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موسیقی جنوب هند در شیراز
ریتم خوانی می  شود

در ادامهی سلســله نشســت   های تخصصی موســیقی ،سمینار
آموزشی با عنوان ُســلکاتّو با عنوان زبان ریتمخوانی موسیقی جنوب
هند  31اردیبهشــت  94ساعت شش عصر در سالن مهر تاالر حافظ
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی   استان فارس ،برگزار می  شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی و روابط عمومی اداره کل فرهنگ
و ارشاد اســامی   فارس ،موسیقی سنتی شــبه قاره هند چه از نظر
ســاختارهای ملودیــک و چه از نظر الگوهــای پیچیدهی ریتمیک،
همواره مورد توجه موسیقیدانان سرتاسر جهان بوده است.
این در حالی اســت که در ایران منابع فارسی بسیار کمی  در مورد
ساختارها و ویژگی   های منحصر به فرد این موسیقی موجود است.
در ادامهی سلسله نشســت   های تخصصی موسیقی که همواره با
تالش انجمن موسیقی شیراز برگزارمیشود ،سمینار آموزشی با عنوان
ُسلکاتّو (زبان ریتمخوانی موسیقی جنوب هند) در تاریخ  31اردیبهشت
 1394ساعت شش عصر در سالن مهر تاالر حافظ اداره کل فرهنگ
و ارشــاد اسالمی  اســتان فارس ،برگزار خواهد شد .این برنامه که به
صورت تخصصی به مبحث ریتم و ریتم خوانی در موســیقی ســنتی
هند می  پردازد ،سمیناریست به بهانه انتشار کتابی به همین نام توسط
پوریاپاکشــیر ،پژوهشگر و مدرس دانشــگاه و در آن عالوه بر گفتگو
پیرامون مباحث کتاب ،روش   های مختلف ریتم خوانی و ویژگی   های
زبان ریتم خوانی موســیقی جنوب هند بررسی می  شودُ .سلکاتّو -که
شــاید آن را بتوان اصول آهنگســازی ریتم دانســت  -دانشی کهن
اســت که با اســتفاده از اصول قواعد خاص خود و از منظری بسیار
متفاوت با نگاه موسیقی غرب ،به خلق ساختارها و الگوهای ریتمیک
شــگفت انگیزی می  پردازد که تمرین مداومشان موجب تقویت حس
ریتمیک و افزایش مهارت در حوزه ریتم می  شود.

حجتى باشد ،هرچند مصيبت   هاى دنيا او را با قيچى تكّه تكّه كنند و
هر كه را از جانب پروردگارش ّ
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تأمین بیمه تکمیلی خبرنگاران برعهده دولت است
ایسنا :نشســت دورهای معاون مطبوعاتی
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی   با خبرنگاران
حوزه رسانه ،پیش از ظهر دیروز در ساختمان
معاونت مطبوعاتی برگزار شد.
حســین انتظامی  در این نشست که بیشتر
به پرسش و پاسخ در    باره موضوعات مختلف
رســانه ای اختصاص یافت در    بــاره مباحثی
چــون «یارانه بیمه ،بیمه خبرنــگاران ،یارانه
سایتهای خبری ،روند صدور مجوز در هیات
نظارت بــر مطبوعات ،تشــکلهای صنفی
مطبوعات و  »...با خبرنگاران صحبت کرد.
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در    باره دغدغه
خبرنگاران در    باره بیمه ،با اشــاره به اطالعیه
ابتــدای اردیبهشــت ماه این معاونت به ســه
راهکار اصلی برای بیمه خبرنگاران اشاره کرد
و گفت :با توجه بــه اینکه بیمه خبرنگاران در
قانون بر عهده رسانههاست و از آنجا که بیمه
فعاالن رسانه از سوی رسانهها ،هزینههایی را
بــر آنها تحمیل میکند ،یارانه بیمه خبرنگاران
در سال  93به رسانهها پرداخت شد.
وی توضیح داد :در ســال  94دو اتفاق تازه
در خصــوص یارانــه رســانه   ها رخ داده و آن
اینکه اوال نصاب رســانه   ها در خصوص بیمه
خبرنگاران کمتر شــده تا رسانه   های بیشتری
به بیمه کــردن خبرنگاران اقدام کنند و رغبت
بیشــتری به این موضوع مهم نشان بدهند و
ثانیا پرداخت یارانه به رسانه   ها ،مشروط به ارائه
لیســت بیمه ای از سوی آنهاست و اگر رسانه
ای هیچ لیســت بیمه ای ارائه ندهد از دریافت
یارانــه مطبوعات هــم محروم خواهد شــد.

