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جلسۀ  سی وپنجمین  در  جامعه:  گروه 
روز  که  کرمان شناسی  مرکز  شورایعالی 
استاندار  ریاست  به  شهریورماه،   21 دوشنبه 
کرمان، در تهران برگزار شد از کتاب »رواق 
دیار  چهره های  شفاهی  تاریخ  زبرجد«، 
به  جالل پور  محسن  کوشش  به  که  کریمان 
چاپ رسیده است رونمایی و با اهدای لوح از 
تقدیر  فرهنگ دوست  کرمانی  این  تالش های 
شد. از این گنجینه تاکنون دو جلد با عنوان 
»تالشگران پیشرفت و توسعه کرمان در قرن 
اخیر« مجموعه واگویه هایی از مردان و زنان 
را  خطری  پر  راه  اخیر،  قرن  در  که  کرمانی 
و  اقتصادی  شکوفایی  و  توسعه  ترقی،  برای 
»پویندگان  و  کرده اند  طی  کرمان  اجتماعی 
و  خاطرات  شامل  کرمان«  هنر  و  فرهنگ 
شرح زندگی گروهی از کرمانی ها که در قرن 
گذشته در حوزه های فرهنگ، ادبیات، تاریخ 
و هنر فعالیت بی وقفه داشته اند، منتشر شده 

است.
پژوهش محمدمهدی  با  که  این مجموعه  
ملک قاسمی گردآوری شده، حاصل ساعت ها 
استان کرمان،  با مفاخر  گفت وگوی صمیمی 
شامل تجربیات زیسته و بیان نکات زبده ای از 

زندگی پُر بار آن هاست.
به گزارش استقامت، در لوح تقدیری که 
اهدا  جالل پور  به  کرمان  استاندار  سوی  از 
ارزنده  خدمات  »بی گمان  است:  آمده  شد، 

جنابعالی در بخش اقتصادی و مسؤلیت های 
و  ایران  اتاق  ریاست  و  کرمان  بازرگانی  اتاق  
بخش  ساخت  چون  ارزشمندی  و  خیر  آثار 
و  افضلی پور  بیمارستان  در  استخوان  پیوند 
ساماندهی بنیاد خیریه – درمانی )نفیس( و 
در ذهن   ... و  کتابخانه  و  نیز ساخت مسجد 

تاریخ برجای خواهد ماند«.
در ادامۀ این متن با اشاره به انتشار کتاب 
است:  آمده  به جالل پور  زبرجد خطاب  رواق 
همین  ارجمند  برادر  آن  افزون  توفیق  »از 
چهره های  معرفی  پی  در  نیز  اخیراً  که  بس 
و  تجاری  و  اقتصادی  خوشنام  و  برجسته 
تهیه،  به  هنری  و  فرهنگی  شخصیت های 
رواق  این  »بر  مجموعۀ  انتشار  و  تدوین 
را  کاستی  این  و  گمارده اید  همت  زبرجد« 

اقّل  عنوان  به  اینجانب  کرده اید.  جبران  نیز 
را  جنابعالی  گرانسنگ  خدمات  سیاسی، 
پیشگاه  از  را  افزونتان  روز  توفیق  نهاده،  ارج 

خداوندی آرزو دارم«.
با  زبرجد«،  »رواق  کتاب  اول  جلد  در 
احمد  ارجمند،  هوشنگ  ازجمله  چهره هایی 
سیدمحمد  ایرانی کرمانی،  مهدی  امین، 
خواجه حسینی،  شکراهلل  حسینی زیدآبادی، 
محمدعلی  رحیمی بیاض،  غالمرضا 
رحیمی بیاض،  نعمت اهلل  رحیمی بیاض، 
محمود  سعید،  حمید  رشیدفرخی،  جلیل 
محمود  صفارزاده،  جالل  شیخ شعاعی، 
لک زاده،  غالمرضا  کهنوجی،  عباس  صنعتی، 
محمد  نخعی پور،  اکبر  مجدخاندانی،  محمد 
نخعی نژاد، علی وثوقی، محمدرضا وزیری نسب 

