6

دوشنبه  1بهمن  | 1397شماره 546
 14جمادي االول  21 | 1440ژانویه 2019

فرهنگو هنر

@PasargadNews

@PasargadNews
پيامك300099004806 :

برخی از هنرمندان شهر به دنبال خانه دکتر صادقی برای تاسیس خانه هنرمندان هستند

 گروه فرهنگوهنر
«خانه دکتر صادقی» هم یکی از
مشکالت حل نشده این شهر است و
گهگاهی خبری از آن منتشر میشود
که به زودی این اتفاق برایش میافتد
و قرار است پس از مرمت فالن کاربری
را داشته باشد .در آخرین پیشنهاد قرار
است پس از مرمت و کمک هنرمندان
به خانهی هنرمندان سیرجان تبدیل
شود« .خانه هنرمندان سیرجان» هم
خواستهای بود که برخی از هنرمندان
ماه قبل در دیدار با مدیرکل ارشاد استان
کرمان مطرح کردند و حاال به دغدغهای
تبدیل شده که دنبال آن بروند تا بلکه
رنگ واقعیت به خود بگیرد.
 بهترین مکان برای خانه
هنرمندان
محمدحسینخاکسارپورمسئول
بسیج هنرمندان و کارگردان تئاتر در
این باره میگوید :یک سال و نیم دنبال
راهاندازی خانه هنرمندان هستم .حدود
یک سال پیش رفتم خدمت آقای
منزل مرحوم دکتر صادقی  /عکس :آرشیو پاسارگاد
بهالدینی معاون فرماندار و عنوان کردم
که هنرمندان سیرجان به یک خانه نیاز
 برای ما مهم است که این مکان
قول همکاری بدهید من هم دنبال خانه
دارندوخانهدکترصادقیکهمتعلقبهآستان دکتر صادقی میروم .متوجه شدم خانه حفظشود
یداهلل قربانی رئیس انجمن خیرین
قدس رضوی است بهترین مکان برای خانه دکتر صادقی برای مرمت در اختیار انجمن
هنرمندان است .معاون فرماندار اعالم کرد خیرین سالمت است و به همین دلیل برای سالمتهمگفت:ماگفتیمهنرمندانبیایند
که ما خانه دکتر صادقی را برای مرمت و مذاکره نزد آقای قربانی مسئول انجمن کمک بدهند ما هم به آنها کمک میکنیم .به
استفاده به دانشکده علوم پزشکی اجاره خیرین سالمت رفتیم .ایشان هم استقبال گفته وی االن مشغول بردن آوارها هستیم.
دادهایم و یک آدرس دیگر برای این کار کرد .خاکسار افزود :این خانه با توجه به اول باید این خانه درست شود .دنبال اسپانسر
پیشنهاد داد آن خانه هم مربوط به آستان تفاهمنامه از سال 95ده سال در اختیار علوم میگردیم .برای ما مهم است که این مکان
قدس بود که آن را برای یک کار دیگر پزشکی بوده اما دانشکده هیچگونه فعالیتی حفظ شود و چه کسی از آن استفاده میکند
اجاره داده بودند و آنها هم داشتند تعمیر نداشته و در ظرف سه سال کاری نکردند و برای ما اولویت نیست .وی ادامه داد :این
میکردند .خاکسار ادامه داد چند روز پیش قرارداد فسخ شده است .خاکسار ادامه داد :یک منزل و یادگاری از دکتر صادقی بوده
آقای علیزاده مدیرکل ارشاد به سیرجان آمد قرار است با یک خیر هماهنگ کنیم و از و باید حفظ شود ،اگر پاتوق هنرمندان هم
و اسم خانه هنرمندان آمد و من هم دوباره خانه دکتر صادقی بازدید کنیم اما این طرح بشود چه اشکالی دارد .ولی اول باید پای کار
بیایند و کمک بدهند .خانه دکتر صادقی
پیگیر این موضوع شدم .به هنرمندان گفتم باید پخته شود.