ایســنا :علی رهبری در جریان تمرین ارکستر ســمفونیک تهران
اعالم کرد که آقای فخرالدینی به ارکســتر بازگشــتهاند و قطعا برای
تمرین دادن با این نوازندگان همراه خواهند شد.
ارکســتر سمفونیک تهران از صبح  30اریبهشت ماه بخش دیگری
از تمرینــات خــود را با حضور نوازنــدگان جدید آغاز کرده اســت .و
همچنین معاون امور هنری وزارت ارشــاد از ایــن تمرین بازدید کرد.
معاون هنری وزارت ارشــاد در هنگام تمرین میــان نوازندگان قرار
گرفت و خطــاب به آنها گفت :آقای رهبــری معموال صریح صحبت
میکنند و من همیشــه به ایشــان میگویم کــه ایرانیها اهل تعارف
هســتند و کمتر پیش میآید ،اینگونه مثل شــما که در خارج از کشور
زندگی کردهاید صریح صحبت کنند.
علی مرادخانی ادامه داد :امیدوارم ســاماندهی ارکسترها به گونهای
باشــد تا ارکسترها همیشــه پابرجا بماند و قائل به یک شخص خاص
نباشد .معاون امور هنری در بخش دیگری از سخنانش گفت :امیدوارم
ســازمان ارکسترها به گونهای باشــد که بتواند مستمر به فعالیتهای
خود ادامه دهد.
پس از صحبتهای مرادخانی ،علی رهبری نیز در ســخنانی اظهار
کرد :من بودنم در ایران را به آقای مرادخانی مدیون هســتم .ایشــان
خیلــی تــاش کردند که بنده اینجــا بیایم به من خیلــی امید دادند.
رهبر ارکستر سمفونیک تهران ادامه داد:ما دو ماه با مشکالت زیادی
روبرو بودیم و باید با توجه به عادتهای بدی که وجود داشــت ارکستر
را تمرین میدادیم و خوشــبختانه هم اکنون جوانان زیادی در ارکستر
در حال ساز زدن هستند و هیچ مشکلی هم وجود ندارد .این نوازندگان
نه مشکل اخالقی و نه مشکل انضباطی دارند.
علی رهبری تصریح کرد :من قول میدهم این ارکستر بتواند با افتخار
در بزرگترین سالنهای دنیا اجرا کند و نام ایران را با افتخار مطرح کند.
او در پایان ســخنانش یادآور شد :باید این خبر را هم بدهم که آقای
فخرالدینی هم خیلی زود میآیند و ارکستر را تمرین میدهند و بچهها
موسیقی ملی اجرا خواهند کرد.
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انتظامی  تاکیــد کــرد :بازپرداخــت کامــل
فیش پرداختی رســانه   ها بــه تامین اجتماعی
که هم ســهم خبرنگار و هم ســهم رسانه را
دربرمیگیــرد با هدف تشــویق رســانهها در
خصوص بیمه کــردن خبرنگاران اتفاق افتاده
که در سال  93اعتباری بالغ بر  4میلیارد تومان
در این خصوص به رسانه   ها پرداخت شد.
معاون وزیر ارشــاد با اشــاره به سیاست
پوشــش بیمه ای دولــت یازدهــم ،در    باره
دو راهــکار دیگــر ایــن وزارتخانــه در    باره
بیمــه خبرنگاران از دریافــت کارت حرفه ای
روزنامه نگاری از کمیســیون تخصصی صدور
کارت روزنامه نگاری و ثبت نام مجدد در صندوق
اعتباری هنر در قالب «فعاالن غیرحرفه ای»
نام برد و گفت :دریافت کنندگان کارت حرفه
ای روزنامه نگاری عــاوه بر بیمه پایه ،بیمه
تکمیلی شــان نیز بر عهده وزارت ارشــاد و
صندوق اعتباری هنر است ،همچنین آن دسته
از فعاالن رســانه که در ایــن دو گروه جایی
ندارند می  توانند با مراجعه به ســایت صندوق