و ولی اهلل وطن خواه گفت وگو شده است.
گفت وگو  شامل  نیز  کتاب  این  دوم  جلد 
محمدابراهیم  مرادی کرمانی،  هوشنگ  با 
روح االمینی، حسین  محمود  باستانی پاریزی، 
کرمانی،  صوتی  اکبر  بهزادی اندوهجری، 
سیدمحمدعلی  عسگری نسب،  منوچهر 
مجتبی  آقاعباسی،  یداهلل  گالب زاده، 
شهین  خسروی مشیزی،  علی  ملک زاده، 
محمود   ، محبی کرمانی  مهدی  نعمت زاده، 
محمدحسین  مجدزاده،  داریوش  نصری، 
ایرانمنش، نصرت عبدالرحمانی و محمدجواد 

زاینده رودی است.
کتاب  جلد  طراحی  کار  خسروی  علی 
»رواق زبرجد« را انجام داده است و کرمانی ها 
ماهان  کتابفروشی  از  را  کتاب  این  می توانند 

کتاب، واقع در بلوار پرستار خریداری کنند.
مدیر  که  نشست  این  در  است  گفتنی 
مدیران  و  معاونین  کرمان شناسی،  مرکز 
میراث فرهنگی  مدیرکل  ایران شناسی،  بنیاد 
شهردار  استان،  ارشاد  مدیرکل  کرمان، 
حضور  کرمانی ها  از  دیگر  جمعی  و  کرمان 
داشتند، از جلد سوم کتاب »به رنگ کویر« 
انگلیس  کنسولگری  محرمانۀ  )نامه های 
صوتی  نسخۀ  همچنین  و  کرمان(  در 
هوشنگ  قالیباف خانه«  »بچه های  کتاب 
 مرادی کرمانی با صدای نادر فالح نیز رونمایی 

شد.

تحصیلی جدید  آغاز سال  تا  زیادی  زمان 
نمانده و طبق اعالم آموزش و پرورش، امسال 
خواهند  برگزار  حضوری  به صورت  کالس ها 
شد و از دوم مهرماه مدارس و دانشگاه ها باز 

می شوند. 
پس از دو سال برگزاری آنالین کالس ها، 
قرار است امسال، دانش آموزان سر کالس های 
تا  باقیمانده  درس حاضر شوند و در روزهای 
شروع سال تحصیلی جدید، تکاپوی خانواده ها 

برای تهیۀ نوشت افزار بیشتر شده است. 
گرانی بازار نوشت افزار اما بسیاری از والدین 
رئیس  گفتۀ  به  و  کرده  مواجه  چالش  با  را 
کرمان،  لوازم التحریر  و  کتاب  صنف  اتحادیه 
در  برخالف گذشته که  از خانواده ها  بسیاری 
دفتر  و  قلم  زیادی  تعداد  تحصیلی  آغاز سال 
خریدهای شان  حاال  می کردند،  خریداری 
روزمره شده و مجبورند به چند دفتر و مداد 

و خودکار اکتفا کنند.
علی صداقت نیا، 20 شهریورماه در گفت وگو 
با خبرنگار فردای کرمان بیان کرد: »پس از دو 
سال از تعطیلی مدارس به دلیل شیوع بیماری 
کرونا، امسال بازار نوشت افزار از رونق بیشتر و 

بهتری برخوردار است«.
وی با بیان این که قیمت نوشت افزار نسبت 
به سال گذشته از 40 تا 100 درصد افزایش 
داشته است، توضیح داد: »به طور نمونه قیمت 
یک بستۀ کاغذ 500 برگ A4 که قبال حدود 

با  حاضر  حال  در  بود  تومان  هزار  تا 70   65
قیمت 120 هزار تومان به فروش می رسد«.

صداقت نیا ادامه داد: »قیمت هر بند کاغذی 
که برای تولید دفتر مورد استفاده قرار می گیرد 
نیز سال گذشته 550 هزار تومان بود اما در 
تومان  و 250 هزار  میلیون  حال حاضر، یک 
به فروش  تومان  میلیون و 300 هزار  تا یک 
می رسد و تولیدکننده هم بر اساس این افزایش 

قیمت، نرخ کاالها را افزایش داده است«.
وی خاطرنشان کرد: »نوشت افزار خارجی 
به دلیل تغییر نرخ ارز بیشترین افزایش قیمت 
را داشتند و تولیدات داخلی حداقل 40 درصد 
اکثر  اولیۀ  مواد  زیرا  داشته اند  قیمت  افزایش 

