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اسما پورزنگی آبادی

قرار  کرمان  نور  سینما  قدیمی  بنای   
به  و  شود  بهسازی  امسال  شهریورماه  تا  بود 
بهره برداری برسد اما این وعدۀ حوزه هنری به 

سرانجام نرسید.  
رئیس حوزه هنری کرمان  اسدی  مجتبی 
فروردین ماه امسال بود که خبر پایان بازسازی 

سینما در شهریورماه را داد.
 او در پاسخ به اینکه چرا پروژه تمام نشده 
نور کرمان  بازسازی سینما  است؟ گفت: »در 
از اول بنا بر این بود که سازۀ فعلی هیچ گونه 
ساختمان  همین  و  باشد  نداشته  تخریبی 
این  بشود.  سالن  به هشت  تبدیل  و  بهسازی 
امر اما نیازمند یک وفاق همگانی است و پروژه 
باید به عنوان یک پروژۀ زیرساخت فرهنگی در 

کرمان تعریف و دنبال شود«.
بهمن ماه  در  و  کار  ابتدای  »از  افزود:  وی 
هنری  حوزه  که  کردیم  اعالم  گذشته  سال 
طرح،  این  مجری  عنوان  به  اسالمی  انقالب 

 1401 شهریورماه  تا  که  دارد  را  آن  توانایی 
به  کند؛  افتتاح  را  کرمان  نور  سینما  پردیس 
شرطی که مقدمات و هماهنگی های شهری و 

استانی اتفاق بیفتد«.
این سینما در فاصلۀ نزدیکی از میدان ارگ 
است،  شده  واقع  کرمان  شهر  تاریخی  بازار  و 
حدود 70 سال قدمت دارد و یکی از بناهایی 
است که چند نسل مردم کرمان با آن خاطرۀ 
مشترک دارند. با این وجود اما، از حدود سال 
83 چراغ آن خاموش مانده و متروکه به حال 
بنای آن آسیب جدی دیده  خود رها شده و 
بود. مالکیت این سینما در اختیار حوزه هنری 
کرمان است و از بهمن ماه سال گذشته، پروژۀ 

بهسازی آن آغاز شده است. 
اولیۀ  مراحل  اینکه  بیان  با  اسدی  مجتبی 
مقاوم سازی به اتمام رسیده و آمادۀ مقاوم سازی 
نهایی هستیم، ادامه داد: »بعد از حادثۀ ناگوار 
دستگاه های  طرف  از  حساسیت ها  متروپل، 
نظارتی بیش تر شد و پروژه با سرعت کمتری 
مقاوم سازی  نقشه های  چراکه  رفت؛  پیش 
تاییدهای  دوباره  باید  و  شد  بازنگری  مجدد 

الزم را دریافت می کردیم که همین نیز زمان بر 
شد«. 

وی توضیح داد: »ما می توانیم ادعا کنیم که 
حوزه هنری انقالب اسالمی به عنوان مجری 
ستادی  سازمان  طریق  از  که  نهادی  و  طرح 
خود سرمایه گذاری کرده  است، در این پروژه 
با تمام توان عمل کرده و تاکنون سهم خود را 
برای به نتیجه رساندن پروژۀ بهسازی سینما 
نور کرمان انجام داده است اما در شهر کرمان 
هماهنگی های الزم به خوبی پیش نمی رود و 
یکی از دالیل آن هم تغییر و تحوالت در دولت 
دخیل  پروژه  در  که  است  استانی  مدیران  و 
مدیران  دوبارۀ  توجیه  به  مجبور  ما  و  بوده اند 
و انجام چندبارۀ فرایندهای طی شده بوده ایم«.

