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یادداشت ورزشی:

محرومیت،تبعید،ارتفاع و سرمای 

»سرچشمه «هم حریف ستارگان

 جوان مس نشد

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان خبر داد:

کمک  بیش از پنج میلیارد تومانی 

بنگاه های اقتصادی

 به سیل زدگان کرمان

متن در صفحه سوم

8

سرپرست فرمانداری رفسنجان 
به دلیل توهین به یک خبرنگار عزل شد

دادستان کرمان عنوان کرد؛

به دلیل عدم صیانت از اراضی در برخی

 موارد شاهد حاشیه نشینی و تغییر کاربری هستیم

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 

شهردار کرمان:

کمبود قیر نداریم

 و آسفالت معابر 

سرعت می گیرد

کرمانی  ضرب المثل های 
آفتاب لب بون )آفتاب لب بام(

یادداشتی درباره فیلم سینمایی »مست عشق«: 

ماییم که بی هیچ سرانجام خوشیم...!

6

کند؛ کرمانی را تهدید می  که زندگی شهروندان  کرمان  گزارش »کرمان امروز« از فرونشست زمین در 

گهان گودال ! هشدار کارشناسان، بی توجهی مسئوالن و نا

متن کامل در صفحه هفتم

  خیابان های کرمان و البته برخی دیگر از شهرهای استان عالوه بر تصادف خودروها این روزها معضلی دیگر هم پیدا کرده اند که ظاهرا متولی مشخصی برای حل وفصل آن 
وجود ندارد که در زبان کارشناسان به فرونشست زمین مصطلح است و حال ظاهرا شهروندان کرمانی، باید نگران این پدیده جدید باشند که ممکن است جان ایشان را در 
خیابان های شهر تهدید کند، اما آیا ساختار مدیریتی استان برای این موضوع برنامه ای کارآمد دارد؟ زیرا دیگر فرونشست تنها مربوط به دشت های کرمان نیست و به داخل 

شهر آمده است و...
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متن در صفحه هشتم

بعضی از مسئوالن 
باید تعامل با خبرنگار

را آموزش ببینند!

روایت »کرمان امروز« از یک اتفاق نازیبا در یک
که بار دیگر یادآور شد بعضی  نشست خبری 

 از مسئوالن نیاز به یک سری آموزش های
 غیرتخصصی دارند؛

فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات 

آب )ساختمان(

کرمان- خیابان احمدی غربی 
 نبش کوچه 27

32263134
09307186654

مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند

www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

نوبت اول آگهی مزایده
آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای( با ارزیابی کیفی 

شهرداری راین در نظر دارد در خصوص بند ز تبصره )1( قانون بودجه سال 1400 کل کشور جهت اجرای پروژه آسفالت معابر از محل اعتبارات 
تبصره فوق )قیر رایگان( خود را از طریق مناقصه عمومی براساس آیین نامه برگزاری مناقصات به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

لذا از شرکت های دارای رتبه بندی راه و ابنیه مجاز دعوت می شود از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز جهت دریافت اسناد مناقصه، از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه و ظرف مدت 10 روز پیشنهاد خود را تحویل و رسید آن را اخذ نمایند.

مهدی قائمی - شهردار راین 

مبلغ برآورد  موضوع مناقصهردیف

)میلیون ریال(

  مبلغ تضمین

)میلیون ریال(

 رشته پیمانکار

اجرای آسفالت بیندر 19 - 10
 به همراه پریمکت 

 راه و ابنیه13000650



خبر
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اخبار استان

دادستان کرمان با اشاره به هشدار قبلی در خصوص 
برخورد با مدیرانی که در انجام وظیفه قصور دارند 
به همین دلیل  از مدیران کرمان  گفت: علیه یکی 

اعالم جرم شده است.
که  بود  قبل  روز  چند  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
دادستان کرمان در بازدید از شهرک سدید کرمان 
به  وظایف  انجام  در  کوتاهی  گونه  هر  در خصوص 
مدیران هشدار داد و در نهایت دادخدا ساالری در 
نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان 
در  قصور  دلیل  به  مدیران  با  برخورد  نخستین  از 

انجام وظایف قانونی خبر داد.
مدیران  عملکرد  آزمایی  راستی  کرد:  تصریح  وی 
برای احقاق حق مردم و صیانت از حقوق بیت المال 
از بیت  در عرصه های مختلف به خصوص حفاظت 

المال در خصوص اراضی با جدیدت انجام می شود.

حفاظت  و  نگهداری  کرد:  بیان  کرمان  دادستان 
از  امکانات و سرمایه های دولت  و  اراضی دولتی  از 
در  باید  و  می شود  محسوب  مدیران  اصلی  وظایف 

این زمینه کاماًل حساس باشند.
در  اراضی  از  صیانت  عدم  دلیل  به  افزود:  ساالری 
برخی موارد شاهد حاشیه نشینی و تغییر کاربری 
اراضی هستیم که این امر پذیرفته نیست و موجب 

بروز مشکالت فراوانی می شود.
وی خواستار برخورد جدی مدیران با زمین خواران 
شد و افزود: در صورتی که دستگاه های مختلف به 
وظایف خود توجه کنند و در نگهداری بیت المال 

کوشا باشند زمینه سو استفاده نیز از بین می رود.
چند  کرمان  استان  دادگستری  موقع  به  اقدام  با 
روز قبل اراضی حصار کشی شده شهرک سدید در 

اطراف کرمان آزادسازی شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری کرمان، از وقوع یک تصادف و کشته و 
زخمی شدن دو نفر در حومۀ شهر کرمان خبر داد.

رضا میرزایی در تشریح این خبر گفت: در ساعت 
١٨:١۵ دقیقۀ دوم اسفند ماه، از وقوع یک تصادف 
در کیلومتر ١٠ محور »کرمان _کوهپایه« مطلع 

شدیم.
وی افزود: با توجه به شدت حادثه، بالفاصله تیم 
اطفای حریق و امداد و نجات سازمان آتش نشانی 
حاضر  حادثه  محل  در  شش  شماره  ایستگاه  از 

شدند.
ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
دو  حادثه،  این  در  کرد:  بیان  کرمان  شهرداری 
با  به شدت  دستگاه خودرو »وانت « و »کامیون« 
یک دیگر برخورد کردند و سرنشینان وانت که دو 
نفر زن و مرد میانسال بودند، در خودرو محبوس 

شده بودند.
به  وقت  اتالف  بدون  آتش نشانان  افزود:  میرزایی 

دادستان کرمان عنوان کرد؛

به دلیل عدم صیانت از اراضی در برخی موارد شاهد حاشیه نشینی و تغییر کاربری هستیم

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان خبر داد:

یک کشته و یک مجروح در تصادف محور »کرمان-کوهپایه«

شرکت حمل و نقل بهمن بار کرمان )سهامی خاص( در نظر دارد دو دستگاه کامیون کشنده 
BMC مازاد خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان گرامی برای بازدید 
و دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری 1400/12/11 به نشانی شرکت 

مراجعه نمایند.
شرکت در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

نشانی: کیلومتر 17 جاده کرمان - باغین بلوار ورودی کارخانه سیمان کرمان 
شرکت بهمن بار 

تلفن تماس )در ساعات اداری( : 09921605062

مزایده عمومی

سرپرست فرمانداری 
رفسنجان به دلیل توهین
 به یک خبرنگار  عزل شد

 
علی اکبر پورمحمدی سرپرست فرمانداری رفسنجان در پی بی احترامی به 

یک خبرنگار با دستور وزیر کشور از مقام خود برکنار شد.
او در  از  یک خبرنگار محلی  در نشست مطبوعاتی علی اکبر پورمحمدی 
بخش  پروژه های  از  یکی  به  شهرستان  این  رودخانه  آب  انتقال  خصوص 

خصوصی سوال کرد که با پاسخ غیرمنتظره فرماندار مواجه شد.
براساس فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده، این خبرنگار خطاب به 
پورمحمدی مدعی می شود که او به خاطر شتری که در روز اول ورودش به 
فرمانداری برایش قربانی شده، از یک »فرد معروف« و اقدامش در انتقال آب 
رودخانه این شهرستان حمایت می کند که سرپرست فرماندار به او پاسخ 
می دهد: »حواست جمع باشد یکبار دیگر تکرار کنید در دهانت می زنم!« 
است. سخنگوی  داشته  پی  در  را  مختلفی  واکنشهای  کلیپ   این  انتشار 
دولت به توهین سرپرست فرماندار رفسنجان به یک خبرنگار واکنش نشان 
داد و در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: دوران بدزبانی با خبرنگاران 
گذشته است. دولت مردمی، پاسخگو و حفظ کرامت خبرنگاران از سوی 

دولت مردان ضروری است.
ایمان شمسایی مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی هم در فضای مجازی نوشته: »در دهان خبرنگار می زنید؟؟ 
قرار بود مردم ولی نعمت مسئوالن باشند. خبرنگار هم صدای مردم است.«

خانه مطبوعات استان کرمان نیز در بیانیه ای اعالم کرده بود پیگیری های 
قابل  نتیجه ی  به  تا رسیدن  را  خود در خصوص رفتار فرماندار رفسنجان 

قبول ادامه خواهد داد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان خبر داد:
کمک  بیش از پنج میلیارد تومانی 

بنگاه های اقتصادی به سیل زدگان کرمان
اقتصادی  بنگاه های  گفت:  کرمان  استان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
تاکنون بیش از ۵ میلیارد و ۶٠٠ میلیون تومان به سیل زدگان استان کمک 
کرده اند.   رضا فالح گفت: بنگاه های اقتصادی در راستای مسئولیت های 
اجتماعی و ارتقای وضعیت معیشتی مردم در مناطق محروم تا کنون بیش 
از ۵ میلیارد و ۶٠٠ میلیون تومان به سیل زدگان این استان کمک کردند.

به گفته او، ۴۲ هزار و ۳٠٠ نفر از اهالی سیل زده در سراسر استان طی 
امسال از کمک های مالی بنگاه های اقتصادی بهره مند شدند.

فالح با اشاره به کمک ۲ میلیارد و ۵٠٠ میلیون تومانی شرکت صنعتی گهر 
زمین سیرجان گفت: توزیع ۴ هزار سبد غذایی و هزینه های درمانی کاروان 
سالمت توسط این شرکت انجام شده است. او با بیان کمک یک میلیارد و 
۵٠٠ میلیون تومانی شرکت مس سرچشمه رفسنجان گفت: اقالم زیستی 
و معیشتی از قبیل یخچال، اجاق گاز، فرش، موادغذایی، البسه و چادر به 
خانواده های آسیب دیده و متاثر از سیل توسط این شرکت اهداء شده است.

اهدای 
خون سالم 

اهدای 
زندگی

سرپرست پلیس راهور استان کرمان با اشاره 
به کاهش١٠٠درصدی تصادفات فوتی بهمن 
ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
گفت: پوشش نقاط حادثه خیز با اجرای طرح 
دالیل  جمله  از  شده  مطالعه  ترافیکی  های 

کاهش حوادث رانندگی بوده است. 
سرهنگ امیر معین الدینی با اشاره به برخورد 
قاطع پلیس با رانندگان حادثه ساز بیان کرد: 
پلیس راهنمایی و رانندگی به حول و قوه الهی 
با به کارگیری کلیه توان نیرویی و خودرویی 
خود در سراسر استان موفق به کاهش ١٠٠ 

میزان  و  شد  ماه  بهمن  تصادفات  درصدی 
به  نسبت  ماه  این  در  تصادفات  جانباختگان 
مدت مشابه سال گذشته به عدد صفر رسید.

و  هدفمند  ترافیکی  های  طرح  اجرای  وی 
در  ماموران  پیشگیرانه  حضور  شده،  مطالعه 
در  تاکتیک  تغییر  خیز،  حادثه  نقاط  و  معابر 
حوزه استقرار و اعمال قانون ها بر اساس رصد، 
مدیریت  تصادفات،  تحلیل  و  تجزیه  و  پایش 
کنترل  های  دوربین  کردن  فعال  و  سرعت 
تخلفات را از عمده دالیل کاهش جانباختگان 
در  کرد:  بیان  و  عنوان  تصادفات  از  ناشی 

رویکردهای  از  یکی  موارد،  این  همه  کنار 
و  فرهنگ سازی  در حوزه  راهور  پلیس  مهم 

مدیریت ترافیک است.
استفاده  مهم  مولفه  این  بر  عالوه  افزود:  وی 
از سیستم های هوشمند جهت کنترل ترافیک 
ابزارهایی است که پلیس راهور جهت  از  نیز 
کنترل تخلفات وسایل نقلیه استفاده می کند 
اما در کنار همه این موارد توسعه قانون مداری 
در  مطلوب  ترافیکی  فرهنگ  نهادینه شدن  و 
اولویت های  برنامه ها و  از جمله  سطح جامعه 
فرهنگی پلیس راهور در ارتقاء ایمنی ترافیک 

دنبال  همگانی  آموزش  رویکرد  با  که  است 
می شود.

توصیه  شهروندان  به  پایان  در  الدینی  معین 
کرد: با رعایت حق تقدم ها، توجه به جلو در 
حین رانندگی، رعایت فاصله طولی و عرضی 
دیگر  و  قرمز  چراغ  از  عبور  عدم  مناسب، 
ممنوعیت ها، رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز 
از حرکات نمایشی، عدم حرکت خالف جهت 
و دیگر احتیاط های الزم در ترددهای پیاده 
و سواره، همواره مراقب باشند که دچار حادثه 

نشوند.