نوشت افزارهای تولید داخل وارداتی است«.
رئیس اتحادیه صنف کتاب و لوازم التحریر 
کرمان با اشاره به وضعیت بازار نوشت افزار در 
آستانۀ سال تحصیلی جدید، گفت: »وضعیت 
فروش بد نیست اما رضایت بخش هم نیست. 
بسیار  اتفاق  مدارس  بازگشایی  طرف  یک  از 
زیبایی است و همکاران ما خوشحال هستند 
و  هستند  ارتباط  در  دانش آموزان  با  باز  که 
مغازه های  به  مراجعه  با  هم  دانش آموزان 
لوازم التحریر با نحوۀ خرید و فروش و مراودات 
اجتماعی آشنا می شوند اما با توجه به وضعیت 
عدیده ای  مشکالت  االن  که  مردم  اقتصادی 
تامین  هم  ما  همکاران  نسبی  رضایت  دارند، 

نشده است«.
رئیس اتحادیه صنف کتاب و لوازم التحریر 
گذشته،  سال های  »در  داد:  ادامه  کرمان 

نوشت افزار  خرید  برای  که  زمانی  خانواده ها 
می کردند،  مراجعه  تحصیلی  سال  ابتدای  در 
خریداری  را  مداد  و  یا خودکار  دفتر  چندین 
کاهش  و  گرانی  دلیل  به  االن  اما  می کردند 
قدرت خرید، سعی می کنند از هر کدام فقط 
به صورت  و  کنند  خریداری  مورد  دو  یکی 
این  و  کنند  تهیه  را  نیاز  مورد  لوازم  روزمره 
مساله در فروش مغازه ها تاثیر گذاشته است«.

که  زمانی  دیگر،  »از سوی  داد:  ادامه  وی 
که  می شوند  مواجه  مواردی  با  ما  همکاران 
دانش آموزی با خانواده برای خرید نوشت افزار 
مورد نیاز خود مراجعه می کند اما خانواده توان 
خرید ندارد و به همین دلیل یا تعداد لوازم را 
کاهش می دهد و یا از خرید منصرف می شود، 
هم برای خانواده و کودک ناراحت کننده است 

و هم برای همکاران ما آزاردهنده است«.
اقالم  برخی  قیمت  به  اشاره  با  صداقت نیا 
نوشت افزار در بازار کرمان، اظهار کرد: »قیمت 
یک دفتر 40 برگ معمولی، هشت هزار تومان 
از  یا سیمی  فانتزی  دفترهای  قیمت  و  است 
یک  قیمت  می شود،  شروع  تومان  هزار   60
قیمت  و  تومان  سه هزار  تا  دو  معمولی  مداد 
مداد فانتزی بین پنج تا شش هزار تومان است. 
 500 و  سه هزار  هم  معمولی  خودکار  قیمت 
تومان است و قیمت  خودکارهای مرغوب تر از 

شش هزار تومان شروع می شود«.
صنف  مشکالت  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
از  »یکی  شد:  یادآور  کرمان،  لوازم التحریر 
برای  لوازم التحریر  صنف  االن  که  مشکالتی 

این  شده،  مواجه  آن  با  اقالم  تهیۀ  و  خرید 
است که قبال تولیدکنندگان محصوالت خود 
مغازه داران  اختیار  در  مدت دار  به صورت  را 
خود  محصوالت  اکنون،  اما  می دادند  قرار 
و  می کنند  عرضه  پیش فروش  به صورت  را 
مغازه دارانی که االن پول را واریز کنند حدودا 
اوایل مهر می توانند کاالهای سفارش داده شده 

را تحویل بگیرند«.
رئیس اتحادیه صنف کتاب و لوازم التحریر 
کرمان افزود: »یکی دیگر از مشکالت این است 
که آموزش و پرورش تصمیم گرفت کتاب های 
درسی از طریق مدارس توزیع شود و برخالف 
این که وعده داده بودند مجددا توزیع کتاب را 
اتفاق  به صنف لوازم التحریر واگذار کنند این 

