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 ناصرصبحی
«نشست خبری سرپرست اداره ارشاد با خبرنگاران».
اینجمله،کلیدواژهایبودتاخبرنگارانمشتاقانهبهسینما
قدس بروند تا سؤالهای خود را درمورد اتفاقات اخیراداره
ارشاد ازسرپرست این اداره بپرسند .قرارنشست ،ساعت
 5بعدازظهربود و زمانیکه اولین سانس اکران درآخرین
روزجشنواره تمام شد و مردمیکه تقریبا تمامشان ازقشر
جوانبودند،ازسالنخارجمیشدند.درمیانهسالنسینما
قدس،چنددوربینبهسمتبنرتبلیغاتیجشنوراهتنظیم
شدهبودومقادریلوحهایتقدیرنیزروییکیازصندلیها
گذاشتهشدهبود.بیشازآنکهتداعیکنندهنشستخبری
باشد ،شبیه برگزاری اختتامیه بود اما خبرنگاران همچنان
تصورمیکردندکهنشستخبرینیزبرگزارخواهدشد.
لحظاتی بعد دکتر محمدرضا خضریپور؛ عضو
هیئتمدیره و معاون اداری و پشتیانی شرکتگهرزمین
وارد سالن شد و در مقابل دوربینهای نصب شده قرار
گرفت .گهرزمین به عنوان پشتیبان و اسپانسر جشنواره
فیلم فجر در سیرجان ،نقش بسزایی در برگزاری این
جشنوارهداشت.
شهبازحسنپوراین روزها بیشترازسابق روی انجام
مسئولیت اجتماعی شرکتها تاکید میکند و این بارنیز
ضمناشارهبهاینموضوع،برایچندمینبارشرکتهایی
راکهدرانجاممسئولیتاجتماعیخودکوتاهیمیکنند،به
اقدام از«مراجع ذیصالح» تهدیدکرد.
دلخوریخبرنگاران
تقریبا مسجل شده که خبری از برگزاری نشست
نیست .این موضوع موجب دلخوری خبرنگاران میشود
و توضیحات سرپرست ارشاد که معتقد است یک
سوءتفاهم در دعوت از خبرنگاران پیش آمده و «شرکت
دراختتامیه»بهاشتباه«نشستخبری»ذکرشدهبهسختی
خبرنگاران را قانع میکند .رجایی ابتدا با وعده برگزاری
نشست خبری در روز شنبه ،خبرنگاران را آرام میکند اما
در ادامه یک به یک توضیح میدهد در شرایطی که او
سرپرستاست،برگزارینشستخبریجنبهمناسبیندارد
وممکناستباعثسوءبرداشتشود.
حکایتمجریانسیرجانی
پس ازاتمام مصاحبه حسنپور ،حاضران به داخل
سالن میروند .تقریبا برای خبرنگاران قطعی شدهکه خبری
ازنشستخبرینیستاماهمچنانبهمعجزهایماندارند.
مجری مراسم پشت تریبون قرار میگیرد و مانند اکثر
مجریان سیرجانی اقدام به خوشامدگویی و شعرخوانی
با لحنی پرطمطراق میکند .تاکنون کمتر پیش آمده در
سیرجان شاهد اجرای متفاوت مجری مراسم باشم .اکثر
آنها تعدادی شعر و جمله را با خود از این مراسم به آن
مراسم برده و به صورت مخاطب پرتاب میکنند .میتوانم
بگویم در یک دهه خبرنگاری ،تقریبا تاکنون مجریای
ندیدهامکه سعیکرده باشد برای مراسمیکه دعوت شده

