
استانی  بخش  فرهنگ وهنر:  گروه 
پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، 
طی مراسمی و با برگزاری نمایشگاه »تجسم 
هنر« در محل موزه هنرهای معاصر صنعتی 

کرمان آغاز شد.
از  نفر   12 از  اثر   ۹۰ نمایشگاه  این  در 
نقاشی،  بخش های  در  کرمانی  هنرمندان 
گرافیک، نقاشی، خط، خوشنویسی، عکس، 
در  مفهومی  هنر  و  نگارگری  کاریکاتور، 

هشت گالری از موزه به نمایش درآمد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
برنامه های  سرآغاز  را  رویداد  این  کرمان 
کرمان  در  فجر  دهه  هنری  و  فرهنگی 
دانست و گفت: »برپایی نشست های هنری 
از  استان  تجسمی  هنر  فعاالن  از  تقدیر  و 
دیگر برنامه های این دوره از جشنواره خواهد 
بود«. محسن روحی افزود: »اگرچه تعدادی 
از هنرمندان استان به صورت مستقیم در 
بخش رقابتی جشنواره شرکت و آثار خود 
را ارسال کرده اند اما بخش تجسم هنر یکی 
از بخش های ویژه و قابل اعتنای این رویداد 
است که به برپایی نمایشگاه آثار هنرمندان 
در استان های مختلف کشور اختصاص دارد 
و در راستای سیاست تمرکز زدایی و توجه 
کشور  نقاط  اقصی  جوان  استعدادهای  به 
نیست«  تهران  فقط  »ایران  شعار  تحقق  و 
به گزارش روابط عمومی  برگزار می شود«. 

استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره 
کرمان، وی در ادامه اظهار کرد: »هنرمندان 
فرصت حضور  نمایشگاه  این  در  که  فعالی 
روز  هنر  جریان  از  بخشی  کرده اند  پیدا 
روحی  می کنند«.  نمایندگی  را  استان 
افزود: »این نمایشگاه فرصتی مغتنم است 
هنرهای  رویداد  متعهدانه،  رویکردی  با  تا 
تجسمی فجر را در شان نام انقالب اسالمی 

گرامی بداریم«.
آستانه  در  عمومی،  روابط  گزارش  به 
فرارسیدن دهه مبارکه فجر، سالگرد پیروزی 
طی  ایران،  اسالمی  انقالب  شکوهمند 
مراسمی، نمایشگاه آثارهنرمندان کرمان با 
حضور جمعی از فعاالن وعالقمندان حوزه 

هنرهای تجسمی استان، گشایش یافت.
کرد  امیدواری  اظهار  مسئول  مقام  این 
این جشنواره که برآمده از مفاهیم و مبانی 
معرفتی انقالب اسالمی است بتواند آوردگاه 

توانمندی های  ارائه  جهت  در  مناسبی 
هنرمندان استان پهناور کرمان باشد.

خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
ضمن تقدیر از مدیر موزه هنرهای معاصر 
صنعتی کرمان که به عنوان مدیر هنری این 
انتخاب و  و  به گردآوری  نمایشگاه، نسبت 
نمایشگاه  در  هنرمندان  آثار  بهترین  ارائه 
امیدواری کرد که  اقدام کرده است، اظهار 
از  بیش  استان  جوانان  هنری  توانایی های 

پیش فرصت بروز و ظهور یابد.
ازجشنواره  دوره  این  خبر،  این  برپایۀ 
امیرزاده سلجوقی«  نام زنده یاد »محمد  به 
ازهنرمندان عرصۀ هنرهای تجسمی استان 
نام گذاری شده است که در این آیین عصر 
نمایش  ضمن  بهمن ماه،  ششم  پنجشنبه 
مستند کوتاهی از سال ها خدمات ارزشمند 
پیشکسوت  این  ازخانواده  و  هنرمند،  این 

فقید با اهدای لوح تقدیر شد. 

