
به گفته مدیر کل ارشاد جنوب، شهرداری که مالک سینما شوباد کهنوج است هیچ اقدامی 
برای واگذاری این سینما به بخش خصوصی و فعال شدن آن نمی کند 

گرد و غبار در ریگان، 163 نفر را راهی مراکز 
درمانی و راه 83 روستا را مسدود کرد

اعتراض کشاورزان رفسنجانی به 

فعالیت معدن شن و ماسه علی آباد

چراغ سینما شوباد 
کهنوج خاموش است

کرمان از امروز میزبان بازدیدکنندگان نمایشگاه 
بین المللی گردشگری در تهران است

رئیس سازمان صمت جنوب کرمان اعالم کرد:

همکاری صندوق بیمه سرمایه گذاری 
معادن کشور در تامین برق معادن جنوب
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 برگزاری با شکوه راهپیمایی چهل و یکمین 

سال پیروزی انقالب در کرمان
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 بهمــن   23 چهارشــنبه         680 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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عکاسی را با ترس 

و دلهره تجربه کردم!
محمد لطیف کار
یادداشت مهمان

19 بهمـن 1398/ مظفـر طاهـری کـه در کرمان 
می گویـد  اسـت  شـهره  عکاس باشـی  بـه 
انقـاب  جریـان  در  وهفـت،  پنجـاه  سـال  در 
اسـامی، در تظاهرات هـا و راهپیمایی هایـی که 
برپـا می شـد، دوربیـن بـه دسـت حاضـر بودم 
زحمـت  تاریخـی  رویـداد  ایـن  ثبـت  بـرای  و 
زیادی کشـیدم. در آن زمان فقط بیسـت سـال 
داشـتم و تـازه عکاسـی را شـروع کـرده بـودم. 
اولیـن عکسـی را کـه از انقـاب گرفتـم شـروع 
تظاهـرات در کرمـان بـود، و در نهایـت تـرس و 
دلهـره ایـن  کار را انجام دادم. پس از آن منتظر 
بـودم که هـر لحظـه در خانه مان را بزننـد و مرا 
جلـب کننـد، ولـی وقتی  کـه خبری نشـد دلیر 

شـدم و بقیـه ی تظاهرات هـا را هـم رفتـم.
عکاس باشـی کرمـان در گفت  وگویـی کـه روز 
این کـه  بـه  اشـاره  بـا  داشـتم  او  بـا  گذشـته 
بابـت تاشـی کـه کـردم بـه دنبـال  هیـچ گاه 
منافـع مـادی نبـودم، به طـور ضمنـی از این که 
قـدر کارهایش هـم آن طور که شایسـته بودند، 
دانسـته نشـد گایه کـرد، و گفت: شـاید خیلی 
جالـب باشـد، چهل و یک سـال از عمـر انقاب 
می گـذرد و ایـن مصاحبـه اولیـن مصاحبـه ای 
اسـت کـه در رابطـه بـا عکس هـای انقـاب بـا 
مـن می شـود، حتـی تـا آن جـا کـه در خاطـرم 
از  نمایشـگاهی  مـن  کـه  زمانـی  در  اسـت، 
هنرهـای  مـوزه  در  را  انقـاب  عکس هـای 
معاصـر صنعتـی کرمـان برگـزار کـردم تنها یک 
مصاحبـه ی چنـد دقیقـه ای توسـط تلویزیـون 
شـبکه کرمـان بـا من شـد کـه نمی دانـم چقدر 

از آن پخـش شـد!
کـه  طاهـری  آقـای  بگـذرم  کـه  گایه هـا  از 
و  شـده  پایتخت نشـین  اسـت  سـالی  چنـد 
او  بیمـاری  از  حاکـی  مـا  اخیـر  شـنیده های 
بـود، در ایـن مصاحبـه خبرهـای خوبـی هـم 
داد. از جملـه این کـه گفت: »بـه لطف خداوند 
متعـال رو بـه بهبـودی هسـتم و حالـم خوب 
اسـت … و آخریـن نکتـه کـه شـاید کمی هم 
خـود بزرگ  بینـی باشـد این کـه در اسـفندماه 
پارسـال گواهـی درجه یـک هنری کـه معادل 
دکتـرای هنر اسـت، از طـرف وزارت فرهنگ و 

ارشـاد اسـامی بـه مـن اعطا شـد«.

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان خبر داد

برگزاری با شکوه راهپیمایی چهل و یکمین بهره مندی ۱۲۰۰ نفر از خدمات کاروان های سالمت در کرمان
سال پیروزی انقالب در کرمان

۷۴۰ مددجوی کمیته امداد استان کرمان 
فروشنده برق به دولت

 رضـا فـاح مدیـر عامـل جمعیـت هـال احمـر اسـتان 
کرمـان، گفـت: در روز هـای پایانـی ایـام دهـه فجـر سـه 
کاروان سـامت و امیـد در شهرسـتان های رفسـنجان، 
بافـت و راین برگزار شـد کـه بیش از 1200 نفـر از خدمات 

ارائـه شـده ایـن کاروان بهره منـد شـدند.
ارائـه خدمـات بهداشـتی، سـامت و  او بـا اشـاره بـه 
حمایتـی ارائه شـده در این کاروان ها افـزود: ارزش ریالی 

خدمـات ارائـه شـده 13 میلیـون تومـان اسـت.
او عنـوان کـرد: همچنیـن 200 نفـر از خدمـات کاروان 
سـامت و امید در روسـتای اسماعیل آباد نوق رفسنجان 

هـم بهر ه منـد شـده اند.
مدیـر عامـل جمعیت هال احمر اسـتان کرمان با اشـاره 
بـه همـکاری خانـه هـال روسـتای اسـماعیل آبـاد در 
ایـن برنامـه گفـت: قریب بـه 200 نفـر از خدمـات کاروان 
سـامت و امید در روسـتای اسماعیل آباد نوق رفسنجان 

بـه مناسـبت دهه فجـر بهره مند شـدند.
فـاح بابیـان حضـور چهـار پزشـک متخصـص داخلـی، 
عمومی، ماما، روانشـناس و مشـارکت تیم سـحر در این 
کاروان، افـزود: ویزیـت و توزیع داروی رایگان و همچنین 
ارائـه برنامه هـای ورزشـی، هنـری و آموزشـی از جملـه 

خدمـات ارائـه شـده بـه اهالی این روسـتا اسـت.
او بـا اشـاره به اینکـه ارزش ریالی خدمات ارائه شـده در 
ایـن کاروان 11 میلیـون تومان اسـت، ادامه داد: همچنین 
30 نفـر از خدمـات بهداشـتی و درمانـی کاروان سـامت 
در روسـتای عنبروتـک بـه مناسـبت ایام دهـه فجر بهره 

مند شـده اند.
فـاح گفـت: ایـن پـروژه با هدف کمـک رسـانی در حوزه 
بهداشـت و درمـان در مناطق کمتر توسـعه یافتـه در راین 

اجرا شـده است.
او بـا اشـاره به توزیـع داروی رایگان در ایـن کاروان افزود: 
ارزش ریالـی خدمـات ارائـه شـده در ایـن روسـتا یـک 

میلیـون تومان اسـت.
فـاح از اجـرای کاروان سـامت در منطقه عشـایری چاه 
زاغ از توابـع َخبـر بـا مشـارکت جمعیـت هـال احمـر و 
بسـیج جامعـه پزشـکی شهرسـتان بافـت به مناسـبت 
دهـه فجـر و چهـل و یکمیـن سـالگرد پیـروزی انقـاب 
اسـامی خبـر دادو بیان کـرد: کمک به بهداشـت و ارتقاء 
سـطح سـامت افـراد نیازمنـد در مناطـق کمتـر توسـعه 
یافتـه را از اهـداف برگـزاری ایـن کاروان سـامت اسـت.
مدیـر عامـل جمعیت هـال احمر اسـتان کرمـان افزود: 
یـک هزار نفـر در این طرح از خدمات ایسـتگاه سـامت 
و دارویـی بـه ارزش اعتبـار یـک میلیون تومـان بهره مند 

شدند.
منطقه عشـایری چـاه زاغ از توابع خبـر در 120 کلیومتری 

شهرسـتان بافت واقع شـده است.

ایرنـا - راهپیمایـی حماسـی و باشـکوه چهـل و یکمیـن 
سـالگرد پیـروزی انقـاب اسـامی در شـهر کرمـان دیـار 
سـردار سـپهبد شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی همزمـان با 
سراسـر کشـور از چهار راه طالقانی به سـمت میدان عاشورا 

شـد. برگزار 
بـه گـزارش ایرنـا، آییـن راهپیمایـی 22 بهمن شـهر کرمان 
سـاعت 9 امـروز) سـه شـنبه( بـا حضـور نماینـده ولـی 
فقیـه در اسـتان و امـام جمعـه کرمـان، اسـتاندار کرمـان، 
نماینـدگان مردم  در مجلس شـورای اسـامی، فرماندهان 
نظامـی و انتظامـی، جمعی از مسـئوالن و خیل عظیمی از 

مـردم همیشـه در صحنـه  ایـن شـهر آغاز شـد.
در طلیعه چهل و یکمین سـالگرد پیروزی انقاب اسـامی 
مـردم انقابی و فهیم اسـتان و شـهر کرمان بـه خیابان ها 
آمدنـد تـا اوج ارادت و پیروی خود را نسـبت به آرمان ها و 
راه  امـام راحـل، مقام معظم رهبری و شـهدا نشـان دهند.

انبـوه راهپیمایـی کنندگان با در دسـت داتشـن پرچم های 
سـه رنـگ ایران، حمل پاکارد و دسـت نوشـته هـا  به یاد 
بهمـن خونین 5۷ شـعارهای هللا اکبر خامنـه ای رهبر، 22 
بهمـن مـاه یوم هللا یـوم هللا، لبیک یا خامنه ای سـر دادند.

ازاده  رهبـر  ای  رهبریـم،  فداییـان  ذوالفقـار حیدریـم  مـا 
امـاده ایـم امـاده ایـم، ایـن سـخن جاویـد روح خداسـت 

ام الفسـاد قـرن مـا امریکاسـت ،مرگ بـر امریـکای مردم 
قطعـی  شکسـت  سـال  امسـال  مـاه  بهمـن  فریـب،22 
امریکاسـت، سـردار دل هـا اسـوه حیـات اسـت ،مـرگ بر 
امریـکا، مـرگ بر اسـراییل، مرگ بر ال سـعود خائن،مرگ 
بـر منافـق،هللا اکبر.نماد شـیطان لعین امریکاسـت، محور 
هـر جنایتـی امریکاسـت،نه سـازش نـه تسـلیم نبـرد بـا 
امریـکا. ترامـپ دشـمن هـر ایرانـی اسـت قاتـل قاسـم 
سـلیمانی اسـت، دشـمن مـا رو بـه ویرانـی اسـت زنـده و 
جاویـد سـلیمانی اسـت و ]خـون سـلیمانی مـا میجوشـد 
ملت علیه دشـمن می خروشـد از جمله شـعارهای امروز 
راهپیمایـی کننـدگان کرمانـی بـود. همزمانـی 22 بهمـن و 
اربعیـن شـهادت سـردار دلهـا سـپهبد شـهید حاج قاسـم 
سـلیمانی و دیگـر شـهدای جبهـه مقاومـت، امسـال جلوه 
خاصـی بـه مراسـم راهپیمایـی داده اسـت و  مـردم شـهر 
کرمـان بـا حضـور همیشـگی و پرشـور خـود بـا خـون این 

شـهدا تجدیـد میثـاق کردند.
در طـول مسـیر هـای اصلـی و فرعـی راهپیمایـی برنامـه 
هـای فرهنگـی و تبلیغـی مانند برپایی ایسـتگاه سـامت، 
ایسـتگاه پاسخگویی به شبهات، ایسـتگاه نقاشی کودکان، 
ایسـتگاه هـای صلواتی، اجرای گروه های سـرود و دسـته 

هـای رزم نـواز و غیره برپا شـده اسـت.