رخ نداد«.
اتفاقی  »همچنین  کرد:  خاطرنشان  وی 
مزید  و  داد  رخ  هم  امسال  و  قبل  سال  که 
منگنه  کار  مدارس  که  بود  این  علت شد،  بر 
کردن کتاب ها و یا فنرزنی که مربوط به بخش 
خصوصی است را هم انجام می دهند، در حالی 
پرورشی  و  فرهنگی  آموزشی،  مراکز  کار  که 
که  می کنند  مداخله  حوزه  این  در  اما  است 
فروش  مغازه داران  حق  شدن  ضایع  سبب 

نوشت افزار می شود«.
تولید  برای  »دولت  داد:  ادامه  صداقت نیا 
سرمایه گذاری  ایرانی-اسالمی  نوشت افزارهای 
کرده است اما تبلیغی از این کاالها را شاهد 
در  خارجی  محصوالت  که  حالی  در  نیستیم 

شبکه های ماهواره ای تبلیغ می شود«. 

میراث فرهنگی،  مدیرکل  جامعه:  گروه 
کرمان  استان  صنایع دستی  و  گردشگری 
سراسری  نمایشگاه  »چهاردهمین  گفت: 
نمایشگاه سراسری  پنجمین  و  صنایع دستی 
با  و  »کارمانیا«  عنوان  با  کرمان  گردشگری 
شعار »کرمان سرزمین شگفتی های پنهان« 
محل  در  سالجاری  آبان ماه  نهم  تا  پنجم  از 
جنوب شرق  بین المللی  نمایشگاه های  دائمی 

برگزار می شود«.
بر  عالوه  این که  بیان  با  فعالی  فریدون 
هنرمندان و صنعتگران کرمانی از هنرمندان 
سراسر کشور نیز برای حضور در این نمایشگاه 
برای  غرفه   90« افزود:  است،  شده  دعوت 
هنرمندان  برای  مابقی  و  کرمانی  هنرمندان 

خارج از استان در نظر گرفته شده است«.
وی تاکید کرد: »برای واگذاری غرفه های 

تجاری  برندهای  با  اولویت  صنایع دستی 
صنایع دستی و پشتیبان های مشاغل خانگی 

خواهد بود«.
کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
»نمایشگاه  کرد:  اظهار  فعالی  کرمان،  استان 
با 180  و  مترمربع  هزار   3 متراژ  در  مذکور 
گردشگری  غرفه   15 و  صنایع دستی  غرفه 

برگزار می شود«.
کرونا  شیوع  دلیل  »به  داد:  ادامه  وی 
صنایع دستی  نمایشگاه  سال  سه  مدت  به 
که  نشد  برگزار  کرمان  در  گردشگری  و 
خوشبختانه امسال این نمایشگاه با همکاری 
اتاق بازرگانی، شهرداری و سایر دستگاه های 
مرتبط به بهترین شکل ممکن برگزار خواهد 

شد«. 

در انتخابات انجمن خوشنویسان کرمان 
مطرح شد؛

هنرمندان خوشنویس در معرفی 
هنر استان سهم بزرگی دارند

گروه فرهنگ وهنر: انتخابات انجمن خوشنویسان 
شعبۀ کرمان با حضور معاون امور هنری و سینمایی 
اداره کل ارشاد، نماینده انجمن خوشنویسان ایران 
اعضای  و  پیشکسوتان  اساتید،  از  زیادی  جمع  و 
سالن  در محل  روز جمعه 18 شهریورماه  انجمن، 
اجتماعات هنرستان هنرهای زیبای پسران کرمان 
برگزار شد. معاون امور هنری و سینمایی اداره کل 
زحمات  از  تقدیر  با  مجمع  این  در  کرمان  ارشاد 
اعضای پیشین شورای انجمن، اظهار امیدواری کرد 
منتخبین جدید شورا که با رای اکثریت هنرمندان 
از  عالقه،  انگیزه،  با  می شوند  انتخاب  انجمن  عضو 
ترسیم  با  بتوانند  وقت  صرف  و  خودگذشتگی 
چشم اندازی روشن و برنامه های مدون و با تقویت 
جهت  در  جدید،  رویه های  بکارگیری  و  ارتباطات 
حفظ وحدت و منافع جمعی اهالی هنر خوشنویسی 

