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یادداشتی به مناسبت یازدهمین سالروز کوچ 
»خسرو شکیبایی«؛

ملک بی خسرو

گزارش »کرمان امروز« از افزایش قیمت مرغ در کرمان با وجود نزول قیمت دالر و بهبود نسبی اوضاع؛

متن کامل در صفحه سوم

دلیل گرانی مرغ؛ گرما  یا صادرات؟
    گویا گرمای فصل بر روی قیمت مرغ نیز تاثیر گذاشته و در کنار آزاد سازی صادرات مرغ، موجب افزایش قیمت مرغ تا کیلویی 14 هزار تومان در کرمان شده است. آنگونه که 
مدیر توسعه سازمان جهاد کشاورزی شمال استان می گوید؛ به دلیل آنکه تعدادی از مرغ ها به دلیل گرما تلف شده بودند و همچنین صادرات مرغ آزاد شده شاهد افزایش قیمت مرغ 
در سطح استان کرمان هستیم اگر برای کنترل قیمت مرغ در استان فکری نشود و بی تدبیری ادامه یابد ممکن است شاهد بازگشت صف های مرغ باشیم، آن هم در حالی که قیمت دالر 

و سکه روز به روز در حال کاهش است و.....
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شرکت نیک پخش کریمان جهت تکمیل کادر فروش
 به تعدادی کارشناس فروش فعال با حقوق ثابت

 بیمه و پورسانت عالی نیازمند است.
تلفن تماس: 09134516357
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اخبار استان

استاندار کرمان با بیان اینکه مالیات یکی از راه های 
در  معتقدیم  گفت:  است،  دولت  مالی  منابع  تامین 
روبرو  نفت  صادرات  و  تولید  کاهش  با  که  شرایطی 
هستیم، درآمدهای مالیاتی مناسب ترین جایگزین 

برای درآمدهای نفتی به شمار می رود.
مالیاتی  امور  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان کرمان، محمدجواد فدایی در دیدار با مدیرکل 
هفته  تبریک  ضمن  استان  مالیاتی  امور  معاونین  و 

فرهنگ مالیاتی ، اظهار کرد: تامین هزینه های اداره 
راه های  از  مالیاتی یکی  از طریق درآمدهای  کشور 
می  انجام  کشورها  از  بسیاری  در  که  است  موجود 

شود.
مالیاتی  امور  در  کار  که  مطلب  این  به  اشاره  با  وی 
نیازمند صبر، حوصله و تدبیر است، خاطرنشان کرد: 
کشور  اداره  های  هزینه  باید  مردم  که  موضوع  این 
شمار  به  ناپذیر  انکار  واقعیت  یک  کنند  پرداخت  را 

می رود.
استاندار کرمان با اشاره به اینکه تعدد قوانین، آئین 
در  موجود  از مشکالت  یکی  ها  بخشنامه  و  ها  نامه 
اینکه  کرد:  اظهار  رود،  می  شمار  به  مالیات  حوزه 
قوانین به نحوی تدوین شده باشد که بتوان برداشت 
مشکالت  از  یکی  داد  انجام  آنها  از  مختلفی  های 
موجود است که باید با پیگیری های دولت و مجلس 

برطرف شود.
فدایی گفت: قوانین باید روشن، مشخص و غیر قابل 
تفسیر به شکل های مختلف باشد زیرا وجود قوانین 

مستدل یکی از ابزارهای قوی برای انجام کار است.
وی بر تسلط کارکنان امور مالیاتی بر قوانین مربوطه 
امور  کارکنان  که  است  الزم  افزود:  و  کرد  تاکید 
مالیاتی با تسلط به قوانین تالش کنند تا در جاهایی 
که قانون اجازه کمک به ارباب رجوع را داده است، 

این کار را انجام دهند .
توسعه  در  مالیاتی  امور  نقش  به  کرمان  استاندار 
اشتغال و رونق تولید در جامعه نیزاشاره کرد و گفت: 
دولت  با  خوبی  بسیار  همراهی  استان  مالیاتی  امور 
شایسته  مجوعه  این  های  تالش  که  دارند  مردم  و 

تقدیر است.
و  کارکنان  کنونی،  شرایط  در   : کرد  اظهار  فدایی 
با  بیشتر  متانت  و  حوصله  با  باید  مالیاتی  مدیران 
از تعطیلی به  مردم برخورد کرده و برای جلوگیری 
واحدهای تولیدی کمک کنند تا بتوانیم از تحریم ها 

و فضای سخت اقتصادی کنونی عبور کنیم.
مالیاتی  امور  کل  سلمانی،مدیر  دیدار  این  ادامه  در 
اداره  عملکرد  از  گزارشی  ارائه  ضمن  کرمان  استان 
کل، گفت: در سال جاری 62 هزار اظهارنامه مالیاتی 
در استان از طرف مودیان ارائه شده است که 7 درصد 

نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
وی به پرداخت افزون بر 5770 میلیارد ریال از محل 
و  ها  شهرداری  به  افزوده  برارزش  مالیات  عوارض 
دهیاری های استان در سال 96 اشاره کرد و افزود : 
این میزان در سال 97 به حدود 8400 میلیارد ریال 
رسید ضمن آنکه در سه ماهه نخست سال جاری نیز 
مبالغ خوبی از این محل به شهرداری ها و دهیاری 

های استان پرداخت شده است.

در سطح استان کرمان 987 نفر معلول ضایعه نخاعی 
وجود دارد که ماهانه بیش از 444 میلیون تومان هزینه 

خرید وسائل بهداشتی این افراد است.
صادق زاده«  »عباس  کویر،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
با  استاندار  دیدار  در  کرمان  استان  بهزیستی  مدیرکل 
کارکنان اداره کل بهزیستی استان کرمان به مناسبت 
هفته بهزیستی)22 تا 28 تیرماه( اظهار کرد: همکاران ما 
مشکالت زیادی دارند و براساس اعالم سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان، میزان حقوق و مزایای کارکنان 
بهزیستی در رتبه پایین پرداختی حقوق در استان قرار 

دارد.
وی با بیان اینکه کار در حوزه اجتماعی و بهزیستی کار 
راحتی نیست و بسیار سخت است و در شرایط کنونی 
بعضا اخبار ناگواری که دریافت می شود، همکاران ما 

موارد را از نزدیک لمس می کنند بیان کرد: کارکنان 
و  هستند  حمایت  و  توجه  یک  نیازمند  بهزیستی 
امیدواریم با حضور استاندار به این موضوع پرداخته و 
گامی برای ایجاد انگیزه در همکاران برای مداخالت به 
هنگام در جامعه برداریم. به گزارش ایسنا، در این دیدار 
اعالم شد در سطح استان کرمان 987 نفر معلول ضایعه 
نخاعی وجود دارد که ماهانه بیش از 444 میلیون تومان 

هزینه خرید وسائل بهداشتی این افراد است.
در این دیدار کارشناسان حوزه های مختلف بهزیستی از 
جمله امور اجتماعی، توانبخشی و ... نظرات، مشکالت و 

دغدغه های خود را بیان کردند.
همچنین در این دیدار با توجه به وجود 600 موسسه 
خیریه در استان بر ساماندهی این مجموعه ها و تاسیس 

خانه تشکل ها تاکید شد.

استاندارکرمان:

درآمدهای مالیاتی مناسب ترین جایگزین برای درآمدهای نفتی است

در دیدار استاندار کرمان از اداره کل بهزیستی مطرح شد؛

در استان  987 نفر معلول ضایعه نخاعی زیست می کنند

خبر
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان:

در کرمان به یک بازارچه دائمی 
صنایع دستی نیاز داریم

 
استان  گردشگری  و  دستی  فرهنگی،صنایع  میراث  کل  اداره  سرپرست 
کرمان گفت: طرح شناسایی و ساماندهی هنرمندان صنایع دستی استان 

کرمان اجرا می شود.
به گزارش ایسنا منطقه کویر، »فریدون فعالی« در دیدار رئیس وشماری 
از اعضای اتحادیه صنایع دستی استان کرمان با بیان اینکه ساماندهی 
صنعتگران و هنرمندانی استان کرمان در دستور کار  این اداره کل قرار 
هنرمندان  همکاری  به  منوط  این طرح  موفق  اجرای  کرد:  اظهار  دارد، 

صنایع دستی و بخش خصوصی است.
به  دستی  صنایع  حوزه  فعالیت ها  از  برخی  برونسپاری  موضوع  به  وی 
بخش خصوصی اشاره کرد و افزود:  یکی از سیاست های دولت واگذاری 

برخی از فعالیت هایی اجرایی به بخش خصوصی است.
فعالی با اشاره به اینکه صنایع دستی استان نیازمند حمایت های جدی 
از سوی بخش دولتی و خصوصی است، تصریح کرد: ایجاد ثروت و بهبود 
عملکرد حوزه صنایع دستی در زمینه های تولید، عرضه و اشتغال پایدار 

از مزیت های ورود بخش خصوصی به حوزه صنایع دستی است.
استان  گردشگری  و  دستی  فرهنگی،صنایع  میراث  کل  اداره  سرپرست 
نباید تنها در حمایت از صنایع دستی، سخن  اینکه  با تاکید بر  کرمان 
گفت بلکه در عمل و رفتار نیز باید حامی واقعی بود و پلی دو سویه بین 
هنرمندان و مدیران برقرار کرد بیان کرد: باید تمامی اقدامات حمایتی 
در کل استان توزیع شود تا رشته های صنایع دستی تمام شهرستان های 
اتحادیه صنایع دستی می  استان احیا و تقویت گردد که دراین زمینه 

تواند نقش موثری را ایفا کند.
فعالی به لزوم کاربردی کردن صنایع دستی در زندگی روزمره مردم اشاره 
این  از  استفاده  باید فرهنگ  تولید صنایع دستی  افزود: در کنار  و  کرد 
محصوالت نیز در بین مردم رواج پیدا کند چراکه منسوخ شدن بسیاری 

از رشته های صنایع دستی به دلیل کاربردی نبودن آنها بوده است.
با همکاری بخش  احیاء رشته های منسوخ شده صنایع دستی  به  وی 
خصوصی اشاره کرد و گفت: باید با برنامه ریزی و زمان بندی مناسب 
در جهت احیاء رشته های منسوخ شده و یا در حال منسوخ تالش شود.
فعالی به قدرت بخش خصوصی در بازتاب و آشکار ساختن توانمندیهای 
هنرمندان صنایع دستی اشاره کرد و گفت: این اداره کل به عنوان بخش 
خواهد  فراهم  بخش خصوصی  برای  را  الزم  شرایط  و  بستر  حاکمیتی، 
ساخت تا این بخش در بالقوه کردن استعدادهای صنایع دستی استان 

کرمان توانمندتر از گذشته عمل کند.
و  دستی  صنایع  بخش  مشکالت  بزرگترین  از  یکي  اینکه  بیان  با  وی 
بازاریابی محصوالت صنایع  و  فروش  بحث  هنرمندان  مطالبه  مهمترین 
شود  اندازی  راه  دستی  صنایع  دائمی  بازارچه  باید  افزود:  است،  دستی 

تا گردشگران از نزدیک با صنایع دستی بومی مردم کرمان آشنا شوند.
استان  گردشگری  و  دستی  فرهنگی،صنایع  میراث  کل  اداره  سرپرست 
کرمان با بیان اینکه در حال حاضر بالغ بر هزار نفر عضو اتحادیه صنایع 
اداره  این  حمایتهای  با  امیدواریم  افزود:  هستند،  کرمان  استان  دستی 
کل شاهد افزایش روز افزون تعداد اعضاء این اتحادیه در سنوات آینده 

باشیم .
فعالی به اهمیت ایجاد درآمد و توزیع عادالنه آن در بین هنرمندان از 
طریق اتحادیه صنایع دستی استان اشاره کرد و گفت: توسعه و فراهم 
کردن زمینه اشتغال و کسب و کار پایدار به ویژه در روستاهای دور افتاده 
با همکاری اتحادیه صنایع دستی از اهداف عالی اداره کل میراث فرهنگی 

استان کرمان خواهد بود.
استان  ارتقاء جایگاه هنرمندان صنایع دستی  بر  تاکید  با  پایان  در  وی 
کرمان اشاره و خاطرنشان کرد: بخش دولتی با پرداخت تسهیالت با بهره 
مناسب جهت حمایت از تولید، تجهیز کارگاه هاي تولیدي، ایجاد بازارچه 
بازاریابي  دستي،  صنایع  محصوالت  فروش  براي  دستي  صنایع  دائمي 
محصوالت صنایع دستي در داخل و خارج از کشور سعی در حمایت از 

هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی دارد.

مدیر کل غله استان خبر داد:

وجود 3500 تن شکر در انبارهای 
استراتژیک استان 

 
مدیرکل غله استان کرمان گفت: سه هزار و 500 تن شکر در انبارهای 

استراتژیک استان کرمان موجود است.
به گزارش خبرنگار مهر مجید نژاد بیگلری در جلسه ستاد تنظیم بازار 
استان کرمان با اشاره به اینکه در ماه مبارک رمضان در دو مرحله جمعاً 
شش هزار و 584 تن شکر در استان توزیع شد، اظهار کرد: تاکنون بین 
۳00 تا 400 تن از این سهمیه باقی مانده است که تا چند روز آینده 

جذب می شود.
وی با بیان این مطلب که سهمیه جدید هنوز اعالم نشده است اما سه 
هزار و 500 تن شکر در انبارهای استراتژیک استان کرمان موجود است، 
اظهار داشت: به اندازه کافی شکر در استان موجود است و چنانچه در 
ستاد تنظیم بازار استان به تصویب برسد شکر به اندازه نیاز در استان 

توزیع می شود.
معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان هم 
در این جلسه با اشاره به اینکه قیمت گذاری ها باید در ستاد تنظیم بازار 
تصویب شود، اظهار داشت: میزان شکر موجود در استان مشخص است.

توزیع  کرمان  استان  در  شکر  اینکه  به  اشاره  با  خواجویی  محمدرضا 
می شود اما چون مکان در استان ثابت نیست یکسری مشکالت به وجود 
آمده است، تصریح کرد: ۱50 تن شکر در ۱0 روز گذشته در شهر کرمان 
توزیع شده و مستندات آن نیز موجود است.وی افزود: 20 تن شکر در 

بخش های شهر کرمان توزیع شده است.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت برق شمال کرمان:
رعایت مصرف برق نشود؛ خاموشی خواهیم داشت

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع 
درباره  کرمان  استان  شمال  برق  نیروی 
قبل  روال  به  اداری  بازگشت ساعت  تاثیر 
جویی  صرفه  کرد:  بیان  برق  مصرف  بر 
پیش بینی شده از این طریق محقق نشد 
اما ادارات در زمینه مصرف همکاری دارند 

و از ساعت ۱2 به بعد رعایت می کنند. 
با  گو  و  گفت  در  عبداللهی«  »رسول 
درباره  کویر،  منطقه  ایسنا  خبرنگار 
استان  در  برق  انرژی  مصرف  وضعیت 
همکاری  به  توجه  با  کرد:  اظهار  کرمان 
به  هوا  دمای  اینکه  و  صنعتی  مشترکان 
وضعیت بحرانی نرسیده، فعال مشکلی در 

زمینه توزیع برق در شمال استان کرمان 
بازگشت  تاثیر  درباره  عبداللهی  نداریم. 
ساعت اداری به روال قبل بر مصرف برق 
بیان کرد: صرفه جویی پیش بینی شده از 
این طریق محقق نشد اما ادارات در زمینه 
مصرف همکاری دارند و از ساعت ۱2 به 

بعد رعایت می کنند.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع 
تصریح  کرمان  استان  شمال  برق  نیروی 
و  نگیرد  صورت  مصرف  رعایت  اگر  کرد: 
که  صورتی  در  و  یابد  افزایش  هوا  دمای 
مشکلی پیش بیاید، ممکن است خاموشی 

اتفاق بیفتد.

آغاز طرح
 جمع آوری متکدیان 

در رفسنجان
جمع  طرح  آغاز  از  رفسنجان  شهرستان  فرماندار 

آوری متکدیان در شهر رفسنجان خبر داد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان، مجید فصیحی هرندی،فرماندار 
آوری  جمع  طرح  گفت:  رفسنجان  شهرستان 
متکدیان را از روز ۱۵ تیر ماه با تذکر به کودکان و 
حتی بزرگساالن مبنی بر  حضور نیافتن در معابر 
صورت  به  اکنون  هم  طرح  این  و  کردیم  آغاز 

عملی اجرا می شود.
وی با تأکید بر اینکه این طرح به صورت مستمر 
اجرای  در  کرد:  تصریح  کرد،  خواهد  پیدا  تداوم 
این طرح افرادی که در حال تکدی گری باشند 
امر  این  برای  که  مرکزی  در  و  آوری شده  جمع 
جمله  از  ذیربط  دستگاه های  همه  همکاری  با 
با  و  می شوند  اعزام  یافته  اختصاص  شهرداری 
آن ها صحبت شده و راهنمایی الزم انجام خواهد 
گرفت. اگر الزم باشد حتی این افراد بازداشت  و 

مراحل بعدی برای آن ها انجام می شود.
فرماندار رفسنجان عنوان کرد: از همه شهروندان 
کمک  خصوص  در  که  داریم  تقاضا  رفسنجان 
اگر  و  کنند  خودداری  احساسات  از  متکدیان  به 
می خواهند در این زمینه کمکی داشته باشند فقط 
امداد و مؤسسات خیریه کمک خود را  به کمیته 

ارائه کنند.
کمک  با  امیدواریم  کرد:  بیان  هرندی  فصیحی 
پشتکار  و  مسئوالن  همیاری  و  شهروندان  همه 
الزم، چهره زشتی که از شهر به واسطه متکدیان 

ایجاد شده است برطرف شود.