ایسـنا- مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان کرمـان بـه موقعیـت 
نورگیـری اسـتان کرمـان و بهره منـدی ایـن اسـتان از نعمـت 
از دو سـال  اشـاره کـرد و گفـت:  نـور خورشـید  خـدادادی 
قبـل کـه طـرح نیروگاه هـای خورشـیدی در اسـتان کرمـان 
حمایـت  تحـت  مددجـوی  تاکنـون ۷۴0  اسـت  اجراشـده 
کمیتـه امداد اسـتان فروشـنده برق بـه دولت شـده اند و هر 
خانـواده میانگیـن ماهـی یک میلیـون تومـان به دولـت برق 
می فروشـد."یحیی صادقـی" صبح امـروز دوشـنبه 21 بهمن 
مـاه در جمـع خبرنگاران کمیته امداد را مولود انقاب دانسـت 
و افـزود: ایـن نهـاد 22 روز پـس از پیـروزی انقاب اسـامی 

توسـط امـام راحـل، بنیان گـذار انقـاب اسـامی راه انـدازی 
شـد.وی بیـان کرد: طی سـال های اولیه که ایـن نهاد یک نهاد 
نوپایـی بـود مدل کار آن ارتزاق مـردم بوده ولی بعدازآن کمیته 
امداد علمی تر شـد و در بحث توانمندسـازی و اشـتغال برای 

خانواده هـای محـروم و اعضـای آن هـا ورود پیـدا کـرد.
صادقـی بـا بیـان اینکـه اسـتان کرمان بـه  عنـوان پهناورترین 
اسـتان کشـور آمـار محرومـان آن بسـیار باالسـت گفـت: 10 
درصـد خانواده هـای اسـتان کرمـان تحـت حمایـت کمیتـه 
امـداد قـرار دارنـد کـه ایـن آمـار خوبی بـرای اسـتان ثروتمند 
کرمـان نیسـت و بایـد اقدامـات و فعالیت های بیشـتری در 

جهـت رفـع فقـر و محرومیـت در اسـتان انجـام شـود.
وی بـه اقدامـات ایـن نهاد در حوزه اشـتغال محرومان اشـاره 
و بیـان کرد: امروزه کمیته امداد در جایگاهی قرارگرفته اسـت 
کـه یکـی از تاثیرگذارتریـن دسـتگاه ها در ایجـاد اشـتغال در 
جامعه اسـت.مدیرکل کمیته امداد اسـتان کرمـان تاکید کرد: 
نـگاه کمیتـه امـداد بـر این اسـت کـه خانواده هایی کـه به هر 
دلیـل تحـت حمایـت کمیته امـداد قـرار می گیرنـد به صورت 
موقتی تحت حمایت باشـند و با راهنمایی و مشـاوره و ایجاد 

اشـتغال زمینـه توانمندی آن ها فراهم شـود.
وی ادامـه داد: افـرادی کـه به امـداد ورود پیـدا می کنند ابتدا 
مـورد مشـاوره قرار می گیرنـد و بعد از مشـاوره و آموزش های 
الزم بـا اسـتفاده از تسـهیات قرض الحسـنه اشـتغال بـرای 
آن ها مشـاغل خرد و متنـوع ایجاد می شـوند.مدیرکل کمیته 
امـداد اسـتان کرمـان بـه موقعیـت نورگیـری اسـتان کرمـان 
و بهره منـدی ایـن اسـتان از نعمـت خـدادادی نـور خورشـید 
اشـاره کـرد و گفـت: از دو سـال قبـل کـه طـرح نیروگاه هـای 
خورشـیدی در اسـتان کرمـان اجراشـده اسـت تاکنـون ۷۴0 
مددجـوی تحـت حمایت کمیته امداد اسـتان فروشـنده برق 
بـه دولت شـده اند و هـر خانواده میانگیـن ماهی یک میلیون 
تومـان بـه دولـت برق می فروشـد.وی بـه تعهد کمیتـه امداد 
اسـتان کرمـان در کارگـروه اشـتغال اسـتان در سـال جـاری 
اشـاره و بیـان کـرد: تعهـد کمیتـه امـداد در کارگروه اشـتغال 
اسـتان ایجـاد 12 هـزار شـغل بـرای مددجویـان و محرومان 
اسـت.صادقی بابیـان اینکـه بیـش از 21 هـزار فرزنـد یتیم و 
محسـنین تحت حمایت کمیته امداد اسـتان کرمان قرار دارد 
گفـت: ایـن افراد توسـط حامیان نیکـوکار حمایت می شـوند 
و ماهیانـه کمک هایـی توسـط حامیان به حسـاب ایـن ایتام 
واریـز می شـود.وی در ادامـه بیـان کـرد: در بحـث به کارگیری 
و اشـتغال فرزنـدان خانواده های تحـت حمایت نیز جمعیت 
قابل توجهـی از فرزنـدان مددجویـان تحـت حمایـت اسـتان 

توسـط کارفرمایـان بـه کار گرفته شـده اند.

12 تا 1323 تا 23

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

ت اول
نوب

کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تاارائــه پیشــنهاد مناقصه گــران و بازگشــایی پاکت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت 
)ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام درســایت مذکــور و 

دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند
مشخصات این مناقصه در سایت شرکت مهندسی آب وفاضالب به آدرس www.abfakerman.ir موجود میباشد.

تاریخ انتشار مناقصه درسامانه ساعت:   8 صبح  روز چهار شنبه مورخ : 98.11.23
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19 روز دو شنبه مورخ 98.11.28

مهلــت زمانــی ارائــه پیشــنهاد در ســامانه: ســاعت: 19 روز پنــج شــنبه مــورخ:  98/12/08  و تاریــخ تحویــل ضمانتنامــه بــه دبیرخانــه شــرکت ســاعت:11  روزپنــج شــنبه 
مــورخ: 98.12.08

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت: 09:30 صبح   روز شنبه  مورخ 98.12.10
- الزم بــه ذکــر اســت درزمــان بازگشــایی پاکــت هــای "الــف، ب و ج"،   یــک نفــر نماینــده از هــر کــدام از شــرکت کننــدگان  مــی  توانــد درجلســه بازگشــایی پــاکات 

حضــور داشــته باشــد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

 آدرس: کرمان-بلوار 22 بهمن- شرکت آب و فاضالب شهری استان کرمان-دفتر قراردادها و تلفن 03433222282
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768

آگهی مناقصه ۷8/الف/۱۱-98 م
شـرکت آب و فاضـالب شـهری اسـتان کرمـان در نظر دارد مناقصه  عمومی بازسـازی شـبکه آبرسـانی کهوروئیه جیرفت را بـا برآورد: 

7.924.943.519  ریـال و مبلـغ ضمانـت فراینـد ارجاع کار: 396.300.000  ریال.) به شـماره: 2098005963000085  درسـامانه سـتاد 
ایران(.ازمحـل اعتبـارات عمرانـی و با حداقل تعدادشـرکت کنندگان دو نفر را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولـت برگزار نماید. 
لـذا از کلیـه شـركت هایـي کـه  دارای گواهی صالحیت پیمانکاری  در رشـته آب صـادره از سـاجار  و هم چنین صالحیت ایمنـی صادره از 

اداره کار و تامیـن رفـاه اجتماعی می باشـد، دعوت می شـود.
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رئیــس ســازمان صمــت جنــوب کرمــان اعــام کــرد
در  اتفــاق  مهمتریــن  پایــدار  اشــتغال  ایجــاد 
کرمــان  جنــوب  معدنــی  صنایــع  و  معــادن  حــوزه 
مســلم مروجــی فــرد گفــت: بهتریــن و مهمتریــن اتفــاق 
در حــوزه معــادن و صنایــع معدنــی، ایجــاد اشــتغال 
ــد.  ــی باش ــه م ــادی منطق ــق اقتص ــت رون ــدار در جه پای
بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری شبســتان از کرمــان 
جنــوب، همایــش طــرح احیــا، فعالســازی و توســعه 
معــادن کوچــک مقیــاس جنــوب کرمــان در ســالن 
شــد.  برگــزار  جیرفــت  اصنــاف  اتــاق  اجتماعــات 
»مســلم مروجــی فــرد« در حاشــیه برگزاری ایــن همایش 
بــا اشــاره بــه وضعیــت معــادن و عملکــرد ســازمان در حوزه 
معــادن و صنایــع معدنــی جنــوب کرمــان، گفــت: در حــوزه 
صنایــع معدنــی تاکنــون 263 فقــره پروانــه اکتشــاف، 13۷ 
ــرداری و گواهــی کشــف معــدن، 50  ــره ب ــه به ــره پروان فق
فقــره جــواز تاســیس و 1۴ فقــره جــواز راه انــدازی کارخانــه 
فــرآوری مــواد معدنــی در جنــوب کرمان صادر شــده اســت.

رئیــس ســازمان صمــت جنــوب کرمــان خاطرنشــان کــرد: 
بهتریــن و مهمتریــن اتفــاق در ایــن حــوزه، ایجــاد اشــتغال 
ــد.  ــی باش ــه م ــادی منطق ــق اقتص ــت رون ــدار در جه پای
ــه  ــی ک ــای عال ــیل ه ــم پتانس ــی رغ ــه داد: عل وی ادام
در زمینــه معــادن در منطقــه جنــوب کرمــان وجــود 
ــرق،  ــود ب ــون نب ــاختی همچ ــر س ــکات زی ــا مش دارد ام
ــن  ــادن و تامی ــدازی مع ــرای راه ان ــرمایه ب ــتن س نداش
بــر  را  موانعــی  تســهیات،  دریافــت  بــرای  وثیقــه 
انــد. آورده  وجــود  بــه  منطقــه  پیشــرفت  راه  ســر 

مروجــی بــه دســتاورد ایــن نشســت اشــاره کــرد و 
افــزود: شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد معدنــی و صنــدوق 
ــن  ــادن کشــور در بحــث تامی بیمــه ســرمایه گــذاری مع
زیرســاخت هــای مــورد نیــاز خصوصــا بــرق مــورد 
ــافات  ــادن و اکتش ــازی مع ــز فعالس ــادن و نی ــاز مع نی
در حــوزه معــادن جنــوب کرمــان قــول مســاعد داد.

گفتنــی اســت؛ ایــن همایــش بــا حضــور رئیس ســازمان 
صنعــت، معــدن و تجــارت جنــوب کرمــان، مجــری طــرح 
ــواد  ــد م ــه و تولی ــرکت تهی ــاس ش ــک مقی ــای کوچ ه
معدنــی ایــران، رئیــس صنــدوق بیمــه ســرمایه گــذاری 
معــادن ایــران، رییــس ســازمان زمیــن شناســی اســتان 
کرمــان، رئیــس خانــه معــدن اســتان کرمــان و جمعــی 
ــان  ــد و در پای ــزار ش ــان، برگ ــوب کرم ــکاران جن از معدن
ــری  ــور حداکث ــا حض ــخ ب ــش و پاس ــه پرس ــز جلس نی
بیــن معدنــکاران و مســئولین مربوطــه انجــام شــد.

فرمانـــدار ریـــگان گفت:گـــرد و غبـــار شـــدید 
ـــرای  ـــکاتی را ب ـــی مش ـــن روز متوال در چهارمی

ـــت. ـــود آورده اس ـــه وج ـــگان ب ـــی ری اهال
بـــه گـــزارش خبرنـــگار گـــروه اســـتان هـــای 
کرمـــان،  از  جـــوان  خبرنـــگاران  باشـــگاه 
ـــرد  ـــت: گ ـــگان گف ـــدار ری ـــری فرمان ـــن باق امی
وغبـــار شـــدید باعـــث کنـــدی عبـــور و مـــرور 
ــده  ــار شـ ــگان چابهـ ــت ریـ ــور ترانزیـ در محـ

اســـت.
ـــی ۴روز  ـــدید ط ـــار ش ـــح کرد:گردوغب او تصری
ـــی  ـــز درمان ـــی مراک ـــر را راه ـــون 163نف ـــا کن ت

ـــت. ـــرده اس ک
فرمانـــدار ریـــگان افـــزود:  گـــرد و غبـــار 
شـــدید راه ارتباطـــی  83روســـتا را مســـدود 
ـــداری  ـــون اداره راه ـــا کن ـــه ت ـــت ک ـــوده اس نم
نیمـــی از ایـــن را ههـــا را بازگشـــایی نمـــوده 
اســـت.باقری وضعیـــت ریـــگان را در کشـــور 
حمایـــت  وخواســـتار  برشـــمرد  بحرانـــی 
ـــون  ـــتان کان ـــن شهرس ـــئولین از ای ـــدی مس ج

بحـــران فرســـایش بـــادی شـــد.
از  بعـــد  ریـــگان  شهرســـتان  افـــزود:  او 
ــران  ــون بحـ ــه کانـ ــن نقطـ ــتان دومیـ خوزسـ
فرســـایش بـــادی در کشـــور می باشـــد کـــه 
ــان دارد ــار طوفـ ــرد وغبـ ــال گـ ــی از سـ نیمـ

گـــرد و غبـــار تـــا کنـــون 16روســـتا را خالـــی 
محاصـــره  در  را  و150روســـتا  ســـکنه  از 

اســـت. داده  قـــرار  روان  شـــن های 

از  ایرنـا - طـرح تجهیـز و یکپارچه سـازی یکهـزار هکتـار 
زمین هـای کشـاورزی مناطـق محـروم قلعه گنـج در جنوب 

اسـتان کرمـان بـه بهره بـرداری رسـید.
اراضـی  یکپارچه سـازی  و  تجهیـز  طـرح  نخسـت  فـاز 
بخـش  مندوسـتی  و  سـورَدر  روسـتاهای  کشـاورزی 
یکمیـن  و  چهـل  بـا  همزمـان  قلعه گنـج  چاه دادخـدای 
علی مـراد  حضـور  بـا  اسـامی  انقـاب  پیـروزی  سـالگرد 
اکبـری معـاون آب و خـاک وزارت جهـاد کشـاورزی بـه 

رسـید. بهره بـرداری 
معـاون آب و خـاک وزیر جهاد کشـاورزی عصر یکشـنبه در 
ایـن آییـن گفت: هیچ دولتی بـه اندازه دولـت تدبیر و امید 
در حـوزه آب و خـاک کشـور سـرمایه گذاری نکـرده اسـت.