است ،اندکی اطالعات مرتبط کسب کند .از
جشنواره فجرتا فالن نشست صنعتی ،اکثر
مجریان سیرجانی به همان شعرها و جمالت
به اصطالح احساسی با پسزمینه موسیقی
رمانتیک چسبیدهاند و شعور مخاطب را به
سخرهگرفتهاند .دراین میان تنها استثنا زمانی
استکه مجری مراسم ازمیان خود مجموعه
برگزیده میشودکه طبیعتا به دلیل تسلط به
کار مجموعه خود ،اطالعاتی را با مخاطب
به اشتراک میگذارد .هرچند آنها نیز از آفت
خواندن شعرها و جمالت سانتیمانتال آبکی
بهدورنیستند.
سخنرانیهایمراسم
شهبازحسنپوراولین سخنران مراسم
است که این موضوع را به «بدسلیقگی آقای
رجایی»؛ سرپرست ارشاد منسوب میکند؛
چون« :حرف من را پذیرفت تا بیایم و
خیرمقدمبگویم».حسنپورتلویحاخودرادور
از آتش ذوق و هنر معرفی کرده و میگوید:
«کسی باید خیر مقدم را بگوید که دستی بر
آتش دارد و خود اهل ذوق و هنرو هنرمندی عکس:امین ارجمند | پاسارگاد
باشد ».حسنپور ابتدا ضمن تقدیر از رعایت
گزارشی ازاختتامیه جشنواره فیلم فجردرسیرجان
پروتکلهای بهداتشی ،گریزی به موج چهارم
کرونا و افزایش تعداد بستریها در سیرجان
م یزند و سپس اداره ارشاد را به عنوان یکی از
کمدرآمدترین ادارات معرفی کرده و اداره این
ادارهرابهظرافتهنرمندانمنتسبمیکند.
سالن
وی سپس با اشاره به آماده شدن
 حسنپور :بیش از 700شرکت در این شهر سودهای کالن به جیب میزنند و در قبال آن باید در بحث
از
تقدیر
سینما به همت مجموعه گلگهر و
مسئولیتهای اجتماعی پاسخگو باشند
سیرجان
در
ایشان و برگزاری جشنواره فیلم فجر
 خضریپور :گهرزمین برای حمایت بیشترازفعالیتهای فرهنگی و اجتماعی برنامه دارد
به همت شرکتگهرزمین ،ازهمکاری فرماندار
و امامجمعه با ارشاد تشکرکرد .حسنپورسپس ازترسیم باشند.همچنینتمامآنهابایدحسابهایبانکیخودرابه بخش فرهنگی توسط شرکتگهرزمینگفت« :قطعا این پروژههای عظیمی درراستای اهداف توسعهای و اشتغال
نشدن هنرمندانه خدمات نظام برای مردم انتقادکرد وگفت شهرستانمنتقلکنند.مندههاشرکتبزرگوقدرکشوری برنامهها درآینده اجرایی شده و نقشیکه شرکت باید در دراین شرکت انجام شده و انجام خواهد شد».
گپیبارییسخانهسینمایکرماندراستان
کههنرمندانبایدبرایتمامسنین،ازمهدکودکتاکهنساالن را میشناسمکه سالهاست درشهرستان فعالیت دارند اما فرهنگشهرستانایفاکندرابهمنصهظهورخواهیمرساند.
برگزاری جشنواره فیلم فجردرسیرجان دلیلی شد
باالی 100ساله درپارکها برنامه داشته باشند و این برنامهها کوچکترین اقدامی در راستای مسئولیتهای اجتماعی همچنین شرکت ما در بخش آموزش نیز ورود داشته
و تصمیم گرفته از نخبگان علمی شهرستان و استان و تا پاسارگاد در تماس با مسعود اشجعی؛ رییس خانه