سرپرست پلیس راهور استان اعالم کرد:

کاهش صد درصدی آمار فوت شدگان تصادفات رانندگی در کرمان

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

قانون  1400/10/28موضوع  مورخه  دوم  هيات   140060319078010214 شماره  راي  برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حسن سلطاني نژاد فرزند 
فضل اله بشماره شناسنامه 162 صادره از بافت در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 156/8 
مترمربع تحت پالك 24775 فرعي از 2787 اصلي بخش3كرمان  واقع در كرمان بلوار رسالت 
منظور  به  است.لذا  گرديده  محرز  وديعتی  آقاي حسن  رسمي  مالك  از  خريداري  كوچه11 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص  اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي  يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
مالكيت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذكور  مدت  انقضاي  صورت  در  است 

صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/11/119
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1400/12/04

1273160
محمود مهدی زاده - رئيس ثبت اسناد وامالک ناحيه 2شهرستان کرمان

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

قانون  موضوع  دوم  1400/11/16هيات  140060319078010885مورخه  شماره  راي  برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
توكلي گوكي  علي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  دو كرمان  منطقه  ملك  ثبت 
باب خانه  در ششدانگ يك  از كرمان  شناسنامه 2980250181 صادره  بشماره  عباس  فرزند 
واقع  اصلي   2787 از  پالك24815فرعي  مترمربع   136/6 مساحت  به  فوقانی  طبقه  بر  مشتمل 
محمود  آقاي  رسمي  مالك  از  خريداري   16 كوچه  رسالت  بلوار  در  واقع  دربخش3كرمان 
پورزاده حسينی محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/12/04
تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/12/21

1280929
محمود مهدی زاده - رئيس ثبت اسناد وامالک ناحيه 2شهرستان کرمان

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 60319078008873 1400هيات دوم مورخه 1400/9/18موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم مريم ابراهيمي فرزند اكبر 
بشماره شناسنامه 687 صادره ازكرمان در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 312 مترمربع 
اباد12  اباد-قائم  قائم  دركرمان   واقع  بخش6كرمان  اصلي   20 از  فرعي   2524 پالك  تحت 
انتهای كوچه يك منزل به اخر كوچه سمت چپ  خريداري از مالك رسمي آقاي علی ايالقی 
محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي 
شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
مراجع  به  را  اعتراض، دادخواست خود  تسليم  تاريخ  از  ماه  اخذ رسيد، ظرف مدت يك  از 
اعتراض  انقضاي مدت مذكور و عدم وصول  است در صورت  نمايند.بديهي  تقديم  قضايي 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/12/04
تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/12/21

1280769
محمود مهدی زاده - رئيس ثبت اسناد وامالک ناحيه 2شهرستان کرمان

شهرداری جوزم در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه و آسفالت ادامه بلوار شهرداری کوچه امام خمینی ١ و امام خمینی ۵- کوچه حضرت ابوالفضل ۶ را 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت 

نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز شنبه تاریخ 99/١١/١٨ می باشد.

 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد روز سه شنبه ساعت ١٠ صبح تاریخ 99/١۲/۵ می باشد. 
زمان بازگشایی پاکت ها: روز چهارشنبه ساعت ١٠ صبح تاریخ 99/١۲/۶ می باشد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف
آدرس: شهربابک - جوزم - بلوار شهرداری - میدان شهرداری کدپستی77۵٨١١۳9١۴ تلفن: ۳۴١۵٠7۴9

 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴١9۳۴- ٠۲١
دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

www.setadiran.ir آدرس سایت ستاد ایران

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در نظر داردیک    مورد پروژه بشرح ذیل در  سال١۴٠٠ را به صورت  مناقصه عمومی یک مرحله ای 
، با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( برگزار نماید لذا کلیه متقاضیان محترم می توانند جهت 
اطالع از شرایط و مشخصات موضوع مناقصه به وبگاه سامانه یاد شده به نشانی www.setadiran.irمراجعه و نسبت به ارائه پیشنهاد خود اقدام نمایند.
- کلیه مراحل فرایند مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد 
شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند
ضمناً ارایه  پروانه اشتغال صادره از سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی در کنار سایر مدارک مربوطه هنگام عقد قرارداد برای برنده مناقصه 

ضروری می باشد.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ١۴۵۶ 
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه --- روز چهار شنبه   مورخ    ١۲/٠۴ /١۴٠٠  می باشد  هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.. ١۲٨۲٨۴۲
روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمان

آگهی تجدید مناقصه عمومی
نوبت اول شماره   1400/28249

 

 عمومی مناقصه تجدید آگهی

 28249/1400   شماره اولنوبت 

مناقصه عمومی  به صورت  را 1400سال  بشرح ذیل در پروژه مورد   یک در نظر دارد استان کرمان منابع طبیعی و آبخیزداری کل اداره
لذا کلیه  برگزار نمایدبا بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(  و قصهابا جزئیات مندرج در اسناد من ،یک مرحله ای 

صه به وبگاه سامانه یاد شده به نشانی قمتقاضیان محترم می توانند جهت اطالع از شرایط و مشخصات موضوع منا
www.setadiran.ir نسبت به ارائه پیشنهاد خود اقدام نمایند.مراجعه و 

از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام  پاکتها تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی اسناد از دریافت یند مناقصهفرا کلیه مراحل -
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت  .خواهد شد

 محقق سازندشرکت در مناقصه 

عقد قرارداد هنگام پروانه اشتغال صادره از سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی در کنار سایر مدارک مربوطه  ارایه " ضمنا

 برای برنده مناقصه ضروری می باشد.

 مناقصه تجدید موضوع ردیف 
 رفسنجانشهرستان    در منطقه نوق   هکتار 1500مدیریت رواناب در سطح  پروژه 1

  1456اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 

 می باشد   1400/ 04/12    مورخ  شنبه  چهار روز ---در سامانه مناقصه  تاریخ انتشار 

 .هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

 استان کرمان روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری

 

  

ایران سر سبز ، ایران قوی

همه باهم،جهاد برای حفظ و احیای منابع طبیعی

خروج سرنشینان محبوس در خودرو اقدام کردند.
از  نفر  یک  حادثه،  این  در  متأسفانه  کرد:  خاطرنشان  وی 
سرنشینان خودروی وانت مزدا فوت کرده است و یک سرنشین 
دیگر به شدت مصدوم شده بود که با تالش آتش نشانان، فرد 

مصدوم و جان باخته از خودرو خارج و مصدوم حادثه توسط 
عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

میرزایی بیان کرد: آتش نشانان با انجام اقدامات پیش گیرانه و 
ایمنی، از حریق احتمالی خودروها جلوگیری کردند.
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شهردار کرمان:

کمبودقیرنداریموآسفالتمعابرسرعتمیگیرد

در نشست عمومی شورا بیان شد:

ضرورتاحیایبازارقلعهمحمود

شهردار کرمان گفت: تالش می کنیم تا پایان سال، 
به تعهد خود در اجرای لکه گیری  و آسفالت معابری 

که خودیاری پرداخت شده، عمل کنیم.
دوم  شعرباف،  سعید  کرمان آنالین،  گزارش  به 
شهر  اسالمی  شورای  عمومی  نشست  در  اسفندماه، 
کرمان، با اعالم اینکه در حال حاضر، مشکل کمبود 
قیر نداریم، افزود: مترصد هستیم وضعیت باران و هوا 
مساعد شود تا به تعهدات خود در اجرای لکه گیری 
و آسفالت معابری که خودیاری پرداخت شده، عمل 
کنیم؛ البته این مهم منوط است به اینکه معابر در 

حوزۀ اجرای طرح فاضالب شهری نباشند.
اجراییات  واحد  انبار  ساماندهی  درخصوص  وی 
که  جریمه ای  میزان  کرد:  خاطرنشان  شهرداری، 
گرفته می شود، بعضاً آنقدر باالست که برای شخص 

به صرفه نیست که مراجعه کند.

شهردار کرمان ادامه داد: یکی از دالیل دپو شدن 
جرایم  محاسبۀ  نحوۀ  اجراییات،  انبار  در  اموال 
به صورت  و  بررسی  شورا  در  حتماً  باید  که  است 
به گونه ای که میزان  به روزرسانی شود؛  واقع بینانه ای 

جریمه از قیمت خود کاال باالتر نباشد.
جریمه  که  است  این  پیشنهاد  افزود:  شعرباف 

حداکثر از 50 درصد قیمت جنس بیشتر نشود.
ازطریق  پایدار  درآمدهای  ایجاد  درخصوص  وی 
ظرفیت  از  بهره مندی  هدف  با  شرکتی  تشکیل 
رایزنی هایی  این زمینه  بیان کرد: در  استان،  معادن 
داشتم؛  رفسنجان  و  سیرجان  معدنی  واحدهای  با 
برخی  با  را  مشترکی  همکاری  سیرجان،  شهرداری 
معادن شروع کرده و در رفسنجان هم کارهایی انجام 

شده است.
و  سیرجان  ویژگی  یک  افزود:  کرمان  شهردار 
امکان  که  است  معادن  به  نزدیکی  رفسنجان، 
مشارکت را برای شهرداری فراهم کرده، ولی ما این 

شرایط را نداریم.
َشعرباف خاطرنشان کرد: بخشی از فعالیت سازمان 
معادن  به  سرویس دهی  شهرها،  این  در  عمران 
ازطریق  عمران  سازمان  که  است  پیمانکار  به عنوان 
خرید برخی ماشین آالت، برای سازمان و شهرداری، 

درآمدزایی دارد.
وی بیان کرد: پیشنهادهایی برای ورود به حوزه های 
زیرساختِی مس و فوالد داریم که مستلزم هزینه های 
کار  است سوددهی  آنجاکه ممکن  از  و  است  نقدی 
شود،  محقق  سوم  و  دوم  سال های  در  زیرساختی 

نحوۀ تشکیل شرکت و سرمایه گذاری در آن، باید در 
شورا بررسی و مصوب شود.

سردار  فرهنگی  گذر  با  ارتباط  در  کرمان  شهردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی که قرار است در محدودۀ 
پیش بینی  به  اشاره  با  شود،  ایجاد  »شورا«  میدان 
محدوده،  این  در  خودروها  برای  پارک  جای   190
نمایشگاهی  که  کوتاهی  مدت  در  کرد:  خاطرنشان 
و  برگزار  »شورا«  میدان  در  فجر  دهۀ  مناسبت  به 
اجتماعی  ارزیابی  شد،  اعمال  ترافیکی  محدودیت 
از مسایل موجود صورت گرفت که این ارزیابی ها و 

فعالیت های موردنظر باید تحلیل شود.
به  »شورا«  میدان  باید  ابتدا  داد:  ادامه  شعرباف 
برای  شهروندان  که  شود  تبدیل  جذاب  فضای  یک 
از  سپس،  و  باشند  داشته  انگیزه  گذر  این  به  ورود 
ورود خودروها جلوگیری شود؛ اما اگر ابتدا جذابیت 
در  را  شهروندان  نارضایتی  و  مخالفت  نشود،  ایجاد 
پی خواهد داشت؛ ما فعاًل در حال بررسی هستیم و 
احتماالً اجرای این طرح به بعد از ایام نوروز می رسد.

تعاونی  درخصوص  همچنین  نشست،  این  در  وی 
کرد:  خاطرنشان  کرمان  شهرداری  کارکنان  مسکن 
با  و  بود  هم  من  دغدغۀ  تعاونی،  این  شدن  فعال 
تالش هایی که شد، جلسۀ هیئت مدیره تشکیل شد 
و از این به بعد، پیشرفت امور به همت هیئت مدیره 
بستگی دارد و ما از هر پیشنهادی که داشته باشند، 

حمایت می کنیم.
این است که  نکتۀ مهم  بیان کرد:  شهردار کرمان 
یعنی  نشود؛  انحصاری  شهرداری  مسکن  تعاونی 

بهره  آن  از  نیروها  از  تعدادی  که  نباشد  این گونه 
ببرند و بقیۀ نیروها نتوانند استفاده کنند.

شعرباف با تأکید بر اینکه همۀ بدنۀ کارمندی باید 
و  کنند  استفاده  مسکن  تعاونی  خدمات  از  بتوانند 
از  افزود:  ندارند،  که مسکن  باشد  با کسانی  اولویت 
زمین های تفکیکی خودمان هم پیشنهادهایی داریم 

که می توانیم برای شروع استفاده کنیم.
با  قلعه محمود،  بازار  ساماندهی  درخصوص  وی 
شهرداری  را  غرفه ها  از  تعدادی  اینکه  به  اشاره 
مشخصی  برنامۀ  آنها  برای  و  کرد  خواهد  استفاده 
دارد، افزود: این بازار از پروژه های کلیدی شهرداری 
هم  عمرانی  بودجه های  در  و  است  آینده  سال  در 

دیده شده است.
صحبت های  از  دیگری  بخش  در  کرمان  شهردار 
برخی  در  زمین  فرونشست  مساله  مورد  در  خود 
پروژۀ  با  آن  ارتباط  احتمال  و  کرمان  معابر شهر  از 
پژوهش ها  مرکز  به  کرد:  بیان  شهری،  فاضالب 
گفته ایم پژوهشی بین نهادی بین شهرداری و آبفا در 
مورد مناطق مستعد فرونشست زمین ناشی از قنوات 

و فاضالب انجام شود.
شعرباف ادامه داد: این نقاط را باید مکان یابی کنیم 
و برخی از آن ها را با آزمایش هایی که در حوزۀ خاک 

است، تخمین بزنیم.
با  فرونشست ها  ارتباط  مورد  در  شد:  یادآور  وی 
قطعی  قضاوت  نمی شود  هم  فاضالب  پروژۀ  اجرای 
کرد و امیدواریم با پژوهش های دقیق بتوانیم در بازۀ 

شش ماهه به نتیجۀ مشخصی برسیم.

