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۱۳۹۵ معرفی شد  
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 مناقصه عمومي 

شماره ح-۹۵-۵-۱
بدينوسيله تاريخ واگذاري 
امورحمل و نقل دانشگاه 
علوم پزشكي بم از تاريخ 
٩٥/٧/1 بمدت يكسال 

مي باشد.

آمـاری کـه محمدرضـا پورابراهيمـی در مجلـس از تنـزل رتبه 
فضـای کسـب وکار اسـتان ارائه داد اگرچـه غلط نيسـت، اما تمام 
واقعيت هم نيسـت. آمار ارائه شـده را از هرکسـی بتـوان پذيرفت، 
از رئيـس کميسـيون اقتصـادی مجلـس پذيرفتنـی نيسـت. زيـرا 
به طورمعمـول در هـر موضوعـی آخريـن آمارهـا ارائـه می شـود 
مگـر در مـوارد مقايسـه ای. امـا بـه نظر می رسـد نماينـده کرمان 
بـرای فشـار آوردن بـه دولـت تدبيـر و اميـد و کارگـزاران آن در 
کرمـان در سـال پايانـی دولـت، به طـور عامدانه به آماری اسـتناد 
کـرده تـا بتوانـد عملكرد دولـت را ضعيـف و غيرقابل قبـول جلوه 

دهد.
پورابراهيمـی  محمدرضـا  کـه  بـود  گذشـته  هفتـه  ابتـدای 
نماينـده مـردم کرمـان و راور در مجلـس شـورای اسـامی خبری 
نگران کننـده از فضـای کسـب وکار اسـتان داد. وی در همايش روز 

صنعـت و معـدن به گزارش هـای مرکز پژوهش های مجلس اشـاره 
کـرد و بـا اشـاره بـه بهبـود فضـای کسـب وکار اسـتان در ابتـدای 
دولـت يازدهـم، از نـزول 1٥ پلـه ای فضای کسـب وکار کرمان خبر 
داد. آن طـور کـه »کرمـان نـو« نوشـته، پورابراهيمی گفـت که »بر 
اسـاس گـزارش مرکـز فعـاالن اقتصـادی و مرکـز پژوهش هـای 
مجلـس امتيـاز اسـتان در ارتباط بـا فضای کسـب وکار از ٥.٧٥  به 
6.٧٥ افزايـش پيداکـرده کـه به منزلـه تنزل برای اسـتان می باشـد 
و رتبـه اسـتان کرمـان از رتبـه سـه بـه هشـت کاهش پيـدا کرد و 
اکنـون در رتبه ۲۳ هسـتيم.« ايـن صحبت پورابراهيمـی در حالی 
مطـرح شـد کـه در مـاه و سـال های گذشـته مسـئوالن دولتـی 
اسـتان همـواره از بهبـود فضای کسـب وکار در دولـت تدبير و اميد 

صحبـت می کردنـد.
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استاندار در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منطقه هفت:

نمایندگان بدنبال اشتغال باشند
نه تغییر مدیران

   صفحه  ۳

آگهي مزایده حضوری  
سـازمان عمـران شـهرداری کرمـان در نظـر دارد نسـبت بـه فـروش ضايعـات آهـن آالت ، آلومينيـوم ، چـدن و ... همچنين يک 
عـدد وانـت داتسـون اسـقاط و يـک عـدد غلطک چـرخ آهنی اسـقاط از طريق برگـزاری مزايده حضـوری اقـدام نمايد . لـذا از کليه 
متقاضيـان دعـوت بعمـل مـي آيد جهت بازديـد از تاريـخ ٩٥/٥/14  لغايـت ٩٥/٥/۳1 در سـاعات اداری به آدرس کارخانه آسـفالت 
حسـين آبـاد و واحـد نقليـه آسـفات واقـع در جـاده قديـم ماهـان مراجعه نماينـد. در ضمـن شـهرداری در رد يا قبول پيشـنهادات 
مختـار اسـت و شـرکت کننـدگان بايـد مبلـغ -/۳0/000/000 ريـال به عنـوان ضمانت شـرکت در مزايـده  به صـورت ضمانت نامه 
بانكـی در وجـه سـازمان عمـران شـهرداری کرمان و يا فيـش نقدی واريزی به حسـاب جـام شـماره ۲0٧۲8٩۳٥٧٩  بانک ملت به 
نام حسـاب سـپرده سـازمان ، در روز برگزاری مزايده به همراه داشـته باشـند جلسـه مزايده روز دوشـنبه مورخ ٩٥/6/1 راس ساعت 
10 صبـح در محـل واحـد نقليـه آسـفات سـازمان عمـران شـهرداری واقع در جـاده قديم ماهـان برگزار مـی گـردد  و در صورتيكه 
برنـدگان مزايـده ظـرف مـدت يـک هفته بعـد از اعام سـازمان ، حاضر بـه انجام معامله نشـوند ضمانت نامـه آنها به ترتيـب به نفع 
سـازمان ضبـط خواهـد شـد. بديهي اسـت که هزينه چـاپ آگهي در روزنامـه ها و پرداخت هـر گونه ماليات و عـوارض و هزينه های 
بارگيـری ، حمـل و باسـكول بعهـده برنـده مزايـده ميباشـد و نحوه محاسـبه و پرداخت مبلغ کل معامله بر اسـاس قبض باسـكول و 

مبلـغ پيشـنهادی برنده مزايده می باشـد. 

   صفحه  6

گزارش آگهی

 ما
یام

ی/پ
یش

خد
سر 

: یا
س

عک

با حکم دیوان عدالت اداری سعید گیالنی در شورای شهر کرمان ماندنی شد

گیالنی، سیف الهی 
را مات کرد

   صفحه  8

کسب رتبه نخست »خارستان« 
توسط دبیر صفحه »کرمون« روزنامه »پیام ما«
ياسر سيستانی نژاد، دبير صفحه »کرمون« روزنامه »پيام ما« در بخش داستان طنز 

جشنواره طنز خارستان موفق به کسب رتبه اول شد. مجتبی شول و محسن علومی دوم 
و سوم شدند. تحريريه پيام ما اين موفقيت را به همكار طنازمان تبريک می گويد.
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کلنگ زنی 7  پروژه اقتصاد 
مقاومتی در حوزه  آب رسانی 

روستایی شهرستان کرمان
باحضور معـاون عمرانی اسـتاندار، فرماندار کرمان 
و جمعـی از مديـران شـرکت آبفار اسـتان پـروژه آب 
رسـانی به ٧مجتمع درشهرسـتان کرمان کلنگ زنی 
شـد. به گـزارش روابط عمومی شـرکت آبفار اسـتان، 
درايـن مراسـم که در روسـتای سـعادت آبـاد کرمان 
برگـزار شـد ،مديرعامل شـرکت آبفار اسـتان کرمان 
گفـت: »تاميـن آب آشـاميدنی ۳4روسـتا با جمعيت 
٥ميلياردو٧00ميليـون  اعتبـار  و٧41نفربـا  6هـزار 
تومـان در ايـن پروژه برنامه ريزی شـده اسـت.« علی 
رشـيدی درجمع مردم روسـتای سـعادت آباد کرمان 
تصريـح کـرد: »در اين طـرح 61کيلومترلولـه گذاری 
انجـام شـده و800متـر مكعـب مخـزن نيـز احـداث 
شـده اسـت.« وی تاکيـد کـرد: »۲ايسـتگاه پمپـاژ و 
دوحلقـه چـاه نيـز بـرای اين آب رسـانی ايجاد شـده 
اسـت.« رشـيدی بـا بيـان اينكـه اعتبـار ايـن پـروژه 
از محـل اعتبـارات بنـدح تبصـره ٥صنـدوق توسـعه 
ملـی تاميـن خواهدشـد،گفت: »مجتمـع هـای کـوه 
باداموئيـه وبی بـی حيات،کوهپايه، اسـتحكام،رباط و 
سـعدی، قناتغسـتان، سرآسـياب 6وقصرفلنج در اين 
آب رسـانی هـدف گـذاری شـده انـد.« رئيس هئيت 
مديـره شـرکت آبفـار اسـتان کرمـان افـزود: »ايـن 
پـروژه هـا از  پـروژه هـای اقتصـاد مقاومتی شـرکت 
خاطرنشـان  وی  هسـتند.«  کرمـان  اسـتان  آبفـار 
کـرد: »مناقصـات پـروژه هـای شـرکت آب وفاضاب 
روسـتايی اسـتان تمامـا بـه پيمانـكار واگـذار شـده 
اسـت ودر تمـام شهرسـتان هـا به جز شـهربابک کار 
آغازشـده اسـت.« رشـيدی اظهار کرد: »شـرکت آب 
و فاضـاب روسـتايی اسـتان در اجـرای پـروژه هـای 
اقتصادمقاومتـی پيشـتاز مـی باشـد .« همزمـان بـا 
سـعادت آبـاد در کوهپايـه نيز کلنگ زنی اجـرا پروژه 
آب رسـانی آغـاز شـد و در شـهداد نيـز بـه زودی بـا 

تجهيـز کارگاه کار آغـاز خواهد شـد.

  طراحی، ساخت و راه اندازی 
کوره پایلوت کک سازی در 
مجتمع کک سازی و پاالیش 

قطران زرند
بـرای نخسـتين بـار در کشـور و در يـک پـروژه 
پژوهشـی ، کوره پايلوت کک سـازی با ظرفيت توليد 
۲00 کيلوگـرم کک متالورژی طراحی ، سـاخت و راه 
انـدازی گرديـد . بـه گـزارش روابـط عمومی مجتمع 
کک سـازی و پااليش قطران زرنـد با توجه به فرآيند 
خـاص توليد کک در کوره های کک سـازی و ارتباط 
مسـتقيم خواص کک توليدی با مشـخصات و ويژگی 
هـای ترکيـب زغالسـنگ ورودی، الزم اسـت قبـل از 
توليـد کک در مقياس صنعتـی ترکيب های مختلف 
زغالسـنگ جهـت توليد کک مورد نظر تسـت شـود 
کـه ايـن مهـم در کـوره پايلـوت انجـام مـی گيـرد و 
انجـام ايـن کار موجـب دسـتيابی به کک بـا کيفيت 
مـورد نظـر و افزايـش طول عمر کوره اصلـی به دليل 
انتخـاب مناسـب ترکيـب زغـال خواهـد شـد .ايجاد 
کـوره پايلـوت از ابتدای بهـره بـرداری در اولويت اين 
مجتمـع قـرار داشـت و اقداماتی در جهت سـاخت و 
يا خريد مشـابه خارجی آن صـورت گرفت،که هزينه 
انجـام آن بالـغ بـر 1٥ ميليـارد ريال برآورد شـده بود 
که تحقيقات اوليه و همچنين طراحی و سـاخت اين 
کـوره با تكيـه بر دانش بومـی کارکنـان اين مجتمع 
از شـش مـاه قبل به صورت جـدی آغـاز و در خرداد 
مـاه ٩٥ بـه بهـره بـرداری رسـيد . حرارت مـورد نياز 
ايـن کـوره توسـط گاز کک کـوره اصلـی تاميـن می 
شـود کـه رفتـاری کامـًا مشـابه کـوره اصلـی را دارا 

می باشـد .

افزایش ۳۰ درصدی بهره مندی 
خانوارهای روستایی استان

 از گاز طبیعی 
مديرعامـل شـرکت گاز اسـتان کرمـان بـا اشـاره 
بـه افزايـش ۳0 درصـدی بهـره منـدی خانوارهـای 
روسـتايی اسـتان کرمان از نعمـت گاز طبيعی گفت: 
»در حال حاضر 4٩0 هزار خانوار شـهری و روسـتايی 
تحت پوشـش خدمات اين شـرکت می باشـند که با 
تدابيـر صـورت گرفته توسـط دولت اميـد ، در بخش 
روسـتايی ۳0 درصـد و در بخـش شـهری 1۲ درصد 
رشـد داشـته اسـت.« محمدعلی وديعتی افـزود: »به 
منظـور گازرسـانی بـه نقـاط مختلـف اسـتان کرمان 
تعريـف  جـاری  سـال  بـرای  را  خوبـی  طرح هـای 
کرده ايـم کـه ايـن طرح هـا در نقـاط مختلف اسـتان 
در دسـت اجـرا اسـت.« وی از تـاش بـرای افزايـش 
و  داد  اسـتان کرمـان خبـر  گاز  تعـداد مشـترکين 
عنـوان کرد:  »٥۲0 هزار مشـترک در بخش شـهری 
و روسـتايی در کل اسـتان تـا کنـون تحـت پوشـش 
خدمـات ايـن شـرکت قـرار گرفتـه انـد و بـه شـبكه 
سراسـری گاز متصـل شـده انـد کـه شـامل ٩0 هزار 
مشـترک روسـتايی و 4۳0 هـزار مشـترک شـهری 
مـی باشـد  و الزم بذکـر اسـت که بيـش از 106هزار 
مشـترک در دولـت يازدهـم به جمع مشـترکين اين 
شـرکت پيوسـته اند که رشـدی ۲6 درصدی را اعام 
مـی نمايـد و همچنين در بخش مشـترکين صنعتی 
و عمـده کـه شـامل 6۳0 صنعـت کوچـک وبـزرگ 
همچـون نيـروگاه هـا توليد کننـده برق از شـمال تا 
جنـوب اسـتان ، معـادن مس سرچشـمه ، گل گهر و 
ديگـر صنايـع می شـود رشـدی ۳1 درصدی داشـته 
ايـم و توانسـته ايـم در دولـت يازدهـم تعـداد 14٩ 
صنعـت را به جمع مشـترکين اسـتان اضافـه نماييم 
کـه نيروگاه های شهرسـتان کهنـوج از آن جمله می 

باشد.«

کرمان ویچ

معاون تحقيقات و فناوری دانشـگاه 
علـوم پزشـكی کرمان گفـت: »يكی از 
موفقيت های اين دانشـگاه درخشـش 
اختراعـات  در جشـنواره  کرمـان  نـام 
آمريـكا بـه نـام )inpex ( اسـت. اين 
بـه  دارد کـه  ويـژه  جشـنواره جايـزه 