درانتظار مرمت

 فرهنگ و هنر
نبوداسپانسرباعثشدهنمایش«آخرین
شیهه مادیان» که این روزها در تاالر
فردوسی روی صحنه است تبلیغات شهری
نداشته باشد .این موضوع را محمدرضا
فهمیمی نویسنده و کارگردان این نمایش
به پاسارگاد میگوید .وی در پاسخ به این

اجاره دانشکده علوم پزشکی بود و آنها کاری
نکردند و قرارداد فسخ شد ،ما آن را گرفتیم تا
تعمیر و بهسازی کنیم و به کسی که میتواند
استفاده کند بدهیم .ما واسطه خیر هستیم.
وی ادامه داد :االن هیچ کاربری برای آن
تعیین نشده و مهم حفظ این خانه است.
 حمایت می کنیم
سهراب بهاالدینی معاون سیاسی
امنیتی فرماندار سیرجان هم گفت :ما هم
موافقیم .آقای خاکسار پیش ما آمد و ما دو
خانه را پیشنهاد دادیم یکی ساختمانی در
خیابان امام که هتل کسری بود و دیگری
خانه دکتر صادقی .خودشان عالقهمند بودند
خانه دکتر صادقی برای این کار مناسبتر

اسپانسر نداشتیم ،تبلیغ نکردیم

سؤال که چرا تبلیغات تئاتر شما در شهر
دیده نمیشود گفت :هزینههای یک
نمایش باال است و اگر اسپانسر نداشته
باشیم با مشکل مواجه میشویم .ما هم
نتوانستیم برای این کار اسپانسر جذب
کنیم و به همین دلیل نتوانستیم تبلیغات
شهری داشته باشیم .وی در مورد استقبال

شهروندان از این کار گفت :تاکنون استقبال
خوب بوده است .نمایش «آخرین شیهه
مادیان» که از دوشنبه هفته گذشته روی
صحنه رفته در باره دوره گذار است یعنی
گذشتن از دوره فئودالیسم و رسیدن به
دوران مدرن .نمایشنامه این نمایش را
فهیمی از نمایشنامه «گوشهنشیان آلونتا»

اثر ژانپل سارتر اقتباس کرده و به گفتهی
او در واقع این نمایش بیانگر ماجراهای
دوران خودمان است چرا که همهی ما در
دوران گذار هستیم و اگر تونل زمان را در
نظر بگیریم در وسط این تونل هستیم و نه
میتوانیم بگوییم جامعهمان سنتیاست و
نه مدرن .ما آدمهای سرگشتهای هستیم

است .ما هم موافق این طرح هستیم.
ابتدا اینکه خانه دکتر صادقی حفظ
میشود و بعد هم هنرمندان صاحب یک
مکانمیشوند.
 خانه برای ما معضل شده
است
احمد صالحی مدیر آستان قدس
دفتر سیرجان در این رابطه به پاسارگاد
میگوید :خانه دکتر صادقی برای ما
معضلشدهاست.دانشکدهعلومپزشکی
سه سال با هزار ضرب و زور این را از ما
اجاره کرد ولی کاری انجام نداد .چندین
متقاضی برای این خانه داشتیم که آنجا
را مرمت کنند ولی آنها اجاره کردند و
سه سال دست نزدند .به گفته صالحی
باران آمد و دو سه تا از سقفهای این
خانه ریختند و دوباره جایگاه معتادان
شد .ما هم قرارداد را فسخ کردیم .ما
کارگر گرفتیم و آشغالها را بیرون
آوردیم و حاال آماده کار است .پیمانکار
مشخص شده و آجر هم از یزد خریداری
شده است .صالحی ادامه داد :دو سه
روز پیش آقای خاکسار آمد و ما هم
گفتیم ما از خدایمان است که این کار
انجام شود و یکی بیاید این بنای ارزشمند را
مرمت کند و بعد هم از آن استفاده کند .در
وقفنامه خانه دکتر صادقی نوشته عوایدی
آن برای بیمارستان امام رضا (ع) هزینه شود
و برای خانه پشتوانهای نگذاشتهاند .این خانه
مستهلک شده و باید یکی آن را اجاره کند و
ما هم همکاری میکنیم .اگر این خانه مرمت
نشود به زودی تخریب میشود .اگر یکی آنجا
هزینه کند ما هم به اندازه هزینه از اجاره کم
میکنیم .ما از طرح خانه هنرمندان استقبال
میکنیم.مابهآنهاگفتیمشمااینساختمان
را مرمت کنید و چند سال با اجاره پایین به
دلیل هزینهای میکنید از آن استفاده کنید.

که دنبال سرنوشت خودمان میگردیم .او
گفت :این نمایش کار گروه سیاه است که
در آن الله فهیمی ،رهام سلیمانزاده ،پرویز
بیگزاده ،وهاب سجادیان و الناز جهانشاهی
نقشآفرینی میکنند .وی ادامه داد :این
نمایش هرشب ساعت  6:30تا زمانی
تماشاگر باشد روی صحنه میرود.