میراث  و  گردشگری  کمیسیون  رییس 
شورا  عمومی  درنشست  شورا   فرهنگی 
شهرهای  از  خیلی  گفت:  کرمان  شهر  ی 
کشور که جایگاه گردشگری باالیی دارند، 
ندارند،  را  ما  تاریخی  از جاذبه های  خیلی 
ولی ما با وجود جاذبه های فراوان و باارزش 
هنوز کار قابل توجهی در این عرصه انجام 

نداده ایم.
بازار  مورد  در  کمساری،  محمدرضا 
اقدامات  تاکنون،  کرد:  بیان  قلعه محمود 
خوبی برای احیا و بازسازی این بازار انجام 
شده و شهرداری هم متعهد شده گچ کاری 
رواق های بازار را انجام دهد که امیدواریم 

زودتر انجام شود.
به  حجره ها  واگذاری  به  اشاره  با  وی 
صنایع  حوزۀ  در  بیشتر  که  متقاضیانی 
گذر  ایجاد  با هدف  دارند،  فعالیت  دستی 
برخی  کرد:  خاطرنشان  دستی،  صنایع 
مالک  و  هستند  شخصی  حجره ها  از 
اگر  ندارد؛  مشارکت  برای  انگیزه ای  آن ها 
شهرداری بتواند بسته های تشویقی خاصی 
طراحی کند و پیگیری های بین سازمانی 
احیا  را  بازارچه  انجام شود، می توانیم  هم 
کرده و گذر صنایع دستی با جاذبۀ باال را 

ایجاد کنیم.
میراث  و  گردشگری  کمیسیون  رییس 

فرهنگی شورا تأکید کرد: با توجه به اینکه 
قلعه محمود  بازار  در  غرفه   30 از  بیش 
این  احیای  است،  اوقاف  ادارۀ  به  متعلق 
بازار نیاز به نگاه مثبت و مشارکت اوقاف 

دارد.
اعضای  بازدید  به  اشاره  با  کمساری 
فرهنگی  میراث  و  گردشگری  کمیسیون 
پاریزی«،  »باستانی  خیابان  از  شورا، 
داشتن  قرار  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان 
»مرسلین«  بیمارستان  و  فرش  شرکت 
خوب  بسیار  ظرفیت  خیابان،  این  در 
گردشگری در این محدوده وجود دارد که 
بهره برداری از آن نیاز به مشارکت سازمان 

صنعت و معدن و موقوفۀ این بناها دارد.
گردشگری،  حوزۀ  در  کرد:  بیان  وی 
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان 
شهردار  و  دارد  مثبتی  نگاه  شهرداری، 
دارد،  خوبی  برنامه های  هم  پنج  منطقه 
اما نیاز است در سایر سازمان ها هم توجه 

ویژه ای به حوزۀ گردشگری شود.
میراث  و  گردشگری  کمیسیون  رییس 
از  دیگری  بخش  در  شورا  فرهنگی 
برگزاری  به  اشاره  با  خود  صحبت های 
درخصوص  فرمانداری  در  جلسه ای 
شهر  معابر  برخی  در  زمین  فرونشست 
ثابت  دارد  به نوعی  کرد:  تصریح  کرمان، 

برخی  در  زمین  فرونشست  که  می شود 
معابر شهر با اجرای شبکۀ فاضالب ارتباط 

دارد.
کمساری گفت: پیمانکار شرکت فاضالب 
یادشده،  معابر  در  که  می کند  استدالل 
پروژۀ فاضالب در سمت راست خیابان اجرا 
شده؛ درحالی که فرونشست در سمت دیگر 
ارتباطی  افتاده؛ پس، به این مساله  اتفاق 
ندارد؛ درحالی که وقتی تراکم بافت خاک 
امکان  می خورد،  هم  به  منطقه  یک  در 
به خصوص  می آورد؛  به وجود  را  نشست 
دارد؛  بسیاری  قنات های  که  کرمان  در 
بنابراین، این مسئله باید به صورت علمی و 

یادداشت: 

نفسی تازه در 

خلوت زندگی
که  صبح  ی  سفره  از  نازنین  ای  سالم 
برخاسته ای برای دوباره دمیدن در خلوت 
زندگی نفس تازه کن. دلت را از سنگستان 
سرد ناامیدی بیرون آورده به دستان آفتاب 
خفقان  از  بعد  را  بهار  گرمای  که  تا  بسپار 
همچون  ات  خانه  به  کنی.  حس  خزان 
به  برایت  را  زندگی  که  کن  نگاه  بهشتی 
به  باید  راهی  هر  از  و  است  آورده  ارمغان 
را  برگردی و خواب ها و خیال هایت  آن 
ات  خانه  کنی.  مرور  محدوده  همین  در 
آن  در  روز  هر  زندگی  که  باشد  بهشتی 
جوانه می زند بی شک خانه ای که تو در 
آن نفس می کشی و به پنجره هایش چشم 
با  دنیاست.  ی  نقطه  زیباترین  و  دوزی  می 
هر کسی هر معامله ای که داری داشته باش 
باش  نداشته  رفتن  معامله ی  ات  با خانه  اما 
که دلتنگی به جان مردم یک شهر می افتد. 
تو که نباشی بهشت فرقی با جهنم ندارد و 
خانه زندان است هیچ پرنده ای از تو چشم 
برنخواهد داشت چون مقصد تمام پروازها 
تویی آسمان را دوست دارم زیرا نگاه تو در 
آن جاری است. از برف با تو بهار می روید 
ی  سفره  از  روید،  می  روزگار  بهار  از  و 
صبح که برمیخیزی به هر رهگذری روئین 
را تعارف کن شاید یک نفر خسته تر از تو 
به یک روزنه ی امید احتیاج داشته باشد که 
از آن به روزهای بهتر نگاه کند شاید کسی 
محتاج به یک جمله ی شیرین باشد. به هر 
کجا که می روی برگرد تا گمگشته نباشی 
ما  شاید  نگذاری.  دردها  روی  دردی  و 
آنقدر گناهکاریم که سزاوار بهشت نباشیم 
ولی تو به خانه ات برگرد تا یک سوال بی 

جواب نباشی.
در دست هایت می توانم جان بگیرم 

حتی بهشتی در دل کرمان بگیرم 
از آرزویت میل برگشتن ندارم 

با تو سکوت و غصه را آسان بگیرم 

بهقلم
مهنازسعید

دقیق بررسی شود تا قرار نباشد دو سال دیگر دچار 
مشکالت جدی تر شویم.

وی افزود: آنچه مشخص است کیفیت خاک مناطق 
شهرک های  مثل  مختلف  نقاط  در  کرمان  مختلف 
و  با خیابان های »آالشت«  و »هوانیروز«  »الغدیر« 
»شهدا«)زریسف(، متفاوت است، اما نوع و کیفیت 
پر کردن آن ها یک شکل انجام می شود؛ این درست 

نیست و قطعاً تبعاتی به دنبال خواهد داشت.
فرهنگی  میراث  و  گردشگری  کمیسیون  رییس 
این  که  باشیم  مراقب  باید  کرد:  خاطرنشان  شورا 
مساله، شهر را در طوالنی مدت دچار مشکل جدی 

نکند.
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"دریچه ای به شعر سپید پارسی«؛ از آغاز تا دهه 1370

»برخیزید« به چاپ سوم رسید؛  خاطرات آهنگساز پارتیزانی انقالب

هفت فیلم و یک ترکیب تأمل برانگیز برای اکران نوروزی

کتاب »دریچه ای به شعر سپید پارسی« نوشته کامیار 
عابدی از سوی نشر جهان کتاب به کتاب فروشی ها رسید.
سپید  شعر  به  »دریچه ای  کتاب  در  عابدی  کامیار 
پارسی« که به همت نشر جهان کتاب به چاپ رسیده، 
تا دهه  آغاز  از  بررسی شعر سپید  و  به پژوهش، تحلیل 

1370 پرداخته است.
سپید:  »شعر  نام های  به  فصل  دو  شامل  کتاب  این 
تحلیل ها و نمونه ها« و »شعر سپید: آراء و اسناد« است. 
سنت گرا  شاعری  نگاه  از  فارسی  شعر  در  تجدد  »آینده 
در سال 1332«، »آرای قدما در زمینه وزن و قافیه در 
شعر«، »خرج از معیارهای متعارف عروض در دوره های 
در  عروض  متعارف  معیارهای  از  »خروج  متقدم«، 
دوره های متاخر«، »شعر منثور ایران در پرتو شعر منثور 

فرانسوی«، »از عروض کهن به عروض نیمایی، از عروض 
به عروض منعطف«، »تجربه های منثور در شعر  نیمایی 
نیما، و نسل نخست شعر نیمایی«، »احمد شاملو، و شعر 
منثور«، »دوره های شعر سپید در ایران«، »رنگین کمانی 
از سپیدسرایان: از شاملو تا دهه 1370«، »چند سپیدسرا 
به انتخاب محمدعلی سپانلو«، »چند سپیدسرا به انتخاب 
محمد مختاری« و »چند سپیدسرای شعر مهاجرت« از 

جمله 29 بخش از فصل اول کتاب به شمار می آیند.
به شعر  کامیار عابدی در بخش دوم کتاب »دریچه ای 
نیما  همچون  شاعرانی  آثار  تحلیل  به  پارسی«  سپید 
احمد  یارشاطر،  احسان  خانلری،  ناتل  پرویز  یوشیج، 
جاللی،  بیژن  بهبهانی،  سیمین  امینی،  مفتون  شاملو، 
نادر  فرشیدورد،  خسرو  سایه،  ا.  ه.  ثالث،  اخوان  مهدی 

آتشی،  منوچهر  فرخزاد،  فروغ  نجفی،  ابوالحسن  نادرپور، 
و  باباچاهی  علی  سپانلو،  محمدعلی  کدکنی،  شفیعی 

سیروس شمیسا پرداخته است.
در برشی از کتاب می خوانیم:

"تی. اس. الیوت، شاعر و ادیب بسیار معتبر آمریکایی- 
که  کرد  اعالم  نوشته ای  در   1926 سال  در  انگلیسی، 
اصالح  و  هنری  آثار  توضیح  ادبی،  نقد  اساسی  وظیفه 
سلیقه هاست)مرزهای نقد، ص 188(. با این همه، وی سی 
سال بعد تاکید ورزید که انتساب/ انتصاب چنین وظیفه ای 
او در  بلندپروازانه محسوب می شود.  ادبی، قدری  نقد  به 
این دوره، حد و حدود نقد ادبی را فقط کمک به ادراک 
پس  البته،  دانست)همان، ص 188(.  ادبیات  از  التذاذ  و 
و  آمده  پدید  ادبی  نقد  نحله های گوناگونی در  الیوت،  از 

نظریه پردازانی چند، رنگین کمانی از آراء را در این رشته 
رقم زده اند. اما به نظر می رسد هم هدِف بلندپروازانه و هم 
مقصوِد واقع بینانه ی الیوت، هنوز هدف و مقصودی است 
ادبی  منتقدان  از  بسیاری  برای  پراهمیت  و  عمده  بسیار 

حرفه ای و موسمی."
دهه  تا  شاملو  احمد  سپیدسرا)از  »پنجاه  کتاب های 
1370(«، »دیدارها)گزیده شعرهای 1375-1378، بیژن 
جاللی(«، »مرزهای نقد)تی. اس. الیوت(« و »هزاره دوم 
آهوی کوهی)پنج دفتر شعر، شفیعی کدکنی(« از منابع 

ارائه شده در این کتاب به شمار می آیند.
در توضیح ناشر آمده که شعر سپید به چه نوع شعری 
و  دارد،  ویژگی هایی  چه  سپیدسرایی  می شود،  گفته 
پشت  ایران  در  را  تجربه هایی  و  راه ها  چه  شعر  نوع  این 

سرگذاشته است؟
در  تا  است  کوشیده  کتاب  نخست  بخش  در  مولف 
نمونه های  با  بسیار فشرده، همراه  طی حدود سی فصل 
و  گروه ها  شاخه ها،  جوانب،  ریشه ها،  از  شماری  متعدد، 
تقسیم بندی های دوره ای یا شکلی شعر سپید را از آغاز تا 

پایان دهه 1370 واگویی، شناسایی و تحلیل کند.
در بخش دوم کتاب نیز آرا موافق، مخالف و بینابین سی 
شاعر و ادیب درباره شعر سپید، از منابع و مآخذ بسیار 

پراکنده، گردآوری، تلخیص و بررسی شده است.
کتاب »دریچه ای به شعر سپید پارسی« نوشته کامیار 
عابدی، در 252 صفحه، به قیمت 75 هزار تومان، در قطع 
رقعی، جلد شومیز و به همت نشر جهان کتاب در اختیار 

عالقه مندان قرار گرفت.

چاپ سوم کتاب »برخیزید«، خاطرات شفاهی سید 
حمید شاهنگیان، آهنگساز ترانه ها و سرودهای انقالبی 

از سوی انتشارات »راه یار« روانه بازار نشر شد.
که  بود  هنرمندانی  ازجمله  شاهنگیان  حمید  سید   
در واقعه خونین 17 شهریور 1357 حضور داشت و از 

همان زمان، معتقد بود که نباید اجازه داد که این اتفاق 
مهم تاریخی از سوی رژیم پهلوی به فراموشی سپرده 
شود. با همین انگیزه بود که به تنهایی و در خفقان آن 
دوران، سرود 17 شهریور را به یاد شهدای این واقعه 

تولید کرد.

بسیاری  آهنگسازی  و  تنظیم  او  ترتیب،  همین  به   
راه  شهیدان  ای  »برخیزید  بی نظیر  نقل  یا  سرودها  از 
خدا«، »خمینی ای امام« و... را نیز برعهده داشته است. 
پس از انقالب نیز تا سال 1360 از سوی رئیس وقت 
سازمان صدا و سیما، مسئولیت امور موسیقی این نهاد 

شاهد  دوران،  آن  ویژه  شرایط  در  و  گرفت  برعهده  را 
چالش های زیادی در این عرصه بود که خاطراتی مهم و 
شنیدنی دارد و بخش هایی از آن، در کتاب »برخیزید« 
روایت شده است. چاپ سوم کتاب »برخیزید« نوشته 
روح اهلل رشیدی در 208 صفحه  با شمارگان یک هزار و 

500 نسخه به بهای 45 هزار تومان از سوی انتشارات 
تهیه  برای  عالقه مندان  است.   شده  منتشر  یار«  »راه 
طریق  از  می توانند  کتابفروشی ها  بر  عالوه  کتاب  این 
سایت  و   raheyarpub@ ناشر  مجازی  صفحات 

vaketab.ir اقدام کنند.

