسـتمی هـر روز بیش تر 
از صـد مرتبـه ایـن کار را انجـام می دادنـد.« و از دقـت او به 

طبیعـت اطراف خـود گفت.
عسـکری در گفـت و گـو بـا سـایت »کافـه سـینما« از 
چگونگی آشـنایی با کیارسـتمی، سـفر او به کرمان و ویژگی 
هـای رفتاری او صحبت کرده اسـت. وی می گوید:»آشـنایی 
و دوسـتی و شـاگردی مسـتقیم بنده از سـال هشـتاد و سـه 
بـا آقـای کیارسـتمی شـروع شـد. سـال ها بـود کـه کارهای 
ایشـان را می شـناختم و مثل بسـیاری از عاقمندان سـینما، 

شـیفته آن هـا بودم.
در حاشـیه همایش»هنـر و جهانی شـدن« در محل موزه 
هنرهـای معاصـر در تهـران بـود کـه ایشـان را تنهـا دیدم و 
بـا اسـترس جلـو رفتـم و سـام کـردم. آقـای کیارسـتمی با 
روی بـاز پاسـخم را دادنـد و وقتـی دسـتپاچگی مـرا دیدنـد 

خواسـتند کـه همان شـب بـا ایشـان تمـاس بگیرم.
آن تمـاس آغـاز ارتبـاط مسـتمر مـن بـا ایـن فیلمسـاز 

جهانـی بـود. همان شـب و در همـان اولین تماس از ایشـان 
دعـوت کـردم تـا به کرمـان بیاینـد، که بـا توجه به شـلوغی 
برنامه های شـان مرتـب بـه درخواسـت خـود ایشـان عقـب 
می افتـاد تـا ایـن کـه در اسـفندماه سـال هشـتاد و چهـار 

سـرانجام ایـن وعـده عملی شـد.
اسـتاد کیارسـتمی عزیز، برای دو روز ما را مفتخر فرموده 
و تشـریف آوردنـد کرمـان. حضـور صمیمـی و معمولی عالی 
جنـاب کیارسـتمی بـا آن جایـگاه بین المللـی در منـزل مـا 
بـرای خـودش حادثـه ای بـود کـه بـه خـواب بیشـتر شـبیه 
اسـت تا واقعیـت. شـیرین ترین لحظاتش همان خـوردن نان 
و ماسـت محلـی و دیدن یـک فیلم مسـتند و گپ های کامًا 
خودمانـی بـود. به درخواسـت مـن و عاقه شـخصی ام به اثر 
تـازه اسـتاد، مسـتند 32 دقیقـه ای »راه هـا« که بـرای اولین 
بـار در جشـنواره فجر همان سـال بـه نمایش درآمـده بود را 
آورده بـود و بـا هـم دیدیم و به اصرار ایشـان چند مسـتندی 

که سـاخته بـودم را دیدند.
ایشـان که عاشـق لهجه و گویـش کرمانی بودنـد، ترجیح 
می دادنـد که بیشـتر شـنونده باشـند تـا گوینـده. بعدش هم 
خیلـی صمیمـی و دوسـتانه و فروتنانـه، بـا مـن و اعضـای 
امـا  بـود  قدیمـی  دوربین مـان  گرفتنـد.  خانـواده ام عکـس 
خاطراتـی از آن روز رویایـی برایـم به یادگار گذاشـته اسـت. 
جالـب ایـن کـه عکس هـای مربـوط بـه مـادرم را شـخص 

عالیجنـاب کیارسـتمی گرفته انـد.
کیارسـتمی بـزرگ که همان روزها عازم سـفر خـارج بود، 
بـه طـور جدی عاقه مند شـده بود کـه فیلمـی در کرمان، با 

حـال و هـوای بومـی ایـن جـا کار کننـد و صـد حیـف کـه 
فرصتـش پیـش نیامـد و حضـور دوبـاره ایشـان از مـا دریـغ 

. شد
بعـد از آن بـود کـه بـه طـور مسـتمر بـا ایشـان تلفنـی 
صحبـت می کـردم و گهـگاه با مـادرم هم صحبـت می کرد و 

از او می خواسـت کـه برایـش دعـا کنـد.«
قدر لهجه و گویش مان را بدانیم

در ایـن جـا مـی خواهـم بـه خـودم اجـازه دهـم کـه بـه 
توصیـه  بکنـم.  ای  توصیـه  صفحه»کرمـون«  خواننـدگان 
کنـم کـه قـدر لهجـه، گویـش و ضـرب المثـل هـا و واژگان 
و اصطاحـات موجـود در آن را بدانیـم. شـاید دایـره معنایی 
یـک واژه در گویـش و لهجـه مـا بـه قـدری گسـترده باشـد 
کـه گوینـده و نویسـنده را از کاربـرد کلمـات بیـش تـر بـی 
نیـاز کنـد. خاطرم هسـت کـه چند سـال پیش بـرای عرض 
تسـلیت به یک دوسـت که در یکی از روسـتاهای خوش آب 
و هـوای کرمـان سـکونت دارد تلفـن کـردم. بعد از شـنیدن 
تسـلیت مـن گفت:»خیلی ممنـون، این برفی اسـت که روی 
بـام همـه مـی نشـیند...« و مـن پـس از پایان گفـت و گوی 
تلفنـی شـروع بـه مقایسـه کـردم. مقایسـه »برفی کـه روی 
بـام مـی نشـیند.« با»شـتری که در خانـه می خوابـد.« اصا 
بـه لحـاظ شـاعرانگی و لطافـت قابل قیـاس نبودنـد. »برف« 
کجـا و »شـتر« کجـا؟ »نشسـتن بـرف« کجـا و »خوابیـدن 
شـتر« کجـا؟ و آن همـه وجوه شـاعرانگی و لطافـت ادبی که 
بسـیاری از خـوش ذوقـان اسـتان مان می کوشـند تـا آن ها 

را گـردآوری کنند،»کـه از بـاد و بـاران نیابـد گزند« 

در آیین بزرگداشت عباس كیا رستمی در كرمان عنوان شد

كیارستمی 
عاشق لهجه كرمانی بود

روزگاری که گذشت

عبدالحسین صنعتی زاده
بخش نود و دو

]عبدالحسـین صنعتـی زاده در تهـران 
مغـازه پارچـه فروشـی بـاز می کنـد. اما 
یک دزد ظاهـر الصالح طاقـه پارچه ای را 
از او مـی دزدد. صنعتـی زاده دزد را پیـدا 

مـی کنـد و حیـن صحبت بـا او...[
... در آن نزدیکـی پاسـبانی ایسـتاده بـود و 
مـن بدون اتـاف وقت فریـاد زدم:»آژان! آژان!« 
]دزد[ خواسـت عبـای خـود را از دسـتم بگیرد. 
آمـده  جلـو  بـه  آژان  و  گرفتـم  را  آن  محکـم 
پرسـید موضـوع چیسـت؟ گفتـم ایـن آقـا روز 
قبـل یـک طاقـه پارچـه وطنـی از مغـازه مـن 
بـرده و حاال کـه او را با هـزار زحمت و دوندگی 
پیـدا کـرده ام و مطالبـه پارچـه مـی کنـم مـی 
را  عبایـش  پارچـه  قیمـت  جـای  بـه  خواهـد 
بـا عبـای مـن عـوض نمایـد. از حسـن اتفـاق 
پاسـبان ایـن دزد مبـادی آداب را می شـناخت 
و بـدون شـک و تردیـد گفت برویم کمیسـری. 
سـارق گفـت: ایـن آدم دروغ مـی گویـد. اصـًا 
مـن این شـخص را نمی شناسـم. ایـن اظهارات 
دیگـر صـدی صد مطمئنـم کرد که فقـط طاقه 
پارچـه را همیـن شـخص بـرده اسـت. خاصـه 
چـون به کمیسـری رسـیده و وارد اتـاق رییس 
کمیسـری شـدیم با یـک نظر رییس کمیسـری 
آن شـخص را مخاطـب سـاخته فریـاد زد بـاز 
نتوانسـتی آرام بنشـینی و رفتی مال این آدم را 
سـرقت کـردی. دیگـر مطمئن شـدم کـه با این 
صحبـت و سـوابقی که ایـن شـخص دارد طاقه 
پارچـه به دسـتم می رسـد. البته قیمـت پارچه 
آن قدرهـا هـم زیـاد نبود و دوندگـی و زحماتی 
بـودم  کـه روز قبـل و آن روز متحمـل شـده 
بیـش از ارزش آن پارچـه بـود. ولـی مـن از این 
جهـت بـه ایـن زحمـات و کوشـش زیـاد ارزش 
دادم کـه توانسـتم خـودم و دوسـتانم را قانـع 
نمایـم کـه از عهـده مـن از ایـن کـه در تهـران 
مـی توانـم کسـب و کار نمایـم سـاخته اسـت. 
در ایـن دفعـه چـون تجربه داشـتم و ششـلولی 
هـم همراهم نبـود از رییس کمیسـری خواهش 
کـردم که بـرای دریافـت پارچه به اتفـاق همان 
آژان و سـارق بـه هـر کجـا پارچـه را گـذارده 
برویـم.  سـارق گفـت کـه پارچـه را در بـازار 
کـه  گـذارده  خیاطـی  یـک  نـزد  آبـاد  عبـاس 
برایـش بفروشـد. آن وقت راه افتادیـم و در بازار 
عبـاس آبـاد پارچـه را گرفتیـم مـن خیـال می 
کـردم کـه حـاال پارچـه را آژان بـه خـود مـن 
تحویـل خواهـد داد؛ امـا ایـن طور نبـود و آژان 
آب پاکـی را روی دسـتم ریخـت و گفـت بایـد 
ایـن پارچـه را تحویل مخزن بدهـم. در صورتی 
کـه بهتـر ایـن بـود کـه دنبـال کار را گرفتـه  و 
بـه اتفـاق سـارق و آژان بـه کمیسـری برویـم. 
امـا آن قـدر خسـته و مانـده بـودم کـه بـا خود 
گفتـم چـه اشـکالی دارد فردا مـی روم و پارچه 
را از مخـزن کمیسـری مـی گیـرم. وقتـی کـه 
بـه منـزل رسـیده و داسـتان پیدا کردن سـارق 
را بـرای مهمـان داران خـود نقـل کـردم همـه 
زدنـد زیـر خنـده و گفتنـد تـو طاقـه پارچـه را 
از چالـه درآورده و بـه چـاه انداختـه ای و دیگر 
محـال اسـت رنـگ پارچـه را ببینـی. گفتم چه 
طـور چنیـن چیزی مـی شـود؟ گفتنـد پس از 
مدتـی دوندگـی پـی خواهـی بـرد و مثـل ایـن 
بـود کـه مـی خواسـتند بگوینـد تـو راه و چـاه 
را در ایـن شـهر نمـی دانـی و محـال اسـت که 
بتوانـی در مقابـل انـواع دزدی و غـارت گیری و 

بی حسـابی هـا دوام بیـاوری.
روز بعـد در اول وقـت بـه کمیسـری رفتـم و 
چـون سـراغ پارچـه را گرفتـم همـه اظهـار بی 
اطاعـی مـی کردنـد و سـراغ مخـزن را گرفتم. 
همـه اظهـار بـی اطاعـی مـی کردنـد و سـراغ 
مخـزن را گرفتـم. مـرا به عدلیه فرسـتادند و در 
آن جـا هم مدتی سـرگردان بودم و ناچار شـدم 
بـاز بـه همان کمیسـری مراجعه کنـم. از غفلت 
و مسـامحه ای کـه کرده بودم به خود سـرزنش 
دادم. امـا ایـن افسـوس هـا بـی نتیجـه بـود و 
عـاج کار ایـن بـود کـه آن قـدر بـه کانتری و 
عدلیـه و مخـزن آمـد و رفـت بنمایم تـا آنان به 
سـتوه آمـده و پارچـه را رد نمایند. امـا این آمد 
و رفـت هـا یـک هفتـه طـول کشـید. بیـش تر 
اوقـات مغازه بسـته بـود و مبلغـی هزینه آگهی 
کـه در روزنامـه برای فروش پارچـه های وطنی 

داده بـودم از جیبـم مـی رفت...

کرمون و کرمونی ها، را دریابیم
خوانندگان و عالقه مندان صفحه»کرمون« کرمونی های قدیمی که در مشاغل مختلف فعال بوده یا هستند را به ما معرفی کنید.
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کرمـان  شـهر 
جاذبـه  بـر  عـاوه 
و  تاریخـی  هـای 
گردشـگری غذاهـای 
متنـوع  و  خوشـمزه 
زنـان  دارد.  زیـادی 
کرمانـی بـه نجابـت و کدبانویی شـهره 
انـد، طعـم غـذای مادرهـا و مادربزرگ 
هـای کرمانـی بـا طعـم هیـچ غذایـی 
قابل مقایسـه نیسـت اگر چـه برخی از 

غذاهـای سـنتی کرمان فراموش شـده 
اسـت امـا باز هـم عطر خـوش غذاهای 
متنـوع کرمانـی از آشـپزخانه هـا بـه 
مشـام می رسـد که توسـط کدبانوهای 
کرمانـی بـه بهتریـن نحـو طبـخ مـی 
شـود. بعضـی از ایـن غذاهـا مختـص 
شـهر کرمـان بـوده و غـذای اصیل این 
شـهر محسـوب می شـود که هر هفته 
یکـی از ایـن غذاها را به همـراه خواص 

مـوادش عنـوان مـی کنیـم.