موفق عمل کنند.
وحید محمدی مشارکت و حضور موثر و وحدت 
جامعۀ خوشنویسی را سرمایه ای ارزشمند برای هنر 
استان و به نفع جریان خوشنویسی دانست و افزود: 
هویت بخشی  در  خوشنویس  هنرمندان  و  »اساتید 
و معرفی هنر استان سهم بزرگی داشته و همواره 
در جهت ترویج فضیلت های اخالقی و انعکاس پیام 
انقالب اسالمی و سایر مولفه های آن نقش آفرین و 

تاثیرگذار بوده و هستند«.
و  فرهنگ  اداره کل  عمومی  روابط  گزارش  به 
ارشاد اسالمی استان کرمان، محمدی نوع مدیریت 
مدیریت  نوع  مستقل ترین  را  خوشنویسان  انجمن 
حوزۀ  خصوصی  تشکیالت  فعالیت  و  انجمن داری 
و  جایگاه  و  شأن  حفظ  جهت  در  که  دانست  هنر 
به   عرصه  این  هنرمندان  جمعی  منافع  به  توجه 

خوبی عمل کرده است.
انجمن  عالی  یادگار خیام، عضو شورای  استاد   
ناظر  و  نماینده دفتر مرکزی  و  ایران  خوشنویسان 
انتخابات نیز با اشاره به خصلت های ارزشمند جامعۀ 
خوشنویسی و نقش استاد و شاگردی، شرایط فعلی 
پذیرش مسئولیت انجمن را نوعی از خود گذشتگی 
دانست. وی حضور اساتید، پیشکسوتان، هنرمندان 
کرمانی و مشارکت باالی آنان در این مجمع را در 
سطح کشور کم نظیر و ارزشمند عنوان کرد و ضمن 
بحران  انجمن،  امکانات  و  موقعیت  تشریح شرایط، 
کرونا و تعطیلی کالس ها که بخش عمدۀ درآمدهای 

انجمن را تشکیل می دهند، را خسارت بار دانست.
ایران  خوشنویسان  انجمن  عالی  شورای  عضو 
اظهارامیدواری کرد، دورۀ جدید و فصل تازه ای از 
شکوفایی فعالیت های انجمن در سراسر کشور ایجاد 
اقدامات  گزارش  ارائۀ  از  پس  جلسه  این  در  شود. 
انجام شده توسط محمدرضا مومنی،  و فعالیت های 
گزارش  استماع  و  مالی  تراز  ارائۀ  و  انجمن  رئیس 
به  داوطلب  هنرمندان  از  تن  چند  انجمن،  بازرس 
ارائۀ دیدگاه و برنامه های خود پرداختند و پس از آن 
انتخابات شورای انجمن برگزار شد که بر اساس آن، 
عمید،  مرتضی  عراق سلطان،  محمد  تیموری،  زهرا 
حسین  ابراهیمی،  مهدی  مودب،  محمدحسین 
شهدادی، علیرضا رشیدی و فرزانه نژادمحمودآبادی 
انجمن  شعبه  نمایندگان  اصلی  اعضای  به عنوان 

خوشنویسان کرمان انتخاب شدند.
همچنین حمیدرضا صفی زاده و داریوش کاظمی 

به عنوان اعضای علی البدل معرفی شدند.
علی اکبر  و  گنج کریمی  فاطمه  آرا،  شمارش  با 
انجمن  شعبه  اصلی  بازرسین  به عنوان  آقابابایی، 
به عنوان  صابری  حمیدرضا  و  کرمان  خوشنویسان 

بازرس علی البدل انتخاب شدند.
مرتضی عمید، مهدی ابراهیمی و محمدحسین 
مودب نیز به عنوان نمایندگان انجمن خوشنویسان 
خوشنویسان  انجمن  سراسری  مجمع  در  کرمان 

ایران معرفی گردیدند.
از  بیش  داشتن  با  کرمان  خوشنویسان  انجمن 
142 عضو دارای مدرک ممتاز، 32 عضو با مدرک 
استادی،  مدرک  با  هنرمند  چهار  و  فوق ممتاز 

به عنوان انجمن شورایی درجه یک فعالیت دارد. 

خبر در شورایعالی مرکز کرمان شناسی؛

کتاب »رواق زبرجد« رونمایی و تقدیر شد

رئیس صنف لوازم التحریر کرمان اعالم کرد

5 تا 9 آبان ماه سال جاری؛

 افزایش ۴۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت  نوشت افزار 

چهاردهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی کرمان برگزار می شود

پروین میرزاحسینی


