
ایسنا: در پی نشست دکتر پورابراهیمی با وزیر ارشاد، جشنواره موسیقی نواحی در استان کرمان 
ماندگار شد. دکتر«محمدرضا پورابراهیمی« نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی 
در نشست مشترک با وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی اظهار کرد: موضوع عدم استمرار برگزاری 
رخداد مهم موسیقی نواحی که اخیرا در فضای رسانه ای استان کرمان مطرح است، یکی از 
مطالبات جدی ماست. وی افزود: با توجه به قدمت 13 ساله این جشنواره مهم در کرمان باید این 

موضوع استمرار داشته باشد و عدم برگزاری این جشنواره برای ما قابل قبول نیست.

فعالیت جشنواره 
موسیقی نواحی

 در کرمان

16 قطعه شی تاریخی به یگان حفاظت میراث فرهنگی کرمان اهدا شد
خبــر

ایسنا: فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان از اهدای 16 قطعه شی تاریخی به یگان 
حفاظت این اداره کل خبر داد. وی افزود: این اشیای تاریخی توسط سه نفر از اهالی شهرستان  جیرفتبه حوزه حفاظتی این شهرستان 
اهدا شد. فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان با اشاره به اینکه قدمت اشیای مذکور 
به دوره اسالمی بازمی گردد، اظهار کرد: این اشیا شامل سکه، آویز و شی فلزی و کاسه، کوزه، سرپیکره سفالی و... می شود. وی بیان کرد: 
خوشبختانه در سال گذشته اقدامات خوبی در راستای فرهنگ سازی و جلب مشارکت های اجتماعی در شهرستان های جنوبی استان 

کرمان انجام گرفته که تعداد باالی اشیای اهدایی دلیلی براین ادعا است.         
شماره 643
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»لئو سالم
ابوالفضل هستم نام  من یک نقشه بردار به 

آسمان  این  زیر  در  ایستاده  اینجا  امروز 
به  پهناور  دشت های  این  به  مشرف  آرام، 
زیادی  تالش های  که  است  کسی   خاطر 
برای  متمادی  سالیان  این  طول  در  را 
و  داد  انجام  محبوب مان  تیم  سربلندی 

سختی های زیادی را به جان خرید.
داد  نخواهد  چندانی  اهمیت  جهان  البته 
که ما در اینجا چیکار کردیم، اما آنچه تو 
انجام دادی را هرگز نمی تواند به فراموشی 
بسپارد. تو حاال تبدیل به اسطوره شده ای، 
تالش های  که  حدی  آن  از  بیشتر  خیلی 
به  یا  بکاهد  آن  از  اندکی  ما  امروز  ناچیز 

بیفزاید. آن 
لئو بقول شکسپیر: وطن آدمی را در هیچ 
یافت،   نمی توان  نشانی  جغرافیایی،  نقشه 
وطن آدمی در قلب همه کسانی است که 

دوستش دارند!
زمین  روی  بر  را  شما  صورت  من  امروز 
کتابی ست  شما  صورت  کرد.  خواهم  پیاده 
که مردم می توانند از آن ابهت، شجاعت و 

فاداری را بخوانند.
حتا  هوادارانی  هوادار،  همه  این  خاطر  به 

از دل کویر
لئو در خانه بمان.«

کفه نمک  در  اقدامی ست  مقدمه ی  این ها 
سیرجان که باعث واکنش زیادی از سمت 

دوستداران محیط زیست شده است. 
نظر عبدالرضا کوهپایه فعال محیط زیست 
او  گفته ی  به  پرسیدیم.  باره  این  در  را 
مشخص  تعریف  یک  محیطی  هنرهای 
بکر  محیط  تخریب  کامال  کار  این  و  دارد 

کفه به حساب می آید.   