علی مـراد اکبـری افـزود: ابتـدای انقـاب تنهـا 38 هـزار 
هکتار آبیاری تحت فشـار در کشـور داشـتیم اما االن بیش 
از 2 میلیـون و ۴00 هـزار هکتـار از زمین هـای کشـاورزی به 
سـامانه های نویـن آبیـاری مجهـز اسـت کـه از ایـن میـزان 
بیشـاز یـک میلیـون و 100 هـزار هکتـار در دولـت یازدهـم 
و دوازدهـم انجـام شـده اسـت.وی ادامـه داد: بـا وجـود 
مشـکات اقتصـادی کـه داشـتیم و با همـه فشـارهایی که 
از خـارج کشـور بـه اقتصـاد ایـران وارد شـده، در بخش آب 
و خـاک توانایـی تزریـق منابـع مالـی الزم را بـه اسـتان ها 
داشـتیم.معاون آب و خـاک وزیـر جهـاد کشـاورزی گفـت: 
یکـی از مناطقـی کـه از ایـن منابع به نحو احسـن اسـتفاده 
کـرده، منطقـه جنـوب کرمـان اسـت و مدیـران کشـاورزی 
ایـن خطـه بـه خوبی از طرح هـای آب و خـاک و طرح های 

آبیـاری نویـن اسـتفاده کرده انـد.
وی ادامـه داد: هـم اکنـون  33 درصـد اراضـی آبـی منطقه 
جنـوب کرمـان بـه آبیـاری نویـن مجهـز شـده در حالـی  که 

متوسـط کشـوری ایـن حـوزه حـدود 23 درصد اسـت.
اکبـری اظهـار داشـت: در جنـوب کرمـان حدود هفـت هزار 
هکتـار آبیـاری تحـت فشـار اجـرا شـده و این اتفاق نشـان 
می دهـد کـه در بخـش آب و خـاک ایـن دیـار، کار بزرگـی 

انجـام شـده و بـا افزایـش راندمـان آب مواجـه بوده ایـم.
جهـاد کشـاورزی  مدیـر  سـلیمانی  غامعبـاس  بـه گفتـه 
قلعه گنـج، طـرح احـرار، دهـه ۷0 بـا هدف اسـکان عشـایر 
و واگـذاری آب و زمیـن کشـاورزی بـه افـرادی بـود که زیر 
بـرای  دامنه هـای کوه هـای مـارز سـاکن بودنـد و زمینـی 
بودنـد،  ناتـوان  از نظـر مالـی هـم  و  نداشـتند  کشـاورزی 
در ایـن طـرح حتـی بـه افـرادی هـم کـه مسـائل امنیتـی 
داشـتند زمیـن و تعـداد 1۷ حلقـه چـاه کشـاورزی واگـذار 
شد.یکپارچه سـازی اراضـی کشـاورزی به معنـای هماهنگ 
تسـطیح  از  اعـم  فعالیت هـای کشـاورزی  تمامـی  کـردن 
سـم،  کـود،  بـذر،  تهیـه  آبیـاری،  زمیـن،  آماده سـازی  و 
ماشـین آالت کشـاورزی، نگهـداری و مدیریـت و بازاریابـی 

محصـوالت تولیـدی اسـت.
همچنیـن بـا حضـور معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی یـک 
واحـد 25 راسـی پرورش بز مورسـیا بـا اعتبـار 130 میلیون 

تومـان در روسـتای چاه زنگـی بـه بهره بـرداری رسـید.
۴20 کیلومتـری  فاصلـه  در  قلعـه گنـج  شهرسـتان  مرکـز 

جنـوب کرمـان واقـع شـده اسـت.

همکاری صندوق بیمه سرمایه 
گذاری معادن کشور در تامین 

برق معادن جنوب

گرد و غبار در ریگان، 163 
نفر را راهی مراکز درمانی و راه 

83 روستا را مسدود کرد

1000 هکتار از اراضی 
کشاورزی قلعه گنج 

یکپارچه سازی شد

خبر

خبر

10 میلیارد تومان برای احداث دارالشفای 
امام رضا )ع( در کرمان هزینه شد

افتتاح طرح احیاء و مرمت قنات 
روستای کهن بلوک در جیرفت

افتتاح طرح سامانه های نوین 
آبیاری در قلعه گنج

اعتراض کشاورزان رفسنجانی به فعالیت 
معدن شن و ماسه علی آباد

برگزاری دومین دوره مسابقات 
رقابتی- مهارتی رباتیک روبو در کرمان

ایرنـا- مدیرعامـل انجمـن بیمـاران 
کلیوی اسـتان کرمـان گفت: تاکنون 
بـرای  تومـان  میلیـارد  بـر 10  بالـغ 
احـداث این دارالشـفاء هزینه شـده 
اسـت.علی شمسـی نیا روز دوشـنبه در گفت و گو 
بـا ایرنا افزود: دارالشـفای امام رضـا )ع( کرمان در 
سـه فـاز طراحـی و اجرا شـده کـه فاز نخسـت آن 
آمـاده بهـره بـرداری اسـت و فازهـای دوم و سـوم 
نیـز با همـت خیران تا سـال آینده به بهـره برداری 
خواهـد رسـید.مدیرعامل انجمـن بیمـاران کلیوی 
اسـتان کرمـان خاطرنشـان کـرد: دارالشـفای امام 
رضـا )ع( کرمان با هشـت هزار مترمربـع زیربنا در 
دسـت احداث اسـت که در مجموع برای احداث و 
تجهیـز آن بـه بیـش از 100 میلیـارد تومان نیاز اسـت.

شمسـی نیا عنوان کـرد: با افتتاح دارالشـفای امام 
رضـا )ع( گام بسـیار بزرگـی بـرای اسـتان کرمـان 
و اسـتان هـای همجـوار ردر زمینـه پیشـگیری از 

بیمـاری های خاص و بیمـاری های صعب العاج 
و نـادر برداشـته خواهـد شـد.وی یـادآور شـد: در 
بازدیـد نماینده ولـی فقیه در اسـتان و امام جمعه 
کرمـان از رونـد اخحـداث دارالشـفای امـام رضـا 
)ع(،  قـول مسـاعد داده ایـم که عملیـات اجرایی 
بیمارسـتان بسـیار مجهـز مغـز و اعصـاب نیـز در 
کرمـان در آینده بسـیار نزدیک آغاز خواهد شـد که 
حجـت االسـام والمسـلمین علیدادی سـلیمانی 
نیـز برای جـذب خیـران کرمانی و غیـر کرمانی در 
ایـن زمینـه قـول مسـاعد دادند.مدیرعامل انجمن 
بیمـاران کلیـوی اسـتان کرمـان گفت:بهزیسـتی 
و  همـکاری  هرگونـه  بـرای  نیـز  اسـتان کرمـان 
مسـاعدت در راستای اهداف دارالشـفای امام رضا 
)ع( و بیمارسـتان مجهز مغز و اعصاب کرمان قول 
مسـاعد داده اند و در زمینه پیشگیری نیز دانشگاه 
علوم پزشـکی، اسـتانداری، کمیته امداد و سازمان 

بهزیسـتی قـول همـکاری داده اند.

هـم  گفـت:  برخـوری  سـعید 
دهـه  از  روز  دهمیـن  بـا  زمـان 
و  احیـاء  طـرح  فجـر،  مبارکـه 
کهـن  روسـتای  قنـات  مرمـت 
شـد. افتتـاح  جیرفـت  شهرسـتان  در  بلـوک 

بـه گـزارش خبرنگار خبرگـزاری شبسـتان از 
کرمـان جنـوب، هـم زمان بـا دهمیـن روز از 
دهـه مبارکـه فجـر، طـرح احیـاء و مرمـت 
بلـوک در شهرسـتان  قنـات روسـتای کهـن 

جیرفـت افتتـاح شـد.
»سـعید برخوری« در حاشـیه مراسم افتتاح 
عملیـات  طـرح  ایـن  در  طـرح گفـت:  ایـن 
احیـاء و مرمـت بـه طـول 2 هـزار و 200 متر 
بـا اعتبـار 115 میلیـون تومـان از محـل کمک 

هـای فنـی و اعتبـاری ملـی انجام شـد.
جنـوب  جهـاد کشـاورزی  سـازمان  رئیـس 

کرمـان افـزود: هدف از اجـرای طرح مرمت 
و احیـاء قنـوات، افزایـش دبـی آب، بهبـود 
قنـوات  اسـتحکام  نیـز  و  زیرکشـت  سـطح 

. ست ا
وی بـا اشـاره بـه وجود یکهـزار و 200 رشـته 
قنـات در جنـوب کرمـان خاطرنشـان کـرد: 
کیلومتـر   ۴0 حـدود  تاکنـون   96 سـال  از 
عملیـات احیـاء و مرمـت قنـوات بـا اعتبـار 
10 میلیـارد تومـان در جنـوب کرمـان انجـام 

شـده اسـت.
شـایان ذکـر اسـت؛ طـرح احیـاء و مرمـت 
بلـوک در شهرسـتان  قنـات روسـتای کهـن 
جهـاد  وزیـر  معـاون  حضـور  بـا  جیرفـت 
هیئـت  و  خـاک  و  آب  امـور  در  کشـاورزی 
همـراه، رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی و 

شـد. افتتـاح  مسـئوالن  از  جمعـی 

معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی در 
امـور آب و خاک گفت: عزم راسـخ 
سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب 
کرمـان در زمینه مصـرف بهینه آب 
باعث شـده اسـت که اجـرای سـامانه های نوین 
آبیاری در این منطقه 10 درصد از متوسـط کشـور 
باالتـر باشـد. بـه گـزارش خبرنـگار گروه اسـتان 
هـای باشـگاه خبرنـگاران جـوان از کرمـان، علی 
مـراد اکبـری معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی در 
امور آب و خاک در حاشـیه مراسـم افتتاح طرح 
تجهیـز نوسـازی و یکپارچه سـازی اراضی احیاء 
و توسـعه سـوردر در شهرسـتان قلعه گنـج ضمن 
تبریـک دهه مبارک فجر گفـت:در دولت یازدهم 
و دوازدهـم 12 میلیـارد دالر در بخش آب و خاک 
کشـور سـرمایه گـذاری شـده که نشـانگر تاش 
مضاعـف دولـت و مسـئوالن بخـش کشـاورزی 

جنـوب کرمـان اسـت و ایـن منطقـه یکـی از 
مناطقی اسـت که در زمینه استفاده از روش های 
مـدرن آبیاری اقدامات موثری انجام داده اسـت 
بـه نحوی که میزان اسـتفاده از روش های مدرن 
آبیـاری در این منطقه حدود 10 درصد از متوسـط 

کشـور باالتر اسـت.
او عنـوان کـرد: جنـوب کرمـان یـک منطقـه فوق 
العـاده بـا پتانسـیل بـاال اسـت کـه یـک سـوم 
سـطح زیر کشت و دو سـوم میزان تولید استان 
کرمـان بـه این منطقـه اختصاص یافته اسـت و 
ایـن بیانگر وابسـتگی بسـیار زیاد اسـتان کرمان 
به منطقه جنوب کرمان می باشـد که کسـب این 
جایـگاه حاصل تاش قابل سـتایش و اقدامات 
موثـر همـکاران جهـاد کشـاورزی، بهره بـرداران و 
تولیدکننـدگان جنـوب کرمان در راسـتای تولید و 

افزایـش بهـره وری آب در ایـن منطقه اسـت.