اعتباری و ثبت نام مجــدد به عنوان خبرنگار
غیر حرفه ای از پوشــش بیمــه ای صندوق
بهره مند شوند.
انتظامــی  در همین زمینــه اضافه کرد :در
بسته حمایتی رسانه   ها اعالم شده و این جزو
سیاســت   های دولت نیز هست که دولت بیمه
تکمیلــی خبرنگاران را تامیــن کند بر همین
اســاس ،خبرنگارانی که بیمه پایه هســتند،
می  توانند از تســهیالت صندوق اعتباری هنر
برای بیمه تکمیلی استفاده کنند .همچنین در
بســته حمایتی ســال  94پرداخت یارانه بیمه
تکمیلی را نیز در دستور کار خود قرار داده ایم.
وی همچنین با تشــکر از همراهی وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعــی در    باره پیگیری
بیمــه خبرنگاران افــزود :با اعــام آمادگی
«بیمه ســامت» برای بیمه کــردن فعاالن
مطبوعاتی ،آن دســته از افرادی که از طریق
رسانه   هایشان بیمه نشده اند ،به ویژه افرادی
که میزان همکاریشان با یک رسانه مشخص
به حدی نیســت که در زمره همکاران اصلی
آن رسانه قرار بگیرند ،می  توانند از این طریق
اقدام کنند .این افراد می  توانند به سایت بیمه
سالمت مراجعه و برای انجام بیمه ،نام نویسی
کنند تا بعد از استعالمات الزم از وزارت ارشاد
و سازمان تأمین اجتماعی ،بیمه شوند .با کمک
وزارت رفاه ،بیمه این افراد رایگان می  شود و با
همراهی سازمان تأمین اجتماعی و بازپرداخت
مابه التفاوت توســط خود فرد یا مســیرهای
جایگزین ،موضوع بازنشســتگی این افراد نیز
سامان می  گیرد.

هوشنگ مرادی کرمانی در شیراز:

ادبیات عامیانه ،ریشه ادبیات در جهان است
هوشــنگ مرادی کرمانــی در جریان
برگزاری نشســتی در شیراز ،اظهار داشت:
ریشــه ادبیات جهان ،ادبیات عامیانه است
و بسیاری از اشــعار از الالیی مادران آغاز
شده است.
وی افزود :اگر فرهنگ درســت شــود
بسیاری از مســائل نیز اصالح میشود که
بخش بزرگی از مشــکالت شهرها نیز در
گرو اصالح فرهنگ است.
این نویســنده و محقق ادبی ادامه داد:
مردم به سه دســته تقسیم میشوند برخی
تنها تغذیه و تکثیری هســتند ،دسته دیگر
حاکمان شــهر و جامعهاند و گاه البته ظلم
نیز کردهاند و دسته سوم هنرمندان هستند
کــه هویت یک شــهر و میزبانــان اصلی
شهرها محسوب میشوند.
این نویسنده ادبیات کودکان خاطرنشان
کــرد :هنرمنــدان در هر دیــاری هویت
جغرافیایــی ،تاریخی و فرهنگی آن دیار را
ثبت کرده و نگاه میدارند.
حافظ ،شیراز را به جهان شناساند
وی بیان کرد :مردم عادی که در اندیشه
خور و خواب و ازدواج و معیشــت هســتند
و وقتــی یک موقعیت یــا واقعه تاریخی و
جغرافیایــی را میبینند ماننــد آینه آن را
بازتــاب میدهند ،اما هنرمنــد آن واقعه را
ثبت کرده و از صافی وجود خود میگذراند،
همان گونه که تاج ســر شــعرای جهان،
حافظ شــیرازی ،چنین کــرده و تعریفی از
شــهر شــیراز داده که در هیچ اثر ادبی در
دنیا سابقه ندارد.
مرادی کرمانی ابراز داشت :بر دار شدن
حسنک وزیر نمونهای است از هزاران مورد
دیگر که صدها هزار انسان در طول تاریخ
دچار ظلم و رنج شــدهاند اما حسنک این
بخت را داشت که در قلم بیهقی به تصویر
آمده و جاودانه شد.