محققيـن از کشـورهای مختلـف تعلق 
مـی گيـرد.«  دکتـر پرداختـی ادامـه 
داد: «در همايـش ۲016 کـه چند ماه 
پيـش برگزار شـد محققانـی از آمريكا، 
ايـران، چيـن، کرواسـی، کـره جنوبی، 
توانسـتند  مصـر  و  مالـزی  لهسـتان، 

کننـد.«  دريافـت  را   inpex جايـزه 
بـه گفتـه وی نزديـک به 1۳٥ کشـور 
در ايـن همايـش شـرکت کردنـد کـه 
از ميـان هـزاران اختراعـی کـه وجـود 
برگزيـده  اختـراع  داشـت حـدود 40 
شـد کـه از ايـن تعـداد هفـت اختـراع 

مربـوط بـه ايـران بـود. پرداختـی بـا 
دانشـجوی  »عارفـی«  اينكـه  بيـان 
رشـته پزشـكی دانشـگاه علوم پزشكی 
کرمـان با اختراع دسـتگاهی بـا عنوان 
جداسـازی مـواد فعـال در شـير موفق 
را  جشـنواره  ايـن  ويـژه  جايـزه  شـد 
از آن خـود کنـد، اظهـار کـرد: »ايـن 
دسـتگاه را بـا يـک هزينـه نـه چندان 
پـروژه  يـک  بـه  تـوان  مـی  سـنگين 
صنعتـی  تبديل کـرد و ما مـی توانيم 
شيرخشـک هـای خـاص بـا کيفيـت 

بـاال را در کشـور توليـد کنيـم.«
ثبت ژن باکتریایی جدید توسط 

یکی از اساتید دانشگاه
فنـاوری  و  تحقيقـات  معـاون   
بـا  کرمـان  پزشـكی  علـوم  دانشـگاه 
اشـاره بـه ثبـت ژن باکتريايـی جديـد 
توسـط دکتـر کانتـر يكـی از اسـاتيد 

دانشـگاه علوم پزشـكی کرمـان، گفت: 
علـوم  دانشـگاه  هسـتيم  »خوشـحال 
پزشـكی کرمـان بـه اين سـمت پيش 
مـی رود کـه از قالـب دانشـگاه هـای 
هـای  دانشـگاه  سـمت  بـه  دو  نسـل 
نسـل سـوم درحـال حرکـت اسـت. «

تایید مجوز تولید محصول
 نانو موضعی

پرداختـی از ديگـر خبرهـای خوب 
ايـن معاونـت را توليد اوليـن محصول 
نانـو  کـه در کشـور کاربـرد موضعـی 
دارد عنـوان کـرد و گفت: »در کشـور 
مـی  توليـد  نانـو  محصـول  نـوع   ٥8
شـود کـه حـدود 10 نـوع آن کاربرد 
دانشـگاه  محصـول  دارد،  انسـانی 
کرمـان يكـی از فـراوده هايـی اسـت 
ريشـه  از  و  دارد  انسـانی  کابـرد  کـه 
شـود.«  مـی  گرفتـه  بيـان  شـيرين 

و  انصـاری  کـرد: »دکتـر  اضافـه  وی 
خاتـم دکتر شـريفی فـر از دانشـكده 
داروسـازی علوم پزشـكی کرمان  اين 
محصـول را تبديـل بـه نانـو کردنـد.«  
شـيرين  ريشـه  »در  داد:  ادامـه  وی 
گليسـيرين  نـام  بـه  ای  مـاده  بيـان 
زيـن اسـت که پوسـت را روشـن می 
کنـد اما مشـكلی کـه دارد از پوسـت 
بـه سـختی عبـور مـی کنـد بـه دليل 
پوسـت ضعيـف  بـه  آن  نفـوذ  اينكـه 
داروسـازی  دانشـكده  اسـاتيد  اسـت 
کرمـان ايـن محصـول را تبديـل  بـه 
جـذب  کـه  کردنـد  نانـو  سـاختار 
پوسـتی آن چنـد برابر شـده و وزارت 
بهداشـت نيـز مجـوز توليد انبـوه اين 
محصـول را صـادر کـرده اسـت و در 
و  انبـوه  توليـد  بـرای  مذاکـره  حـال 

ورود بـه بـازار کشـور هسـتيم.«

آمـاری که محمدرضـا پورابراهيمـی در مجلس از 
تنزل رتبه فضای کسـب وکار اسـتان ارائـه داد اگرچه 
غلـط نيسـت، امـا تمـام واقعيـت هـم نيسـت. آمـار 
ارائه شـده را از هرکسـی بتـوان پذيرفـت، از رئيـس 
نيسـت.  پذيرفتنـی  مجلـس  اقتصـادی  کميسـيون 
زيـرا به طورمعمـول در هـر موضوعـی آخريـن آمارها 
ارائـه می شـود مگـر در موارد مقايسـه ای. امـا به نظر 
می رسـد نماينـده کرمـان بـرای فشـار آوردن به دولـت تدبيـر و اميد و 
کارگـزاران آن در کرمـان در سـال پايانـی دولـت، به طـور عامدانـه بـه 
آماری اسـتناد کـرده تا بتواند عملكـرد دولت را ضعيـف و غيرقابل قبول 

دهد. جلـوه 
ابتـدای هفتـه گذشـته بـود کـه محمدرضـا پورابراهيمـی نماينـده 
مـردم کرمـان و راور در مجلـس شـورای اسـامی خبـری نگران کننـده 
از فضـای کسـب وکار اسـتان داد. وی در همايـش روز صنعـت و معـدن 
بـه گزارش هـای مرکـز پژوهش هـای مجلـس اشـاره کـرد و با اشـاره به 
بهبـود فضـای کسـب وکار اسـتان در ابتـدای دولـت يازدهـم، از نـزول 
1٥ پلـه ای فضـای کسـب وکار کرمـان خبـر داد. آن طـور کـه »کرمـان 
نـو« نوشـته، پورابراهيمـی گفـت که »بر اسـاس گـزارش مرکـز فعاالن 
اقتصـادی و مرکـز پژوهش هـای مجلـس امتيـاز اسـتان در ارتبـاط بـا 
فضـای کسـب وکار از ٥.٧٥  بـه 6.٧٥ افزايـش پيداکـرده کـه به منزلـه 
تنـزل بـرای اسـتان می باشـد و رتبـه اسـتان کرمـان از رتبـه سـه بـه 
هشـت کاهـش پيدا کـرد و اکنـون در رتبـه ۲۳ هسـتيم.« اين صحبت 
پورابراهيمـی در حالـی مطـرح شـد کـه در مـاه و سـال های گذشـته 
مسـئوالن دولتـی اسـتان همـواره از بهبود فضـای کسـب وکار در دولت 
تدبير و اميد صحبت می کردند. رزم حسـينی اسـتاندار کرمان خردادماه 
سـال جـاری در گفت وگـوی ويژه خبـری مرکز کرمان شـرکت کرد و از 
ارتقـا و بهبود فضای کسـب وکار اسـتان خبر داد. 16 خـرداد هم رودری 
رئيـس سـازمان مديريـت و برنامه ريـزی اسـتان کرمان گفت کـه »رتبه 
فضـای کسـب وکار اسـتان کرمـان از ۲4 کشـوری در سـال ٩۲ به رتبه 
چهـارم در سـال ٩4 رسـيده اسـت.« کمتـر از ۲ مـاه از ايـن صحبت ها 
امـا محمدرضـا پورابراهيمـی با ارائه آمـاری مبنی بر قرار گرفتن اسـتان 
کرمـان در رتبـه ۲۳ فضـای کسـب وکار، آمارهـای ارائه شـده از طـرف 
مسـئوالن دولتـی را نقـض کـرد. پيگيری هـای خبرنـگار »پيام مـا« اما 
نشـان می دهـد اگرچـه آمار ارائه شـده توسـط اين نماينده غلط نيسـت، 
امـا تمـام واقعيـت هـم از طـرف پورابراهيمی عنوان نشـده اسـت. برای 

واضح تـر شـدن ماجـرا، ادامـه گـزارش را بخوانيد.
گزارش های فصلی مرکز پژوهش های مجلس

از اواخـر سـال ٧1 بـه دسـتور هيئت رئيسـه مجلـس چهـارم، نهـادی 
مسـتقل ، دائمـی و سـازمان يافته بـه نـام »مرکـز پژوهش هـای مجلـس 
شـورای اسـامی« بـرای ارائـه خدمـات مسـتمر کارشناسـی و مطالعاتی 
در کنـار مجلـس قـرار گرفت. مراحل قانونی تأسـيس اين مرکـز در پاييز 
سـال 1۳٧4 بـه انجـام رسـيد. ايـن مرکز در ارتبـاط با فضای کسـب وکار 
ايـران، گزارش هـای فصلـی ارائـه می کنـد. بديـن ترتيـب کـه بـا ارسـال 
پرسشـنامه برای چندين تشـكل اقتصادی در سراسـر کشـور، در چندين 
مؤلفـه نظرخواهـی می کند و پس ازآن وضعيت فضای کسـب وکار کشـور 
و اسـتان ها را ارائـه می کنـد. مرکـز پژوهش هـا دربـاره مؤلفه هـای محيط 
کسـب وکار می نويسـد: »عواملـی هسـتند که به طور مشـترک بـر اداره و 
عملكـرد همـه بنگاه ها در جامعـه موردمطالعه اثـر می گذارند، امـا تقريباً 
خـارج از کنتـرل مديـران بنگاه هـا هسـتند. محيـط کسـب وکار عمدتـاً 
در حـوزه بنگاه هـای کوچـک و متوسـط بررسـی و مطالعـه می شـود، 
زيـرا بنگاه هـای بـزرگ تـا حـدودی می تواننـد بـا صـرف هزينه هايـی 
ماننـد تبليغـات بـرای تغييـر فرهنـگ مصرفی و البـی کـردن در محافل 
سياسـت گذاری، عوامـل خارجی مؤثر بـر اداره و عملكرد بنگاه هايشـان را 
مهـار کننـد، امـا بنگاه های کوچک و متوسـط چنين قابليتـی ندارند و به 
هميـن دليل بهبود محيط کسـب وکار برای بنگاه های کوچک و متوسـط 
اهميـت زيـادی دارد.« در ايـن گزارش هـا از بين يک تا 10 به هر اسـتان 
امتيـاز داده می شـود و 10 بدتريـن امتيـاز اسـت. پس از تكميـل گزارش 
هـر فصـل، ايـن گـزارش بـر روی سـايت مرکـز پژوهـش و در قسـمت 
آخريـن گزارش هـا قـرار می گيـرد. مرکـز پژوهش هـا هنـوز در ارتبـاط با 
فضـای کسـب وکار ايران در بهار ٩٥ گزارشـی نـداده امـا گزارش های اين 
مرکـز در ارتبـاط با فضـای کسـب وکار در فصل های بهار، تابسـتان، پاييز 
و زمسـتان ٩4 موجـود اسـت. بـا بررسـی ايـن گزارش هـا بهتـر می توان 

صحـت صحبت هـای پورابراهيمـی را بررسـی کرد.
بهار 94

ابتـدا گـزارش مرکـز پژوهش هـا بـا عنوان پايـش محيط کسـب وکار 
ايـران در بهـار ٩4 را بررسـی می کنيم. اين گزارش برآينـد ارزيابی ۲81 
تشـكل اقتصـادی سراسـر کشـور از ۲1 مؤلفـه ملـی محيط کسـب وکار 
بـوده اسـت. در پرسشـنامه اين مطالعـه معموالً يـک يا دو سـؤال گزينه 
اقتصـادی  از تشـكل های  روز محيـط کسـب وکار  دربـاره مسـائل  دار 
پرسـيده می شـود. در پرسشـنامه بهـار 1۳٩4، تأثيـر توافـق هسـته ای 
در کوتاه مـدت بـر محيـط کسـب وکارها پرسـيده شـده بـود. طبـق اين 
گـزارش فضـای کسـب وکار اردبيل، يزد، تهـران و کرمـان مجموعاً بهتر 
از سـاير اسـتان ها در فصـل بهـار بـوده اسـت. براين اسـاس و همان طور 
کـه در نمـودار آمده )بـا توجه به در نظر نگرفتن تشـكل های سراسـری 
در رتبه بنـدی( اسـتان کرمـان بـا کسـب امتيـاز ٥.٥٩ در رتبـه چهـارم 

کشـور قرارگرفته اسـت.