اوماچو »شولی كرمانی«
از  بسـیاری  اینکـه  بـه  توجـه  بـا 
عادت هـای غذایـی صحیـح مـردم ایران 
زمیـن در مقابـل زندگی ماشـینی تحت 
تاثیـر قـرار گرفتـه اسـت و سـفره مردان 
و زنـان ایرانـی دسـتخوش تغییـر شـده 
اسـت ولی بایـد همچنان پایبنـدی خود 
را بـه غذاهـای بااصالـت که جایـگاه ویژه 
ای در سـامت دارنـد حفظ کـرد. اماچو 
آشـی اسـت سرشـار از ویتامیـن و اماح 

معدنـی، تقویـت کننده سیسـتم ایمنی 
بـدن، درمـان کننـده سـرماخوردگی و 
آنفوالنـزا، پـاک و ضدعفونی کننده معده 

و روده، درمـان کـم خونـی.
مواد الزم:

سـبزی آش»گشـنیز، شـوید، جعفـری، 
یـک  جمعـا  اسـفناج«  تـره،  شـنبلیله، 
کیلـو، آرد گنـدم 1لیـوان، چغنـدر رنده 
شـده 1کیلو، عـدس 2پیمانـه، زردچوبه، 

نمـک و فلفـل بـه میـزان الزم
گل  شـوید،  تخـم  سـیاه،  زیـره  ادویـه: 
50گـرم جمعـا  دانـه  سـیاه  پر،زنیـان، 

طـرز تهیه: مقـداری آب را جوش آورده 
و سـبزی ها و چغندر رنده شـده را اضافه 
کـرده و مـی گذاریـم تـا بپزد، عـدس را 
چنـد سـاعت قبل خیـس کنیـد و آرد را 
در مقـداری آب کاما مخلوط می کنیم. 
پـس از پخـت سـبزی آرد و آب را کـم 
کـم اضافـه مـی کنیـم و مرتـب هم می 
زنیـم تـا آرد گلولـه نشـود و تـه نگیـرد. 
نیـز اضافـه  را  در همیـن زمـان نمـک 
می کنیـم و سـپس عـدس هـا را اضافـه 
مـی کنیم. اجـازه دهید عـدس ها کاما 
بپـزد و شـولی خوب جا بیفتـد. در اواخر 

پخـت ادویـه آسـیاب نشـده را داخل آن 
بریزیـد و در آخـر هـم زردچوبـه و نعناع 
داغ را کـه از قبـل درسـت کـرده ایـم به 
آش اضافـه مـی کنیم. چاشـنی این آش 
تلـف »قـره قـروت« اسـت که بـه مقدار 

دلخـواه بـه شـولی اضافه مـی کنیم.
عـدس: عدس از نظـر طب قدیـم ایران 
معتـدل و خشـک اسـت و ماننـد دیگـر 
گیاهـان پوسـت و دانـه آن دارای اثـرات 
متضـاد می باشـد. یعنی پوسـت آن گرم 
و خـود عـدس قابـض اسـت. بـه عبارت 
دیگـر پوسـت آن ملیـن و مغـز آن ضـد 
اسـهال اسـت. تقویت کننده معده اسـت 
دارای انواع ویتامین ها، پتاسـیم، فسـفر، 
عـدس  اسـت.  آهـن  و  منیزیم،کلسـیم 
باعـث تقویـت عضلـه قلـب مـی شـود.

کسـانی کـه کـم خـون هسـتند حتمـا 
عـدس بخورنـد. یک غـذای خـوب برای 

کـودکان و سـالمندان اسـت.
آرد گنـدم: گنـدم پـر از امـاح معدنی 
اسـت. اگـر طالب کسـب ویتامیـن های 
گوناگون هسـتید، به سـراغ گندم بروید.

گنـدم از ابتا به سـرطان روده جلوگیری 
مـی کند.

سـیاه دانه: بهبود دهنده میگرن اسـت.
در بهبودی سـیاتیک و نیرومندی مفصل 
ها نقش بسـزایی دارد. پیشـگیری کننده 
از رشـد هرگونـه تومور و سـرطان اسـت.
ضـد پیری زود رس و ضد چروک اسـت.

زیـره: زیـره دانـه ای معطـر و ضـد نفخ 
اسـت کـه بـه دو صـورت سـبز و سـیاه 
موجـود اسـت. زیاد کننده شـیر مـادران 
اسـت. ضد تشـنج، قابـض، مقـوی معده 
مـی بلشـد. در درمان دل پیچـه کودکان 

موثـر اسـت. مقـوی بـدن الغر اسـت.
سـبزی: بـا مصـرف سـبزیجات خطـر 
دیابـت را کاهـش دهیـد. سـعی کنیـد 
در آش از سـبزی تـازه اسـتفاده کنیـد.

مصـرف آن از بیمـاری قلبـی جلوگیری 
فاقـد  هـا  سـبزی  انـواع  کنـد.  مـی 
دارای  سـبزیجات  هسـتند.  کلسـترول 
فیبـر، فـوالت و بتاکاروتـن هسـتند که 
ایـن مـواد بـدن را در مقابـل چنـد نـوع 
دارای  کنـد.  مـی  محافظـت  سـرطان 
کالـری پاییـن، حجیـم و سـیر کننـده 
مـی باشـند و بـرای پیشـگیری از چاقی 

ضـروری و اثـر بخـش اسـت.
منابع دنیای تغذیه - حکیم تهرانی

دستور پخت اوماچو »شولی کرمانی« مقوی و سرشار از ویتامین
 سفره کرمونی

افسانه محمدی

یاسر سیستانی نژاد
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زندگی

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابـر رای شـماره 1394۶031900۸003115 هیـات موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملـک زرند تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای  رضـا احمـدی رق آبـادی فرزند 
ذبیـح الـه  بشـماره شناسـنامه 1۸41 صـادره از زرنـد در یـک بـاب 
خانـه بـه مسـاحت 2۸1/20 مترمربع پاک ۸2 فرعـی از 75۶2 واقع 
در بخـش 13 کرمـان زرنـد بلـوار جمهـوری کـوی 7 خریـداری از 
محـل مالکیـت احمـد عمرانـی مالک رسـمی محـرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطاع عمومـی مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز 
آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند 
مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق 

مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه  95/04/22

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه   1395/05/05
رئیس ثبت اسناد و اماک 
حسین توحیدی نیا م الف ۶4

رای عدم افراز
 3777 پـاک  ثبتـی  پرونـده   94/4/۸ تاریـخ  در 
اصلـی بخـش یـک کرمـان موضـوع درخواسـت افـراز 

سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت امـام )ره( مالـک 5 سـهم مشـاع 
از 7 سـهم ششـدانگ واقـع در کرمـان خیابـان بروزآمیغـی کوچه 
آتشـکده در اجـرای قانـون و آئیـن نامـه افـراز و فـروش امـاک 
مشـاع تحت رسـیدگی اسـت نظر به نامعلـوم بودن اقامتگاه سـایر 
شـرکاء بدسـتور مـاده ۶ آئیـن نامـه قانـون مذکـور آگهـی دعوت 
بـه افـراز در مورخـه 1394/9/4 در روزنامـه پیـام مـا منتشـر و 
در موعـد تعییـن شـده بـا مراجعـه بـه محـل وقـوع ملـک نقشـه 
ثبتـی پـاک مـورد تقاضـا تهیـه و بـه لحـاظ نـوع مسـتحدثه و 
بنـای ملـک و رعایـت قوانین و مقـررات میراث فرهنگی با ارسـال 
نقشـه نسـبت به افـراز ملـک از اداره کل میراث فرهنگی اسـتعام 
گردیـد لـذا مسـتفاد از پاسـخ مذکـور بـه شـرح ذیـل مبـادرت به 

انشـاء رای مـی گـردد.
رای عدم افراز

بـا عنایت بـه پاسـخ شـماره 952/037/470- 95/2/11 اداره کل 
میـراث فرهنگـی ، صنایـع دسـتی و گردشـگری و اینکه ملک سـتاد 
اجرایـی فرمـان حضـرت امـام )ره( در محـدوده بافت ثبتی آتشـکده 
قـرار گرفتـه و در فهرسـت آثـار ملـی ثبت گردیـده و نظر بـه ضوابط 
و مقـررات حاکـم بر آثـار ثبت ملی هرگونـه تغییر و دگرگونـی، افراز 
و تفکیـک را ممنـوع اعـام نمـوده بنا علیهـذا رای بر رد افـراز پاک 
3777 اصلـی بخـش یـک کرمان صادر و اعـام می دارد امـور اداری 
رای صـادره را بـه متقاضی و سـایر شـرکاء مشـاعی اباغ تـا چنانچه 
اعتراضـی دارنـد وفـق مـاده 2 قانـون افـراز و فـروش امـاک مشـاع 
ظـرف مـدت10 روز تاریـخ رویـت اعتراض خـود را بـه مرجع محترم 

دارند. تقدیـم  قضایی 
رئیس ثبت اسناد و اماک منطقه 1 کرمان 
عیسی حافظی فر
م الف 323

نگاه

جایگاه قصه گویی
در آموزش کودکان 
به وجـود  کـودک  بـراي  را  فضایـي  قصه گویـي 
او  تخیـل  قـوه ی  تقویـت  موجـب  کـه  مـي آورد 
مي شـود و پـرورش تخیـل در کـودکان آثـار مثبت 
بسـیاري را در رشـد روحـي و ذهنـي آنهـا به جـاي 
خواهـد گذاشـت، ازجملـه اینکـه بـا تقویـت قوه ی 
و  درونـي  اسـتعدادهاي  پـرورش  امـکان  تخیـل 
فراهـم  کـودک  بالقـوه ی  توانایي هـاي  شـکوفایي 
مي شـود و مـادر و پـدر بهتـر مي تواننـد بـه عایق 

و اسـتعدادهاي فرزنـد خـود پـي ببرنـد. 
»یکـي بـود یکي نبـود«، امـا واقعیت این اسـت 
کـه نبـود برخـی فاکتورهـا در زندگـی، بودهـای 
می دهـد!  قـرار  خـود  تحت الشـعاع  را  بسـیاری 
یکـی از مشـکاتی کـه امـروز جامعـه ی مـا بـا آن 
دسـت به گریبان اسـت، ناتوانـی افـراد در شـنیدن 
ترجیـح  مـا  بیشـتر  اسـت.  یکدیگـر  حرف هـای 
می دهیـم حـرف بزنیـم و نظرات خود را به کرسـی 
دیگـران  سـخنان  مـورد  در  اینکـه  تـا  بنشـانیم 
حتـی  اوقـات  از  بسـیاری  کنیـم.  تامـل  اندکـی 
دیـده  هـم  دونفـره  و  دوسـتانه  در گفت و گوهـای 
می شـود کـه گویـا مشـغول گـوش دادن بـه حرف 
دیگـری هسـتیم، امـا در واقـع بیشـتر از شـنیدن 
در ذهـن خـود بـه جـواب بعـدی کـه می خواهیـم 
بدهیـم و حرف هـای تکمیلـی خـود فکـر می کنیم! 
یکـی از راه هایـی کـه به تقویـت و افزایـش مهارت 
داشـتن  نظـر  در  می کنـد،  کمـک  کـردن  گـوش 

کودکی اسـت.  دوران  در  قصه گویـی  اهمیـت 
به طـور کلـي  و  و داسـتان ها  افسـانه ها  روایـت 
قصه گویـي تاثیـرات بسـیاري در رشـد و پـرورش 
ذهنـي و شـخصیتي کـودک دارد. در دنیـاي امروز 
مـي رود.  به شـمار  آمـوزش  ارکان  جـزو  به نوعـي 
از  مي تـوان  را  طریـق  ایـن  از  آمـوزش  اهمیـت 
جنبه هـاي مختلف مورد بررسـي قـرار داد. ازجمله 
اینکـه تجربـه نشـان مي دهـد آمـوزش به شـیوه ی 
غیرمسـتقیم تاثیرات عمیق تر و بیشـتري را به جاي 
مي گـذارد، به ویـژه در مورد کودکان پیشـرو و آگاه 
امـروزی کـه از نصیحت و پنـد و اندرزهاي تکراري 
گریزان هسـتند و نسـبت بـه توصیه هاي مسـتقیم 
از خـود مقاومـت نشـان مي دهنـد، بیان مسـائل و 
شـیوه هاي صحیـح رفتـاري در قالـب داسـتان و به 
شـیوه اي غیرمسـتقیم کارآمدتـر به نظـر مي رسـد، 
بـه  کـودک  هشـیار  توجـه  حالـت  ایـن  در  زیـرا 
داسـتان و شـخصیت هاي موجـود در قصه معطوف 
اسـت، امـا در همیـن حیـن پیام هـا و توصیه هـاي 
الزم را ضمیـر ناخـودآگاه او دریافـت خواهـد کـرد.