قابل توجه مودیان محترم مالیاتی )اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد امالک اجاری(

مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 97 و پرداخت مالیات مربوطه 
از طریق سامانه www.tax.gov.ir حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری می باشد.

35019- 021  ستاد خبری دفتر مرکزی حراست     1526 مرکز ارتباط مردمی    روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور   511030

آگهی مزایده
بدین وسیله به اطالع می رساند، اداره آموزش  و پرورش شهداد در نظر دارد، تعدادی از امالک بالاستفاده 

خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. 
متقاضیان محترم می توانند برای کسب اطالعات بیشتر به واحد حقوقی اداره مذکور مراجعه فرمایند.

       آگهی مناقصه عمومی)نوبت اول(
شــهرداري رفســنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال ۱۳98  شوراي محترم اســالمي شهر، اجرای خط کشی محوری ،شریانهای اصلی 
ومعابرعمومــی از طریــق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شــرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شــرایط که تجربه و توانایي 
انجام کار را دارند، دعوت بعمل مي آید جهت دریافت اسناد و اطالع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مرکزي 
به آدرس رفســنجان، خیابان تختي یا به نشــانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشــنهادات خود را تا پایان وقت اداري روز یکشنبه  مورخ 

98/05/۱۳  به دبیرخانه شهرداري مرکزي تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است .
روابط عمومي شهرداري رفسنجان
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کوه صبر
در بسیاری از جاها به اهمیت شنیدن اشاره شده 

اما در یک ارتباط موفق و صمیمانه حرف زدن 
نیز از مهارتهای برجسته به شمار می رود که 
نقش عمده ای در رابطه بر عهده دارد. همیشه 
یک جا نشستن و نگاه کردن چاره ی دلخوری 

ها و نگرانی ها نیست و اغلب ارتباط های موفق در حرف هایی که 
زده می شود خالصه می شود. در حرف زدن تبادل احساسات و 
منطق شده و سعی بر آن می شود که بپذیریم و پذیرفته شویم البته 
که یک ارتباط صمیمی را نمی توان با هر کسی داشته و درد و دل 
ها و حرف های خاص را باید برای بخش کوچکی از زندگی و 
ارتباط ها کنار گذاشت. حرف زدن و کار کردن مهمترین وظیفه 
ی انسانی ماست که گاهی به خاطر غرورمان به فراموشی سپرده می 
شود. دلمان خوش است که انسانیم و اشرف مخلوقات اما ضربه ای 
که با سکوت و سکون به ذات زندگی می زنیم جبران ناپذیر است. 
مشکل از زمانی شروع می شود که معنای صبر را اشتباه می فهمیم. 
گمان می کنیم که صبر به معنای حسرت و نگاه کردن است. آدم 
هایی که اینگونه صبر کردن را به ما آموخته اند دشمنانی هستند 
که می خواهند از غفلت ما سوء استفاده کنند. دست روی دست 
گذاشتن حیله ی کسانی بوده که می خواسته اند انسانیت را از پا 
و  زده  حرفی  آید  نمی  بر  دستمان  از  کاری  اگر  الاقل  درآورند 

سکوتی را بشکنیم.
کوه صبرم کاه شد حرفی بزن 
سوختن بیگاه شد حرفی بزن 
از خودم تنها ترم در زندگی 

حسرتی همراه شد حرفی بزن 

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش »کرمان امروز« از افزایش قیمت مرغ در کرمان با وجود نزول قیمت دالر و بهبود نسبی اوضاع؛

دلیل گرانی مرغ؛ گرما یا صادرات؟

تخریب دیوار های ارگ بم از شایعه تا واقعیت 

اشاره:
گویا گرمای فصل بر روی قیمت مرغ نیز تاثیر گذاشته 
و در کنار آزاد سازی صادرات مرغ، موجب افزایش قیمت 
است.  شده  کرمان  در  تومان  هزار   14 کیلویی  تا  مرغ 
مرغ در کرمان در حالی بر روی سفره های کرمانی خود 
با قیمت 14 هزار و 700 تومان به  نمایی می کند که 
دست مصرف کننده می رسد در حالی که همین مرغ 
در استان یزد برای مصرف کننده 13 هزار و 800 تومان 
کشاورزی  جهاد  سازمان  توسعه  مدیر  که  آنگونه  است. 
دلیل  به  گوید؛  می  ایسنا  خبرگزاری  به  استان  شمال 
بودند  تلف شده  به دلیل گرما  از مرغ ها  تعدادی  آنکه 
و همچنین صادرات مرغ آزاد شده  بود، شاهد افزایش 
همین  در  بودیم.  کرمان  استان  سطح  در  مرغ  قیمت 
زمینه گزارشی تهیه شده، که در ادامه قابل مطالعه است.

دودی که به چشم کرمانی ها رفت
این   کشور  در  بازار  هوای  دو  و  بام  یک  مدیریت  دود 
بار به چشم کرمانی ها رفت چرا که قیمت مصوب مرغ 
در حالی که در همسایگی استان کرمان یعنی یزد 13 
استان  مسئوالن  گفته  به  اما  است  تومان   800 و  هزار 
باالی 14  به  استان  این  این محصول در  کرمان قیمت 
هزار تومان برسد و مرغ برای سفره کرمانی ها ناز کند و 

یا پرواز کند و کال از سفره ها حذف شود.

این روزها مرغ در حالی خوراک رسانه ای رسانه های 
معتقد  استان  بازار  تنظیم   است که ستاد  کرمان شده 
است؛ گرانی مرغ در استان های همجوار مانند خراسان 

جنوبی نیز وجود دارد و مختص به استان کرمان نیست 
اما گزارش رسانه ها از دیگر استان ها  حاکی از آن است 
در  آن  قیمت  نوسان  و  مرغ  قیمت  در  تدبیری  بی  که 

استان کرمان نمود بیشتری دارد.
گرما مرغ های کرمان را تلف کرد

ریزی  جوجه  میزان  کرمان  استان  در  امسال  انکه  با 
زیاد  گرمای  اما  یافت  افزایش  قطعه  هزار   100 حدود 
موجب تلف شدن چندین هزار قطعه مرغ گوشتی شده 

است.
داستان ادامه دارگرانی مرغ

افزایش قیمت داشته  اگر چه مرغ  مسئوالن معتقدند 
یافته  افزایش  درصد   20 تا  آن  مصرف  وجود  این  امابا 
از سفره خود  را  این محصول  ای  و هیچ خانواده  است 
حذف نکرده است. اینکه در ماه های اخیر مرغ همیشه 
چرا  نیست  هیچ شکی  است جای  بوده  اخبار  در صدر 
جلوی  مرغ  قیمت  کنترل  برای  ها  دولتی  روز  یک  که 
صادرات آن را می گیرند و تا مردم می آیند نفس راحتی 
به  ارزآوری  برای  دیگر  روزی  در  مدتی  از  پس  بکشند 
کشور باز مجوز صادرات آن را می دهند و باز قیمت مرغ 

افزایش می یابد.
احتمال بازگشت صف مرغ

یکی از فروشگاه های پروتئینی کرمان در همین  باره  
تبدیل  قانون  به یک  این  واقع  ما گفت: در  به خبرنگار 
شده که با افزایش قیمت، مصرف هم بیشتر شود. او در 
عین حال پیش بینی می کند که اگربرای کنترل قیمت 
مرغ در استان فکری نشود ممکن است شاهد بازگشت 

صف های مرغ باشیم.
بازار نا آرام

یکی از شهروندان نیز در همین  باره به کرمان امروز 
ندارد و هر روز  بازار وجود  آرامشی در  می گوید: هیچ 
شاهد افزایش قیمت یک کاال هستیم؛ امروز مرغ و فردا 
گوشت قرمز... وی اظهار امیدواری کرد که مسئوالن هر 
تا  بیندیشند  ای  برای قیمت مرغ گرم چاره  زودتر  چه 
مردم مجبور به حذف این محصول از سفره خود نشوند.

سرویس فرهنگی کرمان امروز

ارزش ترین شاهکار های  با  از  بنای خشتی جهان، یکی  بزرگترین  بم،  ارگ 
تاریخی ایران زمین، با قدمتی چند صد ساله واقع در استان کرمان است که 
به صورت قطعه ای مستحکم بنا شده است. این ارگ عظیم که در مسیر جاده 
ابریشم قرار دارد در ۵ سده پیش از میالد ساخته شده است و تا سال 18۵0 
پس از میالد نیز همچنان مورد استفاده بود. زلزله سال 1382 در بم بیشتر 
از 80 درصد ارگ را ویران کرد. به عنوان یک میراث فرهنگ جهانی خیلی از 

کشور ها در جریان باز سازی آن شرکت کردند.
کردند.  همکاری  ابتدا  از  که  بودند  کشور هایی  جز  فرانسه  و  ایتالیا  ژاپن، 
ژاپن حدود ۱٫۳ میلیون دالر به ایران برای بازسازی کمک کرد، و با ارسال 
تجهیزات و ایجاد طرح سه بعدی از ارگ بم برای افزایش دقت نوسازی، این 
با  نیز  ایتالیا  فرهنگی  فعالیت های  و  میراث  وزارت  کرد.  پشتیبانی  را  پروژه 
اجرای پروژه ای با بودجه ای در حدود ۵00000 یورو جهت مرمت و استحکام 
بخشی برج شماره یک )در گوشه جنوب غربی دیوار پیرامونی شهر تاریخی( 
از  با همکاری گروهی  که  پروژه  این  تاریخی مشارکت کرد.  ارگ  در مرمت 
پایان رسید.  به  تابستان 13۹0  انجام شد در  ایرانی  و  ایتالیایی  کارشناسان 
بانک جهانی هم مبلغ  ایران کمک کردند.  به  بم  با تهیه نقشه ارگ  فرانسه 

زیادی پول به این پروژه کمک کرد.
در  زمان  آن  از  و  شد  تخریب  شدت  به  زلزله  آن  از  پس  ایران  بم  ارگ 
فهرست آثار در خطر قرار گرفت، اما با توجه به مرمت های انجام شده در طول 
از فهرست  را  بم  تیر ماه 13۹2 ارگ  سال های گذشته، سازمان یونسکو در 
آثار در خطر خارج کرد؛ و اکنون با وجود تمام این اقدامات و هزینه کرد ها 

صدای کلنگ در بم به گوش می رسد. طی چند روز گذشته تصاویری از حضور 
پیمانکاران در بم دست به دست چرخید. عکس هایی از نیمه شرقی ارگ بم 
که در آن پیمانکارانی به بهانه مرمت شروع به تخریب دیواره ها کرده اند  تا 

دوباره آن ها را بسازند.
تخریب بعد از بازسازی، اخبار واصله نشان از حضور چند روزه پیمانکارانی 
خبر می دهند که به دلیل تعریف پروژه ای چند صد میلیون تومانی به بهانه 
مرمت در حال تخریب کاروانسرای غرب ارگ بم هستند. کارشناسان ارگ بم 
مدعی اند مرمت این کاروانسرا درحالی به پیمانکار سپرده شده که کال بنا را 
تخریب کرده و می خواهد از نو بسازد امری که با قوانین یونسکو کامال مغایر 
است. پیمانکاران همچنین در حال تخریب مدرسه میرزا نعیم درعامه نشین 

شرق ارگ بم هستند که یک بنای ۹0 درصد سالم است.
پیمانکاران  به  بار ها  کارشناسان  که  هستند  مدعی  بم  ارگ  کارشناسان 
اخطار های الزم را داده اند، اما آنهابه کار خود ادامه می دهند و در عین حال 
این موضوعات به کارشناسان و مدیریت ارگ بم مربوط نیست و  می گویند 
ما با میراث استان کرمان قرارداد داریم. این امر نشان از این دارد که پایگاه 

جهانی ارگ بم هیچ قدرتی برای نظارت بر ارگ بم ندارد.
این در حالی است که در این چند روزه چندین تراکتور آوار های حاصل از 
تخریب یا به زعم عده ای مرمت را که با بیل و کلنگ و تراکتور انجام شده از 
ارگ بم بیرون می برند. کارشناسان بر این نکته تأکید دارند که مدیر پایگاه 
ارگ بم و حتی مدیران سازمان مرکزی میراث فرهنگی اختیاری برای دخالت 
استان  فرهنگی  میراث  کل  اداره  که  چرا  ندارند  بم  ارگ  پیمانکاری  کار  در 
کرمان کارفرما شده و همه ی اختیارات به دست آن ها است و این بزرگترین 
ضربه ای بود که از دوره ی مدیریت پیشین ارگ وارد شده و تمام اختیارات 

کارفرمایی را به میراث کرمان محول کرده است.
میراث  سازمان  جهانی  ثبت  پایگاه های  امور  دفتر  مدیرکل  عزیزی،  فرهاد 

جامعه  گروه  خبرنگار  با  گفتگو  در  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی 
خبرگزاری میزان، در این باره گفت: بحث های مرمتی که در ارگ بم طی این 
چند روزه مطرح شده است مربوط به این امر می باشد که در داخل ارگ بم 
قراردادی در اداره کل میراث فرهنگی استان بسته شده است و بخشی از بنا ها 

در ارگ بم در حال مرمت است.
وی در ادامه گفت: در بخش هایی از بنا یکسری آوار ها رو به روی دیوارهایی 
که باید مرمت می شد وجود داشت. این دیوارها نیز باید مرمت می شدند چرا 
که ساختار متزلزلی داشته اند. این دیوار ها قبل از زلزله نیز مرمت شده بودند. 

آوار ها جمع شده تا دیوار ها مرمت شود و اصال بحث تخریب مطرح نیست.
وی در ادامه افزود: باید شرایط برای مرمت فراهم می شد. آوار هایی که در 

زلزله ناپایدار بودند. کار متوقف می شود تا پایگاه بر آن نظارت کند.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با  گفتگو  در  بم  فرماندار  پور  شسهوار 
خبرنگاران جوان هم، گفت:  ورودی ارگ بم و راهرو های آن با عرض 2 متر 
با  این تخریب ارگ بم  بنابر  تواند وارد ارگ شود،  است و هیچ لودری نمی 

لودر صحت ندارد.
 فرماندار بم گفت :  بنا هایی داخل ارگ بم که در اثر زلزله تخریب شده اند 
در حال مرمت و باز سازی است و مصالح آن  خشت و گل است که دوباره 

پس از احیا در ساخت ساز و مرمت استفاده می شوند.
شهسوارپور افزود : ارگ بم یک اثر تاریخی ثبت جهانی و یونسکو می باشد و 

هرگونه تعمیر و مرمت با نظارت سازمان میراث فرهنگی کشور است.
وسایل  با  تخریبی  گونه  هیچ   : گفت  بم  ارگ  جهانی  پایگاه  مدیر  موحد   
مکانیکی در ارگ بم صورت نگرفته است و امکان استفاده از وسایل مکانیکی 
نیست بازسازی و مرمت ارگ بم با چهار پروژه و پیمانکاران این چهار پروژه 
تعیین و مشخص شده اند و کار نظارت بر کار این پیمانکاران بر عهده پایگاه 

جهانی است.
وی ادامه داد: قسمت های از ارگ بم که در اثر زلزله تخریب شده بود توسط 
پیمانکاران با نظارت ما مرمت و بازسازی می شود، در مرحله آوار برداری یکی 
از پیمانکاران به صورت دستی با کلنگ آوار برداری و به بیرون از ارگ انتقال 

دادند و هیچ گونه تخریبی نبوده است .
 موحد گفت : امیدواریم بتوانیم قسمت های باقی مانده ارگ بم در اثر زلزله 

سال 82 را مرمت و بازسازی کنیم .
 ارگ بم بعد از بازسازی و مرمت قسمت های حصار بیرونی برج ها اصطبل 

بازار مسجد آن بازسازی و مرمت شده است.

