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یادداشتی به مناسبت گذر
 از اولین سالگرد فوت آقای بازیگر:

عزت ابدی

در زمینه
جلب 
رضایت 
مردمی

گزارش »کرمان امروز« از نتیجه طرح رضایت سنجی مردم از دستگاه های اجرایی و تحقق حقوق شهروندی در بین استان های کشور:

متن کامل در صفحه سوم

رتبه افتضاح ادارات کرمان
       یقینا در برخی ادارات کرمان از لحاظ برخورد با ارباب رجوع و رضایتمندی مردمی وضعیت بسیار به سامان و قابل تقدیر است، اما متاسفانه میانگینی که به صورت کشوری گرفته شده است 
حاکی از آن است که استان کرمان در رتبه بیست و دوم که تقریبا انتهای جدول به شمار می آید قرار دارد، رتبه ای افتضاح که باید مورد توجه بیشتر استاندار کرمان و مدیران کل قرار گیرد و 

باید در سال آینده دچار تغییری عظیم باشیم که اگر چنین نباشد به معنای رضایت مدیران ارشد از این نارضایتی است و.....

مجتمع فروآلیاژ رباط به منظور تکمیل کادر تخصصی 

خود از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.

پست سازمانی/ رشته تحصیلی/ میزان تحصیالت/ جنسیت/ تعداد

کارشناس تولید / مهندسی متالوژی / لیسانس/ مرد/ 2 نفر

کارشناس تولید/ مهندسی متالوژی/ فوق لیسانس/ مرد/ 2 نفر

واجدین شرایط جهت تکمیل فرم مربوطه به آدرس: کیلومتر 35 

جاده کرمان - رفسنجان نبش جاده روستای دولت آباد - مجتمع 

فرو آلیاژ رباط تا پایان وقت اداری 98/06/10 مراجعه نمایند.

دعوت به همکاری 
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اخبار استان

برخورد جدی  با متخلفین  باید  استاندار کرمان گفت: 
تخلفی  طیور  تولیدی  واحد  یا  و  مرغداری  اگر  شود، 
ربط  ذی  مراجع  سوی  از  باید  سریعا  دهد  می  انجام 
نحوی  به  یا  شود  باطل  آنها  مجوزهای  و  شناسایی 

برخورد شود تا تخلف دیگر تکرار نشود.

در  فدایی  محمدجواد  کویر،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
جلسه تنظیم بازار استان پیرامون قیمت مرغ مصرفی 
در استان گفت: به طور کلی قیمت هرکاالیی تابع دو 

بخش مواد اولیه و نحوه مدیریت است.
وی با اشاره به اهمیت نقش مدیریت در قیمت افزود: 

مدیریت  نحوه  به  بازار  قیمت  در  مهم  بخش  معتقدم 
تجربه  یا ۳۰ سال  از ۲۰  متاسفانه پس  بر می گردد، 
یکسری  هنوز  ما  کرمان  استان  و  کشور  در  مرغداری 
دارد  سوال  جای  که  هستیم،  شاهد  را  اولیه  اشکاالت 
از  آیا پس  است؟  جایز  موارد  این  امروز  دنیای  در  آیا 
این همه مدت و کسب تجربه، سوء مدیریت های این 

چنینی مایه شرمساری نخواهد بود؟
عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان کرمان درباره 
افزایش بی رویه قیمت برخی کاالها تصریح کرد: مردم 
حس خوبی به قیمت ها ندارند و نباید این قضیه سبب 
شود در مردم احساس سوء مدیریت به وجود آید. کم 
کاری را نه مردم و نه خدا نخواهد بخشید و باید در آن 

دنیا پاسخگو باشیم
سوی  از  شده  مطرح  موجود  های  خالء  درباره  فدایی 
اینکه  گفت:  کنندگان  توزیع  و  تولیدکنندگان  برخی 
باسکول ها متفاوت اند یا پول تولید کنندگان، با تاخیر 
پرداخت می شود، باید پیگیری و حل و فصل شود اما 
تاثیر  یا سایر کاالها  و  بر قیمت مرغ  نباید  این دالیل 

بگذارد و توجیهی برای افزایش قیمت ها باشد.
در جلسه گفت:  استانی حاضر  مدیران  به  وی خطاب 
شخص  توسط  توان  می  را  ای  زمینه  وقتی  معتقدم 

به دست  به دالیلی  اما  مدیر، مدیریت و کنترل کرد 
دالالن بیفتد، نشان دهنده نا کارآمدی مدیریتی خواهد 
مصوبات  اجرای  و  پیگیری  بر  کرمان  استاندار  بود. 
الگویی  عنوان  به  رفسنجان  بازار در شهرستان  تنظیم 
اظهار  و  کرد  تاکید  استان  های  سایر شهرستان  برای 
کرد: باید ظرف مدت ۱۵ روز ۵ میلیارد تومان به تولید 
و همچنین  اعطاء شود  تسهیالت  این حوزه  کنندگان 

خروج مرغ زنده از استان کرمان ممنوع شود.
به گزارش ایسنا رضا سنجری مدیرکل دفتر هماهنگی 
جلسه  این  در  نیز  کرمان  استانداری  اقتصادی  امور 
تنظیم  ستاد  در  مرغ  قیمت  تصویب  ابتدای  در  گفت: 
بازار کشور تقریبا در همه شهرهای استان کرمان قیمت 
بود و جایی که قیمت  مرغ در حدود ۱۴ هزار تومان 
هفته  که  دادیم  مهلتی  کردند،  نمی  رعایت  را  مصوب 
فشار  تا  دهند،  کاهش  را  قیمت  تومان  هفته ۵۰۰  به 
زیادی به این بخش وارد نشود، اما متاسفانه؛ این بازار 
در کشور از نظم  جامع و خاصی برخوردار نبود و سبب 
شد شاهد افزایش بی رویه و بی نظمی قیمت مرغ در 
هر نقطه از کشور و به تبع آن در استان کرمان باشیم 
که برای حل این مشکل امروز باید به یک قیمت واحد 

برسیم.

فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره 
به اینکه پیش بینی و پیشگیری و مقابله با 
مفاسد اخالقی در جامعه و فضای مجازی 
نیز در استان در حال انجام است گفت: 
توسعه  پلیس هوشمند در استان کرمان 

را دنبال می کنیم.
نشست  در  ناظری  عبدالرضا  سردار 
کرمان  استان  رسانه  اصحاب  با  خبری 
با گرامیداشت روز خبرنگار و پاسداشت 
منزلت  که  رسانه  شهدای  جایگاه 
است  کرده  واال  بسیار  را  خبرنگاری 
اظهار کرد: اصحاب رسانه معلمان جامعه 
به  را  مقاومت  و  ایثار  درس  و  هستند 

جامعه و حتی ملل دیگر آموختند.
شبکه های  گسترش  اینکه  بیان  با  وی 
و  وسیع تر   امنیت  را  مقوله  مجازی 
امروز  شرایط  در  گفت:  کرده  پیچیده تر 
و  بوده  تاثیرگذار  بسیار  رسانه ها  جامعه 
افکار عمومی  نقش زیادی در روشنگری 
استان  انتظامی  فرمانده  می کنند.  ایفا 
شرایط  این  اینکه  در  به  اشاره  با  کرمان 
آسیب ها و جرائم پر  و بال پیدا می کنند 
گفت: رسانه ها در این شرایط با هشدارهای 
درست و با اطالع رسانی به موقع می توانند 

در کاهش جرم بسیار خوب عمل کنند.
خوب  اطالع رسانی  اینکه   بیان  با  وی 
بعد  و  مقدس  دفاع  زمان  در  را  رسانه ها 
از آن شاهد بودیم عنوان کرد: بخشی از 
موفقیت نظام در این چهل سال را مدیون 
رسانه ها هستیم و در گام دوم انقالب نیز 

رسانه ها می توانند بسیار موثر عمل کنند.
دشمن  امروز  اینکه  به  اشاره  با  ناظری 
گرفته  نشانه  را  ما  جوانان  و  خانواده ها 
و  کج روی هایی  با  دشمن  گفت:  است 
ناهنجاری هایی که در جامعه رواج می دهد 

خواستار نابودی جامعه است.
وی در ادامه گفت: شهدا و ایثارگران رفتند 
تا جامعه و کشور از حمالت دشمن ایمن 
بماند و امروز رسالت و وظیفه  ما و اصحاب 
ناهنجاری ها  از  را  رسانه است که جامعه 

دور نگه داریم.
فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به 
اینکه امروز عزت و اقتدار جامعه  رسانه ای 
کشور ناشی از سرعت خوب، امانت داری 
و انتقال اخبار صادقانه  است بیان کرد: در 
موارد مختلف از جمله مسائل امنیتی اگر 

بسیاری از بزهکاران بالفعل و بالقوه کیفر 
قانونی و مجازات خود را بدانند به سمت 
جرم نمی روند و اطالع رسانی در این مورد 
پلیس و اصحاب رسانه  اقدام مشترک  از 
است. وی با بیان اینکه اصحاب رسانه باید 
و  مردم  میان  در  را  قانون پذیری  فرهنگ 
افزود:  بکنند  نهادینه  و  گسترش  جوانان 
آنچه مهمتر از مقابله است انجام اقدامات 
پیشگیرانه است که خبرنگاران در این امر 
و  تبیین عوامل جرم  بسیار می توانند در 
داشته  کلیدی  نقش  جرم  ابعاد  تشریح 
اینکه حضور به  به  با اشاره  باشند.ناظری 
موقع خبرنگاران و اطالع رسانی  دقیق و به 
موقع بسیار مهم است گفت: اما در ادامه 
تکرار و پرداختن به جرم ممکن است به 
مرور زمان قبح  آن را بریزد و برای افرادی 

عادی شود و مشکالتی را ایجاد کند
وی با بیان اینکه پلیس ویترین نیروهای 
نظام  ویترین  مسلح  نیروهای  و  مسلح 
آسیب های  با  مقابله  کرد:  عنوان  هستند 
اجتماعی در رابطه با دانش آموزان از امروز 
باید کلید بخورد تا اول مهر و در طول سال 

تحصیلی مشکلی نداشته باشیم.
فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به 
اینکه خبرنگاران پل مستحکم  و امین میان 
مردم و ناجا بعد از انقالب اسالمی شده اند 
گفت: اگر امروز پلیس در قلب مردم جای 
دارد تاثیر کار رسانه هاست و امروز رسانه ها 

سربازان خط مقدم جنگ نرم هستند.
وی با بیان اینکه  در حال نزدیکی به ماه 

محرم هستیم و شاهد حضور دسته های 
عزاداران حسینی که عمدتا جوان هستند 
بیان کرد: می توانیم قانون پذیری را در این 

ایام میان قشر جوان نهادینه کنیم.
ناظری با اشاره به اقدامات پلیس در استان 
کرمان عنوان کرد: توسعه و ارتقا یگان های 
با  مقابله  پلیس،  پاسگاه های  و  عملیاتی 
قاچاق کاال و ورود و خروج مواد مخدر و 
مقابله با سرقت های خرد و کالن از جمله 
اقدامات پلیس در استان کرمان است.وی 
کاهش  و  نظم  ارتقا  ترویج  اینکه  بیان  با 
تصادفات رانندگی از دیگر اقدامات نیروی 
چهار  در  افزود:  است  استان  در  انتظامی 
ماهه نخست سال در تصادفات برون شهری 
۱۴ درصد کاهش داشتیم اما هنوز کافی 

نیست.
فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به 
با  اینکه پیش بینی و پیشگیری و مقابله 
مفاسد اخالقی در جامعه و فضای مجازی 
انجام است گفت:  استان در حال  نیز در 
توسعه  پلیس هوشمند در استان کرمان را 

دنبال می کنیم.
وی با بیان اینکه امسال حدود ۲6 درصد 
کرمان  استان  در  مخدر  مواد  کشفیات 
افزایش پیدا کرده است که قریب ۴۰ تن 
عنوان  است  داده  تشکیل  را  مخدر  مواد 
کرد: در حوزه پیشگیری از وقوع جرم ۱۰ 

رویکرد جهانی را مد نظر داریم.
ناظری با اشاره به اینکه برای پیشگیری از 
اقدامات  بازار کرمان  وقوع جرم در حوزه 

است  شده  انجام  بازدارنده  و  پلیسی 
تقویت  و  افزود: نصب دوربین های جدید 
دوربین های موجود از جمله این اقدامات 

است.
حوزه  در  ۲6دستگاه  اینکه  بیان  با  وی 
گفت:  هستند  دخیل  حجاب  و  عفاف 
پلیس در این مورد اقدامات الزم را انجام 
می دهد و با متخلفان برخوردهای الزم را 

انجام خواهد داد.
کوروش  سرهنگ  جلسه  این  در 
نیروی  اجتماعی  معاون  احمدیوسفی 
اینکه  بیان  با  کرمان  استان  انتظامی 
اسالمی  نظام جمهوری  اقتدار  از  بخشی 
رسانه  اصحاب  اقدامات  مرهون  ایران 
اظهار داشت: خبرنگاران در جبهه  است 
اقدامات  و  هستند  جامعه  آگاهی بخشی 
خنثی  را  نرم  در جنگ  دشمن  جاهالنه  
بازوی   اینکه  بیان  با  می کنند.وی 
آگاهی بخشی جامعه خبرنگاران هستند و 
منظور از جامعه مردم، نهادها و ... است 
افزود: خواستار این هستیم که خبرنگاران 
پلیس  حوزه  در  و  باشند  مطالبه گر 
جرم شناسی کنند تا با کمک خبرنگاران 

بتوانیم جرم را ریشه کن کنیم.
استان  انتظامی  نیروی  اجتماعی  معاون 
کرمان با اشاره به اینکه در چند سال اخیر 
خبرنگاران همواره در کنار پلیس بوده اند 
و کمک های الزم را انجام داده اند گفت: 
رویکرد خبرنگاران همواره پیشگیرانه بوده 

است.

استاندار کرمان در جلسه تنظیم بازار:

اینکه پدیده ای به دست دالالن بیفتد، نشان دهنده نا کارآمدی 
مدیریتی است

فرمانده انتظامی استان  در دیدار با اصحاب رسانه :

مقابله با مفاسد در فضای مجازی با جدیت بیشتری 
دنبال می  شود

خبر
ایجاد شغل برای

 ۳۲۸ نفر در ۱۵ ماه
کمک  با  ماه،   ۱۵ طی  در  گفت:  کرمان  استانداری  اجتماعی  امور  کل  مدیر 

دفاتر تسهیلگری ۳۲۸ شغل در محالت ایجاد شده است.
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، زهرا موسی  گزارش خبرنگار  به 
اداری  شورای  نشست  در  کرمان  استانداری  اجتماعی  امور  کل  مدیر  پور 
که از ایجاد دفاتر تسهیلگری می گذرد، منشا  کرمان با بیان اینکه در ۱۵ ماهی 
گفت: حوزه عمل این نهادها  خدمات با ارزشی برای حاشیه شهر بوده است 
شهر  در  تسهیلگری  دفتر   ۱۰ بنابراین  است؛  بوده  استان  کز  مرا  ،۹۷ سال  در 

کرمان احداث شده اند. کرمان در مناطق مختلف شهری شهر 
او افزود: اقداماتی که دفاتر تسهیلگری صورت داده است، برمبنای کارشناسی 

و مبتنی بر مطالعه دقیق با برداشت های محلی و منطقه ای است.
کردن و مقابله  کار بر اجتماعی  موسی پور افزود: در دفاتر تسهیلگری بیشتر 
کردن خود مردم در رشته های مختلف و  با آسیب های اجتماعی با توانمند 

گذار با برنامه های توسعه محله صورت می گیرد. کردن افراد اثر  همراه 
گفت: در این مناطق  کرد و  گذار در محالت اشاره  او به شناسایی ۸۲۰ فرد اثر 

گذار نیز وجود دارند. گروه های اثر 
معین  تسهیلگری  دفاتر  گفت:  کرمان  استانداری  اجتماعی  امور  کل  مدیر 
کامل را در اختیار مدیران  دستگاه های اجرایی هستند و اطالعات جامع و 
دستگاه های  با  که  نامه هایی  تفاهم  به  او  می گذارند.  اجرایی  دستگاه های 
 ۴۷۴ ماه   ۱۵ طی  گفت:  و  کرد  اشاره  است  شده  گذاشته  اجرایی  و  اداری 
صاحب  مردم  که  موضوع  این  دادن  نشان  برای  مردم  با  نشست  جلسه 
محله هستند برگزار شد.موسی پور به برگزاری برنامه هایی چون: جشنواره ها 
فقر  تا  می شود  تالش  تسهیلگری  دفاتر  در  گفت:  و  کرد  اشاره  نماشگاه ها  و 

قابلیتی را در این آدم ها از بین ببریم و آن ها را توانمند سازیم.
گروهی و خانوادگی در ۱۵  او به هزار و ۴۵۳ مورد راهنمایی و مشاوره فردی، 
کرد و بیان داشت: در این دفاتر افراد ماهر، نیمه ماهر و نداشتن  ماه اشاره 
حرفه ای  و  فنی  کز  مرا و  ماهر  افراد  طرف  از  که  اند  شده  شناسایی  مهارت 

آموزش هایی به افراد داده می شود.
گیری از توان مردم است،  موسی پور با اشاره به اینکه وظیفه این دفاتر بهره 

افزود: در طی ۱۵ ماه ۳۲۸ شعل اجرا شده است.
کشور انجام داده است  او بیان داشت: راه اندازی و تجهیز این دفاتر را وزارت 

کمک خیرین است. که انجام می دهند با  کار هایی را  و 

گزارشی از  برگزاری جلسه تعاونی مسکن 

کارکنان گروه صنعتی بارزکرمان
در  بارز   صنعتی  گروه  مرکزی  دفتر  کارکنان  مسکن  تعاونی  جلسه  نخستین 

گروه برگزار شد. ساختمان مرکزی 
با  که  این جلسه  در  بارز  گروه صنعتی  ارتباطات  و  روابط عمومی  گزارش  به 
گروه بارز برگزار شد، اعضای  حضور 50 نفز از اعضای تعاونی مسکن شماره دو 
اصلی و علل البدل هیات مدیره و بازرسان این تعاونی با اتخاذ رای از اعضای 

کننده انتخاب شدند. شرکت 
پیروز  اعضای هیات مدیره محمد  نامزدهای  از میان  گزارش  این  اساس  بر 
با 39 رای، حمید ذوالفقاری با 36 رای و نسرین عبداهلل زاده با 33 رای به 
سمیرا  و  رای   21 کسب  با  تبار  میرزایی  احد  و  انتخاب  اصلی  اعضای  عنوان 

توکلی با 13 رای به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.
کسب 19 رای به عنوان بارزس اصلی و  همچنین محمدحسین بختیاری با 

کسب 18 رای به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. عزیزاهلل سراج با 
اوایل  از  بارز  صنعتی  گروه  مرکزی  دفتر  دو  شماره  کارکنان  مسکن  تعاونی 
کرمان  کنون 107 از دفتر مرکزی، بارز  خردادماه سال جاری تشکیل شده و تا

و بارزکردستان عضو این تعاونی شده اند.