نبایددریکنقطهشهرمتمرکزشوندبلکهبایددرتمامسطح انجامندادهاند».
 خضریپور:هنردراینشهرستانقدمتدارد برگزیدگان المپیادی حمایت قاطع داشته باشد .به نحوی سینمای کرمان از او در مورد کیفیت برگزاری جشنواره
شهراجراییگردند .یکی ازخواستههای جالب حسنپوراز
درادامه مراسم ،معاون پشتیبانی شرکتگهرزمین که افرادی که رتبههای برترکنکور را در زمینههای مربوط فیلمفجردرسیرجانبپرسد«:اینموضوعپیشنهادمن
هنرمندان ساخت برنامه برایگروههای مختلف سیاسی و
برنامهریزی برای ذائقه ایشان بود .وی درادامهگفت« :هرقشر با اشاره به قدمت هنر در سیرجان ،این شرکت را یکی از به شرکتکسبکنند ،توسطگهرزمین بورسیه خواهند بودکهجشنوارهدرسیرجانبرگزارشود.درحقیقتبعداز
نگاه خاصی به هنردارد و هرکدام انتقاد خاصی بهکارهایی حامیان برگزاری جشنواره فیلم فجر در سیرجان و استان شد ».وی بر تبدیل استعدادهای بالقوه شهرستان به اینکهمسئولیتجشنوارهبهمندادهشد،پیشنهاددادم
که درکشورانجام شده دارند .ما باید پاسخگوی انتقادهای معرفی کرد .وی وجود شرکتهای متعدد و بزرگ در بالفعل تاکید کرد و افزود« :ما در سیرجان پتانسیلهای دو تا ازسینماهایکرمان ازبرنامه برگزاری جشنواره حذف
مردم باشیم و سینهای گشاده برای شنیدن حرفهای بجا سیرجانرادرتوسعهصنعتی،اقتصادی،فرهنگی،بهداشتی بسیار خوبی داریم و از طرفی با وجود منابع مالی که به شوند و سینمای دو شهرستان به جای آن اضافه شود .در
و بحق مردم داشته باشیم .ما باید راحت بپذیریمکه مورد و سایرموثردانست و اقدامات شرکت متبوع خود را در واسطه شرکتهای صنعتی و معدنی درشهرستان وجود این میان شهرستان رفسنجان چون قبال تجربه برگزاری
نقد مردم قراربگیریم ».وی دربخش پایانی سخنان خود با اینراستاوفعالیتهایاجتماعیدانستوازبرنامهریزیها دارد ،میتوان دراعتالی نام این شهرنقش ارزندهای را ایفا جشنوارهراداشت،ازآمادگیبرخورداربود.برایمورددوم،
اشاره به اینکه «باکسی عقد اخوت نداریم»،گفت« :بیش از توسط مدیریتکالن و اعضای هیئتمدیره این شرکت کنیم .این شرکتها چنانکه تاکنون کمک کردهاند ،باز برخیدوستانشهرستانهایدیگریراپیشنهاددادنداما
 700شرکت دراین شهرسودهایکالن به جیب م یزنند و براینقشآفرینیدربخشهایمختلفتوسعهشهرسخن هم میتوانندکمککنند؛ مانندکمک دربحث درمانیکه انتخاب من سیرجان بود .سیرجان یکی ازشهرهای بزرگ
درقبال آن باید دربحث مسئولیتهای اجتماعی پاسخگو گفت .وی با اشاره به مدون شدن برنامههای متعدد در شرکت گهرزمین نیز در آن دخیل بوده است .همچنین استان است و به نظر من از لحاظ فرهنگی و هنری،