   گویا گرمای فصل بر روی قیمت مرغ نیز تاثیر گذاشته و در کنار آزاد سازی صادرات 
مرغ، موجب افزایش قیمت مرغ تا کیلویی 14 هزار تومان در کرمان شده است. آنگونه 
که مدیر توسعه سازمان جهاد کشاورزی شمال استان می گوید؛ به دلیل آنکه تعدادی از 
مرغ ها به دلیل گرما تلف شده بودند و همچنین صادرات مرغ آزاد شده شاهد افزایش 
قیمت مرغ در سطح استان کرمان هستیم اگر برای کنترل قیمت مرغ در استان فکری 
نشود و بی تدبیری ادامه یابد ممکن است شاهد بازگشت صف های مرغ باشیم، آن هم 

در حالی که قیمت دالر و سکه روز به روز در حال کاهش است و.....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

یادداشت های 

گاه و بی گاه

ندیده 
پدر و مادر همیشه همه خوبی ها را برای فرزندان خود می خواهند 
و چه آرزوهایی را که در سر نمی پرورانند همچون یک نفر از 
کرد؛  می  آرزو  اینچنین  اش  شیرخواره  فرزند  برای  که  ما  فامیل 
فرزندم دلم می خواهد بزرگ شوی و داماد و چند فرزند داشته 
بعد  و  بیاورند  نوه  برایت چند  و  کنند  ازدواج  فرزندان  آن  باشی 
نوبت به نوه ها برسد که بزرگ شوند و ازدواج کنند و بچه های 
نتیجه هایت دورت را بگیرند و از سر و کولت باال روند و  آنها 
همچنین زنده باشی تا نبیره و ندیده هایت را هم به سرانجام برسانی 
و دیگر چون خیلی زیاد شده از دنیا بروی و ندیده هایت با اشک 

و آه  برای دادن سرسالمتی نزد من آیند.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

آگهی مزایده آگهی مزایده عمومی 
شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان در نظر دارد یک باب زمین با کاربری کارخانه و پروانه پانل 
با شــرایط: عرصه 164۹1 مترمربع و اعیان 1۵7۵ مترمربع )دارای سوله 1۵70 متر، ساختمان اداری، سرایداری،  
محوطه سازی،  پست برق، ایستگاه گاز و آب( با مجوز تولید پانل 3D واقع در کرمان: شهرک صنعتی خضراء شماره 
2 میدان اول سمت چپ انتهای خیابان دست راست )کارخانه سحاب پانل( به صورت نقدی و تهاتری )بخشی نقدا 
و بخشی تهاتر( به فروش برساند متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته به 
آدرس کرمان: دفتر مرکزی، خیابان سپه، روبروی شهرداری مرکزی مراجعه و یا با شماره تلفن 322612۹6 - 034 

تماس حاصل نمایند. ضمنا زمان بازدید کارخانه فوق از ساعت 8 صبح الی 12 ظهر می باشد. 
روابط عمومی شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان 

شرکت حمل و نقل بهمن بار کرمان )سهامی خاص( در نظر دارد اقالم ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. 
متقاضیان گرامی برای بازدید و دریافت اســناد مزایده از روز شــنبه ۹8/04/2۹ به مدت یک هفته تا پایان وقت اداری 

۹8/0۵/03 به نشانی شرکت مراجعه نمایند.
الف( شاسی بنز 263۵  ب( نوار و تیوپ 24 * 12

ج( انواع فیلتر ماک و بنز و لوازم یدکی کامیون 
BMC هـ( اتاق کامیون تصادفی ایویکو 440، بنز اکسور و

و( انواع الستیک کامیون مستعمل 
ز( ضایعات و قطعات فلزی و پالستیکی خودروهای سنگین 

نشانی: کیلومتر 17 جاده باغین / بلوار ورودی کارخانه سیمان کرمان 
تلفن: 32910526 - 09133870956
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فرهنگ و ادب

سرویس فرهنگی کرمان امروز 
  

دارد که  باغی وجود  اطراف سیرجان،  میان دشت های  در 
همه فصل های سال میوه دارد و وزن میوه های آن گاهی 
و  ماندگار  اثری  اینجا  رسد!  می  کیلوگرم   10 از  بیش  به 
تماشا  به  را  ای  بیننده  هر  که  دارد  وجود  فرد  به  منحصر 
فرا می خواند... باغی شش گوش با صدها درخت بارور اما 
به آب  نیاز  نه  و  بسیار متفاوت است  باغها  با سایر  باغ  این 
دارد و نه آفتاب اما سالهاست درختانش سربلند ایستاده اند 
پیر مردی کر و الل هستند که  را مدیون  ایستادگیشان  و 
تک تک آنها را با دستانش و در سکوت و بهت روستائیان و 

گردشگران کاشت.
درختان  های  تنه  از  اند  شده  تشکیل  باغ  این  درختان   
خشکیده و سنگهایی که از شاخ و برگ درختان آویزان است. 
داستان این باغ از آنجا آغاز شد که درویش خان اسفندیاری 
که از زمین داران سیرجان محسوب می شد، در سال 1340 
پس از اجرای طرح اصالحات ارضی میزان قابل توجهی از 
عدم  دلیل  به  نهایت  در  و  داد  دست  از  را  خود  زمینهای 
تالش  آنها  آبادی  برای  سالها  که  بارورش  زمینهای  آبیاری 
کرده بود، جلوی چشمانش خشک شد. درویش خان که این 
بر دوش خود و خانواده اش می دید،  بار سنگینی  را  ظلم 
پریشان شد و در صحرای مجاور یکی از باغ هایش که پس از 
اجرای طرح اصالحات ارضی کامال خشک شده بود، چادر زد.
 پس از آن اقدام به ایجاد این باغ کرد اما اینکه دلیل اصلی 
ایجاد این باغ چه بوده است حکایتهای مختلفی دارد اما به 
دلیل کر و الل بودن درویش خان هیچ گاه راز احداث این 
باغ مشخص نشده است. نکته عجیب اینکه در برخی موارد 
به  که  عظیمی  سنگهای  و  شده  خشک  درختان  های  تنه 
آنها اویزان شده است آنقدر بزرگ است که مشخص نیست 
این مرد چگونه از پس احداث باغ سنگی برآمده است. وی 
تنه درختان را از روستاهای اطراف جمع آوری کرده و در 
زمین کاشته است. میوه این درختان سنگ است! سنگ های 

بزرگ و سنگین را سوراخ و با سیم و کابل از تنه درختان 
آویزان کرده است. به گفته فرزند درویش خان تعداد درختان 
180 اصله بوده است که تعدادی از آن ها اکنون وجود ندارد 

و هر ساله بخشی از درختان از بین می رود!
سال  در  و  است  بوده   1303 سال  متولد  خان  درویش   
سنگی  باغ  همان  در  و  بندد  می  فرو  دنیا  از  چشم   1386
خود برای همیشه آرام می گیرد... پرویز کیمیاوی کارگردان 
شهیر ایرانی در سال 1355 فیلم باغ سنگی را با حضور خود 
بازیگر نقش اصلی و با حضور دیگر  درویش خان به عنوان 
فیلم  اینجاست که  نکته جالب  باغ سنگی می سازد.  اهالی 
ای جشنواره  نقره  جایزه خرس  کیمیاوی  پرویز  باغ سنگی 
فیلم برلین را در سال 1976 از آن خود کرده است. خالصه 
خان،  درویش  است:  شرح  بدین  سنگی  باغ  فیلم  داستان 
مردی کر و الل است که با خانواده اش از طریق شبانی در 
می  در صحرا  درویش خان  روزی  کنند.  می  زندگی  صحرا 
آرامد و خواب نما می شود. پس از بیدار شدن تخته سنگ 
عجیبی را زیر سر خود می بیند و آنرا به خانه می برد و به 
درختی می آویزد. درویش خان، روزهای بعد، قطعه سنگ 
های دیگری می یابد. با سیم های تلگراف، سنگ ها را به 

درخت های اطراف چادرش آویزان می کند.
  به زودی باغی از سنگ در اطراف چادر برپا می شود. مردم 
بستن  و  تبرک  و  تماشا  برای  نزدیک  و  دور  روستاهای  از 
دخیل به باغ سنگی می آیند. همسر درویش خان از مردم 
در ازای آمدن به باغ سنگی پول و هدیه مطالبه می کند، و با 

طمع ورزیهایش زندگی درویش خان را برمی آشوبد!
 در هنگام بازدید از باغ سنگی مراقب درختان و میوه های 
باغ  این  نزنید.  به آن ها دست  باشید و  آن یعنی سنگ ها 
نسل  برای  تا  دارد  مراقبت  به  نیاز  که  است  هنری  اثر  یک 
های آینده نیز باقی بماند... اکنون باغ سنگی سیرجان یکی 
می  دنیا  در  خاص  و  ایران  فرد  به  منحصر  های  جاذبه  از 
باشد که گردشگران را به سمت خود می کشاند... به جز باغ 
سنگی درویش خان، آرامگاه شاه فیروز، قلعه سنگ سیرجان، 

یخدان دو قلوی سیرجان، بادگیر چپقی، کفه نمک سیرجان، 
عمارت سعید نیا، کاروانسرای پاریز، کاروانسرای آقا ابراهیم، 
بازار قدیم و آرامگاه میرزبیر از دیگر جاذبه های گردشگری 

سیرجان می باشد...

  بر روی سنگ قبر درویش خان اسفندیارپور شعر زیر نوشته 
شده است:

رهرویی دردآشنا دیدم که هستی باخته
بعد عمری رنج و محنت باغ سنگی ساخته

میوه های آن درختان سنگ های گونه گون
با دو صد خون جگر بر رشته ای افروخته
باغ سنگش را دگر ظالم نمی گیرد از او

با چنان امید او این چنین ساخته

گردش در باغی که میوه های سنگی دارد 

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرائی
 کالسه 9400111

نظر به اینکه آقای سید مجید حسینی نسب چترودی بدهکار و آقای امین حسینی نسب 
راهن نسبت به پرداخت بدهی خود در مهلت تعیین شده اقدام ننموده اند لذا در اجرای مقررات ماده 
واحده قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصوب سال 1386و بنا به درخواست بستانکار 
ششدانگ پالک 1675 فرعی از 2843 اصلی مجزی شده از 310فرعی واقع در بخش 3 کرمان به 
آدرس کرمان بلوار هوشنگ مرادی کرمانی خیابان هاتف اصفهانی جنوبی 3 غربی یک کدپستی 
7618836178 که سند مالکیت آن ذیل ثبت شماره 88057 صفحه 346 دفتر 361 امالک ثبت و 
صادر شده است به مساحت 108/14 مترمربع با حدود اربعه: شماال در دو قسمت به طولهای یک 
متر و پنج متر و نود و سه سانتیمتر اول دیواریست دوم درب و دیواریست اول به بالکن مسقف قطعه 
4 دوم به بالکن مسقف قطعه 3 شرقا به طول 18/10 متر دیواریست به درز انقطاع جنوبا به طول 5/81 
متر دیوار و پنجره است به فضای حیاط مشاعی غربا در هفت قسمت که قسمت چهارم آن شمالی 
قسمتهای دوم و ششم آن جنوبی است به طولهای هفت متر و بیست سانتیمتر هفتاد سانتیمتر دو متر 
و ده سانتیمتر یک متر و بیست و پنج سانتیمتر چهار متر و هشتاد سانتیمتر یک متر و هفتاد سانتیمتر 
چهارمتر اول و دوم دیواریست مشترک سوم تا ششم درب و دیوار است هفتم دیواریست مشترک 
اول و دوم به آپارتمان قطعه 4 شماره 1676 فرعی سوم تا ششم به راه پله و آسانسور مشاعی هفتم 
به آپارتمان قطعه 4 شماره 1676 فرعی سقف با کف پشت بام مشاعی اشتراکی است کف با سقف 

طبقه یک اشتراکی است.
مشخصات منضمات ملک: پارکینگ به مساحت 12/5 مترمربع به حدود اربعه شماال بطول 2/50 
متر مرزیست به فضای مشاعی شرقا به طول 5 متر مرزیست به فضایی مشاعی جنوبا به طول 2/50 

متر مرزیست به حیاط مشاعی غربا به طول 5 متر مرزیست به پارکینگ قطعه 5
بالکن مسقف به مساحت 5/93 مترمربع به حدود اربعه شماال به طول 5/93 متر دیواریست به فضای 
ملک مجاور 319 فرعی از 2843 اصلی شرقا به طول یک متر دیواریست به مرز انقطاع جنوبا به 
طول 5/93 متر درب و دیواریست به آپارتمان قطعه شماره 3 شماره 1675 فرعی از 2843 اصلی 

غربا به طول یک متر دیواریست به بالکن مسقف قطعه 4
ملک  به عرصه  دیواریست  متر   1/95 به طول  اربعه شماال  به حدود  متر   9/75 مساحت  به  انباری 
مجاور شماره 319 فرعی از 2843 اصلی شرقا به طول 5 متر دیواریست مشترک به انباری قطعه 5 
جنوبا در دو قسمت بطولهای 95 متر و یک متر اول و دوم درب و دیواریست اول به فضای مشاعی 

دوم به راه پله غربا به طول 5 متر دیواریست مشترک به انباری قطعه 3 
که بر طبق نظریه کارشناس رسمی ملک فوق یک دستگاه آپارتمان قطعه سوم تفکیکی به مساحت 
108/14 مترمربع واقع در سمت شرقی طبقه دوم با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات 
بر طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرائی می باشد مشخصات فنی ملک: آپارتمان واقع در 
سمت شرقی طبقه دوم یک مجتمع با اسکلت فلزی نوع سقف ها تیرچه بلوک و نما سفال و سنگ 
سیستم گرمایش از نوع پکیچ و سرمایش از نوع کولر انشعاب آب اشتراکی برق و گاز مستقل و 
دو خط تلفن ملک دارای سند تک برگ می باشد عرصه ملک طبق سند از نوع ششدانگ طلق 

می باشد وضعیت فعلی ملک آپارتمان در طبقه دوم یک مجتمع مسکونی می باشد مساحت عرصه 
به  انباری شماره 4  انضمام  به  اعیانی مفید آپارتمان 108/14 مترمربع  به میزان قدرالسهم مساحت 
مساحت 9/75 مترمربع پارکینگ قطعه 4 به مساحت 12/5 مترمربع موقعیت استقرار عرصه شمالی 
می باشد عمر تقریبی بنا حدود 9 سال و باقیمانده عمر مفید بنا حدود 30 سال برآورد می گردد 
سیستم گرمایشی پکیج رادیاتور سیستم سرمایش کولر آبی می باشد کاربری ملک مسکونی می 
باشد و وضعیت استیجاری ملک نامشخص است ارزیابی بر مبنای قیمت روز عرصه طلق و با فرض 
نزد  بدهی  فاقد هرگونه  بوده که ملک  این  بر  ارزیابی فرض  در  است  بالمعارض صورت گرفته 
ادارات سازمان ها من جمله شهرداری و دارایی و اوقاف بیمه و شرکت های آب و برق و مخابرات 
و گاز بوده و در صورت وجود هر گونه بدهی پرداخت آن به هزینه و عهده مالک بوده و بایستی 
نسبت به اخذ مفاصا حساب های مربوطه اقدام نماید اثبات اصالت اسناد احراز مالکیت حدود و 
با توجه به توضیحات فوق الذکر و  مساحت اربعه همواره بر عهده مالک می باشد ارزش ملک 
مشخصات فنی و موقعیت استقرار ملک و قدمت و استهالک و سایر شرایط مترتب بر ملک و در 
نظر گرفتن جمیع جهات حاکم بر وضعیت کنونی بازار معامالت مسکن با احتساب قدرالسهم های 
مشاعی - اشتراکات - اختصاصات و جمیع لواحق شرعیه و عرفیه و حقوق و منافع وابسته بدین 

شرح می باشد آپارتمان مسکونی احداثی در شرق طبقه دوم با متراژ

زیربنای مفید 108/14 مترمربع به قرار هر مترمربع 22/000/000 ریال جمعا 2/379/080/000 ریال 
انباری قطعه 4 واقع در طبقه همکف با متراژ زیربنای 9/75 مترمربع به قرار هر متر مربع 12/000/000 

ریال جمعا به ارزش 117/000/000 ریال 
مترمربع  هر  قرار  به  مترمربع   12/5 زیربنای  متراژ  با  همکف  طبقه  در  واقع   4 قطعه  پارکینگ 
15/000/000 ریال جمعا به ارزش 187/500/000 ریال جمع کل ارزش ملک 2/683/580/000 
ریال برآورد می گردد. طبق سند رهنی شماره 21206- 89/12/28 دفترخانه 100 کرمان در رهن 
بانک تجارت کرمان واقع می باشد از ساعت 9 الی 12 ظهر روز سه شنبه مورخه 1398/05/15 اداره 
اجرای اسناد رسمی کرمان واقع در ضلع شمالی پارک نشاط از طریق مزایده به فروش می رسد 
و مزایده از مبلغ پایه کارشناسی 2/683/580/000 ریال که قطعی گردیده است شروع و باالترین 
مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد فروش کال نقدی است الزم به ذکر است طالبین و خریداران می 
توانند در وقت مقرر با ارائه چک رمزدار به مبلغ پایه در جلسه مزایده شرکت کنند پرداخت بدهی 
های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده از این بابت بدهی داشته باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه 
پس از انجام مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز اداری 
بعد از تعطیلی مزایده انجام خواهد شد طالبین می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات 

اداری به اداره ثبت اسناد مراجعه نمایند. تاریخ انتشار: 1398/4/26     569م/الف
علیرضا محمدی کیا 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 

کردن  ناِتِلنگی 

در گویش کرمانی، هر گاه فردی با همسر، همراه، هم سفر یا همکار خود، شروع 
به نق زدن و ناسازگاری کند، طرف مقابل گوید: »قرار نبود ناتلنگی کنی!« یا به 

منظور هشدار می گوید: »ببین، داری ناتلنگی می کنی!«
بنابراین، گفتارها و رفتارهای ناهماهنگ با اصول و ارزش های جمع، تکروی و 
خودمحوری و آنچه که موجب اذیت و آزار دیگران می شود ـ در گویش کرمانی 

ـ از مصادیق »ناتلنگی کردن« به حساب می آید.
این زبانزد کرمانی از جمله زبانزدهایی است که تاکنون در هیچ یک از واژه نامه 
ها و کتاب های امثال و حکم ـ اعم از مجموعه کتابهایی که درباره ی فرهنگ 
مردم کرمان و شهرستانهای استان تاکنون چاپ شده و یا واژه نامه ها و فرهنگ 
های سراسری ـ ثبت نشده است اما در لغت نامه ی روانشاد علی اکبر دهخدا، 
واژه ی »تلنگ« ـ به نقل از غیاث اللغات ـ هم معنی با »کوک« آمده است. 
از آنجا که  »کوک« از جمله واژه هایی است که در موسیقی به کار می رود به 
سراغ واژه نامه ی موسیقی ایران زمین، تالیف آقای مهدی ستایشگر رفتیم. در 
این واژه نامه ی 3 جلدی که اثری در خور تحسین و تقدیر است به نقل از لغت 
نامه ی دهخدا، واژه ی تِلنگ، مترادف کوک و آماده ی نواختن ثبت شده و 
برای اثبات این مدعا یک بیت شعر از میرنجات اضافه شده است: »نوبت تخته 
شلنگ است، حریفان دستی/ تنبک ما به تلنگ است، حریفان دستی« و البته 
منظور از تخته شلنگ، گونه ای جست و خیز و برداشتن گامهای بلند است. و 
واژه ی »دستی« کنایه از این است که اهل طرب و شادی دستی برسانند و هر 

یک به فراخور استعداد و ذوق خود کمکی کنند.