وی 12 شهریورماه در پاسخ به این پرسش 
میراث  این،  از  پیش  اینکه  به  توجه  با  که: 
انتقادات و  بازسازی،  فرهنگی نسبت به طرح 
نگرانی هایی داشت؛ آیا آنچه که اکنون در حال 
اجراست تایید میراث فرهنگی را دارد؟ گفت: 
»برای هماهنگی با میراث فرهنگی ما جلسات 
متعددی داشته ایم؛ دغدغه های جدی سازمان 
میراث فرهنگی از جمله ارتفاع و نوع سازه در 
بافت قدیمی برطرف و بازبینی نقشه ها توسط 

کارشناسان این سازمان انجام شده  است«.
بر  سازمان  حساسیت  »دیگر  افزود:  وی 
معماری و نمای این ساختمان بود؛ اشتباهی 
که صورت گرفته بود یک اتود اولیه که صرفاً 
برای ایجاد ذهنیتی از  تغییرات ممکن در سازۀ 
عنوان  به  رسانه ها  در  بود؛  کرمان  نور  سینما 

نمای پروژه منتشر و نگرانی هایی ایجاد شد«.
وی بیان کرد: »با دوستان سازمان میراث 
معماری  نوع  و  مصالح  نوع  دربارۀ  فرهنگی 
مذاکراتی صورت گرفته اما هنوز به این مرحله 
از پروژه نرسیده ایم این امر نهایی نشده است«.

وی با تاکید بر اینکه هماهنگی اولیه انجام 
طرف  از  خاصی  ایراد  تاکنون  و  است  شده 
سازمان میراث فرهنگی مطرح و تذکری داده 
نشده است، گفت: »قبال اعالم کرده بودیم که 
حوزه هنری انقالب اسالمی در صورتی که همه 
هماهنگی های الزم صورت گرفته باشد آمادگی 
آن را دارد که در شهریور ماه امسال پردیس 
امر را  این  افتتاح کند و  را  سینما نور کرمان 
کردن  اضافه  با  کشور  سطح  در  هنری  حوزه 
بیش از 110 سالن سینما به سالن های کشور 

به اثبات رسانده  است«.
که  فردای کرمان  به  پاسخ  در  اسدی 
مهم ترین چالش پیش روی این پروژه چیست؟ 
توضیح داد: »مهم ترین چالش، عالوه بر عدم 
اعتبارات  وفاق و هماهنگی های الزم، موضوع 
است؛ تا االن به جز اعتبار یک میلیارد تومانی 
سال گذشته، هیچ اعتباری حتی مصوب هم 
با  اما  نشده است. اگرچه قول هایی داده شده 
و  اعتباری  لحاظ  از  هنری  حوزه  ستاد  اینکه 
بودجه ای به وظیفه خود عمل کرده است اما از 
اعتبارات و آورده های مالی در استان نگرانیم«.

که  هستیم  این  منتظر  »ما  افزود:  وی 
حضور  با  کرمان  استانداری  در  جلسه  یک 
کمک  ما  به  می توانند  که  دستگاه هایی  همۀ 
بودجه  و  برنامه  آب،  برق،  اداره  از  اعم  بکنند 
هماهنگی  تا  شود  برگزار   ... و  شهرداری  و  
باشیم.  داشته  پروژه  اجرای  برای  بیش تری 
همت و عزم همۀ نهادهای حاکمیتی مرتبط 

با این پروژه خواستۀ ماست«.
رئیس حوزه هنری کرمان خاطرنشان کرد: 
داشته  استان  در  ریالی  اعتبار  بتوانیم  »اگر 
باشیم و هماهنگی الزم در استان صورت بگیرد 
در  امسال  فجر  جشنواره  فیلم های  امیدواریم 

پردیس سینما نور کرمان اکران شود«. 

معاون میراث فرهنگی استان کرمان:
منکر مشکالت ساروج  پارس 
برای بافت تاریخی نیستیم

گروه جامعه: معاون میراث فرهنگی استان کرمان 
گفت: »ما منکر مشکالت پروژۀ ساروج  پارس برای 
بافت تاریخی شهر کرمان و حریم آن نمی شویم اما 
عملیات  با  ارتباطی  کوزه گران،  کاروانسرای  ریزش 

عمرانی در این مجتمع تجاری ندارد«.
افزود: »براساس عکس هایی که  مجتبی شفیعی 
این کاروانسرا در فضای مجازی منتشر  از  به تازگی 
با  که  آنجا  از  بنا،  از  بخش  این  ریزش  است،  شده 
به ساخت وسازهای  دارد،  فاصله  پروژۀ ساروج پارس 