حالی  در  نوروز  اکران  برای  سینمایی  فیلم  هفت 
انتخاب شدند که برخالف معمول جای فیلم های کمدی 
تقریبا خالی است و هیچ فیلمی از ژانر کودک هم معرفی 

نشده است.
صنفی  شورای  در  که  جلسه ای  در  ایسنا،  گزارش  به 
نمایش برگزار شده، هفت فیلم »روز صفر« به کارگردانی 
هادی  کارگردانی  به  مهدی«  »موقعیت  ملکان،  سعید 
حجازی فر، »المینور« ساخته داریوش مهرجویی، »مرد 
بازنده« محمدحسین مهدویان، »علفزار« به کارگردانی 
و  مافی  مجید  کارگردانی  به  »قدغن«  دانشی،  کاظم 
اکران  برای  نمازی  حسین  کارگردانی  به  »شادروان« 
نوروزی اعالم شده اند و قرار است از 18 اسفندماه روی 

پرده روند.
امسال  فجر  جشنواره  در  اثر  سه  فیلم ها  این  بین  از 
رونمایی شدند و یک فیلم هم مربوط به جشنواره فجر 

دو سال قبل است.
اما نکته قابل توجه نبود یک کمدی با همان تعریف هایی 
مرسوم است چون اگرچه »شادروان« به عنوان یک فیلم 
کمدی مطرح شد، اما نظرهایی هم درباره قصه تلخی که 

از فقر نشان می دهد، در باره آن مطرح شده است.
کارگردانی  به  »قدغن«  انتخاب  فیلم ها  این  بین  در 
مجید مافی و تهیه کنندگی محمدحسین فرحبخش هم 
که سال گذشته »تکخال« را در اکران نوروزی داشتند  

جالب توجه است. 
با این حال فیلم های امسال با بازیگرانی همچون جواد 
جمشیدی،  پژمان  سهیلی،  ساعد  جدیدی،  امیر  عزتی، 
علی  و  مصفا  علی  حجازی فر،   هادی  بهرامی،  سارا 

نصیریان اکران می شوند.
سینمایی  بلند  فیلم  هفتمین  و  بیست  "المینور" 
در  فیلمش  داد  ترجیح  که  است  مهرجویی  داریوش 

جشنواره فجر نمایش داده نشود.
بیتا  انصاری،  علی نصیریان، پردیس احمدیه، سیامک 
فرهی، علی مصفا، مهرداد صدیقیان، بهناز جعفری، کاوه 
آفاق، امراهلل صابری، رضا داودنژاد، دیبا زاهدی و فریماه 
فرجامی از بازیگران فیلم »المینور« هستند که داستان 

آن درباره موسیقی است.
"روز صفر" به کارگردانی سعید ملکان یک فیلم پلیسی 
بود  امنیتی است که دو سال قبل در جشنواره فجر   -
آن  اصلی  بازیگران  از  سهیلی  ساعد  و  جدیدی  امیر  و 

هستند.
داستان  یک  با  مافی  مجید  کارگردانی  به  "قدغن" 
اجتماعی و با بازی سام درخشانی، ساناز سعیدی، افسانه 
ونوس  استادی،  علیرضا  جعفری،  محمود  چهره آزاد، 

کانلی، ، کریم امینی و رزا بیات ساخته شده است.
"مرد بازنده"  اخرین ساخته محمدحسین مهدویان و 

به تهیه کنندگی امیر بنان و کامران حجازی است که در 
جشنواره فجر امسال به نمایش درآمد. در »مرد بازنده« 
جواد عزتی نقش اصلی را ایفا می کند و رعنا آزادی ور، 
مهدی  دژاکام،  امیر  کریمی،  بابک  درگاهی،  آناهیتا 
زمین پرداز و شبنم قربانی از دیگر بازیگرانش هستند و 

قصه ای جنایی را روایت می کنند.
"علفزار" اولین ساخته کاظم دانشی به تهیه کنندگی 
بهرام رادان هم از دیگر فیلم های امسال است که روی 
پژمان  و  گذاشته  دست  اجتماعی  حساس  موضوع 
جمشیدی نقش اصلی آن را به عنوان یک بازپرس ایفا 
می کند. سارا بهرامی، ستاره پسیانی، ترالن پروانه از 

جمله بازیگران آن هستند. 
و  نمازی  حسین  کارگردانی  به  "شادروان" 
تهیه کنندگی عباس نادران از فیلم های جشنواره فجر 
امسال بود که رگه هایی از طنز داشت و سینا مهراد، 

نازنین بیاتی، رویا تیموریان، گالره عباسی و بهرنگ 
علوی از بازیگران اصلی آن هستند. این فیلم که رضا 
رویگری هم در سکانس های ابتدایی ان نقشی متفاوت 

دارد، روایتگر داستان فقر یک خانواده است.
فیلمی  حجازی فر  هادی  ساخته  مهدی"  "موقعیت 
درباره زندگی شهیدان باکری است. در این فیلم خود 

حجازی فر نقش مهدی باکری را ایفا کرده است.
این فیلم که سیمرغ بهترین فیلم جشنواره فجر را 

گرفت ، راهی اکران نوروزی می شود.
اما  »مالقات خصوصی« که در رده بندی آراء مردمی 
به  بعد  اما  داشت  باالیی  رتبه   ، فجر  فیلم  جشنواره 
دلیل مخدوش شدن آراء کل روند رأی گیری متوقف 
شد، هم از متقاضیان اکران نوروزی بود ولی نامش در 

فهرست انتخاب ها نیست.

نوشتاری درباره قیصر امین پور و شعر زیبای "این ترانه بوی نان نمی دهد"
امین  قیصر  اشعار  و شعرروانی  و هنر  فرهنگ 
اصلی  های  شاخصه  از  ایرانی  آوازه  پر  شاعر  پور 
شعر وی می باشد. او را به عنوان شاعر کودک و 

نوجوان می شناسند و بر سر زبان هاست.
این شاعر بزرگ ایرانی از تأثیر گذارترین شاعران 
در  پور  امین  قیصر  است.  انقالب  دوران  در  مرد 
همه محافل و جشنواره های مطرح بوده و اشعار 
وی از حیث بالغی خیلی ارزشمند بوده است. در 
ادامه این مطلب برای شما شعر زیبای "این ترانه 
را  ایرانی  نامور  این شاعر  از  نان نمی دهد"  بوی 

آورده ایم.
این ترانه بوی نان نمی دهد
بوی حرف دیگران نمی دهد
سفره ی دلم دوباره باز شد

سفره ای که بوی نان نمی دهد
نامه ای که ساده وصمیمی است

بوی شعر و داستان نمی دهد :
با سالم و آرزوی طول عمر

که زمانه این زمان نمی دهد
کاش این زمانه زیر و رو شود

روی خوش به ما نشان نمی دهد
یک وجب زمین برای بغچه

یک دریچه آسمان نمی دهد
وسعتی به قدر جای ما دو تن

گر زمین دهد ، زمان نمی دهد
فرصتی برای دوست داشتن
نوبتی به عاشقان نمی دهد

هیچ کس برایت از صمیم دل
دست دوستی تکان نمی دهد

هیچ کس به غیر ناسزا تو را
هدیه ای به رایگان نمی دهد

کس ز فرط های و هوی گرگ و میش
دل به هی هی شبان نمی دهد

جز دلت که قطره ای است بی کران
کس نشان ز بیکران نمی دهد

عشق نام بی نشانه است و کس
نام دیگر بدان نمی دهد

جز تو هیچ میزبان مهربان
نان و گل به میهمان نمی دهد

نا امیدم از زمین و از زمان
پاسخم نه این ، نه آن … نمی دهد

پاره های این دل شکسته را
گریه هم دوباره جان نمی دهد
خواستم که با تو درد دل کنم
گریه ام ولی امان نمی دهد…

حقایقی جالب درباره قیصر امین پور 
قیصر امین پور، چنانچه از شعرهایش می آید، 

در  ای  منطقه  »گتوند«.  اهل  و  است  جنوبی 
محدوده دزفول. به همین خاطر هست که جنگ 
را می توان در اشعار روزگار جوانی اش به دیده 
او که در سال  بارید.  و  پریشان شد  و  دید  ذهن 
1338 متولد شده تا سال 1357 در همان منطقه 
این سال بود که برای  به تحصیل پرداخت و در 
ادامه تحصیالت و ورود به دانشگاه تهران عزیمت 

کرد.
امین پور جوان در بدو ورودش به تهران و آغاز 
تحصیالت دانشگاهی جذب حوزه هنری آن سالها 
با شاعران جوانی که در  می شود و آشنایی اش 
در  حضور  به  را  او  بودند  گردآمده  هنری  حوزه 
تأثیر  تحت  او  تا  شد  باعث  و  کشاند  آنان  جمع 
یاران هم سلک و مرامش و به اشتیاق شاعرانگی 
هایش رشته تحصیلی اش را از علوم اجتماعی به 

ادبیات تغییر دهد.
گنجینه بهترین اشعار قیصر امین پور

او در سال 1366 به همراه دوستان نویسنده و 
شاعرش، بیوک ملکی و فریدون عموزاده خلیلی، 
نشریه سروش نوجوان را طراحی و منتشر کرد که 
تا چندی پیش هم انتشار این مجله و مسئولیت 

قیصر امین پور در سمت سردبیری ادامه داشت.
از سال 1367 امین پور تدریس در دانشگاه الزهرا 
را آغاز کرد و دبیری بخش ادبیات فصلنامه هنر و 
مسئولیت در دفتر شعر جوان را به کارهای خود 
ضمیمه کرد که تاکنون ادامه دارد. امین پور در 
سال 1376 با دفاع از رساله خود با عنوان »سنت 

و نو آوری در شعر معاصر« که با راهنمایی دکتر 
بود  به سامان رسیده  محمدرضا شفیعی کدکنی 
فارسی  ادبیات  دکترای  مدرک  اخذ  به  موفق  و 
از دانشگاه تهران شد و بعدها این پایان نامه در 

شمارگان باالیی به چاپ رسید.
دهه دوم و سوم زندگی شاعری قیصر امین 

پور
امین پور در دهه های دوم و سوم زندگی اش 
شاعری انقالبی و جنگ زده می نماید و شعرهای 
پایداری  و  جنگ  ادبیات  نوادر  از  جنگش  دوران 
آن سالهاست. اوخودش در پاسخ به این سؤال که 
»قضاوت شما در مورد شعر دفاع مقدس از ابتدا 
تا کنون چیست؟« می گوید: قضاوت به ویژه برای 
ادبیات و هنر دوره های خاص، بسیار دشوار است.
مانند  هایی  دوره  خاص  های  دوره  از  منظور 
است  مقدس  دفاع  و  جنگ  انقالب،  مشروطیت، 
که انگار شعر و ادبیات در این دوره ها وظیفه، کار 
دیگری  تعریف  گویی  نتیجه  در  و  رسالت  و  کرد 

پیدا می کند.
بنابراین اگر بخواهیم با همان معیار های آرمانی 
و همیشگی دوره های دیگر به سراغ این دوره ها 
برویم چه بسا که دست خالی بر گردیم و گمان 
است.  نبوده  ادبیات  و  هنر  از  خبری  که  کنیم 
بهتر  هایی  دوره  چنین  بررسی  در  که  حالی  در 
است که به جای نقد ایده آل به نقد رئال بیشتر 
بپردازیم. یعنی واقعگرایانه تر نگاه کنیم نه صرفاً 

آرمانی و ایده آل.
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آشنایی با هنر صنعت کاشی کاری و تاریخچه آن در ایران

فرش دستباف چگونه شسته می شود؟

کاشی کاری هنر سنتی و قدیمی مردم اصفهان 
هجری  هشتم  قرن  به  آن  انجام  زمان  که  است 
قمری بر می گردد . هنر زیبای کاشی کاری برای 
این  از  بعدها  که  شد  می  استفاده  مساجد  تزئین 

هنر در تزئین منازل نیز استفاده کردند.
کاری  کاشی  هنر  در  استفاده  مورد  های  کاشی 
اصفهان از جنس مرغوب و رنگ های به کار رفته 
در کاشی از بهترین رنگ هاست که با اینکه سال 
می  تاریخی  بناهای  در  زیبا  هنر  این  انجام  از  ها 
را حفظ  خود  نقش  و  رنگ  همچنان   ولی  گذرد 
کرده اند .از اساتید خبره این کار می توان مرحوم 

مصدق زاده را نام برد .
کاشی کاری

و  دستی  هنرهای  از  کاشیکاری  زیبای  هنر 
ترین  قدیمی  و  زیباترین  که  است  ایران  قدیمی 
آنها کاشی های فیروزه ای اصفهان است و کتیبه 
آنها  با  سلجوقی  دوران  های  مناره  تاریخی  های 

تزیین شده است.
 آشنایی با هنر کاشی کاری

هنر  این  که  است  دورانی  هجری  هشتم  قرن 
زیبا برای تزیین بناها کاربرد فراوان پیدا کرد و تا 
اواخر قرن دوازدهم هجری )انقراض صفویه( ادامه 

داشت.
و  گل  نقوش  با  کاشی  از  استفاده  تدریج  به 
که  رنگ  هفت  و  خشت  نوع  مخصوصاً  و  بوته 
و  یافت  راه  نیز  منازل  به  بود  مساجد  مخصوص 
و  بوته  و  گل  از  را  پا  اصفهانی  کاشیکار  استادان 
اشکال هندسی فراتر نهاده و نقش انواع حیوانات 
کردند،  متداول  منازل  و  کاخها  در  را  پرندگان  و 
هنر کاشیکاری همچنان مورد استفاده هنرمندان 
اصفهانی بود به طوری که در بیشتر بناها کاربرد 

داشت.
از  سازی  کاشی  و  کاشیکاری  حاضر  درحال 
هنر  این  اساتید  و  است  اصفهان  دستی  هنرهای 
مانند مرحوم مصدق زاده و آقاحسین مصدق زاده 
این  تولید  به  سازی  کاشی  متعدد  کارگاههای  و 

فرآورده هنری مشغول هستند.
اصفهانی ها که یکی از هنرهای مشهود در آثار 
هنر  مختلف،  های  دوران  از  مانده  جا  به  تاریخی 
کاشیکاری اسالمی به ویژه کاشی هفت رنگ می 
دانند و معتقد هستند رنگهای به کار رفته در هنر 
کاشیکاری هر یک نشان از دوران خاصی از تاریخ 
است که با گذشت قرنها، این کاشیها تغییر رنگ 

نداده اند و رنگ آنها همچنان ماندگار است.
های  کاری  کاشی  در  رفته  کار  به  های  رنگ 

قدیمی
برده  کار  به  قدیم  کاشیکاری  در  که  رنگهایی 
شده به دلیل اینکه ترکیبی از سرب و قلع هستند 

با  که  ای  گونه  به  برخوردارند  زیادی  مقاومت  از 
زیبایی  رنگها، همچنان  این  از عمر  قرنها  گذشت 
خاص خود را حفظ کرده اند،این درحالی است که 
در رنگهای جدید وارداتی، خیلی زود تغییر رنگ 

می دهد و دوام و پایداری رنگهای قدیم را ندارد.
 