از فشار دادن انگشت شست به انگشت  در فرهنگ مردم کرمان، صدایی که 
میانی و لغزاندن آن به روی بلندترین انگشت دست بر می خیزد »تلنگ« گویند 
و اجرای آن را »تلنگ زدن« نامیده اند. تلنگ زدن با دو دست هم صورت می 
گیرد. اما این هر دو نوع در گویش تهرانی ها »بشکن و بشکن زدن« گفته می 

شود که ربطی به بحث ما ندارد.
یک  روی  خاص  نظمی  با  که  را  کوچک  های  خوشه  از  یک  هر  ها  کرمانی 
خوشه ی بزرگ انگور قرار گرفته اند نیز »تِلِنگ« می نامند و هنگام تعارف به 
میهمان خود گویند: »بفرماین یه تلنگو انگوری، قاشو هندونه ای، بُِرنگو خیاری، 
بخورین« و اگر مهمان تنها دانه ای انگور بخورد، میزبان می گوید: »ای ننو، 
دارین مالونشون می کنین، مال بچه صغیر نیستن که همی طو دارین نگاشون 
البته در شمال استان  می کنین.. مترسین نمک ندارن که نمک گیر بشین!« 
کرمان و برخی شهرستانهای دیگر، خوشه های کوچک یک خوشه ی بزرگ 
انگور را »تِلِنگ« گویند که بحث درباره چون و چرای آن در حوزه ی تخصص 

زبان شناسان است.
جناب  لحاظ  همین  به  و  شود  می  انجام  نیز  دایره  و  تمبک  روی  زدن  تلنگ 
حریفان  است،  تلنگ  به  ما  »تنبک  است:  سروده  شعر  بیت  آن  در  میرنجات 
دستی« به نظر می رسد، سراینده این بیت شعر، نوازنده ی تمبک نیز بوده و 
چه بسا رهبری گروه نوازندگان را در یک مجلس جشن و سرور بر عهده داشته 
است. او با بیانی منظوم به نوازندگان و کسانی که شلنگ تخته می اندازند و با 
حرکات موزون خود سبب شادمانی می شوند، می گوید دستی برسانند و مجلس 
را گرم کنند. بی شک او هم می داند »چو شادی بکاهد، بکاهد روان/ خرد گردد 

اندر میان ناتوان«
به نظر حقیر در قرنهای گذشته که هنوز »نُت و نُت خوانی« باب نشده بود و 
تمامی ملودی های موسیقی ایرانی، سینه به سینه و به صورت شفاهی از نسلی 
به نسل دیگر منتقل می شد، استادان با استفاده از تلنگ، هماهنگی یا هارمونی 
پدید می آوردند و لذا هر گاه در جمعی از خنیاگران، عدم هماهنگی به گوش 

می رسید به او تذکر می دادند: »ناتلنگی می کند«.
نقش تلنگ در موسیقی 

از این جهت اهمیت پیدا می کند که گاهی در برخی جشن های  این نظریه 

صدای  ریتمیک،  زدن  تلنگ  با  اند  نشسته  که  همانطور  مهمانان  خصوصی، 
خواننده را همراهی می کنند. بنابراین می توان بر این گمان بود که »تلنگ« در 
ایجاد هماهنگی بین خنیاگران نقش داشته و از همین معنی وارد زبان شفاهی 

شده است.
اگر بنا بر واژه نامه ی موسیقی ایران زمین، تالیف آقای مهدی ستایشگر، تلنگ 
را به معنی کوک بودن سازها قبول کنیم، بدیهی است که سازهای ناکوک= 
ناتلنگ، صدای گوشنواز و دلپذیری تولید نمی کنند و به همین علت شنونده 

آزار می بیند و روحش پژمرده می شود.
با این وصف، فردی که در یک جمع ناتلنگی می کند، کوک نیست. به عبارت 
واضح تر، زدن ساز مخالف و به گفته ی ما کرمانی ها »ناتلنگی کردن« سبب 
و علت دارد و افراد شایسته بایستی علت های کوک نبودن او را شناسایی کرده 
و از میان بردارند تا او هم کوک شود و هماهنگ با اصول و ارزشهای جمع 

رفتار کند.
پرواضح است که بی توجهی به این قبیل افراد، سبب می شود ناتلنگی به اندازه 
ای برسد که خسارتهای جبران ناپذیر برجای بگذارد. بررسی جوامع قرن اخیر 
افکار ضد  برای رشد  را  افراد، زمینه  این قبیل  نشان می دهد که طرد کردن 
باید  گاهی  بنابراین  آغاز می شود.  فاجعه  و  آورد  فراهم می  آنها  در  اجتماعی 
ناتلنگی کردن را جدی گرفت و ریشه های آن را مورد کند و کاو قرار داد. چرا 
که همراهی و هم زبانی و همدلی از مهمترین عناصر جوامع پویا و خوشبخت 

به شمار می رود.
پُف تِلِنگی: ترکیب »ُپف تلنگی« در برخی از آثار زنده یاد دکتر باستانی 
پاریزی به هنگام بازگویی خاطرات دوره ی نوجوانی به کار فته است. حدود 90 
سال پیش که خانواده ها هفته ای یکبار نان می پختند، هر روز نان تازه و داغ 
نداشتند و چون در نبود نفت و گاز خانه ها با هیزم گرم می شد، نان سرد شده 
را روی آتش منتقل می گذاشتند تا خوشمزه شود. مقداری خاکستر روی آن 
قطعه ی نان می ماند که  با زدن یک تلنگ، خاکستر از جا کنده می شد و با 
ُپف کردن )فوت کردن( می ریخت روی زمین. به همین علت، این قبیل نان 

ها را »ُپف تلنگی« می نامیدند.
بعضی ها پیرمردهای ضعیف و ناتوانی که آخرین گامها را در کوچه ی بن بست 

آخر بر می داشتند، »ُپف تلنگی« نامیده بودند. به معنی کسانی که لنگ )پا( 
آنها در مقابل یک پف هم، توان مقاومت ندارد و البته این سرنوشتی است که 
در کمین همه ی ماست و صدالبته اگر عمرمان به نیک خواهی و خدمت به 

جامعه سپری شده باشد عاقبت به خیر می شویم. 
ور تلنگوندن: در گویش کرمانی، پیشوند »َور« در ترکیب با برخی واژه 
ها، معنی باالرفتن به هواپریدن، خودی نشان دادن و بی حرمتی نسبت به استاد 
یا پدر و مادر و علیه آنها سخن گفتن، آویزان کردن به اندازه ی دو متر باالتر از 
زمین بر روی دیوار، مرگ ناگهانی افراد جوان و پرواز آنها به آسمان، تشرزدن، 
ترس،  از  بدن  لرزیدن  پرد،  می  میان جمعی  به  ناگهانی  طور  به  که  شخصی 
بیرون زدن ناگهانی ُدمل بر روی پوست بدن و .... را پدید می آورد. بنابراین واژه 
های ترکیبی: ورمالیدن، ورجکیدن، ورکشیدن، ورپریدن، ورِدِرزگیدن، ورتوپیدن، 
بودن  مند  قاعده  از  باال، حکایت  معانی  با  ارتباط  در   .... و  ورُقلیدن  ورِگلیدن، 
گویش کرمانی دارد که پژوهش در ریشه ی واژگان این گویش، کمک شایان 
توجه ای به غنای بیشتر زبان فارسی خواهد کرد و ای کاش مسئوالن محترم 
کشور این حقیر را در تدوین و تالیف »فرهنگ گویش کرمانی« یاری می کردند 

تا از نابودی هزاران واژه ی اصیل پیشگیری شود. 
که:  است  این  از  کنایه  کرمانی،  گویش  در  »ِورتِلنگیدن«  ی  واژه  اما  و 
و  خانه  قیمت،  گران  لباسهای  کردن،  آرایش  با  را  خود  ثروت  و  زیبایی 
خودروی گران قیمت و استفاده ی افراطی از زینت آالت به رخ دیگران 
این  گیرد.  می  صورت  دیگران  »سوختن«  منظور  به  اغلب  که  کشیدن 
رفتار هیستریک که از بیماری روانی شخص حکایت دارد ،در آموزه های 
می  گفته  فرزند  کشیدن  رخ  به  »ورتلنگیدن«  است.  شده  نهی  اسالمی 
شود. پدربزرگ ها و مادربزرگ ها به فرزندان خود توصیه می کنند، فرزند 
خود را نبایستی در مقابل افرادی که »اجاقشون کور است« وربتلنگونن! 
چرا که ورتلنگوندن فرزند خردسال زیبا و شیرین زبان در مقابل دیدگان 
افرادی که فرزند ندارند، باعث وارد آمدن چشم زخم به کودک می شود. از 
لحاظ اخالقی هم کار درستی نیست و به کسانی که ثروت، خانه، خودرو، 
فرزند و پدر و مادر فاضل خود را به رخ دیگران می کشند، سبک مغز و 

نوکیسه،گفته می شود.

ضرب المثل های کرمانی 
به قلم 

یحیی فتح نجات

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 
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به قلم
ناصر فرهادی )پاژ(

قسمت دهم
به نام خداوند جان و خرد 

کزین برتر اندیشه برنگذرد 
با فداکاری و از خودگذشتگی کتایون دختر  در قسمت قبل گفتیم که 
قیصر روم و همسر گشتاسب و در اختیار قرار دادن سپاه روم برای تصرف 
البته سرانجام بدون جنگ و خونریزی  تاج و تخت از پدرش لهراسب و 
برای عبادت و  به جانشینی خودش منصوب کرد و  لهراسب فرزندش را 
ساخت معبد از سلطنت کناره گیری نمود و باز گفتیم که برخالف گفتار 
)نولدکه( شاهنامه پژوه آلمانی که اظهار نظر نموده مبنی بر اینکه ایرانیان 
فردوسی  که  شد  ثابت  کردند  می  نگهداری  نسل  بقا  برای  فقط  را  زنان 
الهه باروری  این اعتقاد را ندارد و زنان را به طوری که قبال شرح دادیم 
اند  بوده  مادرانی  داند و هم چنین  نیرومند می  فرزندان  پرورش دهنده  و 
فداکار و همسران بزرگ و قوی که در تمامی شئونات با مردان هم قدم 
بانوان دیگری که در تاریخ  به  این قسمت می پردازیم  اما در  اند و  بوده 

ایران تاثیرگذار بوده اند. 
بعد از کتایون یکی دیگر از نوادگان او و گشتاسب به نام همای )چهره 
آزاد( تاریخ سازی نموده و به عنوان اولین پادشاه زن در ایران و جهان می 

زیسته است. جریان زندگی او به این شرح است:
بود  پادشاهی  عاشق  که  پدرش  از  زور  به  را  سلطنت  گشتاسب  گفتیم   
بود.  تاج شده  و  به تخت  وابسته  نیز شدیدا  او  متاسفانه خود  ولی  گرفت 
باز هم حرص  بود  را پشت سرگذاشته  با وجودی که دیگر سن و سالی 
پادشاهی رهایش نمی کرد و با و جود داشتن دالور مردی چون اسفندیار 
که هم شجاع بود و هم روئین تن و از طرفی مردی بود بسیار خردمند ولی 
او هم دوست داشت سلطنت را از پدرش تحویل بگیرد و به همین خاطر 
مادرش کتایون جریان را به پدرش بازگو می کند ولی گشتاسب درصدد 
است تا فرزندش را از پایتخت دور نگه دارد به همین جهت مرتب او را 
این جنگها شکست  از  او در یکی  به جنگهای مختلف می  فرستد شاید 
خورده و از بین برود ولی اسفندیار که دالوری بی مانند است در تمام این 
مبارزات پیروز میدان بوده است و هر بار نیز پدر با قول اینکه اگر در این 
مبارزه پیروز شوی دیگر تاج و تخت را به تو وا می گذارم او را به جنگی 
دیگر می فرستد. در آخرین مرحله وقتی دیگر کسی را برای دشمنی پیدا 
نمی کند او را به مبارزه با جهان پهلوان رستم می فرستد. اسفندیار که تمام 
دوران کودکی و نوجوانی را در زابل و تحت تعلیم رستم بوده او و خانواده 
اش اسفندیار را چون فرزندان خودشان می دانستند حاال که دیگر دالوری 
شده پدرش رستم را دشمن فرض کرده او را به مبارزه با رستم می فرستد 
و با تمام نصایح و مالیمتی که رستم و زال می کنند او که هدفش رسیدن 
به پادشاهی است نمی پذیرد که با رستم بدون نبرد به نزد پدرش برود و با 

او صحبت کند. سرانجام این مقاومت ها باعث مبارزه او با رستم می شود 
که خود یکی از زیباترین و درام ترین داستانهای شاهنامه می باشد و جای 
پرداختن به این نبرد در اینجا نیست و قبال در  اسطوره ها به آن پرداخته ایم 
و باالخره اسفندیار در این مبارزه به دست رستم کشته می شود و بهمن پسر 
بزرگ اسفندیار هم که در این جنگ حضور دارد و خودش شاهد ماجرا 
بوده بعد از کشته شدن پدرش جنازه او را با تشریفات و با حضور رستم به 
پایتخت برده و به خاک می سپارند و با اصرار و تهدید رستم، گشتاسب 
بر می گزیند.  به جای خود  را  نوه جوانش  بهمن  و  رفته  از سلطنت کنار 
رستم هم به زابل برمی گردد. وقایع زیادی اتفاق می افتد و با تحریکات 
گشتاسب بهمن کینه رستم و خاندان او را به دل می گیرد و قصد از بین 
پروراند.  می  سر  در  را  نریمان  سام  تاریخی  خانواده  اعضای  تمامی  بردن 
به  توجه  با  و  گیرد  می  خواسته  این  کردن  عملی  به  تصمیم  هم  سرانجام 
اینکه رستم نیز توسط برادرش شغاد با ناجوانمردی در چاه می افتد و از بین 
می رود بهمن برای از بین بردن بقیه خاندان زال به طرف زابل می رود که 
فرامرز پسر رستم و پدربزرگش زال برای اینکه زنان و کودکان محفوظ 
بمانند از زابل خارج می شوند و با سپاه اندکی که دارند به رویارویی سپاه 
عظیم بهمن می روند و در شهرستان بم کرمان در نبردی نابرابر تمام اعضای 
توسط  این جنگ شکست خورده.  در  فرامرز هم  و  زال  ازجمله  خانواده 
پهلوانان که توسط  بدین وسیله سلسله  به دار آویخته می گردند و  بهمن 
اگر  و  رود  می  بین  از  همیشه  برای  بود  پایه گذاری گردیده  نریمان  سام 
فردوسی در شاهنامه به آن نمی پرداخت اکنون اسمی هم از این دالوران 
نبود. بگذریم بهمن بعد از اینکه خانواده رقیب را از بین برد با خیال راحت 
مدت 108 تا 120 سال پادشاهی می کند و دارای چندین فرزند می گردد 
که یکی از آنها ساسان است و مهمترین آنها )چهره آزاد( می باشد که به 
خاطر زیبایی خیره کننده ای که داشت به همسری پدرش در می آید و 
از او دارای فرزندی می شود که قبل از تولد با اعمال نفوذ بر بهمن او را 
ولیعهد خود می نامد که با اعتراض ساسان هم بر تصمیم خود می ایستد و 

ساسان از نزد پدر رفته و به کشور هندوستان مهاجرت می کند.
فرانک،  دخت،  بهمن  ساسان،  نامهای  به  دیگری   فرزندان  بهمن  البته 
داراب و چهره آزاد یا حمام دارد. الزم به توضیح است که گشتاسب به غیر 
از اینکه عالقمند بود که پادشاه باشد مردی سلیم النفس و متدین بود در 
زمان او زرتشت ادعای پیامبری کرد و با حمایت او زنده ماند وگرنه مردم 
آذربایجان بر او شوریده بودند و قصد کشتن او را داشتند. به همین دلیل در 
چندین جای کتاب اوستا از گشتاسب به نیکی یاد شده او را پادشاهی عادل 
و مردم دار معرفی کرده است. در زمان او چندین معبد بنا شده اما چهره 
آزاد بعد از اینکه فرزند متولد نشده اش به عنوان ولیعهد معرفی می شود 
و مورد موافقت بهمن قرار می گیرد برای اینکه خیالش از رقیبان راحت 
باشد با تایید پدرش به عنوان نایب السلطنه معرفی می گردد. بهمن هم که 
دیگر بسیار پیر و فرسوده شده بود در بستر بیماری فوت می کند و چهره 
آزاد با قدرت به سلطنت می پردازد و زمانی که فرزندش به دنیا می آید 
برای اینکه مدعی سلطنتش نشود او را در سبدی می گذارد و در رودخانه 
ُکر رها می کند. بر حسب اتفاق گازری یا رختشویی او را از رودخانه می 