تابستان 94
گـزارش تابسـتان مرکـز پژوهش هـا، برآينـد ارزيابـی ۲٧1 تشـكل 
اقتصادی سراسـر کشـور از ۲1 مؤلفه ملی محيط کسـب وکار بوده است. 
در پرسشـنامه تابسـتان 1۳٩4 ، تغييـر در ميـزان فـروش و قيمت مواد 
اوليـه در شـرکت های عضـو تشـكل ها در نيمه اول سـال جاری نسـبت 
بـه نيمـه اول سـال گذشـته پرسـيده شـده بـود. طبـق ايـن گـزارش و 
همان طـور کـه در نمـودار آمده، اسـتان کرمان ازنظر فضای کسـب وکار 

بـا کسـب امتيـاز ٥.٧٥ در رتبه هشـتم کشـور قرارگرفته اسـت.
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تشـكل   ۲٩1 ارزيابـی  برآينـد  پژوهش هـا،  مرکـز  پاييـز  گـزارش 
اقتصـادی سراسـر کشـور از ۲1 مؤلفـه ملـی محيـط کسـب وکار بـوده 
اسـت. در ايـن پرسشـنامه نـرخ ارز مناسـب و تغيير در ميـزان توليد در 
شـرکت های عضـو تشـكل ها در پاييـز ٩4 نسـبت بـه فصل پاييز سـال 
٩۳ پرسـش شـده بـود. طبـق ايـن گـزارش و همان طـور کـه در نمودار 
آمـده اسـتان کرمان با افت شـديد نسـبت بـه فصول قبـل ازنظر فضای 
کسـب وکار بـا کسـب امتيـازی بيـن 6.61 تـا 6.٧٩ در رتبه ۲۳ کشـور 

قرارگرفتـه و 1٥ پلـه نـزول کرده اسـت.
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تشـكل   ۲۳۳ ارزيابـی  برآينـد  پژوهش هـا،  مرکـز  پاييـز  گـزارش 
اقتصـادی سراسـر کشـور از ۲1 مؤلفـه ملـی محيـط کسـب وکار بـوده 
اسـت. در ايـن پرسشـنامه ميزان اجـراي محورهاي اصلی سياسـت های 
کلـی اقتصـاد مقاومتـی شـامل ايجاد ثبـات اقتصـادي، ايجـاد رقابت در 
کسـب وکارها، تسهيل سـرمايه گذاری و ورود به کسـب وکارها، تشويق و 
ترويـج مصـرف کاالهاي داخلـی، تعرفه گذاري مناسـب واردات، حمايت 
از صـادرات غيرنفتـی، حمايـت از محصوالت دانش بنيان و شفاف سـازی 
و حـذف رانت هـا پـس از گذشـت دو سـال از ابـاغ آن پرسـش شـده 
بـود. طبـق ايـن گـزارش و همان طور که در نمـودار آمده اسـتان کرمان 
ازنظـر فضـای کسـب وکار با کسـب امتيـاز ٥.٩۳ به رتبه هشـتم آمده و 
فضای کسـب وکار زمسـتان نسـبت به پاييز بهبود داشـته است و استان 

کرمـان بـا صعـود 1٥ پله ای روبرو شـده اسـت.
بررسی صحبت های پورابراهیمی

حـاال يک بـار ديگـر صحبت هـای محمدرضـا پورابراهيمـی، نماينـده 
مردم کرمان و راور در مجلس شـورای اسـامی را مرور کنيم. وی گفته 
کـه »بر اسـاس گـزارش مرکـز فعـاالن اقتصـادی و مرکـز پژوهش های 
مجلـس امتيـاز اسـتان در ارتبـاط بـا فضـای کسـب وکار از ٥.٧٥  بـه 
6.٧٥ افزايـش پيداکـرده کـه به منزلـه تنـزل بـرای اسـتان می باشـد و 
رتبـه اسـتان کرمـان به هشـت کاهش پيـدا کـرد و اکنـون در رتبه ۲۳ 
هسـتيم.« همان طـور کـه می بينيـد پورابراهيمی به رتبه هشـت کرمان 
و کسـب امتيـاز ٥.٧٥ اشـاره کرده و سـپس گفتـه »اکنـون« در رتبـه 
۲۳ هسـتيم. بـا مـرور گـزارش مرکـز پژوهش هـای مجلـس در رابطـه 
بـا فضـای کسـب وکار اسـتان کرمـان کـه در باال آمده اسـت، مشـخص 
می شـود کـه اسـتان کرمـان در تابسـتان ٩4 با کسـب امتيـاز ٥.٧٥ در 
رتبـه هشـتم بـوده اسـت و در پاييـز ٩4 به رتبـه ۲۳ نزول کرده اسـت. 
پورابراهيمـی هـم دقيقـاً به اين آمارها اشـاره کرده امـا وی عامدانه گفته 
»اکنـون« در »رتبـه ۲۳« هسـتيم. درحالی کـه اسـتان کرمـان در فصل 
زمسـتان و طبـق گزارش مرکـز پژوهش هـا ازنظر فضای کسـب وکار در 
رتبـه هشـتم قرارگرفتـه و اين جملـه پورابراهيمی که گفتـه »اکنون در 
رتبـه ۲۳ هسـتيم« را نقـض می کند مگر اينكـه مرکز پژوهش هـا اخيراً 
گزارشـی در ايـن رابطه ارائـه کرده  و اين گزارش روی سـايت اين مرکز 
قـرار نگرفتـه باشـد که اين موضـوع را نماينده مردم رفسـنجان و انار در 
مجلـس کـه عضو کميسـيون اقتصـادی مجلس هم هسـت، رد می کند.

مرکز پژوهش ها گزارش جدیدی ارائه نکرده است
احمـد انارکـی محمـدی، نماينـده مردم رفسـنجان در پاسـخ به اين 
پرسـش کـه آيا مرکـز پژوهش ها پس از زمسـتان ٩4، گـزارش جديدی 
از فضـای کسـب وکار کشـور ارائـه کـرده، بـه »پيـام مـا« گفـت: »خير. 
حتـی مـن نامـه ای به ايـن مرکز زدم کـه اگر گـزارش جديـدی در اين 
خصـوص دارنـد بـه دفتـر من بفرسـتند که تـا امـروز برای مـن چيزی 

فرسـتاده نشـده است.«
پورابراهیمی از گزارش زمستان خبر نداشت

نايب رئيـس اتـاق بازرگانـی کرمـان در ايـن خصـوص بـه »پيـام ما« 
گفـت: »در صحبتـی که با آقای پورابراهيمی داشـتم، ايشـان گفتند که 
قبـل از ارائـه ايـن آمارهـا، گـزارش فصل زمسـتان مرکز پژوهـش ها به 
دسـتش نرسـيده بـود.« طبيـب زاده افـزود: »درکل شـاخص های مورد 
ارزيابـی مرکـز پژوهش هـا ملـی اسـت بـه هميـن جهـت رتبـه کرمـان 
نوسـان دارد. از ايـن بـه بعد اتـاق بازرگانـی محيط کسـب وکار را پايش 
می کنـد و به طـور فصلـی آمارهـا ارائـه خواهنـد شـد.« در حالـی عنوان 
می شـود کـه پورابراهيمـی از گـزارش فصـل زمسـتان مرکـز پژوهش ها 
خبـر نداشـته کـه ۲۳ تير امسـال، اين گـزارش بر روی خروجی سـايت 
مرکـز پژوهش هـای مجلـس قرارگرفتـه بـود و پورابراهيمـی چهـار روز 

پيـش گفت کـه »اکنـون« کرمـان در رتبه ۲۳ قـرار دارد.
حقیقت نصفه و نیمه

کـه  پورابراهيمـی  نظـر می رسـد محمدرضـا  بـه  تفاسـير  ايـن  بـا 
اخيـراً اختاف نظرهايـی بـا اسـتاندار کرمـان پيداکـرده، عامدانـه فقـط 
بـه وضعيـت بـد اسـتان در پاييـز ٩4 اسـتناد کـرده اسـت و به نوعـی 
تنهـا بخشـی از واقعيـت را بيـان کرده اسـت تـا بتواند به رزم حسـينی 

به عنـوان نماينـده عالـی دولـت فشـار وارد کنـد.

درخشش نام کرمان در جشنواره
اختراعات آمریکا

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از فضای کسب وکار استان خبر ندارد؟

استناد به آمار تاریخ گذشته 

 خبر

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir
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کاغذ اخبار

عضـو شـورای مرکـزی نظـام مهندسـی معدن ايـران در 
حاشـيه اجـاس هيـات عمومـی سـاالنه نظـام مهندسـی 
معـدن ايـران در گفتگـو بـا پيـام مـا گفـت : ايـن اجـاس 
هـر سـاله بـه ميزبانـی يكـی از اسـتانها برگـزار مـی شـود.
امسـال نيزايـن اجاس به ميزبانی مشـهد مقـدس با حضور 
1٥٥ عضـو از ۳1 اسـتان کشـور در مشـهد مقـدس برگـزار 
گرديـد.وی افزود:امسـال نيـز همچـون سـالهای قبـل ايـن 
اجاسـيه در سـطح بسـيار بـاالی باحضوردکتـر سـرقينی 
معـدن  صنعـت  وزارت  مسـئولين  از  جمعـی  و  معـاون 
وتجارت ،استاندارخراسـان رضـوی ،معاون اسـتاندار،جمعی 
ازمسـئولين ارشـد اسـتانی ، تعـدادی از نماينـدگان مجلس 
،شـهردار مشـهد و رئيـس نظـام مهندسـی معـدن ايـران 

برگـزار گرديد.منوچهـر رخ با بيـان اينكه دسـتور کار اصلی 
ايـن اجـاس گـزارش عملكـرد شـورای مرکـزی بـه هيئت 
مديـره اسـتانها اسـت اظهـار داشـت : در اين سـه روز پيش 
نهادهای زياد از سـوی شـورای مرکزی بـه وزارت خانه داده 
شـد که هـدف از انها تسـهيل در امور مربوط بـه معدنكاری 
اسـت.مهندس رخ افـزود:از جملـه اقدامـات صـورت گرفتـه 
نظـام  بـه  خانـه  ازوزارت  حاکميتـی  غيـر  وظايـف  ؛کليـه 
مهندسـی تفويـض گرديـد و همچنيـن طـرح هـای بهـره 
بـرداری جهـت صـدور پروانـه بهـره بـرداری فقـط توسـط 

نظـام مهندسـی برسـی و صـورت مـی گيرد.
درايـن  کـه  ديگـری  اقدامـات  از   : داد  ادامـه  ايشـان 
اجاسـيه صـورت پذيرفـت ،برگـزاری جلسـات تخصصـی 

معـدن ، زميـن شناسـی، نقشـه بـرداری و متالـورژی بـود 
که در اين جلسـات نمايندگان شـورای مرکـزی راهكارهای 
متعـددی جهـت بهبـود وضعيـت اعضـاو مسـئولين فنـی و 

سـاير مـوارد تخصصـی ارائـه کردنـد.
بـه  اشـاره  بـا  کرمـان  معـدن  مهندسـی  نظـام  رئيـس 
اهميـت صنـدوق سـرمايه گزاری و جلسـه ای کـه در رابطه 
بـا نحـوه همـكاری جديـد صنـدوق ،بهـره بـرداران و نظـام 
مهندسـی تشـكيل شـد گفـت : بـا توجـه بـه اينكه اسـتان 
کرمـان بزرگتريـن اسـتان معدنی کشـور اسـت لـذا بنده به 
عنـوان نماينـده نظام مهندسـی دراين جلسـه مهم شـرکت 
باتشـكيل ميـز سـازمان  ايـن جلسـه در رابطـه  کـردم.در 
نظـام مهندسـی و سـاير راهكارهـای اجرايـی تصميمـات 
مهمـی گرفتـه شـد.وی بـا اشـاره بـه اينكـه ايـن صنـدوق 
در سـالها قبـل تشـكيل شـده اسـت گفـت : امـا بـه دليـل 
اينكـه کارشناسـان اين صندوق بـا کارهای معدنی اشـنايی 
چندانـی نداشـتند ، اين صنـدوق کارايـی الزم را برای بهره 
بـرداران نداشـت.منوچهر رخ افـزود : با توجه بـه اراده دولت 
جهـت رفـع مشـكل بهـره بـرداران ايـن امـر مهـم بـه نظام 
مهندسـی واگـزار شـده اسـت و ايـن صنـدوق در اينـده ای 
نزديـک فعاليـت خـود را اغـاز خواهـد کرد.عضـو شـورای 
مرکـزی نظـام مهندسـی معـدن اضافه کـرد: اعضـای نظام 
مهندسـی بـا برسـی نحـوه کار مكتشـفين و بهـره بـرداران 
بـا لحاظ کـردن روشـهای اکتشـاف ، اسـتخراج و همچنين 
شـرايط اقتصـادی معـدن همچـون اينكه اقتصادی اسـت يا 
خيـر ،نقطه سـربه سـری ،قيمـت تمام شـده،نرخ بازگشـت 
مـوارد  سـاير  و  سـرمايه 
از  اقتصـادی  ،فنـی و  مالـی 
مقدماتـی  اکتشـاف  مرحلـه 
بـرداری  بهـره  مرحلـه  تـا 
انهـا  نيـاز  مـورد  تسـهيات 
را در اختيـار شـان قـرار می 
بيـان  بـا  رخ  دهد.منوچهـر 
اينكـه تفاوت اين تسـهيات 
نحـوه  قبـل  هـای  دوره  بـا 
 : گفـت  اسـت  انهـا  وثيقـه 
پرداخـت  فراينـد  درايـن 
مـدارک  خـود  تسـهيات 
معـدن کـه بـه تاييـد نظـام 
باشـد  رسـيده  مهندسـی 

قابـل توثيـق اسـت.
معاون امور معادن و صنایع 
معدنی وزارت صنعت، معدن 

و تجارت:

کشور را برای 
انجام عملیات 

معدن کاری بزرگ 
مقیاس آماده 
می کنند     

معـادن  امـور  معـاون   
وزارت  معدنـی  صنايـع  و 
تجـارت  و  معـدن  صنعـت، 
بخـش  صـادرات  گفـت: 

معـدن و صنايـع معدنـی 48 درصـد مثبـت بـوده، امـا اين 
معدنـی  مـواد  قيمـت  کـه  اسـت  در حالـی  ميـزان رشـد 

اسـت. بـوده  کاهشـی 
جعفـر سـرقينی در چهاردهميـن اجاس هيـات عمومی 
عـادی سـاالنه نظام مهندسـی معدن ايـران اظهار کـرد: در 
سـه مـاه اول امسـال صادرات کشـور بـه لحاظ ارزشـی پنج 
درصـد منفـی و صـادرات بخش معدن و صنايـع معدنی 48 
درصـد مثبـت بـوده اسـت، امـا ايـن ميـزان رشـد در حالی 
اسـت کـه قيمت مـواد معدنی کاهشـی بوده چراکـه موادی 
توليـد و بـه بـازار بين المللـی عرضـه شـده که پيـش از اين 

نمی شـد. صادر 
وی بـا بيـان اينكـه ۳٥ ميليـون تـن در سـنگان پـروژه 
حجـره اجـرا می شـود، گفـت: هيـچ معدنـی در دنيـا ايـن 
اسـتان  توسـعه  محـور  نـدارد،  را  سـرمايه گذاری  حجـم 
معـدن اسـت و تنهـا سـنگان نيسـت معـادن کوچـک مس 
کـه سـال ها متروکـه بودنـد اکنـون بـا تكنولوژی هايـی کـه 
توليـد و صـادر  و کنسـانتره  احيـا  نيسـت  پيشـرفته هـم 
 ۲٥ توانسـته اند  اينكـه  بـه  اشـاره  بـا  سـرقينی  می کننـد. 
درصـد از سـطح ايران را بشناسـند، گفت: مجمـوع مجوزها 
و پروانه هـای بهره بـرداری تنهـا هفت درصد از سـطح زمين 
را پوشـش می دهنـد. معـاون امور معـادن و صنايـع معدنی 
وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت ادامه داد: پهناهای کشـور 
را بـرای انجـام عمليـات معـدن کاری بـزرگ مقيـاس آماده 
می کننـد، بهتـر اسـت 10 معـدن بـزرگ داشـته باشـيم و 
فقـط 10 قسـمت از زميـن و طبيعـت را زخمـی کنيـم، اما 
ايـن کار را در واحـد ۲00 معـدن کوچـک انجـام داده ايـم.