خسارت 300 میلیارد تومانی  به 

نخیالت ریگان بر اثر نوسانات دما 
 

گفته فرماندار شهرستان ریگان بر اثر نوسانات دمایی و توفان شدید ۳۰۰  به 
کم سابقه  که  میلیارد تومان به نخلداران این شهرستان خسارت وارد شده 

کننده است. و نگران 
گرما  موجب  گو با خبرنگار ایرنا افزود: توفان شدید و  گفت و  امین باقری در 
مناطق  در  خرما  های  خوشه  خشکیدگی  همچنین  و  تلقیح  نگرفتن  انجام 
درصد   ۵۰ کاهش  شاهد  ریگان  در  که  طوری  شده  کرمان  استان  شرقی 

محصول خرما بوده ایم.
کرمان  وی با اشاره به اینکه  شهرستان ریگان یکی از  مناطق شرقی استان 
اظهار  است  خرما  محصول  و  کشاورزی  پایه  بر  آن  اقتصاد  که  باشد  می 
داشت: امسال بیش از ۲۰ هزار تن از محصول خرمای ریگان دچار خسارت و 

که خسارت جبران ناپذیری است. خشکیدگی شده 
کارشناسان در  گرچه در این ارتباط ستاد بحران با حضور  کرد :   باقری عنوان 
محل فرمانداری ریگان برگزار شده و میزان خسارت نخلداران نیز به استان 
از حالت حمایتی  باید  کشاورزی   اعالم شده ولی صندوق بیمه محصوالت 
کنونی جوابگوی خسارت به نخلداران  که بیمه  به خسارتی تبدیل شودچرا 
که  است  سال   ۲۰ از  بیش  که   مطلب  این  بیان  با  ریگان  فرماندار  نیست. 
کنون اقدامی  خسارت به نخلدان ریگانی وارد می شود اما مرکز تحقیقات تا 
برای نخلداران ریگانی انجام نداده اند،   خواستار راه اندازی مرکز تحقیقات 

کشاورزی در این شهرستان شد.
نخلستانهای  از  خرما  برداشت  کار  ریگان  کشاورزی  جهاد  مدیر  گفته  به 
تن  هزار   ۴۰ از  بیش  شود  می  بینی  پیش  و   شده   انجام  ریگان  شهرستان 

محصول از نخلستانهای منطقه برداشت شود.
گفت :  با توجه به نوسانات دمایی خسارت ۳۰ تا ۷۰  حمید فرامرزی  به ایرنا 

درصدی به نخلداران ریگانی وارد شد.
کشاورزان با اجرای سیستم های نوین ابیاری نیز می توانند  کرد :  وی بیان 

کاهش خشکیدگی خوشه های خرما نیز نقش به سزایی ایفا نمایند. در 
گفت  :  گو با خبرنگار ایرنا   گفت و  رضا شهیکی یکی از نخلداران ریگانی در 
گذشته نخلستانم آماده برداشت خرما بود اما امروز با مراجعه به باغم  در روز 

که تمام خوشه های خرما خشکیده اند. دیدم 
و  گرفت  دستم  از  توفان  و  گرما  را  ام  یکساله  رنج  دست  تمام  گفت:   وی 

خسارت زیادی به ما وارد شد.
های  توصیه  تمامی   : کرد  عنوان  ریگانی  نخلدار  دیگر  حقیقی  رحمان 
کشاورزی را رعایت نمودم اما یکباره خوشه های خرمایم  کارشناسان جهاد 

دچار خشکیدگی شدند.
که این  گوید:  تمام زندگی ام بر اساس همین خوشه های خرما بود  وی می 

خوشه ها نیز از بین رفتند و زندگی ام فلج شد.
که  باشد  می  کرمان  استان  شرقی  شهرستانهای  از  یکی  ریگان  شهرستان 

اقتصاد آن بر پایه خرما است.
اند  نموده  اغاز  را  محصول  برداشت  کار  ریگانی  کشاورزان  که  روزها  این 

متاسفانه با باغات خالی از خرما مواجه می شوند.

آگهـي مزایـده  
به  که  را  خود  بالاستفاده  و  ضایعاتی  اقالم  دارد  نظر  در  کرمان(  )مجتمع  بارز  صنعتی  گروه 
شرح جدول زیر می باشد از طریق مزایده به فروش برساند متقاضیان خرید می توانند جهت 
دریافت اطالعات بیشتر و ارائه قیمت از تاریخ درج آگهی به مدت هفت روز به آدرس کارخانه 
واقع در کرمان کیلومتر ۲۵ جاده جوپار مجتمع صنایع الستیک بارز و یا با شماره تلفن های 
۰۳۴۳۱۳۴۵۲۳8 - ۰۳۴۳۱۳۴۵۲۳9 - ۰۳۴۳۱۳۴۵۲۵6 واحد تدارکات تماس حاصل نمایند.

جهت دریافت فرم مزایده به آدرس اینترنتی WWW.KBIG.IR مراجعه نمایید. ۵697۰۳
روابط عمومی گروه صنعتی بارز )مجتمع کرمان(

مدیرکل ارتباطات و 
فناوری اطالعات استان :

اتصال 13 مدرسه کپری 
استان کرمان 

به شبکه ملی اطالعات 
 

استان  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل 
کرمان با اشاره به شناسایی ۲۴ روستای دارای 
ارزوئیه،  های  شهرستان  در  کپری  مدرسه 
کرد:  گنج، فاریاب و رودبار جنوب تصریح  قلعه 
کنون ۱۳ مورد از این  گزارش، تا براساس آخرین 
متصل  اطالعات  ملی  شبکه  به  کپری  مدارس 
ملی  شبکه  های  سرویس  همه  که  اند  شده 
اطالعات از جمله اینترنت پرسرعت، دسترسی 
شبکه  کشور،  الکترونیکی  های  کتابخانه  به 

کشور و ... را خواهند داشت. علمی 
گو با خبرنگار ایسنا  گفت و  »مسعود الهامی« در 
مدارس  هوشمندسازی  درباره  کویر،  منطقه 
براساس  کرد:  اظهار  کرمان  استان  کپری 
از حدود  ارتباطات داده، ما  که وزیر  ماموریتی 
را  کپری  مدارس  شناسایی  کار  قبل  هفته  سه 
کرده  را شناسایی  ترین روستاها  آغاز و محروم 

ایم.
شاخص  براساس  کنیم  می  سعی  افزود:  وی 
توجه  با  که  بدهیم  پوشش  را  مناطقی  ها، 
را  توجهی  قابل  جمعیت  گذاری،  سرمایه  به 

پوشش بدهد.
الهامی با اشاره به شناسایی ۲۴ روستای دارای 
کپری در شهرستان های ارزوئیه، قلعه  مدرسه 
کرد:  تصریح  جنوب  رودبار  و  فاریاب  گنج، 
کنون ۱۳ مورد از این  گزارش، تا براساس آخرین 
متصل  اطالعات  ملی  شبکه  به  کپری  مدارس 
ملی  شبکه  های  سرویس  همه  که  اند  شده 
اطالعات از جمله اینترنت پرسرعت، دسترسی 
شبکه  کشور،  الکترونیکی  های  کتابخانه  به 

کشور و ... را خواهند داشت. علمی 
استان  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل 
کرد: تا مهرماه و آغاز سال تحصیلی  کرمان بیان 
به  نیز  دیگر  روستای   11 کپری  مدارس  جدید 
ضمن  شوند  می  متصل  اطالعات  ملی  شبکه 
کامل شود،  که اطالعات  کار  روند  ما در  اینکه 
کنیم. کپری اقدام می  نسبت به اتصال مدارس 
گذاری زیرساختی بزرگی در  وی افزود: سرمایه 
گرفته و شبکه  گذشته صورت  کشور در دو سال 
کوچک  را داریم و در دسترسی باید پروژه های 

طراحی و اجرا شود.
مدارس  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  الهامی 
کرمان  استان  شرق  های  شهرستان  در  کپری 
اولویت های  و جزو  بررسی است  نیز در دست 

ما برای هوشمندسازی هستند.
در  گفت:  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 
توسط  که  هوشمند«  »ایران  پروژه  راستای 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تعریف شده، 
استان  و  کشور  سطح  در  مختلفی  های  پروژه 
بهره  به  فجر  دهه  در  تا  شود  می  دنبال  کرمان 
برداری برسند و ما با پیگیری در شهرستان ها 

کنیم. پروژه های مختلفی را دنبال می 
استان  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل 
کرمان بیان کرد: در استان های محروم از جمله 
کرمان شکاف زیادی در پروژه های الکترونیک 
این  با  ارتباطات  وزیر  اولویت  که  دارد  وجود 
کرمان پروژه ها را  استان هاست و ما در استان 

به سمت ایران هوشمند پیش می بریم.

 کیلوگرماقالم ضایعاتیردیف

۲۵۰/۰۰۰آهن آالت۱

۱7۰/۰۰۰ بالدر ضایعاتی ۲

۲۰/۰۰۰ طوقه مقوایی۳

آگهی مزایده مال منقول نوبت دوم 
دایره مزایده اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 
تمام  کاشان  کویر  الماس   3000 تراکم    4*  3 شانه   1000 فرش  تخته   -1 فرش  قطعه   2 تعداد   961999
اکرلیک به مبلغ 36/000/000 ریال 2- یک تخته فرش دسته دوم 2 *3 به قیمت 7/000/000 ریال جمعا 
به مبلغ 43/000/000 ریال متعلق به آقای حمید کاظمی که توسط کارشناس رسمی دادگستری به ارزش 
43/000/000 ریال ارزیابی شده است را از طریق مزایده به فروش برساند جلسه مزایده برای روز سه شنبه 
مورخ 98/06/12 ساعت 11 صبح با حضور نماینده دادسرا در محل اتاق مزایده های اجرای احکام حقوقی 
دادگستری کرمان برگزار می گردد. لذا کسانیکه تمایل به شرکت در جلسه مزایده دارند می توانند تا 5 روز 

قبل از تاریخ برگزاری مزایده از اموال مذکور واقع در کرمان، بلوار الغدیر، کوچه شماره 28، خیابان شب 
بو بازدید نمایند و پیشنهاد خود را به انضمام 10 درصد مبلغ کارشناسی به مبلغ 4/300/000 ریال با شناسه 
واریز 95387050058101241 حساب سپرده به شماره 2171293951000 واریز و در پاکت درب بسته تا 
مزایده  برنده  و  نمایند  تحویل  دادگستری کرمان  احکام حقوقی  اجرای  به  مزایده  برگزاری جلسه  از  قبل 
کسی خواهد بود که باالترین قیمت را پیشنهاد داده باشد و در صورت انصراف برنده مزایده 10 درصد مبلغ 
واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. برنده مزایده بایستی نسبت به واریز مابه التفاوت مبلغ کارشناسی تا 

مبلغ پیشنهادی در روز مزایده اقدام نمایند. 342 م/الف
دادورز مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان - شیروانی 
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گذر از روز حمایت به بهانه 

کوچک   از صنایع 

باورش آسان است 
گذشت روز حمایت از صنایع  که  بیست و یکم مردادماه 
تبدیل  طنز  به  خودش  حمایت  کلمه  این  بود.  کوچک 
از  حمایت  اخبار  و  ها  روزنامه  در  که  بس  از  است  شده 
از  حمایت  کننده،  مصرف  از  حمایت  کوچک،  صنایع 
حمایت  العالج،  صعب  بیماران  از  حمایت  رجوع،  ارباب 
از دانشجویان، حمایت از روزنامه های محلی، حمایت از 

خبرنگاران و ... شنیدیم. 
تایوانی،  کوچک  صنایع  از  حمایت  به  هم  روز  این  کاش 

چینی، ژاپنی  تبدیل می شد باورش بهتر بود مگه نه!

به قلمراویان گمنام
 چماه کوهبنانی 

زمان در هیچ کجا 

متوقف نمی شود

شکستن  برای  نباید  پیمانی  هیچ 
آن خواهد شکست.  با  زیادی  دلهای  که  بسته شود چرا 
پیمانهایی که بسته می شوند محترم بوده و قداست دارند 
که روزی روی حرف هایمان پا بگذاریم و از  گر قرار  باشد  ا
اعتنا رد شویم بهتراست  آرزوهای خود و دیگران بی  کنار 
که از ابتدا هیچ تعلقی شکل نگرفته و مرز امنیت قلب ها 
تهدید نشود. دور اندیشی و ذکاوت انسان را بر آن می دارد 
گر قرار باشد  کند و ا که برای دوام آوردن تعهدهایش زندگی 
یک روز دست از تعهدهایش بردارد زندگی نیز با احواالت 
فعلی اش دست از او بر خواهد داشت. برای اینکه زندگی 
که بسته ایم می مانیم. هر  ما را ترک نکند پای پیمانهایی 
که همیشه می توان از صفر شروع  گفته شده است  چند 
کرد اما برخی مواقع شایعه ای بیش نیست. برخی برنامه 
کرد و جهان در ظرف  توان تجربه  بار می  را فقط یک  ها 
کنیم  گاهی فکر می  زمان جای تکرار به آدم نخواهد داد. 
خواهیم  بیشتری  آزادی  نباشد  پیمانی  و  کت  شرا گر  ا که 
که امروز هستیم نخواهیم  داشت ولی آن زمان دیگر آدمی 
که به تنهایی روزگار را دوام  بود و جهان اجازه نمی دهد 
شکستن  به  محکوم  شود  می  بسته  که  پیمانی  بیاوریم. 
رفتن  به  محکوم  نشسته  ما  پای  به  که  اویی  و  نیست 
که برنامه ها دگرگون شده شاید به فنا بریزند.  نیست چرا 
که آفتاب به زندگی جریان می بخشد حضور آدم  در جهانی 
کجا متوقف  ها در زندگی ما بی تاثیر نیست. زمان در هیچ 
که پیمانهای تازه ببندیم  نشده و به انتظارمان نمی ماند 
که با خود آورده ایم دست برداریم!؟ پیمانهای  چرا از آنچه 
گاهی به اجبار راه ما جدا می  ما بخشی از هویت ماست. 
بر دوام  اما عقل سلیم تکیه  گرفت  نباید سخت  که  شود 

عهد و پیمان دارد.
به عهد عاشقان دل می سپارم 

که ترسی از زمستانش ندارم 
الهی دلبرم بر عهد و پیمان 

گذارم ببیند جان شیرین می 

به قلم 
مهناز سعید 

یادداشت های 

گاه و بی گاه

جایزه 
از دو سه  برداشت و پس  را  پسر خانواده گوشی  تلفن زنگ زد 
دقیقه صحبت خوشحال و خندان خود را به مادر رساند و با لکنت 
زبان گفت پدر باید فردا با مدارک شناسایی خود به بانک مراجعه 
می  فراهم  مقدمات  و  بود  برپا  جشن  خانه  در  هنگام  شب  کند. 
شد. فردای آن روز پدر مجهز به سمت بانک حرکت کرد وقتی 
وارد بانک شد رییس به گرمی از او استقبال کرد و او را به باجه 
پس انداز معرفی کرد. پس پدر سریع به طرف مسئول باجه رفت 
از آنکه همه  بعد  و  را خواست  پدر  او هم طبق روال مدارک  و 
جهت  اینکه  بابت  پدر  از  کرد  ثبت  رایانه  در  را  پدر  مشخصات 

تکمیل پرونده پس اندازش مراجعه کرده بود تشکر کرد.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

پیشرفت فردی با ۹ عامل موفقیت 

گزارش »کرمان امروز« از نتیجه طرح رضایت سنجی مردم از دستگاه های اجرایی و تحقق حقوق شهروندی در بین استان های کشور:

رتبه افتضاح ادارات کرمان
 درزمینه جلب رضایت مردمی

در همین ابتدا باید اشاره کنم که کلمه افتضاح را نمی 
به  خودم  بنده  و  داد  نسبت  کرمان  ادارات  همه  به  توان 
شخصه بارها دیده ام که رفتاری بسیار در خور و حتی قابل 
تقدیر ارائه شده است و برخی از ادارات و شرکت های نیمه 
دولتی در کرمان گویا از جهان دیگری آمده اند و اینقدر 
با ارباب رجوع خوب رفتار می کنند که گاهی مردم دچار 
شک و تردید می شوند. اما متاسفانه میانگین و معدل در 
استان  این  و  گوید  می  این  از  غیر  حرفی  کرمان  استان 
دستگاه های  از  مردم  سنجی  رضایت  کشوری  طرح  در 
بسیار کم که  ای  رتبه  و تحقق حقوق شهروندی  اجرایی 
از  را  خبر  این  کرده.  کسب  را  است  افتضاح  کلمه  الیق 
زبان جعفر رودری، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان کرمان شنیده ایم که بدین گونه اعالم شده است؛ 
رودری در این باره می گوید: »میزان عملکرد دستگاه های 
استان کرمان در  و  استان هر ساله رصد می شود  اجرایی 
زمینه رضایت سنجی مردم از دستگاه های اجرایی و تحقق 
رتبه   68.18 نمره  با  گذشته  سال  در  شهروندی  حقوق 
بیست و دوم کشور را کسب کرده است، شایان ذکر است 
و   78.75 کشور  سطح  در  شده  کسب  نمره  باالترین  که 

پایین ترین 62.29 بوده است. این شاخص از 23 دستگاهی 
که بیشترین مراجعین به جزء دادگستری داشته اند، دیده 
پایین  رتبه های  در  مورد  این  در  ما  متاسفانه  است.  شده 
سه  مدت  طی  باید  و  داریم  قرار  کشور  سطح  در  جدول 
در  باشیم.  داشته  را  شاخص  این  ارتقاء  درصد   60 سال 
ضمن دیگر رتبه های استان کرمان در حوزه های مختلف 
این ارزیابی به این صورت است؛ در زمینه اعتماد مراجعان 
رتبه چهاردهم، نحوه رفتار با مراجعان رتبه هجدم، امکانات 
و  بیست  رتبه  مراجعین  آگاهی  نهم،  رتبه  افزاری  سخت 
رتبه  سایرموارد  و  هفدهم  رتبه  مراجعین  با  رفتار  دوم، 
به  توجه  با  داده که  اختصاص  به خود  را  بیست و هشتم 
آینده  های  سال  در  امیدواریم  کرمان  استان  ظرفیت های 

شاهد ارتقای جایگاه استان کرمان باشیم«
این اعداد و ارقام تاسف برانگیز یقینا پیش از انتشار این 
گزارش به نظر استاندار کرمان رسیده و اما در خور است 
که در این باره از ایشان دلیل و یا وعده ای برای بهبود این 
حرفه  رفتار  این  انتظار  در  آینده  در  که  بشنویم  وضعیت 
ای خواهیم بود. اما اگر قرار بر این باشد که به عنوان یک 

رسانه که همواره حرف دل مردم را گفته است اندکی در 
این باره آسیب شناسی کنیم، یقینا وضعیت نابسامان مالی 
بدانیم.  اول  ردیف  متهم  باید  را  کرمان  ادارات  کارمندان 
این واضح است که در شرایط فعلی که بعضی از کارمندان 
کرمانی محتاج نان شب و اجاره خانه هستند، نمی توان از 
ایشان توقع خوشرویی و راندمان باالی کاری داشت. باید 
از  ادارات کرمان  ارائه خدمات در  ارتقا سطح کیفی  برای 
تشویق های مالی استفاده کنیم. این یکی از اصلی ترین 

راههای ترمیم این رتبه ی افتضاح کشوری است. 
نکته ی دیگری که بدون نیاز به دید کارشناسی می توان 
کارمندان  البته  و  کارمند  ازدیاد  کرد،  آن صحبت  درباره 
نژاد به سیستم تحمیل  کم راندمان که در دوره احمدی 
این کارکنان در  با وجود اخراج  شدند است. تحمیلی که 
از  ابتدای ریاست دکتر روحانی، هنوز هم گلوی بسیاری 
ادارات و شرکت های کرمانی را می فشارد. باید در سیستم 
اداری و انسانی دولت راهکاری تصویب شود که دیگر هیچ 
رییس جمهور غوغا ساالری نتواند به صورت فله ای برای 
داریم  هنوز  یقینا  کند.  دار  شغل  را  ای  عده  رای  جذب 

دهم  و  نهم  های  دولت  غیرکارشناسی  رفتارهای  چوب 
را می خوریم و امروز شاهد میوه های آن رفتارها هستیم. 
امروز  از  اما دیروز تمام شده است و اکنون در حال گذر 
با  امروز  و روی سخن  کنیم  نگاه می  آینده  به  و  هستیم 
بر  را  علم  همواره  که  مردی  است.  کرمان  فعلی  استاندار 
هر چیز مقدم داشته است و این رفتار در چند دهه اخیر 
کرمان بی سابقه بوده است. امروز از ایشان می خواهیم که 
دالیل این وضعیت را بررسی کند و پس از بررسی ضمن 
برون  برای  راهکاری  فکر  به  با مردم،  شفاف سخن گفتن 
از این وضعیت باشد. در این مسیر ما رسانه ها نیز  رفت 
بسیار مددرسان  توانیم  ایده های مردم می  از  استفاده  با 

باشیم.
ای  دوره  جابجایی  طرح  تواند  می  ها  ایده  این  از  یکی 
کارمندانی باشد که با ارباب رجوع تماس رو در رو دارند. 
اشاره  آن  به  نیز  کرمان  شهردار  این  از  پیش  که  طرحی 
کرد اما اجرا نشد. در این طرح عنوان شده است که باید 
کارمندانی که از آستانه تحمل پایینی برخوردار هستند در 
تند  به  اداره  در یک  که  فردی  یعنی  کرد.  استفاده  پستو 
خویی و پرخاش گری معروف است نباید پست و مقامش 
شود.  صحبت  هم  مردم  با  روز  هر  که  باشد  ای  گونه  به 
چنین افرادی باید در مکان های کم مراجعه فعال باشند 
و در پست هایی فعالیت کنند که بیشتر کارشناسی است. 
این طرح می تواند به عنوان یک داروی سریع العمل در 
به درمان های  نیاز  بازهم  البته  دستور کار قرار گیرد که 
اقتصادی و استفاده از تشویقی های مالی احساس می شود.

