 جماران :غالمرضا فرخی مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان کرمان با بیان اینکه در نوروز سال جاری در  13شهرستان استان بازارچه صنایع
دستی راه اندازی شد و هنرمندان و صنعتگران استانهای مختلف کشور به ویژه استان
کرمان توانستند سه میلیارد و 81میلیون تومان فروش داشته باشند.
وی افزود :در بازارچههای نوروزی صنایع دستی این استان تولیداتی چون گلیم
شیریکی پیچ ،پته ،معرق و مشبک ،مس ،زیوراالت سنتی بیشترین فروش را داشته اند.
در ایام نوروز  418هزار نفر از بازارچههای نوروزی صنایع دستی سطح استان کرمان
دیدن کردهاند.

فروش سه
میلیارد تومان
صنایع دستی
در کرمان

خبر

انتشار مجموعه شعر «خیال عارفانه»
 پاسارگاد :مجموعه شعر محمدرضا محمودآبادی شاعر همشهری منتشر
شده و در کتاب فروشیهای شهر آماده فروش است .تخلص این شاعر محمود است
و در سال  1335در روستای محمودآباد سادات به دنیا آمده است .او دبیر راهنمایی
و دبیرستانهای سیرجان بوده و تا پیش از این شعرهای طنزش با تخلص «باریک»
در نشــریات محلی به چاپ رسیده اســت .خودش در مورد چاپ کتاب «خیال
عارفانه» میگوید :ســرودن اشــعار این کتاب بیش از  17سال زمان برد .دوست
داشــتم آنها را چاپ کنم ولی میخواستم کاملتر شود .محمودآبادی بیشتر در
قالب طنز شعر سروده است .شعر کاندیدا را از اشعار این کتاب در ادامه میخوانیم:
شـهروندان بـاز هـم بـا چشـم بـاز
شـهر مـا شـهر طلا و معـدن اسـت
شـهروندان گوشهاتـان بـا مـن اسـت
چـون منـی بـر کرسـی مجلـس رسـد
مشـکالت حـوزه را بـر کاغـذی
وعدههـا را میدهـم سـر خرمنـی
مـن فقـط آتـش بـه کلـوی خـودم
اولویـت بـا خـودم پـس خویـش و ایـل
نطقهایـم از تریبـون نـم نمـک
کار مـن آنجـا فـرار از گوشـهای
چـون بگیـرم اعتبـار خویـش را
میخـورم ایـن چارتـا را بیصـدا
گفتمـش ایـن طـرز فکـرت اشتباسـت

انتخابـات اسـت و کلـی رمـز و راز
رای دادن حـق هـر مـرد و زن اسـت
ایـن چنیـن کاندیـد آیـا ممکن اسـت؟
کـی بـه درد مخلـص و مفلـس رسـد
نافـذی
کالم
بـا
مینویسـم
بعـد از آن هـر لقمـهای را صـد منـی
مینهـم ،وقتـی نماینـده شـدم
چـرب خواهـم کـرد یـاران را سـبیل
نطقهایـی خنـدهآور بـا نمـک
کار تنظیـف کمـد یـا پوشـهای
پـس حسـابی بسـته بـار خویـش را
معـدن و رانـت و زمیـن و پاچـه را
رفتنـت «باریـک» مجلس بر خطاسـت

انتشار دو کتاب از دو نویسنده همشهری

 پاسارگاد:
کتابهای«تلنگری
بــه تاریخ ،پندی
از گــذر عمر» از
ماشــاهلل رفعتــی و
«کوچ بــزرگ»
از امیر کشــاورز دو
نویسنده همهشری
منتشر شــده است.
کتــاب «تلنگری به
تاریخ پندی از گذر عمــر» دو بخش دارد .در بخش
اول این کتاب ،ماشــاهلل رفعتی نگاهی گذرا به تاریخ
معاصر ســیرجان کرده و در بخش دوم بخشهایی از
زندگینامه خود را نوشته است .امیر کشاورز هم کتاب
کوچبزرگرااینگونهمعرفیمیکند:اینکتابداستان
دختر و پسری است که همراه خانواده و قبیلهاش به