امروزه  هنر،  این  معروفی  و  اوصاف  این  با 
باورند که هنر  این  بر  دانان  دانشمندان و ریاضی 
با  و  است  مرتبط  ریاضیات  با  اسالمی  کاشیکاری 
موسیقی  با  که  همانطوری  اند  خورده  پیوند  هم 

ارتباط نزدیک دارد.
اصفهان  ریاضیات  خانه  جشنواره  ششمین  در 
دکتر غالمعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای 
اسالمی به نکته ای حساس و مهم اشاره و اعالم 

کرد:
با  کشور هلند برای آشنایی ۴۰هزار دانش آموز 
آنان  تا  کاشیکاری اسالمی، روزی را تعیین کرده 

بدین ترتیب با زیرساخت این هنر به ویژه ارتباط 
آن با ریاضی آشنا شوند.

اسالمی  هنر  این  از  کشورمان  غفلت  از  که  وی 
و سرمایه عظیم اظهار تأسف می کرد بر آشنایی 
اسالمی  کاشیکاری  با  جوان  نسل  ویژه  به  مردم 
تأکید داشت.باتوجه به قدمت این هنر اصیل ایرانی 
که دنیا شیفته زیبایی آن است و به جهت ارتقای 
آن و اینکه از غفلت و بی توجهی بیدار شده و به 
کاشیکاری اهمیت داده شود گزیده ای را در سابقه 

و اصول این هنر بیان می کنیم.
قدمت هنر کاشی کاری

و  دارد  بسیار طوالنی  ای  کاشیکاری سابقه  هنر 
از میالد می رسد.  قدمت آن به هزاره دوم پیش 
برای  لعابدار  آجرهای  با  بیشتر  هنر  آغاز،این  در 
شد  می  استفاده  توامان  نماسازی  و  بنا  استحکام 
و  ساختمان  ظاهری  آرایش  در  رفته  رفته  ولی 
کاشیکاری  به طوریکه  یافت  کاربرد  نیز  نماسازی 
پیش از اسالم نیز در ایران بسیار,مدنظر بوده است.

البته بیشتر از کاشیهای تک رنگ و احتماالً چند 
تزیینی  اندک  با  که  شد  می  استفاده  ساده  رنگ 
همراه بود.ولی پس از اسالم این هنر شکل دیگری 
قرآن  از  آیاتی  در  آنجائی که  از  و  به خود گرفت 

کریم به امر ریاضی ,و هندسه اشاره فرموده:
زمینه  در  قرینه  شکل  به  که  هایی  گلبوته    
معماران  که  هندسی  نقوش  و  شد  می  طراحی 
مسلمان ایرانی در این,هنر به کار گرفتند زیبایی 

آن را بیش از پیش نمایان ساخت.
در  بیشتر  کاشیکاری  هنر  اسالمی  دوران  در 
می  گرفته  کار  به  مدارس  و  مساجد  ساختمان 
قرآن  آیات  تا  آورد  فرصتی,پیش  این خود  و  شد 
و احادیث نبوی و روایات ائمه هدی زینت بخش 

این هنر شود.
این هنر در ادوار و اعصار مختلف اسالمی با آموزه 
های ریاضی با روش انتقال سینه به سینه و نیز به 

شکل علمی ,انجام می شده است.
کار  یک  های  زمینه  ضوابط  و  خطوط  حرکات 
اشکال  و  فرم  در  معقلی  شطرنج  خانه  در  گره  و 
گره  اصول  خاص  ترکیبات  به  باتوجه  گوناگون 
این  ریاضی در  فرمولهای  از  نشأت گرفته  چینی، 
مهم  بناهای  در  امروز  که  شد  می  محسوب  هنر 

کاشیکاری اسالمی به چشم می آید.
کاشی کاری یکی از هنرهای اصیل کشورمان است 
که اگر در تهران بخواهید بهترین نمونه های آن را 
ببینید باید سری به کاخ گلستان و شمس العماره 

بزنید.
کاخ  پربازدیدترین  و  قدیمی ترین  گلستان  کاخ 
تهران است که در آن عمارت های مختلفی برای 
عمارت ها،  این  زیباترین  از  دارد.یکی  قرار  بازدید 
شمس العماره است. در این عمارت می توانید انواع 

هنر ایرانی را در سطحی ممتاز ببینید.
 هنر کاشی کاری در مسجد

هنرهایی مثل گچ بری، آینه کاری، نقاشی و غیره 
زیبا  بسیار  مجموعه ای  هم  کنار  در  کاخ  این  در 
از این هنرهای زیبا،  را تشکیل می دهند.اما یکی 

کاشی کاری است.
کنار  در  که  جا  هر  شیشه رنگی  و  کاشی کاری 
تشکیل  را  زیبا  و  بی نظیر  باشند، مجموعه ای  هم 

می دهند.
هر کدام از قسمت های کاشی کاری شده در این 

کاخ، طرح منحصر به فرد خود را دارند.
از زیباترین طرح های این کاشی های می توان به 

نقش سربازان نوازنده اشاره کرد.

نسبت  دستباف  فرش  دانید  می  که  طور  همان 
اگر قصد  . پس  باالتر دارد  به فرش ماشینی قیمتی 
می  پیشنهاد  دارید  را  خود  دستباف  فرش  شستن 
همراه  ما  با   . کنید  مطالعه  را  مطلب  این  اول  کنیم 

باشید.
بدانید که شستن فرش دستباف اصول خاص  باید 
خود را دارد و به راحتی شستن فرش ماشینی نمی 
باشد .بهتر است فرش دستباف در منرل شسته نشود 
و به مراکز معتبز قالی شویی سپرده شود . کاری که 
غبار  شود  می  انجام  ها  فرش  این  شستن  از  پیش 
گیری است و بعد فرش را از نظر سوراخ و لکه بازرسی 
می کنند .سپس عمل رفوکاری روی فرش انجام می 
شود و بعد لکه گیری . سپس شستن فرش آغاز می 

شود . 
نحوه شستن فرش دستباف

مقدمات شستشو
قبل از شستشوی فرش بایستی یک سری اقدامات 
اولیه جهت آماده سازی فرش انجام داد .این اقدامات 

به شرح زیر است.
بیشتر در مورد فرشهای  :این عمل  الف-غبارگیری 
کارکرده انجام می گیرد درغبارگیری از دستگاههای 
مکانیکی استفاده می شود ومیزان دور برس غلتکی 
که عمل ضربه زدن را انجام می دهد بسته به میزان 
می  تنظیم  فرشها  ضخامت  وهمچنین  فرسودگی 
شود.عدم دقت در تنظیم دستگاه باعث پارگی فرش 

خواهد شد.
درشستشو به روش سنتی برای زدودن غبار از چوب 
از چوب زنی توسط جاروی  استفاده می شود وپس 
زبر جارو می شود.روش دیگراستفاده از دستگاه های 

مکنده است که میزان مکش هوا بایستی تنظیم شود.
ب-بازرسی :از مهمترین نکات در مقدمات شستشو 
میزان  ازنظر  شستشو  از  قبل  .فرش  است  بازرسی 
پوسیدگی وجود سوراخ ولکه ونوع گلیم بافی وریشه 
ها کنترل شود به طوریکه ریشه هاقبل از شستشو از 

هم باز شود.
قبل  درفرش  وجودسوراخ  :درصورت  پ-رفوکاری 
وترمیم  رفوکاری  بایستی  عملیات شستشو  شروع  از 

شود.
گیری  لکه  عمل  رفوکردن  از  :بعد  گیری  ت-لکه 

بایستی انجام گیرد.
  شستشوی فرش دستباف

نکات  به  توجه  دستباف  فرش  شستشوی  در 
زیرضروری است.

-۱فرش روی زمین سخت شسته شود
-۲برای شستن فرش ازدمای معمولی آب استفاده 

شود.
مخصوص  موادشوینده  شستشو  برای  الزم  -۳مواد 
شدن  قلیایی  از  جلوگیری  وبرای  بوده  فرش 
لکه  شود)برای  می  مترکنترل   pHبا محیط 
دوسود  کربنات  وشستشونبایدازموادقلیایی  گیری 
وسودسوزآوراستفاده کرد ضمنا غلظت هیدروسولفیت 

بایستی کنترل شود(.
خنثی  باید  ازآبکشی  بعد  خروجی  -۴پساب 
باشددرصورت خنثی نبودن احتمال بروز آسیب هایی 
واسید  ازآب  نمودن  خنثی  برای  وجوددارد  درفرش 

۱تا۲درصد استفاده می شود.
-۵عملیات آبگیری درنورغیرمستقیم خورشیدانجام 

گیردوفرش مرطوب درمعرض هواآویزان گردد.

انجام  درستی  به  آبکشی  عملیات  که  -۶درصورتی 
انتهایی  درقسمت  آب  شدن  آویزان  هنگام  به  نشود 
قسمت  وپوسیدگی  زردی  وباعث  شده  جمع  فرش 

تحتانی فرش خواهد شد.
 ۴۰ از  دمانباید  فرش  کردن  خشک  هنگام  -۷به 

درجه سانتیگراد باالتر رود.
-۸استفاده از مواد نرم کننده باعث ایجاد نرمی در 

سطح فرش خواهدشد.
درفرش  کجی  ایجاد  درصورت   ۹-
باتجربه  های  دارکش  توسط  بعدازشستشوبایستی 

دارکشی گردد.

فرش  های  گلهاوکناره  نباید  رنگ  ترمیم  -۱۰برای 
نمی  نفوذ  الیاف  رنگهادرداخل  این  کردچون  رارنگ 
کنند و در اولین شستشو ازبین خواهند رفت وباعث 

پخش رنگ به سایر نقاط خواهندشد.
 شستن فرش دستباف به شکل صحیح

-۱۱برای ایجادیکنواختی درسطح فرش بعد ازشستشو 
فرش باتراش کمی پرداخت می شود این عمل بااستفاده 

از دستگاه پرداخت زنی انجام می گیرد.
بیشتر بدانید چگونه لکه های فرش دستباف را 

پاک کنیم؟
روی  های  لکه  کردن  پاک  درباره  فرش  کارشناس 

فرش گفت: در صورتی که مایعات روی فرش ریخته 
شودباید بالفاصله آن را با استفاده از قاشق برداشت 
و سپس با دستمال سفید خشک آن را تا حد امکان 
خشک کردباید مراقبت شود که زیر فرش نیز خشک 

شود تا باعث ایجاد کپک و پوسیدگی نشود.
وی ادامه داد: با استفاده از جاروبرقی پودرها و سایر 
مواد خشک که روی فرش ریخته می شود را جمع 
آوری کنید.لکه برداری باید با کمال صبر و حوصله 
و به دور از عجله صورت بگیرد، در صورت لزوم باید 

عملیات چند بار تکرار شود.
علی بابایی اعالم کرد: اگر محلول های تمیز کننده 
به صورت مستقیم روی لکه شود به جای رفع آلودگی 
از دستمال  باید  کار  این  برای  راتوسعه می دهد،  آن 

سفید پنبه ای آغشته به محلول استفاده شود.
در صورتی که الزم باشد که محل لکه را مرطوب 
کنید، به جای ریختن مستقیم آب از بطری هایی که 

آب را بصورتپودر شده می پاشند، استفاده کنید.
وی با بیان اینکه برای عملیات لکه برداری فقط از پارچه 
سفید استفاده شود، اضافه کرد: برای برطرف کردن لکه از 
قسمت بیرونی به سمت مرکز لکه عملیات پاک کردن را 

انجام دهید تا از گسترش لکه جلوگیری شود.
وی ادامه داد: برای تمیز کردن محل لکه، مقداری 
مایع ظرف شویی در یک ظرف آب ریخته و خوب 
برای تمیز کردن  ایجاد شود سپس  تا کف  بهم زده 

لکه ها استفاده شود.
وی گفت: پس از لکه برداری برای از بین بردن مواد 
شوینده و لکه بر، با استفاده از پارچه سفید مرطوب 
چند بار قسمت مذکور را به طرف خواب فرش تمیز 

می کنیم.
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ضرب المثل های کرمانی 

کمبود تخت  آی  سی  یوی کودکان در بیمارستان  ها

پیشگیری از سرطان با کاهش وزن

آفتاب لب بون )آفتاب لب بام(
آفتاب لب بون در گویش کرمانی همان آفتاب لب بام 
او  عمر  که  است  ای  سالخورده  انسان  از  کنایه  و  است 

نزدیک به پایان است.
دهخدا،  اکبر  علی  عالمه  ی  نامه  لغت  ی  نوشته  به 
»آفتاب« اسامی متعددی دارد از جمله: مهر، خور، فروغ، 
خورشید، شمس، هور و ... شاعران از این بزرگترین ستاره 
ی منظومه شمسی به صدها نام تعبیر کرده اند، از قبیل: 

شاه انجم، آبله ی روز، خسرو خاور، همسایه مسیح و ...
در تاریخ ابوالفضل بیهقی می خوانیم: »... پیش آفتاب، 
ذره کجا در حساب آید؟« در کتاب کلیله و دمنه آمده 
است: »... آفتاب پیش ُرخش سجده کردی« که کنایه 
از زیبایی و خوش آب و رنگ بودن چهره ی فرد مورد 

نظر است.
یک  گزارش  منظور  به  توسی  فردوسی  حکیم  جناب 
»برفت  است:  فرموده  شاهنامه  در  گرفتگی  خورشید 
آفتاب از جهان ناپدید/ چه داند کسی کان شگفتی ندید« 
و چون افراسیاب تورانی )دشمن ایران( از انبوه لشکریان 
ایران باخبر شده بود، روز روشن بر او سیاه و تیره شد: 
تابش  تیره شد  او  بر  افراسیاب/  آگه شد  لشکر  از  »چو 

آفتاب«
که  کرده  تشبیه  برف  به  را  عمر  جناب شیخ سعدی، 
انسان  را آب می کند ولی  تابستان ذره ذره آن  آفتاب 
مغرور و مست از باده ی ثروت و قدرت، متوجه ی این 