بنای  احیای  و  مرمت  اقتصاد:  گروه 
سال  که  کرمان  فرش  شرکت  تاریخی 
سرانجام  به  هنوز  شد،  داده  آن  وعدۀ   ۹4
نرسیده و از سویی دیگر، در تازه ترین خبر، 
است:  این باره گفته  اتاق کرمان در  رئیس 
»مالکیت شرکت فرش در حال حاضر در 
اختیار دولت است و هرگونه تغییر کاربری 
یا واگذاری آن فقط با مصوبۀ هیات دولت 

امکان پذیر است«.
به گزارش استقامت، شرکت فرش واقع 
در بلوار باستانی پاریزی شهر کرمان بخشی 
از تاریخ قالی را با خود دارد. در سال 12۹۰ 
پی  در  شرقی،  هند  کمپانی  خورشیدی، 
پاکستان  و  هند  و  ایران  از  قالی  صادرات 
این  از  رو، شعبه ای  این  از  و  بوده  اروپا  به 
کمپانی در این محل در کرمان که قالی بافی 
زمان،  آن  می شود.  ایجاد  داشته  پررونقی 
شاهزاده ای بلغاری به نام سر ماژوف مدیریت 
این مجموعه را برعهده داشته تا که شرکت 
ملی فرش تاسیس و این ساختمان واگذار 
می شود. در سال 1314 این ساختمان به 
جرج تیمو واگذار می شود و او قالی کرمان 
را از این محل به مشتریانش در بازار آمریکا 
صادر می کرده است. پس از آن، به مرور و 

در پی اتفاقاتی، این ساختمان نیمه متروکه 
و متروکه می شود. 

فرش  شرکت  تاریخی  بنای  تبدیل 
کرمان به باغ موزه فرش جنوب شرق کشور، 
با  و  شد  داده   ۹4 سال  که  است  وعده ای 
وجود گذشت حدود هفت سال، هنوز این 
فداکار  محمدمهدی  است.  نیفتاده  اتفاق 
استاندار کرمان اوایل آذرماه امسال از این 
بنا بازدید کرد و با بیان اینکه وضعیت فعلی 
است،  ناراحت کننده   و  نامطلوب  بنا  این 
بنا  وعده داد: »پیگیر مرمت و احیای این 

به صورت جدی خواهیم بود«.
کرمان،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
اتاق کرمان،  رئیس  سیدمهدی طبیب زاده 
در جلسۀ اخیر کمیسیون گردشگری اتاق 
به  نیاز  بنا  این  واگذاری  اینکه  به  اشاره  با 
»احیای  گفت:  دارد،  دولت  هیات  مصوبۀ 
دلیل  این  به  فرش  شرکت  تاریخی  بنای 
که مرتبط با احیای هویت و فرهنگ استان 
است و می تواند مورد استقبال گردشگران 
استان  اشتغال  و  اقتصاد  در  گیرد،  قرار 

تاثیرگذار خواهد بود«.
اعضای  پیشنهاد  به  پاسخ  در  وی 
به  فرش  شرکت  تبدیل  برای  کمیسیون 

باغ موزه فرش بیان کرد: »باید برای جذب 
سرمایه گذار عالوه بر موزه، فعالیت اقتصادی 
دیگری نیز تعریف شود تا سرمایه گذاران از 

احیای این مجموعه استقبال کنند«.
در ادامۀ این نشست، نایب رئیس اتاق 
کرمان، با بیان اینکه بنیانگذاران اتاق کرمان 
مدیون  اتاق  و  هستند  فرش  پیشکسوتان 
»طرح های  گفت:  است،  فرش  صنعت 
فرش های صادراتی گذشته که به طور کامل 
به سفارش اروپایی ها و آمریکایی ها در راور 
خصوصی  بخش  اختیار  در  می شد،  بافته 
»نقش  افزود:  کاربخش  جلیل  دارد«.  قرار 
به   4۰ دهه  به  مربوط  فرش  طرح های  و 
بعد و تاسیس شرکت فرش مربوط به سال 
186۰ هجری شمسی است که با توجه به 
دارد،  قرار  آنجا  در  فرش  اولیه  مواد  اینکه 
موزه ارزشمندی است که می تواند به جذب 

گردشگر کمک کند«.
وی ادامه داد: »پس از اینکه دولت اعالم 
کند که چگونه قرار است از شرکت فرش 
مکان  این  احیای  برای  شود،  بهره برداری 
قرارداد  کردن  منقعد  پیشنهاد  صنعت،  و 
بررسی  باید  که  شود  می  مطرح   BOT

شود«. 