روزنامه کرمان امروز از همه خوانندگان این نشریه دعوت 
می کند که طرح های پیشنهادی خود را برای بهبود این 

اوضاع ارسال فرمایند.

ثابت شده است که برای هر فردی هر کدام از 
این 9 عوامل برای دستیابی به بهترین زندگی 
ممکن بسیار مهم و حیاتی می باشد. با به کار 
از این  گیری سازمان یافته یک یا چند مورد 
توانید  عوامل موفقیت در زندگیتان، شما می 
در شغلتان سریع پیشرفت کرده و بهترین ها 

را در زندگی بدست آورید.
1 - آموزش اولین مورد از 9 عامل موفقیت 
ما،  جامعه  در  باشد.  می  یادگیری  و  آموزش 
از  بیشتر  که  اند  کسانی  مردم  پردرآمدترین 
و  مهم  حقایق  از  آنها  دانند.  می  متوسط  حد 
زمینه تخصص  در  اطالعات  و  ها  ایده  حیاتی 
آگاهی  جامعه  متوسط  ازحد  بیش  خودشان 
دارند. در نتیجه، آن اشخاص می توانند کمک 
به یک جامعه  برای دستیابی  را  ارزشمندتری 
آگاه نمایند و بهترین زندگی ممکن را داشته 
بیشتری  احترام  و  ارزش  دارای  ها  آن  باشند. 
می باشند و در نتیجه پردرآمدتر و پیشرفته تر 
زندگی می کنند.قاعده و قانون این است که، 
برای داشتن درآمد بیشتر، باید بیشتر بدانید، 
“اگر می خواهید سطح درآمدتان افزایش یابد 
سطح  باید  باشید  داشته  را  زندگی  بهترین  و 
دانش  ارزش  نیز  خود  فکری  و  عقلی  سرمایه 

سازنده خود را در کارتان افزایش دهید.”
که  موفقیت  فاکتور  دومین  مهارت   -  2

بهترین زندگی  به کارگیری آن،  با  توانید  می 
ممکن را داشته باشید صرفا مهارت می باشد.
سطح توانایی شما در زمینه کاریتان، می تواند 
کیفیت و کمیت نتیجه کارتان را مشخص کند.
نتایج  کسب  و  شخصی  پیشرفت  شروع  برای 
و  حرفه  در  که  است  این  راه  آسانترین  ویژه، 
شغل خود نتایج بهتری بدست آورید.به محض 
از طریق مطالعه و  اینکه مهارت های خود را 
نتایج بهتری را در  افزایش دهید شما  تجربه، 
انجام کارهای کوچک بدست خواهید آورد که 
آن هم سرعت و قابل پیش بینی بودن کارتان 

را افزایش می دهد.
در  موفقیت  عامل  سومین  ارتباطات   -  3
بهتر،  به زندگی  پیشرفت شخصی و دستیابی 
دائمی  گسترده  ارتباطات  دایره  دادن  توسعه 

است.شما خواهید دانست که هر تغییر اصلی 
که  اشخاصی  یا  شخص  توسط  زندگیتان  در 
درهایی را برای شما باز یا بسته می کنند،توام 
خواهد بود.امکان دستیابی شما به زندگی بهتر 
توسط تعدادی از مردم که شما را می شناسند 
و دوستتان دارند و نیز خواهان کمک کردن به 
شما هستند، تعیین خواهد شد.برای گسترش 
موقعیتی  هر  در  باید  خود،  ارتباطات  شبکه 
که،  رسد  می  نظر  به  باشید.  تماس  در  دائما 
می  که  افرادی  تعداد  بین  مستقیمی  ارتباط 
شناسید و اینکه تا چه حد موفق هستید وجود 

دارد.
4 - پول داشتن پول در حساب بانکی تان 
از  قابلیت بهره مندی  به شما آزادی بیشتر و 
موقعیت های مختلفی را که پیش می آید، می 

هستید،  مقروض  و  ورشکسته  شما  اگر  دهد. 
از  داشت.یکی  خواهید  کمتری  انتخاب  حق 
زندگی  در  حال  به  تا  که  چیزهایی  مهمترین 
اندازه  به  فقط  شما  که  است  این  ام  آموخته 
انتخابی  حق  دارید.اگر  آزادی  انتخابتان  حق 
نداشته باشید، هیچ آزادی نخواهید داشت.اگر 
شما مجبور به انجام شغلی کم درآمد باشید و 
نتوانید آن را به این دلیل که هیچ پس اندازی 
ندارید کنار بگذارید در واقع به بالقوه خود ترمز 
زده اید یعنی شما به جایی قفل شده اید و حق 
توانید  می  ندارید.شما  پیشرفت  برای  انتخابی 
به چرخیدن به دور خود و باور این حقیقت که 
در ماه ها و سال های زندگی خود هیچ حق 
انتخابی ندارید و مجبور به پذیرش هر چیزی 
که برایتان پیش می آید هستید، پایان بدهید.

5 - عادات خوب در  کار کردن پنجمین 
عامل موفقیت که شما را قادر می سازد حداکثر 
انجام  تری  کوتاه  زمان  مدت  در  را  خود  کار 
دهید صرفا داشتن عادات خوب در کار کردن 
به  پایبندی  افزایش  در  باشد.توانایی شما  می 
را  شما  تواند  می  شده  گذاری  سرمایه  زمان 
تر  گسترده  طور  به  هدفتان  به  تا  سازد  قادر 
در مدت زمان کوتاه تر نائل شوید در مقایسه 
نیافته عمل کرده  افراد دیگری که سازمان  با 
کاری  عادات خوب  بی دقت هستید.توسعه  و 
نیازمند این است که قبل از عمل فکر کنید. 
از شروع،  راقبل  اولویتها  و  تهیه کنید  لیستی 
تعیین کنید.داشتن عادات خوب کاری در نظر 
گرفتن نتایج محتمل مثبت و منفی هر کاری 

را می طلبد.
عامل  ششمین  مثبت  ذهنی  نگرش   -  6
مدت  کاهش  زندگی،  و  کار  در  موفقیت 
با گسترش مثبت  زمان دستیابی به اهدافتان 

فکری  دیدگاه  یک  است.داشتن  اندیشی 
است.  تصمیم  گرفتن یک  بیشترشبیه  مثبت، 
باشید شما همانی می شوید  به خاطر داشته 
فعالیتهایی  در  شما  اگر  کنید.  می  عمل  که 
اعتماد  با  مثبت،  افراد  که  کنید  می  شرکت 
دارند در  آنها شرکت  در  بین  بنفس و خوش 
به  و  شوید  می  آنها  از  یکی  هم  شما  نهایت 
بهترین زندگی خود دست می یابید. زمانیکه 
کارها به خوبی پیش می روند، هر کسی می 
می  اما شما  باشد  داشته  مثبتی  روحیه  تواند 
توانید در هر موقعیتی به جستجوی خوبی ها 
نگر  باعث می شود که مثبت  این  و  بپردازید 

باشید و شروع به پیشرفت در زندگی کنید.
عامل  هفتمین  مثبت  ذهنی  تصویر   -  7
موفقیت که در سبک زندگی خود می توانید 
ایجاد کنید و تنها چیزی که می تواند به شما 
در  کند،  کمک  بهتر  زندگی  به  دستیابی  در 
واقع توسعه تصویر ذهنی مثبت می باشد.مردم 
شما را پیش از اینکه از نظر ظاهری چطور به 
نظر می رسید براساس نگرش شما به دنیای 
شما  حقیقت  کنند.در  می  ارزیابی  اطرافتان 
دنیای  به  نسبت  آنها  نگرش  با  را  دیگران  نیز 
شدن  کنید.طوالنی  می  ارزیابی  اطرافشان 
معرفی شخصیت جذاب از خود، نوع پوشش و 
آراستگی تان و دیگر موارد می تواند در ایجاد 
افرادی  و  رویتان  پیش  مناسب  های  موقعیت 
که قصد کمک برای پیشرفت به شما را دارند، 

تاثیر منفی داشته باشد.
 8 - خالقیت  خالقیت و نوع آوری روش 
جالب دیگری برای شروع پیشرفت در زندگی 
اهدافتان  به  شما  دستیابی  سرعت  و  است 
که  چیزیست  خالقیت  دهد.  می  افزایش  را 
به  طریق  آن  از  تا  دارید  نیاز  آن  به  همواره 
ارزانتر  و  آسانتر  بهتر، سریعتر،  راههای  دنبال 
برای انجام شغلتان باشید. به یاد داشته باشید 
برای  که  چیزیست  آن  تمام  خوب  ایده  یک 

شروع موفقیت و خوش بختی الزم دارید.
-9 شخصیت  شاید مهمترین عامل در تسریع 
شماست. نوع شخصیت  موفقیت  به  دستیابی 

می  بودن  اعتماد  مورد  با  همراه  بودن  منظم 
تواند فرصت های خوب بی شماری را برایتان 
فراهم آورد. اعتماد، پایه و اساس تمامی روابط 
انسانی ست.زمانیکه مردم شما را می شناسند 
و باورتان دارند. مطمئن هستند که می توانند 
به حرف شما و به قولی که برای انجام کاری 
احساس خواهند  کنند.آنها  اعتماد  دهید،  می 
کرد که به خواسته هایی که از شما دارند به 
و  یابند  دست  توانند  می  زیاد  خیلی  احتمال 
با  به آن خواسته ها سریعتر، زودتر، آسانتر و 

قطعیت بیشتری دست خواهند یافت.

   یقینا در برخی ادارات کرمان از لحاظ برخورد با ارباب رجوع و رضایتمندی مردمی 
وضعیت بسیار به سامان و قابل تقدیر است، اما متاسفانه میانگینی که به صورت کشوری 
گرفته شده است حاکی از آن است که استان کرمان در رتبه بیست و دوم که تقریبا 
انتهای جدول به شمار می آید قرار دارد، رتبه ای افتضاح که باید مورد توجه بیشتر 
استاندار کرمان و مدیران کل قرار گیرد و باید در سال آینده دچار تغییری عظیم 

باشیم که اگر چنین نباشد به معنای رضایت مدیران ارشد از این نارضایتی است و.....

به قلم
 محمد فتح نجات

به کوشش
 نرگس بامری

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان زرند در نظر دارد اجاره یک باب آموزشگاه 6 کالسه فرسوده واقع در روستای 
محمد آباد را از طریق مزایده عمومی و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )Setadiran.ir( و با شماره 

مزایده 5098004987555552 واگذاری نمایید. 
زمان انتشار اسناد 98/5/28  ساعت 8 صبح 

مهلت دریافت اسناد از سامانه از تاریخ 98/5/28 لغایت 98/6/7
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد از 98/5/29 لغایت 98/6/7

تاریخ بازدید از 98/5/28 لغایت 98/6/6
زمان بازگشایی پاکات 98/6/9 ساعت 10 صبح در محل دفتر معاونت پشتیبانی اداره آموزش و پرورش شهرستان زرند 

زمان اعالم برنده 98/6/9 ساعت 14

آگهـي مزايـده  اجاره
ملی  شناسه  و   56 ثبت  شماره  به  زرند  غدیر  تولیدی  مجتمع  تعاونی  شرکت 
10860504244 شهرستان زرند استان کرمان ، به اطالع کلیه اعضای تعاونی میرساند 
جلسه مجمع عمومی سالیانه تعاونی در ساعت 4 عصر روز یکشنبه 98/6/17 در محل 
کارخانه آجر سفال تشکیل میگردد از سهامداران محترم دعوت می شود راس ساعت 
مذکور در جلسه حضور بهم رسانند. اعضایی که مایلند و حق حضور در مجمع را دارند 
می توانند یکی از اعضا را بعنوان نماینده تام االختیار معرفی و تا تاریخ 98/6/16 به اتفاق 
به دفتر شرکت غدیر واقع در خیابان ابوذر جهت صدور برگ نمایندگی مراجعه نمایند.
) حضور توام عضو ونماینده وی در جلسه ممنوع است( ضمنا یک ساعت قبل از شروع 
جلسه وکالت نامه ها توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری جلسه بررسی میگردد. 
افرادی که متقاضی کاندیدایی بازرسی می باشند حداکثر تا تاریخ 98/6/4 ) یک هفته از 
تاریخ صدور آگهی ( جهت ثبت نام با رزومه خود به دفتر شرکت غدیر مراجعه نمایند. 

دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره 
2 - استماع گزارش مالی بازرس 3- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل 4 - طرح و 

تصویب صورتهای مالی سال 1397 - 5- تصویب بودجه سال 98
تصمیم گیری در مورد فروش امالک و اموال و کارخانه ها  برای پرداخت بدهی های 

محمدعلی عرب نژاد شرکت.
رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مجتمع تولیدی غدیر زرند

آگهی مجمع عمومی بطور عادی
 نوبت اول  
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فرهنگ و ادب

یار 
هنرمند 

ســه چـار روزه ِســِر میـدوِن باغـم 
که شــاید دلبــرم گیــرد سـراغم 

نیــومد عاقبــت آن بی وفــا یــار 
ـَـم رفتــم ِشلـوکی ســوی بازار  ِمن

ِز بوِی زیــره چون سرمست گشتم 
ز فکــر یار و غــاِر خــود گذشتـم 

به خود گفتـم : ِولِش ُک یار بی یار 
بِــدوِن یاِر مــن َهـــم وازه بــازار 

بَِرم از مس ُکمــاجــونی بگیـــرم 
تُــُرش بــاالی ارزونـــی بـگیــرم 

یِهـــو دیدم که بابـــو  مس ِگرونه 
َهمیَنــم مـال از مـــا بهتـــرونــه 

نـــدیــدم ُقّوتــو یـا زیـــره ارزون 
ِشـــدم از قیمتـا َسـر در گریبــون 

ِمَنم رفَتم ِدواَســر ســـوی دیگـــر 
که دیدم همُگـــدوی خواِر اختـــر 

بِِشش گفتم : چــرا پر لوس و بادی 
ســالم ِکــردم َوِشت َمئلَم  نـدادی 

یهــو دیدم که َرف َور کلّــه َمنَبــر 
ر  ِسِرش می گشت َور دنبــال یک َشّ

تمـــام حرفهــاشــم ِگلّــه قِصتـــه
ِزمینـــو سلسبیــل تـا بـاغ پستـــه

چرا همچــی  ، چرا َهمچــو نِِکردی 
چرا حــرفـا ِمــِن واگـــو نِِکــردی 

َهِمش می ُگف تو َور َم میزنی بَرگ 
ِمَنم پیچونِدِمش خوشِکل به نیرنگ

ِشـَدم رو َور قِدمگــاه تا که شــاید 
یکـی پیــدا شود ما را خــوش آید 

تو بازار گشتــم و ِهّچــی نِـدیـدم 
ِسـِر کارومســرا ســردار رسیــدم 

به جـا »حاج اَنِذروت«دیـدم نِِشسته 
لِـِب تَهــگا نگــارم زار وخستـــه 

بــه کاِر پّتـه دوزی بود مشغــول 
بِِشش گفتم : مرا کردی تو معزول 

تلیفون می کنـم َمئــلَم نِمیــدی 
پیامک می زنم می گــی نِدیدی 

َوَشم نیقـــو ِملیحـی ِکرده و ُگف:
چرا ِهــی می زنی حرفای یا ُمف 

نمی بینــی که ســرگرِم جهـازم
فقــط از پّتــه مونــده جانمـازم

که ایَنـم شاِل کشمیرش به نومـه
االن از پِتک و خط دوزیش تِمومه 

فِقـط می موــنه برگ و گوشواره 
که اونم پیــش من  کاری نِـداره 

بِِشش گفتم : هنــر داری عزیـزم 
دلم می خوا که َور پات ُدر بِریــزم 

خدایا شکــر از این یار هنرمنــد 
که ما را عشق پاکش داره در بند 

نِداره هــر که دلداری ِز ِکــرمون 
ِگمونم تا قیــوَمت باشه حیـــرون

پ.ن
»حاج انذروت« نام پیرمرد دست  فروش و شوخ طبعی بود که 
در دهه پنجاه و اوایل دهه شصت بر سکوی جلوی سرای سردار 
می نشست و با شوخی هایش لبخند بر لب رهگذران می نشاند.

به قلم مهدی 
ایرانمنش پور 
کرمانی

یه روده ی راستی تو اشکمش نیس!