واقعیت نمی شود تا اینکه ناگهان ته مانده زردی آفتاب 
عمرش را بر لب بام می بیند که لحظه ای بعد خواهد 
پرید!: »عمر برف است آفتاب تموز/ اندکی مانده، خواجه 

غّزه هنوز!« )دیباچه ی کتاب وزین گلستان(
در ادبیات فارسی »آفتاب لب بام« را »آفتاب سر دیوار« 
هم نامیده اند. در این باره امیر معّزی، امیر شاعران دربار 
سلجوقیان خطاب به ممدوح خود یعنی ملکشاه سلجوقی 
سروده است: »هر که را سایه ی عدل تو نباشد بر سر/ 
آفتاب املش بر سر دیوار بود« یعنی هر که زیر سایه عدل 
و داد تو نباشد، آفتاب امید و آرزوی او رو به افول است. 
امیرخسرو دهلوی از فارسی سرایان دهلی هندوستان با 
»من  است:  سروده  دیوار«  سر  »آفتاب  مثل  از  استفاده 
کیستم! زهجر تو از کار رفته ای/ خورشید عمر بر سر 
دیوار رفته ای« شاعر نازک اندیش فارسی گوی هندی 
در بیت فوق می گوید، من از دوری و هجر تو، آدم از 

کارافتاده ای شده ام که عمرم رو به پایان است.
این مثل به صورت »آفتاب کسی به کوه فرو رفتن یا 
به کوه فرو شدن« نیز در ادبیات فارسی نمود یافته است. 
جناب سعدی سروده است: »یکی سلطنت ران صاحب 

شکوه/ فرو خواست رفت آفتابش به کوه«
»آفتاب به زرد یا به زردی رسیدن« نیز کنایه از به پایان 
عمر نزدیک شدن است. جناب سلمان ساوجی با استفاده 
از این مثل سروده است: »زمانه مه روشنش تیره کرد/ 
ز دوران رسید آفتابش به زرد« یعنی آفتاب عمرش کم 

رنگ و کم رنگ شد.
در فرهنگ نانوشته و عامیانه ی مردم ایران، زبانزد به 
طنز آمیخته ای وجود دارد که افراد تنبل دقیقه ی نود را 

به زیر تازیانه ی نقد می کشد. 
این مثل نیز همچون شعر سلمان ساوجی )اهل ساوه( 
نیاکان ما برای  افتادن آفتاب حکایت دارد.  از به زردی 
آنکه تنبل ها خجلت زده شوند، هر گاه شاهد رفتارهای 
عجوالنه ی آنها در دقیقه ی نود بودند با زبان طنز می 
گفتند: »آفتاب به زردی افتاد، تنبل به جلدی افتاد« که 
واژه ی »جلد، در این مثل به معنی چابک و چاالک به 

کار رفته است.

بیتی  نامه(  )نی  موالنا  معنوی  مثنوی  ی  دیباچه  در 
وجود دارد که توسط اهل علم و ادب به عنوان مثل به 

کار می رود.
عشق  به  چون  شتافت/  می  نوشتن  اندر  قلم،  »چون 
آمد، قلم برخود شکافت/ عقل در شرحش چو خر در گل 
بخفت/ شرح عشق و عاشقی هم، عشق گفت/ آفتاب آمد 

دلیل آفتاب/ گر دلیلت باید، از وی رو متاب«
جناب موالنا با استفاده از مثل »آفتاب آمد دلیل آفتاب« 
می فرماید: تنها عشق است که می تواند شرح عشق و 

عاشقی را باز گوید.
ما چراغ ِدِم بادیم!

در گویش کرمانی زبانزد: »ما چراغ ِدِم بادیم« اشاره به 
گذشته های دور دارد که در نبود نفت و الکتریسته، پیه 
و چربی های گاو و گوسفند و روغن گیاهانی نظیر: کنجد 
می  کار  به  حباب،  بدون  های  چراغ  در   .... و  کنتون  و 
رفت. در کرمان این قبیل چراغ ها را »چراغ موشو« می 
نامیدند. چرا که لوله ی فتیله ی آنها شبیه به ُدم موش 
بود و روغن دان هم شبیه به بدن این حیوان بود. این 
قبیل چراغ ها، هنگامی که در معرض باد قرار می گرفتند 
به سرعت خاموش می شدند و اصال در کرمان چراغ هایی 

را که در سایر گویش ها فانوس نامیده می شوند »چراغ 
بادی« گویند.

بنابراین چراغ دم باد، کنایه از افراد سالخورده ای است 
پِت  پِت  به  کوتاه، چراغ عمرشان  نسیمی  وزیدن  با  که 
افتاده و به علت ابتال به بیماری مختصری، رخت به سرای 

باقی می کشند.
آنها که سالهای عمر زیبا و شباب خود را صرف مراقبت 
و  ها  بیماری  تهاجم  در  آنها  از  حفاظت  و  فرزندان  از 
مخاطرات اجتماعی کرده اند، انتظار دارند عصای دست 
روزگار پیری آنها باشند و بدیهی است، فرزندان نجیبی 
که حرمت والدین خود را حفظ می کنند، عاقبت به خیر 
می شوند و خداوند آنها را به مسیر خوشبختی هدایت 

می فرماید.
فالنی روی باند پروازه 

به روزگار معاصر، زبانزدهای جدیدی به فرهنگ مردم 
افزوده شده است. نظیر: فالنی روی بانده ـ چوب خطش 
مثل  نیز  گذشته  از  است.  شده  پر  کوپنش  و  ـ  پرشده 
هایی نظیر: »صدای ِکلِند فالنی می آید ـ روزش رفته 
است. فالنی پا به قبله شده است و خرش ورباره و بارش 
ور خره«، جملگی از نزدیک شدن سالخوردگان به پایان 

عمر حکایت دارند.
در اغلب روستاها هر پیرمرد یا پیرزن مریض احوالی که 
پا به قبله شده بود، قبرکن در تپه ی صخره ای روستا 
ِکلِند  صدای  نتیجه  در  و  کرد  می  قبر  کندن  به  اقدام 
اهالی  و همه ی  پیچید  می  روستا  در  قبرکن  )ُکلنگ( 
متوجه می شدند که فرد سالخورده ای در بستر احتضار 

)جان کندن( افتاده است.
»چوب خط«، چوبی با قطر یک سانتیمتر و ارتفاع سی 
سانتیمتر بود که بیشتر برای خرید روزانه ی مقدار معینی 
گوشت از قصابان به کار می رفت. قصاب با کارد یا چاقوی 
خود نشانه ای روی چوب خط ایجاد می کرد که »خط« 
نامیده می شد. هر گاه نشانه های روی چوب به حدی 
می رسید که دیگر جای نشانه ای دیگر نبود، قصاب به 
مشتری خود می گفت، چوب خط شما پرشده! یعنی باید 
تسویه حساب کنی و بدهی ماهانه ی خود را بپردازی! 

بنابراین »چوب خط پرشدن« در حالت مجازی داللت 
بر پایان عمر دارد.

»خرش ورباره و بارش ورخره« یعنی بارش را بسته و 
با توشه ای برای جهان آخرت آماده شده است. جناب 
سعدی در دیباچه گلستان می فرماید: »برگ عیشی به 
گور ِخویش فرست/ کس نیارد ز پَس، ز پیش فرست« 
و حضرت خواجه حافظ، ـ یگانه هنرمند غزلسرای دنیا ـ 
همین معنا را در بیت »آخراالمر گِل کوزه گران خواهی 
شد/ حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی« به نهایت 

ایجاز و زیبایی، جاودانه ساخته است.
آفتاب و عمر 

در پایان این مبحث، پرسش »چرا عمر با آفتاب مقایسه 
شده است؟« ذهن هر پژوهشگری را تحریک می کند. 
از آنجا که آفتاب مثل عمر آدمی، طلوعی و غروبی دارد 
و بسیاری از انسان ها در دوره ی جوانی و میان سالی 
با خدمات ارزنده ی خود به جامعه، دیگران را از نور و 
گرمای شمع وجود خود بهره مند می کنند، حالتی شبیه 
نمی  کسوف  هرگز  مردمانی  چنین  دارند.  خورشید  به 
کنند و همواره می درخشند و سرانجام با نامی نیک و 
پرونده ای سرشار از خیرخواهی و نیک اندیشی دنیای 
انسان  گویند.  می  ترک  دوست  دیدار  قصد  به  را  فانی 
درست مثل آفتاب در سحرگاه عمرش کم نور ظاهر می 
شود. در نیم روز عمرش پیرامونش را گرما و انرژی می 
بخشد و در غروب عمر، رفته رفته از نیروی او کاسته و 

چراغ عمرش به زردی می گراید.
پَّراکی شدن ...!

در گویش کرمانی »پَّراکی شدن« مرحله ای از مراحل 
رشد پرندگان است و هر گاه جوجه ی پرندگان به جای 
پرزهای نازک، بال و پر درآوردند و برای پرواز در آسمان، 

بی تابی کردند، گویند: این جوجه ها پراکی شده اند.
پراکی شدن، کنایه از آماده شدن برای پرواز به جهان 
آخرت نیز هست و آن حالتی است که افراد سالخورده با 
رفتارهای مخاطره آمیز، خود را به ورطه ی هالک اندازند.
شنیده ام نوعی مورچه نیز، با فرا رسیدن زماِن مرگش، 

بال در می آورد ...! و پس از پرواز در آسمان، می میرد.

رئیس پژوهشگاه سالمت و مرکز تحقیقات عفونی 
در  کودکان  ویژه  آی سی یوی  تخت های  می گوید: 
کشور فوق العاده کم است، به طور کل آنطور که باید 
کودکان  می گفتند  چون  نشد  پرداخته  کودکان  به 
بیمارستان  پرسنل  می شوند،  درگیر  کرونا  با  کمتر 
کودکان هم خسته هستند، نباید اینطور باشد که 

فقط به بیمارستان های بزرگساالن رسیدگی شود.
با هر سویه جدیدی که از کرونا شناسایی می شود 
بر  در  را  کشور  نیز  فوتی ها  و  مبتالیان  از  موجی 
بهداشتی  مقامات  ششم  موج  در  حاال  می گیرد. 
هشدار  اومیکرون  با  کودکان  درگیری  افزایش  از 
پژوهشگاه  رئیس  شرایطی  چنین  در  می دهند. 

»تخت  می گوید:  عفونی  تحقیقات  مرکز  و  سالمت 
آی سی یوی کودکان در کشور فوق العاده کم است.«

سازمان  می گوید  بهداشت  وزیر  عین اللهی،  بهرام 
بهداشت جهانی اذعان دارد که ایران در زمینه مقابله 
می گوید  او  دنیاست.  برتر  کشورهای  جزو  کرونا  با 
برتر  کشور  دنیا جز ۱۰  در  و  اول  منطقه  در  ایران 

است.
در  اومیکرون  سویه  شیوع  با  اما  حال  همین  در 
کشور و با گذشت دو سال از آغاز همه گیری کرونا، 
برخی از بیمارستان ها و متخصصان از کمبود تخت 

آی سی یو برای بیماران کرونایی می گوید.
اثر  بر  نفر   ۲۳۶ بهداشت،  وزارت  اعالم  اساس  بر 

کرونا جان خود را از دست دادند. همچنین بیش 
از ۱۹ هزار بیمار جدید کرونایی شناسایی شد که از 
این تعداد بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر بستری شدند. 
ظرفیت  شدن  پر  احتمال  هم  بستری ها  افزایش 
افزایش  را  کرونایی  بیماران  اختصاصی  تخت های 

می دهد.

اگرچه کاهش وزن ممکن است بر ظاهر شکم 
می رسد  نظر  به  اما  بگذارد،  مثبتی  تأثیر  شما 
اثرات مثبت دیگری نیز بر سالمتی شما خواهد 
 JNCI اخیرا در ژورنال  داشت، مطالعه ای که 
نشان  شده،  منتشر   Cancer Spectrum
می تواند  کم  وزن  کاهش  کمی  حتی  که  داد 
خطر ابتال به سرطان روده بزرگ را کاهش دهد.

در  را  کننده  شرکت   ۱۷۰۰۰ حدود  محققان 
مطالعه ای در مورد غربالگری سرطان پروستات، 
قرار  بررسی  مورد  تخمدان  و  کولورکتال  ریه، 
دوره  طول  در  که  افرادی  دریافتند  و  دادند 
درصد   ۴۶ کردند،  کم  وزن  ساله   ۵ تحقیقاتی 
کمتر در معرض ابتال به پولیپ در روده بزرگ 

بودند.

و  وزن  محققان خاطرنشان کردند که کاهش 
حفظ وزن نقش مهمی در پیشگیری از سرطان 
ایفا می کند.  شرکت کنندگانی که اضافه وزن 
به  ابتال  معرض  در  بیشتر  درصد   ۳۰ داشتند 

پولیپ بودند.
بیماری  از  پیشگیری  و  کنترل  مرکز  اگرچه 
سومین  کولورکتال  سرطان  که  می کند  اشاره 

سرطان شایع در مردان و زنان است، اما میزان 
کلی آن  در ۲۰ سال گذشته رو به کاهش بوده 
باورند  این  بر  کارشناسان  از  بسیاری  است.  
بیشتر  غربالگری  دلیل  به  احتماالً  امر  این  که 
است، از جمله توصیه های جدید مبنی بر اینکه 
 ۴۵ از  سالگی   ۵۰ جای  به  باید  کولونوسکوپی 

سالگی شروع شود.

سبک  تغییر  استراتژی  گونه  هر  دادن  قرار 
روند  از  مهمی  بخش  سنی،  هر  در  زندگی، 
سرطان  انجمن  گفته  به  است.   خطر  کاهش 
آمریکا، عالوه بر کاهش وزن، راه های دیگر برای 
کاهش خطر کولورکتال وجود دارد که شامل، 
رژیم  یک  از  تبعیت  همچنین  و  منظم  ورزش 
غذایی سالم با میوه ها و سبزیجات فراوان است. 

به قلم 
یحیی فتح نجات
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گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

نقش پررنگ نهنگ ها در جذب دی اکسیدکربن و تولید اکسیژن!