استاندار  عمرانی  معاون  اقتصاد:  گروه 
 ۹24 فجر  دهه  ایام  »در  گفت:  کرمان 
با  اجرایی  دستگاه های  به  مربوط  پروژه 
استان  در  اعتبار  تومان  میلیارد   86۵6

کرمان افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد«.
سیدمصطفی آیت اللهی موسوی با بیان 
مربوط  پروژه های  جز  به  آمار  این  اینکه 
افزود:  دهیاری هاست،  و  شهرداری ها  به 
افتتاح خواهد  پروژه  تعداد ۷46  این  »از 
اعتبارات  با  آن ها  از  مورد   ۵1۵ که  شد 
استانی  اعتبارات  با  مورد   231 و  ملی 
رسیده  اتمام  به  شده  استانی  ملِی   یا 

است«.
وی اضافه کرد: »بیش ترین پروژه های 
افتتاحی مربوط به جیرفت با ۷3 پروژه، 

کرمان 64 پروژه و بافت 4۷ پروژه است«.
عصر  وی  کرمان،  ایسنا  گزارش  به 
دهه  ستاد  جلسۀ  در  بهمن ماه  هشتم 
فجر استان کرمان ادامه داد: »بیش ترین 
دستگاه های  افتتاحِی  پروژه های  اعتبار 
اجرایی دهه فجر امسال در استان، مربوط 

به منوجان با ۹46 میلیارد تومان، جیرفت 
با 8۹8 میلیارد و سیرجان ۵22 میلیارد 

تومان است«.
به  اشاره  با  کرمان  استاندار  معاون 
کلنگ زنی 1۷8 پروژه در دهه فجر اظهار 
ـ  مورد   3۹ ـ  پروژه ها  »بیش ترین  کرد: 
 2۵ با  رفسنجان  بعد  کرمان،  به  مربوط 
پروژه و سپس مربوط به زرند و شهربابک 

است«.
وی اضافه کرد: »2641 میلیارد تومان 

اعتبار کلنگ زنی پروژه هاست«.
موسوی گفت: »بنیاد مسکن، نوسازی 
مدارس و توزیع برق شمال دستگاه هایی 
هستند که بیش ترین پروژه های افتتاحی 

را دارند«. 
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از۱۶تا۲۲بهمنماهصورتمیگیرد؛
اکران آثار منتخب جشنواره 

فیلم فجر در سینماهای 
شهر کرمان

گروه فرهنگ وهنر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
کرمان گفت: »آثار منتخب چهل و یکمین جشنواره فیلم 
فجر از روز 16 تا 22 بهمن ماه در سه سینمای مهتاب، 

آسیا و شهرتماشای شهر کرمان اکران می شوند«.
محسن روحی افزود: »اسامی و جدول ساعت نمایش 
فیلم های منتخب جشنواره در روزهای آینده طبق برنامۀ 

این جشنواره اطالع رسانی خواهد شد«.
ادامۀ  در  بهمن ماه   1۰ وی  کرمان،  ایرنا  گزارش  به 
این اظهارات بیان کرد: »فروش بلیت فیلم های جشنواره 
آی تیکت  سامانه های  طریق  از  و  برخط  صورت  به 
)iticket.ir(، ایران تیک )irantic.com( و گیشه هفت 

)ir.gisheh۷( خواهد بود«.
فجر 12  فیلم  بین المللی  یکمین جشنواره  و  چهل 
تا 22 بهمن ماه برگزار می شود و براساس گزارش ها 24 
فیلم در بخش ملی سودای سیمرغ این رویداد به رقابت 

می پردازند. 
 

معاونبهداشتیدانشگاهعلومپزشکی
کرماناعالمکرد

شیوع آنفلوآنزا در کرمان 
بیش تر از کرونا

علوم پزشکی  دانشگاه  بهداشتی  معاون  گروه جامعه: 
استان  شایع  بیماری  کرونا  فعال  اینکه  بیان  با  کرمان 
نیست؛ بلکه بیماری غالب این روزها در کرمان آنفلوآنزا 
و سرماخوردگی است، گفت: »بیش ترین موارد ابتال به 
بیماری آنفلوآنزا و سرماخوردگی در بین دانش آموزان و 

کودکان گروه سنی پنج تا 12 سال دیده می شود«.
محسن بارونی افزود: »همچنین، درگیری افراد دارای 
عالئم آنفلوآنزا و سرماخوردگی طوالنی و ماندگار شده و 
معموال افراد تا هفت روز عالئم این بیماری ها را با خود 