هم ذات پنداري و تخیل كودكان 
بایـد در نظـر داشـت قدرت هـم ذات پنـداري و 
تخیـل کـودکان بسـیار باالسـت و به راحتـي قـادر 
هسـتند خـود را به جـاي شـخصیت هاي محبـوب 
بـه  میـل  دیگـر  از سـوي  و  قـرار دهنـد  قصه هـا 
قهرمان پـروري و قهرمـان بـودن آنهـا را بـه انجـام 
الگوهـاي رفتـاري کـه توسـط والدیـن به صـورت 
مطـرح  قصـه  شـخصیت هاي  قالـب  در  جهـت دار 
مي شـود، ترغیـب و تشـویق خواهـد کـرد. ضمـن 
اینکـه قصه گویـي فضایـي را براي کـودک به وجود 
او  تخیـل  قـوه ی  تقویـت  موجـب  کـه  مـي آورد 
مي شـود و پـرورش تخیـل در کـودکان آثـار مثبت 
بسـیاري را در رشـد روحـي و ذهنـي آنهـا به جـاي 
خواهـد گذاشـت، ازجملـه اینکـه بـا تقویـت قوه ی 
تخیـل و امـکان پـرورش اسـتعدادهاي درونـي و 
فراهـم  کـودک  بالقـوه ی  توانایي هـاي  شـکوفایي 
مي شـود و مـادر و پـدر بهتـر مي تواننـد بـه عایق 
و اسـتعدادهاي فرزنـد خـود پـي ببرنـد. از سـوي 
دیگـر، نبایـد از یـاد بـرد کـه تقویـت قـوه ی تخیل 
گسـترش افـق و خیال پردازي کودک در پیشـرفت 
حائـز  بسـیار  نیـز  مختلـف  علـوم  زمینـه ی  در  او 

اسـت. اهمیت 
جـاي افسـوس دارد کـه در کشـور مـا بـا وجود 
زمینـه ی  در  کـه  ارزشـمندي  و  غنـي  پیشـینه ی 
وجـود  داسـتان پردازي  و  افسـانه  اسطوره سـازي، 
مـا  مـدارس  در  مسـئله  ایـن  بـه  توجـه  دارد، 
پـرورش  درحالي کـه  اسـت،  ناچیـز  و  کم رنـگ 
حـس زیبایي شناسـي، تکویـن شـخصیت کـودک 
و آموختـن کلمـات تـازه از نتایـج طـرح قصه هـاي 
هدفمنـد و دلنشـین بـراي بچه هاسـت و نحـوه ی 
رویارویـي بـا مسـائل معاشـرت بـا دیگـران را بـه 
مي دهـد.  آمـوزش  کـودکان  بـه  شـیوه  بهتریـن 
نیـز  آمـوزش  در  تلفیقـي  شـیوه هاي  از  اسـتفاده 
همیـن  بـر  و  اسـت  بـوده  توجـه  مـورد  همـواره 
نیـز  آموزشـي  نظـام  در  قصه گویـي  اسـاس 
و  آمیختـه  درسـي  مختلـف  اشـکال  بـا  مي توانـد 
اصولـي در جهـت  و  برنامه ریزي هـاي صحیـح  بـا 
آمـوزش بهتـر کـودکان گام بـردارد.  پـس از یـاد 
نبریـم کـه دقایـق کوتـاه قصه هـاي شـبانه نقـش 
برجـاي  کـودکان  ذهـن  در  را  مانـدگار  و  عمیـق 
بـا  را  آن  کـه مي تـوان  نقشـي  خواهـد گذاشـت، 
ورود بـه مدرسـه، رنـگ و بوي جدي تـر و کارآمدتر 
بخشـید. در عین حـال نبایـد از یـاد بـرد کـه برخی 
مسـائل در ظاهـر کم اهمیـت و همیشـگی، تاثیرات 
پایـداری را نه تنهـا در زندگـی کـودکان بلکـه در 
شـکل بخشـیدن بـه فـردای جامعـه ای کـه در آن 
زندگـی می کنیـم، ایفـا می کنـد. چه بسـا قصه های 
آینـده ی  بـرای  را  مـا  کـودکان  شـبانه،  کوتـاه 
یـک  به عنـوان  کـه  کنـد  آمـاده  دوری  نه چنـدان 
آنچنـان  را  حرف هـا  بتواننـد  تاثیرگـذار  شـهروند 
خـوب بشـنوند و تجزیـه و تحلیـل کنند کـه کمتر 

بتـوان حقـی از آنهـا تضییـع کـرد.

امتحان هـای  از  چندهفتـه ای  هنـوز 
خـرداد دانـش آمـوزان نگذشـته اسـت که 
اضطرابـی جدیـد متولد می شـود، اضطرابی 
از  بیشـتر  را  آمـوزان  دانـش  والدیـن  کـه 
دانـش آمـوزان تحـت تأثیـر قـرار می دهد. 
در ایـن روزهـا والدیـن به واسـطه ی نگرانی 
همیشـگی ای که بـرای فرزنـدان خوددارند 
روزهـای پرتنشـی را پشـت سـر می گذارنـد. دلیـل ایـن دغدغه 
پایـه  اگـر  اسـت.   جدیـد  تحصیلـی  سـال  بـرای  ثبت نـام   ،
تحصیلـی دانش آمـوز تغییـر کرده باشـد این موضوع، پروسـه ی 
وضعیـت  ایـن  اخیـر  سـال های  در   . می شـود  پیچیده تـری 
عجیب وغریب تـر هـم شـده اسـت و بـا توجـه بـه ایـن موضـوع 
بسـیاری قانون هـا  و بخش نامه هـای جدیـد بـه ایـن دلیـل کـه 
جلـوی بسـیاری از نـا عدالتی هـا را بگیرنـد، وضـع می شـوند.در 
اینکـه  هـدف ایـن قوانین برقری عدالت بوده اسـت هیچ شـکی 
نیسـت. امـا قـرار نیسـت که همیشـه رسـیدن به هـدف محقق 
باشـد در بسـیاری از مـوارد بـه دالیـل خواسـته یا ناخواسـته ای  
حتـی در قانـون هم تغییـر ایجـاد می شـود،  کـه ایـن موضـوع 
از  بلندبـاال را می طلبـد کـه  خـود مبحثـی جـدا و تفسـیری 

حوصلـه ی گـزارش مـا خارج اسـت.
 مدارس خاص

بعدازاینکـه مـدارس بـه دو بخش دولتی و غیردولتی تقسـیم 
شـدند در چند سـال اخیر مـدارس دولتی هم رنگ بوی تقسـیم 
بـه خـود گرفته انـد و انـواع متفاوتـی از آن ها متولدشـده اسـت 
ماننـد مـدارس نمونـه ،هیئت امنایـی ، اسـتعدادهای درخشـان  
و مـدارس معمولـی. شـرط اصلـی پذیـرش دانـش آمـوزان  در 
مـدارس نمونه و اسـتعدادهای درخشـان معمـوالً در نظر گرفتن 
معـدل و همچنیـن قبولـی در آزمون هـای ورودی بـوده اسـت، 
البتـه در مـورد شـرایط ثبت نـام در همیـن مـدارس هـم بایـد 
بـه ایـن نکتـه توجه کـرد که هـر قانونـی یـک تعدادی اسـتثنا 

دارد. هم 
مـدارس هیئت امنایـی و معمولی هم شـرط نزدیکی به محل 
زندگـی واصطاحا»کروکی« مدرسـه رادارند.  که همین موضوع 
ثبت نـام ،را وارد مسـیر پـر پیچـی می کنـد. ارائـه سـند منـزل، 
اجاره نامـه و در آخریـن  خبر رسـیده از والدین استشـهاد محلی 
از عناصـر تائیـد کننـده  آدرس محل سـکونت  اسـت. البته این  
تمهیـدات بـه دلیـل جلوگیـری  از ازدحام به سـمت مدرسـه ی 
خاصـی اسـت اما گزارش هایی از والدین رسـیده اسـت که حتی 
ثبت نام باوجود داشـتن همه ی شـرایط، هم کار آسـانی نیسـت.

شرایط پیچیده ی ثبت نام مدارس
مرجـان مـادر دختر 13 سـاله ای اسـت کـه بـرای ثبت نام به 
یکـی از مـدارس محل زندگـی خویش مراجعه کرده اسـت او به 
»پیـام مـا« می گوید:»مـن 15 سـال اسـت کـه توی ایـن محله 
زندگـی می کنـم.  سـند منـزل مـا بـه نام همسـرم نیسـت و در 
طبقـه ی بـاالی منزل مادر شـوهرم زندگی می کنیم .سـند را به 
مدرسـه بـرده ام، میگویند سـند به نـام پدر دانش آموز نیسـت یا 
بایـد قولنامه بیاورید و یا استشـهاد محلـی پرکرده وهم چنین از 
مسـجد نامه بگیرید ،وسـط همـه ی  گرفتاری های مـادرو پدرها 
هـم خیلـی  مـدارس   اولیـا  بی مـورد  ،ایـن سـخت گیری های 

عـذاب آور اسـت. بـه مدیـر گفتـم: بیایـد از همسـایه ها بپرسـد 
می گویـد مگـر مـا بیکاریـم .حتماً ما پـدر و مادرهـا بیکاریم  که 
هـر روز بایـد به مدرسـه بیاییم! ایـن حرف ها از همـان ایرادهای 

بنی اسـرائیلی است.«
مدارس هیئت امنایی

نوعـی از مـدارس  که با نـام جدیدی به مـدارس قبلی اضافه 
شـدند مـدارس »هیئت امنایی«  اسـت کـه برای ثبت نـام دانش 
آمـوزان هـم آدرس محـل سـکونت و نزدیکی به مدرسـه ماک 
اسـت وهـم چنیـن طبـق بخش نامه هـای آموزش وپـرورش از 
دریافـت  بـرای مدرسـه  آمـوزان کمک هزینـه  دانـش  والدیـن 

می شـود  کـه شـکل جدیـد شـهریه مدارس اسـت.
»لیـا. م« از کادر دفتـری یکـی از مـدارس هیئت امنایـی 
شـهر کرمـان اسـت او بـه »پیام مـا« می گویـد : »بـرای ثبت نام 
اولویـت باکسـانی اسـت که جز »کروکی« مدرسـه هسـتند  که 
همـان تعـداد هـم  بایـد در مـدت تعیـن شـده مراجعـه کننـد 
ولـی همـه بایـد شـهریه را بپردازنـد. بـه مـا اعـام کرده انـد که 
طبـق بخش نامـه 350 هـزار تومـان برای هـر دانش آموز اسـت. 
البتـه مـواردی هـم داشـتیم کـه  پرداخـت بیشـتر بـوده ، کـه 
بـا صاح دیـد، مدیـر مدرسـه صـورت گرفته اسـت در مـواردی 
هـم مـا اطـاع پیداکرده ایـم  کـه خانـواده ی دانش آمـوزی توان 
پرداخـت  شـهریه را نداشـته اند و بـه همیـن دلیـل مجانـی  
ثبت نام شـده اند.من بـا ایـن موضـوع موافقـم  کـه از هـر کـس 
بـا توجـه بـه تـوان مالـی ای کـه دارد پـول گرفته شـود هرچند 
عدالـت  نظـرم  بـه  باشـد،   گفتـه  دیگـری  چیـز  بخشـنامه  
این چنیـن بیشـتر رعایت می شـود.« او بـا خنده ادامـه می دهد: 
»کـه البته تشـخیص اینکـه خانواده واقعـاً نیازمند هسـتند و یا 
جـز خانواده هـای خـاص هسـتند بـه عهـده ی مدیـران اسـت و 

مربـوط بـه وجـدان کاری آن هـا اسـت.«
گزارش تخلفات

محسـن بیگـی  مدیـرکل آموزش وپـرورش کرمـان در رابطه 
با شـهریه مـدارس به »پیـام مـا« می گوید:»دریافت شـهریه در 
مـدارس خاص- غیردولتی به طور مثال اسـتعدادهای درخشـان 
، هیئت امنایی هـا  و مـدارس نمونـه مجـاز اسـت. کـه بر اسـاس 
مصوبـه آموزش وپـرورش هـر شهرسـتان تعیین می شـود.اما در 
مـدارس دولتی دیگر، گرفتن شـهریه غیرمجاز اسـت مگر اینکه 
بـا رضایـت والدین باشـد.و ما شـکایت ها را در ایـن زمینه پیگیر 
می شـویم وهـم اسـتانی ها می تواننـد بـرای گـزارش تخلفـات با 

شـماره 1۸0 از هـر منطقه اسـتان تمـاس بگیرند.«
بـا  بازهـم  دارنـد  شـهریه  خـاص  مـدارس  بااینکـه  حتـی 
اسـتقبال فراوانـی روبـرو می شـوند .والدین به واسـطه ی این که 
بهتریـن آرزوهـا را بـرای فرزنـدان خـود می خواهنـد، تـاش 
می کننـد کـه فرزندشـان بـه هر وسـیله ای کـه هسـت در این 
نـوع مـدارس ثبت نام شـوند. حـال  با توجـه به اینکـه مدارس 
نمونـه و اسـتعدادهای درخشـان امتحـان ورودی دارنـد تاش 
عجیبـی از طـرف والدیـن  بـرای ثبت نـام دانش آموزانـی کـه 
ایـن مـدارس  را قبـول نشـده اند، مشـاهده  امتحـان ورودی 
می شـود .امـا آیـا انـواع مختلف مـدارس بـه همـان میزانی که 
والدیـن  تصـور می کنند، در پیشـرفت تحصیلـی و آینده دانش 

آمـوزان مؤثر اسـت.