محیطی  هنر  »تاریخچه  می گوید:  کوهپایه 
شروع  که  می رسد  نخستین  انسان های  به 
کردند.  غارها  دیوار  و  در  روی  نقاشی  به 
و  رویاها  از  و  کردن  حک  نگار  و  نقش 
قرن  اوایل  از  اما  گفتند  خواسته هاشان 
انقالب  دوره  از  عبور  به  توجه  با  بیستم 
و  طبیعت  از  آدم ها  شدن  دور  و  صنعتی 
شد  تبدیل  محیطی  هنر  آن،  ویران سازی 
رابطه  تا  مردم  آگاه سازی  برای  تالشی  به 
را  اطرافش  محیط  و  طبیعت  با  بیننده 
را  آدم ها  آن،  طریق  از  و  ببخشد  بهبود 
اطرافش  زیستی  محیط  مسائل  متوجه 
طبیعت  احیای  به  منجر  نهایتا  و  کند 

آسیب دیده بشود.
فقط  اثر  خالق  مهم  این  به  رسیدن  برای   
عنصر  چندتا  کردن  جا  جابه  با  دارد  حق 
یا کاستن عنصری  طبیعی، اضافه کردن و 
از  را  جدیدی  اثر  یک  طبیعت،  عناصر  از 
محیط اطراف خلق و ارائه کند جوری که 
راحتی  به  و  نبیند  آسیبی  هیچ  طبیعت 
در  مگر  برگردد  سابقش  شکل  به  طبیعت 

انسانی. و  محیط های شهری 
شن ها  روی  دریا  لب  مثال  محیطی  هنر   
اثر  آن  مد  و  جزر  هر  با  و  می شود  انجام 
از بین می رود و تنها عکس و ویدئوی آن 

پخش و آگاهی رسانی می شود.«

اما این فعال محیط زیست تاکید دارد که 
-با  سیرجان  نمک  کفه  در  که  کاری  این 
شده  انجام  کم-  بسیار  بارندگی  رنج  این 
تا مدت ها چهره بکر آنجا را تخریب کرده 
است و نمونه بارز تخریب طبیعته به شمار 

می آید.
در  دیگری  نمونه ی  با  را  کار  این  کوهپایه 
با  »دقیقا  می کند:  مقایسه  هرمز  جزیره 
هرمز  در جزیره  که  احمقانه ای  کار  همون 
جهان  خاکی  فرش  بزرگترین  عنوان  با 
اون  سال  هر  هرمز  در  می کند.  برابری 
می شکستند  رو  خودشون  رکورد  جماعت 
و طبیعت بیشتری نابود می شد تا نهایتا با 

اعتراض ماها جمع شد.«
رواج  زیست:  محیط  فعال  این  باور  به   
طبیعت  برای  چنینی  این  کارهای 
می شود  بابی  فتح  زیرا  است  خطرناک 
شهرت  برای  هرکس  بعد  به  این  از  که 
برود و بخشی از طبیعت را تخریب کند. 

 پاس کارِی مسووالن
ارشاد(  اداره  )رییس  حافظی  از   
دادند  کار مجوز  این  برای  پرسیدم چرا 
او پاسخ می دهد  بوده؟  و دلیل شان چه 
مجوز  صدور  تا  خواستم  ایشان  از  که 
اداره  از  اخذ مجوز  به  هنری شان منوط 
زیست  محیط  اداره  و  فرهنگی  میراث 
مجوز  میراث  رابطه  همین  در  که  باشد 
به  فقط  ارشاد  اداره  مجوز  بودند.  داده 

خاطر کار هنری بود.«
محیط  اداره  )رییس  رسولیان  سراغ  به 
می دهد:  توضیح  نیز  او  می روم.  زیست( 
»مجوز نامبرده با شرط پاکسازی کامل 
گردیده  صادر  زغال  ضایعات  از  منطقه 

است.«
از بخت خوش، باران آمد

اما در نهایت به سراغ بانی این کار یعنی 
کسی  همان  می روم.  صادقی  ابولفضل 
نظر  است.  کرده  پیاده  را  طرح  این  که 
شانس  از  »خوشبختانه  بود:  این  البته  او 
این  خوب ما همین حاال هم که من دارم 
پیام را می نویسم بارندگی داشتیم و دو بار 