سوی سرزمینهای
گرمســیر و جنوبی
رهسپار شــدند .نام
دخترک ایران بود و
نام پســر آرین ،این
خواهر و برادر در یک
خانواده بزرگ آریایی
کــه پدر و مــادر با
بــرادران و خواهران
به همراه عمو زادگان
و داییهــا همه با هم در یک خانوادهی بزرگ زندگی
میکردند به دنیا آمدند .این خواهر و برادر در یک سفر
سخت و طوالنی سرزمینهای یخبندان را پشت سر
گذاشته تا این که آرام آرام بعد از مدتها به کوه های
مثلثی فالتی رسیدند که ایران نام گرفت .این دو کتاب
رامیتوانیدازکتابفروشیهایشهرتهیهکنید.
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نگاهی به فیلم «متری شیش و نیم» ساخته سعید روستایی که در سینمای سیرجان روی پرده است

 حسین اطمینان
این روزها فیلم
«متری شیش و
نیم» پس از حدود
بیست روز از اکران
عمومی هنوز خوب
میفروشد و مردم
از این فیلم استقبال کردهاند .این موضوع
را البته از سیمرغی هم که این فیلم در
جشنواره سال گذشته فجر گرفت میتوان
فهمید .این فیلم بر خالف «ابد و یک روز»
اولین فیلم بلند سعید روستایی ،که 9جایزه
را از سی و چهارمین دوره جشنواره فیلم
فجر گرفته بود نتوانست در جشنواره فجر
سال گذشته خوب ظاهر شود و تنها سیمرغ
تدوین و صدابرداری و بهترین فیلم از نگاه
تماشاگران را دریافت کرد .این فیلم هنوز
در سینمای سیرجان هم روی پرده است.
 موضوع ،مواد مخدر
ماموران مبارزه با مواد مخدر تهران
با رهبری یک پلیس (پیمان معادی) به
دنبال ناصر خاکزاد (نوید محمدزاده) یکی
ازسرشناسترینقاچاقچیانشیشههستند
و از طریق دستگیری چندین نفر باالخره
به این قاچاقچی حرفهای میرسند .او که
در فقر بزرگ شده با قاچاق مواد مخدر
به میلیاردها تومان پول رسیده و منزل
مسکونی سی میلیارد تومانی برای پدر و
مادرش خریده است .متری شیش و نیم با
اعدام ناصر خاکزاد به پایان میرسد.
این فیلم بعد از ابد و یک روز ،دومین
همکاری سعید روستایی با نوید محمدزاده،
پریناز ایزدیار و پیمان معادی است.
 یک پلیس واقعی
متری شیش و نیم بدون شک ارزش
دیدن دارد و وقتی پا را از در سینما بیرون
میگذاری از وقت و هزینهای که صرف
کردهای راضی هستی .فیلم توانسته حضور
یک پلیس را با تمام نقاط ضعف و قوت
به خوبی نشان دهد .این که یک پلیس
عصبانی میشود ،بر خالف قانون دست
روی متهم بلند میکند ،برای باج گرفتن
وسوسه میشود ،برای رسیدن به ریاست

فیلمی با پایان اضافی

عکس :پاسارگاد

با همکارش میجنگد و حتی موقع اعدا ِم
متهم اصلی ناراحت میشود و در هم میرود
باعث شده چهرهای از یک پلیس ببینی که
تا کنون شاید در کمتر فیلمی با آن مواجه
بودهای .صحنهسازی نقطه قوت روستایی
است و فیلمبرداری حرفهای هم در این فیلم
نقش بهسزایی دارد .صحنهی دستگیری
معتادان در فیلم متری شیش و نیم یکی
از صحنههای جذاب و البته بسیار سخت در
سینمای ایران است .اینکه از تعداد زیادی
معتاد واقعی در فیلم استفاده کنی و بتوانی
صحنه به وجود آمده را شکل بدهی و به
اصطالح آن را در بیاوری کار بسیار سختی
است که سعید روستایی به خوبی از پس آن
برآمده .اصوال فیلمهایی که در مورد اعتیاد
ساخته شدهاند دچار شعارزدگی هستند
و باورپذیری را کم میکند و تاثیری در
مخاطب ندارد«.ابد و یک روز» و «متری
شیش و نیم» هم از قاعده شعارزدگی
مستثنی نیستند ،ولی باورپذیری دارند
و ذهن مخاطب را حسابی به خود درگیر
میکند .شعارزدگی دیالوگهای نوید
محمدزاده در دادگاه واقعا روی اعصاب
مخاطب میرود و نیازی به آن نیست .با
دیدن این دو فیلم به شدت به اینکه اعتیاد