گندله)گلوله هـای  تـن  ميليـون  نيـم  و   1٧: افـزود  وی 
توليـد شـده از نرمـه سـنگ آهـن و سـاير مـواد افزودنی( و 
1٧ و نيـم ميليـون تن کنسـانتره در خراسـان رضـوی اجرا 
می شـود کـه تمـام هزينه هـای آن توسـط سـرمايه گذاران 

پرداخـت می شـود.
احمـد کبيـری، رئيـس سـازمان مهندسـی کشـاورزی و 
منابـع طبيعـی کشـور بـا بيـان اينكـه در طـول سـه سـال 
گذشـته پنـج ميليـارد دالر تـراز ايـن بخـش مثبـت شـده 
اسـت، خاطرنشـان کـرد: در طـی سـه سـال گذشـته تـراز 
منفـی هشـت ميليـارد دالری بخـش کشـاورزی بـه منفـی 

سـه ميليـارد دالر کاهـش يافتـه اسـت.
وی يـادآور شـد: سـهم بخـش کشـاورزی در جـی.دی.

پـی و اشـتغال نشـان دهنده فقيـر بودنش اسـت و جـا برای 
اشـتغال بيشـتر وجـود نـدارد، اما کشـاورزی بخشـی اسـت 
کـه می توانـد نياز به اشـتغال را تـا حدی در بعضـی مناطق 
پاسـخ دهـد. رئيـس سـازمان مهندسـی کشـاورزی و منابع 
طبيعـی کشـور بـا بحرانـی دانسـتن کمبـود آب، تصريـح 
کـرد: ميـزان کل آب موجـود بـرای بهره بـرداری تنهـا 110 
ميليـارد متـر مكعـب اسـت کـه از حـدود 1٥ سـال پيـش 

تاکنـون ۲0 ميليـارد متـر مكعـب کاهـش داشـته ايم.
کبيـری با اشـاره بـه اينكه دامـداری، کشـاورزی، معادن 
و ...زميـن را از پوشـش طبيعـی خـود خالی می کنـد، اظهار 
بـه  دارد  را  خـاک  فرسـايش  نـرخ  باالتريـن  ايـران  کـرد: 
گونـه ای کـه در صورت مسـاعد بـودن تمام عوامـل طبيعی 

توليـد يـک سـانتی متـر خـاک 100 سـال زمـان می برد.
وی افـزود: بـرای جلوگيـری از افزايـش حاشيه نشـينی 
مشـهد نيـاز اسـت که به مشـكات حـوزه کشـاورزی توجه 

جـدی شـود زيـرا ما بـا کمبـود منابـع غذايـی مواجهيم.

مهندس منوچهررخ رئیس نظام مهندسی معدن کرمان درگفت و گو با پیام ما :

اختیارات نظام مهندسی معدن
 افزایش می یابد

 خبر

استاندار در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی منطقه هفت:

نمایندگان بدنبال اشتغال باشند 
نه تغییر مدیران

عطیـه بهـره بر/خبرنـگار پیام مـا- اسـتاندار کرمان 
1۳ مرداد امسـال در جلسـه سـتاد فرماندهی اقتصاد 
گفـت:  بردسـير(  و  )سـيرجان  منطقـه٧  مقاومتـی 
سياسـت زمانـی منزلـت، ارزش و قـرب دارد کـه در 
جهـت تعالـی و رشـد، اقتصـاد و فرهنگ مـردم قرار 

گيرد.
نماينـده  کـرد:  تصريـح  حسـينی  رزم  عليرضـا 
محترمـی کـه در مجلـس حـق رای دارد، کارنامـه 
موفـق او در حـوزه فرهنگ و اقتصـاد تجلی پيدا می 
کنـد و اگـر وقـت خـود را در حوزه سياسـی تعويض 
مديـر، بخشـدار و فرمانـدار قـرار دهـد در صورتـی 
کـه در حـوزه مسـئوليت او نيسـت، با گذشـت زمان 
مـردم از او ناراضـی مـی شـوند. وی افـزود: بـه طـور 
مثـال اگـر آقای حسـن پور به دنبال حـق آب و برق، 
اعتبارات و اشـتغال مردم باشـد خيلی بهتر اسـت از 
اينكـه امـروز به دنبال اين باشـد کـه مدير کل عوض 
کنـد و يـا دوسـتان خـود را در سـمت مديـر کلی يا 
بخشـداری قـرار دهـد که خوشـبختانه تا بـه حال از 
نماينـده مـردم سـيرجان و بردسـير چنيـن موردی 
را نديـده ايـم. اسـتاندار کرمـان گفت: امـروز هر 10 
نماينـده محترم اسـتان در حـوزه ی اجـرای اقتصاد 
مقاومتی پيشـگام هسـتند و هـر کدام بـرای آبادانی 
حـوزه خـود بخشـی را تحت نظـر قـرار داده اند. رزم 
حسـينی بـا اشـاره بـه اينكـه فكـر اصلی مديـران ما 
بايـد کاردانـی، توانمندی و شايسـتگی باشـد تصريح 
کـرد: رهـا کنيـد سياسـی کاری هـا را زمانـی کـه 
جوانـان مـا بيكار هسـتند. بعد از گذشـت ۳٧ سـال 
سياسـی کاری و کار سياسـی امـروز اگـر نتوانيـم به 
عقانيـت اقتصادی و سياسـی برسـيم، هيچ رشـدی 
نداشـته ايـم. وی گفت: رفاقت های سياسـی باشـد، 
فكر و سـايق سياسـی هم باشـد . کسـی نمی تواند 
جلـوی فكـر کسـی را بگيرد امـا می گويـم در حالی 
کـه بـا فكـر هـای متعـدد دور يـک ميز نشسـته ايم 
مـی  تـوان در امر توسـعه اقتصاد مقاومتـی کار کرد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خبرداد:

استان کرمان
باالتر از متوسط کشور در حوزه 

تامین مالی پروژه ها
رييـس سـازمان مديريـت و برنامـه ريزی اسـتان 
کرمـان گفت: با توجه به شـرايط تاميـن مالی که در 
کشـور وجـود دارد، اسـتان کرمان جلوتر از متوسـط 
کشـوری در حـوزه تاميـن مالـی پروژه هـا حرکـت 
کـرده و تاکنـون در ايـن زمينه مشـكلی نداشـتيم و 
در ادامـه نيـز بـا درايت مديريت اسـتان، در خصوص 

پـروژه هـای نيمـه تمـام، کار دنبال خواهد شـد.
بـه گزارش ايسـنا منطقـه کوير، »جعفـر رودری« 
ديروز 1۳ مردادماه در شـورای توسـعه و برنامه ريزی 
اسـتان کرمـان اظهـار کـرد: بنـا بـه تاکيد اسـتاندار، 
ظرفيـت هـای اعتبـاری قانـون بودجه امسـال آماده 
شـده و طبقه بندی از ظرفيـت ها وجود دارد و چهار 
گـروه اصلـی را بـرای پيگيـری ظرفيت هـای بودجه 
از جملـه رديـف هـای متمرکـز بودجه، تسـهيات و 
فاينانـس، اوراق مشـارکت، اسـناد خزانـه، مـواردی 
مربـوط بـه قيـر رايـگان و ... را شـامل می شـود. وی 
بـا تاکيـد بـر اينكه بايـد مديران بـه گونـه ای برنامه 
ريـزی کننـد تـا در پايـان سـال از رديـف متمرکزی 
که در اختيار سـازمان اسـت، بتوان سـهم اسـتان را 
رقـم زد، تصريـح کـرد: مـدل توزيـع اعتبـارات برای 
اسـتفاده از روش علمـی، مشـخص شـده و مبنـای 
کار مـا بـرای توزيع اعتبارات، مشـخص شـده اسـت. 
رودری در ادامـه بـا اشـاره بـه بودجـه سـال جـاری 
بيـان کـرد: رقـم اباغـی مربـوط بـه هزينـه اسـتان 
تـا ايـن مرحلـه ۳۳٥ ميليـارد تومان اسـت که 101 
ميليـارد تومـان تخصيـص پيـدا کـرده ضمـن آنكـه 
بايـد گفـت مـه همـه اسـتان ها ايـن وضعيـت را در 
تخصيـص بودجـه دارنـد. رييـس سـازمان مديريـت 
و برنامـه ريـزی اسـتان کرمـان اظهـار کـرد: ٧٧٩ 
ميليـارد تومان اعتبـارات تملک دارايی اباغی اسـت 
کـه رديـف های مربـوط به پـروژه های ملی اسـتانی 
شـده و نفـت و ... مـی باشـد. وی افـزود: آخريـن 
تخصيـص تملـک دارايـی ٥0 درصـد بـوده کـه 14 
درصـد بـه شـكل نقد بـه خزانه اسـتان واريـز و بقيه 
بـه شـكل اوراق خزانـه و ... فروختـه و پـول واريـز 

شـد.  خواهد 

رونمایی از دستگاه »گاما سل« 
نجمه سـعیدی - چهارشـنبه 1۳ مرداد ماه، مراسم 
رونمايـی از دسـتگاه »گاما سـل« در محـل اداره کل 
انتقـال خـون اسـتان کرمـان بـا حضـور جمعـی از 

مسـئولين برگزار شـد.
دسـتگاه »گاما سـل« بـرای اولين بـار در منطقه 
جنـوب شـرق کشـور در کرمـان راه اندازی ميشـود.
ايـن دسـتگاه، خـون اهـدا شـده را در معرض اشـعه 
»گاما«قـرار مـی دهـد تـا در زمـان مصـرف خـون 
توسـط بيمـار ودريافـت کننـده، پيونـد خونـی بـا 
موفقيـت بيشـتری انجـام شـود کـه بـرای درمـان 
بسـياری از بيماری های شـديد خونی مثل لوسـمی 
هـا و...کاربـرد فراوانـی دارد. در ايـن مراسـم »زهـرا 
موسـی پـور« مديـر کل امـور فرهنگـی اجتماعـی 
اسـتانداری و همچنيـن دکتـر »حميدرضا رشـيدی 
نـژاد« معاونت درمان دانشـگاه علوم پزشـكی حضور 
داشـتند. مسـئولين اسـتانی به همراه دکتر »مهدی 
زاده« مديـر کل انتقـال خـون کرمـان از بخش های 
مختلـف انتقـال خـون ماننـد بخـش پذيره نويسـی 
سـلول هـای بنيـادی خون ، بخـش توليد فـر آورده 
عمـل  بـه  بازديـد  و....  وآزمايشـگاه  خونـی  هـای 

آوردند.

مديريـت جمـع آوری، حمـل و نقل، 
پـردازش، بازيافـت و يـا دفـع و انهـدام 
»پسـماند«  را  زايـد(  )مـواد  زباله هـا 
عضـو  مومنـی  مهنـوش  می گوينـد. 
شـورای شـهر و ريـس کميته پسـماند 
کميتـه  ايـن  برنامه هـای  آخريـن  از 

می گويـد.
دوره حضـور  اوليـن  مومنـی  خانـم 
او  می کنـد.  تجربـه  را  شـورا  در  خـود 
ريس کميته »پسـماند« شـورای شـهر 
وضعيـت  بـه  کميتـه  ايـن  در  اسـت. 
رسـيدگی   کرمـان  شـهر  زباله هـای 
می شـود. او از زبالـه بعنوان طای سـياه 
يـاد می کنـد و می گويد که در گذشـته 
ايـن ديـد وجـود نداشـت کـه بـه زباله 
بعنـوان »طـای کثيـف« نـگاه شـود. 
قبـا معـدن زبالـه در اختيار شـهرداری 
و تقريبـا يـک ويرانه با مشـكات فراوان 

. بود
بـرای  شـهرداری در سـالهای قبـل 
معـدن زبالـه هزينـه می کـرد. حـاال از 
محـل معـدن زبالـه درآمـد هـم دارد. 
در سـال اول ايـن دوره شـورا روزانـه و 
در برخـی مناطـق روزی سـه بـار زبالـه 
جمع آوری می شـد و ايـن هزينه زيادی 

را بـه شـهرداری تحميـل می کـرد.
در  و  حساسـيت  جهـت  بـه  امـا 
راسـتای کاهـش هزينه هـا بـا اسـتفاده 
از فرهنگ سـازی و همكاری شـهروندان 
کرمانـی ، هم اکنـون زبالـه يـک روز در 
ميـان و شـب ها جمـع آوری می شـود.

ريـس کميتـه »پسـماند« بـه ايـن 
مـورد  در  گرفتـه  انجـام  برنامه ريـزی 

زبالـه  جمـع آوری  شـيوه  و  سـاعت 
ايـن  کـه  می گويـد  و  می کنـد  اشـاره 
برنامه ريـزی تـا حـدودی به شـهرداری 
کمـک کـرد. اما معـدن زبالـه همچنان 
و مـا  اداره می شـد  توسـط شـهرداری 

نداشـتيم. پيمانـكار 
ديـد مديريتـی کـه زبالـه را بعنـوان 
»طـای کثيـف« در کرمان ببيند وجود 
نداشـت. حتـی طـرح ايـن موضـوع هم 
بـرای برخی مضحک به نظر می رسـيد.