کشف
اشیای
عتیقه پنج
هزار ساله

 ایرنا :سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان جیرفت گفت :اشیای عتیقهای با قدمت پنج هزار سال
ازسوی ماموران انتظامی کشف و ضبط شد .سرهنگ رضا محمدرضایی افزود :ماموران انتظامی جیرفت از
قاچاق محموله بزرگ عتیقه در این شهرستان مطلع و این موضوع در دستور کار قرار گرفت .وی افزود:
خودرویحاملاشیایعتیقهشناساییومتوقفشد.دربازرسیازاینخودرو11قطعهاشیایباستانیشامل
انواع ظروف از جنس نقره ،سنگ مرمر و صابون ،مجسمه از جنس سنگ مرمر ،دستبند از جنس نقره ،زنجیر
سفید 94،عدد مهره و تعداد 21عدد انگشتر که به صورت ماهرانهای جاساز شده بودند ،کشف و ضبط شدند.

یادداشت

هنرمندان از هم حمایتکنند
 حسین اطمینان
مخاطب تئاتر سیرجان
ریزش داشته و حاال اهالی
این رشتهی پرطرفدار هنری
به دنبال چرایی آن هستند.
هفته گذشته با تعدادی از
اهالی فرهنگوهنر سیرجان
تماس گرفتم و از آنها خواستم دالیل خود را برای
این موضوع که چرا تئاتر سیرجان مخاطب خود را
از دست داده بیان کنند .از حدود  10نفر هنرمندی
که با آنها تماس گرفتم تنها دو نفر حاضر به نوشتن
یادداشت شدند و یک نفر از این دو نفر هم به علت
مشغله کاری یادداشتاش را ارسال نکرد .نکتهی جالب
این که آنها دنبال نکردن تئاتر سیرجان را دلیل ننوشتن
یادداشت عنوان کردند و تقریبا یک جواب مشترک
داشتند اینکه ما در جریان نیستیم که اصال مخاطب
تئاتر کم شده است .بعد از آن به این موضوع فکر
کردم که تقریبا همهی هنرمندان رشتههای هنری از
نبود مخاطب گالیه دارند .با هر کدام از هنرمندان بعد

از نمایشگاهشان که صحبت میکنیم متوجه میشویم
تنها یکی دو اثرشان فروش رفته و همان یکی دو اثر
را هم خویشان و دوستانشان خریداری کردهاند .این
که مردم ما کتاب نمیخوانند ،فیلم نمیبینند ،روزنامه
نمیخوانند ،تئاتر نمیروند ،درست !اما هنرمندان ابتدا
بایدبهفکرخودشانباشند.اتفاقاسیرجانجامعههنری
بزرگی دارد .اگر فقط همین افراد از هم حمایت کنند
هنر سیرجان رونق میگیرد و یک اتفاق خوب دیگر هم
میافتد و آن این است که مردم هم با آثار هنری آشنا
میشوند .اگر هنرمندان ما به جای تابلوهای بازاری آثار با
ارزش هنرمندان شهر را خریداری کنند و به دیوار بزنند
کمکم دیگران هم آن را میبینند و تمایل به خرید پیدا
میکنند .اگر هنرمندان با خانوادههایشان برای دیدن
تئاتر بروند ،مخاطبان تئاتر هم به سالنها باز میگردند.
اما هفته گذشته هنگام پیگیری مطلب از رونق افتادن
مخاطبان تئاتر یک موضوع مهم را متوجه شدم که اکثر
اهالی فرهنگوهنراین شهر تئاتر نمیبینند و اگر آنها در
رفتارشان تجدید نظر نکنند ،مخاطب هنر در سیرجان
روزبهروزکمرنگترمیشود.

خبر

برگزاری سوگواره تعزیه استان کرمان

 گروه فرهنگوهنر
دبیر سوگواره تعزیه استان کرمان گفت :بیست
و دومین سوگواره تعزیه استان کرمان از اول تا دهم
بهمن ماه در پارک مطهری کرمان برگزار میشود.
بهگزارشباشگاهخبرنگارانجوان،عباسساالری
دبیر سوگواره تعزیه استان کرمان گفت :برای شرکت
در بیست و دومین سوگواره تعزیه استان کرمان ۱۴
گروه با  ۱۷۷اثر متقاضی شرکت در سوگواره بودند
که پس از اعالم نظر هیئت بازبینی؛ ۱۰مجلس تعزیه
برای اجرا در سوگواره انتخاب شدند .وی افزود:هیئت
بازبینی؛متشکلازاعضایهیئتمدیرهانجمنتعزیه
کرمان و همگی از پیشکسوتان تعزیه کرمان هستند.
وی تصریح کرد :سوگواره تعزیه کرمان از سال  ۷۳با
برگزاری اولین دوره سوگواره تعزیه آغاز به کار کرد.
ساالری ادامه داد :همچنین در سالهای ،۸۷
 ۸۹و  ۹۱این سوگواره به صورت ملی و با حضور
 ۱۰گروه تغزیه از استانهای کشور در کرمان برگزار