موفقیت تحصیلی
مهدیـه .س یکـی از معلمیـن مـدارس هیئت امنایـی شـهر 
کرمـان اسـت کـه در ایـن رابطـه بـه »پیـام مـا« گفـت :»من 
خـودم شـاهد التماس هـای مادرانـی بـوده ام کـه درخواسـت 
ثبت نـام در ایـن مـدارس را داشـته اند .در ایـن مواقـع خیلـی 
ناراحـت می شـوم حتی گاهی بـا آن ها حـرف زده ام .من خودم 
معلـم هسـتم قطعـاً مدرسـه بی تأثیـر نیسـت امـا در موفقیـت 
تحصیلـی، بیشـترین نقـش را تاش دانش آمـوزان دارد .من به 
دلیـل این کـه هـم در مـدارس معمولـی تدریس داشـته ام وهم 
مـدارس خـاص ایـن موضـوع را به خوبـی احسـاس می کنـم. 
اگـر دانش آمـوزی درس نخوانـد هیـچ مدرسـه ای نمی توانـد او 
را وادار بـه درس خوانـدن کند.بعضـی والدیـن بـا کلـی تـاش 
فرزنـد خـود را در مدرسـه ای ثبت نـام می کننـد کـه از خانـه 
فاصلـه ی زیـادی دارد  و دانش آمـوز مجبـور اسـت کـه صبـح 
خیلـی زود بیـدار شـود تـا به موقـع بـه مدرسـه برسـد قطعـاً 
تاثیرمنفـی ایـن اضطـراب هـرروزه، بسـیار بیشـتر از فایـده ی 

آن اسـت.«
پریـا دانش آمـوز یکـی از ایـن مـدارس خـاص اسـت او بـه 
»پیـام مـا« می گوید:»مـن در امتحـان ورودی قبـول شـدم و 
فکـر می کـردم کـه این مدرسـه با بقیه مـدارس خیلـی تفاوت 
دارد امـا این چنیـن نبـود. یکـی از فرق هـای ایـن مدرسـه بـا 
مـدارس عـادی این اسـت که  ما در مدرسـه تخته ی هوشـمند 
از آن اسـتفاده می کننـد.  داریـم ولـی معلم هـا  خیلـی کـم 
بـه نظـر مـن به غیـراز درس هـای اضافه تـر تفـاوت دیگـری بـا 
مـدارس دیگـر وجـود نـدارد، حتـی بسـیاری از معلم هـای مـا 
بـا مـدارس عـادی یکـی هسـتند.«او بـا خنـده ادامـه می دهد: 
»البتـه مـا بیشـتر جشـن می گیریـم و بـه دانـش آمـوزان هم 

بیشـتر جایـزه می دهنـد.«
فرزنـدان امانت هـای الهـی هسـتند کـه بـه والدین سـپرده 
امانـت داران   کـه  والدینـی  خوشـبخت اند  چـه  و  می شـوند 
صالحـی باشـند و بتواننـد آینـده ی روشـنی را بـرای  فرزنـدان 
خـود بـه تصویـر بکشـند و بهتریـن انتخاب هـا را بـرای آن هـا 

داشـته باشـند.

گزارش »پیام ما« از ثبت نام دانش آموزان در مدارس

مدرسه »مفتی« نداریم

بـر  عـاوه  مادر هـا  و  پـدر  معمـوال 
کـردن  بـازی  صحنـه  از  بـردن  لـذت 
بـه عنـوان زنـگ  بـه آن  فرزندان شـان، 
نـگاه  هـم  خودشـان  بـرای  تفریحـی 
می کننـد تـا بتواننـد کمـی از شـیطنت 
بچه ها آسـوده شـوند و اسـتراحت کنند. 
امـا شـاید گاهـی آنهـا یادشـان بـرود که 
همیـن بازی ها هسـتند که نقـش بزرگی 
در پـرورش شـخصیت کـودک دارنـد. به 
همیـن دلیـل مـا در چنـد نکتـه تأثیـر 
و  روحـی  سـامت  بـر  را  کـردن  بـازی 

میکنیـم. بیـان  کـودک  شـخصیت 
اتفاقـات  میـان  در  بزرگتر هـا  گاهـی 
کـه  مـی رود  یاد شـان  زندگـی  روزمـره 
بایـد بـا کودک شـان بـا توجه به سـنش 
رفتـار کنند و ناخـود آگاه از او توقع درک 
بیشـتری دارنـد. امـا بایـد یادتـان باشـد 
و  نگوییـد  فلسـفه  کـودکان  بـرای  کـه 
برای شـان از قانـون و ادب و آییـن حرف 

تـا کودکـی  را رهـا کنیـد  آنهـا  نزنیـد. 
! کنند

خنده هـای  همـان  کـردن،  کودکـی 
گاه  و  کشـیده  گاه  کـه  اسـت  بلنـدی 
بریـده بریـده از او در می آیـد. کودکـی 
کـردن، همـان گریـه هـای بـی بهانـه و 
کودکـی  اسـت.  کوچـک  بهانه هـای  بـا 
کـردن، در آوردن صداهـای بلند نامفهوم 
و پیچیـدن در کنـج خانـه و بازی هـای 

یکسـره و ناتمـام اسـت.
کـودک را رهـا کنیـد تـا بـازی کنـد؛ 
چـه تنهـا، چـه بـا بـرادر و خواهـر خود. 
همچنیـن او را رهـا کنیـد تـا بـازی کند 
بـا فرزنـدان فامیل و آشـنایان، با فرزندان 
دوسـتان تان و یـا بـا همسـاالن بیگانـه. 
شـما اگر در پی نیازهـای او مانند خانه و 
زندگـی هسـتید او نیز به صـورت غریزی 

در پـی نیازهـای خویش اسـت.
بدین گونـه بـازی کـردن می توانـد بـر 

شـخصیت کـودک تأثیر گذار باشـد:
1- وقتـی کـودک در پـی نیازهـای 
و  سـاز  می شـود،  رهـا  خـود  غریـزی 
کارهـای درونـی و بیرونـی او همه فعال 
می یابـد،  درونـی  آرامـش  می شـوند، 
کار  بـه  را  فکـرش  می کنـد،  تمرکـز 
می انـدازد و خاقیتـش را بـروز می دهد.
2- آرامـش کـودک از او شـخصیتی 
نگـر  آینـده   و  خـوش  بیـن  و  سـالم 

د. ز می سـا
قـدرت  می کنـد،  تمرکـز  وقتـی   -3
را  سیاسـت  گـذاری  و  برنامـه  ریـزی 
تمریـن می کنـد. کودکانـی کـه تمرکـز 
را بیاموزنـد در بزرگـی مدیرانـی بـزرگ 

و موفـق خواهنـد شـد.
4- وقتـی می اندیشـد بـه راهکارهای 
بلندمـدت، میـان مـدت و کوتـاه مـدت 

دسـت می یابـد.
5- هـر گاه کـودک در تنهایـی خود، 

بـازی کنـد خود بـه خود بر زمـان و کار 
و امکاناتـش مدیریـت می کنـد و چـون 
بـه تکـرار گرفتـار می شـود و از تکـرار 
راه هـای  می کوشـد  می شـود،  خسـته 

دیگـری بـرای بـازی بجوید.
۶- هـرگاه بـا دیگـران بـازی کنـد از 

روابـط خانوادگـی تـا اجتماعـی همـه را 
می آزمایـد، ولـی گاهی مـادران محافظه 
کار، بـه دلیل حساسـیت هـای بی مورد 
جلـوی ایـن تجربه هـای گـران قیمت را 

می گیرنـد.
می تـوان بـه جـای آزادی بـازی، او را 

بـا چیزهایـی دیگر مشـغول کـرد؛ چون 
مشـغول  زود  ذهنـش  اسـت،  کـودک 
رشـد  از  صـورت  ایـن  در  می شـود؛ 
درسـت او جلوگیـری کرده ایـم اگـر چه 
رشـد کوچکـی در زمینه هـای دیگـر بـه 

باشـیم. او داده 

 تأثیر بازی کردن بر سالمت روان 
و شخصیت کودکان
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نجمه سعیدی

بعضی والدین با کلی تالش فرزند خود 
را در مدرسه ای ثبت نام می کنند
 که از خانه فاصله ی زیادی دارد

  و دانش آموز مجبور است که صبح 
خیلی زود بیدار شود تا به موقع

 به مدرسه برسد قطعاً تاثیرمنفی این 
اضطراب هر روزه، بسیار بیشتر از 
فایده ی آن است.

کودکان پرتحرک 
باهوش تر هستند

محققـان مـی گوینـد ورزش و بـازی در فضای باز توسـط 
کـودکان می تواند موجب تقویت هوش و اسـتعداد آنها شـود.
بـه گـزارش مهـر، مطالعـه اخیر محققان نشـان مـی دهد 
ورزش مـی توانـد موجـب تقویـت قـدرت ذهـن و موفقیـت 
تحصیلـی کـودکان شـود، از ایـن رو بهتر اسـت والدین کودک 

شـان را بـه بـازی کـردن و فعـال بـودن تشـویق کنند.
بـه گفتـه محققـان، فعالیـت فیزیکـی و تناسـب انـدام و 
سـامت قلب-عـروق مـی توانـد بـرای رشـد و عملکـرد ذهن 
کـودکان و افـراد جـوان خـوب و مفید باشـد. همچنیـن انجام 
فعالیـت فیزیکـی قبل، بعـد و در طول مدرسـه موجب تقویت 

عملکـرد تحصیلـی کـودکان نیز می شـود.
تحقیقـات نشـان مـی دهـد یـک جلسـه فعالیـت فیزیکی 
نسـبتا پرتحـرک دارای تاثیـرات مثبت فوری بـر عملکرد مغز، 
هـوش و عملکـرد تحصیلـی کـودکان اسـت. از لحـاظ فوایـد 
و مزایـای فیزیولوژیکـی ورزش، محققـان تاکیـد دارنـد کـه 
تناسـب عضانـی و سـامت قلبی-عروقی از عوامـل تاثیرگذار 
قـوی بـر ریسـک ابتـا بـه بیمـاری قلبـی و دیابـت نـوع2 در 
سـنین باالتـر اسـت و انجـام ورزش شـدید در دوران کودکـی 

بـه دور مانـدن از ایـن فاکتورهـای پرخطر کمک مـی کند. اما 
محققـان بیـان میکننـد که شـدت متوسـط یـا پاییـن ورزش 
همچنـان بـه بهبود سـامت قلـب کـودکان و متابولیسـم آنها 
کمـک مـی کنـد، درحالیکـه فعالیـت فیزیکـی، مولفـه اصلی 
درمـان بسـیاری از شـرایط بلندمـدت در کـودکان ۶ تـا 1۸ 
سـاله اسـت. بـه گفتـه محققـان، تاثیـرات مثبـت ورزش تنها 
به سـامت فیزیکی محدود نمی شـود. ورزش منظم به رشـد 
مهـارت هـای مهـم زندگی، و تقویـت اعتماد به نفـس، انگیزه، 
عـزت نفـس و حـس آرامش کمک مـی کنـد. همچنین باعث 
تحکیـم روابـط با همسـن و سـال هـا، والدیـن و معلمـان نیز 

می شـود.

سالمت
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فرهنگ و هنر

نگاه
درباره عباس کیارستمی

چقدر جای خالی تو بزرگ است
زمانـي او از کودکـي خوسـته بـود کـه درفیلمش 
بـازي کنـد. آن کودک که نمي دانسـته کیارسـتمي 
یکـي از مطـرح تریـن کار گردانـان جهـان اسـت 
بـه او گفـت کـه آیـا “خشـایار” شـخصیت معـروف 
تلویزیونـي را مـي شناسـد و کیارسـتمي کـه رابطه 
چنـدان خوبـي بـا تلویزیـون نداشـته جـواب منفي 
مـي دهـد. کـودک بـه او مـي گویـد کـه خشـایار 
مي توانـد ۶0 میلیـون نفـر را بخندانـد ولـي تـو چه 

کار مي توانـي بکنـي. 
اما ورود عباس کیارسـتمی به دنیای فیلمسـازی، 
بسـیار جالـب بوده اسـت. خـود او زمانـی در گفت و 
گـو بـا نشـریه ای گفتـه بـود: »فکـر مي کنـم چون 
رو  فیلـم  سـاخت  بـه  کنـم  نقاشـي  نمي توانسـتم 
به طوري کـه  بـود،  بـد  مـن خیلـي  نقاشـي  آوردم. 
دانشـکده   در  سـال   13 در  را  سـاله  چهـار  دوره  
هنرهـاي زیبـا دانشـگاه تهـران بـه پایـان رسـاندم.! 
»عباس کیارسـتمي« در بخش دیگـري از این گفت  
وگـو یـادآور مـی شـود: »بعـد از آنکـه از دانشـگاه 
فارغ التحصیل شـدم، شـروع به کار بـرروي فیلم هاي 
فیلم سـازي  مکانیـزم  بـا  مـرا  کـه  کـردم  تجـاري 
بـود کـه سـاخت  آنجـا  از  و دوربیـن آشـنا کـرد. 
فیلم هـاي کوتـاه براي کـودکان را آغاز کـردم و پس 

از آن بـه مطالعـه  عکاسـي پرداختـم.« 
دوران نوجوانی كیارستمی

به روایت آغداشلو
بدنیسـت بدانید آیدین آغداشلو، در کاس ششم 
و هفتـم دبیرسـتان هم کاسـي کیارسـتمی بـوده و 
در اظهـار نظـر جالبـی چهـره دقیقـي از او در ایـن 
دوره ترسـیم مي کنـد: »پسـربچه سـخت سـاکت و 
آرامـي را مي یابـم کـه پوسـتي تیـره و بینـي صـاف 
و زیبایـي دارد بـا وقـار و تـودار هنـر را دوسـت دارد 
و نقاشـي خـوب را کـه مي بینـد در او آرامـش گـذار 
و برقـي را مي بیني، درخشـش گوهـري گاه و بي گاه 
در افق شـبي سـاکت و.....«  کیارستمي نیز در جایي 
گفته اسـت،تصویري که آغداشـلو از گذشـته او ارائه 
داده، کامـا درسـت اسـت، امـا کمتـر شـباهتي بـه 

شـخصیت امـروز او ندارد. 
گزارش

»گـزارش« بـه نوعـی نخسـتین سـاخته عبـاس 
کیارسـتمی محسـوب می شـود که در سـال 135۶ 
خورشـیدی سـاخته شـد. فیلـم بـه زندگـی یـک 
کارمنـد اداره دارایـی می پـردازد. در ابتـدای فیلـم او 
را بـه دلیـل دریافـت رشـوه از کار معلـق می کنند و 
از همـان جا مشـکات وی به خصوص با همسـرش 
کـه  گفتگویـي  در  کیارسـتمي  می شـود.  شـروع 
بـا ایـرج صابـري بعـد از سـاخت فیلـم »گـزارش« 
داشـت،عنوان مـی کنـد: »مـن فیلم هایـم را به طور 
حسـي ساخته ام، سـبک کار چیزي نیست که بتوان 
از پیـش تصمیـم گرفـت و بعـد آن را پیـاده نمـود. 
حـال کـه دربـاره فیلم هایـم فکـر مي کنـم، مي بینم 
بیـن آنهـا از نظرحفـظ واقعیت هـا نوعـي شـباهت و 
نقـاط مشـترک وجـود دارد کـه اگـر عناویـن آنها را 
برداریـم، همـه در یـک خـط قرارمي گیرنـد و ایـن 
خـط را مـن هیـچ وقـت بـا تصمیـم قبلـي و از روي 

قصد بوجـود نیـاورده ام.« 
خانه دوست كجاست 

»خانه دوسـت کجاسـت« عبـاس کیارسـتمی از 
مهم تریـن فیلم هـای تاریخ سـینمای ایـران و جهان 
محسـوب مـی شـود .»خانـه دوسـت کجاسـت« در 
سـال 19۸9 در جشـنواره  فیلـم لوکارنـو موفـق بـه 
کسـب جایـزه  یوزپلنـگ نقـره اي، جایزه  فیپرشـي و 
جایـزه  بهتریـن فیلم معنوي شـد. این فیلم ازسـوي 
انجمـن فیلـم بریتانیـا به عنـوان یکـي از 50 فیلمي 
پیشـنهاد شـده اسـت کـه حتمـا تـا پیـش از 14 
سـالگي آن را باید تماشـا کرد. این فیلم در شـناخت 
جهانـي عبـاس کیارسـتمي بـه عنـوان فیلمسـازي 
بـزرگ و مولـف موثـر بـوده اسـت. بـه طـوری کـه 
دانمارکـی  فیلـم سـاز  تامپسـون  بـراد  کریسـتیان 
در گفـت وگویـی گفتـه اسـت: »مـن کتابـي درباره 
صـد فیلـم تاریخ سـینما نوشـته ام که خانه دوسـت 
کجاسـت؟ عبـاس کیارسـتمي، در میـان ایـن صـد 

فیلـم قـرار دارد.«

ایرانـی، در 7۶  برجسـته  فیلمسـاز  عبـاس کیارسـتمی، 
سـالگی و بـر اثـر بیمـاری سـرطان درگذشـت. او عـاوه بـر 
فعالیـت سـینمایی، آثـار زیـادی را در مورد شـعر کاسـیک 

ایـران نوشـته بود. 
تهیه کننـده،  فیلم نامه نویـس،  کیارسـتمی،  عبـاس 
کارگـردان، تدوینگـر، عـکاس بین المللـی و شـاعر ایرانی بعد 
از مدت هـا دسـت وپنجه نـرم کـردن بـا بیماری سـرطان، در 
حالـی که بـرای ادامه رونـد درمانی از تهران بـه پاریس رفته 

درگذشـت. بود، 
در  تیرمـاه 1395(   14( حالـی  در  کیارسـتمی،  عبـاس 
پاریـس درگذشـت که خبـر فوت او در مـدت کوتاهی تبدیل 
سـایت های  و  اجتماعـی  شـبکه های  اخبـار  مهم تریـن  بـه 
معتبـر سـینمایی جهـان شـد و مردم بـه بسـیاری زبان های 
دنیا، از شـنیدن خبر فوت او ابراز تاسـف کردند. کیارسـتمی، 
بنابـر ادعای بسـیاری از منتقدان برجسـته دنیـا، خالق نوعی 
بـود کـه در مقابـل صنعت-سـینمای هالیـوود،  از سـینما 
مفاهیـم عمیـق انسـانی را بـا سـاده ترین ابـزار بـه شـکل 

شـاعرانه و طبیعت گرایانـه ای بـه مخاطـب منتقـل کـرد.
روایـت  بـه  »حافـظ   ،1390 سـال  در  بـرگ«  و  »بـاد 
کیارسـتمی« در سـال 13۸5، »سـعدی از دسـت خویشـتن 
فریـاد« در 13۸۶، »همـراه با بـاد« در سـال 13۸5، »گرگی 
در کمیـن« در سـال 13۸4 و کتاب آتش در سـال 1390 به 

قلـم ایـن هنرمنـد فقید منتشـر شـده اسـت.
کیارسـتمی کـه به خاطر سـاخت فیلم هایی چـون »طعم 
منتقـدان سراسـر  و  تحسـین مخاطبـان  مـورد  گیـاس«، 
جهـان قـرار گرفـت، موفـق بـه دریافـت حداقـل ۸0 جایـزه 
معتبـر تـا سـال 2014 شـده بـود. دانشـگاه پاریـس به پـاس 
یـک عمـر فعالیـت در زمینـه هنـری در سـال 2010 بـه او 

مـدرک دکتـری افتخـاری اعطـا کـرده بود.
او، فعالیـت هنـری درزمینـه کارگردانی را پیـش از انقاب 
آغـاز کـرده بـود امـا پـس از پیـروزی انقـاب اسـامی ایران 
در سـال 57 کشـور را تـرک نکـرد. او بـر ایـن بـاور بـود کـه 
زندگـی  بـرای  او  تصمیـم  مهم تریـن  مانـدن  بـه  تصمیـم 
حرفـه ای اش بوده اسـت. وی درباره عاقه منـدی اش به ایران 
گفتـه بود:»اگـر درختـی را که ریشـه در خـاک دارد از جایی 
به جـای دیگـر ببریـد، آن درخت دیگـر میوه نمی دهـد و اگر 
بدهـد آن میـوه دیگـر بـه خوبـی میـوه ای کـه در سـرزمین 
مـادری اش می توانـد بدهد نیسـت. ایـن یک قانـون طبیعت 
اسـت. فکـر می کنـم اگر سـرزمینم را رها کرده بودم درسـت 

ماننـد این درخت شـده بـودم.«

»کپـی برابـر اصـل« آخرین فیلمی اسـت که کیارسـتمی 
سـاخته بود.

کتـاب »سـینمای عبـاس کیارسـتمی« نوشـته مشـترک 
جاناتـان رزنبـام و مهرنـاز سـعیدوفا بـود کـه اکثـر منتقدان 
مشـهور جهـان از ایـن کتـاب با عنـوان مهم ترین سـند برای 

نقـد و تحلیـل آثـار عبـاس کیارسـتمی نـام برده انـد.
زنده یـاد  شـعر  کتاب هـای  از  یکـی  بـاد«،  بـا  »همـراه 
کیارسـتمی بـود که بـه زبان آلمانـی آن را سـرود. این کتاب 
بعـداً توسـط کریـم امامـی مترجم صاحب نـام و فقیـد ایرانی 

بـه فارسـی ترجمه شـد.
»گرگـی در کمیـن« دیگـر اثـر عباس کیارسـتمی بود که 
انتشـارات خانـه ادبیـات فرانکفـورت بعـداً اشـعار موجـود در 
ایـن کتـاب را بـا عنـوان »قـدم زدن بـا بـاد« هـم زمـان بـا 
برگزاری نمایشـگاه کتاب فرانکفورت در سـال 2004 منتشـر 
کـرد. ایـن سـومین کتـاب عبـاس کیارسـتمی اسـت کـه به 

زبـان فارسـی در ایـران ترجمه شـده.
»آتـش« )جزئـی از غزلیـات شـمس(، عنـوان کتابـی بود 
کـه زنـده یـاد کیارسـتمی در آن، ابیاتـی از موالنـا را طوری 
کنـار هـم چیـده بـود کـه بـه گفتـه خـودش معلوم نباشـد 
قسـمتی از آن حذف شـده اسـت. مرحوم کیارسـتمی درباره 
ایـن کتـاب گفتـه بـود: »امیدوارم شـما هـم وقتی کتـاب را 
می خوانیـد فکـر کنیـد کـه موالنـا ایـن غزل هـا را دوبیتـی 
یـا سـه بیتی گفتـه اسـت. نـگارش این کتـاب 7 سـال طول 
کشـید و امیـدوارم کسـی به من بگویـد ایـن کار را به خوبی 

انجـام داده ام؛ چـون کار سـختی بـود.«
کتـاب »بـاد و بـرگ« یکـی دیگـر از تألیفات کیارسـتمی 
بـود کـه شـامل سـروده های ایـن هنرمنـد مطـرح ایرانـی 
می شـد. »بـاد و بـرگ« بعـداً توسـط احمـد طاهری بـه زبان 

اسـپانیایی ترجمه شـد.
»حافـظ بـه روایت کیارسـتمی« کتابـی بود کـه در زمان 
انتشـار سـروصدای زیـادی بـه پا کـرد. ایـن اثـر، دربرگیرنده 
۶47 نیـم بیـت از 500 غـزل حافـظ اسـت که هـر نیم بیت 
در دو یا سـه سـطر زیر هم نوشـته شـده اسـت و این شـیوه 

نوشـتار امـکان دیگری به شـعر حافظ بخشـیده اسـت.
در ایـن کتـاب، شـیوه برخورد عباس کیارسـتمی با شـعر 
حافـظ متأثـر از نـگاه عکاسـی و تصویـر به شـعر اسـت. نگاه 
و روایـت عبـاس کیارسـتمی در ایـن کتاب، حرکتـی انقابی 
در برابـر نـگاه رایـج بـر ادب فارسـی بود کـه پیـش از آن در 

ادبیـات ایـران اتفاق نیفتـاده بود.
»سـعدی از دسـت خویشـتن فریـاد«، مجموعـه زیبایـی 

از مرحـوم کیارسـتمی بـود کـه کمک می کـرد جـوان امروز 
بـا اشـعار سـعدی آشـنایی بیشـتری پیـدا کند. کیارسـتمی 
دربـاره ایـن کتـاب گفتـه بـود: »انتخاب مـن از آثار سـعدی 
و حافـظ بـر ایـن اسـاس بـود کـه مصرع هـای ابیاتـی را کـه 
سرشـار از مفهـوم باشـند و بـا بیـت یـا مصـرع قبـل و بعـد 
هـم ارتبـاط معنایـی نداشـته باشـند پیـدا کـرده و به صورت 
مقطـع بنویسـم تا کمی از بـا آهنگ ادا کردن آن نیز کاسـته 

شود...«
»همـراه با باد« نام مجموعه شـعرهای عباس کیارسـتمی 
اسـت کـه در سـال 2002، بـه دو زبـان فارسـی و انگلیسـی 
توسـط انتشـارات دانشـگاه هاروارد منتشـر شـد. ترجمه این 
کتـاب بـه زبـان انگلیسـی با همـکاری احمد کریـم حکاک و 

مایـکل بیـرد صورت گرفتـه بود.
عبـاس کیارسـتمی در تاریخ یکم تیرمـاه 1319 در تهران 
بـه دنیـا آمـد و در حالی کـه برای مـداوای بیماری سـرطان 

بـه پاریـس در چهاردهمیـن روز همیـن ماه در سـال 1395 
از دنیـا رفت.

سـه گانه زلزله، کلـوزآپ )1990(، طعم گیـاس )1997(، 
بـاد مـا را خواهـد بـرد )1999( و کپـی برابـر اصـل )2010( 
ازجملـه مهم تریـن فیلم هـای او بـود. کیارسـتمی عـاوه بـر 
سـینما در عرصه هـای دیگـر هنـری ازجمله شـعر، عکاسـی، 
چیدمان، موسـیقی، طراحـی گرافیک، طراحی و نقاشـی نیز 
فعـال بـود و چندیـن جلـد کتـاب ازجملـه »بـاد و بـرگ«، 
»حافظ به روایت کیارسـتمی«، »سـعدی از دسـت خویشتن 
فریـاد«، »همـراه بـا بـاد«، »گرگـی در کمیـن« و »آتش« را 

نوشت.
1- شعر کوتاهی از عباس کیا رستمی :

خواب می بینم
زیر برگ های پاییزی مدفونم

جوانه می زند تنم

مروری بر آثار مکتوب عباس كیارستمی 

خواب می بینم
زیر برگ های پاییزی مدفونم 1

پرنـده بـودن خـوب اسـت! آن هـم 
وقتـی مـی آیـی تـوی این شـهر شـلوغ 
که همیشـه یک جای غصـه و قصه های 
زندگـی مـا را کنـار مـی زند. انـگار همه 
مـی افتیـم توی همـان تنهایـی که توی 
قصـه هـای کودکـی هـای مـا، موهـای 

هیجـان زندگیمـان را بـا بـاد شـانه مـی 
زد. وقتـی سـکانس بـه سـکانس نفس را 
خاصـه مـی کنـم الی تمـام تنهایی که 
خلـوت را دور خـودش بـه قصـه ی برج 
و کبوتـر مـی بخشـد و مـا درون صدای 
ترانـه اش گـم مـی شـویم و می رسـیم 

بـه ابتـدای همـان لی لـی کـه خاطرات 
و بـودن و نبـودن را مـی کند یک شـعر 
سـپید از لبهـای شـاعری با تمـام هویت 
روشـنفکری ایـن روزهایـی که بـرای ما 

باقـی گذاشـته اند! 
روزی کـه در تحریریـه ی روزنامـه ی 

روزگار دیدمـش هرگـز فکـر نمـی کردم 
تمـام  کـه  کنـم  مـی  کار  کنـار کسـی 
افـکار عبـاس کیارسـتمی  مـدت کنـار 
قـدم مـی زنـد و او را پـان بـه پـان 
کوچکـی  خبرنـگار  کنـد،  مـی  دنبـال 
بـودم کـه او بزرگـم کـرد درسـت مثـل 
عبـاس کیارسـتمی کـه سـینمای مـا را 
از کودکـی و خردسـالی بـه روایتـی بـی 
بدیـل تبدیـل کـرد؛ مینـا اکبـری را می 
گویـم که بـرای تمـام بزرگان سـینمای 
مـدرن  نـگاری  روزنامـه  هویـت  ایـران 

. ست ا
آمـده  کـه  هایـی  چهـره  تمـام  الی 
بودنـد بـرای عبـاس کیارسـتمی اشـک 
او  جـای  کننـد  اش  بدرقـه  و  بریزنـد 
خالـی بـود وجـب به وجـب کـه راه می 
رفتـم و صداهـا را کـه مـی شـنیدم، می 
دانسـتم او حداقـل حرفهـای بزرگتـری 
مثـل  کـه  دارد  کیارسـتمی  عبـاس  از 

زندگـی و مـرگ کیارسـتمی انـگار بایـد 
بـاز ناگفتـه بمانـد. یـادم هسـت همـان 
روزهـا که خبـر اولیه ی بیمـاری عباس 
رسـیده  اکبـری  مینـا  بـه  کیارسـتمی 
بـود وسـط تحریریـه ی روزنامه سـینما 
هـق هـق را بـه پـای دقایقـش کشـاند، 
راسـتی چـه کسـی مـی دانسـت عباس 
کیارسـتمی چقـدر تنها بود؟ چه کسـی 
جـرات داشـت پشـت تریبـون حرفهایی 
را بزنـد کـه در گلـوی او جا مانـده بود؟
 حـاال کـه خانـم ژورنالیسـت متنش 
را منتشـر کـرد روی صفحـه ی فیـس 
سـینمای  او  کـه  بـود  یـادم  بوکـش، 
کـرد  ترجمـه  مـا  بـرای  را  کیارسـتمی 
کوچـه  همـان  الی  کـه  روایتـی  مثـل 
هـای خیابـان حجـاب گم شـد و شـاید 
پـرورش  کانـون  حتـا  بعـد  یکسـال 
فکـری کـودکان هـم ندانـد کـه عبـاس 
کیارسـتمی کجاسـت. این هیاهو عاقبت 

مینـا  دانـم  مـی  مـن  امـا  گرفـت  آرام 
تهـران  میـان  اسـت کـه حـاال  اکبـری 
غریـب  سـینمای  بدنبـال  لواسـان  و 
شـاعرانه ی جهـان می رود. شـاید هرگز 
نتوانسـتیم ادای احترامـی باشـیم بـرای 
فیلمسـاز بـزرگ سـینمای ایـران امـا به 
احتـرام گلـوی بغض کـرده مینـا اکبری 
کـه روی خـط خبـری هیـچ خبرگزاری 
نرفـت ایـن یادداشـت را پیشـکش مـی 
کنـم به تمـام روزها و شـبها و سـالیانی 
کـه زودتر از ما فهمیدی کیارسـتمی که 
بـود؟ چه کـرد؟ و با او چـه کردند...حاال 
کـه دارم ایـن یادداشـت را مـی نویسـم 
شـعر نصرت رحمانی توی حلـق کلماتم 
بغـض کـرده کـه شـبیه ایـن روزهـای 

اسـت: کیارسـتمی 
آنک منم

بنگر چگونه دست تکان می دهم
گویی مرا برای وداع آفریده اند...

گویی مرا برای وداع آفریده اند
مهدی وزیربانی

یادداشت

آگهی مزایده
شـهرداری نرماشـیر به استناد مصوبه شورای  اسامی شهر نرماشـیر تصمیم به فروش تعداد1000 
متـر مربـع زمیـن از اراضـی خـود واقـع در ضلـع شـمالی پـارک 22 بهمـن از طریـق مزایـده و با 
شـرایط زیـر داشـته لـذا متقاضیان می تواننـد با مراجعه به این شـهرداری و ارائه پیشـنهادات خود 

در ایـن مزایده شـرکت نمایند.
 شرایط مزایده

1- مزایده به صورت حضوری برگزار می گردد.
2- کلیـه متقاضیـان مـی بایسـت جهت شـرکت در مزایده با مراجعـه  به واحد درآمد شـهرداری و 

دریافـت قبـض مبلـغ 2/000/000 میلیون ریال به حسـاب شـهرداری واریز نمایند.
3- در صـورت انصـراف برنـده مزایـده مبلـغ واریزی شـرکت در مزایده به نفع شـهرداری ضبط می 

گردد.
4- هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

 اکبرساجدی شهردار نرماشیر
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تاریخ

در شهرسـتان کرمـان از هفـده حـوزه انتخابیـه چهـارده 
حـوزه آن در اختیـار ابراهیمـی هـا و وابسـتگان به این سلسـله 
و اسـفندیاری هـا و کانتـری ها اسـت و این خانـواده ها عموما 
مالک و رعیت پیشـه هسـتند و وضع اجتماعی و شـغل و حرفه 
آنهـا ایجـاب می کند همیشـه پیرو منویـات شـاه و اوامر دولت 
باشـند. آن وقـت در ایـن هفـده حـوزه در حـدود 22 الـی 25 
هـزار تعرفـه توزیع می شـود. از این تعداد آرا تقریبـاً چهار هزار 
تعرفـه در خود شـهر کرمـان و بقیه در بخش هـای تابعه توزیع 

می شـود.
ایـن بخـش ها عبارتند از: شـهداد- تکاب- کشـیت- کوگ- 
سـیرچ- راور- کوهپایـه- زنگـی آبـاد- اختیـار آبـاد- هوتـک- 
چتـرود- سرآسـیاب- شـش- باغین- ماهـان - لنگـر- جوپار- 
قناغسـتان، بنابراین بـه طور حداقل هم که بگیریم سـه چهارم 
آرا ایـن حـوزه هـا تحت اختیـار و نفـوذ مسـتقیم ابراهیمی ها 
و شـیخیه و دوسـتان و وابسـتگان آنهاسـت و تمام سـروصداها 
و هیاهویـی هـم کـه مخالفیـن راه مـی اندازنـد. از ترس همین 
قـدرت و نفـوذ این خانواده هاسـت واال اگـر آگاه و هرندی و دار 
و دسـته آرایـی در اختیـار داشـتند. فکر می کنـی احتیاجی به 
رجالـه بازی و جمع شـدن در مسـجد و این حرف ها داشـتند، 
بلکـه در این صورت بیشـتر از هر کسـی طالب انجـام انتخابات 
بودند و سـفت و سـخت می ایسـتادند و پاها را توی یک کفش 
مـی کردنـد کـه انتخابات حتما بایـد انجام شـود و آن وقت می 
رفتنـد و مانند سـایرین آرای خـود را توی صندوق می ریختند.

در تمـام ادوار مجلـس شـورای ملی همیشـه ابراهیمی ها و 
شـیخیه حداقـل دو وکیـل در مجلـس داشـته انـد و در بعضی 
دوره هـا سـه وکیـل داشـتند و اگر درسـت نگاه کنیـم فقط در 
همیـن دوره اسـت کـه تاکنون وکیلی از خودشـان نداشـته اند 
و هنـوز هـم بیـن کاندیداهـا از خانـواده ابراهیمی کسـی نامزد 

وکالت نشـده اسـت.
در دوره هـای گذشـته آقایان سـیدمحمد هاشـمی ناظرزاده 
کرمانی، مرحوم میرزا شـهاب )پدر دکتر بقایی( ضیاء ابراهیمی 
امیـری کـه از کرمان انتخاب شـدند همه شـیخی و وابسـته به 
ابراهیمـی هـا بـرای دکتـر ناظـرزاده هـم در کرمـان تاش می 
کردنـد، بودنـد و حتـی در زمـان کابینه آقای قوام السـلطنه که 
آقایـان دکتـر بقایی و مهندسـی رضوی بـا طمطراق فـراوان به 
کرمـان آمدنـد و حـزب دموکـرات ایران را درسـت کردنـد و از 
آن راه وکیـل شـدند بـاز مـردم آن ها را شـیخی و شـیخی زاده 

و مـورد قبـول و تاییـد شاهنشـاه و دولت وقت می دانسـتند.
البتـه در دوره هـای پیـش هـم از ایـن بـازی هـا بـود و 
سـروصداهایی مـی شـد و همیشـه آقایـان یـزدی هـا هنـگام 
انتخـاب درد پیدا می کردند و دار و دسـته بـه ما می آنداخت و 
پـول مـی دادنـد و خرج های فـراوان می کردند. بعد هم سـران 
قـوم هر دو دسـته می نشسـتند و برای یکی دو نفـر توافق می 
کردنـد و کار می گذشـت ولـی این دوره که قدری کار مشـکل 
شـده اسـت به واسطه وجود دکتر بقایی اسـت که سر مخالفت 
بـا دولـت دارد و همـه جا این طـور وانمود کرده اسـت که مورد 
لطـف شاهنشـاه اسـت و بـا این حـرف که معلوم نیسـت تا چه 
اندازه راسـت یا دروغ باشـد شـهر را ناراحت کرده اسـت. آقایان 
یـزدی هـا هـم از ترس دکتـر بقایـی و اطرافیانش جـرأت نمی 
کننـد کاندیـدی از خودشـان وکیـل شـود و از همیـن دو سـه 
روز پیـش کـه دکتربقایی و چنـد نفر از اطرافیانـش را به طرف 
جنـوب تبعیـد کرده انـد صحبت از این اسـت که خـود »آگاه« 
کاندید باشـد و اگر راسـت مطلـب را بخواهی ایـن آقایان یزدی 
هـا چنـدان هم از گرفتـاری دکتر بقایـی و اطرافیانـش ناراضی 
نیسـتند و خدا می داند شـاید در این قضیه دسـتی هم داشـته 
انـد و او را تحریـک کرده اند که اغتشاشـاتی راه بیندازد واال یک 
آدمـی مثـل دکتـر بقایی که ادعـای تجربه و سیاسـت می کند 
مـی گویـد دنیا دیـده اسـت. بلند نمی شـود توی مسـجد این 
حـرف هـا را بزنـد کـه چنیـن و چنـان خواهیـم کـرد و یا یک 

عـده را دور خـودش جمـع کنـد که همه مـردم کرمـان آن ها 
را مـی شناسـند و چـه فجایعـی هـر کـدام از آن هـا در کرمان 
مرتکـب شـده انـد و بـه این نحـو خـودش را در کرمـان منفور 
بکنـد و ایـن یـزدی هـا هم وقتـی حاضـر نباشـند قدرتی مثل 
ابراهیمی و اسـفندیاری و غیره در مقابل خودشـان ببینند قطعا 
تحمـل دیـدن چنـد نفر مـردم بی نام و نشـان را هـم نخواهند 

داشـت کـه برای خـود قدرتـی به بـار بیاورند.
منتهـا ایـن هـا مـی خواهند بـه یک تیـر چند نشـان بزنند 
واالن ایـن طـور شـایع اسـت کـه ایـن هـا در این چنـد روز که 
وضـع خـود را بد دیـده اند نزد بعضـی از مقامـات دولتی اظهار 
تاسـف کـرده انـد کـه مـا از ایـن می ترسـیم کـه مبـادا دولت 
مـا را مخالـف خـود تشـخیص داده باشـد و حـال آن کـه مـا با 
دولـت مخالـف نیسـتیم و عاقـه خاصـی هم بـه دکتـر بقایی 
نداریـم. فقـط مـی گوییم وکیلی هـم از بین ما انتخاب شـود و 
ظاهـرا هـم گویـا توافقی در این مـورد به عمل آمده اسـت. ولی 
آنچـه مـن مـی فهمم قضیـه غیـر از این اسـت که ایـن آقایان 
مـی داننـد. هـر انتخابـی که انجـام گیرد قطعـا به ضـرر آن ها 
خواهـد بـود و در بین خودشـان هـم نمی تواننـد روی یک نفر 
توافـق کننـد. ناچار مـی خواهنـد کار را به دفع الوقـت بگذارند 
تـا ببیننـد چه می شـود. در همین چند روز کـه صحبت از این 
شـده اسـت که کاندیدی معرفی کنند بین خودشـان نزاعی در 

گرفتـه و جـار و جنجالی به پا شـده اسـت.
دکتـر ایرانـی از یـک طـرف کاندید شـده او می گویـد با آن 
کـه پدرم شـیخی بـوده و خـودم هم مدتـی در دسـتگاه آن ها 
بـودم ولـی حـاال هشـت سـال اسـت کـه از آن هـا بریـده ام و 
اعامیـه دادم و بـا اتومبیـل دور شـهر گشـتم و آن هـا را لعـن 
کـردم و توبـه نمـودم. روز بیسـت و هشـت مـرداد چـه قـدر 
فعالیـت کـردم. تمام ایـن کارها بـرای این بود که یـک روز من 
هـم بر کرسـی وکالت بنشـینم. حـاال که می خواهیـد یک نفر 

را از بیـن خـود انتخـاب کنیـد آن یـک نفـر باید من باشـم.
ولـی دار و دسـته یـزدی ها زیـاد او را به بـازی نمی گیرند و 
معلـوم اسـت که در تمـام این مدت او را آلت دسـت خـود قرار 
داده انـد. مخصوصـا آن کـه اغلـب بـه او مـی گویند تو بیسـت 
سـال نـان شـیخیه را خوردی عاقبـت از آن ها بریـدی و علنا با 
آن هـا فحـش دادی. حـاال باید الاقل بیسـت و پنج سـال برای 
مـا کار کنـی تـا ما از تـو مطمئن بشـویم که یـک روزی هم ما 

را فحـش نخواهی داد.
بعـد از او این آقای صدر میرحسـینی اسـت کـه امروز دیدی 
سـخنگوی جمیعت معتکفین شـده بـود. او هم خـود را کاندید 
کـرده اسـت و افـرادی دارد کـه کمک کنند و بـه او رای بدهند 

شـاید انتخاب شود.
بعـد آقـای خواجـه نصیری اسـت که مدیـر روزنامـه تندباد 

اسـت و سـنگ ایـن هـا را به سـینه مـی زند.
از همـه مهمتـر خـود آقـای غامرضـا آگاه اسـت کـه چند 
سـال قبـل مکـه رفـت و ریش گذاشـت و همـه جا اعـان کرد 
کـه مـن از خانـه خدا برگشـتم و متقاعد شـده ام و یک دفعه با 
حـرص عجیبـی دسـت بـه کار انتخابات شـده این ایـام هم که 
دیـن راه خطـر دیـده بتهران رفته اسـت و همه جا می نشـیند 
و مـی گویـد کـه وظیفه دیـن من ایجـاب می کند کـه نگذارم 
از ابراهیمـی هـا، وکیلـی بـه مجلـس بـرود و برای نجـات دین 
حاضـر شـده اسـت فـداکاری را بـه انجـام برسـاند کـه خودش 
وکیل مجلس بشـود و بهانه مهمی هم کـه دارد گرفتاری دکتر 
بقایـی اسـت و مـی گویـد وقتی کـه قرار اسـت او وکیل نشـود 
از همـه بهتـر خودم هسـتم. در تهـران هم عـده ای که مخالف 
دولـت هسـتند دور علم او سـینه می زنند وعـده ای هم که در 
ایـن گونه مواقع لفت و لیسـی می کنند بـادش می دهند و هر 
روز دنبـال او راه افتـاده ایـن جا و آن جا مـی روند. البته همه به 
ظاهـر یـک حرف مـی زنند. ولی هر کدامشـان در  باطن مقصد 
و مقصـود دیگـری دارنـد و همیـن اقدامـات آن هـا هم سـبب 

شـده اسـت که تاکنون انتخاباتی انجام نشـود. تامدتی که آقای 
کاظمی آمد و این جا اسـتاندار بود به قدری او را ترسـاندند که 
برداشـت گـزارش باال بلنـدی به دولت داد که حاال برایت شـرح 
خواهـم داد کـه چه چیزها نوشـته بود و مدت هـا کار انتخابات 

را به عقـب انداخت.
امـا غفـاری که آمد کفیـل اسـتانداری و فرمانـداری  کرمان 
شـد خـوب آن ها را شـناخته بـود و اگر گذاشـته بودند ممکن 
بـود موفـق شـود. ولی پیـش آقـای فریدونـی آمد کـه مردمی 
درویـش و سـلیم النفـس اسـت و فکـر مـی کند که مـی تواند 
اختافـات را مرتفـع کنـد دیگر نمـی داند. همین ها کـه امروز 
دورش را گرفتـه انـد و برای خوش آمد او همگی درویش شـده 
انـد. همیـن چنـدی پیش بـود که به پسـر صالح علی شـاه که 
تقاضـای ماقـات کـرده بـود صراحتا پیغـام دادند که مـا با آدم 
ملحـد رفـت و آمد نمی کنیم. حـاال این آقـای فریدونی با تمام 
صفـای نفـس نمی داند که سـر و کارش با چه عمروعاص هایی 
اسـت. ایـن هـا برای دنیـا و حفظ منافـع دنیا خدا را بـه کلی از 
یـاد بـرده انـد. این هـا از میکدن خون مـردم ثـروت اندوخته و 
حـاال شـاید برای خاطر آقـای فریدونی واقعا حقیقتـی دیده اند 

و توجه کـرده اند.
ایـن هـا همـان بیچـاره کاظمـی را کـه هفتـاد جـور زرنگی 
داشـت و هزاران منافع مالی و اقتصادی و روابط دوسـتی با هم 
داشـتند پوسـت خربزه زیـر پایـش گذاشـتند و وادارش کردند 
گزارش سـر تا پا دروغ و مسـخره آمیزی به مرکز داد و از ترس 
ایـن کـه مبـادا کسـی به مفـاد گـزارش واقـف شـود و رایش را 
بزنـد ایـن گزارش را دادند پسـر آقای غامرضا آگاه ماشـین)1( 

کرد و بـه عجله فرسـتادند تهران.
و بعـد هـم آقـای کاظمـی کـه مرد یـک دنده و سرسـختی 
اسـت بـرای تایید گـزارش خـودش بی میـل نبود کـه موضوع 
انتخابـات کرمـان غلیـظ تر بشـود و شـاید هم بـدش نمی آمد 
کـه دو سـه نفری کشـته بشـوند تـا او روسـفید از آب در بیاید. 
ولـی تهـران که حواسـش جمع بـود فـوری او را احضـار کردند 
و آقـای غفـاری را فرسـتادند و در جواب تلگـراف این آقایان هم 
کـه بـاز آقـای کاظمی را مـی خواسـتند. دولت جواب فرسـتاد 
کـه به شـماها مربوط نیسـت عزل و نصـب کارمنـدان دولت با 
ماسـت نـه بـا شـما – بیچـاره کاظمی در سـفر کرمـان خیری 
ندیـد- از یـک طرف همشـیره اش کـه مورد نهایـت عاقه اش 
بـود فـوت کرد و در ابتـدای کار دماغ او سـوخت بعد هم مدتی 
مریـض شـد و زیـر لحاف افتـاد و عاقبـت هم معـزول و به طور 
غیرمسـتقیم توبیـخ شـد و آرزوی سـناتوری هم بدلـش ماند و 
تمـام ایـن باها را از دولتی سـر همین یزدی ها دارد که شـاید 

حـاال تـوی دلشـان هم به ریـش او مـی خندند.
دیـدم رفیقـم دور برداشـته و مطالب را از همـه طرف قاطی 

