دبیر تحریریه  :اسما پورزنگیآبادی
همکار گروه جامعه :پروین میرزاحسینی
صفحه آرایی :معین فروزنده
همکار بازرگانی :زهرا محمدی

صاحب امتیاز و مدیر مسوول:
سید نظامالدین نعمتا ...زاده
جانشین مدیرمسوول :مهدي محبي كرماني
سردبير :محمد لطيفكار

خبر

مدیرکل میراثفرهنگی استان:

پلیس گردشگری در استان
کرمان راهاندازی میشود

گروه جامعه :مدیرکل میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی استان کرمان با
اشاره به ضرورت راهاندازی پلیس گردشگری
گفت« :تعدد آثار تاریخی ،فرهنگی و طبیعی
در استان کرمان نیاز به فعالیت پلیس
گردشگری را افزایش داده است».
فریدون فعالی افزود« :خوشبختانه همکاری
و تعامل خوبی با نیروی انتظامی برای ارائۀ
خدمات به گردشگران و همچنین جلوگیری
از تورهای غیرمجاز وجود دارد و توانستهایم تا
حد زیادی در این زمینه موفق عمل کنیم که
امیدواریم با ایجاد پلیس گردشگری این میزان
موفقیت افزایش بیشتری یابد».
وی اظهار کرد« :پلیس گردشگری کرمان
با همکاری دفتر خدمات مسافرتی کبوتران
حرم راهاندازی شده است و نیروهایی که در
طرح مذکور با این ادارهکل همکاری دارند
در حال فراگرفتن آموزشهای الزم و مرتبط
هستند».
به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی
استان کرمان ،وی  30خردادماه با اشاره
به اینکه یکی از مباحث بسيار حساس
و قابل توجه در صنعت توريسم ،مقولۀ
امنيت در کشور ميزبان است ،گفت« :با
توجه به اينکه ايران از جمله کشورهايی به
شمار میرود ک ه از جاذبههای گردشگری
بيشماری بهره میبرد بنابراین ايجاد پليس
گردشگری برای گردشگران در آن ضروری
است».

نشانی :کرمان .شهرک شهید باهنر .خیابان
بحرالعلوم .کوچه  -14مجتمع مس  .بلوک  .۶طبقه
همکف شرقی .کدپستی۷۶۱۸۷۶۵۵۱۹:
تلفکس32459549 :

لیتوگرافی و چاپ :مهدوی
تماس با سردبیر mlatifk@gmail.com :

www.esteghamatnews.ir

هفتهنامه

در گفتوگو با «ایرج» خواننده پیشکسوت مطرح شد؛

موسیقی اصیل ایرانی هیچوقت از بین نمیرود

گروه فرهنگوهنر :استاد حسین
خواجهامیری یا همان «ایرج»
خوانندۀ صاحب سبک و مشهور
موسیقی ایرانی است که حاال نود
ساله شده ،اما همچنان میخواند
و نسلهای گذشته از او و آثارش
خاطرات زیادی دارند« .ایرج» که
طی سالهای اخیر برای دومین
مرتبه جهت اجرای کنسرت به کرمان
سفر کرده است ،راز محبوبیت خود
را خاکی بودن و همراهی با قشرهای
مختلف مردم میداند.
او که موسیقی را از پدر و
پدربزرگش فراگرفته و دو سال نیز
شاگرد استاد ابوالحسن صبا بوده
است ،عقیده دارد که موسیقی اصیل
ایرانی هیچوقت از بین نخواهد رفت.
«ایرج» که پنجشنبه گذشته برای
اجرای کنسرت به کرمان آمده بود ،در
یک گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار
فردای کرمان ،دربارۀ راز محبوبیتش
در بین مردم ،گفت« :علتش این است
که من درویش و خاکی بودم و با
همهجور مردمی میساختم و حتی با
بچهها هم ،عالوه بر بزرگترها ،دوست
و رفیق بودم و به خاطر هنری که
داشتم برای مردم ژست نمیگرفتم».
استاد خواجهامیری در پاسخ به
این سوال که «از چه زمانی احساس
کردید این محبوبیت را دارید؟»؛
توضیح داد« :از زمانی که متوجه
شدم هرجا که میروم من را خوب
میشناسند و به من محبت میکردند.
هر جا که میرسیدم میدیدم خنده
بر لبان آنهاست ،خیلی خوشحال
شدم و فهمیدم که محبوب مردم
هستم».
وی با اشاره به یادگیری موسیقی
از پدرش ،بیان کرد« :من به وسیلۀ

پدرم که از پدربزرگم یاد گرفته بود
که در دربار قدیم بودند و بعد هم از
تعزیهخوانها یاد گرفتم و دو سال هم
شاگرد استاد ابوالحسن صبا که استاد
درجه یک موسیقی بود ،یاد گرفتم.
در ادامه زمانی که در رادیو کارم را با
ارکسترهای مختلف شروع کردم ،هر
چه کم و کسری داشتم از آنها یاد
گرفتم».
«ایرج» در مقایسۀ وضعیت
خوانندگی گذشته با امروز و علت
عالقۀ مردم به کارهای گذشته،
اظهار کرد« :در گذشته هنرمندان
موسیقی همه نابغه بودند و در کار
خودشان بینظیر بودند مثل پرویز
یاحقی ،جلیل شهناز ،فرهنگ شریف
و اسداهلل ملک که نوازندههای خیلی
خوبی بودند و برنامههای خیلی خوبی
در رادیو برای مردم پخش میکردند.
مثل برنامۀ گلهای مختلف که هر
کس تصنیف دوست داشت تصنیف
گوش میداد و هر کس آواز دوست
داشت آواز گوش میداد ،ولی حاال
موسیقی را تقریبا خراب کردند .هر
کس آمده برای خودش خواننده
شده و برنامه اجرا میکند و مردم
نوبت دوم

(تجدید فراخوان آگهی ارزیابی کیفی)01-22

(تهیه مصالح و اجرای گازرسانی به باقیمانده روستاهای نظام شهر و دریجان  )

شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه (تهیه مصالح و
اجرای گازرسانی به باقیمانده روستاهای نظام شهر و دریجان) به شماره  2001093164000040از
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از
دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ،از طریق
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد الزم
است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی
امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ
 01/03/31می باشد.
اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق
سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد .ش آ 1336946
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی01/04/08 :
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی01/04/22:
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:
شرکت گاز استان کرمان واقع در بلوار  22بهمن  -حد فاصل سه راه ادیب با چهار راه شعبانیه
شماره تماس 034-31326000 :شماره فکس034-33239661:
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت نجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934 :
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768

هم دوست ندارند و نمیتوان کاری
انجام داد».
خبرنگار فردای کرمان سوال
کرد« :شما در موسیقی به آنچه که
میخواستید رسیدید یا هنوز تالش
میکنید؟»؛ استاد خواجهامیری پاسخ
داد« :من کارهای خودم را انجام دادم
و حدود  340برنامۀ گلها دارم که
بهترین آوازهای من در موسیقی
اصیل ایرانی است که شاید خیلی
کم و بهندرت مردم این موسیقی را
میشناسند و من از تعزیهخوانها یاد
گرفتم و اجرا کردم .در گذشته در
رادیو سه ارکستر بزرگ بود ،ارکستر
«گلها» ،ارکستر «شما و رادیو»
و یک ارکستر دیگر که هنرمندان
برنامه اجرا میکردند ولی االن از این
حرفها نیست».
وی درخصوص نسل جدید
موسیقی هم گفت« :نسل جدید هنوز
پا نگرفته است».
«ایرج» با بیان اینکه نمیتوانم
بگویم آیندۀ موسیقی چگونه خواهد
بود ،تاکید کرد« :موسیقی اصیل
ایرانی هیچوقت از بین نمیرود و
هست».

خبر

معاون استاندار کرمان:

کارتخوان در  ۱۸۰۰نانوایی
استان نصب میشود

گروه اقتصاد :سرپرست معاونت هماهنگی
امور اقتصادی استانداری کرمان گفت« :در
راستای هوشمندسازی یارانۀ نان در استان
کرمان ،دستگاه کارتخوان هوشمند در ۱۸۰۰
نانوایی استان نصب میشود».
مهرابی افزود« :در سطح استان کرمان
 ۲۴۰۰نانوایی وجود دارد که به مرور تمامی
آنها به دستگاههای کارتخوان هوشمند مجهز
میشوند».
وی با بیان اینکه در این طرح در قیمت
نان هیچ تغییری رخ نخواهد داد و نان با
همان قیمت قبل عرضه خواهد شد ،اظهار
کرد« :در اجرای این طرح  ،پروسۀ خرید
نان برای مردم سادهسازی شده و هیچ
محدودیتی به لحاظ تعداد خرید وجود نخواهد
داشت».
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان،
وی در حاشیۀ رونمایی از دستگاه کارتخوان
هوشمند ،گفت« :بانک سپه در این طرح ملی
بهعنوان مجری پروژه انتخاب شده و کار توزیع،
آموزش و خدمات دستگاههای کارتخوان
هوشمند را مدیریت میکند».
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی
استانداری کرمان ادامه داد« :در این طرح به
میزان فروش انجام گرفته توسط کارتخوان
جدید ۱۵ ،درصد کارمزد تشویقی بر مبنای نرخ
پایه به نانواییها تعلق خواهد گرفت که در پایان
همان روز پس از فروش نان ،به حسابشان اضافه
میشود».

ضایعه درگذشت سید منصور میرحسینی

سردبیر نشریه یک صفحه موجب تاسف و تاثر فراوان گردید.

درگذشت این همکار گرامی را به خانواده محترم میرحسینی و جامعه رسانه
ای استان کرمان به ویژه همکاران محترم در نشریه یک صفحه تسلیت عرض نموده و
از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر مسألت می نمائیم.

خانه مطبوعات استان کرمان

مدیرمسئول محترم هفتهنامه «یک صفحه»

جناب آقای بهادر میرحسینی  

مصیبت درگذشت پدر بزرگوارتان ،زندهیاد منصور میرحسینی ،را تسلیت عرض نموده ،از درگاه
خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت واسعه الهی و برای خانوادۀ عزادار ،صبر و شکیبایی
مسئلت داریم.
هفتهنامه استقامت  -پایگاه خبری فردای کرمان

رئیس محترم انجمن سینما جوان رفسنجان
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روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

جناب آقای عباس بلوچی

مصیبت درگذشت فرزند عزیزتان را تسلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال برای آن
مرحوم رحمت واسعه الهی و برای خانوادۀ عزادار ،صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

هفتهنامه استقامت  -پایگاه خبری فردای کرمان