کشـاورزان  از  نفـر  دههـا   - ایرنـا 
رفسـنجانی امروز)دوشنبه( با حضور 
فعالیـت  بـه  اسـتانداری کرمـان  در 
یـک معدن شـن و ماسـه در نزدیکی 
شهرسـتان  ایـن  و کشـاورزی  مسـکونی  مناطـق 
اعتـراض کـرده و خواسـتار جلوگیـری از ادامـه کار 
ایـن معدن شـدند.یکی از کشـاورزان اعتراض کننده 
گفـت: معـدن شـن و ماسـه منطقـه گیو علـی آباد 
بایـد جمـع آوری شـود زیـرا فعالیـت ایـن معـدن 
بـه طـول هشـت کیلومتـر انـواع بوته ها و پوشـش 

گیاهـی و جانـوری را از بیـن بـرده اسـت.
محمـد مرشـد در گفـت و گو با خبرنـگار ایرنا افزود: 
بارندگـی هـای فـراوان، چندیـن قنـات، مراتـع و 
پوشـش گیاهـی غنـی در نزدیکـی رودخانـه گیـو 
روسـتای خنامان رفسـنجان وجود دارد و کشاورزان 
و دامـداران بسـیاری از ایـن راه امـرار معـاش مـی 

. کنند
وی تصریـح کـرد: معـدن شـن و ماسـه خـاک و 
پوشـش گیاهی این منطقه را با خطـر نابودی روبرو 

کـرده کـه این امر احتمال وقوع سـیاب را دوچندان 
مـی کنـد و از طرفـی موجـب ازبین رفتـن قنات ها 
و آب منطقـه مـی شـود و کشـاورزی و معیشـت ما 
را بـه خطر انداخته اسـت.دیگر کشـاورز رفسـنجانی 
بیان داشـت:  چند روز در سـطح شهرستان اعتراض 
خـود را بـه فعالیـت ایـن معـدن اعـام کردنـد کـه 
رسـیدگی نشـد و لـذا امـروز بـه اسـتانداری کرمـان 
آمدیـم تـا به مشـکل ما در اسـتان رسـیدگی شـود.
محمـد ظهرکـوه زاده افـزود: برداشـت هـای معدن 
شـن و ماسـه بر روی آب قنات ها تاثیر گذاشـته و 
ایـن معدن در محیط های انسـانی و تـا نزدیکی 50 

متری روسـتای گیو برداشـت معدنـی دارد.
مرکـزی  بخـش  در  دهسـتانی  نـام  خنامـان 
شهرسـتان رفسـنجان، اسـتان کرمـان اسـت کـه 
براسـاس سرشـماری مرکـز آمـار ایـران در سـال 
خانـوار(   530( نفـر   1۷۴9 آن  جمعیـت   ،1385

بوده اسـت.
هیـچ  تاکنـون   ، ایرنـا  خبرنـگار  پیگیـری  برغـم 
. اسـت  نکـرده  نظـر  اظهـار  ارتبـاط  ایـن  در  مسـئولی 

حسـین براهوئی معـاون پژوهش، 
نیـروی  برنامـه ریـزی و آمـوزش 
وپـرورش  آمـوزش  اداره  انسـانی 
اسـتان کرمـان بـا بیـان ایـن کـه 
امـروز علـم رباتیـک یکـی از پرطـرف دار تریـن 
از  بسـیاری  کـه  اسـت  علمـی  زمینه هـای 
حاصـل  رشـته  ایـن  بـه کمـک  نیـز  نوآوری هـا 
فراگیـری  کـه  جـا  آن  از  افـزود:  می شـود، 
علـم رباتیـک زمـان بـر اسـت و نیـاز بـه دنبـال 
کـردن یـک فراینـد آموزشـی – پژوهشـی دارد، 
رقابت هـای رباتیـک با ایجـاد انگیـزه بین دانش 
پژوهـان یکـی از عوامـل تقویـت کننـده این مهم 
اسـت.او گفـت: برگـزاری مسـابقات رباتیـک بـا 
دو بعـد مهارتـی و رقابتـی بـرای دانـش آمـوزان 
دانـش آن ها را ارزیابی و با کشـف اسـتعداد های 
عرصـه  ایـن  در  را  آن هـا  موفقیـت  زمینـه  برتـر 
فراهـم می کند.معـاون پژوهش، برنامـه ریزی و 

نیـروی انسـانی آموزش و پرورش اسـتان کرمان 
مهم تریـن اهـداف آمـوزش رباتیک بـرای دانش 
آمـوزان را فعـال سـازی ذهـن آن هـا بـرای حـل 
مسـئله، پرورش حـس همفکـری و کار گروهی، 
پـرورش قـوه خاقیـت و اختـراع، افزایش عاقه 
منـدی بـه مباحث مهندسـی و ریاضـی، افزایش 
هـدف مندی و کسـب موفقیت در آینده دانسـت 
و گفـت: ایـن دوره از مسـابقات بـا شـعار "دانش 
آمـوز خـاق، جامعـه شـاد" برگـزار شـده اسـت.

براهوئـی عنـوان کـرد: ایـن مسـابقات بـه مـدت 
یـک روز بـا شـرکت ۴0 تیـم از سراسـر اسـتان و 
در 6 لیـگ برنامـه نویسـی، ربـات مسـیر یـاب، 
ربـات  کننـده،  حمـل  ربـات  یـاب،  نـور  ربـات 
پژوهش هـای  مرکـز  در  مبـارز  و  فوتبالیسـت 
علمـی آموزشـی آموزش و پرورش اسـتان برگزار 
شـد و برگزیدگان به مسـابقات کشوری و جهانی 

می شـوند. معرفـی 

ایرنـا- خانـه فرهنـگ زنـده یـاد حـاج سـید 
مهـدی نعمـت هللا زاده ماهانی از روزنامه نگاران 
فرهنگسـرای  اسـتان کرمـان،  در  یشکسـوت 
مـس شـد. آرزوی پیشکسـوت روزنامـه نـگار 
اسـتان کرمـان همیشـه ایـن بـوده کـه بعـد از 
او خانـه اش پایگاهـی بـرای ارتقـا  و موجـب 
توسـعه فرهنگی شهر رفسنجان شـود این آرزو 
بـا همدلـی و همیـاری فرزنـدان او و همـت و 
همـکاری  مجتمـع مـس سرچشـمه محقق و 
خانـه فرهنـگ حـاج سـید مهـدی نعمـت هللا 
مـس  فرهنگسـرای  بـه  تبدیـل  ماهانـی  زاده 
شـد.محمدرضا رجـب پـور مدیر روابـط عمومی 
مجتمـع مس سرچشـمه شـامگاه دوشـنبه در 
آییـن افتتاح این فرهنگسـرا بیان کـرد: خانواده 
مرحـوم نعمـت هللا زاده خانـه خـود را در اختیار 
مجتمـع مـس قـرار داده اسـت تـا بـه صـورت 

فرهنگسـرا از آن اسـتفاده شـود.
هـای  و کارگاه  هـا  تصریـح کـرد: کاس  وی 
و شـعر،  داسـتان  تئاتـر،  نقاشـی،  موسـیقی، 
سـنتور و دیگـر برنامـه هـای فرهنگـی توسـط 
ایـن فرهنگسـرا بـرای خانـواده هـای کارکنان و 
بازنشسـتگان مجتمـع مـس برگزار می شـود.

اول  شـعبه  کـرد:  خاطرنشـان  پـور  رجـب 
فرهنگسـرای مـس در شـهر سرچشـمه وجـود 
دارد و خدمـات فرهنگـی هنـری ارائه می دهد.

رجـب پور ادامـه داد: برای احیا و بازسـازی این 
خانـه یک میلیـارد ریال از سـوی مجتمع مس 

سرچشـمه پرداخت شده است.
زاده  هللا  نعمـت  مرحـوم  خیـر  افـزود:  وی 

ماهانـی، پیشکسـوت روزنامه نـگار، خانه خود 
را بـرای انجـام برنامه های فرهنگی برای قشـر 
زحمـت کـش مجتمع مـس در نظـر گرفته بود 
کـه امیدواریـم روح ایـن مرحـوم قرین رحمت 
شـود.رجب پورخاطرنشـان کرد: محلی که سال 
هـا محـل زندگـی یکـی از پیشکسـوتان عرصه 
فرهنـگ و هنـر اسـتان کرمـان بـوده تبدیـل به 

فرهنگسـرا شـده است.
فرمانـدار رفسـنجان هـم در ایـن آییـن گفـت: 
همچنـان که به زنده بودن شـهدا عقیـده داریم، 
اگـر فرد مومنی هم نیـت و اراده ای برای انجام 
کار خیـر را داشـته باشـد وقتـی بـرای بـه ثمـر 
نشسـتن آن کار حضور جسـمی نداشـته باشـد 
روح ایـن انسـان مومـن هـم زنـده و ناظـر بـر 
اعمال صالحش اسـت.مجید فصیحی هرندی 
بیـان کـرد: مرحـوم نعمـت هللا زاده بـه لحـاظ 
مـادی و معنـوی فرزنـدان خـوب، نیکـوکار و 

تاشـگر را بـه جامعـه تحویـل داده اسـت.
وی تصریـح کـرد: تعامـل شـرکت ملـی صنایع 
مـس ایـران بـا امـور فرهنگـی و اهـل فرهنگ 

بسـیار سـتودنی است.
فرمانـدار رفسـنجان بـا اشـاره بـه اینکـه مـردم 
رفسـنجان همـواره مهربـان هسـتند و آغـوش 
خـود را بـرای دیگـران بـاز مـی گذارنـد افـزود: 
هـزار   ۷0 پذیـرای   رفسـنجان  مـردم  همیـن 
تبعـه بیگانـه هسـتند؛ هیچ جـای دنیـا اینگونه 
سـخاوتی نیسـت و ایـن نشـان از روح بلنـد 

مـردم ایـن خطـه دارد.
وی خاطرنشـان کـرد: نسـل جـوان مـا محتاج 

شـنیدن سرنوشـت افـراد بزرگ اسـت؛ مرحوم 
هـای  بحـث  در  او  امثـال  و  زاده  هللا  نعمـت 
فرهنگـی  و عمرانـی همـواره دولـت هـا را قبـل 
و بعـد از پیروزی انقاب اسـامی یـاری کردند.

فصیحـی با اشـاره بـه  اینکـه مردم رفسـنجان 
860 شـهید تقدیـم انقـاب و اسـام کـرده انـد 
افـزود: از کسـانی کـه به هرشـکلی تـاش می 
کننـد و بـه عنـوان بازو کمـک کننده هسـتند تا 
آینـدگان بهتـر زندگـی کننـد و بهـره مند شـوند 
تشـکر مـی کنیم.فصیحـی هرنـدی بیـان کرد: 
امیدواریـم محصوالت این خانه و فرهنگسـرای 
مس باعث پیشـرفت فرزندان این شـهر شـود.

زاده ماهانـی فرزنـد  نعمـت هللا  سـید ضیـاء 
مرحـوم نعمـت هللا زاده هم در ایـن آیین گفت:  
ایـن خانـه را به عنـوان امر خیـر در نظر گرفتیم 
پـدر مـن نیـت پاکـی داشـت و از خداونـد هـر 
چیـزی را طلـب می کرد، همیشـه آرزو داشـت 

ایـن خانـه به سـمت خیـر بـه کار گرفته شـود.
وی افـزود:  مرحـوم پدرمـان از سـال 1335 
بـه چـاپ روزنامـه )روزنامـه نـگار( نـور کرمان 
مشـغول بـه فعالیت بود ایـن روزنامـه در حال 
حاضـر بـه عنـوان روزنامـه اسـتقامت فعالیـت 
مـی کند.نعمت هللا زاده ادامه داد: موافقت همه 
بچـه هـا هـم ایـن بـود و خانـه را به امـر خیر و 
ایجـاد فرهنگسـرای مـس واگـذار کردیـم که با 
همت مجتمع مس سرچشـمه احیا، بازسـازی 
و تعمیـر شـد تـا قدمی در جهت بهبـود فرهنگ 
شـهر برداشـته شـود و روح والدیـن مـا هم در 

ایـن امر خیر سـهیم باشـد.
صاحـب  ماهانـی  هللا زاده  نعمـت   سـیدمهدی 
امتیـاز هفتـه  نامـه اسـتقامت، کهنسـال  تریـن 
صاحـب امتیـاز مطبوعـات ایـران در سـن 9۷ 
در  سـال گذشـته  فروردیـن   1۷ در  سـالگی  

درگذشـت. کرمـان 

کرمــان - ایرنــا - معــاون هماهنگــی امــور 
ــزاری  ــان از برگ ــتانداری کرم ــادی اس اقتص
ــفندماه  ــاره از 16 اس ــروش به ــگاه ف نمایش
خبــر داد و گفــت: تنظیــم بــازار در آخــر 
ــژه ای برخــوردار اســت  ســال از اهمیــت وی
لــذا همــه دســتگاه ها و نهادهــای مربوطــه 
ــازار اقــام  ــد همــکاری الزم در تنظیــم ب بای
ــل،  ــکبار و آجی ــاک، خش ــی، ا پوش پروتئین
ســوخت،  بهداشــتی،  و  شــوینده  مــواد 
بــرون  و  شــهری  درون  نقــل  و  حمــل 
شــهری را داشــته باشــند.به گــزارش ایرنــا، 
محمدعلــی دهقــان روز یکشــنبه در ســی و 
یکمیــن جلســه ســتاد تنظیــم بــازار اســتان 
نمایشــگاه های  برپایــی  افــزود:  کرمــان 
ــراج(  ــای فوق العاده)ح ــروش ه ــاره و ف به
توســط فروشــگاه های زنجیــره ای از جملــه 
ــوروز  ــتانه ن ــش رو در آس ــای پی ــه ه برنام
ــیب و  ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت.وی ب اس
ــرای شــب عیــد در حــال تامیــن  پرتقــال ب