دیگه هم در روزهای قبل داشتیم.
کل  طرح،  این  خلق  برای  بنده  ببینید 
کیلوگرم  پنج  به  بردم  کار  به  که  زغالی 
هم نمی رسد. بله پنج کیلوگرمی که خیلی 
دامان  و  دل  در  زدن  جوجه  موقع  هامون 
و  رها کرده  را  مقدار  این  از  بیش  طبیعت 

می کنیم.

گزارشی انتقادی از پیاده سازی چهره یک فوتبالیست روی کفه ی نمک 

کفه ی زغال سیرجان
کشیدن چهره یک ورزشکار در کفه نمک از نگاه فرهنگی

حاال چرا مسی؟!
دردی  به  سرزمین  این  که  سال هاست  اسالملو:  الدین  حسام 
دچار است به نام خال فرهنگی. حاال می خواهید این تهی شدگی 
را خأل بخوانید یا خال. چندان بی ربط به هم نیستند. زیرا که در 
برابر حجم زیادی از تولیدات فرهنگی در آن سوی مرزها، هیچگاه 
کار قوی بومی ئی در اینجا نشده است. دلیلش هم نه از بی عاری 

هنرمند ایرانی که از سر بی دردی متولیان فرهنگ بوده است.
موضوع را این گونه باز کنم که سال هاست که کودک و نوجوان و 
جوان ایرانی با بت من و مرد عنکبوتی و جومونگ سرگرم است و 
اسطوره هایش این ها هستند. در مقابل از پوریای ولی و پهلوانان 
این  شاهنامه کمتر چیزی شنیده است چون کار فرهنگی ئی در 
و  ضعیف  کاری  اندک  بودجه ای  با  بوده  اگر  یا  نشده.  حوزه ها 

غیرقابل مقایسه ارائه شده است.
نمک  لیونل مسی در کفه  پیاده کردن چهره  برای  ماجرا  همین 
سیرجان هم صدق پیدا می کند. کسی با چهره های محبوب جهانی 
اما کشیدن چهره ی سلبریتی های جهانی هم کار  مخالف نیست 
هنرمند بومی نیست. سلبریتی های جهانی به اندازه کافی شناخته 
انسان دوستی  و  خّیر  آدم  مسی  که  دارم  هم  خبر  هستند.  شده 
است. اما مثاًل می خواستیم با نقش چهره ی او در کفه نمک چه 
و  فالنی هستم  آقای مسی، سالم. من  اینکه  برسانیم جز  پیامی 

شما را دوست دارم. 
مجوز  فقط  »ما  جمله ی:  گفتن  با  که  ارشاد  اداره ی  رییس 
از دوش خود برمی دارد،  را  بار مسوولیت  فرهنگی اش را دادیم.« 
موقع دادن مجوز با خودش فکر نکرد و از خودش نپرسید حاال چرا 
مسی؟! چرا علی دایی نه که آقای گل جهان بود و این قهرمانی 
را با فرهنگ پهلوانی ایرانی پیوند زد و گل اصلی اش را در کمک 

به زلزله زدگان زد. 
یا چرا یکی از مشاهیر سیرجان و چهره های فرهنگی خودمان نه؟ 

مگر مرغ همسایه غاز است؟
یک پرسش دیگر: آقای حافظی! اگر همین پیشنهاد برای کشیدن 
نقاشی باستانی پاریزی در یک فضای سبز شده بود، بعید می دانم 
و  می کردید  قبول  می آمد-  پیش  که  حساسیت هایی  خاطر  -به 
درد هم همین جاست که دچارش هستیم. اینکه تنگ چشمی و 
خودبدی را حاکم بر فضای تولید هنر و فرهنگ مملکت کرده ایم.