آن ربط ندارد«.
بنای  از  بخش هایی  »تخریب  داد:  ادامه  وی 
کاروانسرا، مربوط به بارندگی های دو سال قبل است 
تدریجی  تخریب  باعث  نشدن  مرمت  دلیل  به  که 

شده است«.
وی با بیان اینکه مالکیت کاروانسرا که بین مالک 
شخصی و اداره اوقاف مشترک است، مهم ترین مانع 
در مرمت این بنای تاریخی است، اظهار کرد: »طی 
شده  انجام  کرمان  اوقاف  مسئوالن  با  که  توافقی 
است، قرار شد کارگروهی در سطح کارشناسی برای 
اوقاف  مالکیت  تحت  تاریخی  بناهای  به  رسیدگی 
تشکیل شود و امیدواریم اتفاقات خوبی برای بناهای 

تاریخی کرمان رخ دهد«.
به گزارش ایرنا کرمان، وی 13 شهریورماه با ارائۀ 
این توضیحات گفت: »در سال های گذشته دو فصل 
مرمت در کاروانسرای کوزه گران انجام شده است، اما 
طی سال های اخیر به دلیل کمبود اعتبار نتوانستیم 

کاری انجام دهیم«. 

مدیرعامل شرکت گاز کرمان:
صنایع جنوب تمایلی به 

استفاده از گاز طبیعی ندارند
گروه اقتصاد: مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان 
با اشاره به این که گازرسانی در استان به خوبی انجام 
شده اما استقبال ضعیف است، گفت: »گلخانه داران 
خانواری  هزار  به 240  قریب  و  نکردند  لوله کشی 
انجام  اقدامی  کنند،  استفاده  گاز  از  می توانند  که 
زمینه  این  در  الزم  تمهیدات  باید  که  نداده اند 

اندیشیده شود«.
منوچهر فالح با اشاره به اینکه در بخش صنعت 
و  نشده  استقبال  گاز  از  نیز  کرمان  استان  جنوب 
به  مایع  سوخت  تخصیص  خواستار  فرمانداران 
صنایع هستند، بیان کرد: »در صنعت هر مترمکعب 
آن ها  برای  اما  می فروشیم  تومان   100 را  گاز 

جذابیت ندارد«.
جلسه  در  وی  کرمان،  تسنیم  گزارش  به 
کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان کرمان 
با بیان اینکه در هفتۀ دولت به هفت شهر با 174 
روستا در استان کرمان گازرسانی انجام شد، اظهار 
کرد: »امیدواریم بتوانیم تا پایان سال به پنج شهر و 

150 روستای دیگر گازرسانی کنیم«.
قاچاق  از  جلوگیری  اهمیت  به  اشاره  با  فالح 
منطقه  این  »در  گفت:  استان،  شرق  در  سوخت 
شهرهای  تمام  برای  گازرسانی  و  نداریم  مشکلی 
نیز  جنوب  در  و  شده  انجام  استان  شرق 
زیرساخت های اصلی فراهم شده و گاز به همۀ نقاط 

استان رفته است«.
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان با بیان اینکه 
بهترین مبارزه با قاچاق سوخت، عدم عرضه و توزیع 
سوخت مایع است، اظهار کرد: »در چهار سال اخیر 
از 160 میلیون لیتر فرآورده نفتی که توزیع می شد 
قریب به 90 میلیون را با گازرسانی کاهش دادیم«.

خبر اسدی رئیس حوزه هنری کرمان مطرح کرد؛ 

موانع پیشرفت در بهسازی سینما نور 

با  کارآموزیان«  »سمیه  جامعه:  گروه 
وجود معلولیت بینایی شدید، توانسته با تالش 
عرصه های  در  موفقیت  بر  عالوه  پشتکار،  و 
مختلف ورزشی در زمینۀ تحصیل و کارهای 

هنری نیز پیشرفت چشمگیری داشته باشد.
او که معتقد است معلولیت نمی تواند مانعی 
برای رسیدن به اهداف باشد، در حال حاضر 
دارای دو مدرک کارشناسی از دانشگاه تهران و 
شهید باهنر کرمان است و موفق به کسب 58 
عنوان کشوری در مسابقات ورزشی شده است.