هشدار پلیس فتا درباره سوءاستفاده از حساب های بانکی با پیامک های جعلی

افزایش یک درصدی جمعیت فیتوپالنکتون ها بر اثر 
فعالیت نهنگ ها می تواند با نقش ۲ میلیارد درخت در 

جذب دی اکسید کربن برابری کند!
به گزارش خبرنگار محیط زیست خبرگزاری تسنیم؛ 
روز  با  مصادف  میالدی   ۲0۲۲ سال  فوریه   ۲0 روز 
از سال 1980  نهنگ  روز جهانی  است.  نهنگ  جهانی 
انقراض نهنگ های  افزایش آگاهی در مورد خطر  برای 

گوژپشت نام گذاری شده است. نهنگ که به آن وال یا 
بالِن نیز گفته می شود، جانوری جفت دار از پستانداران 

دریایی است که پراکندگی باالیی دارد.
نهنگ ها از مهم ترین جانداران ساکن اقیانوس هستند 
اقیانوس ها  اکوسیستم  مهندسی  در  مهمی  نقش  و 
دارند.  هوا  تلطیف  و  دی اکسیدکربن  دفع  همچنین  و 
اکوسیستم  مهندسی  در  را  خود  مهم  نقش  نهنگ ها 

اقیانوس ها با رفت و آمد بین سطح و عمق اقیانوس ها 
اقیانوس  عمق  به  تغذیه  برای  نهنگ ها  می کنند؛  ایفا 
می روند و برای تنفس مجدداً به سطح آب باز می گردند. 
نیتروژن  و  آهن  مثل  مغذی  مواد  حاوی  آن ها  مدفوع 
است که این مواد غذای اصلی فیکوپالنکتون ها هستند. 
نهنگ ها با جا بجایی عمودی در اقیانوس این مواد را به 
سطح آب می آورند و آن ها را در اختیار فیتوپالنکتون ها 

قرار می دهند.
فیتوپالنکتون ها 50 تا 80 درصد اکسیژنی که تنفس 
تن  میلیارد   37 حدود  و  می کنند  تولید  را  می کنیم 
مقدار  این  که  می کنند  جذب  نیز  را  کربن  دی اکسید 
برابر با 40 درصد کل گاز دی اکسید کربن تولید شده 
در جهان است! برای جذب این مقدار کربن دی اکسید 
1.70 تریلیون درخت, معادل با چهار جنگل آمازون الزم 

است! افزایش یک درصدی جمعیت فیتوپالنکتون ها بر 
اثر فعالیت نهنگ ها می تواند با نقش ۲ میلیارد درخت 

در جذب دی اکسید کربن برابری کنند.
به  زندگی خود  در طول  نهنگ  هر  میانگین  طور  به 
این  جذب 33 تن دی اکسید کربن کمک می کند که 
طی  کربن  دی اکسید  تن   ۲.4 درخت  یک  برای  رقم 

100 سال است.

بانکی  های  حساب  از  سوءاستفاده  درباره  فتا  پلیس 
بانک ها  به مشتریان  پیامک های جعلی  ارسال  از طریق 

هشدار داد.
اخیرا  کرد:  اعالم  خود  جدید  اطالعیه  در  فتا  پلیس 

مجرمان برای دسترسی به اطالعات حساب و کارت بانکی 
اشخاص به منظور سرقت وجوه بانکی آنان، اقدام به ارسال 
پیامک هایی می کنند که حاوی عباراتی همچون شکواییه 
علیه شما و یک لینک بدافزار برای مشاهده اصل پیام است 

تا با سوء استفاده از القای حس ترس و ترغیب مشتریان، 
آنان برای دیدن متن پیام روی لینک ارسالی کلیک کنند.
لمس،  یا  کلیک  محض  به  فتا،  پلیس  اعالم  اساس  بر 
گوشی مشتریان آلوده می شود و موجبات تخلیه حساب 

بانکی مشتریان و ارسال این پیامک جعلی از شماره تلفن 
همراه آنان به دیگران را فراهم می کند.

هایی  ارگان  که  نکته  این  بر  تاکید  با  اطالعیه  این  در 
های  پرونده  در  دخیل  افراد  برای  قضاییه  قوه  همچون 

قضایی با MASK/ سرشماره Adliran پیامک ارسال 
باز  از  که  است  شده  داده  هشدار  مشتریان  به  کنند  می 
از این سرشماره ها برای آنان  کردن لینک هایی که جز 

ارسال می شود خودداری کنند.

به  را  تا رباتی  محققان اسکاتلندی در تالشند 
به  کمک  و  سرطان  جراحی  نتایج  بهبود  منظور 

جراحان در حین عمل طراحی کنند.
ربات  یک  تا  دارند  تالش  اسکاتلندی  محققان   
کنند  تولید  را  سرطان  جراحی  در  عمل  دستیار 
که قادر است به جراحان در تشخیص میزان بافت 

برداری به هنگام عمل کمک کند.
مرکز  پژوهشگران  گزارش،  این  اساس  بر 

»دانشگاه  همکاری  پروژه  که   - ملی«  »رباتریوم 
به  اسکاتلند  وات«  هریوت  »دانشگاه  و  ادینبرو« 
از پزشکان و صنعتگران  همراه مشارکت شماری 
عمل  دستیار  ربات  یک  ساخت  حال  در  است؛ 
از  مراقبت  و  سرطان  جراحی  نتایج  که  هستند 

بیمار را بهبود خواهد بخشید.
قرار است از این ربات در طول عمل جراحی برای 
از  میزان  چه  که  مساله  این  تشخیص  به  کمک 

بافت بیمار دچار سرطان شده است و باید برداشته 
سبب  ربات  این  از  استفاده  شود.  استفاده  شود، 
بازخورد  زمان مناسب  تا جراحان در  خواهد شد 
دریافت کرده و بتوانند به هنگام تمایز بافت عادی 

از غیر عادی، دقت بیشتری داشته باشند.
لبه بیرونی که جراحان برای برداشتن به هنگام 
نامیده  جراحی«  »حاشیه  می کنند  انتخاب  عمل 
می شود. در حال حاضر معموال »حاشیه جراحی« 

یا با استفاده از تجربه جراح تشخیص داده می شود 
و یا با استفاده از عکس های پیش از عمل مانند 
تصاویر »سی تی اسکن« به همراه مشاهده بصری 

تشخیص داده می شود.
روش دیگری که اکنون استفاده می شود، شامل 
آزمایشگاه  به  عمل  حین  در  نمونه ها  ارسال 
پاتولوژی است که 15 تا ۲0 دقیقه طول می کشد. 
حال اهمیت ساخت این ربات از آن جهت است 

که می تواند کمک شایانی در این زمینه داشته 
باشد و اطالعاتی که پزشکان به کمک این ربات 
آن به دست می آورند، مشخص می کند چه میزان 

از بافت بیمار باید برداشته شود.
میلیون  مبلغ 1.۲5  پیشگامانه،  پروژه  این  برای 
پوند انگلیس از سوی »شورای تحقیقات مهندسی 
شده  داده  تخصیص  انگلیس«  فیزیکی  علوم  و 

است.

گزارش »کرمان امروز« از فرونشست زمین در کرمان که زندگی شهروندان کرمانی را تهدید می کند؛

گهان گودال ! هشدار کارشناسان، بی توجهی مسئوالن و نا

خیابان های کرمان و البته برخی دیگر از شهرهای 
استان عالوه بر تصادف خودروها، معضلی دیگر هم 
دارند که ظاهرا متولی مشخصی برای حل وفصل 
کارشناسان   زبان  در  هم  آن  که  ندارد  وجود  آن 
ظاهرا  حال  است.  مصطلح  زمین  فرونشست  به 
شهروندان کرمانی، باید نگران این پدیده جدیدی 
باشند که ممکن است جان آنها را در خیابان های 

شهر تهدید کند. 
شکل گیری  براساس  زمین  ناگهانی  فرونشست 
اخیر  سال های  در  که  است  پدیده ای  فروچاله ها، 
چندبار در نقاط مختلف استان  به وقوع پیوسته و 
تبعات زیادی داشته است. نمونه تازه این رخداد 
در  میکسر  کامیون  دستگاه  یک  شدن  بلعیده 
خیابان سرباز کرمان بوده است و این حادثه نشان 
می دهد که احتمال ریزش های دیگری هم وجود 
دارد. این در حالی است که فرونشست در بیابان 
نیز  شهرها  خارج  در  کشاورزی  های  زمین  و  ها 
برای  استان  آیا ساختار مدیریتی  اما  جدی است 
زمینه  همین  در  دارد؟  ای  برنامه  موضوع  این 

مطالعه  قابل  ادامه   در  که  شده  تهیه  گزارشی 
است.

سطح  تدریجی  رفتن  پایین  فرونشست،  پدیده 
زمین است که دلیل اصلی آن برداشت  بی رویه از 
سفره های آبی زیر زمینی می باشد و در سال های 
گذشته این پدیده  با توجه به مصرف بی رویه آب، 
تبدیل به مساله ای مشکل زا و سرطان خاموشی 
شده است که بیشتر دشت های کرمان را تهدید 
می کند اما این پدیده پا را از بیابان ها و دشت های 
استان فراتر گذاشته و به محدوده شهری و خیابان 

ها و کوچه های داخل شهر آمده است
پدیده  با  مواجهه  در  سستی  دالیل  از  یکی 
های  خیابان  در  زمین  فرونشست  یا  ها  فروچاله 
کرمان، نبود متولی خاصی برای این موضوع است، 
آن هم در حالی که به گفته کارشناسان، روز به 
روز جدی تر می شود و می تواند تاثیر خود را در 

بسیاری از تاسیسات مهم شهر نشان دهد.
کارشناسان  با بیان اینکه فرونشست به اصطالح 
زلزله آرام است که می تواند تاثیرات جدی خود 
مدیریت  نبود  نیز  آن  ریشه  باشد.  داشته   را 
صحیح منابع آب و آبخیز داری است اما متاسفانه 
تخصصی  های  همایش  در  خود  که  مسئوالنی 
فرونشست  زمینه  در  را  کارشناسان  توضیحات 
تخصیص  و  وضعیت  حرف  که  زمانی  اند  شنیده 

بودجه  به میان می آید، سکوت می کنند.

 خیابان های کرمان و البته برخی دیگر از شهرهای استان عالوه بر تصادف خودروها این روزها معضلی دیگر هم پیدا کرده اند که ظاهرا 
متولی مشخصی برای حل وفصل آن وجود ندارد که در زبان کارشناسان به فرونشست زمین مصطلح است و حال ظاهرا شهروندان 
کرمانی، باید نگران این پدیده جدید باشند که ممکن است جان ایشان را در خیابان های شهر تهدید کند، اما آیا ساختار مدیریتی استان 
برای این موضوع برنامه ای کارآمد دارد؟ زیرا دیگر فرونشست تنها مربوط به دشت های کرمان نیست و به داخل شهر آمده است و...

تالش محققان اسکاتلندی برای ساخت »ربات دستیار« در عمل جراحی سرطان
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و سرمای »سرچشمه «هم 

حریف ستارگان جوان مس نشد

خود  دیدار  اولین  حالی  در  کرمان  مس  صنعت  فوتبال  تیم 
فوتبال کشور  اول  دسته  لیگ  های  رقابت  دوم  فصل  نیم  در 
در برابر شمش آذر قزوین به میدان رفت که با حکم عجیب 
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال از یک دیدار خانگی محروم 
بود و به اجبار در ورزشگاه شهید زینلی شهر مس سرچشمه از 

میهمان خود،میزبانی کرد.
در این دیدار که عصر روز دوشنبه دوم اسفندماه جاری برگزار 
شد، شاگردان فرزاد حسینخانی موفق شدند،حریف خود را با 
شهرداری  شیرین  پیروزی  لطف  به  تا  کنند  مغلوب  گل  دو 
آستارا در برابر خیبر خرم آباد بر جایگاه دوم جدول رده بندی 
تکیه بزنند و توقف تیم صدر نشین ملوان نیز در برابر شاگردان 
قاسم شهبا در سیرجان،اختالف ستارگان فوتبال کویر با انزلی 
باالی  در  حساسیت  تا  داد  کاهش  امتیاز  چهار  به  را  ها  چی 

جدول به اوج خود برسد!
چند  داشتن  رغم  به  مسابقه  اول  نیمه  در  که  مس  تیم 
کند،نیمه  باز  را  قزوینی  تیم  دروازه  بود  نشده  موقعیت،موفق 
دوم را با دو تغییر همزمان آغاز کرد و محمد امین کاظمیان و 
سامان تورانیان دو ستاره جوان و بومی خود را به میدان آورد 
تا این دو بازیکن دو گل زیبا وارد دروازه حریف کرده و سه 
امتیاز حساس این بازی در هوای سرد سرچشمه به حساب مس 

آسیایی واریز شود.
تیم صنعت مس با کسب این سه امتیاز ارزشمند ۳۶ امتیازی 
شد و بعد از ملوان ۴۰امتیازی در جایگاه دوم جدول رده بندی 
اسفند  ،هفتم  برگشت  دور  دیدار  دومین  در  و  گرفت   قرار 
استانی  تیم همنام و هم  برابر  بازی حساس در  ماه و در یک 

خود،مس شهربابک به میدان می رود.
دیدار تیم های مس کرمان و مس شهربابک در دور رفت این 
رقابت ها در ورزشگاه شهید باهنر کرمان با یک گل به نفع 

نارنجی پوشان کرمانی به پایان رسیده بود.

  به قلم
امید سالجقه

به قلم 
حمید عسکری 

یادداشتی درباره فیلم سینمایی »مست عشق«: 

ماییم که بی هیچ سرانجام خوشیم...!