دارند و این وضعیت در کل کشور رایج است«.
بهمن ماه  سه شنبه 11  وی  کرمان،  ایرنا  گزارش  به 
بیماری  پایداری  دالیل  از  یکی  اینکه  بر  تاکید  با 
آنفلوآنزا و سرماخوردگی، نوع ویروس است، اظهار کرد: 
کرمان  در   1۹ کووید  بیماری  زمینۀ  در  »خوشبختانه 
تعداد موارد ابتال اندک است و در حال حاضر، تنها 12 
استان  سطح  در  مثبت   )RT-PCR( آر  سی  پی  مورد 

داریم«.
وی با اشاره به اینکه بیش تر شهرهای حوزه دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان در وضعیت آبی کرونایی قرار دارند، 
گفت: »در حال حاضر شهرستان سیرجان از نظر ابتال به 

ویروس کرونا در وضعیت نارنجی قرار دارد«.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با تاکید 
بر اینکه مردم در مکان های شلوغ و پُرازدحام حتما باید 
پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند، اظهار کرد: »افراد 
دارای بیماری های خاص حتما واکسن بیماری کووید 1۹ 

و نوبت های یادآور این واکسن را جدی بگیرند«.

درچهارمیندورۀجایزۀملیانرژیهای
تجدیدپذیرایران؛

شرکت برق منطقه ای کرمان 
رتبة برتر شد

گروه اطالع رسانی: شرکت برق منطقه ای کرمان در 
چهارمین دورۀ جایزۀ ملی انرژی های تجدیدپذیر ایران 
 14۰۰ سال  در  برتر  منطقه ای  برق  شرکت  عنوان  به 
شناخته شد.در این مراسم، تندیس و لوح افتخار انرژی 
مدیرعامل  حبیبی  حمیدرضا  مهندس  به  تجدیدپذیر 
برق  شرکت  عنوان  به  کرمان  منطقه ای  برق  شرکت 
منطقه ای برتر اعطا شد. به گزارش روابط عمومی شرکت 
انرژی های  برتر  پروژه  از  رویداد  این  برق منطقه ای، در 
انرژی های  تجهیزات  برتر  تولیدکنندگان  تجدیدپذیر،  
EPC)کوچک  برتر   توانمند  شرکت های  تجدیدپذیر،  
مقیاس و بزرگ مقیاس(، شرکت های برق منطقه ای و 
شرکت های توزیع برق برتر، سازمان های عمومی و دولتی 
فعال، شخصیت های علمی تأثیرگذار و پژوهشگران جوان 
برتر تقدیر شد.الزم به ذکر است؛ هفتمین کنفرانس و 
نمایشگاه بین المللی و چهارمین جایزه ملی انرژی های 
تجدیدپذیر ایران، در تاریخ 8 و ۹ بهمن 14۰1 توسط 
و  تهران  شهر  در  ایران  تجدیدپذیر  انرژی های  انجمن 

مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد. 

استاندارکرمانتوضیحداد
تجمع معترضان

به خاطر طرح مسکن ملی نبود
گروه اقتصاد: استاندار 
»تجمع  گفت:  کرمان 
اداره  مقابل  در  مردم 
شهرسازی  و  مسکن  کل 
به  مربوط  کرمان  استان 
بوده  مسکن  تعاونی  یک 
و مشکل خاصی داشتند 
و موضوع مربوط به طرح 

نهضت مسکن ملی نبوده است«.
 11 سه شنبه  ظهر  از  پیش  فداکار  محمدمهدی 
بهمن ماه در بازدید سرزده از این اداره کل با بیان اینکه 
مسکن یکی از نیازهای جدی مردم است، اظهار کرد: »در 
استان با تعداد زیادی متقاضی طرح نهضت ملی مسکن 

و تعدادی معترض از طرح مسکن مهر مواجه هستیم«.
شنیدن  »با  افزود:  وی  کرمان،  ایسنا  گزارش  به 
مشکالت مردم و با همفکری مسئولین مربوطه برای رفع 

مشکالت مردم در این حوزه تالش خواهیم کرد«.
به دلیل عدم  از درخواست ها  بیان کرد: »برخی  وی 
اطالع متقاضی است و اداره کل راه و شهرسازی مقصر 

نیست«.
کرد:  تاکید  مسئولین  به  خطاب  کرمان  استاندار 
مردم  تا  دهند  توضیح  شفاف  مردم  به  باید  »مسئولین 

دچار سردرگمی نشوند«.
برخی  در  ملی مسکن  »نهضت  وی همچنین گفت: 
و  کرمان  شهرهای  اما  رفته،  پیش  خوبی  به  شهرها  از 
رفسنجان مشکل تامین زمین داشتند که این مسئله حل 

شده است«. 