اســت، خاطرنشــان کــرد: ذخیره ســازی 
اقــام اساســی در روزهــای منتهــی بــه 
عیــد نــوروز را نیــز مســئولین مربوطــه بایــد 
ــه تشــدید  ــد، ضمــن آنک ــرار دهن مدنظــر ق
و نظــارت ویــژه بــر بــازار و قیمــت اجنــاس 
ــام  ــوط انج ــتگاه های مرب ــط دس ــز توس نی

ــد شــد. خواه
اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
اســتانداری کرمــان در خصــوص قیمــت 
شــن و ماســه نیــز گفــت: در حــال حاضــر 
تغییــر قیمــت شــن و ماســه امــکان پذیــر 
نیســت زیــرا براســاس مصوبــه تنظیــم 
ــی  ــچ کاالی ــش هی ــق افزای ــور ح ــازار کش ب
نــدارد و مــا در  درحــال حاضــر وجــود 
تیرمــاه ســال جاری افزایــش قیمــت شــن 
و ماســه را در ســطح اســتان داشــتیم و 
نمی توانیــم در ســال دو بــار قیمــت کاالیــی 

را افزایــش دهیــم.
آینــده  روز   12 در  شــد:  یــادآور  دهقــان 

در ســطح  مهــم  بســیار  مناســبت  ســه 
ــتین آن  ــه نخس ــم ک ــان داری ــتان کرم اس
حضــور مــردم در راهپیمایــی 22 بهمن مــاه، 
ــهید  ــت ش ــن روز درگذش ــزاری چهلمی برگ
حــاج قاســم ســلیمانی در 2۷ بهمن مــاه 
ــس  ــات مجل ــزاری انتخاب ــن برگ و همچنی
شــورای اســامی در روز دوم اســفندماه 
اســت.وی در واکنــش بــه اظهــارات مباشــر 
شــمال اســتان کرمــان بــرای خریــد ســیب 
نقدینگــی  نداشــتن  بــر  درختــی مبنــی 
جهــت خریــد ســیب درختــی عنــوان کــرد: 
مباشــرین تعییــن شــده بایــد ریســک بــاال 
ــد  ــوه را بپذیرن ــت می ــودن قیم ــن ب و پایی
زیــرا اکنــون بــرای خریــد میــوه شــب عیــد 

ــر شــده اســت. ــی دی خیل
وی ادامــه داد: بــا مباشــرین مذاکــره شــود 
ــوه  ــد می ــه می توانن ــود ک ــخص ش ــا مش ت
شــب عیــد شــمال اســتان کرمــان تامیــن 
ــند  ــی ناپس ــن خیل ــر؟ و ای ــا خی ــد ی کنن
اســت کــه همــه اســتان ها و حتــی جنــوب 
عیــد  شــب  میوه هــای  اســتان کرمــان 
مــورد نیازشــان را تامیــن کرده انــد امــا 
هنــوز شــمال اســتان کرمــان در باتکلیفــی 
امــور  هماهنگــی  می برد.معــاون  به ســر 
اقتصــادی اســتانداری کرمــان در خصــوص 
قیمــت شــن و ماســه اظهــار کــرد: در حــال 
حاضــر تغییــر قیمــت شــن و ماســه امــکان 
مصوبــه  براســاس  زیــرا  نیســت  پذیــر 
ــچ  ــش هی ــق افزای ــور ح ــازار کش ــم ب تنظی
کاالیــی درحــال حاضــر وجــود نــدارد و مــا 
در تیرمــاه ســال جاری افزایــش قیمــت 

شــن و ماســه را در ســطح اســتان داشــتیم 
قیمــت  بــار  دو  ســال  در  نمی توانیــم  و 

ــم. ــش دهی ــی را افزای کاالی
دهقــان ادامــه داد: از اصنــاف می خواهیــم 
ــی شــن و ماســه را  ــت قبل ــان قیم ــا هم ب
عرضــه کننــد و مــا طــی مراحــل قانونــی و 
نامــه ای کــه بــه وزارت صمــت ارســال کــرده 
ایــم، قیمــت را تعییــن و تکلیــف خواهیــم 
ــه  ــن و ماس ــای ش ــر کارخانه ه ــرد و اگ ک
ــاد  ــه ایج ــن و ماس ــع ش ــی در توزی اختال
امنیتــی  ســازمان های  طریــق  از  کننــد 
خواهیــم کرد.رئیــس  برخــورد  آنهــا  بــا 
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت شــمال 
اســتان کرمــان نیــز در ایــن جلســه گفــت: 
شــهر  بهــاره  فــروش  هــای  نمایشــگاه 
کرمــان از 16 اســفندماه آغــاز و تــا 23 
ــن  ــت ضم ــد داش ــه خواه ــفندماه ادام اس
ــا  ــگاه ه ــن نمایش ــی ای ــان برپای ــه زم آنک
ــده  ــتان برعه ــتان های اس ــایر شهرس در س
ســتاد تنظیــم بــازار شهرســتان قــرار گرفتــه 
ــا بیــان ایــن  اســت.مهدی حســینی نــژاد ب
ــد میوه هــای شــب  ــرای خری ــه ب ــب ک مطل
عیــد مباشــر انتخــاب شــده اســت، ادامــه 
داد: مباشــری بــرای خریــد ســیب درختــی 
انتخــاب شــد تــا ســیب مــورد نیــاز شــمال 
ــد  ــداری کن اســتان را از شــمال کشــور خری
ــر  ــده حداکث ــرر ش ــتا مق ــن راس ــه در ای ک
درختــی  ســیب های  اســفندماه،   2 تــا 
خریــداری شــده بــه اســتان منتقــل شــوند.
سیاســت کان  طبــق  عنــوان کــرد:  وی 
کشــور فقــط مــی توانیــم یــک مباشــر 

ــاب  ــد انتخ ــب عی ــوه ش ــد می ــرای خری ب
ــکل  ــه مش ــه ب ــت یاران ــا در پرداخ ــم ت کنی
برخــورد نکنیــم لــذا پیشــنهاد می کنــم 
ــع  ــوه از مناب ــت می ــاوت قیم ــه مابه التف ک
ــی اســتان تامیــن شــود کــه یکــی از  داخل
ایــن منابــع مــی توانــد از محــل یــک درصد 
فــروش محصــوالت معدنــی اســتان تامیــن 
شــود تــا بتوانیــم چنــد مباشــر بــرای 

ــم. ــاب کنی ــب انتخ ــوه ش ــد می خری
حســینی نــژاد در واکنــش بــه عــدم خریــد 
میــوه مــورد نیــاز شــب عیــد شــمال اســتان 
کرمــان اظهــار کــرد: تــا فــردا بــه مباشــرین 
ــتان  ــمال اس ــد ش ــب عی ــوه ش ــد می خری
تکلیــف  تــا  می دهیــم  فرصــت  کرمــان 
ــوه  ــد می ــر نمی توانن ــد و اگ ــن کنن را روش
شــب عیــد شــمال اســتان را تامیــن کننــد 
اســتان کرمــان  جنــوب  مباشــرین  بــه 
خریــد میــوه شــب عیــد را واگــذار خواهیــم 
تره بــار  و  میــوه  اتحادیــه  بعــدا  و  کــرد 
شــمال اســتان را تعییــن تکلیــف خواهیــم 
کرد.رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و 
تجــارت جنــوب اســتان کرمــان نیــز در ایــن 
ــب کــه مباشــر  ــن مطل ــان ای ــا بی جلســه ب
خریــد میــوه شــب عیــد بــرای جنــوب 
اســتان کرمــان تعییــن شــده اســت عنــوان 
کــرد: بــرای میــوه شــب عیــد جنــوب 
اســتان کرمــان 210 تــن پرتقــال والنســیایی 
و 1۷0 تــن ســیب درختــی خریــداری و 

ذخیره ســازی شــده اســت.
ــال  ــت: پرتق ــار داش ــی اظه ــلم مروج مس
والنســیایی جــزو محصــوالت تنظیــم بــازار 
ــتانداری و  ــای اس ــا پیگیری ه ــا ب ــود ام نب
ــال  ــتان، پرتق ــوب اس ــت جن ــازمان صم س
والنســیایی جــزو محصــوالت تنظیــم بــازار 
ــه  ــان ب ــوب اســتان کرم ــت و جن ــرار گرف ق
ــال والنســیایی  ــن پرتق ــن تامی ــوان معی عن

در کشــور انتخــاب شــد.

خانه نعمت هللا زاده ماهانی پیشکسوت 

روزنامه نگار استان کرمان، فرهنگسرا شد

نمایشگاه های بهاره کرمان
۱۶ اسفندماه دایر می شوند
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یــک ســال از  زمانــی کــه قــرار شــد ســینما شــوباد کهنــوج 
ــه  ــینمایی  ک ــذرد س ــی گ ــد م ــه کار کن ــروع ب ــاره ش دوب
ــرار شــد ســینما  ــد از آنکــه  ق ــود بع ــل ب ســال هــا تعطی
ــد صباحــی را دوام  ــا چن ــرد تنه ــه کار ک ــاره شــروع ب دوب
ــه  ــینمایی ک ــت س ــده اس ــال ش ــر فع ــاره غی آورده و دوب
قــرار بــود در فرهنــگ و زندگــی رفاهــی شــهروندان کهنــوج 
ــه ســالنی شــده اســت کــه  تاثیــر بگــذارد حــاال تبدیــل ب
کــه درهایــش بســته، پــرده اش خالــی و از ســینما بــودن 
ــر کل   ــی کشــد. اســحاقی مدی ــدک م ــا اســمش را ی تنه
ــل  ــورد دلی ــوب در م ــامی جن ــاد اس ــگ وارش اداره فرهن
ــینما  ــت: س ــن گف ــذ وط ــه کاغ ــینما ب ــودن س ــال نب فع
متعلــق بــه شــهرداری اســت و شــهرداری بایــد آن را 
بــه بخــش خصوصــی یــا هنرمنــدان واگــذار و یــا اجــاره 
ــم  ــز کنی ــه ســینما را تجهی ــه داشــتیم ک ــا وظیف ــد، م ده
کــه کردیــم، امــا متاســفانه شــهرداری کهنــوج و شــورای 
ــد، مــن  ــرای فعــال شــدن ســینما اقدامــی نکردن شــهر ب
فکــر مــی کنــم دور جدیــد شــورا بــه ایــن مســئله توجهــی 
ندارند،شــهرداری هــم کــه اصــا معاونــت فرهنگــی نــدارد  
کــه پیگیــر ایــن ماجــرا باشــد. مــا بــا شــهرداری در حــال 
ــادآور  ــحاقی ی ــع کنیم.اس ــا را قان ــا آن ه ــم ت ــره ای مذاک
شــد کــه ســینما بــه طــور کامــل تجهیــز اســت، و تنهــا 900 

میلیــون ارشــاد هزینــه کــرده و دســتگاه پخــش  فیلــم را 
ــرای ســینما تهیــه کــرده اســت، حتــی نماینــده کهنــوج  ب
دکتــر حمــزه هــم از ایــن موضــوع حمایــت کــرده اســت.

ــکلی  ــچ مش ــاد هی ــه از ارش ــان اینک ــن بی ــحاقی ضم اس
ــه طــور  ــت: ب ــدارد ، گف ــم در ســینما ن ــرای پخــش فیل ب

ــینماها را  ــه س ــیدن ب ــق بخش ــه رون ــت  دغدغ ــی دول کل
ــوب اســتان  در کشــور دارد در همیــن راســتا هــم  در جن
ــه ش امضــا شــده  و  ــت تفاهــم نام ــد جیرف ســینما امی
ــج  ــه گن ــرای قلع ــت  و ب ــده اس ــخص ش ــارش مش اعتب

ــون  ــم اکن ــاد   ه ــر آب ــرای عنب ــا ب ــور ی ــن ط ــم همی ه
ــع  ــرای مجتم ــت ب ــت اس ــال فعالی ــیار در ح ــینما س س
هــای فرهنگــی عنبرآبــاد و منوجــان هــم دســتگاه هــای 
ــاد  ــت.مدیر کل اداره ارش ــیده اس ــان رس ــش فیلمش پخ
ــروز  ــن ام ــر همی ــرد: اگ ــد ک ــا کی ــان  ت ــوب در پای جن
شــهرداری تصمیــم بگیــرد کــه ســینما را بــه بخــش 
خصوصــی واگــذار کنــد مــا از همیــن امشــب مــی توانیــم 
در آن فیلــم پخــش کنیــم و هیــچ مشــکلی نداریــم.