در آخرین لحظه میزبان شدیم

سیرجان میتواند یکی از قطبهای کشور
باشد ».اشجعی در ادامه گفت« :همزمان با
اینموضوع،آقایرجاییبهعنوانسرپرست
اداره ارشاد سیرجان انتخاب شده بودند.
ایشان را میشناختیم و آن روز در کرمان
بودند .این ماجراها مربوط به دو یا سه روز
قبلازبرگزاریجشنوارهاستواینگونهنبود
که ازهفتههای قبل برنامهریزی شده باشد.
بعد ازگرفتن موافقت مدیرکل ارشاد استان
و ارشاد تهران ،آقای رجایی هماهنگیها را
انجام دادند و اگرتالش ایشان نبود ،نمیشد
به این سرعت درسیرجان جشنواره را برگزار
کرد زیرا کار سختی بود .ما تقریبا روز 12
بهمنماه تصمیمگرفتیم و  3روزبعد باید
جشنوارهبرگزارمیشد.سینماقدسسیرجان
آمادگی نداشت و باید امکاناتی ایجاد میشد
که سریعا اینکارها انجام شد ».ویکیفیت
برگزاری جشنواره فیلم فجر در سیرجان را
خوب ارزیابی کرد« :فکر میکنم با توجه به
اینکه تنها دو روزفرصت بود ،فکرمیکنم
سیرجانیکیازبهترینشهرستانهایسطح
کشوردربرگزاری جشنواره بود و اتفاق خوبی
بودکه نتیجه خوبی را نیزدرپی داشت ».وی
درپاسخ به این سوالکه آیا درمدت برگزاری
جشنواره فیلم فجربه سیرجان سفرداشته یا
خیر ،گفت« :متاسفانه خیر .من درکرمان
درگیربرگزاری جشنواره بودم ولی درسیرجان
افرادخوبیمسئولیتکاررابرعهدهداشتند؛از
جمله آقای رجایی؛ سرپرست ارشاد سیرجان
که یکی از بهترین مدیران در استان هستند
و آقای شهابالدینی که از بچههای فعال
سینما و تئاتر بود .خیال ما راحت بود و دوستان هر
شبگزارش ،تصویرو شرح وقایع را میفرستادند و ما
در جریان کار بودیم .به نظر من سیرجان در این رویداد
خیلیخوبعملکرد».
 سرپرست اداره ارشاد :اول مجوزراگرفتیم و
بعددنبالامکاناترفتیم
سرپرست اداره ارشاد به پاسارگاد ازروزی میگویدکه
به ادارهکل ارشاد استان رفته و بعد ازشنیدن موضوع برگزار
شدنجشنوارهدرشهرستانها،قبلازهماهنگیبامسئوالن
سیرجانی یا ارزیابی امکانات ،مجوزرا برای سیرجان اخذکرده
است .زیرا ممکن بود در صورت تعلل این فرصت ازکف
برود« :درتاریخ 12بهمنماه من به طوراتفاقی به دفترمعاون
فرهنگی ارشاد استان رفته بودم و از قضا آن روز بحث این
بود که جشنواره فیلم فجر را در سیرجان برگزارکنیم یا در
شهرستان بافتکه افتتاح سینما داشت .ما دربردسیرهم
سینمای تازه افتتاحشدهای داشتیمکه امکاناتش آماده بود

منتها من ازنظروجدانی دیدم سیرجان یک قطب هنری و
فرهنگی است .ما چند اداره طراز اول در استان داریم که
شامل رفسنجان ،بم و سیرجان میشود .به هرحال قسمت
این بودکه من درآن جلسه حاضرباشم و ازفرصت استفاده
کردم .البته به من گفتند ریسک بزرگی میکنم ،سرپرست
هستم ،با محیط آشنایی ندارم و حتی نمیدانستم سینمای
سیرجان چه امکاناتی دارد اما من به خدا توکلکردم وگفتم
کاررا درست میکنم .ازبرخی دوستان نیزمشورتگرفتم و
گفتند میشود کار را راه انداخت .همه اعالم کردند ما پای
کارمیایستیم ».رضا رجایینژاد تاکید دارد« :جشنواره فیلم
فجر بزرگترین رخداد فرهنگی-هنری درکشور است و به
همین دلیل تصمیم گرفتیم فرصت را از دست ندهیم و
کار را شروع کنیم .اتفاقهای خوب از جایی شروع شد که
اولین سایت فروش فیلمکه بازشد ،متعلق به سیرجان بود
درحالیکه سینمای سیرجان آخرین سینما درلیست اکران
بود .من این واقعه را به فال نیک گرفتم و متوجه شدم تا
انتهایکار ،روند مثبت خواهد بود ».رجایی درپاسخ به اینکه
آیا تمام دستاندرکاران سیرجانی موافق این واقعه بودند،
گفت« :برخی از دوستان نگران بودند و هشدار میدادند که
به دلیل ترس ازکرونا و تعطیلی یک ساله،کسی به سینما
نمیآید اما من تجربههای مشابه را داشتم و با این تفسیرکه
تمامکشوردرگیربرگزاری جشنواره میشوند و حتی درخارج
ازکشوردرمورد این جشنواره نظرداده میشود ،معتقد بودم
تعداد زیادی توجهشان به جشنواره جلب خواهد شد .حاال
اگرسیرجان نیزبه این چرخه وارد شود ،مردم این شهرنیز
استقبالمیکنندوبرایشانجالبخواهدبودجشنوارهایکه
موضوع صحبت درتهران ،سراسرایران و حتی خارج ازکشور
است ،درسیرجان نیزدرحال برگزاری است .بنابراین فرصت
خوبی بود و تنها نیازش ،رعایت پروتکلهای بهداشتی بود.
خوشبختانههمفرماندارکمککرد،همبچههایهاللاحمر
پایکارآمدند و ه م بخش صنعت محکمترازدیگران پای
کارآمد ».وی درتوصیف هزینههای انجام شده برای برگزاری
این جشنواره از صفت «حداقلی» استفاده کرده و میگوید:
«حتی تهرانیها فکر میکنند ما  400میلیون تومان برای
برگزاری جشنواره پول گرفتیم؛ درحالیکه کل پولی که قرار
شددرسطحاستانبهخانهسینمابدهند 40،میلیونتومان
بود؛  40میلیون برای تمام استان .به نظر من برد بزرگی به
عنوان برگزاری جشنواره درمقابل هزینه اندکیکه انجام شد،
ازنظرهزینه به فایده مشخص میکندکه سود بسیارباالیی
برای سیرجان داشته است ».رجایی درمورد نقشگهرزمین
میگوید«:قرارشدگهرزمینمبلغیرابهخانهسینمایاستان
و مبلغی را به ما به عنوانکمک بدهد .دوستانگهرزمین در
سیرجان پای کار بودند و به ما کمک کردند .البته از لحاظ
مالی هنوزپولی رد و بدل نشده است .دوستان میخواستند
بازخوردکارشان را ببینندکه امروزدیدند .شرکتگهرزمین،
یکشرکتمتعهداستکهقطعابهتعهدشانعملمیکنند
ودیدگاهفرهنگیدارند».

جناب آقای حاج شهباز حسنپور
رئیس محترم مجمع نمایندگان استان کرمان

و نماینده محترم شهرستانهای سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی

بــا نهایــت تاســف و تاثــر؛ مصیبــت وارده درگذشــت بــرادر
همســر گرامیتــان را صمیمانــه تســلیت و تعزیــت عــرض
میکنیــم و از خداونــد متعــال بــرای آن شــادروان غفــران و
رحمــت واســعه و بــرای جنابعالــی و ســایر بازمانــدگان صبــر و
شــکیبایی مســئلت مینماییــم.

خانواده محترم

حاجمحمدحسین کرانی
بــا نهایــت تاســف و تاثــر؛ مصیبــت وارده را صمیمانه تســلیت
و تعزیــت عــرض میکنیــم و از خداونــد متعــال بــرای آن
شــادروان غفــران و رحمــت واســعه و بــرای بازمانــدگان صبــر
و شــکیبایی مســئلت مینماییــم.

آگهی دعوت به همکاری
یــک شــرکت تولیــدی خدماتــی معتبــر در منطقــه ویــژه اقتصــادی ســیرجان بــه منظــور
تکمیــل نیــروی انســانی مــورد نیــاز خــود از عالقهمنــدان دارای تخصــص و شــرایط ذیــل
دعــوت بــه همــکاری مینمایــد.
مدرک تحصیلی
کارشناس یا کارشناس ارشد عمران یا معماری
کارشناس مهندسی صنایع
کارشناس کامپیوتر گرایش سختافزار ،نرمافزارIT ،

شرایط احراز

حداقل  5سال سابقه کار مرتبط با رشته تحصیلی و تسلط به کامپیوتر و

نرمافزارهای حوزه مربوطه

حداقل  3سال سابقه کار مرتبط با حوزه مربوطه و تسلط به کامپیوتر و

نرمافزارهای مربوطه

حداقل  3سال سابقه کار مرتبط و تسلط به مباحث شبکه ،نرمافزار ،سختافزار

متقاضیــان میتواننــد رزومــه کاری (مشــتمل بــر ســوابق تحصیلــی و
تجــارب کاری) خـــود را تــا تاریــخ  99/12/10از طـــریق پســت الکتـرونیـــک
 estekhdam2848@gmail.comبــرای ایــن شــرکت ارســال نماینــد .نتایــج
نهایــی پــس از انجــام مصاحبــه و از طریــق ایمیــل بــه اطــاع خواهــد رســید.