زبانزد »یه روده ی راستی تو اشکمش نیس!« در مورد افرادی به کار می رود 
که هرگز سخن راستی از آنها شنیده نمی شود. به مصداق یکی دیگر از مثل 
های زبان فارسی، در دروغگویی »دست شیطان را از پشت بسته اند!« و یا 
»شیطان جلوی آنها لنگ می اندازد!« یا به قول امروزی ها، شیطان در مقابل 

آنها کم می آورد و باید نزد چنین افرادی شاگردی کند.
در آموزه های اسالمی، افراد دروغگو به اندازه ای پست و فرومایه معرفی 
شده اند که از هدایت خداوند محروم می شوند. در بخشی از سومین آیه سوره 
ی »زمر« خداوند می فرماید: »ان اهلل الیهدی من هو کاذب کفار« یعنی 
نخواهد  هدایت  دروغگوست،  و  نعمت  کافر  بسیار  که  آنکس  هرگز  خداوند 
کرد. بدیهی است که چنین فردی از رسیدن به هدف هایش باز می ماند. 
چرا که مردم بنا به فرموده ی حضرت علی )ع( در نهج البالغه از دوستی با 

دروغگو، پرهیز می کنند. 
جناب لسان الغیب حافظ شیرازی که قرآن کریم را به 14 روایت حفظ بوده 
است، می فرماید، عشق به عنوان مهمترین انگیزه ی انسان برای رسیدن به 
هدف های زندگی، موقوف هدایت است و انسانی که از هدایت محروم باشد، 
در عشق ورزیدن، دچار سطحی نگری و بیان واژه هایی می شود که زندگی 
او را عمق نمی بخشد و به همین علت یا زود از هم می پاشد، و یا طالق 

عاطفی محقق می شود که ضایعه ای اسفناک است.
اما حکیم حماسه سرای توس که دروغگویی را نوعی ناهنجاری روانی دانسته 

در دفتر هشتم شاهنامه می فرماید: »سخن گفتن کج ز بیچارگی است/ به 
بیچارگان بر بباید گریست« وی در شاهنامه تصریح کرده است، دروغگو اگر 
به جاه و مقامی هم برسد، خیلی زود به ژرفای خواری و بدنامی سقوط می 
کند و بهره ای از جاه و مقامش نخواهد برد: »رخ  مرد را تیره دارد دروغ/ 
بلندیش هرگز نگیرد فروغ« و نیز فرموده است: »هر آن کس که با تو نگوید 
ماجرای   ،9 دفتر  شاهنامه،  توست«  جان  دشمن  او  که  دان  چنان  درست/ 

پادشاهی یزدگرد سوم که موضوع آن برای زمامداران بسیار آموزنده است.
 البته حوادثی هم در تاریخ نقل شده است که براساس این حوادث به دروغ 
اگر دروغ نمی گفتند، دچار  آمده است که  وارد  گویان خسارتهای هنگفتی 
چنان مصیبت هایی نمی شدند. نظیر چوپان دروغگو و مردی که با گفتن 
»خانه ام آتش گرفت« مردم را به بازی می گرفت، سرانجام روزی که خانه 
اش در آتش می سوخت، هر چه طلب کمک کرد، مردم به گمان دروغگویی، 
است  همچنین  شد.  بدل  خاکستر  از  تلی  به  اش  خانه  و  نرفتند  یاریش  به 
سرگذشت کسانی که به یزدگرد، آخرین شهریار ساسانی خیانت کردند و شاید 

به همین علت است که گفته اند: »شاهنامه آخرش خوش است«
تمامی شاعران، دانشمندان، هنرمندان، سرداران و بزرگان و فرزانگان جهان 
در مذمت دروغ و دروغگویی سخنان نغزی دارند که اگر بخواهیم به بخشی 
از آنها بپردازیم، مثنوی هفتاد من کاغذ شود و سخن به درازا می کشد و پر 
واضح است که از پرگویی، مالل خیزد و لذا عالقمندان به مطالعه ی بیشتر 
در این زمینه را به سیره ی ائمه ی معصومین )ع( کلیات سعدی، تاریخ طلوع 
و غروب سلسله های پادشاهی ایران و جهان، حوالت می دهیم و ادامه ی 
این مقال را به بررسی ریشه ی تاریخی و پارادکس این مثل اختصاص می 

دهیم.
اگر ریشه تاریخی زبانزد »راس روتی« مندرج در جلد اول قصه ی ضرب 
یافت، مطالعات  در خواهید  قرار دهید،  مورد مطالعه  را  المثل های کرمانی 
تاریخی  ی  ریشه  ی  درباره  آلمانی  خاورشناس  گلدنر«  فردریک  »کارل 
»سوگند بخور« در ایران باستان به این نتیجه رسیده است که هرگاه قضات 
در دعوای بین دو نفر یا دو طایفه، نمی توانستند »راستگو و صاحب حق را« 

از دروغگو تشخیص دهند، محلولی سبک و رقیق از آب و گوگرد، تهیه کرده، 
آن را در ظرفی به نام »آَونِت سوکنتا« می ریختند و به جلسه ی دادگاه می 
آوردند.عبارت »آونت سوکنتا« تشکیل شده است از »آو« که شکل باستانی 
واژه ی آب است. »َونت« پسوند دارندگی است و »سوکنتا« شکل باستانی 
زبان  در  و  شد  بدل  »سوگنت«  به  میانه  فارسی  زبان  در  که  است  گوگرد 
فارسی دری که ت به دال قابل تبدیل است بدل به »سوگند« شد و امروزه 

در زبان ما به کار می رود.
براساس دست آوردهای علمی نیاکان ما، محلول رقیق آب و گوگرد ملّین 
یا به گفته ی ما کرمانی ها روفنده بود. قاضی از طرفین دعوا می خواست 
فشار عصبی  و  اضطراب  دچار  راستگو  فرد  بخورند.  مقداری »سوکنتا«  که 
پیچ و  او بسان یک روده ی راست و بدون هرگونه  نبود، دستگاه گوارش 
تابی، سریع عمل می کرد و محلول سوکنتا را دفع می کرد اما فرد دروغگو 
که قصد داشت با دروغ و دغل، حق دیگری را ضایع کند با دیدن »آونت 
او را رسوا خواهد کرد ـ دچار اضطراب و فشار  سوکنتا« ـ که می دانست 

عصبی شدید می شد. در چنین حالتی، دستگاه گوارش به کندی عمل می 
کند و مدت زمان بیشتری را صرف دفع سوکنتا می کند. در نتیجه قاضی 
فرد راستگو و صاحب حق را تشخیص داده و رای عادالنه ای صادر می کرد. 
مردم بر این باور بودند، افراد راستگو روده های راست و بی پیچ و تابی دارند 
که محلول سوکنتا را فوری دفع می کند ولی دروغگویان روده های پرپیچ 
خمی دارند که سوکنتا را مدتی در خود نگه می دارد. آنها هرگاه با فردی 
روبرو می شدند که همیشه دروغ می گفت او را با مثل: »یک روده ی راستی 
توی شکمش نداره« توصیف می کردند و افراد راستگو را »راست روتی ـ 

راست روده« می نامیدند.
اگر این پرسش در ذهن شما شکل گرفته بود که چرا در گفتگوهای روزانه 
گاهی به یکدیگر می گوییم »سوگند بخور« بی شک دریافته اید که ماجرا 
مربوط است به آونت سوکنتا که در نظام قضایی هزاره های گذشته به کار 

می رفته است.
و  ها  آیین  کارآواها،  ها،  نغمه  ها،  مثل  ها،  واژه  که  باورم  این  بر  اینجانب 
خالصه اینکه تمامی رفتارها و گفتارهای هر ملتی، قصه ای دارد که به سبب 
عدم برخورداری از کاغذ و چاپ در آن روزگاران، پیشینیان نتوانسته اند قصه 

های مربوط به پیدایش هر واژه و مثل و ... را به ما برسانند.
برخی از اقوام و از جمله ایرانیان کتابهایی درباره دست آوردهای علمی خود 
تالیف کرده اند. ما در تاریخ می خوانیم، فالن پادشاه کتابخانه ای داشته با 
15 هزار عنوان کتاب، شامل قرائت خانه و محل نسخه برداری ولی سرداری 
کشورگشا که از علم و مطالعه بهره ای نبرده و تنها رنگ زرد سکه های طال 
را می شناخته، آن کتابخانه را به آخور اسب های سربازان خود اختصاص داده 
و کتابهای مزاحم )!( را به آتش کشیده است. چنین حوادثی بارها در گوشه 
و کنار دنیا رخ داده است که اگر بخواهیم به آنها بپردازیم، مثنوی هفتاد من 
کاغذ شود. بنابراین سبب پیدایش بسیاری از واژه ها، مثل ها و ... در پیله 
ای از ابهام پیچیده شده است و لذا بر ما و فرزندان و نبیره هایمان است، تا 
آنجا که مقدور است از ابهامات رمزگشایی کنیم، شاید روزی روزگاری سبب 

افزایش سرافرازی و افتخار باشد و گره ای از گره ها را نیز بگشاید.

ضرب المثل های کرمانی 
به قلم 

یحیی فتح نجات

به قلم میرسید عباس 
روح االمینی 

به  و  شناسد  می  را  الملک  کمال  ایران  هنری  جامعه 
او افتخار می کند. کمال الملک یکی از نقاشان بزرگ 
شاه  ناصرالدین  دیکتاتوری چون  و  است  قاجاریه  عصر 
هم ارزش نقاشی و هنر او را می دانست و از او حمایت 
می کرد. هر سال در اکثر روزنامه ها به ویژه در کرمان 
امروز از کمال الملک یاد شده است و زندگی او را همه 
به ویژه هنرمندان نقاش می دانند. کمال الملک را هم 
باید در مولفه های زمان و مکان شناخت با اینکه هنر 
نقاشی او مرزهای زمان و مکان را در نوردیده است و 
اجتماعی  رفتار  اما  است  جهانی  نام  یک  الملک  کمال 
باید در  را  او  اجتماعی و سیاسی  و موضع گیری های 
ویژه  به  روشنفکران  همه  شامل  این  و  شناخت  زمان 
نظام  در  که  بپذیریم  باید  شود.  می  نقاشان  و  شاعران 
فئودالی ها و عشیره ای یک شاعر و بعدها یک نقاش 
نمی تواند بدون تکیه بر یک قدرت سیاسی و اجتماعی 
به خلق آثارش بپردازد و لذا همه شاعران ایران خود را 
به  نزدیکی  این  میزان  و  کردند  نزدیک می  به سلطان 
خطاهای  داشت.  بستگی  شاعر  جهانبینی  و  شخصیت 
روشنفکران آنجا افزایش می یافت که بین واقعیت های 
عینی جامعه ای که در آن زیست می کردند و محتویات 
هنوز  علم  و چون  بود  تضاد  اغلب  آنها  و شناخت  فکر 
رشد نکرده بود آنها چراغی در دست نداشتند و همین 
از  پوچ  و عمل  است که شاهد هستیم هزاران تصمیم 
گفته  بیکن  فرانسیس  است.  داده  رخ  هنرمندان  سوی 
است نباید مانند کرم ابریشم در پیله خود بتنیم و نباید 

مانند  باید  کند  می  انبار  دانه  که  باشیم  مورچه  مانند 
زنبور عسل باشیم و تولید کنیم و تولید یک نقاش بی 
شک نقاشی است و تولید یک خطاط خط و تولید شاعر 

همان شعر است.
یک نقاش مانند کمال الملک در آن جامعه کوچک عصر 
ناصری نمی تواند گمنام و بی طرف باشد. در یک بازدید 
می  دیکتاتور  گاهی  و  گیرد  می  قرار  شاه  توجه  مورد 
هنر  از  شاعر  و  نقاش  چون  هنرمند  حمایت  با  خواهد 
آنها برای تداوم ظلم و توجیه ستم خود و فریب توده ها 

استفاده کند و کسی که دستانش به خون جوانان وطن 
آلوده است نیاز دارد با لبخند به شاعران و شنیدن مدح 
های آنها آن چهره را مخفی کند و یا نقاش چهره او را 
بکشد که مهربان است و عاشق میهن است. این گروه 
ازنقاشان که فکر و اندیشه و جهانبینی خود را زیرپا می 
اشتباهی  آیند دچار  و در خدمت ستم در می  گذارند 
بدنامی حرف می  به  آنها  از  تاریخ  و  فاحش می شوند 
زند اما گاهی این هنرمند نقاش است که برای تولیدات 
به  با مشکالت  آنها و مبارزه  هنر خود و جهانی کردن 

کمال  شود.  می  نابود  او  بدون  و  دارد  نیاز  دیکتاتور 
اخالقی خود  با حفظ سجایای  او  است  اینگونه  الملک 
در دربار شاه آثاری را خلق کرد که جهانی شد و نقاشی 
های او نام و آوازه او را بیش از خود شاه باال برد بدون 
از  کند.  تحریک  را  او  افتاده  عقب  مغز  حسادت  اینکه 
با دست پر  اروپا سود برد و  امکانات آموزشی جهان و 
به میهن برگشت. نزدیکی او به قدرت برای کسب مال 
و پول و ثروت نبود و بعد از ترور شاه هم کم کم خود 

را کنار کشید.
که  است  قاجار  شاه  این  و  ماند  پاک  الملک  کمال  نام 
اگر افتخاری دارد از کمال الملک است. در عصر سرمایه 
داری دیگر آن روابط وجود ندارد و نقاش هنرمند باید 
بین مردم و ستمکار مردم یکی را انتخاب کند. امروزه 
کرمان  در  بزرگی  هنرمندان  قاجاریه  دوره  برخالف 
نقاشی می کنند هر چند که با مشکالت اقتصادی دست 
به گریبان هستند. نمی توانند و نمی خواهند از امکانات 
دولتی اگر باشد استفاده کنند و لذا باید به مردم متکی 

باشند. اما هنر نمی خرد ایام و غیر از این هم نیست! 
خود  اندیشه  و  جهانبینی  اغلب  کرمان  امروز  نقاشان 
رااز همین جامعه می گیرند و تنها کسانی هستند که 
احساس خود را از مشکالت جامعه با زبان هنر نقاشی 
بیان می کنند اما هنر نقاشی دیدن را هم در مدارس ما 
یاد نمی دهند. کمتر شنیدم که دانش آموزان با معلم 
خود از یک نمایشگاه نقاشی دیدن کنند و در آنجا نقاش 
به آنها هنر نقاشی دیدن را یاد دهد که نباید نقاشی را 
دید بلکه باید حس کرد و اگر نسل جوان این راه را یاد 
می  پی  نقاش  هنرمندان  های  نقاشی  ارزش  به  بگیرد 
برد. چه بسا که در بین آنها کمال الملک هم باشد که 
پر پرواز ندارد اما کمال الملک پرواز را عمل کرد و پرنده 
باقی نماند بدون اینکه بداند.   فروغ فرخزاد گفت پرواز 

را به خاطر بسپار پرنده مردنی است!
حاال نوبت نقاشان استان است که پرواز را آغاز کنند! 

کوچه بن بست               به بهانه بیست و هفتم مردادماه، سالروز درگذشت »کمال الملک«؛

پرواز را آغاز کن!
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سرویس ادبی کرمان امروز
 

محتمل  و  است  حافظ  ما،  ادبیات  تاریخ  طنزسرای  بزرگ ترین  احتماالً 
است که در این گزاره، شکی نباشد برای اکثر و اغلب فارسی زبانان؛ اما در 
دوره های مختلف تاریخ و ادبیات ایران، »شعر طنز« یا »فکاهه« یا »هزل«، 
به آثاری گفته شده که قرارداد میان خود و مخاطب را به سبک و سیاقی 
تنظیم کرده اند که از نخستین واژه تا واپسین کلمه شعر، اثری از »جدیت« 

در آن نباشد!
از زغال هجو تا قلم موی طنز

سابقه طنازی ایرانیان، نه از سر شوخ و شنگی و دلسیری تاریخی و نه 
به دست تلخکان درباری که در هجو و هزل زیردستانی است که امیران 
و خواجگان را نقل و نبات نثار کرده اند و شرمساری از اهل و عیال را در 
هجویه های  سابقه  دیده اند.  نعم  ارباب  و  جاللت  اصحاب  کردن  شرمنده 
نمونه های طنزآوری  قبایل مهاجم نخستین  سروده شده در ذم سرداران 
است. در سده های نخست شعر فارسی آنجا که دربار مأمن شاعران بیکار 
پر مدعای پر گوست، مدح از حد گذشته شاعران در حق ممدوح گاه خود 
به طنز می ماند که اغراق و بزرگنمایی از اسباب طنز پردازی ست. اما عمده 
گونه مثبوت هجو و هزل رایج در میان شاعرانی ست که از سر حسادت و 
عناد در پی استهزای همدیگر و مقرب شدن به درگاه پادشاه مجنون بازند. 
از این روست که در دواوین منجیک و سوزنی و انوری می توان شهر هایی 
ثبت  زبان  دوران،  آن  در  بازار  کوچه  مردم  زبان  اما  یافت  گونه  از همین 
شده ای نیست. چه بسا آنچه دغدغه و لغلغه کالم مردم عام و عوام است به 
صحیفه ها راه نمی یابد و بازتاب آنها تا دوره بروز صوفیانه های فارسی کمتر 
مشهود است. در این دوره است که طنزو هزل در آثار برخی از بزرگترین 
علم  دار  میراث  که  سنایی  می کند.  بروز  متفاوت  کارکرد هایی  با  شاعران 
تصوف در شعری منقح است می گوید »هزل من هزل نیست تعلیم است 
/ بیت من بیت نیست اقلیم است« یعنی به هزل رویکردی تعلیمی قائل 
می شود. مانند آنچه موالنا در حکایت های چندگانه مثنوی معنوی آورده 
است  نداشته  ابایی  پریش  خاطر  و  عریان  ماجرای  بسط  و  نام  از شرح  و 
فلسفی و  برای تفهیم مطالبی عموماً  بازاری می داند  را  نیز هزل  او  چون 
عرفانی یا اجتماعی که از حوصله مخاطب عام یا سطح فرهنگی مناسبات و 
گفتمان های شخصی و اجتماعی اش فراتر نیست. هزل با رویکردی آگاهانه، 
در خدمت وعظی صریح می شود که روانشناسی مخاطب را خوب در نظر 
گرفته است. اما طنز در سعدی و حافظ به تعریفی هنری تر مزین می شود. 
طنز به مثابه سخنی تیز و گزنده که در ورطه سیاست و اجتماع می گردد 
و قصد اصالح و تربیت دارد، به ذم مستبد و هجو ارباب مظالم پرداخته 
که  بدستی ست  چماق  آشوب  شهر  قلیل  نابخردی های  غلو آمیز  آیینه  و 
صاحبان زور و زر و تزویر های بزرگند، با لشکری از شیوه های نزدیک و دور 
)هجو و هزل و سخره و کنایه و طعن و پوزخند و بداهت( به جنگ در دو 
فضای نظم و نثر می رود و حافظ در اشعار و سعدی – عموماً در گلستان – 
شحنه و محتسب و قاضی و زاهد و صوفی و عوام و خواص را، که جملگی 

اسباب الشرند به باد انتقاد می گیرد.
حافظ چه با قلب مثبت مناهی اعظمی چون می  و خرابات و رندانگی و 
چه با تاخت و تاز بی پرده بر پردگیان ریاکار دراز دست کوته آستین در 
جای جای اشعارش، به شیوه ای از طنز پردازی می رسند که خاص این دو در 
تعالی هنر آمیختن اسباب مختلف طنز آوری در مبارزه ای مستقیم با مظالم 
روزگار خودشان است. فضای سیاسی اجتماعی دوران حافظ و سعدی و 
تالش آنها در تبدیل زبان عامه و ابزار تفریح به آالت تنبیه در حیطه زبان، 
کردن  دادگاهی  و  استهزاء  آن  اصلی  که خصیصه  می سازد  عمیق  طنزی 
همه اربابان ریاکاری وظلم است در پیشگاه شعر و نثر، حکایت و مثل؛ اما 
شیوه حافظ سخن در پرده گفتن است و عشوه های طنازانه برقع پوشان 
کنایه و ایهام و در سعدی بر سبیل قصه گویان قدیم، ساخت موقعیت های 
حقیقی و مجازی و طنزی که شماتت اهالی دروغ و ریا را مردمی تر بیان 
می کند. اگر طنز دوران صوفیانه ها سه ضلع داشته باشد، حافظ و سعدی در 
قاعده این هرم و عبید زاکانی شاکله و مفسر چنین زبان آوری هایی ست به 
سبب روشنی کالم و صراحت لهجه اش در بیان ناسازگاری های اجتماعی و 
اخالقی و سیاسی آن دوران به طوری که مخاطب با خواندن مجموعه آثار 
هجو و هزل و طنز صریح عبید دورنمایی از آن عصر به دست می آورد که 
در درک صحیح حافظ و سعدی بسیار مفید است: »می ده که شیخ و حافظ 

و مفتی و محتسب / چون نیک بنگری همه تزویر می کنند.«
نیز موجود است که  از طنز پرخاشگر فلسفی  نوع خاصی  این میان  در 
در صوفیانه های معدودی از عرفا به چشم می خورد »عتابی که مجذوبان 
در جذبه عرفانی نسبت به ذات حق ابراز می کنند و حکایت طغیان انسان 
ساکت  نمی تواند  اجتماعی  بی عدالتی های  برابر  در  که  دارد  را  آگاهی 

بنشیند.«
به نظر می رسد مفهوم طنز در حافظ و عبید و سعدی تأکید بر جنبه ظلم 
ستیزی و دفاع از مظلوم در برابر قدرت حاکمه است نه شماتت اهل روزگار 
برخیزاننده  واکنشی  جهت  ایشان  از  انتظار  یا  ظلم  این  به  دادن  تن  در 

چنانچه در دوره مشروطه با آن مواجهیم.
نا آرامی های سیاسی و اجتماعی ایران مجالی برای شعرای دوران پس از 
این سه تن در تعالی هنر طنز پردازی نمی دهد که فضای شعر بعد از تجربه 
بزرگ ورود عرفان بدان، تا دوره اواسط دوره قاجار تغییر چندانی نمی کند. 