 شهرداری به ســینما به عنوان منبع درآمد 
نگاه نمی کند

ــینما  ــت س ــورد وضعی ــوج در م ــهردار کهن ــودی  ش محم
ــن  ــذ وط ــه کاغ ــت آن ب ــدم فعالی ــوج  و ع ــاد کهن ــو ب ش
ــودم  ــده ب ــوج آم ــه کهن ــال 96 ب ــن س ــی م ــت: وقت گف
ــال  ــد و در ح ــه بودن ــم ریخت ــه ه ــینما را ب ــان س چیدم
ــای  ــه ه ــان هزین ــون توم ــدود 900 میلی ــود  ح ــر ب تعمی
ــرد  ــت ک ــهرداری پرداخ ــه را ش ــه هم ــد ک ــش ش تعمیرات
تــا ســینما تکمیــل شــود.و اصــا هــم  بــه چشــم اینکــه 
منبــع درآمــدی  بــرای شــهرداری باشــد بــه  ســینما نــگاه 
نکــرده ایــم، ۴   نیــرو هــم مســتقر شــدند و  چنــد 
فیلــم  هــم آوردیــم، ولــی اســتقبال نشــد. گاهــی بــرای 
دو نفــر فیلــم پخــش مــی شــد. آن شــرکت هایــی هــم 
ــورت  50 50  کار  ــه ص ــد ب ــی دادن ــم م ــا فیل ــه م ــه ب ک
ــتقبال  ــدازه اس ــه ان ــود ک ــن ب ــش  ای ــد ، واقعیت میکردن
بــرای شــرکت هــا صرفــه نداشــت مــا در شــهرداری اصــا 
بــه خاطــر درآمــد ایــن کار را نمــی کردیــم ولــی شــرکت 
ــود.  ــم ب ــان مه ــد برایش ــه درآم ــازی ک ــم س ــای فیل ه
محمــودی یــادآور شــد: بخــش خصوصــی مــی توانــد از 
ــن  ــرا ای ــد زی ــوره بکنن ــد منظ ــتفاده چن ــالن اس ــن س ای
ــه  ــد صرف ــینما نتوان ــی س ــه تنهای ــود دارد ب ــال وج احتم
ــرد  ــد ک ــا کی ــوج ت اقتصــادی داشــته باشــد. شــهردار کهن
ــه  ــینما  را ب ــن س ــری ای ــه اسپانس ــی ک ــر کس ــا از ه م
عهــده بگیــرد و ســینما را اجــاره کنــد، اســتقبال مــی کنیــم  
ــرای کار  ــد ب و اگــر هــم بخــش خصوصــی  بخواهــد بیای
حمایــت مــی کنیــم. بــه گفتــه محمــودی دو مــاه پیــش 
هــم ایــن ســینما فیلمــی را  روی پــرده بــرده اســت. وی 
ــدی را هــم  ــم جدی ــر هســتیم فیل ــادآور شــد  کــه پیگی ی
بگیریــم بــرای عیــد دوبــاره ســینما فــال شــود هــر چنــد 
ــم از آن اســتقبالی نمــی شــود. ــوز هــم فکــر مــی کن هن

نیروهای شــهرداری تخصصی در حوزه 
ندارند سینما 

دهقــان یکــی از فیلــم ســازان کهنــوج اســت او در مــورد 

غیــر فعــال شــدن ســینما شــوباد بــه کاغــذ وطــن 
ــینما  ــن س ــدن ای ــال ش ــر فع ــده  غی ــل  عم گفت:دلی
اســتقبال کــم اســت، و دلیــل ایــن اســتقبال کــم هــم 

تبلیغــات ضعیــف اســت، ایــن ســالن مــال شــهرداری 
نیروهــای  عهــده  بــه  هــم   مدیریتــش  و  اســت 
تخصصــی  حــوزه  ایــن  در  کــه  اســت  شــهرداری 

ــد  ــی کنن ــای درســتی را انتخــاب نم ــم ه ــد و فیل ندارن
مثــا  چنــد مــاه پیــش فیلمــی را  کــه آورده بودنــد  و 
همــان موقــع ســینما خانگــی هــم آن فیلــم را داشــت 

ــد و  در نتیجــه  ــی فروختن ــم م ــا ه ــوپ ه ــو کل و ویدی
ــدود  ــه داد: ح ــان ادام ــد.  دهق ــتقبال نکردن ــردم اس م
ده پانــزده ســال ســینما در شــهر کهنــوج تعطیــل بــود،  
قبــل آن زمــان در دهــه ۷0  ســینما خیلــی شــلوغ مــی 
ــل  ایــن عــدم اســتقبال  شــد و  و یکــی دیگــر از  دالی
ــد  و  ــینما  نرفتن ــا س ــال ه ــردم  س ــه م ــت ک ــن اس ای
بــرای اینکــه دوبــاره مــردن را جمــع و عاقه منــد کنیــم 
ــم  ــرف ه ــک ط ــد، از ی ــی کش ــول م ــادی  ط ــان زی زم
ــواره ای  ــای ماه ــبکه ه ــدد ش ــازی و تع ــای  مج فض
ــران  ــی در ای ــور کل ــه ط ــینما را ب ــتقبال از س ــم اس ه
ــی  ــادی وقت ــرایط اقتص ــن ش ــت. در ای ــرده اس ــم ک ک
ــدون  ــرده ب ــای روی پ ــم ه ــه فیل ــد ک ــی بینن ــردم م م
ــی  ــوند دلیل ــی ش ــش داده م ــون نمای ــول در تلویزی پ
ــد:  ــادآور ش ــان ی ــد. دهق ــینما برون ــه س ــد ک ــی بینن نم
ــن  ــرده ای حــدود  5 ماهــی اســت کــه  فیلمــی روی پ
ســینما نبــوده البتــه  شــهردار هــم تمایــل دارد کــه 
ــز   ــه ســالن را  تجهی ــه خاطــر اینک ــد ب ســینما راه بیافت
کــرده انــد و کلــی هــم هزینــه کــرده انــد. ولــی واقعــا  
ــه  ــت  ک ــادی نیس ــه اقتص ــه صرف ــرایط ب ــن ش ــا ای ب
ــاد  ــه راه افت ــم ک ــع ه ــان موق ــد هم ــران  کنن ــم اک فیل
ــد،  ــی آم ــر م ــک نف ــط ی ــرای هــر ســانس فق گاهــی ب
ــت  ــن تمــاس گرف ــا م ــودی ب ــت پیــش محم ــد وق چن
کــه  یــک فیلــم انتخــاب کنیــد، مــن بــه  تهیــه کننــده 
فیلــم پــرواز ممنــوع زنــگ زدم چــون ایــن فیلــم  
بــرای کــودک و نوجــوان اســت، گفتــم  شــهرداری 
ــا  ــد  ت ــل کنن ــرورش تعام ــوزش و پ ــا آم ــد ب ــی توان م
دانــش آمــوزان را از طــرف مــدارس  بیاورنــد کــه 
ــا  ــاره مــردم ب هــم توجیــه اقتصــادی باشــد و هــم دوب
ســینما آشــنا شــوند. دهقــان  گفــت: البتــه االن فیلــم 
ــی  ــران م ــت اک ــای جشــنواره فجــر در ســینما جیرف ه
شــوند ای کاش در ســینما کهنــوج هــم اکــران مــی 
شــدند مــردم بــرای فیلــم هــای جدیــد مــی رفتنــد کــه 
ــاد  ــدارد اداره ارش ــهرداری ن ــه ش ــی ب ــن ربط ــه ای البت
ــوج  ــی کهن ــی از اهال ــور یک ــی کرد.دانش ــدام م ــد اق بای
ــی اطــاع  ــت ســینما ب ــه فعالی ــه کا نســبت ب اســت ک
ــش  ــی پخ ــم فیلم ــی کن ــر نم ــد: فک ــی گوی ــت و م اس
شــود مــا فقــط مــی دانیــم کهنــوج ســینما دارد اینکــه 
ــم. ــه نمــی دانی ــا ن ــد ی فیلمــی را هــم پخــش مــی کن

دهقان یکی از فیلم سازان کهنوج است او در 
مورد غیر فعال شدن سینما شوباد به کاغذ وطن 

گفت:دلیل  عمده  غیر فعال شدن این سینما 
استقبال کم است، و دلیل این استقبال کم هم 
تبلیغات ضعیف است، این سالن مال شهرداری 

است و مدیریتش هم  به عهده نیروهای 
شهرداری است که در این حوزه تخصصی ندارند 
و فیلم های درستی را انتخاب نمی کنند مثال  

چند ماه پیش فیلمی را  که آورده بودند  و همان 
موقع سینما خانگی هم آن فیلم را داشت و 
ویدیو کلوپ ها هم می فروختند و  در نتیجه 

مردم استقبال نکردند.  دهقان ادامه داد: حدود 
ده پانزده سال سینما در شهر کهنوج تعطیل بود،  
قبل آن زمان در دهه 70  سینما خیلی شلوغ می 

شد و  و یکی دیگر از  دالیل  این عدم استقبال 
این است که مردم  سال ها سینما  نرفتند  و 

برای اینکه دوباره مردن را جمع و عالقه مند کنیم 
زمان زیادی  طول می کشد، از یک طرف هم 

فضای  مجازی و تعدد شبکه های ماهواره ای 
هم استقبال از سینما را به طور کلی در ایران کم 

کرده است. 

به گفته مدیر کل ارشاد جنوب، شهرداری که مالک سینما شوباد کهنوج است هیچ اقدامی برای واگذاری این سینما به بخش 
خصوصی و فعال شدن آن نمی کند 

چراغ سینما شوباد کهنوج خاموش است

یـک سـال از  زمانـی که قرار شـد سـینما شـوباد کهنوج دوبـاره شـروع به کار کنـد می گذرد سـینمایی  که 
سـال هـا تعطیل بود بعد از آنکه  قرار شـد سـینما دوباره شـروع به کار کـرد تنها چند صباحـی را دوام آورده 
و دوبـاره غیر فعال شـده اسـت سـینمایی که قرار بـود در فرهنگ و زندگـی رفاهی شـهروندان کهنوج تاثیر 
بگـذارد حـاال تبدیل به سـالنی شـده اسـت که که درهایش بسـته، پـرده اش خالی و از سـینما بـودن تنها 
اسـمش را یدک می کشـد. اسـحاقی مدیر کل  اداره فرهنگ وارشـاد اسـالمی جنوب در مورد دلیل فعال 
نبـودن سـینما بـه کاغـذ وطـن گفت: سـینما متعلق به شـهرداری اسـت و شـهرداری بایـد آن را به بخش 
خصوصـی یـا هنرمنـدان واگذار و یا اجاره دهد، ما وظیفه داشـتیم که سـینما را تجهیز کنیم کـه کردیم، اما 
متاسـفانه شـهرداری کهنوج و شـورای شهر برای فعال شـدن سـینما اقدامی نکردند، من فکر می کنم دور 
جدیـد شـورا به این مسـئله توجهـی ندارند،شـهرداری هم که اصـال معاونت فرهنگـی ندارد  کـه پیگیر این 

ماجـرا باشـد. ما با شـهرداری در حـال مذاکره ایم تـا آن هـا را قانع کنیم.

محمـودی  شـهردار کهنوج در مـورد وضعیت 
سـینما شـو بـاد کهنـوج  و عـدم فعالیت آن 
بـه کاغـذ وطـن گفـت: وقتـی من سـال 96 
سـینما  چیدمـان  بـودم  آمـده  کهنـوج  بـه 
را بـه هـم ریختـه بودنـد و در حـال تعمیـر 
هزینـه  تومـان  میلیـون   900 حـدود  بـود  
هـای تعمیراتـش شـد کـه همه را شـهرداری 
پرداخـت کـرد تا سـینما تکمیل شـود.و اصال 
هـم  بـه چشـم اینکـه منبـع درآمـدی  برای 
شـهرداری باشـد به  سـینما نگاه نکـرده ایم، 
4   نیـرو هـم مسـتقر شـدند و  چنـد فیلـم  

هـم آوردیـم، ولـی اسـتقبال نشـد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
13986031900800220۷ هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضـی آقای محمدحسـین 
ظهیـری پـور زرنـدی فرزنـد ماشـاءاله بشـماره شناسـنامه 121۷ صـادره از زرند 
در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 350/30 مترمربـع از پـاک ۷561 اصلی واقع 
در زرنـد خیابـان محـرم خیابان فاضل کوچـه 2 خریداری از مالک رسـمی آقای 
غامعبـاس نظریـان محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

م/ الـف 2۴5
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/11/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/12/۷

حســین توحیدی نیا-رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
139860319008002315 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی شـهرداری زرنـد بـه 
شناسـه ملی 1۴002۷699۷1 در ششـدانگ سـاختمان آتشنشـانی به مسـاحت 
105۷/23 مترمربـع از پـاک ۷631 اصلی واقع در زرند خیابان پرسـتار شـمالی 
خریـداری از مالـک رسـمی خانـم جمیله عمرانی زرنـدی محرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتب در دو نوبت بـه فاصله 15روز آگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به مـدت دو ماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/ الـف 22۴
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/11/23- تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/12/۷