اسطوره ها  معرفی  برای  شرق  و  غرب  است.  ساده  خیلی  موضوع 
و  فرهنگی  تولیدات  کلی  جهان  به  مشاهیرشان  و  قهرمانان  و 
را  اینکه هنرمان  به جای  ایران  در  ما  آن وقت  و  دارند  رسانه ای 
روی معرفی شاخص های فرهنگی خودمان و مشاهیر خودمان به 
جهان، معطوف کنیم، فقط در بدترین شکل ممکن از آن ها –چه 

تکنیکی و چه مفهومی- تقلید می کنیم.

    خبر

      سمیرا سرچمی

بیش از 100 مدل انواع مبلمان راحتی، کالسیک، اِل و سلطنتی تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 میـــز و صندلی هــای باغــــــــی و ویالیـــی

تاب های ریلکسـی و تابهای سه نفره باغی و ویالیــی

میز LCD تمام MDF به قیمـت درب کارخانــــــه

 لطفا و حتما قبل از خرید 

قیمت ها را مقایسه کنید

تعطیل و روزاهی جمعه  باز هستیم
ایام 

 سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

رختکن،جاکفشی
پا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوری

کمد لباسی

بوفه بزرگ

تشک طبی فنری سرویس خواب
میز آرایش مبـــل

در این شرایط اقتصادی هوای شما را داریم شرایط نقد و اقساط به مدت محدود

 انتهای بلـوار اصلی حجــت آبــاد  
     تلفـن تماس : 

0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 همگی یکجا : 24/500/000 تومان1

فروش ویــژه ماه مبارک رمضــان آغاز شد

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.

0 9 1 3  2 7 8  3 0 5 2 /0 9 1 3  1 4 5  2 6 4 3
ئی ا خد  0 9 1 9  2 3 0  5 0 3 6

 جناب آاقی حاج محمد اریان ژناد
مصیبت درگذشت مادر گرانقدرتان 

را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از درگاه 

خداوند متعال برای آن عزیز از دست رفته رحمت و مغفرت و 

برای شما صبر مسئلت داریم.

هفته انهم سخن اتزه

همکار گرامی؛

دکتــر سعدالـه صمدی )عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران(
انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی) جراحی بینی( 

سپتوپالستی ) جراحی انحراف بینی (
ماموپالستی ) کوچک، بزرگ ، باال کشیدن و پروتز پستان (

ابدومینوپالستی ) برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک ( 
برداشت چربی پهلوها و ایجاد فرم ساعت شنی

فیس لیفت ) جراحی زیبایی صورت ، از بین بردن شلی ، خط خنده و غبغب (
براکی پالستی ) جراحی بازو ، اصالح شلی پوست بازو (

بلفاروپالستی ) جراحی پلک ها ( 
باال بردن ابروها

جراحی پیشانی 
پروتز چانه و گونه 

پروتز باسن ، فیلر ) ژل و چربی(
تزریق ژل و چربی ، بوتاکس ، مزوتراپی، پالکت درمانی )پی ار پی ( 

رفع کک و مک ، لک صورت ، جای زخم و اسکار سوختکی و خالکوبی با لیزر
لیزر موهای زاید 

اتوپالستی ) زیبایی گوش ( 
زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی 

کرمـــان ،بلــوار جمهوری ، بعد ار سه راه هوا نیـــروز، برج اول ، طبقه ۷ ، واحد ۱ 
0 ۹ ۱ ۳ ۱ 4 ۱ 0 ۱ 2 ۹   - ۳ 2 6 5 8 ۳ ۱ 6 تلفــن: 

خانم فاطمه بیگلری پور با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 149 سیرجان مدعی است که سند 
مالکیت ششدانگ پالک 3  فرعی از 2482  اصلی  واقع در بخش 35 کرمان بنام خانم فاطمه بیگلری پور ثبت 
و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت، مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه، گواهی اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم دارد. در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی، سند مالکیت المثنی 

بنام مالک صادر خواهد شد.    993  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/02/01
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت


