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اسما پورزنگی آبادی 

مرمت بنای تاریخی شترگلوی ماهان که 
پایان برسد؛  به  اوایل سال 99  تا  بود  قرار 
عمارت  این  است.  نشده  تمام  همچنان 
که در شهر ماهان و در خیابانی روبه روی 
آستانه شاه نعمت اهلل ولی قرار دارد، متعلق 
سال   120 حدود  و  بوده  قاجار  دورۀ  به 
قدمت دارد. این بنا که ثبت ملی هم شده، 
به مرور زمان متروکه شده و رو به تخریب 
گذاشته بود تا این که در مزایده ای که سال 
96 برگزار شد، شرکت جهادنصر کرمان آن 

را در اختیار گرفت.
این  بر  پروژۀ مرمت، پیش بینی   آغاز  با 
بود که اوایل سال 99 این بنای تاریخی به 
ماهانی  بیلدار  امین  اما  برسد،  بهره برداری 
ماهان  بخش  میراث فرهنگی  مسئول 
دوشنبه 31 مردادماه به فردای کرمان گفت 
درصد   70 و  نشده  تمام  هنوز  پروژه  که 
اصلی  »کوشک  افزود:  او  دارد.  پیشرفت 
مرمت شده و کارگاه نیز فعال است اما کار 

به اتمام نرسیده است«.
آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
تمام  زمانی  چه  تا  پروژه  است  مشخص 
تامین  اصلی  »مشکل  کرد:  اظهار  شود؟ 

اعتبار برای اجرای پروژه است«.
معماری  ویژگی های  از  است،  گفتنی 
قسمت  دو  به  می توان  تاریخی  بنای  این 
شاه نشین و اندرونی آن اشاره کرد. عمارت 
شاه نشین این مجموعه روبه روی حرم شاه 
باالی  و  است  گرفته  قرار  ولی  نعمت اهلل 
عمارت شاه نشین، دو بادگیر مرتفع و یک 
کاله فرنگی قرار گرفته و سقف داخلی آن 

نیز به زیبایی تزیین شده است. 
عمارت شترگلو دارای چند حیاط است 
که حیاط شمالی انارستان و حیاط جنوبی 
از ویژگی های  بوده است. یکی  نارنجستان 
دایمی  عمارت، جریان  این  در  توجه  قابل 
آب درون بنا در سرتاسر عمارت بوده است.

 وجود درهای اُرسی زیبا و حجره های 
تو در تو از دیگر موارد قابل توجه این بنای 

بنا  این  همچنین،  است.  تاریخی  و  فاخر 
شامل یک حوض خانه است که چهار ایوان 
ساخته  نشستن  برای  آن  طرف  چهار  در 

شده و به پنج دری ها و سه دری ها راه دارد.
سالیان  اما  تاریخی  ارزشمند  بنای  این 
زیادی به حال خود رها شده و آسیب های 
برای  فراوانی  مزایده های  بود.  دیده  زیادی 
انجام  خصوصی  بخش  به  آن  واگذاری 
خانه  این  نتوانست  هیچ یک  اما  بود  شده 
 ،96 سال  اینکه  تا  کند  تعیین تکلیف 
شرکت پهنه آسمان تابان وابسته به شرکت 
جهادنصر کرمان آن را در اختیار گرفت و با 
گذشت حدود پنج سال هنوز کار را به پایان 
نرسانده است. مسئول میراث فرهنگی بخش 
ماهان دربارۀ مرمت کاشی های گنبد شاه 
سال  در  بارندگی  جریان  در  که  نعمت اهلل 
99 تعدادی از آن فرو ریخته بود نیز گفت: 
»کارگاه فعال است و در حال مرمت هستند 

و تا پایان شهریورماه تمام می شود«.
بیلدار ماهانی در پاسخ به این پرسش که 
هم اکنون جدی ترین چالشی که در حوزۀ 
میراث در شهر ماهان دارید چیست؟ اظهار 
نگرش  عدم  ما،  مشکل  »مهم ترین  کرد: 
بافت  به  جدید  شهرداری های  و  شوراها 
تاریخی و منظر تاریخی در جوپار و ماهان 

است که نگران  آن هستیم«.
آنجا که شهرهایی مثل  »از  افزود:  وی 

انجام  هستند،  تاریخی  جوپار  و  ماهان 
به مطالعات دارد که  نیاز  هرکاری در آن، 
اقداماتی  و  نمی شود  اقدام  این طور  االن 
آینده  در  آن  تبعات  که  می گیرد  صورت 

گریبانگیر این شهرها و مردم می شود«.
لطفا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
نگران  پروژه هایی  چه  از  بگویید  مصداقی 
بوستان  چند  »مثال  کرد:  اظهار  هستید؟ 
در حال احداث است که مشکالتی دارند. 
بافت  مطالعات  پیوست  و  نشده اند  مطالعه 