حســین توحیدی نیا-رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
13986031900800205۴ هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای هـادی همتی 
سـراپرده فرزنـد مهـدی بشـماره شناسـنامه 9 صـادره از زرند در یک بـاب خانه 
بـه مسـاحت 218/5 مترمربـع مفروز و مجزی از پاک 8 فرعـی از 5068 اصلی 
واقـع در زرنـد شـهرک امـام سـجاد )ع( خیابان شـهدای عبـاس آبـاد کوچه 8 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمـود محمـدی محـرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15روز آگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند 

مالکیـت صادر خواهـد شـد. م/ الف 222
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/11/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/12/۷

حســین توحیدی نیا-رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
139860319008002188 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضـی آقای ایرج گلسـتانی 
فرزنـد عزیزالـه بشـماره شناسـنامه ۴ صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت 3۷1/۷0 مترمربـع از پاک 6066 اصلی واقـع در زرند خیابان ولیعصر 
کوچـه 2 خریـداری از مالـک رسـمی آقای اکبـر و علی متصدی زرنـدی و خانم 
ها معصومه مهدیزاده و فاطمه و شـهربانو متصدی زرندی محرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتب در دو نوبت بـه فاصله 15روز آگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به مـدت دو ماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/ الـف 2۴6
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/11/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/12/۷

حســین توحیدی نیا-رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت
ــدانگ  ــک شش ــادی مال ــاس آب ــن زاده عب ــی حس ــای عل آق
پــاک 125 فرعــی از ۷566 اصلــی واقــع در زرنــد بخــش 13 
کرمــان کــه ســند مالکیــت آن در دفتــر 82 صفحــه 2۴2 بــه شــماره ثبــت 
ــده  ــلیم گردی ــادر و تس ــری ب 91 ص ــی 301۷۴۴ س ــماره چاپ 11100 و ش
ــه  ــت ک ــی اس ــده مدع ــق ش ــهادیه تصدی ــرگ استش ــه دو ب ــن ارائ ، ضم
ســند مالکیــت فــوق بعلــت نامعلــوم مفقــود گردیــده و درخواســت ســند 
ــذا باســتناد تبصــره یــک مــاده 120 اصاحــی  مالکیــت المثنــی نمــوده ل
ــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت در تاریــخ منــدرج در ذیــل  آییــن نامــه قان
آگهــی مــی شــود تــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه 
ــا  ــده و ی ــر نگردی ــی ذک ــن اگه ــه در ای ــد ک ــی باش ــر م ــوق الذک ــک ف مل
ــدت ده  ــرف م ــد ظ ــی باش ــود م ــزد خ ــت ن ــند مالکی ــود س ــی وج مدع
ــتان  ــاک شهرس ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــی ب ــار اگه ــخ انتش روز از تاری
ــت و  ــه اصــل ســند مالکی ــراض خــود را ضمــن ارائ ــه و اعت ــد مراجع زرن
ــام  ــس از اتم ــورت پ ــن ص ــر ای ــد در غی ــلیم نمای ــه تس ــند معامل ــا س ی
ــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام خواهــد  مــدت مذکــور نســبت ب

ــف 2۴۷ شــد. م ال
تاریخ انتشار:چهارشنبه 1398/11/23

حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اســناد وامالک شهرستان زرند

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختاف موضـوع قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی شهرسـتان زرنـد تصرفات مالکانـه و بامعارض متقاضیان محـرز گردیده 
اسـت.لذا مشـخصات متقاضیـان و امـاک مـورد تقاضـا بشـرح زیر بـه منظور 
اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شـود در صورتیکه اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند می توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی بمدت دو ماه اعتراض دادخواسـت خـود را به مرجع 

قضائـی تقدیم نمایند.
اماک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

خانم فاطمه خلیلی باب هویزی فرزند رجبعلی بشـماره شناسـنامه 20۴ صادره 
از زرنـد در یـک باب خانه به مسـاحت 331/25 مترمربع از پـاک 2286 اصلی 
واقـع در زرند شـهرک امام سـجاد کوچه شـماره 1 فرعی اول خریـداری از مالک 

رسـمی آقـای محمد نیک نفس
آقـای سـیدرضا تهامـی پـور زرندی فرزند سـیداحمد بشـماره شناسـنامه ۴۴3 
صـادره از زرنـد در یک باب خانه به مسـاحت ۷۴3/95 مترمربع از پاک 665۷ 
اصلـی واقـع در زرند خیابان فردوس نبش 20 متری رسـتگار خریداری از مالک 

رسـمی آقای سیدحسـین تهامی پور
م الف 223
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حســین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

کرمان از امروز میزبان بازدیدکنندگان نمایشگاه 
بین المللی گردشگری در تهران است

افتتاح ۲ پروژه امور آب و فاضالب کهنوج 
با اعتبار ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال

فریــدون فعالــی، مدیــرکل میــراث فرهنگــی، 
ــا  ــان ب ــتان کرم ــتی اس ــع دس ــگری و صنای گردش
ــن  ــگاه بی ــیزدهمین نمایش ــه س ــه اینک ــاره ب اش
المللــی گردشــگری و ســی و ســومین نمایشــگاه 
ــا 26  ــخ 23 بهمــن ت ــع دســتی از تاری ــی صنای مل
ــگاه های  ــی نمایش ــل دایم ــاری در مح ــن ج بهم
بیــن المللــی تهــران برگــزار می شــود، گفــت: 
در ایــن نمایشــگاه هــا، ظرفیت هــای صنعــت 
صنایــع  حــوزه  توانمندی هــای  و  گردشــگری 

دســتی اســتان کرمــان معرفــی می شــود.
ــان در  ــتان کرم ــال اس ــور فع ــه حض ــه ب او در ادام
ــی گردشــگری  ــن الملل ســیزدهمین نمایشــگاه بی
و ســی و ســومین نمایشــگاه ملــی صنایــع دســتی 
تهــران تاکیــد کــرد و افزود:امســال اســتان کرمــان 
ــر  ــا همــکاری بخــش خصوصــی بســیار پررنگ ت ب

و بــا برنامــه ریــزی بســیار پربارتــر حضــور دارد.
و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
تصریــح  کرمــان  اســتان  دســتی  صنایــع 
المللــی  بیــن  نمایشــگاه  کــرد:در ســیزدهمین 
ــاق  ــگری ات ــیون گردش ــران کمیس ــگری ته گردش
بازرگانــی کرمــان، شــهرداری های بــم، کرمــان 
شــهداد  لــوت  ســتاره  اکوکمــپ  رفســنجان،  و 
)هواپیمایــی ماهــان(، مجتمــع مــس سرچشــمه، 
ــیرجان و  ــر س ــی گل گه ــی و صنعت ــرکت معدن ش
تعــدادی از دفاتــر خدمــات مســافرتی، هتــل هــا، 
اقامتگاه هــای بــوم گــردی و ... حضــور و همــکاری 

ــد. دارن
فعالــی بــا اشــاره بــه اینکــه اســتان کرمــان 
در فضایــی بــه مســاحت 350 متــر مربــع در 
ــی گردشــگری  ــن الملل ســیزدهمین نمایشــگاه بی
کرد:انعقــاد  عنــوان  می یابــد،  حضــور  تهــران 
اســتان های  بــا  نامه هــای گردشــگری  تفاهــم 
همجــوار، برگــزاری نشســت های تخصصــی در 
حــوزه گردشــگری ســامت، برپایــی جلســات هــم 

ــر  ــداری، دفات ــع هتل ــران جوام ــا مدی ــی ب اندیش
ــردی  ــوم گ ــای ب ــافرتی، اقامتگاه ه ــات مس خدم
راهنمایــان گردشــگری اســتان های مختلــف  و 
ــراث  ــای اداره کل می ــن برنامه ه ــور از مهمتری کش
نمایشــگاه  ایــن  در  اســتان کرمــان  فرهنگــی 

ــود. ــد ب خواه
گردشــگری  اســتارتاپ  دو  از  رونمایــی  بــه  او 
اســتان کرمــان در حاشــیه ســیزدهمین نمایشــگاه 
بیــن المللــی گردشــگری تهــران اشــاره و تصریــح 
کــرد:در ایــن نمایشــگاه از پنــج پوســتر خانــه 
حــاج آقــا علــی رفســنجان، گلیــم شــیریکی پیــچ 
ــهداد،  ــوت ش ــی ل ــت جهان ــان ثب ــیرجان، بیاب س
ــتای  ــان و روس ــاهزاده ماه ــی ش ــت جهان ــاغ ثب ب
نمونــه گردشــگری دلفــارد جیرفــت هــم رونمایــی 

می شــود.
ــع  ــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنای ــرکل می مدی
دســتی اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه در ســی و 
ــران  ــع دســتی ته ــی صنای ســومین نمایشــگاه مل
نیــز هنر هــای ســنتی و صنایــع دســتی ایــن خطــه 
در قالــب 1۷ غرفــه معرفــی می شــوند، افــزود: 
ــه دوزی، حصیربافــی،  ــم بافــی، پت رشــته های گلی
ــی  ــنگ های قیمت ــراش س ــنتی و ت ــورآالت س زی
و نیمــه قیمتــی از جملــه رشــته هایی هســتند 
کــه در ایــن نمایشــگاه بــه معــرض نمایــش 
گذاشــته می شــود.فعالی بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــی گردشــگری  ــن الملل ســیزدهمین نمایشــگاه بی
صنایــع  ملــی  نمایشــگاه  ســومین  و  ســی  و 
دســتی تهــران فرصــت بســیار مناســبی بــرای 
ــا ظرفیت هــا  ــف کشــور اســت ت اســتان های مختل
و توانایی هــای خــود را بــه نمایــش بگذارنــد، اظهــار 
فرصت هــای  نمایشــگاه ها  ایــن گونــه  کــرد:در 
شــناخته  نیــز  گردشــگری  صنعــت  شــغلی 
بــوم  اقامتگاه هــای  انــدازی  راه  می شــوند کــه 

ــت. ــه اس ــردی از آن جمل گ

بـا حضـور عیـدی فرماندار کهنـوج، یوسـف زاده مدیر 
امور  آب و فاضاب و تنی چند از مسـئولین دو پروژه 
امـور آب و فاضـاب با اعتبار 12 میلیارد و 500 میلیون 

ریـال به بهره برداری رسـید.
 یوسـف زاده مدیـر امـور آب و فاضـاب در حاشـیه 
افتتاح و بهره برداری از پروژه خط برق فشـار متوسـط 
چـاه هـای دشـت رضاآباد، گفـت: این پـروژه به طول 
203۴ متـر بـا اعتبـار ۷ میلیـارد و 500 میلیـون ریـال 

از محـل اعتبـارات اقتصـاد مقاومتـی به بهـره برداری 
رسـید .همچنیـن پـروژه محوطه سـازی سـاختمان 
اداری امـور آبفـا کهنـوج نیـز بـا حضـور فرمانـدار آغاز 
شد.یوسـف زاده درایـن زمینـه بـا بیـان ایـن مطلـب 
کـه تکریم اربـاب رجوع از مهمترین اهـداف این امور 
اسـت، افـزود: این پـروژه با مسـاحت ۴000 مترمربع 
و بـا اعتبـار 5 میلیارد ریـال از محل اعتبـارات داخلی 
شـرکت آب و فاضاب اسـتان به بهره برداری رسـید.
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آوای محلی           

بزرگ سروری ای دست ما رو
یل نام آوری ای دست ما رو

مسلمونن نندی دس رو دست
که مالک اشتری ای دست ما رو

شاعر : جهان فیروزی

ِدلوم  َغم  دارِه  ِامُشو  راه  اخوُنم
َب    یاِد   ِدلَبرِ  ِدلخواه  اخوُنم

َزمین  َنشدیسِته َهمَرنگ   ِنگاروم
َسُرم  باالن  ُو ای َسر ماه اخوُنم

شاعر : مهدی جاللی

  در اینستاگرام چه خبر

  در اینستاگرام چه خبر

فیلم قسم
من زنش ام باید بدونم

+    اگه یه چیزی به من گفته و به تو نگفته، 

یعنی درست و حسابی زنش نیستی

سال گذشته کاغذ وطن ازعدم 

دسترسی اهالی روستای میل 
فرهاد به آب لوله کشی نوشت.

سال گشتدیالوگ

عکس نوشت

هر طرف
آیتی از خوشحالی است

زین میان جای تو،
تنها،

خالی است ...
سیمین بهبهانی

عکس: 
سید سیاوش حسینی

صنایع

 ملیله دوزی

کتاب 
سال بلوا 

ملیلـه دوزی یـا سـرمه دوزی هنـری اسـت بـرای تزئیـن 
لبـاس بـا اسـتفاده از الیـاف طا یا نقـره و گاهـی برنج که 
اکثـرًا هـم ایـن کار روی پارچـه های ترمه انجام می شـود. 
کاربـرد ملیلـه دوزی در تزئیـن رومیـزی، جانمـاز، جلـد 

قـرآن، لبـاس های مجلسـی اسـت..