امـا در ادامه شـهرداری کرمـان بصورت 
پايلـوت توليد »ورمی کمپوسـت« زباله 
هـای شـهری را راه انـدازی کرده اسـت.

او معتقـد اسـت االن هـم وضعيـت 
راضی کننده و ايده آل نيسـت. همچنان 
کار تفكيـک زبالـه توسـط انسـان انجام 
می شـود. عمومـا افاغنـه بـرای تفكيک 
زباله هـا بـه پيمانـكار کمـک می کننـد 
نيسـت.پيمانكار  مكانيـزه  سيسـتم  و 
داريـم و کارخانـه در حـال کار هسـت 
امـا پاسـخگوی ميـزان زباله موجـود در 

معـدن زبالـه نمی باشـد.
»مهنـوش مومنـی« اعـام می کنـد 
کـه در حـال حاضـر و بـا تدبيـری کـه 
دکتـر محمدرضا خانـی معـاون خدمات 
شـهری شـهردار انجام داده مـا در مورد 
انجـام  هزينـه ای  ديگـر  زبالـه  معـدن 
ماهانـه  پيمانـكار  حتـی  و  نمی دهيـم 
مبلـغ ۳0 ميليـون تومان به شـهرداری 

می پـردازد.
قبـا  کـه  می دهـد  توضيـح  وی 
بعنـوان ريس کميته پسـماند مرتب در 
حـال بازديـد از معـدن بـودم و وضعيت 

نگـران کننـده بـود . امـا از وقتـی کـه 
آقـای محمدرضا خانـی بعنـوان معـاون 
آمـد  شـهرداری  بـه  شـهری  خدمـات 
کار بـرای مـن هـم راحت تـر شـد . زيرا 
متوجـه  سـرزده  بازديد هـای  در  بارهـا 
حضور شـخص ايشـان در محل معدن و 

نظـارت مسـتمر وی هسـتم.
ايـن عضو شـورای شـهر کرمان يكی 
از مشـكات اصلـی معدن زبالـه را نبود 
سـرمايه گذار می دانـد و از وجـود برخی 
چالـش هـا بـرای جـذب سـرمايه گذار 
خبـر می دهد. او اعـام می کند که يكی 
از  چالش هـا ايـن اسـت کـه شـهرداری 
سـرمايه گذار  بـا  قـراردادش  در  بايـد 
تعهد کند تـا زيرسـاخت های الزم را در 
اختيـار سـرمايه گذار بگـذارد و حداقـل 

نيازهـای الزم گاز و آب اسـت.
يـک  بـا  مذاکـره  از  ادامـه  در  وی 
می دهـد  خبـر  آلمانـی  سـرمايه گذار 
فعلـی  سـرمايه گذار  کـه  می گويـد  و 
يـک شـرکت آلمانـی هسـت کـه بـه 
نمايندگـی طـرف ايرانـی خـود بـا مـا 
وارد مذاکـره شـده اسـت و قـرار شـده 
تـا 100 ميليـون يورو در صـورت توافق 
سـرمايه گذاری کند. دسـتگاهی را برای 
کـه  داده انـد  پيشـنهاد  سـرمايه گذاری 
تحـت حمايـت سـازمان انـرژی هـای 
نـو و تجديـد پذيـر )سـانا( اسـت. ايـن 
سـازمان بـرای تضميـن سـرمايه گذاری 
خريد بـرق توليدی کارخانـه را تضمين 
روزانـه  پيشـنهادی  دسـتگاه  می کنـد. 
ظرفيـت دريافت ۳00 تـا ٥00 تن زباله 
را دارد کـه آنهـا را می سـوزاند و توليـد 

بـرق می کنـد و خاکسـتر حاصـل کـه 
قابليت فـروش دارد را تحويـل می دهد. 
ريس کميته »پسـماند« شـورای شـهر 
از فرآينـد طوالنی مسـير انعقـاد قرارداد 
بـا سـرمايه گذاران نگران اسـت و اضافه 
می کنـد کـه شـهرداری به دليـل اينكه 
بـاال  نظارتـی  سـازمان های  بـه  بايـد 
دسـتی پاسخگو باشـد در انعقاد قرارداد 
بـا سـرمايه گذاران محتـاط پيش می رود 
و اين شـايد سـرعت انعقـاد قراردادها را 
پاييـن بيـاورد. »مومنـی« چالـش ديگر 
»سـرقت  را  سـرمايه گذار  روی  پيـش 
زبالـه« می دانـد. او می گويـد مشـكلی 
که هسـت وجـود تعـداد زيـادی کارگاه 
غيرمجـاز جمـع آوری و سـرقت زباله در 

اسـت. کرمان 
ايـن باعث می شـود زباله هـا از محل 
سـطل های زبالـه سـرقت شـده و وارد 
معـدن زبالـه نشـوند. يعنـی مـا شـاهد 
نزديـک بـه 100 کارگاه تفكيـک زبالـه 
غيرقانونـی در کرمان هسـتيم کـه اقدام 
بـه سـرقت زبالـه هـا از مبـدا می کنند. 
عضـو شـورای شـهر کرمـان بـه وجـود 

و  دارد  اشـاره  ارتبـاط  ايـن  در  قانـون 
می گويـد: »در قانـون مديريت پسـماند 
شـهرداری ضابـط قضايی معرفی شـده 
پلمـپ  را  کارگاههـا  ايـن  می توانـد  و 
کنـد. ولـی چون در هميـن قانون بندی 
وجـود دارد کـه سـاالنه بايـد 10 درصد 
از حجـم ورودی بـه معـدن کاهش پيدا 
کنـد لـذا شـهرداری در برابر سـرقت از 

مبـدا کوتـاه می آيـد.«
زبالـه  سـرقت  و  کاهـش  ايـن 
باعـث  مبـدا  از  تفكيـک  عـدم  و 
بـرای  می شـود سـرمايه گذار عاقـه ای 

باشـد. نداشـته  سـرمايه گذاری 
»مهنـوش مومنی« در مورد سـرمايه 
 گـذار فعلـی و چالـش سـرقت زباله هـا 
سـرمايه گذار  کـه  می دهـد  توضيـح 
آلمانـی بـه زباله تر هـم نيـاز دارد و اين 
بواسـطه دستگاهی سـت کـه بـرای کار 
در معـدن در نظـر گرفتـه  اسـت و مـا 
اميدواريـم هـر چـه زودتـر اين قـرارداد 
منعقـد شـود تـا باقی مانـده مشـكات 

معـدن زبالـه حل شـود.
پسـماند های  بـه  پايـان  در  او 

سـاختمانی اشـاره می کنـد و از آنهـا به 
عنـوان معضـل اجتماعـی يـاد می کند.

فضـای ميـان ايـن پسـماند هـا بـه 
پاتوقی بـرای برخی جرائم تبديل شـده 
اسـت.از طرفـی نمـای شـهری را هـم 

دچـار آسـيب کرده انـد.
مومنـی می گويـد طرحی را سـازمان 
پسـماند شـهرداری ارائـه داده کـه قرار 
اسـت در صـورت تصويـب طرح توسـط 
اعضای شـورا نماينده سازمان پسماد در 

هر منطقه شـهرداری مسـتقر شـود.
ايـن نماينـده به نحوی کـه خللی در 
کار ارباب رجـوع بوجـود نيايـد متقاضی 
پروانـه را به شـرکت های طرف قـرارداد 
شـرکت پسـماند برای حمـل زباله های 

سـاختمانی معرفـی  می کند .
هـر  نخالـه  ميـزان  ترتيـب  بديـن 
سـاختمان مشـخص می شـود و توسط 
ايـن شـرکت ها بـه محلـی که سـازمان 
گرفتـه  نظـر  در  پسـماند  مديريـت 
منتقل می شـود تـا از تلنبـار نخاله های 
سـاختمانی در سـطح شـهر جلوگيـری 

. د شو

»مومنی« ریس کمیته پسماند شورای شهر کرمان در گفت و گو با پایگاه خبر »کرمان نو«:

معدن زباله سرمایه گذار ۱۰۰ میلیون یورویی دارد

    شهر

نگاه نگران نسل های آینده را با مصرف بهینه آب به آرامش تبدبل کنیم.

آگهی مناقصه شماره 17/الف/5-95م   )نوبت دوم(
شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان در نظـر دارد انجام امور خدماتی امورات آبفای شهرسـتانهای تحت پوشـش 
شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان را بـا بـرآورد ۲۲/٥٥۲/8٩۲/8۳۳ ريـال از محل اعتبارات داخلـی و از طريق 
برگـزاری مناقصـه عمومـی يـک مرحله ای)همـراه با ارزيابی کيفـی( به پيمانكار واجد شـرايط واگذار نمايـد. لذا از 
کليه شـرکتهای خدماتی که دارای گزارش حسابرسـی )حسـابداران رسـمی( و نيز دارای مجوز اداره تعاون، کار و 
رفـاه اجتماعـی  مـی باشـند دعوت می شـود جهت دريافت اسـناد مناقصه تا پايـان وقـت اداری ٩٥/٥/18 به دفتر 

قراردادهـای شـرکت واقـع در کرمان- بلوار ۲۲ بهمـن مراجعه نمايند.
مبلـغ تضميـن شـرکت در مناقصـه: 1/1۲8/000/000 ريـال مـی باشـد کـه بايسـتی براسـاس شـرايط اسـناد به 

کارفرمـا ارائـه گردد.
آخرين مهلت تسليم پيشنهاد قيمت به دبيرخانه تا ساعت 1۳ مورخ ۲8/٩٥/٥
زمان بازگشايی پاکتهای الف و ب مناقصه ساعت ٩ مورخ ٩٥/٥/۳0 می باشد.

زمان بازگشايی پاکتهای ج )پيشنهاد قيمت( بعد از ارزيابی در همان تاريخ
)ضمناً هزينه درج آگهی در روزنامه ها بعهده برنده مناقصه ميباشد(.

مديريت روابط عمومی و آموزش همگانی
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کرمون

داستان

راديو کرمان در سال 1۳۳٧ شمسی 
تاسـيس شـد و ابتدا برنامه های آن در 
طی سـه مـاه به صـورت آزمايشـی زير 
نظر اسـتاندار وقت محمـد دادور پخش 
مـی گرديـد و شـخصی به نام مسـعود 
آور که مشـاور اسـتاندار بود مسـئوليت 
اجـرای برنامـه هـای راديويـی شـامل 
کـه  گفتارهايـی  و  موسـيقی  اخبـار، 

حاوی شـرح حال شـعرا و نويسـندگان 
کرمانـی بـود بـر عهـده داشـت. قبل از 
تاسـيس راديـو کرمـان اخبـار مربـوط 
بـه رويدادهـای اسـتان بـه دو طريـق 
در سـطح اسـتان و کشـور انعكاس می 
يافـت، يكی توسـط خبرنـگاران جرايد 
پخـش  ديگـر  و  سراسـری  و  محلـی 
خبـر از راديـو سراسـری ايـران کـه به 

وسـيله نمايندگانـی کـه خبـر گـزاری 
پـارس در مراکـز اسـتان هـا از جملـه 
يافـت.  مـی  انتشـار  داشـت  کرمـان 
در  ای  فرسـتنده  هـم  کرمـان  لشـكر 
اختيار داشـت که سـه شـنبه شـب ها 
بـه مـدت يک سـاعت برنامـه هايی در 
ارتبـاط با لشـكر داشـت و نيم سـاعت 
آن اختصـاص بـه پخش اخبـار مربوط 

بـه اسـتانداری، شـهرداری، آمـوزش و 
پـرورش و ديگر سـازمان هـای دولتی 
بـود. هـر سـازمان مـی توانسـت اخبار 
مربـوط به خـود را به مـدت زمان پنج 
دقيقـه تنظيـم و پخـش کنـد. پـس از 
برنامـه  کرمـان،  در  راديـو  تاسـيس 

راديويـی لشـكر تعطيل شـد. 
در ارتبـاط بـا تشـكيات اداری پس 
از طـی دوران سـه ماهـه آزمايشـی در 
شـهريور ماه 1۳۳٧، از طـرف اداره کل 
انتشـارات و تبليغـات ايـران کـه بعـداً 
تبديـل  راديـو  و  اطاعـات  وزارت  بـه 
شـد علـی ياسـايی )کارمند بازنشسـته 
آمـوزش و پـرورش کرمـان( بـه عنوان 
و  اطاعـات  اداره  سرپرسـت  اوليـن 
راديـو کرمـان تعييـن گرديـد و نظـر 
و  بـود  سـال  دوم  نيمـه  اينكـه،  بـه 
اعتبـار کافـی بـرای اسـتخدام نيـروی 
انسـانی در اختيـار نداشـت از بعضـی 
سـازمان هـای اداری اسـتان، تعـدادی 
از کارمندانـی کـه سـابقه مطبوعاتـی و 
نويسـندگی داشـتند تعييـن و توسـط 
راديـو  و  اطاعـات  اداره  بـه  اسـتاندار 
کرمـان معرفـی گرديدند کـه در اوقات 

غيـر اداری ، انجـام وظايفـی را در راديو 
کرمـان به عهـده بگيرنـد و حق الزحمه 
ای هـم دريافـت کننـد. از شـهرداری 
کرمـان علـی اصغـر مظهـری و محمـد 
دانشـور، معرفی شـدند. شـغل دانشـور 
خبرنگاری و شـغل مظهـری گويندگی 
بـود. همچنيـن کارمنـد ديگـری به نام 
اصغـر محيـط زاده از مرکـز فرسـتاده 
شـد کـه کار تنظيـم برنامه هـای راديو 
کرمـان را بـر عهـده داشـت. شـورای 
نويسـندگان راديو هم تشـكيل گرديده 
و محمـد علـی برهانـی به رياسـت اين 