تاریخی هم نیستند«.
در  نگاه  این  »متاسفانه  کرد:  بیان  وی 
مدیران  که  ندارد  وجود  و شهرداری  شورا 

شهری تاریخی هستند«.
در ادامه، بیلدار ماهانی در پاسخ به این 
پرسش که آیا درختان چنار و فضای سبز 
ندارد؟ گفت: »فضای  شهر ماهان مشکلی 
سبز خوشبختانه مشکل خاصی ندارد و آب 

آن تامین است«.
وی در پاسخ به این پرسش که مناقشات 
بر سر احداث تقاطع غیرهمسطح در ورودی 
»مشکل  گفت:  رسید؟  کجا  به  شازده  باغ 
حل و پروژه حدود 1000 متر جابه جا شد 
و دیگر در حریم باغ شازده ماهان نیست«.

است  »قرار  کرد:  اضافه  وی 
کار  که  گیرد  صورت  غیرهمسطح سازی 

مطالعات آن در حال انجام است«. 

در جریان سفر رئیس جمهور 
صورت گرفت؛

اختصاص 60 میلیارد تومان 
برای تکمیل موزه جیرفت 

گروه جامعه: مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان کرمان گفت: »در جریان سفر 
رئیس جمهور به استان، 60 میلیارد تومان برای تکمیل 

موزه منطقه ای جیرفت اختصاص یافت«.
فریدون فعالی افزود: »تاکنون برای ساخت و خرید 
میلیارد  منطقه ای جیرفت حدود هشت  موزه  مصالح 
تخصیص  با  امیدواریم  و  است  شده  هزینه  تومان 
اعتباری که در سفر مصوب شده است، شاهد تکمیل 
این موزه باشیم«. وی اظهار کرد: »موزه مذکور در 10 
طبقه و با زیربنایی حدود 1۴ هزار مترمربع و براساس 
آخرین استاندارد های روز، با اسکلت بتن آرمه در حال 
از  موزه جیرفت  است ساخت  است«. گفتنی  ساخت 

سال 86 آغاز شده و همچنان ناتمام مانده است.
استان،  میراث فرهنگی  عمومی  روابط  گزارش  به 
جنوبی  »شهرستان های  داد:  ادامه  مردادماه   31 وی 
دارای  جیرفت  شهرستان  خصوص  به  کرمان  استان 
که طی  است  زیادی  باستانی  و  تاریخی  محوطه های 
چندین مرحله کاوش، اشیای باارزشی از آن ها به دست 
موزه  ساخت  شرایط،  این  اساس  بر  که  است  آمده 
قرار گرفته  منطقه  این  اولویت  در  منطقه ای جیرفت 

است«. 

پاسخ به 400 درخواست 
مکتوب در شرکت گاز 

در  کرمان  استان  گاز  شرکت  اطالع رسانی:  گروه 
میز  راه اندازی  برای  مردم  به  اطالع رسانی  با  رابطه 
ارتباطات مردمی وزارت نفت در این شرکت، بیش از 

750 هزار پیامک ارسال کرد.
استان  گاز  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
کرمان، این شرکت عالوه بر ارسال 750 هزار پیامک 
فضای  در  گسترده  بطور  استان،  گاز  مشترکین  به 
نیز  شرکت  وب سایت  و  چاپی  رسانه های  مجازی، 
تمامی همشهریان کرمانی را از راه اندازی میز ارتباطات 
مردمی وزارت نفت با حضور مرتضی رضیئی نمایندۀ 
تام االختیار وزیر نفت و مدیرکل بازرسی و نظارت بر 
این  در  نفت،  وزارت  به شکایات  رسیدگی  و  عملکرد 

شرکت باخبر ساخت.
گفتنی است در طول دو روز برپایی میز ارتباطات 
 ۴00 از  بیش  به  کرمان،  استان  گاز  شرکت  مردمی 
از  برخی  گاها  و  شد  داده  مکتوب  پاسخ  درخواست، 

مشکالت مشترکین به صورت آنی حل شد.
که  محترمی  مشترکین  است  ذکر  به  شایان 
درخواست خود را ثبت کرده اند، می بایست تا ارسال 
پاسخ نهایی صبر کنند تا اسرع وقت به درخواست شان 

رسیدگی شود.

همزمان با دهۀ سوم ماه محرم؛
چهار مجلس تعزیه در شهرک 
والیت کرمان برگزار می شود

اجتماعی  فرهنگی  سازمان  معاون  جامعه:  گروه 
ایام  مناسبت  »به  گفت:  کرمان  شهرداری  ورزشی  و 
عزاداری و سوگواری حضرت اباعبداهلل الحسین)ع(، چهار 

مجلس تعزیه در شهر کرمان اجرای عمومی می شود«.
محمد ایالقی با بیان اینکه این مجالس تعزیه توسط 
اجرا  ده زیار  ابوالفضل)ع(  حضرت  تعزیه خوانی  گروه 
شهادت  تعزیۀ  مجالس  ایام،  این  »در  افزود:  می شود 
حضرت حر بن یزید ریاحی نسب، حضرت علی اکبر)ع(، 
عباس)ع(  حضرت  و  عقیل)ع(  مسلم بن  حضرت 
شبیه خوانی خواهد شد«. وی ادامه داد: »این مراسم از 
سه شنبه، یکم شهریور ماه تا جمعه چهارم شهریورماه، 
والیت  شهرک  باز  محوطۀ  در   17 ساعت  از  عصر  هر 
به  می شود«.  برگزار  والیت  نور  مهدیه  مقابل  کرمان 
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان کرمان، معاون سازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمان بیان کرد: 
معارف  ترویج  در  تعزیه خوانی  مذهبی  سنتی  »آیین 
عاشورایی و انتقال مفاهیم اسالمی و ارزشی نقش مهم و 
اثرگذاری دارد«. وی با تقدیر از اعضای گروه تعزیه خوانی 
حضرت ابوالفضل)ع( ده زیار گفت: »کار آماده سازی محل 
همکاری  با  پیش  هفته  یک  حدود  از  تعزیه  برگزاری 
تعزیه  گروه  اعضای  و  یک  منطقه  شهرداری  نیروهای 

ده زیار در حال انجام است که جای تقدیر دارد«.
ایالقی اضافه کرد: »شهرداری کرمان از فعالیت های 
و  انتقال  راستای  در  که  هنری  و  مذهبی  فرهنگی، 
ترویج مفاهیم عاشورایی و سبک زندگی اسالمی باشد 
حمایت می کند«. وی با اشاره به اینکه سازمان فرهنگی، 
ماه  ابتدای  از  کرمان  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 
محرم نیز به مدت 10 شب در پارک مطهری و  پارک 
مادر برنامه تعزیه و نمایش مذهبی برگزار کرده است، 
شهر  سطح  موکب های  تمام  »برپایی  کرد:  خاطرنشان 
این  حمایت  با  حسینی  عاشقان  از  پذیرایی  منظور  به 

سازمان بوده است«. 

دهقانی فعال گردشگری خواستار شد؛
ساماندهی متکدیان بازار 

تاریخی ضروری است
گروه جامعه: تور آشناسازی کرمان با حضور رئیس و 
اعضای هیات مدیره جامعه تورگردانان ایران و تعدادی از 
مدیران دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری کشور طی 

روزهای 27 و 28 مردادماه برگزار شد.
شهرهای  گردشگری  جاذبه های  از  تور  این  اعضای 
کرمان و ماهان بازدید کردند و به گفتۀ مسعود دهقانی 
بازدیدکنندگان  آژانس جنوب شرق کرمان،  مدیرعامل 
اذعان کردند که کرمان مقصدی جذاب برای گردشگران 
هتل  در  تور  این  اعضای  اینکه  بیان  با  وی  است. 
افزود:  داشتند،  اقامت  )کاروانیکا(  وکیل  کاروانسرای 
برای گردشگری  بسیار خوبی  به ظرفیت  وکیل  »هتل 
کرمان تبدیل شده و می تواند به جلب گردشگر کمک 
کند«. دهقانی با اشاره به بازدید این تور از مجموعۀ بازار 
تاریخی کرمان گفت: »متاسفانه در جریان این بازدید، 
حضور دستفروشان و تعداد زیادی از متکدیان در بازار، 

وضعیت ناخوشایندی را ایجاد کرده بود«.
وی اظهار کرد: »از آنجا که یکی از ورودی های هتل 
کاروانسرای وکیل در بازار قرار دارد، پیش بینی می شود 
از این به بعد، شاهد تردد بیش تر گردشگران در ساعات 
مختلف روز در بازار باشیم. بنابراین، شهرداری و سایر 
ساماندهی  برای  زودتر  هرچه  باید  مسئول  نهادهای 
بازار و رفع سایر کمبودها  متکدیان و دستفروشان در 
اقدامات الزم را انجام دهند«. وی همچنین، با قدردانی 
از مدیرکل میراث فرهنگی استان بیان کرد: »آقای فعالی 
از این تور آشناسازی حمایت بسیار خوبی داشتند و با 
وجود اینکه در تعطیالت پایان هفته بودیم، ایشان طی 
دو روز، میهمانان را همراهی کرده و به معرفی هرچه 
فعاالن  »تقاضای  افزود:  وی  پرداختند«.  کرمان  بهتر 
به کمک  نهادها  سایر  که  است  این  استان  گردشگری 
گردشگری  سبد  از  را  کرمان  سهم  بتوانیم  تا  بیایند 
کشور جذب کنیم«.  گفتنی است، اعضای این تور که 
از  بازدید  برگزار شد، ضمن  کاروانیکا  هتل  میزبانی  به 
امکانات این هتل طی نشستی با سعید َشعرباف شهردار 
کرمان، فریدون فعالی مدیرکل میراث فرهنگی استان، 
دکتر رحیم پور مدیرعامل هتل های زنجیره ای رکسان به 
کاروانیکا  مدیرعامل هتل  و عسگریان  بهره بردار  عنوان 
به بیان نظرات و پیشنهادات خود در زمینۀ گردشگری 

استان کرمان پرداختند.