رئیسپلیسفتااستانکرماناعالمکرد
76 درصد جرایم سایبری 

در حوزه مالی است 
انتظامی  فرماندهی  فتا  پلیس  رئیس  جامعه:  گروه 
استان کرمان با اشاره به اینکه امسال جرایم سایبری در 
استان 3۰ درصد افزایش یافته و ۷6 درصد از پرونده های 
تشکیل شده سایبری در استان در حوزۀ مالی است، گفت: 
سایبری،  مجرم  که  است  این  جامعه  ذهنیت  و  »تصور 
آی تی  حوزۀ  در  باالیی  سواد  و  توانایی  که  است  فردی 
دارد، اما با توجه به پرونده های تشکیل شده در پلیس فتا 

شاهدیم که این موضوع خیلی صادق نیست«.
سرهنگ محمدرضا رضایی با بیان اینکه عمدۀ توانایی 
مجرمان سایبری در روانشناسِی خوب است و اطالعات 
اینترنتی عمدۀ  افزود: »خریدهای  ندارند،  خیلی خاصی 
کرمان  استان  فتای  پلیس  در  تشکیل شده  پرونده های 

است«.
وی اظهار کرد: »متاسفانه کاربر قبل از اینکه تجربۀ 
موفقی از سایت های خرید اینترنتی داشته باشد و قبل از 
اینکه کاال به دستش برسد پرداخت داشته و بعد از آن 

هیچ کاالیی دست او را نگرفته است«.
در سایت  که  تبلیغاتی  آگهی های  اینکه  بیان  با  وی 
دیوار و یا سایر صفحات گذاشته می شود، معموال معتبر 
نیست، افزود: »متاسفانه مردم در این سایت ها بدون آنکه 
پول  بررسی کنند  را  بشناسند و هویت آن  را  فروشنده 

پرداخت می کنند«.
کرمان  استان  انتظامی  فرماندهی  فتا  پلیس  رئیس 
توضیح داد: »پرونده ای داریم که فرد 2۷۰ میلیون تومان 
هیچ  بعد  و  کرده  پرداخت  بیعانه  کاال  یک  خرید  برای 
یا  است،  نکرده  دریافت  کاال  فروشنده  سوی  از  پاسخی 
چند روز قبل فردی 2۵ میلیون تومان برای خرید یک 
فرد  اصال  و  بود  کرده  پرداخت  بیعانه  پارس  پژو  خودرو 

فروشنده مشخص نیست«.
به گزارش تسنیم کرمان، وی ادامه داد: »ساده انگاری 
فضای مجازی باعث شده که تعداد زیادی از شهروندان 
در فضای مجازی مالباخته شوند، به استناد پرونده هایی 
که در پلیس فتا موجود است تبعات این جرایم به مراتب 
آسیب  بیش تر  مردم  و  است  حقیقی  فضای  از  بیش تر 
می بینند که از جمله این آسیب ها، آسیب روحی است«.

 13۹۰ سال  »از  کرد:  اظهار  همچنین  محمدرضایی 
انتظامی استان کرمان تاسیس  فتا در فرماندهی  پلیس 
شده است و هر ساله شاهد رشد جرایم سایبری در استان 

کرمان هستیم«.
وی اضافه کرد: »امسال جرایم سایبری در استان 3۰ 

درصد افزایش یافته است«.

خبر خبر

بابرگزارینمایشگاه»تجسمهنر«صورتگرفت؛

وعدههایمرمتبعداز7سالعملینشد؛

آغاز جشنواره هنرهای تجسمی فجر در کرمان

مرمت کاغذی بنای تاریخی شرکت فرش کرمان 

افتتاح و کلنگ زنی ۹2۴ پروژۀ دولتی در استان
معاونعمرانیاستاندارازرویدادهایدههفجرخبرداد