برگزيده شـد. شـورا 
در آغـاز کار، محـل اداره اطاعـات 
و راديـو کرمـان، در ميـدان ژاندارمری 
)ميـدان قرنـی( و فرسـتنده راديـو در 
جـال آبـاد )شـش کيلـو متری شـهر 
ايـن  کـه  آنجـا  از  بـود.  کرمان(واقـع 
فرسـتنده بـه وزارت پسـت و تلگـراف 
مهندسـان  از  يكـی  داشـت،  تعلـق 
بـه  کرمـان  تلگـراف  و  پسـت  اداره 
نـام مهنـدس پـور يوسـفی مسـئوليت 
فرسـتنده را بـر عهـده داشـت. حـدود 
علـی  رياسـت  دوران  از  مـاه  چهـار 

ياسـايی نگذشـته بـود کـه داوود فخر 
اداره  سرپرسـت  سـمت  بـه  راوری، 
مذکـور تعييـن شـد و دو مـاه هـم در 
ايـن سـمت انجـام وظيفه کـرد. بعد از 
وی واعظـی از تهـران بـه کرمـان آمـد 
از وجـود  اول  و قـرار شـد در درجـه 
در  موقـت  طـور  بـه  کـه  کارمندانـی 
سـازمان راديـو کرمان کار مـی کردند 
برای انجـام کارهای اداری، خبرنگاری، 
تنظيـم برنامـه و نويسـندگی اسـتفاده 
شـود. مظهـری و چنـد نفـر ديگـر بـر 
همين اسـاس بـه راديو منتقل شـدند. 
بقيـه کادر مـورد نيـاز هـم، بـه طـور 
دائـم و يـا موقـت بـه اسـتخدام راديـو 
در آمدنـد. نخسـتين خبرنـگار راديـو 
محمـد دانشـور و اوليـن گوينـده مرد 
علـی اصغـر مظهـری بود. محمـد علی 
نويسـندگان  شـورای  رئيـس  برهانـی 
بـود. خانـم هـا نعمـت الهـی و صديقه 
تشـكيل  را  دفتـری  کادر  خجنـدی، 
مـی دادنـد. بعدهـا مهدی ابوسـعيدی 
بـه عنـوان گوينـده و علـی خـرد پژوه 
بـه عنـوان خبرنـگار به اسـتخدام اداره 

اطاعـات و راديـو در آمدنـد. 

چگونگی شکل گیری رادیو کرمان
روزگار

یک - دلـم بـار ديگر مرا سـر وقت 
کتـاب »رهگذار عمر« مـی برد. صفحه 
٥6٧ کتـاب مقابلم گشـوده می شـود. 
بـا مقالـه مرحـوم محمـد دانشـور در 
مـورد »فرهنـگ کتـاب و کتابخوانی«. 
وی می نويسـد:»... يكی از پيشگامان 
در ايـن صحنـه، حـاج محمـد صنعتـی می باشـد، ولـی 
شـغل آزاد دارد. او از سـال های قبـل يعنـی از دوران 
جوانـی در صحنـه هـای مختلـف اجتماعـی، فرهنگی، 
عمرانـی، ورزشـی و امـور عـام المنفعه در خـور توانايی 
خويـش گام هـای مثبتـی برداشـته اسـت...« و در يک 
صفحـه عضويـت وی را در صحنـه هـای مختلف برمی 
شـمرد و مـی نويسـد:»... وی در تمـام ايـن صحنـه ها 
عنصـری فعـال ]بـوده[ و همـواره نقشـی ارزنـده و پـر 
رنـگ داشـته اسـت و بـر خـاف بعضـی از اشـخاصی 
کـه حـرف زيـاد مـی زننـد ولـی عمـل در کار نيسـت، 
او کوشـش مـی کـرد کـه حتـی االمـكان بـه آنچه می 
گويـد، جامـه عمل بپوشـاند«. آن گاه نقـش عملی او را 
در پايـه گذاری دانشـگاه کرمان، شـرکت واحد اتوبوس 
رانـی، انجمن شهرسـتان، احداث جنـگل قائم، عضويت 
در جمعيـت شـير و خورشـيد سـابق، کميتـه حمايـت 

منصفـه  هئيـت  در  عضويـت  کننـدگان،  مصـرف  از 
مطبوعات، شـورای آموزش و پرورش منطقه۳،  توسـعه 
امـور ورزشـی، انجمن نيكـوکاری و... و برمی شـمرد، به 
طـوری کـه بـی اختيـار در برابر تمـام اين عظمت سـر 

تعظيـم و تكريـم فرود مـی آورم.
دو- آن گاه کـه در مقابـل دفترش در خيابان تهران، 
صـف طويلـی از نيازمنـدان را مـی بينم از پيرمـردان و 
پيرزنـان از کار افتـاده گرفتـه تـا جوانـان بيكار شـده و 
بعضـاً در بيـن آن هـا، تـک و تـوک جوانانـی هـم ديده 
مـی شـوند کـه اعتيـاد، جسـم و روحشـان را فرسـوده 
و در کنـار ديـوار بـه چـرت زدن مشـغولند تـا در دفتر 
بـاز شـود، چشـمان اين مـرد بـزرگ را می بينـم که با 
ديـدن وضعيـت آنها، از اشـک پر می شـود و بـا نگرانی 
مـی گويد:»فانـی، مـا بـه کجـا داريم مـی رويـم؟!« و 
بـا اشـاره بـه سـال هـای دور مـی گويد درسـت اسـت 
کـه بـه لطف انگليسـی ها، کشـت و برداشـت و مصرف 
تريـاک در کرمـان رايـج بـوده، امـا بـاور کنيـد تـا ٥0 
سـال قبـل مـردم کرمـان فـراورده هـای تريـاک مثـل 
هروئيـن و مرفيـن و مـواد صنعتـی کـه امـروز از نقـل 
و نبـات در دسـترس جوانـان فـراوان تـر شـده را اصـا 
نمـی شـناختند و از يـک نوازنـده تـار خاطـره ای مـی 

گويـد کـه بـرای جشـن روز ارتـش بـه کرمـان دعـوت 
مـی شـود و چـون سـاز خوبـی مـی زده، اسـتاندار وی 
را مجبـور مـی کنـد يـک شـبانه روز ديگـر در کرمـان 
بمانـد و در مهمانـی خصوصـی وی بـرای مهمانانـش 
سـاز بزنـد. اسـتاد نوازنـده بـه هـم مـی ريـزد و اصـرار 
بـه رفتـن مـی کنـد، کاشـف بـه عمل مـی آيـد، طرف 
معتـاد بـه هروئيـن بـوده اسـت. آن رو تمام مسـئولين 
شـهر از فرمانـده ارتـش گرفتـه تـا فرمانـدار و شـهردار 
بسـيج مـی شـوند تـا بـرای نوازنـده قـدری هروئيـن 
پيـدا کننـد، بلكـه يک شـب ديگـر بمانـد و در مهمانی 
اسـتاندار، تـار بزند، موفق نمی شـوند. تا پس از سـاعت 
هـا يـک گروهبان ارتشـی را پيـدا می کنند که سـرش 
بـه چنيـن کارهايی گرم بـوده، او هم در ابتدا به شـدت 
مـی ترسـد و زيربار نمی رود، سـاعتی هم بـا او کلنجار 
رفتـه و بـه او اطمينان مـی دهند، تا رضايـت می دهد، 
و بـا گرفتـن يک حق الزحمه حسـابی، قـدری هروئين 
بـرای آن نوازنـده پيـدا مـی کنـد! حـاال ببينيـد، چرت 
زدن ايـن جوانـان را! تهيـه مواد از هر خريدی برايشـان 
آسـان تـر اسـت. فقط مشكلشـان نداشـتن پول اسـت. 
مـن بـا وجـود آن با خودم عهـد کردم، بابـت تهيه مواد 
پولـی به کسـی ندهـم، اما مگر می شـود؟! به هـزار راه 

متوسـل می شـوند و تا نگيرند دسـت بردار نيسـتند. از 
سـوی ديگـر در سـينه آدم قلـب اسـت نه سـنگ. مگر 
مـی تـوان زجر کشـيدن يک جـوان را ديـد و راحت از 
کنارش رد شـد؟ راسـتش شـايد نقطه ضعف من باشد؛ 

اما مـن نمـی توانم! 
سـه- عصر جمعـه اسـت. در کنـار همه مشـغله ها 
و گرفتـاری های فراوان از جلسـات مشـاوره بـا بزرگان 
تـا مصاحبـه هـا، حضـور در مسـابقات ورزشـی و... آن 
قـدر نجابـت دارد، دعـوت بازديـد از نمايشـگاه نقاشـی 
و گرافيـک ديبـا، متعلـق بـه خانم هنرمند را که سـبب 
سـاز آن غيرمسـتقيم بنده هسـتم، با افتخار می پذيرد 
و بـا هـم به سـالن نمايشـگاه خانـم هنرمند مـی رويم. 
درون سـالن بـا بيانـات صميمـی، زيبـا و شـوق انگيـز 
خـودش چنان رونق و صفايی به نمايشـگاه می بخشـد 
کـه وصـف شـدنی نيسـت. خانـم هنرمنـد به سـرعت 
پـدر، همسـر و ديگـر افـراد خانـواده را خبـر مـی کنـد 
کـه بياييـد؟ جنـاب صنعتـی آمـده و همـه خانـواده از 
حضـور ايـن مـرد بـزرگ، بـه اندازه ای شـاد می شـوند 

کـه وصف شـدنی نيسـت.
و مـن بـر زبانـم جـاری مـی شـود، چنيـن کننـد 

بايـد کار. بـزرگان چـو کـرد 

چنین کنند بزرگان ...

روزگاری که گذشت

عبدالحسین صنعتی زاده
بخش صد و یازده

]فـردی بـه نـام پیـرگل از دنیایـی مـادی و 
معنـوی سـخن مـی گویـد ... [

هميـن کـه کسـی مـرد روحش جـزو فضا می شـود 
و همـان طـور کـه اگر چراغـی را خامـوش بنماينـد نور 
آن در ظلمـت ناپديـد مـی گـردد. روح هـم جـزو فضای 
اليتناهـی مـی شـود و وقتـی کـه مـی خواسـت از فضـا 
تعريـف نمايـد مـی گفـت همـه چيـز محـدود اسـت به 
جـز فضـا کـه نامحـدود مـی باشـد. بـرای فضـا مـدت 
و زمانـی قائـل نبـود و ميليـون هـا سـال را از بـه هـم 
خـوردن بـال پشـه ای کمتـر مقيـاس مـی گرفـت و در 
آخـر صحبـت ها مـی گفت در شـان و در مقـام عظمت 
انسـان هميـن بس که چـون بميرد و روحـش به فضای 
نامحـدود ملحـق می گردد. پـس از اسـتراحت و آرامش 
بسـيار کـه ميليـون ها سـال بـر آن خواهد گذشـت و به 
تدريـج اجسـام و اجـزا  و اجرامـی که اسـباب خلقت هر 
مخلوقـی بايـد باشـد فراهم گشـت. مانند لوازم ماشـين 
و دسـتگاهی کـه چـون پيـچ و مهرهايـش به هـم وصل 
گـردد موجـودی متحرک می شـود و به کار مـی افتد و 
بـاز انسـانی خلـق مـی شـود و روحـی که جـزو فضا می 

 باشـد مجـدداً بـه جسـمی حلول مـی کند.
اگـر فـراش پسـت وارد نشـده و نامـه ای را کـه از 
کرمـان فرسـتاده شـده بـود، بـه دسـتم نمی داد، بسـا 
مـدت هـا از فكر پيـرگل و عقايد و حـرف هايش بيرون 
نمـی رفتـم. از سـر تا به آخـر اين نامه تمـام صحبت از 
موفقيـت پيشـرفت و به راه افتادن چـرخ دارااليتام بود. 
حتـی اراضـی بايـری را کـه مـن بـا کوشـش و جديـت 
سـبب شـدم کـه هئيت دولـت واگـذار نمايد دايـر و به 
صـورت سـاختمان هايی قابل اسـتفاده در آمـده بود از 
مطالعـه آن نامـه يقيـن حاصـل کـردم کارهايـی که از 
روی صميميـت و ايمـان دنبال شـود اگر چـه با زحمت 
انجـام يابـد عاقبـت بـه نتيجـه رسـيده و مثمرثمر می 
گـردد. افسـوس هزار افسـون حاکـم غافل و نـادان و آن 
کـه تـا آن حـد چوب الی چـرخ کارهای ما گـذارد دفعه 
ای ديگـر بـه کرمان نيامـد و يا آن قدر عمـرش وفا نكرد 
تـا الاقـل ببيند و بشـنود که همـان اراضی بايـری را که 
مـی خواسـت او زنـدان کنـد بـه چـه صورتـی درآمده و 
آن اطفـال معصومـی کـه بی پشـت و پنـاه بودند چگونه 
در آن موسسـه تربيـت و نگهداری شـدند و بـه جای آن 
که جايشـان در زندانی که آن ها می خواسـتند برايشـان 
بنـا نمايند باشـد تحصياتشـان به اين جا رسـيد که در 
او نيورسـيته های)دانشـگاه( فرانسـه و بلژيک تحصيات 
شـان خاتمـه يابـد. اکنـون بـرای نگارنـده يـک دنيـا 
موجـب تاسـف و تاثـر اسـت که ناگزيـر شـدم تلگرافات 
بـی اسـاس دسـتگاه عريـض و طويلـی را کـه در آن ايام 
بـر جـان و حيثيـت همـه ملت ايـران حكومـت می کرد 
در کتـاب خاطـرات خود بـرای عبرت آيندگان بنويسـم. 
خـوش بختانـه بيشـتر اطفالـی کـه در آن موسسـه 
نگهـداری شـده انـد اکنـون مهنـدس، دکتـر اقتصـاد، 
دکتـر دندانسـاز، يـا اسـتاد دانشـگاه، نقـاش، مجسـمه 
سـاز، بـازرگان، حـق العمـل کار، بـوده و هر کـدام برای 