گیرد و به بزرگ کردن او همت می گمارد. در تاریخ مدون ایران مقایسه 
ای انجام گرفته مبنی بر اینکه بهمن از مادری یهودی متولد می شود و برای 
رهایی قوم یهود از اسارت بخت النصر با او به مبارزه می پردازد. او را از 
بین برده و یهودیان را آزاد می کند و آنها را به بیت المقدس می فرستند 
تا دوباره شهر و دیار خود را آباد و معابد خود را بازسازی کنند در تاریخ 
مدون این کار را به کوروش کبیر نسبت داده اند و می گویند کوروش 
همان بهمن است. البته دالیلی را هم ارائه می نمایند. هم چنین گشتاسب  
نیز به نام ویشتاسب که همان پدر داریوش کبیر می باشد معرفی گردیده 
هاونسفیلد در کتاب باستان شناسی ایران در سال 1929 میالدی این مطلب 
را عنوان نموده است که البته آرتوکریستین سن این موضوع را قبول ندارد 
و  دار  دین  پادشاهی  نوشتم  که  همانطور  را  مدون گشتاسب  تاریخ  در  و 
عادل معرفی کرده است ولی فردوسی در شاهنامه او را خودکامه جبار و 
ظالم معرفی کرده و دلیل فدا کردن پسرش برای نگهداری تاج و تخت 
بود  میترائیسم  که  الهی  دین  اولین  ایران  در  دانیم  می  باشد.  می  خودش 
پدید آمده و در آن زن را الهه زیبایی و باروری و ... می داند حتی او را 
پرستش می کردند. احمد حامی نویسنده توانا در کتاب مغ در این مورد 
بسیار نوشته است. بگذریم در شاهنامه درباره بهمن زیاد مطلب نوشته شده 
یکی از این مطالب این است که بهمن قبل از اینکه با چهره آزاد ازدواج 
کند با دختری یونانی که دختر پادشاه یونان بود ازدواج کرده ولی خیلی 
زود از او جدا شده و دختر به کشور خودش بر می گردد  در حالیکه از 

بهمن حامله بوده و این موضوع را از بهمن پنهان کرده بود و بعد از تولد 
فرزندش او فیلیپ را فرزند پدر خودش معرفی می کند که این فرزند به 
نام اسکندر معروف می گردد و دست به جهان گشایی می زند. بگذریم 
گفتیم چهره آزاد بعد از رها کردن فرزندش به روی رودخانه کر دیگر از 
او بی خبر بود تا زمانی که فرزند بزرگ شده و جریان زندگیش توسط 
از  زمان  این  در  گردد  می  نقل  برایش  کرده  بزرگ  را  او  که  رختشویی 
سلطنت چهره آزاد سی سال گذشته در حالیکه او این مدت را با قدرت 
نموده  خدمت  بسیار  مردمش  به  سلطنت  طول  در  و  بود  نموده  پادشاهی 
است. این زن دالور عالوه بر سیاست در امور کشور داری نیز تسلط کامل 
داشت و از نظر جنگ آوری هم بسیار شجاع و دلیر بوده است و در عمران 
و آبادی کشور نیز تالش زیادی کرده و بناهای زیادی ساخته است و هم 
چنین در پی کشورگشایی بوده و کشورهای زیادی را به تصرف درآورده 
است. به طور کلی پادشاهی قدرتمند بوده ولی وقتی داراب یا همان فرزند 
رها شده بر رودخانه کر به او مراجعه می کند و از اینکه او را در رودخانه 
رها کرده گالیه می کند چهره آزاد از او عذرخواهی کرده و تاج و تخت 

را به او واگذار می کند. 
البته یکی دو سالی بود که در ایران خشک سالی اتفاق افتاده بود و مردم 
در چنین  مدار  بانوی سیاست  این  و  بودند  در مضیقه  معاش  امرار  نظر  از 
موقعیتی تاج و تخت را به پسرش داد تا در آینده مورد مالمت و سرزنش 

قرار نگیرد.
در اینجا الزم به توضیح است که مورخان و پژوهشگران آغاز سلطنت 
بهمن را مبدا تاریخ مدون ایران می دانند و او را بزرگترین پادشاه مزدائیسم 
و قوی ترین سلطان سلسله کیانیان می دانند که در اوستا به این مورد نیز 
اشاراتی شده است. باز عده ای بهمن را آمیخته ای از اردشیر درازدست 
از  یافته  او را تولد  مانند طبری و مسعودی که  نامند  و کوروش کبیر می 
مادری یهودی می شناسند وابن بلخی و دبوری هم انقراض سلسله مادها یا 
همان اژدهاک را آغاز پادشاهی نوین می نامند حتی فردوسی در شاهنامه 
بعد از سلطنت داراب می پردازد به زندگی کوروش کبیر و کمبوجیه و 
داریوش و دیگر پادشاهان سلسله هخامنشی و سلسله های بعد از آنها. در 
این میان از پادشاهان اشکانی که از تمام سلسله ها بیشتر سلطنت کرده اند 
و خدمات و فعالیتهای مدنی آنها بیشتر از بقیه سالطین بوده است  کمتر 
مورد توجه قرار داده است. البته خودش نیز به این مورد در شاهنامه اشاره 
ای دارد و می گوید که هیچ نشانی از این پادشاهان و 475 سال سلطنت 
کشور  در  که  کاوشهایی  در  اخیرا  اینکه  تا  نشده  نوشته  آنها  افتخارآمیز 
بدست  اشکانیان  سلسله  از  گرانبهایی  بسیار  آثار  شده   انجام  تاجیکستان 
آمده که اگر پی گیری شود و به آن بپردازند عظمت این دالوران پارتی 
و کرد نژاد برای مردم ایران و عالقمندان به تاریخ به خصوص دانشجویان 
رشته تاریخ بسیار مفید و جالب خواهد بود و ما هم با توجه به اینکه زنان 
نامدار در شاهنامه و در تاریخ مدون مشترک هستند و در هر دو مورد به 
آنها پرداخته اند در قسمت بعدی به این شیرزنان تاریخ ساز اشاره خواهیم 

کرد و از آنها مطلب خواهیم نوشت.
ادامه دارد ...

زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران 

 
سرویس فرهنگی کرمان امروز

 
سال ها پیش خیلی ها معتقد بودند آثار نویسندگانی چون 
نیل گایمن و گابریل گارسیا مارکز امکان تبدیل به اقتباسی 
سینمایی را ندارد اما با ظهور نتفلیکس و زمان و هزینه ای 
آیا  می کند  صرف  سینمایی  اقتباس های  تولید  برای  که 
به  نمی توان  را  آثار  برخی  که  کرد  ادعا  همچنان  می توان 

فیلم تبدیل کرد؟
گاردین،  از  نقل  به  ایران  کتاب  خبرگزاری  گزارش  به    
می شد  گفته  این  از  پیش  که  آثاری  از  سینمایی  اقتباس 
توانایی تبدیل به نسخه تصویری را ندارند عالی است. هفته 
پیش اعالم شد که کتاب کمیِک »مرد شنی« نوشته نیل 
به  نتفلیکس  فیلم سازی  کمپانی  توسط  است  قرار  گایمن 

سریالی تلویزیونی تبدیل شود.
تبدیل  این گفته می شد  از  است که پیش  این در حالی   
این داستان کمیک 75 بخشی به نسخه تلویزیونی بسیار 
دشوار است. حتی گایمن در مصاحبه ای گفته بود »ترجیح 
می دهم اصاًل نسخه سینمایی »مرد شنی« ساخته نشود تا 
اینکه تماشاگر نسخه سینمایی بدی از »مرد شنی« باشم.«

 چندین فیلمنامه در دهه 1990 میالدی از این کتاب نوشته 
تلویزیونی در سال 2010 و نسخه ای  شد، حتی نسخه ای 
سینمایی در سال 2013 تولید شد. در سال 2016 تالش 
معنا  بدان  این ها  اما  بسازند  دیگری  سینمایی  نسخه  شد 

نیست که پروژه ادبی نتفلیکس محکوم به شکست است.
 وقتی گفته می شود اثری را نمی توان به فیلم تبدیل کرد 
»بهشت  نمونه  عنوان  به  نشد.«  اما  کردیم  »تالش  یعنی 
بود  قرار  حتی  و  شود  ساخته  بود  قرار  میلتون  گمشده«  

بردلی کوپر نقش شیطان را بازی کند.

باشد که »تالش  بدین معنی  این ممکن است  بر    عالوه 
نمونه کتاب  به عنوان  افتضاح شد.«  نتیجه کار  اما  کردیم 
فیلم هایی  دسته  آن  از  اصاًل  کینگ  استفن  تاریِک«  »برج 
نیست که تبدیلش به فیلم سخت باشد اما نسخه سینمایی 
که  بود  چنان  مک کانهی  متیو  و  آلبا  ادریس  بازی  با  آن 
نظر  از  فیلم  به  کردنش  تبدیل  کاش  ای  می کنیم  آرزو 

تولیدکنندگان سخت بود.
  یا آثار فاکنر که جیمز فرانکو نسخه سینمایی شان را نابود 
کرد. فرانکو خود چند بار دست به قلم برد تا داستان بنویسد 
اما وقتی شکست خورد با کارگردانی آثار نویسنده ای بزرگ 
کتاب »گور  در سال 2013  نابود کرد.  را هم  فاکنر  چون 
را  هیاهو«  و  »خشم  داستان   2015 سال  در  و  گور«  به 
زمینه  سه  هر  در  و  کرد  نویسندگی  و  بازی،  کارگردانی، 

کاماًل ناموفق بود.
 حاال نتفلیکس دست به کار شده است تا به ما نشان دهد 
و  دارد  دیگر هم  معنایی  فیلم  به  تبدیل  قابلیت  »نداشتن 
آن این است که توانایی مالی انجام این کار وجود نداشت. 
انجام پروژه »مرد شنِی« گایمن به  با  نتفلیکس  کاری که 

همگان اثبات کرد.
تجاری  آثار  از  بعضی  اقتباس  عدم  دالیل  از  یکی  البته   
نبودنشان است. مشکلی که برای »صد سال تنهایی« نوشته 
گابریل گارسیا مارکز به وجود آمد زیرا نویسنده معتقد بود 
باید به زبان اسپانیایی  که اقتباس سینمایی کتابش حتماً 
برای  اسپانیایی  زبان  به  فیلمی  فروش  زمان  آن  و  باشد 

شرکت تولیدکننده سود زیادی به همراه نداشت.
نسخه  دارد  قصد  نتفلیکس  که  است  رسیده  خبر  حاال   
به زبان اسپانیایی بسازد.  سینمایی »صد سال تنهایی« را 
یکی از پسران مارکز اوایل امسال گفت: »در عصر طالیی 
مستعد،  کارگردانان  و  نویسندگان  میزان  این  و  سریال ها 

با زبان های خارجی در سراسر دنیا زمان  و پذیرش آثاری 
مناسب برای ساخت داستان »صد سال تنهایی« فرا رسیده 

است.«
 در نتیجه دیگر نمی توان گفت کتابی در دنیا وجود دارد 

که نمی توان به نسخه سینمایی یا تلویزیونی تبدیل کرد؟ 
باقی  دنیا  در  تصویری  نسخه  بدون  کتابی  آینده  در  آیا 
آثار  دیگر  سال  چند  نیست  بعید  اوصاف  این  با  می ماند؟ 
فاستر  دیوید  وولف،  ویرجینا  جویس،  جیمز  پست مدرن 

برای  آثارشان  خواندن  که  دیگری  نویسندگان  و  واالس، 
عموم سخت است تبدیل به نسخه تلویزیونی یا سینمایی 
ببینیم  بمانیم و  باید منتظر  شود و درک شان آسان شود. 

چه اتفاقی رخ می دهد.

آیا در عصر حاضر کتابی هست که تبدیل به فیلم نشود؟

www.teetr. ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!



ششچهارشنبه 26 تیرماه 14/1398 ذی القعده 1440/ 17 جوالی 2019/سال بیست و چهارم شماره 3033
ایران و جهان

سیم کارت های نجومی از 
کجا می آیند؟

مدیر کل حفاظت از حقوق مصرف کننده رگوالتوری، با اشاره به قیمت 
سیم کارت هایی که به مشترکان واگذار می شود، گفت: حدود اختیارات 
اپراتور و  تنظیم مقررات است که یک طرفش  ما مصوبه کمیسیون 
طرف مقابل مشترک است؛ بنابراین اگر مشترکی بخواهد سیم کارتش 
را به دو یا سه برابر قیمت بفروشد، کاری از دست رگوالتوری ساخته 

نیست.
 به گزارش سیتنا، اگرچه سیم کارت در زمان ورود به کشور که هنوز هم 
استفاده از آن ها همه گیر نشده بود، قیمت هایی چند برابر گوشی های 
با گذشت زمان و  اما  میلیون می رسید،  به چند ۱۰  امروزی داشت و 
فراگیر شدن سیم کارت در جامعه، این اعداد به قیمتی منطقی تر رسید 
و افراد را به خرید ترغیب کرد؛ همانطور که در حال حاضر ضریب نفوذ 
سیم کارت بیش تر از تعداد جمعیت ایران است و این موضوع حاکی از 

آن است که حتی برخی از افراد بیش تر از یک سیم کارت دارند.
قیمت ها  ارتباطات،  عرصه ی  به  اعتباری  سیم کارت های  ورود  با 
با صرف هزینه های بسیار کمتر هم می توان  اکنون  یافت و  کاهش 
هم  هنوز  اما  شد.  برخوردار  اپراتورها  اعتباری  سیم کارت های  از 
دارند  اعتباری ها  به  نسبت  باالتری  قیمت های  دائمی  سیم کارت های 
ابتدا  همان  از  واگذاری  دلیل  به  که  کارکرده  سیم کارت های  حتی  و 
دیگر صفر محسوب نمی شوند اما هنوز از قابلیت لوکس و رند بودن 
برخوردارند، قیمت های بعضًا نجومی دارند. اما به نظر می رسد این که 
دارنده ی  بلکه  نیستند،  اپراتورها  دیگر  سیم کارت ها  این  فروشنده ی 
سیم کارت هستند، نظارت روی فروش آن ها از محدوده ی رگوالتوری 

خارج است.
تنظیم  از حقوق مصرف کننده سازمان  این راستا مدیرکل حفاظت  در 
مصوبه  درباره ی  ایسنا  با  گفت وگو  در  رادیویی  ارتباطات  و  مقررات 
تنظیم  کمیسیون   ۱۹۸ مصوبه  در  کرد:  بیان  سیم کارت ها،  واگذاری 
مقررات ارتباطات که در سال ۱۳۹۳ تصویب شده، چارچوب دستورالعمل 
واگذاری سیم کارت های تلفن همراه و ثابت رند و مناسب چارچوب بندی 
این  در  چیست.  معمولی  و  مناسب  رند،  شماره  کرده  تعریف  و  شده 
آن،  مطابق  که  شده  گفته  و  داده  اپراتور  به  اختیاری  دستورالعمل 
دستورالعملی برای واگذاری شماره های رند تبیین کند، به تأیید سازمان 
برساند و اگر تغییری در آن ایجاد شد، به سازمان اطالع دهد. اپراتورهای 

همراه هم این کار را کردند و تاییدیه اش را گرفتند.
توسط  سیم کارت  واگذاری  نحوه ی  به  اشاره  با  امامی،  سیدمحمد 
برای واگذاری  اپراتورها شیوه خاصی  از  بیان کرد: هر کدام  اپراتورها، 
عمدتًا  که  شده  بیان  شفاف  دستورالعمل  آن  در  که  دارند  سیم کارت 
دارد  وجود  کمیته ای  است.  عمومی  اطالع رسانی  و  مزایده  صورت  به 
که شماره ها را کدگذاری می کند و بر نحوه فروش سیم کارت های رند 
و مناسب نظارت دارد و اپراتور می تواند از کانال های مختلفی که دارد 

اینها را به دست مشتریان برساند.
و  اپراتور  دارد،  نظارت  رگوالتوری  که  محدوده ای  اینکه  بیان  با  وی، 
اقداماتی که است که انجام می دهد، گفت: چارچوب نظارتی سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ضوابط کمیسیون تنظیم مقررات 
ارتباطات و پروانه های اپراتورهاست. پروانه اپراتورها مجوزی است که 
اپراتورها برای کار در کشور از معاونت تنظیم مقررات وزارت ارتباطات 
اخذ کردند. بنابراین حدود نظارتی ما در چارچوب مصوبات کمیسیون و 

پروانه است و ما به اجرای مصوبه نظارت داریم.
امامی، با بیان این که اگر شکایتی در این حوزه باشد، سازمان رسیدگی 
می کند، افزود: ممکن است مورد خاصی برای مشترک اتفاق بیفتد که 
فرآیند قانونی در مصوبه طی نشده باشد و یا مشترک نظرش این باشد 
که اشکالی به کار اپراتور وارد است، در آن صورت ما موضوع را بررسی 
می کنیم و پاسخ مشترک را می دهیم. اگر اپراتور تخلفی کرده باشد، 
به اپراتور تذکر می دهیم و اگر تخلفی صورت نگرفته باشد، یعنی روند 

عادی است که ما اقدامی انجام نمی دهیم.
یا  و  صفر  سیم کارت های  شامل  مصوبه  این  این که  بیان  با  وی، 
ما  گفت:  می فروشد،  اپراتور  که  می شود  تخلیه شده  سیم کارت های 
و  کنیم  نظارت  اپراتور  به  کمیسیون  مصوبه  چارچوب  در  می توانیم 
وقتی سیم کارتی دارید و می خواهید هر به قیمتی بفروشید و اپراتور 
است  درواقع ممکن  کند.  نظارت  نمی تواند  رگوالتوری  نیست،  دخیل 
مشترک بخواهد کاالیی را در بازار به شکل دیگری بفروشد که مطابق 

با قوانین جاری کشور، گران یا ارزان است.
و  مقررات  تنظیم  سازمان  مصرف کننده  حقوق  از  حفاظت  مدیرکل 
اساسنامه،  اساس  بر  کرد:  خاطرنشان  همچنین  رادیویی،  ارتباطات 
اپراتور و  اختیارات ما مصوبه کمیسیون است که یک طرفش  حدود 
طرف مقابل مشترک است. اگر دو طرف قرارداد، مشترک باشد و یکی 
رگوالتوری  بفروشد،  قیمت  برابر  سه  یا  دو  به  را  سیم کارتی  بخواهد 
خیلی کاری از دستش برنمی آید و بحث بازار و رقابتی است. درواقع 
سازمان  یا  و  مصرف کننده  حقوق  به  مربوط  بحث های  است  ممکن 
که  است  تعرفه ای  و  اپراتور  ما  وظایف  دایره  اما  شود  مطرح  حمایت 

اپراتور تعیین کرده باشد.

موگرینی پس از نشست بروکسل:
ایران از برجام تخطی اساسی نکرده است

معاون سازمان حج:
سهمیه زائران ایرانی در حج تمتع ۹۸ افزایش یافت

مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا اعالم کرد که 
این اتحادیه تخطی ایران از برجام را سرپیچی اساسی 
راه اندازی  برای  تمایلی  و  نمی داند  توافق هسته ای  از 

مکانیسم ماشه ندارد.
موگرینی  فدریکا  رویترز،  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
پس از نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل 
در کنفرانسی خبری گفت: در حال حاضر، هیچ کدام 
از طرفین برجام برای راه اندازی مکانیسم ماشه اقدامی 
نکرده اند. این بدان معناست که هیچ کدام از طرفین 
از  علی الخصوص   - که  اطالعاتی  با  حاضر  حال  در 
آژانس بین المللی انرژی اتمی - در اختیار دارند، عدم 

پایبندی ایران را تخطی مهمی نمی دانند.
وی همچنین با بیان اینکه ایران پیش از اینکه تعهدات 
برجامی خود را کاهش دهد، به مدت ۱۴ ماه پس از 
به  خود  تعهدات  به  هسته ای  توافق  از  آمریکا  خروج 
طور کامل پایبند بوده است، تصریح کرد: اتحادیه اروپا 
باید نیمه پر لیوان را در نظر بگیرد و سعی کند که 
بدون آمریکا، از طریق راه اندازی اینستکس و همکاری 

با چین و روسیه توافق هسته ای را حفظ کند.
توافق  افزود:  اروپا  اتحادیه  خارجه  سیاست  مسئول 
هسته ای در وضعیت خوبی نیست اما هنوز حفظ شده 

است و نمی توان گفت که برجام نفس های آخر خود 
را می کشد.

در  که  کشورهایی  کرد  اعالم  همچنین  موگرینی 
سازوکار ویژه اتحادیه اروپا با ایران موسوم به اینستکس 
این هستند  درباره  شریکند، هم اکنون در حال بحث 
نه.  یا  شود  ویژه  سازوکار  این  وارد  باید  نیز  نفت  که 
موگرینی با ابراز ناخشنودی از کاهش تعهدات برجامی 
ایران تصریح کرد که تمامی اقدامات جمهوری اسالمی 

برگشت پذیر است.
وی همچنین در خصوص آینده برجام گفت: پیش بینی 
در خصوص آینده برجام در این مقطع مناسب نیست. 
ما در مرحله بسیار پیچیده ای هستیم. شرایط از چهار 
سال پیش که برجام امضا شد نیز پیچیده تر است اما 
شاید سخت ترین گذرگاه تاریخ نباشد. توافق هسته ای 
مسئله  برای حل  است  ابزاری  و  پابرجاست  همچنان 

هسته ای ایران.
سال  یک  از  بیش  گذشت  از  پس  ایسنا،  گزارش  به 
از  کشور  این  خروج  و  آمریکا  توسط  برجام  نقض  از 
انجام  اروپا برای  این توافق بین المللی و در پی تعلل 
اسالمی  جمهوری  توافق،  حفظ  برای  عملی  اقدامات 
ایران سرانجام در دومین گام خود برای کاهش اجرای 

تعهدات برجامی اش، غنی سازی خود را از حد تعیین 
شده در این توافق، یعنی ۳.۶۷ درصد باالتر برد.

ایران تاکید دارد که طبق مفاد تعیین شده در برجام، 
عدم  در صورت  دارد  ۳۶، حق  و   ۲۶ بندهای  به ویژه 
را  خود  تعهدات  اجرای  توافق،  دیگر  طرف  پایبندی 

به طور جزئی یا کلی متوقف کند.

در  یکشنبه  روز  فرانسه  و  آلمان  انگلیس،  اما 
اعمال  به  توجه  با  اعالم کردند که  بیانیه ای مشترک 
از  ایران  و عبور  ایران  علیه  آمریکا  تحریم های جدید 
است  ممکن  برجام،  در  تعیین شده  محدودیت های 
توافق جامع هسته ای که تنها چهار سال پیش منعقد 

شده بود، فرو بپاشد.

معاون سازمان حج و زیارت از افزایش سهمیه زائران 
حج امسال خبر داد و گفت: در مجموع ۸۸ هزار و ۵۵۰ 

زائر ایرانی درحج امسال حضور می یابند.
کرد:  اظهار  آزاد  محمد  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
امسال قرار بود ۸۶ هزار و ۵۵۰ نفر به حج تمتع مشرف 
شوند که با موافقت کشور میزبان سهمیه مازاد به تعداد 
دو هزار زائر دیگر به کشورمان تعلق گرفت که این تعداد 

به جمع حجاج ۹۸ افزوده شدند.
 ۱۷ از  الحرام  بیت اهلل  زائران  اعزام  اینکه  بیان  با  آزاد 
از  زائران  است، گفت: نخستین گروه  آغاز شده  تیرماه 
فرودگاه امام خمینی )ره( عازم مدینه منوره شدند و از 
شنبه ۲۲ تیرماه نیز زائران مدینه قبل بعد از حضور در 

شهر پیامبر )ص( به سمت مکه مکرمه حرکت کردند.
وی با بیان اینکه زائران خانه خدا در قالب ۵۸۹ کاروان 
به حج تمتع مشرف می شوند، تصریح کرد: ۳۱۲ کاروان 
به  بعد  مدینه  قالب  در  کاروان   ۲۷۷ و  قبل  مدینه 

عربستان اعزام می شود.
به گفته وی، تا امروز نیز بالغ بر ۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر از 
این تعداد  از  اعزام شدند که  ایرانی  با ۶۸ پرواز  زائران 

هشت هزار نفر وارد مکه مکرمه گردیدند.
به  اندازی سامانه »برکت  راه  به  اشاره  با  ادامه  آزاد در 
خانه«، گفت: این سامانه به منظور تسهیل زمینه خرید 
سوغات برای زائران خانه خدا از محل تولیدات با کیفیت 

داخلی طراحی شده است.
فرصت  کردن  فراهم  هدف  با  سامانه  این  افزود:  وی 
مناسب برای زائران در خرید کاالهای با کیفیت وقیمت 
پایین داخلی که خود در شرایط کنونی اقتصادی کشور 
تحقق  راستای  از کشوردر  ارز  به جای خروج  می تواند 
اشتغال  و  تولید  کمک  به  تولید،  رونق  و  سال  شعار 
در  حجاج  انرژی  و  وقت  اتالف  از  نیز  و  بیاید  داخلی 

بازارها جلوگیری می کند.
پیش بینی  سوغات  کاالهای  قیمت  اینکه  بیان  با  آزاد 
است،  مناسب  بسیار  خانه  به  برکت  سامانه  در  شده 
حضور  عربستان  در  هم اکنون  که  زائرانی  حتی  افزود: 
دارند و به این سفر معنوی مشرف شده اند می توانند با 
مراجعه به سامانه برکت به خانه، قیمت کاالهای موجود 
سامانه  این  در  شده  عرضه  کاالهای  با  را  عربستان  در 

مقایسه کنند.

ایرانی عرضه  ادامه داد: همچنین کیفیت کاالهای  وی 
از  بیشتر  بسیار  سامانه  این  فروشگاه های  در  شده 
کاالهای موجود در عربستان است و زائران با خرید این 

کاالها می توانند ارز کمتری را از کشور خارج کنند.
خانه  به  برکت  سامانه  از  خرید  نحوه  به  اشاره  با  وی 
اینترنتی  صورت  به  سامانه  این  از  خرید  کرد:  تصریح 
خرید  نیز  عربستان  در  حتی  می توانند  زائران  و  است 
را  تکمیل خرید، وسایل  از  و پس  انجام دهند  را  خود 

درب منزل تحویل بگیرند.
در  همچنین  زیارت  و  حج  سازمان  توسعه  معاون 
در  که  نرم افزار  این  گفت:  »زائریار«  نرم افزار  خصوص 
سنوات قبل نیز وجود داشت در حج امسال تقویت شده 

و ارتقا یافته است.
وی افزود: زائران با نصب نرم افزار زائریار می توانند عالوه 
بر آشنایی با اماکن زیارتی عربستان و احکام آن از جمله 
مسجدالنبی )ص(، قبرستان بقیع، مسجدالحرام، مسجد 
برنامه های  از  مشعر،  و  جمرات  منا،  وجحفه،  شجره 

غذایی و سایر خدمات مورد نیاز خود مطلع شوند.
آزاد، گفت: آدرس و جانمایی هتل های مکه ومدینه نیز 

در  زائران  اساس  این  وبر  دیده شده  نرم افزار  این  در 
کنند  فراموش  را  اقامت خود  آدرس محل  صورتی که 
خود  مقصد  به  رسیدن  برای  سامانه  این  از  می توانند 

بهره گیرند.
وی اظهار کرد: همچنین امکان امدادرسانی برای زائران 
در صورت  زائران  و  دارد  وجود  نرم افزار  این  وسیله  به 
نیاز به کمک می توانند گروه امداد و راهنمایان را مطلع 

کرده تا خدمات و کمک های الزم ارائه شود.
نرخ  اساس  بر  افزود:  ارز همراه حجاج  به  اشاره  با  وی 
مصوب بانک مرکزی کشور امسال ۲۰۰ دالر به عنوان 
زائران  که  یافت  اختصاص   ۹۸ حج  زائران  همراه  ارز 
می توانند با مراجعه به یکی از ۴۲۰ شعبه ارزی بانک 
ملی با در دست داشتن کارت ملی این مبلغ را دریافت 
منظور  به  مرکزی  بانک  همچنین  افزود:  آزاد  کنند. 
آن  دریافت  امکان  حجاج  همراه  ارز  دریافت  سهولت 
توسط مدیر کاروان را نیز فراهم کرده است به طوری 
که مدیر کاروان می تواند با در دست داشتن گواهی از 
حج و زیارت استان ارز زائران کاروان خود را به صورت 

یکجا دریافت کرده و رسیدها را به بانک تحویل دهد.

آمریکایی،  رسانه  با  گفتگو  در  ایران  وزیرامورخارجه 
گزینه ایران را مقاومت در برابر هرگونه فشار عنوان 
برای  آبرومندانه  حل  راه  آمریکا  برای  گفت  و  کرد 

خروج از این شرایط وجود دارد.
وزیر  مهر محمدجواد ظریف،  به گزارش خبرگزاری 
امور خارجه ایران در گفتگو با ان بی سی اعالم کرد: 
گزینه ما مقاومت در برابر هر گونه فشار است؛ اما اگر 
از این  آمریکا دنبال یک راه آبرومندانه برای خروج 

شرایط است راه حل وجود دارد.
به گفته وزیر امورخارجه ایران، تهران به دنبال تنش 
نیست، هرچند اگر تعرضی صورت گیرد، در دفاع از 

خود تردید نخواهد کرد.
مجمدجواد ظریف در ادامه این گفتگو، اظهار داشت: 

ایران محروم کرده است،  بازار  از  آمریکا خودش را 
هرچند بازار ایران به روی شرکت های آمریکایی باز 

است.
وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه برای شرکت در 
ملل  اقتصادی-اجتماعی  شورای  رتبه  عالی  نشست 
متحد به نیویورک سفر کرد و قرار است با تعدادی از 

رسانه ها گفت وگو کند.
آنتونیو  با  شنبه  پنج  روز  است  قرار  همچنین  وی 

گوترش دبیرکل این سازمان دیدار داشته باشد.
از  پس  ایران  اسالمی  جمهوری  خارجه  امور  وزیر 
برنامه های خود در نیویورک برای حضور در اجالس 
خواهد  ونزوئال  پایتخت  کاراکاس  عازم  تعهد،  عدم 

شد.

منابع  به  اشاره  ضمن  بهداشت  وزارت  پرتوهای  بهداشت  برنامه  مدیر 
پرتوهای طبیعی و تاثیر آنها بر انسان، عوارض تشعشعات خورشیدی و 

چگونگی محافظت در برابر آنها را تشریح کرد.
مهندس علی گورانی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه ما انسان ها در 
اقیانوسی از انرژی غوطه ور هستیم، گفت: یکی از این امواج انرژی، امواج 
پرتوگیری ها منشأ طبیعی  از  الکترومغناطیسی است. بیش از ۸۰ درصد 
داشته و تنها کمتر از ۲۰ درصد تشعشعات ناشی از وسایل ساخته شده 
توسط دست انسان است. نکته قابل توجه آن است که حدود ۱۹ درصد 
از این ۲۰ درصد تشعشع ناشی از ساخته های انسانی، مربوط به منابع و 

امور پزشکی است.
وی پرتوهای طبیعی را از چهار منشأ معرفی کرد و افزود: پرتوهای طبیعی 
با چهار منشأ خورشیدی، زمینی، منتشر شده از سایر ُکرات و منشأ داخلی، 
بدن انسان را در معرض خطر قرار می دهند. پرتوهای منتشر شده از داخل 
بدن توسط تغذیه وارد بدن می شوند. البته این موضوع از آن جهت که 
خلقت ما با این انرژی ها بوده، نگران کننده نیست. اما مشکل از جایی آغاز 
می شود که به سمت توسعه ناپایدار می رویم و در خلقت خداوند به غلط 

دست می بریم.
وی افزود: به عنوان مثال گاز رادیو اکتیو رادون که از زمین خارج شده و 
وارد خانه ها و فضاهای سربسته می شود، در بسیاری از نقاط دنیا به علت 
مداخالت غیر کارشناسی در خاک و زمین، بیش از سابق به خانه های مردم 
وارد می شود. این نکته بیانگر آن است که اگر انسان دست به فعالیت های 
تخریب کننده محیط زیست نزند، در طبیعت افراط و تفریط وجود نداشته 

و مشکل خاصی پیش نمی آید.
گورانی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد از ۸۰ درصد پرتوگیری های طبیعی 
از رادیواکتیو رادون تشکیل شده، ادامه داد: رادون یک گاز است که از 
اورانیوم موجود در زمین به وجود می آید. هرچه غلظت اورانیوم در خاک 
بیشتر باشد، رادون بیشتری به صورت گاز وارد منازل افراد می شود و در 
صورتی که هوا در جریان نباشد، غلظت آن افزایش یافته و ریه را درگیر 

کرده و منجر به بروز سرطان می شود.
وی با بیان اینکه بزرگ ترین عامل سرطان پوست تشعشعات خورشیدی 
است، تصریح کرد: ماورابنفش از پرتوهای خورشیدی ناشی می شود که 
اُزن اتمسفر  با الیه  از ورود به اتمسفِر اطراف کره زمین و برخورد  پس 

اطراف زمین، همانند یک سپر مقدار زیادی از آن را فیلتر می کند. اما 
اگر الیه ازن تخریب شود و یا خورشید در عمودی ترین حالت خود بتابد، 
ماورا بنفش به زمین نفوذ کرده و در برخورد با پوست عاملی برای ابتالء به 

سرطان پوست، آب مروارید و پیر پوستی می شود.
مدیر برنامه بهداشت پرتوهای وزارت بهداشت افزود: کنترل این عوامل 
خطر بسیار ساده تر از درمان آنها است و مشاهده می کنیم که کشورهای 
این تشعشعات دارند. پرتو  با  برنامه های مدونی برای مقابله  اولی  جهان 
فرابنفش یک عامل هواشناسی است که در کشورهای دیگر این پارامتر 
مانند سایر پدیده ها به اطالع مردم می رسد. مدیر برنامه بهداشت پرتوهای 
وزارت بهداشت ضمن تاکید بر آنکه هنگام قرار گرفتن در فضای آزاد از 
پوشش الزم برای حفاظت بدن در مقابل پرتوها استفاده شود، گفت: بهتر 
است افراد در ساعت هایی که تابش نور خورشید شدید است )ساعت ۱۰ 
صبح تا حدود ۴ بعد از ظهر( تا حد امکان در معرض مستقیم نور خورشید 
قرار نگیرند. در صورتی که افراد مجبور به فعالیت در فضای باز طی این 
ساعات هستند، باید تدابیر الزم اندیشیده شود تا نور خورشید به صورت 

مستقیم به فرد تابیده نشود.

دکتر ظریف در مصاحبه با ان بی سی؛

راه حل آبرومندانه برای خروج آمریکا از شرایط فعلی وجود دارد

 عوارض تشعشعات خورشیدی و چند توصیه

خبر
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لیگ ملت های والیبال ؛

 آمریکا فینالیست شد
تیم ملی والیبال آمریکا با برتری مقابل برزیل فینالیست این 

دوره از رقابت های لیگ ملت های والیبال شد.
 به گزارش جام جم آنالین ، تیم های ملی برزیل و آمریکا در 
دومین بازی مرحله نیمه نهایی لیگ ملت های والیبال ۲۰۱۹ 
ملی  تیم  پایان،  در  که  رفتند  یکدیگر  مصاف  به  شیکاگو  در 
این  فینال  راهی  مقابل حریف خود   ۲ بر   ۳ برتری  با  آمریکا 

مسابقات شد تا حریف روسیه شود.
با نتیجه ۲۵ - ۲۱  ابتدا تیم میزبان )آمریکا(  به این ترتیب، 
ست نخست را برد اما در ست های دوم و سوم این تیم ملی 
برزیل بود که با نتایج ۱۷ - ۲۵ و ۲۱ - ۲۵ پیروز بازی شد تا 
دو بر یک پیش بیفتد. در ادامه اما باز هم این آمریکا بود که با 
درخشش متئو اندرسون ست های چهارم و پنجم را به ترتیب 
با نتایج ۲۵ - ۲۰ و ۱۵ - ۹ پیروز شد تا در نهایت سه بر دو 
ملت های  لیگ  فینال  راهی  و  شده  حساس  دیدار  این  برنده 

والیبال ۲۰۱۹ شود.
تیم ملی والیبال ایران  با شکست مقابل برزیل به مقام پنجمی 

جهان رسیده بود.

جشنواره فرهنگیـ  ورزشی 
مشیز به خط پایان رسید

ششمین جشنواره فرهنگی ـ ورزشی فرزندان مشیز در کرمان 
به ایستگاه آخر خود رسید.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، 
در آخرین روز از ششمین جشنواره فرهنگی ـ ورزشی فرزندان 
امیر حسین  تا ۱۲ سال  مشیز، در رشته دارت، رده سنی ۷ 
عادل  و  شد  اول  قزوین  مشیز  خانواده  شبه  مرکز  از  جباری 
محمدنژاد و علی اکبر ناظری به ترتیب از مرکز شبه خانواده 
مقام های دوم و سوم  به  آشیانه علی  قزوین و خیریه  مشیز 

دست یافتند.
در در رده سنی ۱۲ تا ۱۸ سال نیز ابوالفضل امیراسماعیلی از 
مرکز شبه خانواده مشیز کرمان فاز ۲، محمد صالح نصیری از 
مرکز شبه خانواده مشیز گلباف فاز ۲ و امیرعباس زنگی آبادی 
از خیریه آشیانه علی عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص 

دادند.
در رشته دو و میدانی ماده ۲۰۰ متر سرعت و در رده سنی ۷ تا 
۱۲ سال نیز امیرمهدی قلعه خانی از مرکز شبه خانواده گلباف 
فاز ۱ قهرمان شد و متین زنگی دارستانی از مرکز شبه خانواده 
مشیز کرمان فاز ۱ و پوریا پورشیخعلی از خیریه آشیانه علی 

دوم و سوم شدند.
نیک  بهنام  نیز  تا ۱۸ سال  رده سنی ۱۲  متر  ماده ۴۰۰  در 
از مرکز شبه خانواده مشیز  ایران نژاد هر دو  نفس و حسین 
کرمان فاز ۲ مقام های اول و دوم را بدست آوردند و حسین 
نورمحمدنژاد از مرکز شبه خانواده مشیز گلباف فاز ۲ سوم شد.
در رشته طناب کشی پسران در رده سنی ۷ تا ۱۲ سال مرکز 
شبه خانواده مشیز گلباف فاز ۱ و در رده سنی ۱۲ تا ۱۸ سال 

مرکز شبه خانواده مشیز کرمان فاز ۲ قهرمان شدند.
 در رشته طناب زنی رده سنی ۷ تا ۱۲ سال هم امیرحسین 
غمدار از مرکز شبه خانواده مشیز نرماشیر، سبحان پورابراهیمی 
و امیرپارسا خدابخش از مرکز شبه خانواده گلباف فاز ۱ و مرکز 

شبه خانواده مشیز قزوین بر سکوهای اول تا سوم ایستادند.
در رده سنی ۱۲ تا ۱۸ سال نیز طا ها صادقی نژاد از مرکز شبه 
خانواده مشیز کرمان فاز ۲، مسعود سکنجی و مصطفی جاللی 
هر دو از مرکز شبه خانواده مشیز گلباف فاز ۲ عناوین اول تا 

سوم را از آن خود کردند.

برگزاری دوره مربیگری فوتسال بانوان 

در جیرفت

به  ایران  یک  سطح  بانوان  فوتسال  مربیگری  دوره  نخستین 
میزبانی هیئت فوتبال شهرستان جیرفت برگزار شد.

شهرستان  فوتبال  هیات  بانوان  رئیس  نائب  کمشکی،  فاطمه 
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  جیرفت 
مربیگری  دوره  نخستین  گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
دانش  ارتقای سطح  با هدف  ایران  یک  بانوان سطح  فوتسال 

مربیان در شهرستان جیرفت برگزار شد.
 وی افزود: در این دوره ۱۵ شرکت کننده  از سراسر استان 

کرمان حضور داشتند.
کمشکی تصریح کرد: این دوره به مدت پنج روز زیر نظر لیال 
اقبالی مدرس فدراسیون فوتبال برگزار شد که طی آن شرکت 
فرا  را  این دوره  و مقررات مربیگری  قوانین  کنندگان آخرین 

گرفتند.
وی یادآور شد: در پایان این دوره از شرکت کنندگان آزمون 

کتبی و عملی بعمل آمد.
کمشکی از علیرضا جاللی و جهانگیر سلیمانی رئیس و دبیر 
هیئت فوتبال جیرفت که در طول برگزاری این کالس، نهایت 

همکاری را داشتند، صمیمانه تشکر و قدردانی کرد.

صفحه رسمی لیگ قهرمانان آسیا به ۳ تیمی اشاره 
کرد که می توانند امسال ستاره سوم خود را در لیگ 
دست  به  قهرمانی  عنوان  کسب  با  آسیا  قهرمانان 

بیاورند.
یک  مرحله  ایسنا،  از  آنالین  جم  جام  گزارش  به   
هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در منطقه شرق به 
پایان رسید و در منطقه غرب نیز از اواسط مرداد ماه 
فوتبال  نماینده  تنها  آهن  و ذوب  پیگیری می شود 
ایران باید در این مرحله روز ۱۴ مرداد در دیدار رفت 

برابر االتحاد عربستان قرار گیرد.
تیمی  سه  به  آسیا  قهرمانان  لیگ  رسمی  صفحه 
را  امسال ستاره سوم خود  اشاره کرد که می توانند 
قهرمانی  عنوان  کسب  با  آسیا  قهرمانان  لیگ  در 

به دست بیاورند. سه تیم االتحاد عربستان )رقیب 
ژاپن  اوراواردز  و  چین  اورگراند  گوانگژو  آهن(،  ذوب 
قهرمانی  عنوان  دو  تاکنون  که  هستند  تیم هایی 
به دست آورده اند و می توانند عنوان قهرمانی را در 

فصل جاری به دست بیاورند.
با فرمت جدید،  از زمان شروع لیگ قهرمانان آسیا 
تنها سه تیم ذوب آهن، سپاهان و پرسپولیس بودند 
هر  و  یافتند  راه  آسیا  قهرمانان  لیگ  فینال  به  که 
سه تیم با هدایت منصور ابراهیم زاده، لوکا بوناچیچ 
و برانکو ایوانکوویچ شکست خوردند و از رسیدن به 
عنوان قهرمانی بازماندند تا نماینده های ایران در بین 
تیم های قدرتمند آسیا تنها نماینده هایی باشند که 

نتوانسته اند قهرمان لیگ قهرمانان شوند.

با شکایت یک طلبکار و با رای دادگاه نامه توقیف 
است  قرار  و  پرسپولیس صادر شده  باشگاه  لوگوی 

تا چند روز آینده این لوگو به مزایده گذاشته شود.
اینکه  از  بعد  فارس،  از  آنالین  به گزارش                                                                                                                                                                                                                          جام جم   
مراجعه  با  پرسپولیس  باشگاه  طلبکاران  از  یکی 
طلب  نتوانست  متعدد  دفعات  در  باشگاه  این  به 

باشگاه  لوگوی  توقیف  حکم  حاال  بگیرد،  را  خود 
این طلبکار  دادگاه صادر شد.  از سوی  پرسپولیس 
دارد،  طلب  پرسپولیس  از  دالر  هزار   6۰ حدود  که 
حتی حاضر شده بود به صورت اقساط این پول را از 
باشگاه پرسپولیس دریافت کند، اما به جز پرداخت 
سوی  از  پولی  دیگر  تومانی  میلیون                                                                                                              ۵۰ مبلغ  دو 

نهایت  در  تا  نشد  داده  طلبکار  این  به  باشگاه  این 
این طلبکار دست به دامن دادگاه شود.نامه دادگاه 
مبنی بر توقیف لوگوی باشگاه پرسپولیس به اداره 
ثبت شرکت ها داده شده و قرار است تا روزهای آینده 

لوگوی باشگاه پرسپولیس به مزایده گذاشته شود.
این درحالی است که وقتی این طلبکار به دفتر ایرج 

کرده  مراجعه  پرسپولیس  باشگاه  مدیرعامل  عرب 
بود، عرب به او گفته بود که هر کاری می خواهید 
توقیف  هم  را  لوگو  می خواهید  اگر  و  دهید  انجام 

کنید تا هواداران بدانند ما چه شرایطی داریم!
قرار است تا روزهای آینده لوگوی باشگاه پرسپولیس 

به مزایده گذاشته شود.

کدامتیمستارهسومرادرآسیامیگیرد؟

لوگویپرسپولیستوقیفشد

خبر

باله و آموزش آن در  نام  از  اعالم فدراسیون ژیمناستیک استفاده  طبق 
سالن های ورزشی ژیمناستیک ممنوع شد.

 به گزارش جام جم آنالین از باشگاه خبرنگاران جوان، طبق حکم صادر 
شده از سوی درگاهی رئیس فدراسیون ژیمناستیک استفاده از نام باله و 

آموزش آن در سالن های ورزشی ژیمناستیک ممنوع شده است.
هیچ باشگاه ورزشی نباید رشته ی باله را تحت عنوان ژیمناستیک استفاده 
این رشته ورزشی شامل  بندی صورت گرفته،  کند، چرا که طبق شاخه 
هنری، آکروژیم و ریتمیک، ترامپولین، ایروبیک، پارکور و ژیمناستیک می 

شود.
با  که  است  موزون  حرکات  ی  رشته  از  ای  مجموعه  زیر  باله  رشته 
ژیمناستیک هیچ ارتباطی ندارد. همچنین شاخه ژیمناستیک ریتمیک 

نیز با باله تفاوت دارد و نباید این دو را یکی دانست.

استفاده از نام باله در ژیمناستیک ممنوع شد

افقی: 
1- فیلمی از مصطفی کیایی- خلیفه اموی قاتل 

چهارمین امام - کلک و خامه 
2- دستها - دوستی و آمیزش - نیروی بازدارنده 
3- عضوی در چهره - شهری در استان فارس 

- ولی ولیک 
4- اثری از دکتر اسالمی ندوشن - آراستن و 

نیکو کردن 
5- مشاهده - سرای باقی و ماندگار - بانگ بلند 

6- هوشیار و زیرک - چشم درد - برودت 
7- نحیف و الغر - شهر آبی ایتالیا - قلعه ای که 
مسعود سعد سلمان چند سالی در آن می زیسته 
8- جای بند در کمر شلوار - خداوند - کار 

برجسته و خالقیت فردی 
9- امیدواری - گندم - آب شرعی - ایوان و 

تاالر 
 - لنگرودی  اخوان  مهدی  از  اثری   -10

پراکندگی 
در  بیابانی   - دانه  بدون  انگور  خوشه   -11

کشورمان - خشن و ناهموار 
12- عروق شعریه - دندانهای پیشین دهان 

13- اول شب- گاری - زهد و پارسایی )بهم 
ریخته(

14- سقور دیون - از مراکز استانهای شمالی 
- فرزند 

15- خشکی - راموز - جمعیت و خلق - موز 
عمودی: 

1- اثری از رضا سبحانی - ماالمال - قسمتی 
از شبانه روز 

2- پیمودن - بیمار روحی - پایخت ریشه ای 
- لخت و برهنه 

3- سخن شنیده را باز گفتن - از گیاهان دارویی 
که مقوی قلب و اعصاب و ضد تشنج می باشد.

4- دست - سرکش و ناسازگار - ماهر و حاذق 
5- نامی دخترانه - ورزش زمستانی - کنجاوه 

و  ماست  از  خوراکی   - گرسنه  سرزمین   -6
اسفناج 

 - شتر  و  چهارپایان  راندن  برای  لفظی   -7
امدادرسان 

8- اثری دیگر از دکتر اسالمی ندوشن - پایه 
و رکن 

9- عزیز و گرانمایه - جایی برای پرورش کرم 
ابریشم 

10- رود مرزی و هتلی در خراسان رضوی - 
ماهی شمسی - جعبه متحرک میز 

11- بینی - شرنگ - عدد و شماره 
12- لعن و نفرین - خاک صنعتی - بوی غذای 

مانده 
13- پوست بزغاله - فیلمی از کیارستمی 
14- راهنما در سفر - از حبوب خوراکی 

15- مشابهت و همانندی 
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بدین وسیله به اطالع می رساند به موجب مدارک تسلیمی از سوی کانون مذکور 
اسامی و سمت هر یک از اعضاء اصلی و  علی البدل هیأت مدیره و بازرسان که از 
تاریخ ۹۸/۴/۱۳ به مدت سه سال و بازرسان به مدت یکسال انتخاب شده اند به 

شرح ذیل می باشد.
۱- علی رضا احمدی پور- رئیس هیات مدیره 

۲- مهدی شجاعی - نایب رییس 
۳- محمد کرمی - خزانه دار 

۴- محمد سازور - علیرضا ابراهیمی - علی البدل هیات مدیره 
۵- مهدی ساالری - بازرس اصلی 

6- محمد بلوردی - بازرس علی البدل 
ضمنا مطابق ماده ۲۱ اساسنامه، کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار با امضای مشترک 

رییس هیات مدیره یا دبیر و خزانه دار ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود. 