یک فاجعه است پی میبری و به نظرم اگر
این رسالت فیلم بوده روستایی تا حد قابل
قبولی موفق بوده است.
 تکرار ابد و یک روز
این فیلم هم مثل ابد و یک روز نقاط
ضعف زیادی داشت .البته من فیلم ابد و یک
روز را بیشتر دوست داشتم و به نظرم متری
شیش و نیم یک تکرار کمی کسلکننده از
ابد و یک روز است .روستایی علیرغم اینکه
میخواسته «ابد و یک روز» را تکرار نکند اما
این موضوع در این فیلم به چشم میخورد.
نمونه این تکرار هم دیالوگهای پرتعداد و
بدون غلط است( .سعید روستایی نویسنده
هر دو فیلمنامه است) دیالوگهای سعید
روستایی خیلی پرهیجان و با اغراق همراه
هستند و این برای یک فیلم واقعگرا نقص
محسوب میشود .در اصطالح میگوییم
فالنی خیلی در نقشش فرو رفته است؛
این موضوع برای دیالوگهای فیلم کامال
مشهود است .مثال صمد (پیمان معادی)
چنان دیالوگها را پشت سر هم ادا میکند
که انگار از روی یک نوشته میخواند،
هیچ جا تپق نمیزند ،تمام فعل و فاعلها
سرجایشان هستند و این موضوع غیرواقعی
به نظر میرسد .حتی بزرگترین سخنوران

جناب آقای

مهندس محمدرضا جانآقایی
درگذشــت خواهــر گرامیتــان را بــه
شــما و خانــواده محترمتــان تســلیت
عــرض مینماییــم .از درگاه خداونــد
متعــال بــرای آن مرحومــه علــو درجات
و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان
صبــر و اجــر خواســتاریم.
سازمان نظام مهندسی ساختمان سیرجان

آگهی مناقصه دهیاری محمدیه بخش زیدآباد (نوبت اول)

دهیاری محمدیه در نظر دارد اجرای پروژه آسفالت معابر سطح روستا به متراژ تقریبی
 11/000متر مربع را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط دارای صالحیت و
رتبه از معاونت راهبردی و برنامهریزی کشور واگذار نماید .لذا از کلیه شرکتهای دارای
صالحیت دعوت به عمل میآید ،جهت دریافت اسناد مناقصه به بخشداری زیدآباد مراجعه
نمایند.
شرایط مناقصه:
 -1پنج درصد سپرده شرکت در مناقصه بایستی به صورت واریز نقدی به حساب بانک
سپرده دهیاری محمدیه به شماره حساب  1000132953919نزد پستبانک مرکزی
 

تنامه بانکی معتبر باشد.
صورت ارائه ضمان
سیرجان یا به
 
98/01/29









 -2در صورتیکه برندگان اول تا سوم شرکتکننده در مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد
 
نباشند ،تضمین سپرده شرکت
دهیاری ضبط خواهد شد.
در مناقصه آنها به ترتیب به نفع
 
است.
 -3دهیاری در رد یا قبول
98/01/31      
پیشنهادات مختار 

برنده مناقصه میباشد.
 
 -4هزینه چاپ آگهی به عهده 

مشارکتی نزد بنیاد
به
شده
ذکر
دهیاری به میزان متراژ
سهمیه
رایگان
(ضمنا قیر
صورت 11 
98/02/02

 

مسکن انقالب اسالمی سیرجان تهیه گردیده است)
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دهیاری روستای محمدیه بخش زیدآباد شهرستان سیرجان

هم در زندگی عادی این گونه بدون نقص
صحبت نمیکنند.
 دستگیریشبیهفیلمهندی
نحوه رسیدن و دستگیری ناصر خاکزاد،
کسی که سرکرده یک باند بینالمللی مواد
مخدر است کمی شبیه فیلمهای هندی
شده است .یک خرده فروش مواد مخدر
را دستگیر میکنند ،او در اولین حضور در
اداره پلیس نفر بعدی را لو میدهد؛ نفر
بعدی هم در حال خروج از کشور و حمل
مواد مخدر دستگیر میشود .این قاچاقچی
حرفهای هم به راحتی و پس از یک جلسه
بازجویی عنوان میکند که دختر خواهرش
زمانی نامزد ناصر خاکزاد بوده است .این
زن (پریناز ایزدیار) هم با اولین حضور در
پلیس مبارزه با مواد مخدر اعتراف میکند و
کسی را که ماشین هفتصد میلیونی برایش
خریده لو میدهد .دستگیری ناصر خاکزاد
اینقدر راحت است که به این فکر میافتی
که چرا زودتر او را دستگیر نکردهاند .پس
از دستگیری ناصر او را در راهرو دادگاه
کنار همدستانش دستبند میکنند و به
راحتی اجازه حرف زدن به آنها میدهند
در صورتی که چنین متهمی در دنیای
واقعی حداقل تا زمان بازجوییهای اولیه