شده است.
وی ارتقای تعزیه استان کرمان را یکی از اهداف
برگزاری این سوگواره برشمرد و افزود :هدف از
برگزاری بیست و دومین سوگواره تعزیه؛ بسترسازی
برای ارتقای تعزیه کرمان و تبادل تجربیات بین
گروههای تعزیه است.
نماینده انجمن تعزیه ایرانیان در کرمان اظهار
کرد :احیای جشنواره تعزیه استان پس از دورهای
وقفه برای اعضای هیات مدیره انجمن یکی از نکات
قابل اهمیت است و الزم بود که در اسرع وقت
برگزار میشود .وی گفت :به همین دلیل فراخوان
این سوگواره در مرداد ماه  ۱۳۹۷صادر شد و قرار
بود که این سوگواره در ایام اربعین اجرا شود؛ اما با
توجه به این که در آن ایام تعدادی از تعزیهخوانها
در راهپیمایی اربعین شرکت کردند؛ هیئت مدیره
انجمن تصمیم گرفت تا زمان برگزاری این سوگوار را
به زمان فعلی یعنی اول تا دهم بهمنماه تغییر دهد.

در راستای استفاده بهینه از انرژیهای تجدیدپذیر(خورشیدی و بادی) در سفر معاون وزیر نیرو به سیرجان صورت گرفت؛

افتتاح ایستگاه دکل بادسنج و برگزاری سمینار
«سرمایهگذاری انرژیهای تجدیدپذیر»

 ایستگاه دکل بادسنج واقع در کیلومتر  30جاده
سیرجان -کرمان روز چهارشنبه بیست و ششم دی ماه
 97با حضور معاون وزیر نیرو و رییس ساتبا ،مدیرکل برق
جنوب استان کرمان ،فرماندار و امام جمعه سیرجان و
نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسالمی و
جمعی از مسئوالن دیگر افتتاح شد.
 شرایط مناسب شهرستان سیرجان در بخش
انرژیهایخورشیدی
بعد از مراسم افتتاح ایستگاه دکل بادسنج ،سمینار
سرمایهگذاری انرژیهای تجدیدپذیر(خورشید-باد) با حضور
متقاضیان سرمایهگذاری نیروگاههای خورشیدی در دانشگاه
صنعتی سیرجان از سوی شرکت برق جنوب برگزار شد .در
ابتدای همایش مهدوینیا مدیرکل برق جنوب استان کرمان
طی سخنانی از اقدامات و تالش نیروهای شرکت برق جنوب
صحبت کرد .وی گفت« :تعداد زیادی از مناطق روستایی استان
از طریق انرژی خورشیدی برقدار شدهاند که از این حیث استان
کرمان مقام اول را در کشور دارد» .مهدوینیا ایجاد منابع انرژی
تجدیدپذیر در آینده صنعت برق استان را یکی از فرصتهای
مهم شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان برشمرد.
وی در ادامه گفت« :ظرفیتهای کالنی که انرژیهای پاک و
تجدیدپذیر در جنوب کرمان باعث شده تا شرکت برق جنوب
درصدد استفاده از انرژیهای خورشیدی و بادی برای تولید
برق در آینده باشد که در چنین صورتی امکان بهرهوری از این
انرژیها در بخشهای خانگی ،تجاری ،صنعتی و عمومی فراهم
خواهد شد» .مهدوینیا در پایان سخنان خود با اشاره به وجود
انرژیهای خدادادی خورشیدی در شهرستان سیرجان و وجود
شرایط مناسب این شهرستان در بخش انرژیهای خورشیدی
به مردم توصیه نمود تا در این بخش سرمایهگذاری کنند.
همچنین مهندس ﻧﺼﺮاﻟﻬﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮق منطقهای اﺳﺘﺎن
ﮐﺮﻣﺎن در این همایش از صدور  150مجوز احداث نیروگاه
تجدیدپذیر در استان کرمان خبر داد و افزود« :برخی ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن
با درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز و نیز ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻣﯿﻦ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ
اﻗﺪاﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺪادهاﻧﺪ و در صورتی که این افراد در ﻣﺪت زﻣﺎن
ﻣﻘﺮر ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎهها را راهاﻧﺪازي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺠﻮزشان ﺑﺎﻃﻞ و
زﻣﯿﻦ از آنها ﮔﺮﻓﺘﻪ میشود».
 پیشگامی استان کرمان در زمینه انرژیهای
تجدیدپذیر
دکتر صادقزاده معاون وزیر نیرو و رییس سازمان
انرژیهای تجدیدپذیر(ساتبا) در این همایش گفت« :استان
کرمان در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر (خورشیدی -بادی)