کـرده اسـت. گفتم تو از هـزار جا صبحت کـردی و در حقیقت 
مطالـب را سـر و ته بسـته گفتـی. مثا همین موضـوع گزارش 
آقـای کاظمـی و تلگرافـی کـه از تهـران آمد و حـرف هایی که 
دکتـر بقایـی در مسـجد زد. این هـا هر کـدام موضوعات خوبی 
اسـت که بهتر اسـت مشـروح تر بگویـی رفیقم گفـت آخر می 
ترسـم مثنـوی هفتـاد من کاغذ بشـود و تو هم خسـته بشـوی 
حـاال شـام حاضر شـده و سـفره هـم انداختـه اند. مـن و تو هم 
هـر دو خسـته ایـم بهتر اسـت برویم شـام بخوریم بعد از شـام 
اگـر کسـی نیامـد و مزاحمی پیدا نشـده باز صحبـت می کنیم 
ولـی تـو در همـه حال بایـد مواظب باشـی که در حضـور مردم 
از ایـن مقولـه حرفـی نزنـی و از مـن چیـزی نپرسـی مـا که نه 
کاندیـد هسـتیم و نـه مـی توانیم وکیل بشـویم و وضـع ما هم 
طـوری اسـت کـه بایـد بـا همـه زندگـی کنیـم. آن وقـت اگر 
بفهمنـد مـا در اینجـا داخـل معقوالت شـده ایم ممکن اسـت 
بـرای ما دردسـری درسـت کنند. بهتـر همان اسـت که جلوی 
دیگـران صدایمـان در نیایـد. تو هم اگر رفیق مـن و اهل تهران 
و مسـافر نبـودی ایـن حرف هـا را بـرای تو تعریف نمـی کردم 
واال خیـال مـی کردنـد مـن از یـک طـرف جانبـداری می کنم 
و فـوری گـوش بـه گـوش خبر مـی رسـید و ممکن بـود برای 
مـن اسـباب زحمت بشـوند. اینها گرگ های غریبی هسـتند و 
از هیـچ چیـز باکـی ندارنـد مـا کـه نه سـر پیـاز هسـتیم نه ته 
پیـاز! پـس بی خود چـرا چوب ایـن معامله را بخوریـم؟ هر چه 
دیـدی و شـنیدی ایـن جا حرفی نـزن تهران کـه رفتی هر چه 
دلـت خواسـت بگـو. ایـن ها حتی بـه خودشـان و اهـل والیت 
خودشـان هـم رحـم نمـی کننـد تا چه رسـد بـه دیگـران یک 
بایـی ایـن ها سـر یـک نفر از اهـل اعم ایـن جـا در آوردند که 
بدبخـت عاقبـت آواره شـد و صـاح خـود را در رفتـن از کرمان 
دیـد. جرمـش فقـط این بود کـه جزو اعضـای انجمـن انتخاب 
شـده بـود و در انتخـاب اعضـای اصلـی شـرکت کرده بـود. آن 
وقت دار و دسـته یزدی ها که نمی خواسـتند انجمن تشـکیل 
بشـود و انتخاباتی انجام بگیرد، توسـط یکی از همان آخوندهای 
خودشـان روزگار این مرد بیچاره را سـیاه کردند و طوری شـده 
بـود کـه جـرأت نمی کرد تـوی خیابـان راه رود. ایـن موضوع را 
خیـال نکنـی من از خودم سـاخته ام بلکه داسـتان حاج محمد 
واعظـی را در ایـن شـهر تمـام مـردم از پیـر و جوان مـی دانند 
و گـزارش هایـی در بـاب کار او در فرمانـداری هسـت کـه مـن 
حـاال بعـد از شـام یا شـاید فردا سـر فرصـت تمـام جریانش را 
بـرای تـو تعریـف مـی کنـم تا بفهمـی که ایـن ها چـه اعجوبه 
هایـی هسـتند و با دار و دسـته خود قادرند چـه کارهایی انجام 
بدهنـد و صـاح مـن و تو هم اصا نیسـت کـه در بین جمع یا 
مقابـل دیگـران اصا صحبتی از انتخابات بکنیـم. هر چه از من 

شـنیدی برای خودت باشـد شـتری دیـدی ندیدی.

اختالفات و انتخابات دركرمان

افقی
1-سمبولیسم - مکان ها

2-روغن جا - تکیه کردن - روزنه ، رخنه
3-ضد پشتک - ابزار کار خدمه - وسیله روفتن

4-خانـه عـرب - عـدد سـه رقمـی - پیشـوایان - مردم 
یک کشـور

5-نوعی شیرینی - اسباب خانه - گل زیبای بهاری
۶-مرکز الیوس - شش عرب - غذای ایرانی

7-معالجه - چهره ، صورت - مخفف گناه
۸-جمع جن - قطع کردن - ممکن

9-کیفر - ذلت - الهه گل های رومیان باستان
10-نشـانه حرکـت بـه عقـب - شـرح دهنـده - مرکـز 

بوسـتی و هرزگویـن
11-از حواریان خاین - خط قدیمی - نوعی درختچه

12-امـر بـه رفتـن - جـای روشـنایی - زاج یمنـی - 
مقابـل تنـد و تیـز

13-به هدف رسیده - سمت راست - مشهور
14-الیه ای در هواکره )جو( - تاراج - گرفتنی از هلو

15-عریان - ارژن
عمودی

1-جدیـد - شـرکت خـورد سـازی ایتالیایـی - شـهر 
آذری

2-اثری از هاریت بیچراستو
3-میـوه بهشـتی - اثـر امیـل زوال - شـهری در اسـتان 

خوزستان
4-عبادتـگاه راهـب - خسـتگی ، خسـته - همسـر زن 

رنگ  -
5-جمـع وصیـت - خدمتگـزار یـک موسسـه مذهبی - 

تعـداد آیات سـوره همزه

یـا  گرمـی  انـدازه   - واسـطه  بـی  مفعـول  ۶-عامـت 
پـز آب  اسـفناج   - سـردی 

7-بـرگ برنـده - از سـوره هـا - از جانوران تـک یاخته 
ای

۸-اسب اصیل - ایستگاه فضایی روسه - حیف
9-از رنگ ها - جنون مردم آزاری - پارچه کاه

10-ماشـین کشـاورزی - گرمـی بخـش خانمانسـوز - 
ورزشـی عدد 

11-پایه - استارت قدیم - گول زننده
12-کوهـه - صدای السـتیک پنچر - زمیـن دار بزرگ 

شیوه  -
13-فراغت - شهری در استان اردبیل - خجالتی

14-از بازیکنان اسبق و نامدار تیم بایرن مونیخ
15-غرور - دربی - کلمه اخطار و تنبیه
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هدروخلاسولابلآ

ورهارمیلسبیان

مبلیبنانمامک

ناجیدنهمیانپا

سروبدوتامومر

یرادرابطابارا

دبلالدتسارکو

یانسنارقفازس

یورگربنتوگیه

اناواهیوفترپی

دناننتشردنسم

یکساماتسپادوب

سایرورساشناو

ومکشروابندیرد

نویلیبزابگنرین

در شهرستان کرمان از هفده حوزه 
انتخابیه چهارده حوزه آن در اختیار 
ابراهیمی ها و وابستگان به این 
سلسله و اسفندیاری ها و کالنتری ها 
است و این خانواده ها عموما مالک و 
رعیت پیشه هستند و وضع اجتماعی 
و شغل و حرفه آنها ایجاب می کند 
همیشه پیرو منویات شاه و اوامر 
دولت باشند.

سـردبیر: آنچـه در ادامـه می خوانیـد یادداشـت دنبالـه داری اسـت از فـردی بـه نام مهنـدس ملکوتی که 
سـال ها پیـش و در اولیـن انتخابـات پـس از کودتـای 28 مـرداد 1332 در هفته نامـه معـروف »خواندنیهـا« 
بـه چـاپ رسـیده اسـت. در ایـن یادداشـت ها بـه بهانـه انتخابـات کرمـان، بـه وضعیـت اجتماعـی و فرهنگی 
به تفصیـل  بیانـی صریـح و شـفاف »خـاص« روزنامه نـگاری آن دوران  بـه  اختـالف طبقاتـی در کرمـان  و 
پرداخته شـده اسـت. ایـن یادداشـت عـالوه بـر اینکه شـرایط آن دوران را با شـفافیت برای مخاطبـان )فارغ 
از زمـان انتشـار مطلـب( توضیـح می دهد، برای عمـوم کرمانی هـا و علی الخصوص روزنامه نـگاران و محققین 
می توانـد بسـیار جـذاب باشـد. بسـیار سـپاس گذاریم از آقـای محمد صنعتی که دسترسـی ما را به آرشـیو 
منحصربه فـردی کـه از مطبوعـات 70 سـال گذشـته در اختیاردارند، فراهم آوردند تا بتوانیم قسـمت هایی 

جـذاب از ایـن مطالـب را برای شـما بازنشـر کنیم.
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عکس: یاسر خدیشی

مانند سایه ای در تمام زندگی

 گسترده ای و هیچ اهمیتی نمی دهی،

بیا و امید زنده ماندن باش

عکس نوشت

کنسرت

کنسرت ساالر عقیلی
24 تیر ماه    ساعت : 20:30         در سالن فجر کرمان

خبر آخر

کشف یک قطعه پوست شیر 
سالخی شده در مشهد

معـاون دادسـتان عمومـی و انقـاب مشـهد از کشـف یـک قطعـه 
پوسـت شـیر که بـه تازگـی از بدن حیـوان جدا شـده اسـت در خیابان 

خواجـه ربیع مشـهد خبـر داد.
بـه نقـل از روابـط عمومی دادسـرای عمومی و انقاب مشـهد، قاضی 
محمـد بخشـی محبی اظهار داشـت: در پی وصـول گزارش های مردمی 
مبنـی بـر مشـاهده یک قطعه پوسـت شـیر در خانـه فـردی در خیابان 
خواجـه ربیـع مامـوران محیط زیسـت و کانتـری با دسـتور قضایی در 
محـل حاضـر و پـس از ورود بـه منزل متهـم را که مردی میانسـال بود 

دسـتگیر کردند.
وی افـزود: ایـن پوسـت کـه بـا حالـت آغشـته بـه نمـک نگهـداری 
می شـد بـه تازگـی از بدن حیـوان جدا شـده بـود و متهم ادعـا می کرد 
آن را بـرای شـخصی دیگـر نگهـداری می کـرده و مالـک آن نیسـت که 
بـرای تحقیقات بیشـتر در اختیـار مراجع قضایی و انتظامـی قرار گرفته 

است.
وی تصریـح کـرد: سـرعت عمـل مدیـرکل و ضابطان محیط زیسـت 
و کانتـری خواجـه ربیع سـبب شـد موضوع بـه خوبی مدیریت شـده و 

متهم به سـرعت دسـتگیر شـود.
بخشـی گفـت: براسـاس قانـون صیـد و شـکار هرکـس مبـادرت بـه 
شـکار حیوانات وحشـی حمایت شـده بـدون پروانـه نماید  بـه مجازات 
حبـس از سـه مـاه تا سـه سـال و یا بـه جزای نقـدی محکوم می شـود.
معاون دادسـتان عمومی و انقاب مشـهد در توصیه ای به شـهروندان 
اظهـار داشـت: مـردم بـدون مجـوز الزم از خریـد ایـن موارد خـودداری 
نماینـد و درصـورت مشـاهده مـورد مشـکوک آن را بـه کانتـری یـا 

دادسـرای ناحیـه گـزارش دهند.
وی گفت: چه بسـا کشـتار ایـن جانوران منجر به ازبیـن رفتن هویت 
و فرهنـگ ملـی کشـور ما شـود چـرا کـه بسـیاری از آنها گونه هـای در 
حـال انقـراض ملـی هسـتند و مـورد حمایت قانـون به طور خـاص قرار 

دارند./تسنیم

 اطالعات

سکه

11,150,000 ریال طرح جدید

11,150,000 ریال طرح قدیم 

5,570,000 ریال نیم سکه 

ربع سکه  2,910,000 ریال

1,880,000 ریال یک گرمی

طال

1,136,200 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,515,480 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

35,024 ریال دالر آمریکا

38,950 ریال یورو

9,750 ریال درهم امارت

5,320 ریال  یوآن 

46,150 ریال پوند

خودرو

سمند LX  29,844,000 تومان

رانا LX  33,382,000 تومان

سوزوکی ویتارا  125,011,000 تومان

سایپا SE 111     20,270,000 تومان

75,800,000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   38,010,000 تومان

لیفان X60  61,100,000 تومان

77,900,000 تومان   S5 جک

49,310,000 تومان  550 MVM

آب و هوای كرمان

21 تا 39/آفتابی امروز

19 تا 38/آفتابی فردا

ویژه

کرمان کنسرت
فـروش  مرجـع  تنهـا  و  اولیـن  کنسـرت  کرمـان  سـایت  وب 
الکترونیکـی بلیـط با امـکان انتخاب صندلی در اسـتان کرمان اسـت. 
کرمـان کنسـرت آمادگـی خود را برای همـکاری با برگـزار کنند گان 

کنسـرت و سـایر رویدادهـای فرهنگـی و هنـری اعـام مـی دارد. 
کرمـان کنسـرت تنهـا یـک مرجع فـروش بلیـط نیسـت بلکه می 
توانیـد فـروش بلیـط را در چنـد نقطـه بـه صـورت آنایـن مدیریـت 

. کنید
www.kermanconcert.com
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روزنامه سیاسی - اجتماعی 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان

مدیر مسئول: علیرضا احمدی گوهری
مدیر عامل: نکیسا خدیشی        سردبیر: بردیا امیرتیموری

صفحه آرایی: علی اکبرزاده        دستیارسردبیر:رضا عبادی زاده  
کرمان، بلوار جهاد، نبش جهاد 48، طبقه 3 واحد 8

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده ولزوما دیدگاه روزنامه نمی باشد.

تماس مستقیم تحریریه:32471390 دورنگار:32435910
اموربازرگانی و حسابداری:32435911  و 32435908

سرویس فرهنگ و هنر: شهرام پارسا مطلق
سرویس کرمون: یاسر سیستانی نژاد

سرویس ورزش: هادی کاربخش
سرویس اجتماعی: نجمعه سعیدی

سرویس جامعه: عرفان زارعی
سرویس فناوری و اطالعات: جاوید مومنی

سرویس حقوقی: پیام خسروی سعید
سرویس تکنولوژی: آرین اسدی

سرویس عکس: محسن رجب پور
سایر همکاران:  عباس صفا، عطیه بهره بر، سپیده ایران منش

 و احمد امیرتیموری
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