کنار دیگر متهمان قرار نمیگیرد.
 فیلم صحنههای اضافی دارد
فیلم صحنه های اضافی هم کم ندارد.
نمونه آن صحنههای بازداشتگاه است که
برخی از آنها خستهکننده هم میشود.
صحنهی دستگیری معتادان علیرغم
اینکه فرم خوبی دارد و به هیجان فیلم
کمک کرده اما باورپذیری ندارد .چند
سالی است که نیروی انتظامی معتادان
را دستگیر نمیکند و به بازداشتگاه
نمیفرستد .پلیس حداکثر کاری که
میکند این است که معتادان پرخطر را به
کمپ ترک اعتیاد میفرستد.
 بازداشتپلیسباورپذیریندارد
در اولین دادگا ِه ناصر خاکزاد ،او مامور
پلیس را متهم میکند که هنگام دستگیری
دو بسته از مواد مخدر را برداشته است.
قاضی دادگاه هم به راحتی این موضوع را از
یک قاچاقچی حرفهای مواد مخدر میپذیرد
و دستور بازداشت مامور را صادر میکند.
یکیدیگرازنقاطضعففیلمداستانهای
فرعی است که در این فیلم نمایش داده شده
و هیچ کمکی به اصل فیلم نمیکند .نقش
آن قاچاقچی معلول در بازداشتگاه چیست؟
چه مطلبیرابهفیلماضافه میکند؟ ماجرای
رضا ژاپنی و خودکشیاش چه کمکی به
فیلم کرده است؟
 یک پایان بد
پایان فیلم هم یکی دیگر از نقاط ضعف
است .تا قبل از صحنه اعدام و پایان فیلم
حداقل دو ،سه بار خودت را برای بلند شدن
از صندلی سینما آماده میکنی! اما میبینی
باز هم فیلم کش میآید .لحظهای که وکیل
در زندان به ناصر خاکزاد خبر تایید حکم
اعدامش را میدهد فیلم تمام میشد و
صحنههای بعدی مطلبی را به فیلم اضافه
نمیکرد .بعد از آن خانواده ناصر برای آخرین
وداع به زندان میآیند و صحنههای احساسی
به وجود میآید پس از پایان این صحنه و
لحظه چرخ و فلک زدن پسر خواهر ناصر
باز هم خودت را آماده میکنی که از روی
صندلی بلند شوی اما باز هم فیلم ادامه پیدا
میکند تا صحنه اعدام را هم نشان دهد.

جناب سروان محمدعلی مکیآبادی
(پلیس آگاهی سیرجان)

از زحمــات جنابعالــی و ســایر همکارانتــان در جهــت کشــف
امــوال ســرقتی منــزل اینجانــب تشــکر میکنــم.

مهدی شریفپور

یک مغازه مواد غذایی با  40سال سابقه
کاری و فروش عالی(با ضمانت فروش)،
ملک استیجاری واگذار می گردد.
(مراجعه فقط حضوری)
09139971956

آگهی مناقصه دهیاری عمادآباد بخش زیدآباد (نوبت اول)
دهیاری عمادآباد در نظر دارد اجرای پروژه آسفالت معابر سطح روستا به متراژ تقریبی
 10/000متر مربع را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط دارای صالحیت و
رتبه از معاونت راهبردی و برنامهریزی کشور واگذار نماید .لذا از کلیه شرکتهای دارای
صالحیت دعوت به عمل میآید ،جهت دریافت اسناد مناقصه به بخشداری زیدآباد مراجعه
نمایند.
شرایط مناقصه:
 -1پنج درصد سپرده شرکت در مناقصه بایستی به صورت واریز نقدی به حساب بانکی
سپرده دهیاری عمادآباد به شماره حساب  1000132929752نزد پستبانک مرکزی
سیرجان یا به صورت ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر باشد.
 -2در صورتیکه برندگان اول تا سوم شرکتکننده در مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد
نباشند ،تضمین سپرده شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع دهیاری ضبط خواهد شد.
 -3دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 -4هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.
(ضمنا قیر رایگان سهمیه دهیاری به میزان متراژ ذکر شده به صورت مشارکتی نزد بنیاد
مسکن انقالب اسالمی سیرجان تهیه گردیده است)
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