ايـن جامـه عضـو مفيـدی محسـوب مـی شـوند.
آنچه در دوم فروردین 1304 گذشت

در ايـن فصـل بـه طـور اختصـار شـمه ای از اوضـاع 
و سياسـت روزانـه کشـور ايـران نوشـته مـی شـود. اين 

مطالـب مشـاهداتی اسـت کـه شـخصاً ديـده ام.
بـه تدريـج دولـت قجرهـا ماننـد بيمـاری کـه لحظه 
بـه لحظـه قـوای خـود را از دسـت داده و بـه مـرگ 
نزديـک شـود، بـه انقـراض نزديک مـی گرديـد. واضح و 
آشـكار بـود دسـت و پايـی که محمدحسـن ميـرزا برای 
جلوگيـری از آن چـه وقـوع مـی يافـت مـی زد، بی ثمر 
بـود. او را هـم ماننـد بـرادرش احمـد ميـرزا از هرگونـه 
مزايايـی محـروم مـی داشـتند. ديگـر قراوالنـی که همه 
سـاعات شـب و روز در جلوی درب ورودی دربار نزديک 
خيابـان ناصريه بايسـتی کشـيک بدهند در سـر خدمت 
حاضـر نشـدند. يعنـی آن هـا را نفرسـتادند و اين دليلی 
واضـح بـود کـه آن اسـاس سـابق به هـم پيچيده شـده 
اسـت. از اتفاقـات حجـره پارچه فروشـی مـن در خيابان 
ناصريـه وصـل و ديـوار بـه ديـوار باغ گلسـتان بـود و به 
واسـطه هـم جـواری بـا درب ورودی دربار بيشـتر اوقات 
شـاهد آمـد و رفت هـای آن جا بودم. ايام گذشـته را که 
هـر لحظه و سـاعتی عـده ای مردمان سرشـناس و مهم 
اعـم از خارجـی هـا و ايرانی هايـی که صاحبـان القاب و 
امـرا و فرمانفرمايـان بودنـد بـا آب و تـاب بـه آن جا آمد 
و رفـت داشـتند ديـده بـودم و بعـداً هم که همـه آن جا 
را تـرک کـرده و يـک نفرشـان هم ديده نمی شـدند می 
ديـدم بـرای آن کـه آن درب بزرگ ورودی بـدون قراول 
زيـاد زننـده نباشـد يـک لنگـه آن را بسـته و گاه گاهی 
کـه يكـی دو نفـر از خواجگان سـياه پوسـت زرخريد که 
در حـرم خانـه  ايامی روزگاری داشـتند يا پيش خدمت 
هـای ناتـوان پيری که کسـی با آن ها اهميتـی نمی داد 
آمـد و رفـت نماينـد يک لنگـه آن نيم بـاز بـود ديگر از 
آن روحانيون و يا فرمانفرمايان و حكام و روسـای عشـاير 
کسـی ديده نمی شـد و راسـتی آن اوضاع و احوال برايم 
مايـه عبرت بـود. با تمام ايـن احوال محمدحسـن ميرزا 
بـه هـر اقدامی حتی بگريسـتن و دسـت به دامن شـدن 
نـزد نماينـدگان مجلـس همـان مجلسـی که پـدر او آن 
جـا را بـه تـوپ بسـته و سردسـته هـای آزادی خواهان 
را بـه قتـل رسـانده بـود متشـبث شـده و بـا آن کـه آن 
هـا هـم بـی ميـل نبودنـد بـه او کمكـی نمايند امـا درم 
قابـل تقديـر و نقشـی کـه روزگار بـازی مـی کـرد همه 
عاجـز و معطـل مانـده و نقـش هـا بـر آب و رشـته هـا 

پنبـه می شـد.

کرمون و کرمونی ها، را دریابیم
خوانندگان و عالقه مندان صفحه»کرمون« کرمونی های قدیمی که در مشاغل مختلف فعال بوده یا هستند را به ما معرفی کنید.
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سیتروئن C4 تا عید به
 سایپا می رسد

پيـش  چنـدی  حالـی  در  سـيتروئن  و  سـايپا 
تفاهم نامـه همـكاری مشـترک بـا يكديگـر را امضا 
کردنـد کـه بـه گفتـه منابـع آگاه، اوليـن خـودرو 
حاصـل از ايـن شـراکت، اواخـر امسـال راهـی بازار 

کشـور خواهـد شـد.
از  کـه  اقتصـاد، سـيتروئن  دنيـای  از  نقـل  بـه 
مدت هـا قبـل صحبت از همـكاری اش با سـايپا به 
گـوش می رسـيد، قصـد دارد در دوران پسـابرجام، 
شـراکتی جديـد را بـا دوميـن خودروسـاز بـزرگ 
ايـران آغـاز کرده و سـهمی مناسـب از بـازار داخل 
را نصيـب خـود کنـد. بـر ايـن اسـاس و آن طـور 
کـه منابـع آگاه می گوينـد، انتهـای سـال جـاری 
اوليـن محصـول سـيتروئن بـه نـام C4 وارد بـازار 
کشـور خواهـد شـد. البتـه هنوز مشـخص نيسـت 
ابتـدا بـه توليـد می رسـد  ايـن خـودرو از همـان 
)خـودرو   CBU به صـورت  اول،  مرحلـه  در  يـا 
کامـل( راهـی ايـران خواهـد شـد. به گفتـه برخی 
کارشناسـان، ايـن احتمال وجـود دارد که سـايپا و 
سـيتروئن در مرحلـه اول و به منظـور بازارسـنجی، 
راهـی  واردات  طريـق  از  را   C4 دسـتگاه  چنـد 
بـازار کشـور کـرده و در ادامـه، مقدمـات الزم را 
بـرای توليـد ايـن محصـول در »جـاده مخصوص« 
فراهـم بياورنـد. گفتـه می شـود C4 تنهـا محصول 
موردنظـر سـيتروئن بـرای بـازار ايران و شـراکت با 
سـايپا نيسـت و به تدريج چنـد خودرو ديگـر نيز از 
سـوی ايـن شـرکت فرانسـوی راهـی ايـران خواهد 
شـد. در ايـن بيـن، از سـيتروئن اليزه نيـز به عنوان 
ديگـر محصـول خودروسـاز فرانسـوی بـرای بـازار 
ايـران يـاد می شـود. امـا هرچنـد هنـوز مشـخص 
نيسـت C4 بـا چـه قيمتـی بـه دسـت مشـتريان 
ايرانـی خواهـد رسـيد، با ايـن حال بعيد اسـت اين 
محصـول قيمتـی زيـر 80 ميليـون تومـان داشـته 

. شد با

ورود اولین خودروهای با پلت فرم 
ایرانی به بازار

خودروهـای  اوليـن  ورود  از  صنعـت  وزيـر 
توليـد داخلـی بـا پلت فـرم ايرانـی از اواخـر سـال 
٩6 بـه بـازار خبـرداد و گفـت: در حـال مذاکـره 
توليـد  بـرای  تكنولـوژی  بـا شـرکت های صاحـب 
موتورهـای يـورو ٥ خودروهـای تجـاری هسـتيم.

محمدرضـا نعمـت زاده گفـت: سـال گذشـته در 
و  اتخـاذ  سياسـت هايی  خـودرو،  صنعـت  حـوزه 
برنامـه راهبـردی تعييـن شـده کـه در قالـب ايـن 
راهبـرد، می بايسـت پلتفرم، نيـروی محرکه و طرح 
کلـی توليـد خودرو ايجاد شـود؛ البته ايـن توان در 
صنعـت خودروسـازی موجـود اسـت و گزارش های 
ارائه شـده حاکـی از حرکـت خودروسـازان در اين 
مسـير اسـت و اميدواريم اواخر سـال آينـده، اولين 
شـود.  بـازار  وارد  ايرانـی،  پلت فرم هـای  توليـدات 
وزيـر صنعت، معـدن و تجارت افزود: خودروسـازی 
و  اسـت  پيشـران  اقتصـاد  و  صنعـت  بخـش  در 
همـواره صنايـع ماقبـل و مابعـد خـود را به حرکت 
وا مـی دارد؛ لـذا ايـن صنعـت بـرای هـر کشـور از 
لحـاظ توسـعه فـن آوری بسـيار مهـم و ضـروری 
اسـت؛ ضمـن اينكـه بـا توجـه بـه وجود فـن آوری 
بـه  هـای مختلـف در صنعـت خودروسـازی، روز 
روز خودروهـای توليـد شـده در دنيـا پيچيده تـر 
می شـوند و سـطح تكنولـوژی ارتقـا می يابـد؛ لـذا 
توسـعه فـن آوری در کشـور بسـيار مـورد اهميـت 
خودروهـا  گذشـته  در  کـرد:  تصريـح  وی  اسـت. 
براسـاس اسـتاندارد يـورو ۲ توليـد می شـد؛ ولـی 
بـا ورود فناوری هـای جديـد بـه صنعت، اسـتاندارد 
يـورو ٥ لحـاظ شـده و ارتقا بـه يورو 6 نيـز مدنظر 
اسـت و اميدواريـم کـه کيفيـت سـوخت نيـز بـه 
صـورت همزمان بـا رشـد کيفی محصـوالت بهبود 
يابـد. نعمـت زاده دربـاره خودروهـای تجـاری نيـز 
مقـرر شـده  کاميـون  توليـد  در خصـوص  گفـت: 
موتورهـای يـورو ٥ توليـد شـود و بر همين اسـاس 
باشـرکت های صاحـب تكنولـوژی در حـال مذاکره 
هسـتيم و در نظـر اسـت کـه گيربكـس اتوماتيـک 
کاميـون، اتوبـوس نسـل جديد و سـاير قطعات اين 
خـودرو با همـكاری کشـورهای صاحـب تكنولوژی 

در ايـران توليـد شـود.

در حالـی کـه برخـی از انـواع خودروهـا در هفته های 
عرضـه  و  قيمـت  افزايـش  بـا  شـدت  بـه  گذشـته 
قطره چكانـی در بـازار مواجـه بـود، اکنون خودروسـازان 
اقـدام بـه فروش هـای چندمدله بـرای ترغيب مشـتريان 

کرده انـد.
روزهـا بـود کـه بـازار بـا عرضـه قطره چكانـی برخـی 
مدل هـای خـودرو مواجـه بـود و خودروسـازان هـم از 
عرضـه بـه موقع ايـن خودروها به بازار سـر بـاز می زدند. 
هميـن کافـی بـود کـه قيمـت هـا بـه يكبـاره در بـازار 
بـاال رود و بـازار سـياهی بـرای خودروها ايجاد شـود. در 
ايـن ميـان رسـانه ها هـم بارهـا و بارها نسـبت بـه عدم 
عرضـه برخـی خودروهـا و ورود دالالن بـه بازار هشـدار 
دادنـد و در مقابـل، خودروسـازان و سـازمان حمايـت 
مصرف کننـدگان و توليدکننـدگان به راحتـی از کنار آن 
رد شـدند. حـال بعد از اينكـه هفته ها قيمـت خودرو در 
بـازار بـاال رفتـه و بی جهـت، مصرف کننـدگان ناچـار بـه 
خريد از دالالن و واسـطه ها شـدند، خودروسـازان شگرد 
جديـدی را بـرای فـروش ايـن مدل هـای خـودرو به کار 
بسـته  و شـرايطی را پيش روی مشـتريان قرار می دهند 
کـه بتواننـد آنهـا را در خريد ايـن خودروها اغـوا کرده و 

زمينه سـاز فروش بيشـتر شـوند.
حتـی همان روزهايی که بازار سـياه فـروش خودروها 

شـكل گرفتـه بود، سـازمان حمايـت مصرف کننـدگان و 
توليدکننـدگان بـه صراحت اعـام کرد کـه نمی تواند به 
بـازار ورود داشـته باشـد و برای بازار سـياهی که شـكل 
سـازمان  رئيـس  نوابـی،  محمـود  کنـد.  کاری  گرفتـه، 
حمايـت مصرف کننـدگان و توليدکننـدگان در گفتگو با 
خبرنـگار مهـر گفتـه بود کـه نظارت بـر بازار خـودرو از 
دسـت سـازمان حمايت خارج اسـت و همه امـور مربوط 
بـه خـودرو، از سـوی شـورای رقابـت بررسـی می شـود، 
باشـند،  داشـته  شـكايتی  کننـدگان  مصـرف  اگـر  امـا 

می تواننـد بـه ايـن سـازمان ارايـه دهند.
مدل هـای  عرضـه  در  تاخيـر  روزهـا  از  پـس  حـال 
بـازار،  بـه  خودروسـازان  سـوی  از  خـودرو  پرطرفـدار 
شـرايط فـروش بـرای برخی مدل هـای خـودرو از جمله 
تنـدر اعـام شـده که بر اسـاس آن، سـه شـرايط فروش 
نقـدی، پيـش فـروش و اقسـاطی در نظـر گرفتـه شـده 
و بـه مشـتريان عرضـه می شـود، در حاليكـه بـازار راه 
افزايـش قيمـت را در پيـش گرفتـه و تجربـه هم نشـان 
داده اگـر قيمـت در بـازار بـاال رود، بـه ايـن راحتی هـا 
نهادهـای  اينكـه  خصـوص  بـه  آمـد.  نخواهـد  پاييـن 
نظارتـی بـه شـدت در بـازار خـودرو بـد عمـل می کنند 
و هميشـه مصرف کننـدگان هسـتند کـه به دليل شـكل 

انحصـاری بـازار خـودرو، متضـرر می شـوند.