ماساژ،  کارآموزیان در حال حاضر مدرس 
مربی بدنسازی، فیتنس، تی آر ایکس و بوکس 
است و در کنار آن کار روغن گیری و ساخت 

عود و شمع را نیز دنبال می کند.
او که متولد سال 71 و اهل کرمان است به 
تازگی به عنوان ماساژور به تیم هندبال کرمان 

نیز دعوت شده است.
این که  بیان  با  وی  استقامت،  گزارش  به 
کرمان  عادی  مدارس  در  را  مدرسه  دوران 
سپری کردم، گفت: »پس از اخذ دیپلم موفق 
شدم در رشتۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران ادامه 
تحصیل بدهم و بعد هم به دلیل عالقه ای که 
به هنر داشتم، در دانشگاه باهنر کرمان، رشتۀ 
نقاشی را ادامه دادم و در حال حاضر دارای دو 

لیسانس تربیت بدنی و نقاشی هستم«.
را  ویترای  »نقاشی  داد:  ادامه  کارآموزیان 
نمی کنم  تدریس  اما  می دهم  انجام  حرفه ای 

برایم سخت  و  دارد  با چشم  زیادی  کار  زیرا 
است«.

فروش  برای  فقط  را  »نقاشی  افزود:  وی 
در  بیشتر  را  کارهایم  و  می دهم  انجام 

نمایشگاه های رعد برای فروش می گذارم«. 
مدارک  به  اشاره  با  ادامه  در  کارآموزیان 
ورزشی کسب کرده، اظهار کرد: »دارای مدرک 
بین المللی داوری بوکس هستم و حدود هفت 

سال در این رشته کار می کنم«.
وی ادامه داد: »پنج سال است که در رشتۀ 
را  ماساژ  و 15 سبک  می کنم  فعالیت  ماساژ 
دوره دیده ام و در حال حاضر این رشته را به 
رعد  نیکوکاری  موسسه  در  خود  هنرجویان 

کرمان تدریس می کنم«.
داد:  توضیح  توانیاب  ورزشکار  این 
»دوره های آموزش مربیگری را از تهران شروع 
کردم. دو دورۀ ماساژ را در مالزی گذراندم و 
مابقی دوره ها را در ماساژ ایرانیان که در تهران 

برگزار می شد سپری کردم«.  
وی گفت: »این دوره ها را تحت حمایت و 
پشتیبانی خانواده گذراندم، مادرم   هیچ وقت 
اجازه نداد که من مانند بعضی از افراد دارای 
افسرده  و  بنشینم  گوشه  یک  فقط  معلولیت 
بشوم. خیلی من را حمایت کردند که بتوانم 
به چشم یک  را  و هیچ وقت من  باشم  موفق 

معلول نگاه نکردند«.
در   80 سال  »از  کرد:  خاطرنشان  وی 
شنا  و  گلبال  دومیدانی،  ورزشی  رشته های 
فعالیت داشتم و موفق شدم مقام های زیادی 

را کسب کنم«. 
کارآموزیان یادآور شد: »58 عنوان کشوری 
دارم و یک مقام بین المللی هم در مسابقات 
ژاپن کسب کردم اما آن چنان که باید و شاید 
از ما تجلیل و حمایت نشد و من مجبور شدم 

از حوزۀ ورزش خارج شوم«.
در سن 25  »مجبور شدم  داد:  ادامه  وی 

سالگی، رشته هایی که می توانستم خیلی در 
برای  اگر  بگذارم.  کنار  را  باشم   موفق  آن ها 
می کردند  دعوت  ویژه  مربیان  از  ما  پیشرفت 
در  می توانستیم  می دادند  ارائه  خدماتی  یا  و 
این زمینه همچنان فعال باشیم اما در حالی 
که بسیاری از ورزشکاران معلول آرزو داشتند 
در مسابقات جهانی شرکت کنند، این امکان 

فراهم نشد«.
این ورزشکار معلول خاطرنشان کرد: »یادم 
برای یک مسابقۀ جهانی  بود  قرار  هست که 
نداشتن  مانند  بهانه هایی  آن قدر  اما  برویم 
امکانات، عدم وجود حامی مالی و نبود بودجه 
مطرح شد که بچه ها یکی بعد از دیگری حذف 