 – نـام  بـه  زن  یـک  ذهـن  در  اول شـخص  صـورت  بـه 
نوشـافرین – اتفـاق مـی افتـد و شـروع آن بـه گونـه ای 
اسـت کـه مسـتقیما داخـل داسـتان پـرت مـی شـویم.

معرفی 

معرفی   روایت مردمی که زندگی می بافند 
زنان و مردان روستای قلعه گنج در جنوب کرمان  با کارآفرینی یک هتلدار و با استفاده از بافتن 

حصیر، به زندگی شان امید دادند

زنـان و مـردان روسـتای قلعه گنـج در جنـوب کرمـان جایـی  که 
محرومیتـش آنجا را به آخر دنیا مشـهور کرده بـود، با کارآفرینی 
یـک هتلـدار و بـا اسـتفاده از بافتن حصیر، به زندگی شـان امید 

دادند.
خبرگـزاری مهـر_ گـروه فرهنـگ: محرومیت مناطق روسـتایی 
قلعـه گنج در جنوب کرمان زبانزد اسـت. برخـی به دلیل گرمای 
زیـاد، اینجـا را آفریقای ایران می نامنـد و برخی دیگر نام یکی از 
روسـتاها را نشـانه ای بـرای معرفی وضعیت این منطقـه کرده و 

می گوینـد کـه اینجا »آدونیا« اسـت یعنی آخـر دنیا.
در همین منطقـه، جایـی کـه مردمـش بیـکار شـده بودنـد و 
سـاخته  هتلـی  بـود،  بریـده  را  امان شـان  هـم  خشکسـالی 
شـد تـا بـا ۴ سـتاره از دور بدرخشـد. هتـل تنهـا پـروژه ایـن 
شهرسـتان نبـود. بـرای قلعـه گنـج برنامه ریـزی چندسـاله ای 
شـده تـا ایـن منطقـه از محرومیـت فاصله بگیـرد. چـون مقام 
معظـم رهبـری دسـتور داده بـود کـه این شهرسـتان بـه الگوی 
اقتصـاد مقاومتـی تبدیل شـود.ایجاد هتل هم بخشـی از پروژه 
دورشـدن از محرومیـت و الگـوی اقتصـاد مقاومتی بـود؛ هتلی 
کـه در سـاخت آن از معمـاری بومـی شهرسـتان ماننـد حصیـر 
و تنـه نخـل الهـام گرفتـه شـد. وقتی اولیـن هتل کپـری جهان 
در سـال 95 توسـط بنیاد مسـتضعفان ساخته شـد، مردمی که 
در کپـر زندگـی می کردنـد بـه اینجـا آمدنـد. آنهـا شـنیده بودند 
مکانـی توسـط بنیـاد سـاخته شـده کـه شـبیه بـه خانه هـای 
خودشـان اسـت، غـذا می دهـد و آنهـا می تواننـد از ایـن مـکان 
کمـک بگیرند.اکـرم قلنـدری مدیر داخلـی هتلی در بـم بود که 
بـرای مدیریـت داخلـی این هتـل بـه قلعه گنـج منتقل شـد. او 
بـرای خبرنـگار مهـر تعریـف می کنـد: یـک روز زنـی را در البـی 
هتـل بـا لباس منـدرس دیدم. گوشـه چـادر نداشـت. بچه های 
مریـض احوالـش دنبالـش می دویدنـد. شـوهرش با حـال بد 
بیـرون البـی منتظـر بـود. آن زن شـنیده بـود هتـل حصیـر می 
خـرد. گفـت کـه »بلدم ببافـم.« مـا حصیرهـا را بـرای انداختن 
روی اتاق هـای کپـر می خواسـتیم تـا به شـکل کپرهایـی که آنها 
زندگـی می کردنـد شـود. بـه او گفتـم دیگـر نیـاز نداریـم چـون 
پـروژه تمـام شـد. او هـم مثـل خیلـی از روسـتایی های دیگـر 
تصـور می کـرد اینجـا یک غذاخوری اسـت کـه بنیاد سـاخته تا 
به مسـتضعف ها کمک کند گفت: »ما هم مسـتضعف هسـتیم 
آمدیـم غـذا بخوریـم.« خـودم کمـک مختصـری بـه او کـردم. 
رفـت و چنـد روز بعـد بـا یـک زنبیـل حصیـری آمـد و گفت به 
خاطـر کمکـی کـه آن روز بـه من کـردی برایـت سـوغات آوردم. 
قلنـدری در ادامـه می گویـد: ایـده خوبی بود. من همیشـه برای 
خانـواده ام کـه در بـم زندگـی می کننـد، سـوغات می بـردم. این 
بـار می توانسـتم برایشـان از این زنبیل های حصیری ببـرم. قرار 
شـد بـرای مـن 5 زنبیـل دیگر ببافد؛ به این شـرط کـه پولش را 
بگیـرد. قبـول کرد و زنبیل هـا را آورد. یکی از مسـافران هتل دید 
و گفـت مـن اینها را می خرم شـما بـرای خودت دوباره سـفارش 
بـده. ایـن بار سـفارش من به زن بافتـن 20 زنبیل حصیری بود. 
جرقـه ای در ذهنـم زده شـد که می توان این زنبیل هـا را فروخت 
و بـه مسـافرانی کـه بـه هتل می آینـد، آنهـا را نشـان داد. آن زن 
رفـت و دو نفـر دیگر آمدند گفتند شـنیده ایم اینجا »کاردسـتی« 
می خرنـد. مـا هم بلدیم درسـت کنیم. »از ما هـم ورگن« یعنی 
بخـر. ایـن بـار میـزی در هتـل گذاشـتم و بـا همـکاری کارکنان 
هتـل و خانـم ناصـری کـه پابه پـای من آمـد، حصیرهـا را روی 
آن چیـدم. خیلـی زود فـروش رفت. تعداد سـفارش ها بیشـتر 

و بیشـتر شد.
مدیـر هتـل کپـری گنج قلعـه اضافـه می کنـد: یـک روز آقـای 
سـعیدی کیا که آن زمان رئیس بنیاد مسـتضعفان بود، به هتل 

آمـد و وقتـی فهمید اینها را با هزینه شـخصی از زنـان و مردان 
روسـتا می خـرم و می فروشـم، همـه را یک جـا خریـد. شـاید 
آن زمـان هزینـه آن همـه حصیر 300 هـزار تومان می شـد ولی 
او 500 هـزار تومـان داد. خیلـی ذوق کردیم و بیشـتر سـفارش 
دادیم. حاال هزار زن و مردم تولیدکننده در روسـتاهای محروم 
شهرسـتان قلعـه گنج برایمـان ده هاهـزار صنایع دسـتی تولید 
می کننـد. آن زن بـرای خانـواده اش درآمـد کسـب کـرده و 
بـازاری بـه دسـت آورده کـه کارهایـش را به تهران می فرسـتد.

فاطمه گمشـادی یکی از این زنان در روسـتای سـورَدر اسـت؛ 
بـاالی دشـت تگـدر در حدفاصـل روسـتای صـوالن و رمشـک 
قلعه گنـج. زنـی اسـت که بیشـتر از 60 سـال نشـان می دهد و 

پایـش را آن طرف تـر از کرمان نگذاشـته اسـت.
او می گویـد: بـه جـای آب و دشـت و رودخانـه تـا چشـم کار 
می کـرد فقـط درختچـه داز یا همـان »پیش« دیدیـم همه جا 
بودنـد حتـی دسـت های تنـد داز بـه داخـل کپرهـا می رسـید. 
بـا آنهـا طنابـی یا حصیـری بـرای این کپرهـا می بافتیـم. تنها 
خاصیتشـان این بـود که زیراندازی شـوند به جای فـرش هزار 
شـانه! یـادم می آیـد کاردسـتی هـم درسـت می کردیـم بـرای 
بـازی بچه هـا. بـز حصیـری درسـت می کردیـم و گاهی سـبد 

بـه جـای ظـرف چینی. ولی حـاال باید دنبـال داز با کیفیت سـر 
بـه کـوه و بیابان بگذاریم تعدادشـان کم شـده، دازی که دسـتان 
درازی داشـته باشـد و سـبز و پهـن باشـد دیگـر نیسـت. همـه 
را بـرای خانـم قلنـدری چیدیم تـا بتوانیم سـبدها و حصیرهای 
بهتـری ببافیـم.آن طرف تـر همسـایه های فاطمه در کپـر زندگی 
می کننـد؛ همسـایه کـه نـه! اینجـا همه با هـم فامیل هسـتند. 
می گوینـد: »فاطمـه ایراداتمـان را می گویـد. خانم قلنـدری او را 
اسـتاد مـا کـرده و گفتـه هر کسـی ایرادی داشـت یا نتوانسـت 

ببافـد، فاطمـه بـه او یـاد می دهد.«
فـروش  کارهـا  بعـد،  بـه  زمانـی  »از  می گویـد:  قلنـدری 
نمی رفـت. خریدارهـا کامواهـای رنگـی بـه کار رفتـه در حصیرها 
را نمی پسـندیدند. تعـداد زیـادی حصیـر معیـوب و زشـت روی 
دسـتم مانـده بـود. ناچـار بـودم از ایـن زنـان کارهـا را بخـرم. 
زنـان روسـتاهای محـروم و حتـی مـردان، با هـزار امیـد و آرزو، 
گونی گونی سـبد و حصیر روی کولشان می انداختند و می آوردند 
و مـن بایـد دانه دانـه آنهـا را می فروختـم. اگـر بی کیفیـت بود و 
می گفتـم خوب نیسـت یـا نمی خرم، آنهـا بی انگیزه می شـدند. 
یـک زمـان دیـدم انبارها پـر شـده از محصوالت حصیـری مثل 
قنـدان، زنبیـل، زیـر قابلمه ای، سـبد، جامیوه ای حتی دسـتبند 

بـا نخ. گفتم هر کسـی می خواهد بیایـد از این حصیرهـا بردارد. 
بـاز هـم بـود. ناچار شـدم همه را از بیـن ببرم.او این چنیـن ادامه 
می دهـد: بـا این کـه ضـرر کـردم، ولـی باید فکـری به حـال باال 
بـردن کیفیـت کارهـا می کردیـم. بیـن تولیدکننـدگان، فاطمه از 
همـه بهتر حصیر می بافت. خاقیت داشـت. بـه خاطر همین از 
او خواسـتیم بـه دیگـران آموزش بدهـد و بابت همان هـم به او 
پـول می دادیـم. کیفیت کارها باال رفت و خریدار بیشـتر شـد. در 

نتیجـه عمده فروش شـدیم.
مدیـر هتـل روسـتای گنج قلعـه می گویـد: حـاال وانت وانـت کار 
می آیـد بـه هتـل و مـا هـم بـه نمایشـگاه ها و شـهرهای دیگـر 
از جملـه تهـران منتقل شـان می کنیم. اجـازه نداشـتیم از بودجه 
هتـل بـرای ایـن خریـد و فروش هـا هزینـه کنیـم. بـه خاطـر 
همیـن، خودمـان بـا هزینـه شـخصی آنهـا را می خریدیـم؛ من 
و خانـم ناصـری از کارمنـدان هتـل و بقیـه کارگرها. ولـی از حق 
نگذریـم وامی که بنیاد مسـتضعفان بـه ما داد خیلـی از کارها را 
سـریع تر پیـش بـرد. حـاال خیلـی از همان زنـان و مـردان دیگر 
بـرای خودشـان کار می کننـد و بـازار خودشـان را پیـدا کردنـد. از 
روز اولـی کـه شـروع به خریـد و فـروش حصیر کردیم تـا االن، 
نزدیـک بـه 2 و نیـم میلیـارد تومان پول فقط به بخش رمشـک 

در قلعـه گنـج از طریـق فـروش حصیر رفته اسـت.

گزارش
مهر

         در توییتر چه می گویند؟
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 م
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قلنـدری می گویـد: »از زمانـی بـه بعـد، کارهـا فـروش 
رفتـه  بـه کار  رنگـی  نمی رفـت. خریدارهـا کامواهـای 
در حصیرهـا را نمی پسـندیدند. تعـداد زیـادی حصیـر 
معیـوب و زشـت روی دسـتم مانده بـود. ناچـار بودم 
از ایـن زنـان کارهـا را بخـرم. زنـان روسـتاهای محروم 
و حتـی مـردان، بـا هـزار امیـد و آرزو، گونی گونی سـبد 
و حصیـر روی کولشـان می انداختنـد و می آوردنـد و 
مـن بایـد دانه دانـه آنهـا را می فروختم. اگـر بی کیفیت 
آنهـا  یـا نمی خـرم،  نیسـت  بـود و می گفتـم خـوب 
بی انگیزه می شـدند. یک زمـان دیدم انبارها پر شـده از 
محصوالت حصیری مثل قنـدان، زنبیل، زیر قابلمه ای، 
سـبد، جامیوه ای حتی دسـتبند با نخ. گفتم هر کسـی 
می خواهـد بیایـد از ایـن حصیرها بـردارد. باز هـم بود. 

ناچـار شـدم همـه را از بیـن ببرم.