وی افزود :محمود غزنوی و ســعد بن
زنگی و  ...دیگران را نیز ســعدی و ســایر
هنرمنــدان مانــدگار کردنــد و از این رو
حاکمان و جغرافیای سیاسی یک شهر نیز
به دست شاعر و هنرمند ماندگار میشود.
به گفتــه وی ،در «کلیدر» دولتآبادی
قومی  را که نمیشــناختیم بازشــناختیم یا
شــیراز را در اثر خانم دانشــور و سووشون
شــناختیم که تاریخ ثبت شــده مقطعی از
این شهر است و بر خالف تاریخ رسمی  که
تاریــخ حکمرانان اســت ،هنرمندان تاریخ
مردم را مینگارند.
این نویسنده ادبی در ادامه عنوان کرد:
باســتانی پاریزی ،تاریــخ را از حکمرانان
گرفــت و به مردم داد و هنرمندانه تاریخ را
بازگو کرد و از این رو هنرمندان نه تنها به
کار هنر خود میپردازند که جغرافیا و نحوه
اداره یک شــهر را نیز بازگو میکنند و به
قول ارسطو ،هنرمندان یک شهر تابلوهای
راهنمای شهر هستند.
وی بیان کرد :تنگســیر چوبک نشانگر
تاریخ بوشــهر اســت و شــیرمحمد نیز از
همین دست به شــمار میرود و از این رو
شهرداریها باید هنرمندان را حمایت کنند.
هنرمنــدان را قدر بدانیــم و دل آنان را

نشکنیم
وی در ادامــه گفــت :مــا ایرانیها به
شــهرهای خود میبالیم و اعراب به پدران
خود میبالند و این تفاوت بین ما و عربها
اســت و علمای بزرگ ایران مانند آیتاهلل
کاشانی ،بروجردی ،شاهآبادی و  ...را نیز به
نام شهر و روستایشان میشناسند.
مرادی افزود :ســعی کنیم هنرمندان را
قــدر بدانیم ،دل آنان را نشــکنیم و اجازه
دهیم حرف خود را بزنند و به خلق بپردازند
و شهر و زمانه خود را توصیف کنند.
وی متذکر شــد :محمدعلی سپانلو چند
روز قبل در گذشت و اهل تهران بود و جای
جای تهران را در شعر خود آورده و سهراب
سپهری نیز میگوید «اهل کاشانم» ،استاد
ندوشن در ســه جلدی خود یزد را تصویر
میکند و گاه اگر این آثار نبود ما آن شهرها
را اینگونه عمیق نمیشناختیم.
مــرادی با بیان این که ملکالشــعرای
بهار لهجه مشــهدی خود را نگاه داشته و
باباطاهر و سعدی نیز چنین کردهاند ،اظهار
داشــت :مولوی از ادبیات عامیانه ،اهداف
عرفانــی خــود را بیان میکنــد و یکی از
کارهای هنرمندان این است که آثار میرای
ادبیات عامیانه را جاودانه میکنند.

وی ادامه داد :شــاهنامه چیزی نیست
جز ادبیــات عامیانه و بنمایههــا ،آرزوها،
خواســتها ،شکســتها و پیروزیهــا و
اســطورههای مردمی  که در زمان فردوسی
زیســتهاند و او با  30ســال تالش اثری
ماندگار خلق کرد که تا ایران و ایرانی است
باقی خواهد ماند.
این نویســنده افــزود :ما قبــل از نیما
یوشــیج از مازندران چیزی نمیدانســتیم
و نیمــا واژههای طبری و داروک و ســایر
واژگان مازنی را به ما شناساند و شهریار اگر
هیچ نگفته بود و تنها «حیدربابا» را داشت
کافی بود که بسیاری آرزو کنند زبان ترکی
بدانند چنانکه که بسیاری از عاشقان موالنا
در ترکیه میگویند خوش به حال شــما که
موالنا را به پارسی میخوانید.
به گفته وی ،شکسپیر نیز در سوفوکل،
هملت و اتللو و ســایر نمایشــنامهها و آثار
خود داســتانها و امثال جــاری در زبان
عامیانه مردم را زنده کرد.
مرادی کرمانی بیان کرد :همان قدر که
تخت جمشید احترام دارد لطفعلی صورتگر،
فریدون توللی ،مهدی حمیدی و دانشــور
احتــرام دارند و شــما در شــهری زندگی
میکنید که مملو از این ستارگان درخشان
اســت و اینها در آثار خود شیراز و مردم آن
را به جهان معرفی کردند.
وی در تشــریح علل جهانی شدن آثار
خــود اضافه کرد :من به انســان به عنوان
انسان مینگرم و حقیقت همچون آینهای
اســت که از آســمان بر زمین افتاده و هر
کس تکــهای از آن را در دســت گرفته و
آنچــه میتوانــد را میبینــد و از این رو
حقیقــت متکثر بــوده و مهم این اســت
که هــر دین ،اندیشــه یــا اعتقــادی تا
چه حد فــرد باورمنــد به آن را ،انســان
کرده است.

خانه فرهنگ شهر خان زنیان صاحب کتابخانه شد
همزمان با میالد امام حســین(ع)،کتابخانه
خانه فرهنگ شهر خان زنیان افتتاح می  شود.
پنجشنبه  31اردیبهشت ماه ،خانه فرهنگ
شــهر خان زنیان قصد دارد تا در کنار جشــن
میالد امام حســین(ع) ،کتابخانه ای را نیز در
این مکان افتتاح کند.
ایــن کتابخانه با حدود  1000عنوان کتاب
در موضوعــات مختلــف آماده اســت تا به
همشهریان عزیز خدمت کند.
مکان یادشده کتابخانه ای مردمی  است و
تمــام کتاب   های آن به صورت هدیه در طول
 2ماه اخیر به کتابخانه اهداء شده اند.
تــا دهــه پیــش کتابخانه ای در شــهر

خــان زنیان وجود داشــته و اکنون نیز تالش
شــده تا کتاب   های آن کتابخانه به شهر خان
زنیان برگردد اما موفق نشدیم.
ایــن کتابخانــه به همــت اداره ارشــاد
اسالمی  شهرستان شیراز و اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی  استان فارس راه اندازی شده است.
گفتنــی اســت که مســئولین اســتانی و
شهرســتانی برای افتتــاح کتابخانه در منطقه
ارژن حضور پیدا خواهند داشت.
جشن بزرگ میالد امام علی در خانه
فرهنگ شهر خان زنیان برگزار شد
همزمان با میالد امام علی ،روز مرد و روز
معلم ،جشن بزرگ میالد آن امام همام در خانه

فرهنگ شهر خان زنیان برگزار گردید.
همزمان با سالروز میالد امام علی(ع) ،روز
پدر ،روز مرد که امســال مصــادف بود با روز
معلم ،جشــن بزرگی با حضور اقشار مختلف
مردمــی  در خانه فرهنگ شــهر خــان زنیان
برگزار گردید.
در این جشــن بــزرگ حجت االســام
محمدجعفر جوشــن ،مســئول حــوزه علمیه
نخبگان استان فارس به ایراد سخنرانی پرداخت.
جوشــن در این آیین گفــت :مثل ما و پدر،
مثل بچه و درخت ســیبی است که وقتی بچه
کودک اســت از ثمر او می  خورد و با شــاخ و
برگش بازی می  کند .وقتی بزرگ شد ثمرش

را می  فروشــد و او را تنها می  گذارد .و درخت
کم کم می  میرد .نکند خــدای ناکرده ما این
گونه با پدرمان رفتار کنیم.
وی ادامــه داد :یکی از راه   های رســیدن
بــه خوشــبختی رعایــت ادب در مقابل پدر
و مــادر اســت .برخی کلی خــرج می  کنند و
مسافرت   های زیارتی می  روند اما به پدر و مادر
خود ادب نمی  کنند .زیرا نمی  دانند اولین شرط
رســیدن به خوشبختی ادب و کمک کردن به
پدر و مادر است .به طوری که اگر تنها همین
مســئله را مورد توجه قرار دهنــد گاه همین
مســئله آنان را به کمال خوشبختی می  رساند.
همچون ابن سینا یا آیت اهلل مرعشی نجفی.

در بزرگداشت میرجاللالدین کزازی
چه گذشت؟

ایســنا :در مراسم بزرگداشت میرجاللالدین کزازی ،تمبر
یادبود و ســه کتاب "یورکنامه نو"" ،چشم و چراغ بهار"و"
پرند وپالس" رونمایی شد.
در مراســم بزرگداشت این شــاهنامهپژوه و استاد ادبیات
که شامگاه سهشنبه  29اردیبهشت در فرهنگسرای ارسباران
برگزار شــد جعفری از شاگردان کزازی گفت :میهندوستی،
ایرانگرایی و وطنخواهی از ویژگیهای برجســته اســتاد
کزازی است.
او افــزود :اســتاد از بن جان ،تاریخ ایــران را باور دارد و
در گفتــار خــود هیــچ واژه غیرایرانی بر زبــان نمیآورد و
زیباییشناســی و آوامعنایــی به گونهای کــه از آوای کالم
بخشــی از معنای لغت در ذهن جا گیرد در آثار استاد کزازی
آشکار است.
در ادامه علیرضا شــجاعپور سراینده شعر "وطن" با ابراز
خرســندی از حضور در این مراســم اظهار کرد :نمیشــود
شــاهنامه بخوانی و نوای اســتاد کزازی را در گوش و جان
نشنوی.
او در تکریم این استاد زبان و ادبیات فارسی شعر "وطن"
را خواند.

همچنین کیومرث عباسی قصری از شاعران قصرشیرین
غزل "هزاردستان" و محمدی ،از شاگردان استاد ،مثنویای
با لهجه کردی تقدیم به میرجاللالدین کزازی خواندند.
در ادامه سهراب پورناظری ،فرزند کیخسرو پورناظری ،با
ساز تنبور بر اساس نغمههای کردی به بداههنوازی پرداخت.
ســپس تمبر یادبود اســتاد کزازی و کتابهــای " پرند
و پــاس"" ،یورکنامــه نــو" و "چشــم و چــراغ بهار"
بــه عنــوان جدیدترین آثارش بــا حضور شــهرام ناظری،
کیخسرو پورناظری ،عبدالحســینی معاون ،هنری سازمان
فرهنگی هنری شهرداری تهران ،محمدجعفر صافی ،رییس
فرهنگسرای ارسباران ،و حجتاالسالم والمسلمین سیدمحمود
دعایــی ،مدیرمســئول روزنامــه اطالعات ،رونمایی شــد.
در ادامــه میرجاللالدین کزازی با حضور در جایگاه ضمن
ابراز خرســندی اظهار کرد :شگفتزده و شرمگین هستم؛ از
این روی سخن گفتن در این بزم بشکوه و برین برایم اندکی
دشوار است هرچند سالیان زیادی سخن گفتهام.
این شــاهنامهپژوه در ادامه افزود :من اگر کار و پژوهشی
انجــام دادهام در ســالیان زندگانی ،کتابهایی نوشــتهام و
سخنانی راندهام و دانشجویانی پروردهام هیچ سپاسی بر سر
هیچ کس ندارم .من این همه را به پاس دل خود کردهام .به
همان سان به پاس باور خویش هر چه بیشتر فرهنگ گران
و تاریخ شــکوهمند نازشخیز ایران را کاویدم بیشتر با ادب
دالویز و شورانگیز پارسی آشنایی جستهام و اندیشهام بر این
باور پوالدینهتر و رویینهتر شده است.
او همچنیــن گفت :من آنچه کــردهام که با پاس آن مرا
بزرگوارانــه گرامی  می  دارید ،وامی  بوده اســت که به ایران
توختهام ،با توختن این وام ،دل و جان خود را افروختهام.
این نویسنده و مترجم اظهار کرد :سرمایهای سترگ برای
خویش اندوختهام .اگر شما مرا بزرگ میدارید و اینچنین با
شور و شــگرف و خرد آشوب ،به پاس بزرگی خود شماست
و مــن هر دم یزدان دادار را ســپاس میگــزارم از آن بابت
اســت که جایی در دل ایرانیان برای من گشوده است .این
را دهــش ایزدی میدانم که همــه ایرانیان در هر جایی که
به آنــان بازخوردهام ،خــرد و کالن ،زن و مرد ،کمدانش و
دانشآموخته ،من را انگیخته جان گرامی  داشــتهاند از آنرو
بوده که نمودی ،نشــانی ،ســویی ،بویی از آنچه ایران است
در من دیدهاند.
در پایان از ســوی شــهردار منطقه یک ،عبدالحسینی و
صافی لــوح تقدیر و هدایایی به رســم یادبــود به کزازی
تقدیم شد.
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