خبر مسئول میراث فرهنگی بخش ماهان مطرح کرد

نگرانی از رویکرد شهرداری 
در بافت تاریخی ماهان 

خبر

 مرمت بنای تاریخی شرتگلو هنوز تمام نشده است
 گنبد شاه نعمت الله تا پایان شهریورماه مرمت می شود
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آور از قبیل چک و سفته وبروات با امضای ثابت خزانه دار )آقای حسین 
احمدی برهان آبادی( و یکی از دو نفر رئیس هیئت مدیره )آقای ماشااله 
کاربخش راوری( یا مدیر عامل )آقای رحمت اله مظفری نژاد راوری( همراه 
با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق اداری و عادی وقرار دادها 
وعقود اسالمی و اوراق شهرداری با امضای امضای مدیرعامل )رحمت اله 
مظفری نژادراوری ( یا رئیس هیئت مدیره )آقای ماشااله کاربخش راوری( 

همراه مهر شرکت معتبر میباشد . شناسه آگهی 1369۴61
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری راور 

آگهی تغییرات
 موسسه غیر تجاری نیکوکاری و فرهنگی سیدالشهدا 
ع راور به شناسه ملی 10630000207 و شماره ثبت 
مورخ  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   2
1۴01/1/22 بر طبق مجوز شماره 1۴01/1/2۴/5/310 
مورخ 1۴01/1/22اداره کل بهزیستی استان کرمان خانم 
اعظم خلیلی زاده ماهانی به شماره ملی 0872286711 
به سمت بازرس علی البدل تا تاریخ 1۴02/1/22آقای 
فرهاد افشار کرمانی به شماره ملی 2991۴۴7۴78 به 
سمت بازرس اصلی تا تاریخ 1۴02/1/22انتخاب گردیدند 
اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت 3 سال انتخاب 
ملی  کد  به  راوری  کاربخش  ماشااله  آقای  گردیدند: 
321982۴8۴6 و آقای احمد بقائی راوری به کد ملی 
3219825۴00 و آقای رحمت اله مظفری نژاد راوری به 
کد ملی 321972۴035 و آقای فرامرز کاربخش راوری 
احمدی  حسین  آقای  و   3219807518 ملی  کد  به 
برهان آبادی به کد ملی 32199۴0951 به عنوان اعضای 
اصلی هیئت مدیره و آقای محمدحسین نورالهی راوری 
به کد ملی 321988268۴ و آقای امیر غیاثی طرزی 
به کد ملی 299280086۴ به عنوان اعضای علی البدل 

هیئت مدیره .
 شناسه آگهی 1369۴59
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آگهی تغییرات
موسسه غیر تجاری نیکوکاری و فرهنگی سیدالشهدا ع راور 
به شناسه ملی 10630000207 و شماره ثبت 2 به استناد 
صورتجلسه هیئت امنا مورخ 1۴01/1/22بر طبق مجوز شماره 
بهزیستی  کل  اداره   1۴01/1/22 1۴01/1/2۴/5/310مورخ 
استان کرمان تعداد اعضای هیئت امنا از 12 نفر به 13 نفر 
افزایش یافت و ماده 11 اساسنامه به شرح ) مجمع عمومی 
هیأت امنا با تعداد 13 نفر تشکیل و عالی ترین مرجع تصمیم 
العاده  فوق  با  عادی  صورت  به  که  است  مؤسسه  در  گیری 

تشکیل می شود( اصالح گردید. شناسه آگهی 1369۴60
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آگهی تغییرات
سیدالشهدا  فرهنگی  و  نیکوکاری  تجاری  غیر  موسسه 
ع راور به شناسه ملی 10630000207 و شماره ثبت 2 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1۴01/1/22 
بر طبق مجوز شماره 1۴01/1/2۴/5/310 مورخ 1۴01/1/22 
اداره کل بهزیستی استان کرمان محل شرکت به آدرس استان 
کرمان، شهرستان راور، بخش مرکزی، شهر راور، نورآباد، کوچه 
ولیعصر6، خیابان ولیعصر، پالک ۴37، طبقه همکف به کد 
پستی: 7651936165 تغییر یافت. شناسه آگهی 1369۴58
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