اگر ثباتی مانند آنچه در دوره صفویه حاکم می شود، دست می دهد، بازار 
شاعران درباری و شاعران کوچه بازاری توأمان و یکسان گرم است و شعر 
فلسفه  بازاری.  کوچه  شوخی های  و  مادی  تلذذ  برای  می شود  لطیفه ای 
در  افشار ها  طرزی  و  تزریقی  امثال  رقصانی  گربه  و  است  همان  زندگی 
بازی های زبانی اشعار بی معنا جهت به رخ کشیدن فن شاعری همان. شعر 
به انحطاط بحور دوری و مربعات و ملمعات رسیده است و نثر به ابتذال 
منشآت و مطنطن گویی های فرا ملتی در مراودات خاندان های نوپای زود 
الفیه  و  بافی   افیونیه  جز  می ماند  چه  پس  پی.  در  پی  سلسله های  افول 
شلفیه نویسی و بذله گویی های پسرقصاب با برادر زاده دالک و... »اگر عاقلی 
بخیه بر مو مزن / بجز پنبه بر نعل آهو مزن / سوی مطبخ افکن ره کوچه 

را / منه در بغل اش آلوچه را...}میرزا حسن مشرف اصفهانی{
تیری از شال شاهزادگان

طنز دوره مشروطه یک اتفاق است: تفنگی که از شال شاهزاده ای چون 
ایرج میرزا در می آید بساط سلطنت را نشانه می گیرد، علی اکبر دهخدا 
میرزاده  و  می گیرد  سخره  به  را  استبدادی  مسند  گویی  پرند  و  چرند  با 
خود  سیاسی  مقاصد  بیان  در  را  هجو  و  هزل  به  آمیخته  طنزی  عشقی 
به کار می برد و البته نسیم شمال )سید اشرف الدین گیالنی( که اشعارش 
ترجمان طوفان شمالغرب این مملکت محروسه است و جا پای روشنفکری 
بزرگ چون میرزا علی اکبرصابر و همقطاران قفقازنشینش در جای جای 
اشعارش پیداست و در حقیقت آشتی بین زبان مردم کوچه بازار و ترفند 
طنز پردازی به این زبان و از این دریچه به همراه کاریکاتور های نشریاتی 
چون مالنصرالدین و طوطی و... دست به دست هم می دهند تا فراز بلند 
اندیشه  نثر.  در  و چه  نظم  در  کنند چه  پایه ریزی  را  دوره مشروطه  طنز 
مبارزه با نشستن بر دوش تفنگداران مشروطه چی از شمالغرب تا جنوب را 
با خود همراه می سازد و شعر و بخصوص شعر طنز وسیله ای آگاهی بخش 
و نشتری تیز و به خاطر ماننده می شود برای مبارزانی که هم شاعر بودند 
و هم سیاستمدار و گره خوردن شعر و سیاست تاکنون شاید نقطه آغازی 
چنین داشته باشد: »دست مزن! چشم، ببستم دو دست/ راه مرو! چشم، 
دو پایم شکست/ حرف مزن! قطع نمودم سخن/ نطق مکن! چشم، ببستم 
دهن/ هیچ نفهم! این سخن عنوان مکن/ خواهش نافهمی انسان مکن/ الل 
شوم، کور شوم، کر شوم / لیک محال است که من خر شوم/ چند روی 
همچو خران زیر بار؟/ سر زفضای بشریت برآر – نسیم شمال، ترجمه ای از 

شعری با همین مضمون از هوپ هوپ نامه صابر«
مشروطه خط بطالنی شد بر گرایش غیر سیاسی طنازی های شاعران و 
نویسندگانی که عامل بدبختی ملت خواب زده را در بی لیاقتی سردمداران 
می دیدند و سعی در روشنگری به زبان مردم کوچه و بازار داشتند: »دور 
ظلمت بدل از دور ضیاء خواهد شد / دزد کت بسته رئیس الوزراء خواهد 
شد / مملکت باز همان آش و همان کاسه شود / لعل ما سنگ شود لولوها 
ماسه شود / تومپندار که نه شاه ونه شکر باقی ست / نه دگر روح ورمق در 
تن کشور باقی ست / عاقل آسوده بود تا بجهان خر باقی است / تا دو سر 

کرده به سنگان وبلنگر باقی است... ایرج میرزا«
شیوه تفکر طنازانه سیاسی با مجاهدان مشروطه وارد آماج نهضت تازه پا 
شد، ادبیاتی به وجود آورد که همه تفکرات جدید و متجدد شاعران سیاسی 
را در نقد و تقبیح سیاسیون متشاعر به کار می برد اما تفنگ طنز با توپ 
پاسخ گرفت و تیر خشم بدن نحیف عشقی را درنوردید. پهلوی اول مجالی 
برای عرض اندام شاعران نگذاشت و ریتم سریع اتفاقات جهانی هم جز به 
نشریات خارج از کشور در حد کاریکاتور و ستون های نثر و نظم ایدئولوژیک 

چیزی نیفزود.
سال های توفیق توقیف!

و  و خرافات  فساد  و  با جهل  مبارزه  عمومی،  افکار  تنویر  »نشر حقایق، 
تالش برای کسب آزادی و عدالت« شعار نشریه توفیق بود از آغاز انتشارش 
در سال 1302 تا توقیف آن در تیر ماه 1350.نشریه ای که اگر چه خود 
را با عنوان فرعی فکاهه در اذهان عمومی جا داد اما هر چه زمان بیشتر 
گذشت مشی سیاسی و سیستم بنیان نهاده شده مؤسسان آن _ برادران 

مجالت  انتشار  ساختار  در  شیوه  پرورترین  مقلد  و  جامع ترین   – توفیق 
مشروطه  که  )آنگونه  را  سیاسی  طنز  برای  توفیق  شد.  ایران  در  طنز 
چی های طناز تعریف کرده بودند( کنار شوخی ها و مطایبات مردم عوام، 
کنار دلخوشی های زمینی و شوخی های بگو و مگو کنار هم آورد اما نوک 
پیکان این نشریه همیشه چنانچه در سطور باال آمد سابقه ای استعمار و 
و شهرت  مدام  توقیف  با  که  توفیق  اوج  دوره  در  داشت.  استبدادستیزانه 
آن که  تیغ  زیر  اصلی  شخصیت های  بود،  همراه  مردم  بین  در  بسزایش 
و... بودند، در کنار تیپ هایی  نخست وزیرانی چون علم و هویدا و منصور 
برساخته ای چون کاکا و دیگران و تنها حزب رسمی فعال این ارگان یعنی 
»حزب خران«، ملغمه ای از لبخند و نیشخندی روشمند بود که در مقابل 
دستگاه های رسانه ای عریض و طویل حکومتی، بیشترین تعداد خواننده را 
داشت و البته همراهان و نویسندگان و شاعران بسیار تحصیلکرده و بیشتر 
از فرنگ آمده را نیز همراه خود کرده بود. نسل دوم و سوم نویسندگان 
توفیق همانهایی بودند که بعد ها کیومرث صابری – به تقلید از توفیق و 
شاکله طنازی آن – دور هم جمع کرد و در دهه های شصت و هفتاد، تا 
پایان خود خواسته آن، فتیله بقول خودش طنز گل آقایی را پایین کشید تا 
گونه ای دیگر از طنز مکتوب و رسانه ای در ایران همزمان با تحوالت سریع 
دولت اصالحات شکل بگیرد. نام های بزرگی چون باستانی پاریزی، ابوتراب 
مشیری،  فریدون  بهرنگی،  صمد  شاهانی،  خسرو  حالت،  ابوالقاسم  جلی، 
عمران صالحی  یا مهدی سهیلی شاعران و طنزپردازان نامداری بودند که 
کنار بزرگانی چون رهی معیری یا محمد علی افراشته در دوره های مختلف 
انتشار نشریه به همکاری با آن می پرداختند.شیوه توفیقی طنز پردازی در 
زمانه فراز و نشیب های دهه چهل و پنجاه تأثیر فراوانی بر هدایت جریان 

طنز در سالهای بعد از خود داشت:
چهره های  از  بسیاری  عضویت  و  خران  حزب  چون  حزبی  تک  حضور 
فرهنگی و ادبی آن دوره در این حزب با صدور کارت عضویت و شعار هایی 
وقت  حکومتی  دستگاه  در  را  آن  مانند  نهاد هایی  استهزای  مستقیماً  که 
اول  شخص  از  بدل  که  نخست وزیرانی  دادن  قرار  هدف  می داد،  نشان 
ادبی  پردازانه  طناز  حساب های  تسویه  و  نقد  پیکان  اصلی  نوک  مملکت 
بودند، وارد شدن صریح به مسائل روز جهانی و تغییرات سریع خاورمیانه 
و جهان، کنار مطایبات و لطیفه های مردم کوچه بازاری )مسائلی چون زن 
و ازدواج و مد و تقابل تجدد و سنت در بین عوام و خواص و شوخی با 
هنرپیشگان و...( همگی ملغمه ای از مجموعه ای موفق بود که هدفی – به 

قول خودش – جز تنویر افکار عمومی نداشت.
شاکله توفیق تا انتشار آخرین شماره اش، نه تنها پرداختن به نوع خاصی 
از طنز ظریف و تند و دهان شکن و مردمی بود بلکه به تربیت بسیاری 
از جوانانی پرداخت که بعد از وقوع انقالب اسالمی به ادامه جریان توفیق 

همت گماشتند.
نویسندگان و  برای نسل  بود  ادبی  انواع  پنجاه تمرین  دهه های چهل و 
شاعران ایرانی. ترجمه کتاب های طنزپردازان بزرگ جهان چون برنارد شاو 
و میلر و معاصرینی مثل عزیز نسین و برنامه های زنده رادیویی و تلویزیونی 
و تالش مجریان و نویسندگان این برنامه ها در جهت شاداب سازی فضای 
اجتماعی و سیاسی آن دوره و صد البته نیش و کنایه های عمیق بسیاری 
و درخواست  تا درک  نیز موجب می شد  آنها  نفی  و  به طرد  بسا  که چه 
عمومی نسبت به طنز و شوخ طبعی در ایران باال برود. سینمای فارسی نیز 
به رشد این شوخ بازی ها کمکی شایان کرد و تئاتر ها بیشتر و سینما کمتر، 
نوع خاصی از جریان طنز ساسی و اجتماعی را با خود به همراه داشتند. 
این نماد گرایی و تیپ سازی ها در تئاتر مخصوصاً فضایی برای بیان نمادین 
البته  و  به وجود آورد  را  انتقادات شدید علیه سانسور و اختناق حاکم  و 
این کنار همان فکاهه ها و مطایبه پسندی های عوامانه توازنی را در رویکرد 
طنز پردازی به وجود آورده بود. سمتی که با وقوع انقالب اسالمی و ظهور 
مجدد مجالتی چون طنز و کاریکاتور – با رویکرد طنز ورزشی و فلسفی ، 
خورجین و گل آقا ادامه راه توفیق بود با بازپروری ها و تعریف های تازه ای 
از طنز سیاسی که کیومرث صابری آن را پایه گذاری کرده، پرورش داده 

و به تاریخ سپرد.
گل آقای خارزار و طنازان دست قیچی

گل آقا مجله ای بود که از 23 دی ماه 1363 تا دوم آبان 1381 پانصد و 
چند شماره از آن به انضمام ماهنامه ها و سالنامه ها منتشر شد و با شاکله نو 
تعریف طنز گل آقایی تأثیر بسزایی در آغاز مجدد طنز پردازی بعد از انقالب 
و قوام و تدوین مجموعه هایی داشت که به نوعی ذخیره ماندگاری از بیش 
از نیم قرن تجربه طنزپردازی در ایران بودند. صابری معتقد بود: »طنز گل 
آقایی زدن با شاخه گل به صورت فردی است که به خواب فرو رفته و هدف 
بیدار کردن اوست... طنز گل آقایی مثل تیغ جراحی است که بدن بیمار را 
به قصد بهبود و معالجه می برد و البته با چاقوی سالخی تفاوت دارد.«در 
این جریان و تعریف تازه از طنز به معنای سیاسی آن طنز پرداز کمترین 
اصطحکاک را با شرایط سیاسی حاکم داشت و آنچه بیشتر مورد هدف بود 
»نقد شوخ طبعانه مسئوالن وقت با حفظ روابط و ضوابط و خطوط قرمز و 
بیان کلی مشکالت و معضالت آحاد مردم در محدودیت رسانه ها در شرایط 
خاص جنگ و دوران به اصطالح سازندگی بود«. صابری در حقیقت با یک 
تیر چند نشان زد، دست به عصا راه رفت تا میانسالی و پختگی طنازی در 

ایران، به باد تند روی های رایج نرود و هم سیخ بماند و هم کباب.
پرویز شاپور، مرتضی فرجیان، عمران صالحی، محمدرفیع ضیایی، احمد 
و  نصرآباد  زرویی  ابوالفضل  احترامی،  منوچهر  پاک شیر،   ناصر  عربانی، 
بزرگمهر حسین پور رویا صدر و عباس خوش عمل و بسیاری از پیشینیان 
و پسینیان طنز و کاریکاتور، همراهان جدی این مجله بودند. مجله ای که 
از پدربزرگ ها تا فرزندان و نوه ها دست به دست می شد و در فضای سخت 
آن روز ها سوژه های ناب کاریکاتورهای معاون اول ریاست جمهوری وقت 
– مرحوم حسن حبیبی – و هیأت های همراه شلیک خنده را به سبد های 
جزو  اکنون  آقا  گل  سالنامه های  آورد.  باز  مردم  برگشته  جنگ  از  خالی 

بهترین منابع پژوهشی در سابقه طنز پردازی در ایران و جهانند.
شلیک توپ اصالحات اما روان طنز خاص گل آقایی را رنجاند. نشریاتی 
چند در آمد و شد بودند و وقتی توانایی های همکاران جوانتر گل آقا در 
رویکرد به تجربه سیاسی تر از طنز بدون رعایت حدود و ثغور گل آقایی 
کشف شد، سرعت تحوالت با تولد و گسترش رسانه های مجازی و مجالت 
جامعه  تبدار  سلیقه  داشتند  گونه  دیگر  رویکردی  که  چند  ای  تخصصی 
داد. کسانی  کاریکاتور سوق  و  دیگر طنز  انواع  به  را  و کف خورده  سوت 
منزویان  که  کسانی  نیز،  مرز ها  از  ناچار  و  گذشتند  قرمز  مرز های  از  که 
تعریف  دنبال  که  کسانی  تدریس،  و  تألیف  مشغول  و  شدند  آقایی  گل 
و  محافل شوخی ها  انداختند،  راه  محفلی  طنز های  و  طنز شدند  از  نویی 
مطایبات و فکاهه ها. محفل طنز هایی که نه گل آقایی بودند، نه توفیقی و 
نه کوچه بازاری، نه سیاسی و نه اقتصادی، دوران ظهور »فکاهه هایی مردمی 
بود که نوک پیکان طنز نه مسئوالن که بیشتر مردم بودند، نه زمیندار که 
نزدیک ته خیار«. انگار که کالن روایتی به نام طنز سیاسی در عصر پست 
گروتسک هایی  و  شد  ادبی  سبک های  وارد  طنز  که  باشد  شکسته  مدرن 
در شعر دهه هفتاد و هشتاد متولد شد که رویکردی دیگرگونه از طنزی 
طنز پردازی  و  طنز  نو  تعریف های  دو سوی  می داد.  نشان  را  نشده  تجربه 
حرکت عمیق نحله های سیاه تر و سیاسی تر طنز در شعر جدی معاصر و 
مکتوبات مجازی غیر رسمی و هستی رسانه ای فکاهه های محفلی و نوعی 
ملیحه  و  ظریفه  و  معشوق  و  محبوب  پیکانش  تیر  که  آیرونیکال  طنز  از 
و  سیاسی  سریع  و  متفاوت  تجربیات  خاطر  به  شاید  حاضر  دوران  است. 
کردن  خطی  خط  خطاها.  و  آزمون  همین  برای  باشد  فرصتی  اجتماعی 
صفحاتی چند تا نقش ها مشتریان خود را بیابند و تریبون ها در رسمیت 
بخشیدن به تعاریف تازه طنز، تالش خود را انجام دهند. آنچه مسلم است 
شیوه ها و طرز ها و شاخه های متفاوت طنز از آغاز آن تاکنون و به انضمام 
آنچه از ادبیات غرب وارد شیوه های وطنی آن شده است، امکان ظهور و باز 
تعریف های متفاوتی از طنزنگاری را به ما می دهد اگرچه در غروب بت های 
بزرگ طنز های سیاسی و نسل توفیقیان – که در طی سه دهه – بیشترشان 
دار فانی را وداع گفته اند دوران ظهور خدایگان کوچک است و افول مردان 
بزرگ، اما شگرد های خنداندن مردم بیشمار می کند. در اینجا شایان ذکر 
است ادبیات اقوام ایرانی نیز در دهه های اخیر با طنز و ملحقات آن آشتی 

خاصی داشته است.
و  کرمان  چون  مختلفی  شهر های  در  کاریکاتور  و  طنز  نشریات  ظهور 
اردبیل و... تمرین طنز هایی جدی در زبان ها و گویش های مختلف ایرانی 
بر خالف ادبیات طنز حاکم، رنگ و بویی بومی و اصیل تر نسبت به ادبیات 
مرکز یا شبکه طنز عمومی کشور را دارد. مطبخ گرم این زبان ها و گویش ها 

پایگاه مردمی تری نسبت به گرایش های دیگر داشته و دارد.
بی محدوده  و  هزل آمیز  عموماً  نگاری های  واقع  بین  ایران،  امروز  طنز 
خیاری  دوغ  آب  مطایبات  رفته  رو  و  رنگ  دغدغه های  ادامه  تا  مجازی، 
و  چند  مجالتی  در  نئوکالسیک  فکاهه های  باروهای  تشکیل  تا  رسانه ای، 
محافل پر رونق دست نشاندگان مردمی طنز، تا پدرخواندگان خود خوانده 
محققی  بقول  که  است  نوسان  در  خارجی  و  داخلی  جشنواره های  در 
فرنگی:»جهان داستانی برتر با رمانس، بدترباهزل و برابربا تاریخ سرو کار 

دارد.