شدند«. 
نمی تواند  معلولیت  این که  بیان  با  وی 
کند،  دور  موقعیت هایمان  و  اهداف  از  را  ما 
را  متر  دو  فاصلۀ  که  حالی  در  »من  افزود: 
سبک   28 به  نزدیک  می بینم،  سختی  به 
دوره های مربیگری را گذرانده ام و االن که در 
حوزۀ فعالیت خود پیشرفت کردم و شناخته 
شدم، زیر نظر موسسه نیکوکاری رعد کرمان 

فعالیت می کنم«.
سال  یک  »حدود  کرد:  بیان  کارآموزیان 
و  دارم  همکاری  موسسه  این  با  که  است 
حمایت زیادی از من داشتند و خوشحالم که 

به بچه های معلول خدمات ارائه می دهم«.
در  ماساژدرمانی  کار  ارائۀ  به  اشاره  با  وی 
موسسه نیکوکاری رعد، گفت: »عالوه بر این، 
اگر بچه ها نیاز به برنامۀ تمرینی و رژیم غذایی 
داشته باشند به آن ها ارائه می کنم زیرا در این 

زمینه مدرک دارم«.
از موسسه رعد در  ادامه داد: »بیرون  وی 
می کنم  کار  خودم  مطب  و  بدنسازی  باشگاه 
خانه  در  که  معلولی  افراد  برای  نیز  گاهی  و 
هستند و امکان بیرون آمدن را ندارند خدمات 

رایگان در منزل ارائه می دهم«. 

تمام  این که  بیان  با  معلول  هنرمند  این 
می دهم  انجام  تنهایی  به  خودم  را  کارهایم 
خاطرنشان  نمی کند،  کمک  من  به  کسی  و 
کرد: »خیلی خوشحالم که سر کار می روم و 
پیشرفت کردم. اگر یک روز در محل کار حاضر 

نشوم احساس خستگی و کسالت می کنم«. 
حمایت  درخصوص  ادامه  در  وی 

دستگاه های مسئول از معلوالن، گفت: 
»صادقانه می گویم بهزیستی تنها کاری که 
انجام دادند ارائۀ تسهیالت برای ایجاد اشتغال 
قرار  مدنظر  را  بچه ها  انگیزۀ  این که  اما  بوده 
دهند و به این مساله توجه کنند که معلوالن 
در چه زمینه ای می توانند فعالیت داشته باشند 
کالس های  آن ها  برای  تا  کنند  پیشرفت  و 
نداشته  برگزار کنند، هیچ گاه وجود  آموزشی 

است«.
وی افزود: »موسسه رعد خیلی با معلوالن 
خوب کار می کند و این مساله باعث شده تا 
بچه های این موسسه پیشرفت خوبی در زمینۀ 

فعالیت خود داشته باشند«. 
خدمات  »رعد  شد:  یادآور  کارآموزیان 
همچنین  می کند،  ارائه  معلوالن  به  رایگان 
دارند  حضور  موسسه  این  در  که  افرادی 
رایگان  آموزشی  کالس های  از  می توانند 
موسسه استفاده کنند. از سوی دیگر موسسه 
وضعیت تغذیه و رفت وآمد بچه ها را مد نظر 
دارد و سعی می کنند زمینۀ اشتغال و فعالیت 

معلوالن را فراهم کنند«. 
که  برنامه هایی  به  اشاره  با  همچنین  وی 
یک  دارم  »تصمیم  گفت:  دارد،  آینده  برای 
سالن اسپا دایر کنم تا خدماتی که آن جا به 
دوست  باشد.  رایگان  می شود  ارائه  معلوالن 
داشته  سرمایه  و  کنم  پیشرفت  آن قدر  دارم 
باشم که بتوانم این کار را انجام دهم همانطور 
که االن هفته ای دو روز به بچه های رعد رایگان 

خدمات ارائه می کنم«. 

ورزشکار و هنرمند معلول کرمانی:

معلولیت نمی تواند ما را از اهداف مان دور کند 