جزو استانهای پیشگام و موفق بوده است .خصوصا شهرستان
سیرجان که در بهترین منطقه تابشی خورشید قرار دارد ».وي
در ادامه عنوان کرد« :ﻃﺮح ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮق از ﺳﺎل 1394

ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺟﺮا ﺷﺪه است که در این زمینه ﺣﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران
ﺧﺎرجی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻃﺮح ورود ﮐﺮده و اوﻟﯿﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎههای ﻣﮕﺎواﺗﯽ
ﺧﻮرﺷﯿﺪي را ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ داﺧﻠﯽ اﺣﺪاث ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ این

مشارﮐﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻋﻼوه ﺑﺮ ورود ارز ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻋﺚ ورود
داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎههای ﺧﻮرﺷﯿﺪي در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﮕﺎواﺗﯽ
ﺑﻪ اﯾﺮان شده است» .به گفتهی وی برای راهاندازی این دکل

مبلغ  500میلیون تومان از محل اعتبارات شرکت توزیع نیروی
برق جنوب کرمان هزینه شده است و همچنین سنسورهای
نصب شده بر روی این دکل تمام اطالعات را از قبیل شدت،
سرعت وزش باد و همچنین میزان ارتفاع باد و رطوبت هوا را
پردازش میکند و به مرکز دیتای شرکت توزیع نیروی برق
جنوب کرمان میفرستد که بعد از رصد این اطالعات به طور
ماهانه امکان راهاندازی نیروگاه بادی فراهم خواهد شد.
طبق گفته آقای صادقزاده در سال گذشته  500مگاوات
انرژی تجدیدپذیر در کشور تولید شده است که با برنامهریزیهای
مناسب و حمایت دولت از بخشهای خصوصی این رقم در
آیندهای نزدیک تا  1000مگاوات افزایش مییابد .وی افزود:
«استان کرمان در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر (خورشیدی
و بادی) جزو استانهای پیشگام و موفق بوده است؛ خصوصا
شهرستان سیرجان که در بهترین منطقه تابشی خورشید قرار
دارد .در حال حاضر به میزان دو هزار مددجوی کمیته امداد
ی تجدیدپذیر در کشور مشغولاند» .مدیرعامل
به تولید انرژ 
شرکت برق منطقهای استان هم از صدور  150مجوز احداث
نیروگاه تجدیدپذیر در کرمان خبر داد و گفت« :شرایط مناسبی
برای جذب سرمایهگذار در این حوزه فراهم شده است».
 ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻧﯿﺮوﮔﺎهها
در این همایش اعالم شد که ﺑﻮدﺟﻪ ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻧﯿﺮوﮔﺎهها ﺑﺮاي ﺳﺎل  98در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد همچنین ﮐﺸﺎورزان دارای زﻣﯿﻦ ﺑﺎ
ﮐﺎرﺑﺮي ﮐﺸﺎورزي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ تفاهمنامه ﺑﺎ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي
و وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي ﺑﺮاي راهاﻧﺪازي ﻧﯿﺮوﮔﺎه
ﺧﻮرﺷﯿﺪي ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ اﻗﺪام
ﺑﻪ ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازي ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
مهمترین اهداف سفر معاون وزیر نیرو به شهرستان
سیرجان بررسی ظرفیتهای بالقوه شهرستان برای احداث
نیروگاههای خورشیدی و بادی با مشارکت بخش خصوصی
است .وی اظهار امیدواری کرد« :با وجود عوامل محیطی بسیار
مناسب در شهرستان سیرجان احداث نیروگاههای بادی و
خورشیدی انجام شود» .وی از اختصاص بیش از  2هزار میلیارد
تومان هزینه اعتبار برای این طرح خبر داد.
ﻫﺪف از برگزاری این همایش ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﺻتها و
ﭼﺎلشهای ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺮژیهای ﺗﺠﺪﯾﺪپذیر بود که
در این همایش معاون مدیرکل وزیر نیرو و مدیرکل برق
جنوب و دیگر مسئوالن وزارت نیرو پاسخگوی سئوالت
سرمایهگذاران و افراد خواهان سرمایهگذاری در زمینه
انرژیهای تجدیدپذی ر بودند.