منبع: روزنامه ایران

نگاهی به سابقه طنز ادبی در ایران و شرایط و وضعیت آن در ادوار مختلف؛

طنز در ادبیات ایران؛ از حافظ شیرازی تا گل آقا
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اینترسپت:  

افشای ۵ دروغ آمریکا 
درباره ایران

پایگاه اینترنتی اینترسپت در مقاله ای به ۵ دروغ دولت آمریکا درباره ایران که 
باید افشا شود، پرداخت.

به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، پایگاه اینترنتی 
شود  افشا  باید  که   ایران  درباره  دروغ   ۵ به  مقاله ای  در  اینترسپت 
پرداخت و نوشت: ماه قبل، کاخ سفیِد ترامپ یک بیانیه دیگر درباره 
و  دروغ  از  پر  که  کرد  منتشر   ۲۰۱۵ سال  هسته ای  توافق  و  ایران 
یک  بیانیه،  این  در  نبود.  حقیقت  کل  بازگوکننده  و  بود  تحریف 
وجود  ”شکی  بود:  متمایز  سطر ها  بقیه  از  که  داشت  وجود  جمله 
را  آن  مفاد  توافق،  آمدن  وجود  به  از  قبل  حتی  ایرانی ها  که  ندارد 

نقض می کردند.“
اینکه  از  قبل  ایرانی ها  آیا  است؟  درست  می شنویم  که  چیزی  آیا 

توافق وجود خارجی داشته باشد آن را نقض می کردند؟!
در ادامه این گزارش آمده است: دروغ های دولت ترامپ درباره موضوع 
ایران اکنون از حد مضحک نیز گذشته است. با این حال این مسئله 
می تواند  آمریکا  دولت  دروغ های  نیست.  دار  خنده  عنوان  هیچ  به 
پیامد های خطرناکی داشته باشد، به همین سبب افشای آن ها واجب 

است.
دروغ اول: ایران در حال ساخت بمب هسته ای است

با اشاره به ”تالش“  ادعایی  دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در 
اعالم کرده که جمهوری  تسلیحات هسته ای“  برای »ساخت  ایران 
تسلیحات  خطرناک ترین  به  دستیابی  آستانه  در  زودی  به  اسالمی 
جهان خواهد بود. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل نیز گفته 
تسلیحات  برنامه  کرده  تالش  توافق هسته ای  از  بعد  حتی  ”ایران 

هسته ای خود را برای کاربرد در آینده، حفظ کند و توسعه دهد.“
حقیقت آن است که گرچه صحبت از برنامه هسته ای ایران درست 
است، برنامه ای که بر اساس پیمان عدم اشاعه، امری مشروع است، 
صحبت کردن از برنامه تسلیحات هسته ای ایران یک دروغ صرف 

است و سازمان های خبری متعدد این مطلب را تایید کرده اند.
در ماه ژانویه دن کوتس، رئیس سابق سازمان اطالعات ملی آمریکا 
دیدگاه  سنا  مجلس  در  دیگر  بار  بود  منصوب  ترامپ  طرف  از  که 
شانزده نهاد اطالعاتی آمریکا را تایید کرد و گفت: ”ارزیابی ما هنوز 
هم این است که ایران در شرایط کنونی فعالیت هایی را که از نظر 
ما برای تولید یک بمب هسته ای ضروری است شروع نکرده است.“

دروغ دوم: ایران توافق هسته ای را نقض کرد
دولت  یکجانبه  خروج  از  قبل  ایران  است  کرده  ادعا  بار ها  ترامپ 
آمریکا از توافق و اعمال مجدد تحریم های اقتصادی علیه تهران، در 

حال نقض این توافق بود.
ترامپ ادعا می کند ایران نقض های متعددی را مرتکب شده است. 
تام کاتن، سناتور تندرو نیز تهران را متهم کرده که مفاد قرارداد را 
بار ها نقض کرده است. مارک دوبوویتس، رئیس نهاد محافظه کار 
»بنیاد دفاع از دموکراسی ها« نیز همین ادعا را کرده و گفته است 

ایران به شکلی فزاینده در حال نقض توافق بود.
بان  به عنوان دیده  اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس  واقعیت  اما در 
هسته ای سازمان ملل بیش از ۱۲ گزارش را منتشر و در آن اعالم 
کرد ایران به شکل کامل از مفاد توافق تبعیت کرده است. در آوریل 
۲۰۱۸ جیمز متیس، وزیر دفاع وقت آمریکا توافق هسته ای را توافقی 
”کامال قوی“ توصیف کرد. حتی گادی آیزنکات، فرمانده وقت ارتش 
رژیم صهیونیستی در ماه مارس ۲۰۱۸ گفت توافق با همه نقایص 

آن در حال کار کردن است.
دروغ سوم: ایران کشور اصلی حامی تروریسم است

کشور  ”ایران  گفت   ۲۰۱۸ سپتامبر  در  آمریکا  خارجه  امور  وزارت 
پیشروی دنیا در زمینه حمایت از تروریسم دولتی است.“ جان بولتون، 
مشاور امنیت ملی آمریکا چند هفته بعد ادعا کرد جمهوری اسالمی 
”حامی مالی اصلی تروریسم بین الملل در دنیا از سال ۱۹۷۹ بوده 

است.“
بحث  واقعیت  این  درباره  کسی  کمتر  نیست.  منطقی  اصال  این 
می کند که تهران از حماس و حزب اهلل حمایت کرده و هر دوی این 
گروه ها را دولت آمریکا به عنوان سازمان های تروریستی بیگانه طبقه 
بندی  کرده است. در حالی که میلیون ها فلسطینی و لبنانی این 
گروه ها را به عنوان گروه های مقاومتی در نظر می گیرند که علیه 

اشغالگران اسرائیلی نبرد می کنند.
بر اساس شاخص تروریسم جهانی در سال ۲۰۱۸ که توسط مؤسسه 
اقتصاد و صلح تدوین شده بیش از نیمی از کشتار های تروریستی 
افراد در جهان در سال ۲۰۱۷ در نتیجه حمالت چهار گروه داعش، 
طالبان، الشباب و بوکوحرام بوده که به باور کارشناسان هیچ ارتباطی 
بزرگترین  به عنوان  این عربستان سعودی  واقع،  در  ندارند.  ایران  با 
رقیب منطقه ای ایران است که متهم به حمایت تسلیحاتی و مالی 
پوشش  از  استفاده  و  افراطی  تروریستی  عناصر  این  از  بسیاری  از 

ایدئولوژیک سلفی برای آن ها شده است.
نیوز  فاکس  شبکه  در   ۲۰۱۶ انتخاباتی  تبلیغات  جریان  در  ترامپ 
عراقی ها  کرد؟  منفجر  را  جهانی  تجارت  مرکز  کسی  ”چه  گفت: 
نبودند بلکه سعودی ها این کار را کردند، نگاهی به عربستان بکنید 
و اسناد را باز کنید.“ اگر کشوری وجود دارد که شایسته عنوان حامی 
اصلی تروریسم دولتی در جهان است، این کشور، عربستان سعودی 

است نه جمهوری اسالمی ایران.
دروغ چهارم: ایران با القاعده کار می کند

دولت ترامپ با دست یازیدن به رابطه ساختگی میان ایران و القاعده 
راهی نوین را برای توجیه ادعای خود درباره حمایت ایران از تروریسم 
دولتی و پوشش قانونی برای اقدام نظامی احتمالی پیدا کرده است. 
ترامپ ادعا کرده است که تهران از القاعده حمایت می کند. مایک 
پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا در دوره ای که رئیس سیا بود گفت: 
”همه می دانند که روابطی در میان بوده و دوره هایی بوده است که 

ایرانی ها در کنار القاعده کار کرده اند.“ )!(
سال  در  ترور“  انداختن  سایه  ”القاعده:  کتاب  مؤلف  بِرک،  جیسون 
۲۰۱۷ گفت: ”من هیچ شاهدی دال بر همکاری ندیده ام.“ مرکز مبارزه 
با تروریسم در وست پوینت در گزارشی در سال ۲۰۱۲ اینگونه نتیجه 
گیری کرد که رابطه میان القاعده و ایران ”رابطه هم پیمانی نیست 

بلکه شدیدا خصمانه است.“
دروغ پنجم: جنگ با ایران راحت خواهد بود

که  است  کرده  تهدید  ترامپ  باشد.  دروغ  احمقانه ترین  شاید  این 
”پایانی رسمی برای ایران“ در کار خواهد بود. مضحک خواندن این 
ایران عراق  باید گفت  و  نمی کند  ادا  را  اظهارات حق مطلب  قبیل 

نیست. 

وزیر کشور:  

هنرمندان باید به جامعه نشاط و امید بدهند

آخرین خبرها از رمز دوم یک بار مصرف

وزیر کشور گفت: هنرمند ما باید بداند در جامعه ای 
زندگی می کند که مردم آن به هدف خود، مقدسات 
و حرکت در مسیر کمال اعتقاد دارند و ما باید تالش 
کنیم همه امکانات را برای این جامعه فراهم کرده و به 

آنها بالندگی و نشاط بدهیم. 
به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی شامگاه جمعه 
تولیدات  جشنواره  دومین  و  بیست  گشایش  آیین  در 
مراکز صدا و سیما که در بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: 
پیوند حوزه سیاست، امنیت، توسعه، مشارکت با حوزه 
امکانپذیر  اما  بیاید  نظر  به  شاید سخت  زیبایی  و  هنر 
را  داریم وظیفه خود  رو  تا در مسیری که پیش  است 
نسبت به شهدا و نظام اسالمی و همه آنانی که دل در 

گرو سربلندی کشور دارند، انجام دهیم.
وی با بیان اینکه باید به شکلی حرکت کنیم که در این 
جامعه امید را ایجاد کنیم، اظهار کرد: مردم ما در هر 
شرایطی در کنار انقالب ایستاده اند و از باورهای خود 
حمایت کرده اند و  اگر امروز ما توانسته ایم روی پای 
خود بایستیم و با وجود فشارها، تهدیدها در مسیر کمال 
حرکت کنیم و دشمنان هر روز ناامیدتر از دیروز شده و 
در این ۴۰ سال نتوانسته کاری انجام دهد به دلیل این 
است که مردم ما زیبا و رشید هستند و مصلحت جامعه 

را می فهمند و در این راه مستحکم ایستاده اند.

رحمانی فضلی، هنر را یکی از راه های رسیدن به فطرت 
هنرمندان  نگاه  اگر  کرد:  خاطرنشان  و  برشمرد  الهی 
مردم  کمک  و  هدایت  جهت  در  باشد  خیر  بر  مبتنی 

برای رسیدن به کمال حرکت می کنند.
وی انسان را موجودی کمال گرا خواند و افزود: ما در 
ائمه اطهار  این مسیر، راهنمایانی چون پیامبر )ص( و 
سوی  به  ما  حرکت  برای  شرایط  همه  و  داریم  را  )ع( 
کمال مهیا است و خداوند در درون ما نیز فطرت و عقل 
را قرار داده است اما در تالطم های درونی و در شرایط 
مختلف اسیر شیطان می شویم و مسیر خود به سوی 
کمال را در دسترسی به قدرت، ثروت و مواردی مانند 

آن که دست یافتنی تر است، می دانیم.  
وزیر کشور اظهار کرد: ما اکنون در جامعه ای زندگی 
می کنیم که سراسر زیبایی است و این زیبایی را انسان 
همه  انقالب  مختلف  مراحل  در  که  اند  زده  رقم  هایی 
هستی خود را فدای انقالب کرده اند و هرجا الزم بوده 
از جان و هستی و مال خود مایه گذاشته اند و عبادت 

برای آنها اوج بندگی است.
وی گفت: اگر با این نگاه به جامعه بنگریم وظیفه من 
ابزاری  را  سیاست  که  است  این  کشور  وزیر  عنوان  به 
بدانم برای اهمیت دادن، مشارکت جویی و تنظیم روابط 
مناسب و اعتالی انسان ها و امنیت را پدیده ای بدانم 

در  را  آنها  و  بدهد  آرامش  واال  های  انسان  این  به  که 
فراهم  را  آرامشی  و  امنیت  و  امن حمایت کند  شرایط 
کنم که آنها دغدغه تأمین زندگی و معیشت و آزادی و 

عدالت نداشته باشند.
وزیر کشور گفت: جشنواره تولیدات مراکز صدا و سیما، 
به  ها  استان  های  داشته  معرفی  برای  بزرگی  ظرفیت 

کشور با نگاه هنر است.
مشابه  های  جشنواره  و  جشنواره  این  کرد:  اظهار  وی 
نیز که از سال ۷۴ در صدا وسیما فعال شده، ظرفیت 
بزرگی است که توانسته خیلی خوب پیش برود و با این 
نقش  جامعه  تعالی  در  شده  خلق  که  زیبایی  کارهای 

داشته باشد.

 استفاده از رمز دوم پویا در یکی از بانک ها اجباری 
از  فعال  می توانند  بانک ها  سایر  مشتریان  اما  شده، 
که این  کنند، چرا همان رمز دوم ثابت خود استفاده 
مذکور  بانک  داخلی  سیاست های  اساس  بر  اقدام 

ح بانک مرکزی ندارد. بوده و ربطی به طر
کاال و  گسترش سایت های فروش  گزارش ایسنا، با  به 
استفاده  مردم،  سوی  از  اینترنتی  خریدهای  افزایش 
کارت های بانکی، رواج قابل توجهی پیدا  از رمز دوم 
از  مردم  از  زیادی  تعدادی  روزها  این  و  است  کرده 
این رمزها استفاده می کنند؛ حال آنکه رمزهای دوم 
گاها مورد فیشینگ )سرقت اطالعات اینترنتی(  فعلی 
برخوردار  باالیی  امنیت  از  است  ممکن  و  گرفته  قرار 

نباشند.
گفته می شد، پلیس فتا و سایر نهادهای  که  آن طور 

که نسبت به  مسئول از بانک مرکزی خواسته بودند 
کند  ارائه رمز دوم یک بار مصرف و پویا به مردم اقدام 

تا امنیت این خریدها افزایش یابد.
که  شد  اعالم  گذشته  سال  در  راستا،  همین  در 
رمزهای دوم پویا از خرداد ماه امسال اجباری خواهد 

شد و رمزهای دوم ثابت قابل استفاده نیست.
و  شده  اجرایی  اپلیکیشن  پایه  بر  ح  طر این  بود  قرار 
مشتریان بانکی پس از احراز هویت حضوری، بتوانند 
از طریق اپلیکیشن های بانکی نسبت به دریافت رمز 

کنند. دوم یک بار مصرف اقدام 
گوشی های  با توجه به اینکه بخشی از مردم ایران از 
در  اپل  شرکت  اقدام  می کنند،  استفاده  آیفون 
سبب  ایرانی  اپلیکیشن های  برخی  مسدودسازی 
متوقف  اپلیکیشن  طریق  از  ح  طر این  اجرای  تا  شد 

مشکل  ایجاد  از  جلوگیری  برای  مرکزی  بانک  و  شود 
در اپلیکیشن ها به دنبال شیوه دیگری برای دریافت 

رمز دوم پویا باشد.
اجرایی  زمان  درخصوص  مرکزی  بانک  مسئوالن 
که باید برای  گفتند  ح صحبتی نکردند و  شدن این طر
اجرایی  عمل،  دقت  با  و  تصمیم گیری  موضوع  این 
کرده  اعالم  بانک ملت  که  در حالی است  این  شود. 
کنش های  ترا تمامی  ابتدای شهریورماه،  از  که  است 
کارت )به جز قبوض عمومی همچون  نیازمند رمز دوم 
گاز و تلفن( صرفا با استفاده از رمز دوم پویا  برق، آب، 
امکان پذیر خواهد بود؛ به عبارت دیگر استفاده از رمز 
دوم پویا در این بانک از اول شهریور اجباری می شود. 
که بانک مرکزی اجرای  گمان می رفت  با این خبر این 
کار خود قرار داده و از شهریور  ح را در دستور  این طر

ماه استفاده از رمز دوم پویا اجباری خواهد شد، اما 
کی از آن  پیگیری های ایسنا از مقام های مسئول حا
که این موضوع تنها مربوط به بانک ملت بوده  است 
این  در  ابالغیه ای  یا  بانک مرکزی هیچ  بخش نامه  و 
به  ارتباطی  ملت  بانک  اقدام  و  است  نداشته  زمینه 

برنامه بانک مرکزی ندارد.
برای  برنامه ریزی  حال  در  کنون  هم ا مرکزی  بانک 
در  تنها  ملت  بانک  اقدام  و  است  ح  طر این  اجرای 

راستای سیاست های خود این بانک است.
معتبرند  کان  کما ثابت  دوم  رمزهای  ترتیب،  این  به 
کنش های  ترا برای  رمزها  این  از  می توانند  مردم  و 
بانک  مشتریان  اما  کنند،  استفاده  خود  اینترنتی 
ملت باید حتما نسبت به دریافت رمز دوم پویا اقدام 

کنند.

مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو  یک 
شورای اسالمی با بیان اینکه »قیمت خودروهای 
گفت  است«،  دالالن  رفتار  از  متاثر  عمدتا  داخلی 
بازار شیرین  که  این هستند  به دنبال  که عده ای 
شاید  تا  بیایند  خودرو  بازار  به  دالالن  و  شوند 

کنند. خودروسازها از ورشکستگی نجات پیدا 
با اشاره  ایسنا  با  گفت وگو  محمدرضا منصوری در 
گفت: در همه بازارها  به وضعیت فعلی بازار خودرو 
عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می کند اما در بازار 
که  بودیم  زیادی  دالالن  حضور  شاهد  ما  خودرو 

کننده قیمت خودرو هستند. آنها تعیین 
کاهش قیمت دالر بر قیمت خودرو  وی درباره تاثیر 
کاهش قیمت موقتی باشد تاثیر  گر این  گفت: ا نیز 
گرچه  سریعی روی قیمت خودرو نخواهد داشت. ا

اثر  خارجی  خودروهای  قیمت  روی  است  ممکن 
عمدتا  ما  داخلی  خودروهای  قیمت  ولی  بگذارد 

متاثر از رفتار دالالن است.
سال  دو  »در  اینکه  بیان  با  مجلس  نماینده  این 
از قیمت  ارزانتر  آزاد  بازار  گذشته قیمت خودرو در 
کارخانه بود«، افزود: در آن زمان خودروی سوزوکی 
و  نمی رفت  فروش  به  هم  تومان  میلیون   ۱۳۰ با 
تومان  میلیون   ۱۲۰ آن  قیمت  کارخانه  از  بیرون 
برای  تقاضا  این همه  که  افتاد  اتفاقی  اما چه  بود 
بانک  از  پول ها  می رسد  نظر  به  رفت.  باال  خودرو 
و  داشتیم  تولید  کاهش  قدری  آمده،  بیرون 
دالالن اقدام به خرید خودرو و باال بردن تقاضای 
افزایش  به  منجر  امر  همین  که  می کنند  مصنوعی 

قیمت خودرو شده است.

موثری  نقش  »دولت  اینکه  بیان  با  منصوری 
دولت  افزود:  نداشته«  خودرو  قیمت  کنترل  در 
می توانست با واردات خودروی دست دوم و ارائه 
بنادر هستند و  که در  مجوز در مورد خودروهایی 
کند و اجازه خرید  اسقاط می شوند بازار را متعادل 
در  مالیاتی  یا  ندهد  دالالن  به  را  خودرو  فروش  و 
کند اما مثل اینکه به دنبال این  این زمینه وضع 
بازار  به  دالالن  و  شوند  شیرین  بازار  که  هستند 
که شاید خودروسازها از ورشکستگی  خودرو بیایند 

کنند. نجات پیدا 
کرد:  اضافه  مجلس  صنایع  کمیسیون  عضو  این 
کنند  را مشخص  اولویت های خود  باید  مردم هم 
کاالیی  با  کشیده اند  زحمت  آن  برای  که  پولی  و 
ما  نکنند.  عوض  نیست  ارزشمند  هم  خیلی  که 

تحمل  و  صبر  مقطعی  در  که  بودیم  این  شاهد 
کاهش  درصد   ۲۰ خودرو  قیمت  شد  باعث  مردم 
کاالی موقتی  کند. در همه دنیا خودرو یک  پیدا 
و نه سرمایه ای است و پنج ساله اسقاط می شود 
برای  تومان  میلیارد  یک  از  بیش  کسی  اینکه  اما 
راحت  و  مفتی  را  پول  این  البد  دهد  پول  خودرو 
با زحمت به  که  کسی پولی  آورده وگرنه  به دست 
میلیون   ۱۰۰ که  کاالیی  چنین  به  را  آورده  دست 

تومان هم نمی ارزد نمی دهد.
صورت  »در  اینکه  بیان  با  پایان  در  منصوری 
از بازار خودرو وضعیت بازار خودرو  خروج دالل ها 
خواست  مردم  از  می گردد«  بر  قبل  حالت  به 
کنند تا وضع  دوراندیش باشند و یک سال تحمل 

بازار به وضعیت مطلوب برگردد.

راهکارهای یک عضو کمیسیون صنایع مجلس برای کنترل
 قیمت خودرو

خبر
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 ترکیدگی الستیک پراید 

سه کشته 

و مصدوم  بر جای گذاشت
 برخورد پراید با خودرو پلیس ۲ کشته ویک مصدوم برجای 
گذاشت علت حادثه سرعت باالی پراید و ترکیدگی الستیک 

پراید عنوان شده است.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان،   
یک  گفت:  بشاگرد  گنج  قلعه  راه  پلیس  رئیس  پور  شیخی 
دستگاه سواری پراید از جاده منوجان به طرف قلعه گنج در 
حال حرکت بوده و تقریبا در نزدیکی شهر قلعه گنج تقریبا 
خودرو  عقب  الستیک  ترکیدکی  کشیت  راهی  دو  از  قبل 
پراید  خودرو  تعادل  خوردن  هم  به  موجب  راست  سمت  از 

می شود .
راه  پلیس  یکدستگاه سواری سمند  افزود:در همین حین  او 
پراید  بوده که  پراید  حین ماموریت در جاده و الین مخالف 
در  راننده  توانایی  عدم  علت  به  الستیک  ترکیدگی  از  پس 
کنترل وسیله نقلیه از طرف دو درب و بدنه ی سمت راست به 

جلو خودرو سمند پلیس راه برخورد می کند.
او تصریح کرد:در این سانحه دو نفر از سرنشینان خودرو پراید 

در دم فوت می کنند و راننده پراید مصدوم می شود.

سانحه رانندگی

 برای بخشدار فهرج
بخشدار مرکزی فهرج دربرگشت ازماموریت خدمات رسانی به 

روستاهای این شهرستان دچارسانحه شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ، 
حسین جواد نیا بخشدار بخش مرکزی فهرج که برای پیگیری 
امور روستا ها و مشکالت مردم عازم کرمان شده بود هنگام 

بازگشت حوالی بم دچار سانحه شده است.
تایید  با  فهرج  فرمانداری  اجتماعی  سیاسی  معاون  رهگویی 
به  امدادی  نیرو های  توسط  بالفاصله  گفت:جوادنیا  خبر  این 
انتقال پیدا کرده است و دربخش آی  بیمارستان پاستور بم 

سی یو بیمارستان پاستور بم بستری است.
حسین جواد نیا از مسئولین مردمی و پرتالش شرق استان 
است که در زمان تصدی بخشداری نگین کویر خدمات زیادی 
.وی  کرد  ارائه  کویر  نگین  بخش  در  زدایی  محرومیت  برای 
مدتی است که به عنوان بخشدار مرکزی فهرج منصوب شده 

است.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ـ ورزشی گل گهر سیرجان 
فوتبال  گفت: چیزی که سال گذشته سبب موفقیت 
گل گهر و صعود این تیم به لیگ برتر شد، اتحاد همه 

عوامل در سراسر استان بود.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان  ، محمد جواهری، مدیرعامل باشگاه فرهنگی ـ 
دوره  افتتاحیه ی  مراسم  در  گهر سیرجان  ورزشی گل 
با شرکت  دانش افزایی داوران فوتبال استان کرمان که 
برگزار  میزبانی سیرجان  به  استان  از سراسر  داور   ۱۰۰
از برگزاری این دوره به میزبانی  ابراز خرسندی  با  شد، 
داوران  جمع  در  اینکه  از  خوشحالیم  گفت:  سیرجان 

مظلوم و زحمتکش استان کرمان هستیم.
او ضمن خیرمقدم به ممبینی، رئیس کمیته فدراسیون 
فوتبال جمهوری اسالمی ایران افزود: این روزها، روز های 
از یک  پرکاری برای ورزش کشور است، چرا که کمتر 
هفته تا رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور باقی مانده، 
از فردا نیز رقابت های لیگ دسته اول شروع می شود، 
استان  دعوت  داشتند  وی  که  زیادی  مشغله ی  با  لذا 

کرمان را پذیرفتند و این جای تشکر و قدردانی دارد.
استان کرمان  فوتبال  قرایی، رئیس هیات  به  جواهری 
وی  کرد:  تصریح  و  گفت  خداقوت  و  نباشید  خسته 
آموزش  حوزه ی  در  که  خوبی  برنامه های  با  تیمش  و 
عنوان  به  آموزش  امروز  دادند  نشان  گذاشتند،  استان 

اصلی  اولویت های  از  یکی  و  برنامه ها  رئوس  از  یکی 
مطرح  استان  فوتبال  هیئت  در  دوستانشان  و  قرایی 

است.
استان  فوتبال  فعلی  وضعیت  از  خرسندی  ابراز  با  او 
کرمان، بیان کرد: امروز در هیات فوتبال استان کرمان 
حضور  واقع  در  و  داده  رفاقت  به  را  خود  جای  رقابت 
قرایی و جهانشاهی در کنار هم یک نقطه ی قوت برای 

هیئت فوتبال استان کرمان شده است.
ورزشی  ـ  فرهنگی  باشگاه  اینکه  بر  تأکید  با  جواهری 
استان حمایت  آموزشی  برنامه های  از  گل گهر همواره 
به  و  کنار  در  همواره  ما  گفت:  کرده،  اعالم  را  خودش 
شهرستان  و  استان  فوتبال  هیئت  یاور  و  یار  عنوان 
کرمان هستیم، هر چند هرچه در حوزه آموزش انجام 

دهیم باز هم کم است.
مدیرعامل باشگاه فرهنگی ـ ورزشی گل گهر سیرجان 
ابراز امیدواری کرد: این نگاه عالی که در حوزه ی آموزش 
همچنان  است،  برقرار  کرمان  استان  ورزش  سطح  در 
وجود داشته باشد و بحث آموزش در برنامه های کوتاه 

مدت، میان مدت و درازمدت لحاظ شود.
تمام  شهر  یک  به  کرمان  استان  امروز  افزود:  جواهری 
فوتبالی تبدیل شده و این کار را برای قرایی و دوستانشان 
با  امیدواریم  که  است  کرده  پرمشغله  و  سخت  کمی 
تالش های شبانه روزی دوستان موفقیت های تک تک 

تیم ها در لیگ های مختلف )چه در بخش آقایان و چه 
بانوان( به بار بنشیند.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ـ ورزشی گل گهر سیرجان 
فوتبال  موفقیت  که سال گذشته سبب  گفت: چیزی 
گل گهر و صعود این تیم به لیگ برتر شد، اتحاد همه 

عوامل در سراسر استان بود.
او در بخش دیگری از سخنانش افزود: چیزی که سال 
گذشته باعث موفقیت فوتبال گل گهر و صعود به لیگ 

برتر شد، اتحاد بود.

جواهری تصریح کرد: همه ی دوستان چه در باشگاه گل 
گهر، چه هیئت فوتبال شهرستان سیرجان، چه استان 
به  دست  همه  و  همه  ورزش،  کل  اداره  چه  و  کرمان 
دست هم دادند تا بتوانند پتانسیل ورزش استان کرمان 

را در کشور به اثبات برسانند.
وی ابراز امیدواری کرد: با این پتاسیل صنعتی خوب که 
در ورزش استان کرمان وجود دارد، با کمک هئیت های 
فوتبال و باشگاه ها بتوانیم تیم های دیگری را در کنار 

گل گهر در لیگ برتر داشته باشیم.

کرمان  استان  فوتبال  هیات  داوران  کمیته  رئیس 
حق  درصد  صد  استان  این  فوتبال  هیات  گفت: 

الزحمه ی داوران را افزایش داده است.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان  ، علیرضا کهوری، رئیس کمیته داوران هیات 
دوره  افتتاحیه ی  مراسم  در  کرمان  استان  فوتبال 
دانش افزایی داوران فوتبال استان کرمان که با شرکت 

۱۰۰ داور از سراسر استان با حضور هدایت ممبینی 
رئیس کمیته داوران فدراسیون، دانیال مرادی مسئول 
آموزش کمیته داوران فدراسیون، قرایی رئیس هیات 
باشگاه  مدیرعامل  جواهری  و  کرمان  استان  فوتبال 
فرهنگی ـ ورزشی گل گهر در سالن ارشاد سیرجان 
در  کنندگان  شرکت  به  خیرمقدم  شد، ضمن  برگزار 
از علی  استان کرمان  داوری  از طرف جامعه  مراسم، 

منظور  به  کرمان  استان  فوتبال  اول  مرد  قرایی، 
حمایت از داوران استان قدردانی کرد.

کمیته  رأس  در  که  گذشته  یکسال  طی  گفت:  او 
داوران بوده ام، هر برنامه ای که برای دانش افزایی الزم 
کالس های  از  امسال(  چه  و  گذشته  سال  )چه  بوده 
واقعاً  نظارتی،  کالس های  تا  گرفته  ارتقاء  و  داوری 
کالس  زیاد  هزینه های  به  توجه  با  فوتبال  هیئت 
ها، برای ما سنگ تمام گذاشته است و این را خود 

مجموعه داوران نیز می دانند.
و  بخواهیم  ما  که  نبوده  خواسته ای  افزود:  کهوری 
انجام نشود، پس وظیفه ی خود می دانم ضمن تقدیر 
و تشکر از رئیس هیئت، به وی خسته نباشید بگویم.

و  اشاره  استان  برتر  لیگ  بازی های  در  نظارت  به  او 
تصریح کرد: به رئیس هیات استان، پیشهاد دادیم در 
از ناظران داوری استفاده کنیم  رقابت های لیگ برتر 

که این کار انجام شد.
داشت:  بیان  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  کهوری 
هیات فوتبال استان کرمان صد درصد حق الزحمه ی 
بتواند  ترتیب  بدین  تا  است  داده  افزایش  را  داوران 

بخشی از زحمات داوران را جبران کند.
او ضمن ابراز خرسندی از انتخاب ممبینی به عنوان 
خاطرات  به  فوتبال  فدراسیون  داوران  کمیته  رئیس 
گذشته ی خود با وی اشاره کرد و افزود: من سالیان 

گذشته با وی داوری کردم، بازی های زیادی را با وی 
در داخل و خارج از کشور کنارش داوری کردم افتخارم 
این است که در بازی های مهم کشورمان که با عنوان 
عنوان  به  می شود  یاد  آن  از  پایتخت  آبی های  سرخ 
و  انگیز  خاطره  بازی  یک  بودم،  کنارش  داور  کمک 
تنها دربی که در بحث کارشناسی حتی یک اشتباه 

داوری هم نداشت.
کرمان  استان  فوتبال  هیات  داوران  کمیته  رئیس 
خطاب به داوران گفت: تالش کنید و زحمت بکشید، 
ممبینی  آقای  چشم  عنوان  به  من  باشید  مطمئن 
در منطقه هستم، پس مسائل را می بینم و منتقل 

می کنم.
و  آشورماهانی  امیررضا  مهدوی،  سیدرضا  به  کهوری 
احد سلطانی کوبل کرمانی لیگ برتر نیز اشاره کرد و 
افزود: این کوبل در لیگ برتر مظلوم واقع شده اند و 

طی سال گذشته حقشان ضایع شده است.
در  خواست:  فدارسیون  داوران  کمیته  رئیس  از  او 
کوبل  این  از  برتر  لیگ  رقابت های  آغازین  هفته های 

کرمانی استفاده کند.
کهوری با اشاره به حضور ۵ داور از استان کرمان در 
کرد:  امیدواری  ابراز  کشور  فوتبال  یک  دسته  لیگ 
لیگ های  در  کرمان  استان  از  بیشتری  داوران  تعداد 

کشور حضور داشته باشند.

مدیرعامل باشگاه گل گهر عنوان کرد؛
اتحاد، عامل صعود فوتبال گل گهر به لیگ برتر

افزایش صد درصدی حق الزحمه داوراِن کرمان

خبر

رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال با اشاره به اینکه داوران 
کرمان در رنکینگ A قرار دارند، گفت: دلیل این ترفیع جایگاه، 

حضور مسئوالن کاری در هیات این استان است.
باشگاه خبرنگاران جوان،  استان های  به گزارش خبرنگار گروه 
در  فوتبال  فدراسیون  داوران  کمیته  رئیس  ممبینی  هدایت 
مراسم افتتاحیه ی دوره دانش افزایی داوران فوتبال استان کرمان 
که با شرکت ۱۰۰ داور از سراسر استان با حضور دانیال مرادی 
مسئول آموزش کمیته داوران فدراسیون، قرایی رئیس و کهوری 
جواهری  و  کرمان  استان  فوتبال  هیئت  داوران  کمیته  رئیس 
ارشاد  سالن  در  گهر  گل  ورزشی  ـ  فرهنگی  باشگاه  مدیرعامل 
به داوران و حضار شرکت  برگزار شد، ضمن خیرمقدم  سیرجان 
کننده در این دوره، از قرایی رئیس هیئت فوتبال استان و عوامل 

اجرایی آن به منظور برگزاری این دوره ی آموزشی قدردانی کرد.
و  اشاره  یار  به خیرین ورزش  از سخنانش  او در بخش دیگری 
ابراز امیدواری کرد: بعد از اینکه در کشور کارگروه هایی به اسم 
استارت  ایجاد شد،  ساز  و خیرین مسجد  ساز  مدرسه  خیرین 
خیرین ورزشگاه ساز هم  در اینجا زده شود تا خیرین ورزشگاه 

ساز هم در کشور پایه گذاری گردد.
ممبینی گفت: من فکر می کنم وجود هر ورزشگاه، هر زمین 
سالم  جهت  در  ارزنده ای  خدمات  می تواند  کشور  در  ورزشی 
سازی نسل جوان، انجام دهد و در حقیقت علم ورزش در این 
دنیای الیتناهی یکی از بزرگترین علم هاست که هم با جسم و 

هم روح انسان سر و کار دارد.
او گذری به ارتباط سایر علوم با روح و روان انسان زد و افزود: 
علم فیزیک و علم ریاضی شاید با روح انسان سازگار نباشد و 
نتواند آن را پرورش دهد، این در حالیست که ورزش در سنین 
مختلف از جمله نونهاالن، نوجوانان، جوانان، پیشکسوتان و .. در 

هر سنی و با هر جنسیتی سازگار است.
ممبینی تصریح کرد: امروز دنیا به این سمت و سو رفته و یکی 

از راه های مهم انسان سازی در جامعه ورزش است.

او خطاب به جواهری مدیرعامل باشگاه فرهنگی ـ ورزشی گل 
گهر بیان کرد: بعضی شرکت ها مثل گل گهر با آهن سازی آدم 

سازی هم می کنند که این جای تشکر دارد.
از  خرسندی  ابراز  با  فوتبال  فدراسیون  داوران  کمیته  رئیس   
وضعیت فوتبال در استان کرمان، گفت: یکی از محسناتی که 
تحول  یک  هیئت  رئیس  قرایی،  است  این  دارد،  کرمان  استان 

عظیمی در فوتبال استان کرمان به وجود آورده است.
ورزش  تخصصی  بحث های  از  را  داوری  مسئله ی  ممبینی 
عنوان کرد و افزود: یکی از ارکان مهم ورزش فوتبال که یکی از 

پدیده های منحصر به فرد در علم امروزیست داوری است.
او تصریح کرد: داور قضاوت کار فوتبال را بر عهده دارد و این 
یکی از اضالع مهم و حساس فوتبال است و قطعاً کسانی که به 
عنوان داور برگزیده می شوند، باید مانند شغلشان افراد خاصی 

باشند.
عمومی  ورزشی  فوتبال  می دانیم،  همه  داشت:  بیان  ممبینی 
است که هیچ طبقه یا شخص خاصی را در بر نمی گیرد، این 
افرادی  سواری  اسب  و  تنیس  رشته های  در  که  حالیست  در 
خاصی  طبقه ی  از  که  کنند  شروع  را  ورزش ها  این  می توانند 

باشند.
فوتبال ورزشی  فوتبال گفت:   رئیس کمیته داوران فدراسیون 
است که همه ی افراد جامعه می توانند در آن رشد کنند، به ویژه 

افراد طبقه ی پایین تر و این جای بسی خوشحالی است.
ممبینی افزود: شاید امروز اگر به فوتبال توجه کنیم می بینیم 
کسانی در ورزش فوتبال پیشرفت کرده اند )چه در بخش داوری، 
چه مربی و چه بازیکن( معموالً افرادی از طبقات پایین جامعه 

)از نظر معیشت مالی نه فرهنگی( هستند.
یا  کوچک  شهر های  از  داوران  حضور  پس  کرد:  تصریح  او 
روستا های دور افتاده که استعداد این کار را دارند و به مرز باالی 
این جایگاه رسیده اند، خیلی دور از دسترس نیست، مانند آقای 
کهوری که از جیرفت ورود کردند و الحق و االنصاف قضاوت های 

خیلی خوبی در سطح کشور نیز داشتند.
جایگاه  را  آسیا  سطح  در  ایران  داوری  امروز  جایگاه  ممبینی 
خیلی خوبی دانست و بیان داشت: اگر داوری ما از فوتبال ما 
باالتر نباشد، قطعاً پایین تر نیست و امروز داوران ما در سطح 

آسیا به عنوان یک رفرنس در فوتبال آسیا شناخته می شوند.
به  توجه  با  گفت:  فوتبال  فدراسیون  داوران  کمیته  رئیس   
واقف  این  به  واقعاً  دارم،  فیفا  و  آسیا  فوتبال  ارتباطاتی که در 

هستم.
ممبینی با اشاره به اینکه ما در فدراسیون فوتبال سه رنکینگ 
A، B و C ایجاد کردیم، ضمن ابراز خرسندی از عملکرد داوران 
استان کرمان در سطح کشور افزود: خیلی خوشحالم که بگویم 
استان کرمان از نظر ما در کمیته داوران، در رنکینگ A قرار 
دارد دلیل این ترفیع جایگاه، وجود مسئوالنیست که در هیات 

این استان حضور دارند و توجه خاصی به داوری می کنند.
داوری  بخش  در  ما  استان های  از  بسیاری  کرد:  تصریح  او 
خیلی ضعیف عمل کرده اند و بحث های آموزشی در داوری و 
درس های استعدادشناسی در داوری را خیلی جدی نگرفته اند، 
بخاطر همین استان کرمان از نظر ترفیع در جایگاه داوری در 

جایگاه خوبی قرار دارد.
ممبینی از قضاوت یک کوبل داوری خوب از استان کرمان در 

هفته اول رقابت های لیگ برتر فوبتال کشور خبر داد.
او بیان کرد: من به عنوان کسی که مسئول این کارم، با وجودیکه به 
همه ی استان های کشور به یک چشم نگاه می کنم، اما باید بگویم 
نگاه ویژه ای به استان کرمان دارم و اعتقاد دارم افرادی که اینجا دارند 
کار می کنند، کارشان را خیلی خوب انجام می دهند و در حقیقت، 

شناختی که من از داوران کرمان دارم، شناخت مثبتی است.
داوری  در  کرمان  استان  شکل  همین  به  اگر  گفت:  ممبینی 
هستم  مطمئن  من  دهد،  ارتقاء  را  خودش  روز  به  روز  بتواند 
به جایگاه خیلی  ایران  جایگاه داوران استان کرمان در فوتبال 

خوبی خواهد رسید.

رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال:
داوران فوتبال کرمان در رنکینگ A قرار دارند

آگهی حصر وراثت 
بشرح   2981303368 شناسنامه  دارای  علی  فرزند  آبادی  زنگی  الهه  خانم 
دادخواست شماره 87/98 مورخ 98/5/19 توضیح داده شادروان علی زنگی 
و  فوت شده  در شهر کرمان   1391/7/24 تاریخ  در   55 بشناسنامه  محمدرضا  فرزند  آبادی 

وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتند از: 
1- الهام زنگی آبادی فرزند علی شماره ملی 2980779571 متولد 1374 نسبت با متوفی فرزند 
2- الهه زنگی آبادی فرزند علی شماره ملی 2981303368 متولد 1377 نسبت با متوفی فرزند 

3- طیبه مهدوی جعفری فرزند داود شماره ملی 2990994505 متولد 1350 نسبت با متوفی همسر
کسی  چنانچه  شود  می  آگهی  محلی  کثیراالنتشار  های  روزنامه  در  نوبت  یک  مراتب  لذا 
نشر  از  ماه  باشد ظرف مدت یک  نزد اشخاصی  از متوفی  نامه ای  یا وصیت  اعتراض دارد 
آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای 

جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 344 م/الف

دفتر شورای حل اختالف شعبه شماره 1 زنگی آباد شهرستان کرمان 



یکشنبه 27 مردادماه 16/1398 ذی الحجه 1440/ 18 آگوست 2019/سال بیست و چهارم شماره 3050 خبری. تحلیلی با زمینه فرهنگی. اجتماعی. ورزشی
 موسس و ناظر کیفی : یحیی فتح نجات      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمد فتح نجات        مدیر داخلی: عفت حمیدی          سرپرست خبرنگاران: هما حجازی

سردبیر: مهدیه السادات میرمهدی حسینی       دبیر سرویس ورزشی: امید سالجقه         صفحه آرا: نرگس بامری                مدیر سازمان آگهی ها: محبوبه امامی صدر
نشانی: كرمان ـ میدان امام حسین )ع( ـ ابتدای بلوار باستانی پاریزی ـ بعد از اداره زمین شناسی جنوب خاوری ـ نرسیده به تاالر مهر

www. KERMANEMROOZ .com نشانی سایت رسمی كرمان امروز:
KM3127795@ yahoo.com نشانی ایمیل كرمان امروز:

زار
اف

رم 
نــ

ود 
انل

د
ما:

شــ
اه 

مر
 ه

فن
تل

روزانهم  چاپ : مهدوی 32134838
تلفن :  33124737ـ 33127794 ـ 33129371 دورنگار : 33127795   

اشاره:
در این محله از این خبرها نبود! هیچ کدام از همسایه 
اما  نبودند.  دیگری  خاطر  تکدی  و  آزار  به  حاضر  ها 
نمی دانم چه شده که یکی از همسایگان چندین سال 
است حیاط خانه خود را  به اپراتور شرکت مخابرات 
داده و ناگهان یک  روز صبح دکلی به ارتفاع 20 متر 
از روزی که این  باور کنید  از حیاط خانه وی رویید. 
آخر  معترضیم.  همه  شده  نصب  خانه  این  در  دکل 
به هیچ   . نیز هست  ما  اینجا محل سکونت و زندگی 
وجه کار درستی نیست که یکی از ساکنین محله به 
بخواهد  راه  این  از  درآمد  وکسب  پول  دریافت  خاطر 

همسایگان خود را آزار دهد! 
قارچ هایی که می روید

در  که  زند  می  میانسالی  مرد  را  ها  صحبت  این 
آسایش  آسا  غول  دکل  یک  اش  کناری  خانه  حیاط 
اما گویی که موضوع دکل  است.  او سلب کرده  از  را 
های مخابراتی دیگر برای مردم شهر عادی شده است 
چرا که  به هر سوی که سر می چرخانیم یک دکل 
مخابراتی بلند قامت  بر روی ساختمان های اداری و 

در منازل و یا  در فضاهای سبز و پارک ها خود نمایی 
و  امواج  نگران  مردم  بیشتر  که  هایی  دکل  کند.  می 

پرتوهای مضر آن بر روی سالمتی خود هستند.
امواج دکل های کرمان در حد مجاز است

اینکه در شهر کرمان چه تعداد دکل مخابراتی وجود 
دارد اطالع درست و دقیقی در دست نیست چرا که تا 
کنون  به طور رسمی از زبان مسئوالن مخابرات استان 
عدد و رقمی ذکر نشده است. اما آنچه واضح است که 
معتقدند  ای  دارد. عده  زیادی  معترضین  این موضوع 
و  هستند  مختلف  های  بیماری  عامل  ها  دکل  این 
گروهی دیگر مدعی اند مستندات کافی برای این ادعا 
وجود ندارد. با این حال مسئوالن مخابرات استان اعالم 
می کنند؛ امواج دکل های شهر کرمان در حد مجاز 
است و جای هیچ گونه نگرانی نیست. چرا که هر چند 
وقت یک  بار دکل های مخابراتی مورد  بازرسی دوره 
ای قرار می گیرند و تا کنون هیچ مورد تخلفی دیده و 

یا اعالم نشده است.
ضرر دارد یا ندارد؟

آیا واقعا تشعشعات دکل های مخابراتی ضرر دارد یا 
ندارد؟ این سئوالی است که هر چند وقت  یک  بار بر 
افتد. هر چند که تمام دستگاه های  سر زبان ها می 
ذی ربط از جمله سازمان انرژی اتمی، وزارت بهداشت 
و کارشناسان مختلفی که در این حوزه  فعالیت کرده 
خطری  مخابراتی  های  دکل  که  دارند  می  اعالم  اند 
این  فعالیت  درباره  ها  نگرانی  اما  ندارد؛  مردم  برای 

دکل ها همچنان وجود دارد و هر چند وقت  یک  بار 
شایعاتی در این زمینه قوت می گیرد. 

نتایج تحقیقات سازمان  بهداشت جهانی
 و کارشناسان 

مطالعات انجام شده توسط سازمان بهداشت جهانی 
نشان می دهد که امواج الکترومغناطیسی که از تلفن 
های همراه منتشر می شوند تاثیر چندانی بر سیستم 

عصبی و سالمت روان ندارد. 
می  نشان  جهانی  بهداشت  سازمان  تحقیقات  نتایج 

دهد که تابش این امواج هیچ گونه تغییری در سطح 
ناباروری،  و  آورد  نمی  بوجود  جنسی  های  هورمون 
سقط جنین، تولد کودکان نارس و کم وزن به دنبال 

ندارد. 
بهداشت  جهانی  سازمان  تحقیقات  طبق  امواج  این 
که  کنند چرا  نمی  ایجاد  انسان  برای سالمت  ضرری 
وقتی موجی به بدن می رسد به گرما تبدیل می شود؛ 

اما پوست بدن انسان مانع جذب آن می شود. 
نیز وجود دارد و کارشناسان و  البته نظرات مخالف 

دانشمندان بسیاری معتقدند که این امواج برای انسان 
مضر است. 

کارشناس بهداشت محیط عنوان می کند: بر اساس 
مطالعات انجام شده، امواج تلفن همراه حتی با چگالی 
بروز  موجب  تواند  می  نیز  مجاز  حد  از  کمتر  توان 
عالیمی مانند سردرد، احساس گرما در گوش، تضعیف 
حافظه و خستگی شده و ارتباط معنی داری بین مدت 
مکالمه، تعداد مکالمه در روز با بروز این عالیم وجود 

دارد. 

به سال های گذشته که نگاه می کنم، می بینم هیچگاه برای درخشش کارم 
نیاز به بازی در نقش اول نداشته ام. کوتاه باشد اما به نحوی که بتوان عاشق 

آن شد. باید به دنبال اثری بود که در یادها بماند. مرحوم عزت اهلل انتظامی
بسیار مایه ی تأسف و تألم است که این نوشته به مناسبت اولین سالگرد 
فوت استاد انتظامی به رشته ی تحریر در می آید. امید داشتیم تا همچون 
کرک داگالس اسطوره ای برایشان جشن تولد صد سالگی بگیریم اما حیف 

که اجل به ایشان مهلت نداد.
وقتی به زندگی بازیگر بزرگی چون عزت اهلل انتظامی فکر می کنیم، به 
زندگی پرتب و تاب او، به آغاز راهش در وادی هنر، به شروع پیش پرده 
خوانی، به بردباری و تحمل انواع سرزنش های اجتماعی -که رایج مردم 
آن روز و نسل قبل از او بود- به قضاوت های بی رحمانه و بازدارنده ی اکثر 
مردمی که آن روزها برای هنر بازیگری جز ابتذال و انحراف اخالقی معنای 
دیگری قائل نبودند و به هنر به چشم دیگری جز وسیله ی تفریح نمی 
نگریستند، آن وقت نوجوان پرشوری را می بینیم که یک تنه تمام ضربت 
های سنگین و متالشی کننده را تحمل می کند و سرانجام قدم در راهی 
می گذارد که او را به رشد و تعالی می رساند، آن وقت احساس می کنیم 
با انسانی برخورد کرده ایم که باید بی تردید او را جزء "استثنا"ها بدانیم. 
او در شمار کسانی است که هر نوع فشار سنگین و هولناکی را تحمل می 

کنند تا بتوانند ذره ذره به الماس تبدیل شوند. 
دادن  نشان  برای  نوشته شده که  و  قدر گفته  آن  انتظامی  اهلل  از عزت 
جایگاه و اهمیت او در سینمای ایران دیگر چیزی برای گفتن باقی نمی 
ماند. حتی برگزاری بزرگداشت های قبل و بعد از مرگ او هم چیزی را 
مختلف  های  به شخصیت  بخشیدن  زندگی  با  او  کند، چون  نمی  عوض 
می  به جرأت  که  کرد  کاری  اجتماعی  و  و عشقی  تاریخی  های  داستان 
توان گفت به جایگاهی دست نیافتنی رسید. او جزو معدود بازیگرانی بود 
که هم قبل از انقالب و هم پس از آن، با شیبی مناسب به کارش ادامه 
داد و گسست میان دو فضای متفاوت، باعث نشد به سینمای حرفه ای 
اش خدشه ای وارد شود. نه تنها این گونه نشد، بلکه با انتخاب فیلم ها 
برازنده  همگی  تقریبا  که  هایی  نقش  در  بازی  درست،  های  کارگردان  و 
به  بیگاه  و  گاه  سیاسی  و  اجتماعی  های  گیری  موضع  البته  و  بود  اش 
چنان محبوبیتی دست یافت که حتی جوان ترها هم یارای مقابله با او را 
نداشتند. آن لحن صدای گرم و چشم هایی که انگار هر لحظه ممکن بود 
از آنها اشک جاری شود، بدون این که حتی چهره ی زیبایی در کار باشد، 

بسیار تأثیرگذار بود.
او  همیشگی  کالم  تکیه  این  کنم.((  می  زندگی  کنم،  نمی  بازی  ))من 
بود. او با نقش می آمیزد. می گوید غیر از این جور دیگری بلد نیستم و 

نمی توانم. باید نقش را باور کند و تبدیل به او شود. به طور معمول، او 
یکی از سخت گیرترین _و شاید اصال سخت گیرترین_ بازیگران سینمای 
توان سراغ گرفت که  ایران می  را در سینمای  بازیگری  بود. کمتر  ایران 
این همه کارش را جدی بگیرد. کارنامه اش نیز حاکی از دقت و وسواسی 
مثال زدنی است. شرحی که او از یافتن جزئیات و ریزه کاری ها و زیر و 
بم نقش هایش می دهد و نحوه ی قوام دادن زوایای این شخصیت ها تا 
او )و گاهی بدون  آنها به کمک کارگردان و پرداخت  شکل گیری نهایی 
دخالت کارگردان(، سرشار از چنان شور و عشقی است که بی آن، چنین 

نتیجه ای به بار نمی آید.
ماندگار  های  شمایل  از  یکی  به  _گاو_  فیلمش  نخستین  همان  از  او 
ایران_ تبدیل می شود.  ایران_و اصال کل سینمای  بازیگری در سینمای 
مغازله ی خالصانه اش با گاو هنگام شستن آن در برکه، یا شب پیش از 
مرگ گاو در طویله، نمایشگر شوری ناب و بدوی از تجلی یک عشق غریب 
این عشق غریب، در همه ی حرکت ها و نگاه ها و  و غیرمتعارف است. 
لحن کالم این عاشق غریب موج می زند. شب هنگام که سایه وار در کوچه 
های روستا می دود در واقع گاوی است که از هجوم بلوری ها می گریزد. 
هنگامی که با دهان پر از یونجه به سوی اهالی ده که در قاب پنجره ی 
طویله ایستاده اند برمی گردد آدم فکر می کند این پس رفتن آدم ها در 
برابر آن چهره ی دگرگون شده چقدر عکس العمل درستی است. در واقع 
ما نیز هنگامی که سر مشد حسن به سویمان برمی گردد، هراسان و حیرت 
زده می شویم. حاال می توان بهت و حیرت آن راننده را که انتظامی/مشد 
حسن فیلم گاو را از انزلی به قزوین رساند تصور کرد؛ به خصوص در دقایق 
اول. حتما او با آن سر و وضع روستایی، و با آن حال، راننده را به این فکر 
انداخته که نکند اتفاقی برایش افتاده و البته این اتفاق افتاده بود: گاوش 

مرده بود!
به  بسیاری کشید.  های  نقش مشد حسن سختی  ایفای  برای  انتظامی 
گفته ی خودش:))اوایل که تمرین بود، یونجه ها را می شستند و من می 
خوردم ولی به مرور که تکرار شد و قبح کار از بین رفت، دیگر همین طوری 
می خوردم و همین باعث شد که مدت ها وضع معده ام خراب باشد. یا به 
خاطر صحنه ای که سرم را به دیوار می کوبیدم، مدت ها سردرد داشتم. در 
صحنه ی آخر، آب و گل و الی در گوشم رفت و مهرجویی مرا به کلینیک 
برد و مجرای گوشم را شستند. با این حال تا مدت ها گوش درد داشتم.(( 
گریم سنگینی که روی چهره ی انتظامی در فیلم بانوی مهرجویی می 
بیماری  دچار  بانو  فیلم  از  پس  داد:))  بازیگر  آقای  دست  کار  نیز  بینیم 
از  افتاد. بارها ناگزیر  پوستی شدم. چشم چپم ناراحتی پیدا کرد و خون 
مراجعه به دکترهای پوست و چشم شدم و با آن همه دوا و درمان هنوز 
هم چشم چپم ناراحت است و حالت چشم چپم با چشم راستم متفاوت 

است.((
انگیز  ذکر این خاطره نیز خالی از لطف نیست که چگونه بازی حیرت 
دهان  به  انگشت  و  حیران  را  همه  هالو  فیلم  بنگاهی  نقش  در  انتظامی 
بازی  هالو  فیلم  تو  سال48  که  هایی  شخصیت  از  یکی  است:))  گذاشته 
می کردم یک بنگاهی بود. از خیابان فلسطین که وارد میدون می شیم 

روبرومون یک مسجده، دست چپمون اون گوشه ی خیابون یک بنگاهی 
بود که االنم هست. وقتی ما بازی می کردیم صاحب بنگاه می نشست و 
نگامون می کرد. از منم خوشش میومد. وسط های فیلم بهم گفت آقای 
فیلم  از  بعد  دارم.  کارتون  من  بیاین  شد  تموم  که  فیلمبرداری  انتظامی 
رفتم پیشش. منو برد داخل بنگاه و بهم گفت: تو پیش خودمون بمون. 
گفتم: یعنی چی؟ گفت: با خودم کار کن هرچی اون ها میدن من بیشتر 
میدم. گفتم: یعنی چی کار کنم؟ گفت: همین کاری که می کردی، داللی! 
از  گفتم: آخه من که دالل نیستم، من هنرپیشم. گفت:بله، ولی داللیت 

هنرپیشگیت بهتره... خودت خبر نداری!((
می  محسوب  بازیگری  های  اوج  از  او  آفریده ی  های  نقش  از  بسیاری 
ی  دایره  خون  پستچی،دالل  دار  کرده،زمین  صادق  استوار  شوند:سرکار 
مینا، کتابدار مدرسه ای که می رفتیم، حاج حسینقلی حاجی واشنگتن، 

عباس آقا سوپرگوشت اجاره نشین ها،حاکم شیراز کشتی آنجلیکا، آقایف 
گراند سینما، فرمانفرمای هزاردستان، شاه در ناصرالدین شاه آکتور سینما، 
خان ساالر شارالتان بانو، عاشق پیر روسری آبی، پدر پیر دکتر سپیدبخت 
در خانه ای روی آب، مستوفی در دیوانه ای از قفس پرید، پدر مرده در 

گاوخونی و...
نمی دانم آیا هنرجویان که قاعدتا بایستی از پیش کسوتان خود درس 
بگیرند، آنان که دانسته در این راه جذاب ولی بسیار مشکل قدم گذاشته 
دانند  می  آیا  است؟  انتظارشان  در  ای  آینده  چه  که  دانند  می  آیا  اند 
هنرمندانی هم سنگ انتظامی تعدادشان در این دیار حتی به انگشتان یک 

دست هم نمی رسد؟ صد حیف که او را از دست دادیم.
شما خوانندگان عزیز را به دیدن فیلم های ارزشمند استاد دعوت می 

کنم.

روایت »کرمان امروز« از احساسات مبهم مردم درباره دکل های مخابراتی شهر کرمان که در حیاط برخی خانه ها علم شده است:

دکل های ترس و ابهام

یادداشتی به مناسبت گذر از اولین سالگرد فوت آقای بازیگر:

عزت ابدی

دوم

   اینکه در شهر كرمان چه تعداد دكل مخابراتی وجود 
خبرنگاران  ما  اختیار  در  دقیقی  و  درست  اطالع  دارد 
قرار داده نشده است و تا كنون به طور رسمی از زبان 
استان عدد و رقمی منتشر نشده  مسئوالن مخابرات 
است. اما نکته قابل توجه این است كه وجود دكل ها 
در خانه های كرمانیان معترضین بسیاری دارد. عده ای 
معتقدند این دكل ها عامل بیماری هایی نظیر سرطان 
هستند و گروهی دیگر مدعی اند مستندات كافی برای 
این ادعا وجود ندارد و این امواج توان جهش های سلولی 
ندارند و این ابهامات توام با ترس همچنان وجود دارد، 
شاید بهتر باشد در این زمینه با مردم شفاف تر سخن 

بگوییم و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

به قلم
 احسان بهادری فر