رضا اسماعیلی - مدیرکل 

آگهی انتخابات مسئوالن کانون انجمن های صنفی 
کارگری متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای 

استان کرمان 
فراخوان نوبت اول- مزایده فروش خودرو - شماره 1-98/م

شماره انتظامی رنگ مدل سال نام خودرو ردیف

142 الف 11 ایران 45نوک مدادی 1383پژو 1405

143 الف 11 ایران 45نوک مدادی 1383پژو 2405
144 الف 11 ایران 45نوک مدادی 1383پژو 3405

146 الف 11 ایران 45نوک مدادی 1383پژو 4405

755 الف 11 ایران 45نقره ای 1385کاروان 5

اداره کل نوســازی مدارس اســتان کرمان با عنایت به مجوز اخذ شده از کمیسیون ماده ۲ الیحه 
قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی، در نظر دارد تعداد پنج دستگاه خودروی سواری متعلق 
به خود به شــرح جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. عالقمندان به شرکت در 
مزایده می توانند از تاریخ نشــر اولین آگهی به مدت ۱۰ روز جهت بازدید و ارائه پیشــنهاد قیمت 
در ســاعات اداری به واحد نقلیه این اداره کل و جهت دریافت شرایط مزایده به سامانه ستاد ایران 

مراجعه نمایند.  ۵۳۴۸۷۹

امور قراردادها
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گفتگوی »کرمان امروز« با عماد محسنی تکلو، معاون سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرمان به بهانه برگزاری رویداد »حافظه چوب« در کرمان:

یادداشتی به مناسبت یازدهمین سالروز کوچ »خسرو شکیبایی«؛

ارزشمند و خوشحال کننده در  بسیار  اتفاقات  از  یکی 
به سمت شهردار  عالمزاده  آقای  انتخاب  اخیر  سالهای 
کرمان بود. اتفاقی میمون و مبارک که امید بسیاری را 
روشن ساخت. مهران عالمزاده از همان ابتدای ورودش 
انتخاب  و  انتصاب  به  مشغول  تاخیر-  کمی  با  -البته 
تقریبا  مجموعه  یک  که  گفت  توان  می  امروز  و  شد 
موفق را برای مدیریت شهرداری کرمان دور هم جمع 
تجربه، جوانگرایی  اهمیت  به  توجه  با  است. وی  کرده 
انجام داده است و  انتصابات را  و تخصص محوری این 
اگر اوضاع به همین گونه باشد می توان به آینده بسیار 
امید  تقریبا  که  کرمان  شهر  در  هم  آن  بود.  امیدوارتر 

کمرنگ ترین حس مردم شده است.
در میان مجموعه انتصابات ارزشمند شهردار کرمان می 
توان به عماد محسنی تکلو اشاره کرد. جوانی تحصیل 
موثر  های  فعالیت  سابقه  هم  که  قلم  خوش  و  کرده 
سیاسی دارد و هم با قلم توانایش در رسانه های استان 
با وجود همه  او امروز  بارها مطلب منتشر کرده است. 
تخریب هایی که از سوی بعضی از دوستان قدیمی اش 
تحمل می کند، در سمت معاون سازمان سیما، منظر 
در  وی  دارد.  فعالیت  کرمان  شهرداری  سبز  فضای  و 
همین ابتدای کارش رویدادی را رقم زده است که در 
یک  تنها  حوزه  این  در  و  است  نظیر  کم  بسیار  کشور 
جشنواره را در تهران می توان مشابه دانست که آن هم 
به دلیل تفاوتهای پارامتریک با این رویداد فاصله دارد. 
انتخاب شده  این رویداد  برای  نام »حافظه چوب« که 
است بسیار زیبا و خالقانه است و عیار کنجکاوی درباره 
این رخداد در هیات تحریریه »کرمان امروز« به میزانی 
با عماد محسنی  اینجانب  رسید که منجر به گفتگوی 
تکلو شد. متنی که در ادامه می خوانید بخشی از این 
گفتگوی تلفنی است که به دلیل کاهلی در زمینه اطالع 
رسانی درباره این طرح از سوی روابط عمومی شهرداری 

کرمان آن را بسیار مفید و الزم می دانیم.

عماد محسنی تکلو در ابتدای این گفتگو سخنان خود 
کرد:  آغاز  اینگونه  رویداد  این  اجرای  اهمیت  درباره  را 
طی بررسی هایی که در شهر کرمان انجام شد متوجه 
شدیم که حدود 30 درخت مرده پای در زمین در ال 
به الی درختان فضای سبز کرمان وجود دارد. در یک 
این  سازی  زیبا  برای  که  شد  این  بر  تصمیم  کارگروه 
که  درختها  این  بریدن  از  اجتناب  همچنین  و  مناطق 
جای خالی نازیبایی تولید می کند، طرحی متفاوت ارائه 
کنیم. نتیجه هم اندیشی ها این شد که رویداد »حافظه 

چوب« در کرمان به مدت یک هفته برگزار شود.
شهرداری،  سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  معاون 
طرح  و  هنرمندان  چگونه  که  سوال  این  به  پاسخ  در 
هایشان برای این رویداد انتخاب شدند، گفت: به واسطه 
فراخوان کشوری که در اردیبهشت ماه امسال داشتیم 
حدود 150 طرح برای شهرداری کرمان ارسال شد که 
قرار  تایید  مورد  هنرمند  و  تنها 16 طرح  میان  این  از 
گرفتند. یعنی 14 درخت بدون طرح ماندند. می توان 
گفت اندکی درباره انتخاب طرح ها سخت گیری کردیم 
بود  این  ها  سختگیری  دلیل  است.  موجه  دلیلش  که 
که دیگر امکان تغییر این آثار هنری وجود ندارد و اگر 
هنرمندی از رزومه مناسبی برخوردار نباشد و نشود به 
وی اعتماد کرد، ممکن است فعالیتش در نهایت منجر 
به نابودی درخت شود. به همین دلیل تنها 16 درخت 

هم اکنون زیر دست هنرمندان است.
در انتهای این گفتگو از وی درباره حمایت ها و پرداخت 
های مالی این رویداد پرسیدیم که چنین پاسخ شنیدیم: 
برای هر یک از هنرمندان 6 میلیون تومان پاداش در 
نظر گرفته شده است که البته وسایل و مواد مورد نیاز 
ایشان را فراهم ساخته ایم. در پایان این رویداد نیز که 
به روز اختتامیه خواهیم رسید، یکی از این 16 آثار به 
آن  خالق  از  و  شد  خواهد  انتخاب  برگزیده  اثر  عنوان 
تقدیری ویژه به عمل خواهد آمد. الزم است بگویم که 
اکثریت این هنرمندان کرمانی هستند و تنها هفت نفر 
از این 16 نفر از استان های دیگر دعوت شده اند. در 
انتهای این گفتگو باید از شما تشکر کنم که به رخداد 
از  و  دارید  ویژه  نگاهی  کرمان  هنری  و  فرهنگی  های 
چوب«  »حافظه  رویداد  اختیار  در  را  خود  وقت  اینکه 

قرار دادید متشکرم.

بخوان و بدان و وسیع باش و تنها و سربه زیر و سخت. خسرو 
شکیبایی

سال  در  ایران  سینمای  تکرارنشدنی  بازیگر  شکیبایی  خسرو 
1323 در تهران، خیابان مولوی داخل بازارچه ی طباطبا به دنیا 
آمد. از کودکی و نوجوانی به دنیای نمایش عالقه مند بود. در 
دوره ی دبستان هر روز صبح بچه ها را دور هم جمع می کرد 
تا خوابی را که شب قبل دیده بود با آب و تاب به جای فیلمی 
که ندیده بود برای آنها تعریف کند. با این کار هم خودش لذت 
می برد و هم این که بین بچه ها پز می داد که او هر شب به 
سینما می رود. به علت عشق وافر به تئاتر قید درس خواندن را 
می زند اما دست از خواندن آموزه های استانیسالوسکی و برشت 

برنمی دارد.
به  صالح  لوطی  گذر  زیر  جمله  از  مختلفی  های  نمایش  در 
بهزاد  کارگردانی  به  سرنا  و  سنگ  اسالمی،  هادی  کارگردانی 
فراهانی و غروب در دریای غرب به کارگردانی عباس جوانمرد 
شرکت جست. پیش از انقالب در مجموعه های تلویزیونی سمک 
عیار و لحظه ها و فیلم کوتاه کتیبه نقش آفرینی کرد. پس از 
انقالب با فیلم سینمایی خط قرمز )1361( مسعود کیمیایی پا به 
عرصه ی سینما گذاشت. با بیش از سه دهه هنرنمایی در عرصه 
های سینما، تئاتر و تلویزیون خاطرات بسیار شیرینی برای ما به 
ارمغان آورد. در این مطلب مختصر حیف است که به سه شاه 
نقش شکیبایی در تلویزیون و نقش بی بدیل حمید هامون در 

سینما اشاره نکنیم:
هامون )1368( 

فیلم هامون نوعی طرح عقیده است؛ عقیده ای که با نمادها و 
نشانه های ریز و درشت و اصطالحات عرفانی و منطقی و فلسفی 
و اساطیری پوشیده شده است. آدم اصلی فیلم در البالی آنها 
گم است بی آنکه ما دریابیم او کیست و چرا سرگشته است و 
سرگشتگی او از کجا ناشی می شود. هامون، سراسر در ذهن 
شخصیت اصلی آن، حمید هامون، می گذرد. ساختار روایت 
یکنواخت  و  رایج، خطی  و  سنتی  های  شکل  برخالف  فیلم، 
نیست. آغاز و پایان آن در میان فیلم های ایرانی، حتی آنها که 
با نقطه نظر اول شخص مفرد ساخته و پرداخته شده اند، نوعی 
خرق عادت است. آغاز و میان و پایان ماجرا مثل کابوس یا آنچه 
در ضمیر ناخودآگاه می گذرد در هم تنیده و دارای حرکتی دایره 
وار است. آنچه در ادبیات و سینما، ))لحظه های دراماتیک(( 

خوانده می شود نه در رویه ی بیرونی ماجراها و کشمکش های 
میان اشخاص، بلکه در الیه ها و تعارض های درونی شخصیت 
آدم های داستان های  برخالف  او  است.  نهفته  حمید هامون 
متعارف در طول رویدادهایی که در ذهن مرور می کند، تحول 

می یابد و همین موضوع ایفای چنین نقشی را دشوار می کند.
خود شکیبایی در باره این اثر می گوید: )) راستش عطر هامون 
هنوز توی تنم مانده، بدجوری به من نشست. مرا بست، طوری 
شد که برای این که خودم را باز کنم مجبور شدم در فیلم های 
دیگری بازی کنم، عطرش به تنم ماند. همیشه کیف می کنم بعد 

از چند سال هنوز بحث هامون مهرجویی مطرح است.(( 
مدرس )1366(

تلویزیون  در  را  مدرس  اهلل  آیت  نقش  که  بود  بازیگری  اولین 
بازی کرد. هوشنگ توکلی این تئاتر تلویزیونی را در سال 1366 
ساخت و در اقدامی عجیب از خسرو شکیبایی دعوت به همکاری 
کرد. قدرت بیان این بازیگر و نزدیک شدن او به این چهره ی 
تاریخی، تصویری ماندگار از او بر جای گذاشت. یکی از مسائلی 
که باعث شد بازی شکیبایی در این نقش بیشتر به چشم بیاید، 
او در مجلس بود.  با بازی  مونولوگ طوالنی و معروف مدرس 
شکیبایی درباره ی این نقش گفته بود که برای رفتن در قالب 
آیت اهلل مدرس از هیچکس الگو نگرفته و فقط با تمرین به این 
شخصیت رسیده. هوشنگ توکلی، کارگردان سریال هم در جایی 
تعریف کرده: ))شکیبایی مونولوگ طوالنی و بیست دقیقه ای را 
حتی بدون یک بار کات دادن و قطع، فیلمبرداری کرد.(( آنچه 
به آن فصل بیست دقیقه ای تک گویی مدرس )شکیبایی( جلوه 
ی نظرگیری داده است به جز ایفای فوق العاده ی نقش توسط 
شکیبایی، استفاده از صدای خود او و صدابرداری سرصحنه بوده 

است.
شکیبایی در مورد این تجربه گفته است: ))مهم این است که آدم 
نقش را بفهمد، آن وقت خودش به راحتی جا می افتد. همین جا 
بگویم که به نظر من همه چیز با تمرین می آید. مدرس نقش 
بسیار دشواری بود. دو سه تا سخنرانی نسبتا بلند داشت. من در 
مدرس در تک گویی ها موفق تر بودم تا روابط پرسوناژها با هم، 
یعنی در مجاور با پرسوناژها. دیگران هم البته این را گفته اند. 

بسیار متفاوت بود و در من تأثیر زیادی گذاشت. بعضی نقش ها 
وقتی زالل و خوب در می آید آدم را گرم می کند و به آدم روح 
می دهد: آدم دوست دارد افتخاراتی با آنها داشته باشد. با آن 
مدتی زندگی کند و همچنین با تأثیرهای آن. تأثیر این نقش این 
بود که حس می کردم نقش، کمی درآمده است. وقتی بازیگر این 
حس را داشته باشد، نقش همیشه با اوست. نقش را به اصطالح 
یدک می کشد. همه جا با اوست و در او و حتی در زندگی روزمره 
اش حضور دارد. من مدرس _و بعد حمید هامون- را یدک می 
کشم و به اصطالح با من هستند.(( نکته ی مهم این جاست که 
مدرس با وجود این که یک تئاتر تلویزیونی بود اما بسیار دیده شد 
و عنوان پرمخاطب ترین سریال آن دوران را به خودش اختصاص 

داد و هیچوقت خسته کننده به نظر نرسید.
روزی روزگاری )1370(

خسرو شکیبایی با تجربه ی بازی در ))مدرس((، بعد از بازی 
در ))هامون((، دوباره به تلویزیون آمد و در ))روزی روزگاری(( 
بازی کرد. امراهلل احمدجو این نقش را برای جمشید هاشم پور 
نوشته بود و حتی فیلمنامه را هم در اختیار او گذاشته بود اما 

نهایتا امکان همکاری فراهم نشد و به او پیشنهاد داده اند به 
خاطر بازی درجه یک شکیبایی در ))هامون(( از او دعوت به 
همکاری کنند. خود احمدجو جایی تعریف کرده که: ))خسرو دو 
ماه طول کشید تا جلوی دوربین بیاید. در تمام این مدت او با 
گریم سر صحنه می آمد و تماشاچی بود. مدام فیلمنامه دستش 
بود و مدام می خواند، تا جایی که اشرافش از من بر فیلمنامه 
بیشتر بود!(( جالب اینجاست که خیلی از عوامل این سریال در 
خاطراتشان از پشت صحنه ی سریال ))روزی روزگاری(( تعریف 
کرده اند که شکیبایی تنها بازیگری بوده که از ابتدا تا انتهای کار، 
حتی موقع تعطیالت هم لوکیشن را ترک نکرده و به شهرش 
برنگشته. چون معتقد بوده اگر از شهر بیرون برود از این حال و 

هوا بیرون می آید.
خانه ی سبز )1370(

در  شکیبایی  خسرو  نقش  ترین  درخشان  شکی،  هیچ  بدون 
تلویزیون، همان ))رضا((ی محبوب ))خانه ی سبز(( بود. این 
شکیبایی  بازیگری  ی  کارنامه  در  جدیدی  عطف  نقطه  نقش 
به شمار می رفت و باعث شد بعد از ))هامون(( یکبار دیگر با 

رفتار و احساسات و بغض ها و دیالوگ های ارزشمندش در 
ذهن مخاطبان ماندگار شود و برای همیشه در خاطرات آنها 
بماند. خود بیژن بیرنگ در مصاحبه ای گفته بود: ))وقتی خسرو 
شکیبایی به سریال خانه ی سبز آمد، یک سوپر استار معروف 
آقای  لرزید که  ما می  پای  و  بازی می کرد دست  بود. وقتی 
شکیبایی در سریال ما بازی می کند. او واقعا به کار، جمالت، 
مفاهیم، بازی و کارگردانی معتقد بود.(( درست است که ))خانه 
ی سبز(( االن بعد از گذشت سال ها تا حدودی شعاری به نظر 
می رسد و شاید دلچسب مخاطبان نسل جدید نباشد اما با این 
حال هنوز هم قدرت و جذابیت سریال، مدیون بازی شکیبایی و 

احساسات عمیق و واقعی اوست که در کل سریال جریان دارد.
شیوه ی کار شکیبایی در این مجموعه چگونه بوده است؟ خود 
او توضیح می دهد که فرصت زیادی برای تمرین نداشتند و از 
این هفته تا آن هفته حتی نمی دانستند که موضوع قسمت 
بعدی چیست: ))اگر فرصت کافی در اختیار داشتیم شاید بعضی 
از قسمت ها از این بهتر می شد. من قسمت های مرگ سبز و 
مهمان سبز را خیلی دوست دارم.(( او همچنین می گوید که 
تمام قسمت های این مجموعه را دیده است و اگر گاهی موفق 
نمی شد همان شب نمایش به تماشای برنامه بنشیند همسرش 
برنامه را ضبط می کرد تا او سر فرصت آن را ببیند. درباره ی 
حکمت این کار می گوید: )) قضیه این است که بازیگر وقتی بار 
اول کارش را می بیند روی خودش تمرکز می کند، بار دوم که 
می بیند بازیگر مقابلش و فضای کار و سایر چیزها را هم می بیند 
و طبعا متوجه ی خطاها و کم و کاستی ها می شود.(( با این 
استدالل می گوید که گاهی پیش می آید بعضی از فیلم هایش 

را چند بار و مکرر می بیند.
سلیقه ی مرحوم شکیبایی در خصوص بازیگری و بازیگران نخبه 
ی دنیا می تواند برای خواننده ها و عالقمندان جذاب باشد. خود 
از  را دوست دارد.  بازیگران معروف دنیا  او می گوید که تمام 
بزرگان بسیار آموخته و می آموزد. رابرت دنیرو را خیلی دوست 
دارد. در دیدگاه او بازیگر باید از نظر فیزیک، بیان و ویژگی های 
که  است  ))آنی((  این همان  باشد.  ابعاد جذابی  دارای  بیرونی 
باید باشد و تعریف شدنی هم نیست. باید به دل بنشیند. دنیرو 
نگاهش خیلی عجیب است. از چشمانش می توان به درون او راه 
پیدا کرد. او بلد است با چشمانش چگونه کار کند. چون از نوک 
پا تا فرق سرش را به خدمت نقش درمی آورد. ما از ورای چهره 
ی او آن طرف شخصیت را می بینیم. البته آل پاچینو و داستین 
هافمن و از قدیمی ترها مارلون براندو هم چنین خصوصیتی 

دارند.
در یازدهمین سالگرد فوت این اسطوره ی بازیگری تمام عالقه 
مندان به هنر هفتم را به تماشای آثار این بازیگر فقید دعوت 

می کنم.
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