محبوب  جاودانه،  های  چهره  خالی  بزرگ  جای 
هنری،  فرهنگی،  متعدد  های  عرصه  تاثیرگذار  و 
در  ایران  سرزمین  تاریخی  و  سیاسی  اجتماعی، 
سینما، تلویزیون و تئاتر ما همواره احساس شده و 
می شود! غفلتی نابخشودنی و سوال برانگیز که انگار 

پایانی هم برایش وجود ندارد. 
از میان جمع پرشمار این چهره های شگفت انگیز 
از  کدام  هر  محوریت  با  نمایشی  اثر  یک  تولید  که 
آنان یک حادثه بزرگ هنری و فرهنگی به حساب 
می آید، نام و تصویر دو شخصیت برجسته و وارسته، 
و  بزرگ  مولوی  آید.  به چشم می  از سایرین  بیش 
حکیم عمر خیام جاودانه در طول چند دهه گذشته 
به گونه ای چشمگیر و غیرقابل تصوری شاهد اوج 
جامعه  سطح  در  نامدار  های  چهره  این  محبوبیت 
افزون  روز  جمعیتی  و  اقشار  گرایش  و  المللی  بین 
اقصی  در  آقا  و  قشر جوانان خانم  از طرف  ویژه  به 
نقاط جامعه بین المللی نسبت به اشعار و نوع جهان 
بینی و اندیشه های واالی این دو شخصیت برجسته 
ایرانی و مشرق زمین هستیم. این میزان از عشق و 
تشنگی و شیفتگی در نوع خودش مایه ی مباهات 
فراوان و قدردانی بیکران است. از سوی دیگر وجود 
افزون  روز  گرایش  و  عالقه  از  باالیی  درصد  چنین 
به منزله  این دست،  از  بزرگانی  جمع عالقه مندان 
یک فرصتی عظیم و طالیی و خارق العاده نیز هست!

سریال  و  تئاتر  فیلم،  از  اعم  نمایشی  آثار  تولید 
که  هنری  و  فرهنگی  بزرگ  شخصیتهای  براساس 
محبوبیت و شهرتی جهانی دارند، همواره یک تجربه 
عالی و به شدت هیجان انگیز بوده که هم از موفقیت 
معنوی بی شمار برخوردار است و هم اینکه به لحاظ 
اقتصادی و جذب سرمایه و بازگشت پرسود هزینه 
بار می  به  بهترین وجه ممکن  به  های صرف شده 
بزرگ و  این چهره های  از جمله مهمترین  نشیند. 

برتر عرصه فرهنگ، شعر، هنرو عرفان سرزمین ما و 
البته جامعه جهانی باید به نام و جایگاه واالی موالنا 
جالل الدین محمد بلخی اشاره نماییم که در میان 
عالقمندان و عاشقان پرشمار روز افزونش در سطح 
جامعه بین المللی به موالی رومی مشهور و شناخته 
هایی  زمزمه  همواره  پیشتر  سالها  از  است.  شده 
سریال  و  متعدد  های  فیلم  شدن  ساخته  بر  مبنی 
و شخصیت  زندگی  مبنای  بر  بزرگ  و  جذاب  های 
و  رسید  می  گوش  به  انگیز  شگفت  ی  چهره  این 
خیلی هم زود با تکذیب های متعددی که از سوی 
نهادهای سینمایی و دست اندرکاران تلویزیون، عمال 
و  سپرده شده  فراموشی  بوته  به  نیز  ها  زمزمه  این 
ساخت فیلم و سریال با موضوع مولوی در حد یک 
به  تبدیل  نیست  قرار  هم  هرگز  که  خیالی  و  رویا 
است  حالی  در  اینها  ماند.  می  باقی  گردد  واقعیت 
که چند کشور از جمله آمریکا و ترکیه همواره برای 
ابراز  بزرگ  شخصیت  این  محوریت  با  فیلم  تولید 

عالقه کرده اند.
کارنامه  و  سابقه  با  ایرانی  سینماگر  یک  سرانجام 
و  جسارت  یک  طی   1398 سال  در  درخشان  ای 
این  تا  شود  می  موفق  توجهی  قابل  ساختارشکنی 
زمزمه  تمامی  به  دادن  خاتمه  با  و  شکسته  را  تابو 

عمال  و  رسمی  طور  به  ها  شایعه  و  توخالی  های 
را  تبریزی  شمس  و  مولوی  محوریت  با  ای  پروژه 
طور  به  که  فتحی  حسن  برد.  می  دوربین  جلوی 
تئاتر  و  تلویزیون  ـ  سینما  عرصه  سه  در  همزمان 
فعال است و جزو معدودسینماگران موفق و بسیار 
سینمایی  فیلم  رود،  می  شمار  به  ایران  محبوب 
"مست عشق" را با سرمایه گذاری و تهیه کنندگی 
برده  دوربین  جلوی  ترکیه  کشور  و  ایران  مشترک 
و  جذاب  حادثه  یک  عشق  مست  زند.  می  کلید  و 
روشن  کامال  نیز  بزرگش  موفقیت  و  است  شیرین 
و  جذابش  های  شخصیت  و  مضمون  جز  به  است. 
داستان پرکششی که قرار است توسط یکی از عالی 
روایت گردد  ایرانی  کارگردانان  و  نویسندگان  ترین 
به طور خاص  و  تولید و چینش عوامل سازنده  در 
اثری  نیز  محبوب  و  مجرب  بازیگران  انتخاب  ویژه 
العاده جذاب بشمار رفته و اصطالحا فیلمساز  فوق 
عشق  مست  گذارد.  می  تمام  سنگ  خوشنامش 
حضرت  رابطه  و  زندگی  از  بخشی  تنها  گر  روایت 
موالنا و شمس تبریزی مابین سالهای 640 تا 645 

هجری قمری است.
و  موالنا  جاودانه  و  ماندگار  نقش  در  پیروزفر  پارسا 
شهاب حسینی به نقش شمس تبریزی شگفت انگیز 

بنسوسورال در نقش مریم  ایران در کنار خانم  از 
دختر  خاتون  کیمیا  نقش  در  ارچل  هانده  خانم  و 
که  اسکندر  نقش  به  کول  چلیک  ابراهیم  و  موالنا 
جزو چهره های موفق و محبوب سینما و تلویزیون 
ترکیه محسوب می شوند، در کنار جمع پرشماری 
از سایر بازیگران ایرانی و ترکیه ای در مست عشق 
حضوری گرم و موثر دارند. تولید فیلم پس از نگارش 
و  رفته  پیش  خوبی  به  مقدمات  انجام  و  فیلمنامه 
مرحله فیلمبرداری به خوبی هر چه تمامتر به پایان 
فیلمنامه  فتحی  و حسن  توحیدی  فرهاد  می رسد. 
مست عشق را نوشته اند، مهران برومند تهیه کننده 
ایرانی و شرکت های سیماریا و ای، ان، جی از ترکیه 
و  پروژه سینمایی حضور  این  تولید  و  تهیه  تیم  در 
مشارکت دارند. در میانه انجام نهایی مراحل فنی و 
کمی مانده به آماده نمایش عمومی فیلم، فضاسازی 
با  متعدد  های  زنی  گمانه  و  ها  شایعه  منفی،  های 
سرانجام  به  و  تولید  روند  در  اشکال  ایجاد  هدف 
در  تیم سازنده  آغاز می شود.  نرسیدن مست عشق 
ایران و ترکیه با ذهنی نگران و انگیزه ای که رنگ می 
بازد، تالش می کنند تا در سکوتی ناخواسته کارهای 
فنی را جلو ببرند. شایعه ها تبدیل به تهدید گردیده 
اختالف  ایجاد  و  بروز  باعث  تهدیدهای پیش روی  و 

میان تهیه کنندگان ایرانی و ترکیه ای می شود.
تا  دهند  می  یکدیگر  دست  به  دست  اینها  همه 
رفت  می  که  مهمی  و  بزرگ  پروژه  یک  سرنوشت 
را  بشود  مغتنم  و  طالیی  فرصت  یک  به  تبدیل  تا 
عمال در هاله ای ابهام فرو برده و تا این لحظه این 
فرصت سوخت گردد. نمایش عمومی و عرضه فیلم 
که  امکانی  است،  شده  میسر  امروز  تا  عشق  مست 
امیدواریم هر چه زودتر با رفع موانع و سوء تفاهمها 
و  مهم  فیلم  این  نمایش  شاهد  و  گردد  برطرف 
باشیم.  المللی  بین  و  گسترده  سطحی  در  جذاب 
جبران  غیرقابل  پشیمانی  باعث  تردید  بدون  غفلت 
نیز  هالیوود  که  به خصوص  بود.  خواهد  بخشش  و 
با  بزرگ  فیلمی  تا  نموده  را جزم  سالهاست عزمش 
فراترونی  دیوید  بزند.  کلید  را  رومی  موضوع موالی 
فیلمنامه نویس مشهور آمریکایی برنده جایزه اسکار 
نگارش  گالدیاتور  بزرگ  فیلم  فیلمنامه  نویسنده  و 

این  که  است  گفته  خودش  است.  کرده  آغاز  رسما  را  موالنا  فیلمنامه 
یکی از شگفت انگیزترین فیلمنامه های عمرش خواهد بود و به شدت 
هم شیفته مولوی  و شمس تبریزی است. فراترونی می گوید: شخصیت 
بزرگی مثل موالنا مثل ویلیام شکسپیر است، او شخصیتی فوق العاده 
دارد و بسیار ارزشمند است، این افراد بزرگ همیشه ارزش کشف کردن 
را دارند. قرار است لئوناردودی کاپریو نقش موالنا را برعهده داشته باشد 

و رابرت داونی جونیور نیز در نقش شمس تبریزی ظاهر بشود.
مدیران سینمایی در ایران و دست اندرکاران تولید فیلم در کشور ترکیه 
باید هر چه زودتر شرایط نمایش عمومی و عرضه گسترده ی مست عشق 
را فراهم نموده و اجازه ندهند که این بالتکلیفی فیلم را به سرنوشتی 
نامعلوم و تلخ مبتال نماید. این حق مسلم پروژه سینمایی مست عشق 
است تا پیش از آماده شدن و نمایش عمومی آن پروژه بزرگ در دست 
تولید هالیوودی، در معرض دید همگان قرار بگیرد. حق مولوی بزرگ 
هم هست تا ابتدا در سینمای سرزمین مادری خودش حضوری شگفت 
انگیز داشته باشد و سپس قهرمان آثار دیگران و میهمان پرده های نقره 

ای در عرصه جهانی اش باشد.
زیبای سینمایی مست  پروژه  تهدیدهای پیش روی  با هم  بیایید همه 
عشق اثر ماندگار حسن فتحی و سینمای ایران را تبدیل به فرصتی عالی 
و شیرین نماییم و با فراهم کردن شرایط مناسب نمایش عمومی فیلم 
در شکلی گسترده و بزرگ خاطر همگی مان را راحت نموده و از سوخته 

شدن یک فرصت بزرگ و سرنوشت ساز جلوگیری نماییم.

به قلم 
محمد فتح نجات

روایت »کرمان امروز« از یک اتفاق نازیبا در یک نشست خبری که بار دیگر یادآور شد بعضی از مسئوالن نیاز به یک سری آموزش های غیرتخصصی دارند؛

بعضی از مسئوالن باید تعامل با خبرنگار را آموزش ببینند!

متاسفانه چند روز قبل در یک جلسه خبری در رفسنجان شاهد 
انظار  در  را  ناصحیح  رفتاری  این شهرستان  فرماندار  بودیم که 
فضای  در  سرعت  به  که  رفتاری  گذاشت.  نمایش  به  عمومی 
مجازی انتشار پیدا کرد و مورد نقدهای بسیار نیز قرار گرفت. 
در جلسه مذکور یکی از خبرنگاران سوالی را مطرح می کند که 
ایشان  متاسفانه  و  نمی آید  خوش  رفسنجان  فرماندار  مذاق  به 
این  به  استفاده می کند.  از عبارت »توی دهن شما می زنم« 
یا  بود  خبرنگار صحیح  آن  سوال  که  نداریم  ای  اشاره  موضوع 
است  ممکن  بشر  نوع  همه  مانند  به  نیز  خبرنگاران  زیرا  خیر، 
با  باید  که  هستند  مسئوالن  این  و  شوند  و شک  اشتباه  دچار 
نفس  اصال  سازند.  برطرف  را  اشتباه  این  توضیح صحیح خود 

آن  درباره  که  است  همین  خبری  جلسه  یک  در  کردن  سوال 
توضیحی داده شود تا ابهامات را برطرف سازد. بنابراین زمانی 
که یک خبرنگار گوشه ای از سخنان مردم که حتی ممکن است 
دچار اشتباه شده باشند را مطرح می سازد، فرصتی مغتنم برای 
مسئول مربوطه به وجود می آید که در این باره توضیح دهد، 
نه اینکه شخصیت خود را تخریب کند. متاسفانه در همه سطوح 
کشور همین معضل وجود دارد، معضلی که تنها با یک آموزش 

برطرف می شود، اما هنوز مورد بی توجهی دولت ها قرار دارد. 
ها  رسانه  و  خبرنگاران  با  چگونه  که  بدانند  باید  ما  مسئوالن 
را  فرصت  ناگهان یک  اینگونه  تا  باشند  داشته  تعامل  و  مراوده 
در  نکنند.  بیگانه  های  رسانه  برای  خوراک  و  تهدید  به  تبدیل 
جلسه مذکور آقای پورمحمدی، فرماندار رفسنجان کافی بود که 
درباره آن موضوع توضیح دهد، زیرا خبرنگار در نهایت ادب و 
نزاکت سوال خود را مطرح کرده بود. بنابراین فرصتی مناسب در 
اختیار آقای فرماندار قرار داشت که با استفاده از آن تصور مردم 
آن ناحیه را آگاه سازد و قدمی در مسیر شفاف سازی بردارد. اما 
متاسفانه مسئول محترم نه تنها این فرصت را سوزاند، بلکه این 
شک را در ذهن مخاطب به وجود آورد که شاید موضوع غیرقابل 
توضیحی در این باره وجود دارد که بیان آن ممکن است اوضاع 
را بدتر سازد. درست است که فرماندار رفسنجان پس از گفتن 
آن عبارت نا درست، اقدام به توضیح دادن نمود، اما متاسفانه 
ایشان شنیده  بود که دیگر سخنان  زیاد  آنقدر  زهر آن عبارت 
نشد. بنده بر این عقیده هستم که مسئوالن دولتی باید تحت 
آموزش تعامل با خبرنگاران قرار گیرند، زیرا ایشان نماینده دولت 
هستند و باید حساب شده تر عمل کنند. به امید فردایی که هیچ 

مسئولی پاسخ ناروا به یک رسانه ندهد.

شرکت صنایع مس شهید باهنر )سهامی عام( در نظر دارد یک دستگاه چیلر جذبی به ظرفیت 250 تن 
تبرید خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید.
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