بررسـی ميدانـی خبرنـگار مهـر حكايـت از ايـن دارد 
کـه هنـوز هـم اختـاف قيمـت ميـان کارخانـه و بـازار 
بـرای برخـی مدل های خـودرو وجـود دارد و گاهی هم، 
دالالن بـه شـدت وارد عمـل شـده و بـازار سـياهی را 
شـكل می دهنـد کـه کامـا بـه ضـرر مشـتريان اسـت. 
اکنـون هـم اختـاف قيمـت در برخـی از انواع خـودرو، 

بيـن100 هـزار تومـان تـا400 هـزار تومان اسـت.
بـر ايـن اسـاس قيمت پـژو پارس سـال کـه در هفته 
هـزار   4٧٧ و  ميليـون   ۳٥ کارخانـه  در  مردادمـاه  اول 
تومـان و در بـازار آزاد، ۳٥ ميليـون و ٥00 هـزار تومـان 
بـود، اکنـون در بازار بـه ۳٥ ميليون و ٩00 هـزار تومان 
رسـيده کـه حكايـت از افزايش 400 هـزار تومانی ظرف 
ده روز اخيـر را دارد. همچنيـن قيمـت پـژو پارس سـال 
يـورو 4 کـه در هميـن تاريـخ در کارخانـه ۳6 ميليون و 
٩18 هـزار تومـان و در بازار آزاد ۳8 ميليون و 100 هزار 
تومـان بـود نيز، بـا ۲00 هزار تومـان افزايـش قيمت در 
بـازار بـه ۳8 ميليـون و ۳00 هزار تومان رسـيده اسـت.

قيمـت دنـا نيـز 100 هـزار تومـان افزايـش قيمـت 
در بـازار آزاد را تجربـه می کنـد. در ايـن ميـان سـمند 
ال ايكـس نيـز بـا 40 هـزار تومـان افزايـش قيمـت در 
کارخانـه مواجـه شـده اسـت. همچنيـن قيمـت تيبا نيز 
بـا ۲00 هـزار تومـان افزايش قيمت در بـازار طی ده روز 
اخير مواجه شـده اسـت. بررسـی های ميدانـی خبرنگار 
مهـر حكايـت از ايـن دارد کـه قيمـت پرايـد 111 نيز با 
100 هـزار تومـان افزايش قيمت مواجه بـوده و در عين 
حـال، قيمـت هر دسـتگاه تيبـا دو نيز بـا افزايش قيمت 
4٧0 هـزار تومـان افزايـش قيمـت کارخانـه مواجه بوده 
اسـت. امـا قيمتش در بـازار ۲00هزار تومـان هم کاهش 
داشـته اسـت. همچنيـن پـارس تندر نيـز بـا ۳00 هزار 
تومـان افزايـش قيمـت اکنـون بـه 40 ميليـون و ٩00 
هـزار تومان در بازار رسـيده اسـت. تيبا دوگانه سـوز نيز 
۲00 هـزار تومـان افزايش قيمت در بازار داشـته اسـت. 
رنـو سـاندرو نيـز افزايـش قيمـت 100 هـزار تومانـی را 

می کند. تجربـه 

قیمت انواع خودروها در نمایندگی و بازار آزاد
قیمت بازار آزاد قیمت کارخانه نام خودرو

۳٥ ميليون و ٩00 هزار تومان ۳٥ميليون و 4٧٧ هزار تومان پژو پارس سال
۳8 ميليون و ۳00هزار تومان ۳6 ميليون و ٩18 هزار تومان پژو پارس سال يورو 4
۳٧ ميليون و 800 هزار تومان ۳٧ ميليون و 441 هزار تومان ۲ بنزينیE تندر ٩0
48 ميليون و ٥00 هزار تومان 4٧ ميليون و ۳4٥ هزار تومان ۲ اتوماتيکE تندر ٩0
4۳ ميليون و ٥00 هزار تومان 4۲ ميليون و ٥4۲ هزار تومان EF٧ دنا
۳۲ ميليون و ٥00 هزار تومان ۳۳ ميليون و ۳8۲ هزار تومان رانا
۳0 ميليون و ۲00 هزار تومان ۲٩ ميليون و 840 هزار تومان LX سمند

۲6 ميليون تومان ۲٥ ميليون و 600 هزار تومان تيبا دوگانه سوز
۲1 ميليون و ۳00 هزار تومان ۲0 ميليون و ٩00 هزار تومان SE سايپا 111

۲٧ ميليون تومان ۲6 ميليون و 8٥0 هزار تومان تيبا دو
40 ميليون و ٩00 هزار تومان ۳٩ ميليون و ٥00هزار تومان پارس تندر

موجود نيست ۳۳ ميليون و ۳۳٥ هزار تومان E1 تندر ٩0
۳٩ ميليون تومان ۳٧ ميليون و 440 هزار تومان E۲ تندر ٩0

٥1 ميليون و ٩00 هزار تومان 4٩ ميليون و ٥0 هزار تومان رنو ساندرو

قیمت برخی خودروها باال رفت، شگرد جدید خودروسازان 
برای بازار گرمی

عرضه قطره چکانی خودرو 
پایان می یابد؟

شـايعاتی وجـود دارد کـه بوگاتـی 
گاليبيـر روی پلتفـرم MSB فولكـس 
يـک  و  شـد  خواهـد  توليـد  واگـن 
اتومبيـل موتور وسـط متمايـل به جلو 

ميباشـد.
بوگاتـی پيـش از ايـن نيـز جسـته 
کانسـپت  توليـد  دربـاره  گريختـه  و 
گاليبيـر صحبـت کـرده بود امـا به نظر 
ميرسـد ايـن بـار ماجـرا جـدی اسـت.

مديرعامـل اين شـرکت در مصاحبه 
با مجلـه اسـتراليايی درايـو، تاييد کرد 
کـه بوگاتـی مجـددا امـكان توليد يک 
سـدان بـر پايـه کانسـپت گاليبيـر که 
در سـال ۲00٩ بـه نمايـش درآمـد را 

ميكند. بررسـی 
بـاره  ايـن  در  دورهيمـر  ولفگانـگ 
گفـت : » در حـال حاضـر مـا چهـار 
ايـده راهبـردی را دنبـال ميكنيم. يكی 
از آنهـا گاليبيـر اسـت و در مـورد بقيه 

االن نميتوانـم چيـزی بگويـم. «

عاقـه  نتوانسـته  هرگـز  دورهيمـر 
خـودش بـه توليد يک سـدان چهار در 
را مخفـی کند. وی در ابتدای سـال نيز 
گفتـه بـود : » فكر توليـد يک ليموزين 
لوکـس از ذهـن مـن بيـرون نميـرود. 
ايـن ايده انقـدر ذهن مـرا درگير کرده 
که ممكن اسـت پـروژه بعـدی بوگاتی 

» شود. 
دورهيمـر اوليـن بـار اين ايـده را در 
سـال ۲011 يعنی بـازه اول مديريتش 
بـر بوگاتـی، بـه طـور جـدی پيگيـری 
نمـود. در سـال ۲01۳ هيئـت مديـره 
تغييـر کـرد و برنامـه هـا به طـور کلی 
تغييـر نمود. امـا اکنون وی برگشـته و 
طرح توليد سـدان بوگاتـی دوباره روی 

ميز قـرار دارد.
مـن  قلـب   «  : ميدهـد  ادامـه  وی 
هنـوز بـرای چنيـن اتومبيلـی ميتپـد، 
چـرا که مـا ايده های انقابـی در توليد 
آن بـكار خواهيـم بـرد که تـا کنون در 

هيـچ خـودروی توليـد انبوهـی در اين 
کاس مشـاهده نشده اسـت. من چند 
ايـده مبتنـی بـر فنـاوری بر خـودروی 
بعـدی، يعنـی گاليبير دارم کـه مبنای 
آن زمانـی که اولين بـار مديرعامل اين 
شـرکت بـودم در ذهنـم شـكل گرفت. 
مـن معموال در نمايشـگاه هـای خودرو 
اطـراف اتومبيـل های لوکـس ميگردم 
تـا ببينـم آنها بـه من چـه ميگويند. نه 
تنهـا در زمينـه ظرافـت و لوکس بودن 

بلكـه در زمينـه فنـی و تكنيكی. «
بـه نظر ميرسـد دورهيمـر بخواهد 
به خـط توليـد بوگاتی تنوع ببخشـد، 
کـه در حـال حاضـر تنهـا بـه توليـد 
يـک  امـا  اسـت.  مشـغول  چيـرون 
نامـش  خواسـت  کـه  اجرايـی  مقـام 
گفتـه  ای  در مصاحبـه  نشـود  فـاش 
چيـز  همـه  نميخواهيـم  مـا  اسـت 
دوم  مـدل  يـک  مدلـی  توليـد  بـا  را 
خـراب کنيـم. »در بوگاتـی ايده های 

زيـادی وجـود دارد، امـا ما نيـازی به 
توليـد چنـد محصـول در خـط توليد 
نداريـم. بـه عنـوان يـک مهنـدس به 
شـما ميگويـم وقتـی مشـغول اجرای 
يـک ايـده هسـتيد بهتـر اسـت آن را 
تمـام کـرده و سـپس بـه سـراغ ايده 
بعـدی برويـد.« معنـای ايـن صحبت 
هـا ميتوانـد ايـن باشـد کـه تـا اتمام 

توليـد چيـرون شـاهد توليـد گاليبير 
نخواهيـم بـود.

ايـن  کـه  دارد  وجـود  شـايعاتی 
بوگاتـی روی پلتفـرم MSB فولكـس 
يـک  و  شـد  خواهـد  توليـد  واگـن 
بـه  متمايـل  وسـط  موتـور  اتومبيـل 
جلـو ميباشـد. قيمـت آن ميتوانـد در 
حـدود قيمت فعلی چيـرون يعنی ٧،۲ 

ميليون دالر باشـد و بـا اين قيمت بايد 
انتظـار توليد يک اتومبيل بسـيار فراتر 
از سـاير ليموزيـن هـای گـروه فولكس 
واگـن، مانند بنتلی مولسـان را داشـته 
باشـيم. ايـن فقط يک حدس اسـت اما 
بـه احتمال زيـاد ميتوانيد يكی از سـه 
ايـده راهبـردی ديگـر بوگاتـی را توليد 

يـک اس يـو وی بدانيـد.

ایده تولید بوگاتی گالیبیر دوباره روی میز قرار گرفت
 خبر

حاضـر  حـال  در  گفـت:  موتمنـی  سـعيد 
خودروهـای MVM و چـری دارای پايين تريـن 
کيفيـت در بيـن خودروهـای چينـی هسـتند و 
مصرف کننـدگان  ميـان  اسـتقبال  کمتريـن  از 

برخوردارنـد.
و  نمايشـگاه  دارنـدگان  اتحاديـه  رئيـس 
کيفيـت  خصـوص  در  خـودرو  فروشـندگان 
خودروهـای چينـی گفـت: بهتـر اسـت مـن در 
ايـن زمينـه سـكوت کنـم و اصحاب رسـانه فقط 
بـا سـر زدن بـه مراکـز خدمـات پـس از فـروش 
ايـن خودروهـا از عمـق فاجعـه خبـردار شـوند. 
صف هـای طويـل و مراجعه زود هنـگام دارندگان 
اينگونـه خودروهـا نشـان از تائيـد ايـن صحبـت 

اسـت.
ايـن  کيفيـت  داد:  ادامـه  موتمنـی  سـعيد 
خودروهـا بـه حدی پايين اسـت که شـرکت های 

توليـد کننـده خـودروی چينـی شـرايطی فراهم 
کردنـد کـه بتـوان  با دو يا سـه ميليـون تومان به 
صورت اقسـاط خودرو خريد و متاسـفانه برخی از 
هموطنـان بـدون توجه بـه کيفيت خـودرو اقدام 
بـه خريـد اينگونه خودروهـای چينی مـی کنند. 
در حـال حاضـر خودروهـای MVM و چـری 
دارای پايين تريـن کيفيـت در بيـن خودروهـای 
ميـان  اسـتقبال  از کمتريـن  و  چينـی هسـتند 

مصرف کننـدگان برخـوردار هسـتند.
سياسـت  کلـی  طـور  بـه  کـرد:  تصريـح  وی 
خودروسـازان چينـی فروش قطعـات ارزان قيمت 
و بـه تعـداد بـاال اسـت. در واقع سـود اصلـی آنها 
از خدمـات پـس از فروش اسـت بر همين اسـاس 
بـه دنبـال توليد خـودروی بـا کيفيت نيسـتند و 
همين مسـئله سـبب شـده که در بازار ايران اين 
خودروهـا از پاييـن ترين کيفيت نسـبت به ديگر 

خودروهـا برخوردار باشـند.
موتمنـی در خصـوص آگهی هـای منـدرج در 
روزنامـه هـا گفـت: مـردم بايـد هوشـيار باشـند 
کـه اسـير ايـن آگهی هـای تبليغاتـی نشـوند. هر 
آگهـی فـروش نيازمند مجـوز از سـازمان حمايت 
از مصرف کننـده اسـت و شـماره مجـوز بايـد در 

آگهـی ذکر شـده باشـد.

حقـوق  از  حمايـت  ملـی  انجمـن  رييـس 
نشـدن  فراخـوان  گفـت:  مصرف کننـدگان 
خودروهـای معيـوب بـرای حـل عيـب در ايران 

اسـت. فاجعـه 
ايسـنا،  بـا  گفت وگـو  در  جعفـری  محمـد 
اظهـار کـرد: متاسـفانه موضـوع فراخـوان و حل 
عيـب خودروهـای معيـوب داخلـی و وارداتـی 
بـازار  در  مانـده  مغفـول  مهـم  موضوعـات  از 
خـودروی ايران اسـت. وی بـا بيان اينكه شـايد 
تعـداد خبرهـای منتشـر شـده دربـاره فراخوان 
خودروهـای معيـوب در ايران به تعداد انگشـتان 
دسـت هم نرسـد، خاطرنشـان کرد: ايـن به اين 
معنی نيسـت کـه خودروهای داخلـی و وارداتی 
در ايـران برخـاف همـه جـای دنيـا بی نقـص 
بـوده و نيـاز بـه فراخـوان پيـدا نمی کننـد، بلكه 
بـه اين معنی اسـت کـه عرضه کننـدگان خودرو 

تعهـدی در قبـال مصرف کننـدگان ندارنـد.
حقـوق  از  حمايـت  ملـی  انجمـن  رييـس 
بـازار  در  داد:  ادامـه  مصرف کننـدگان 
خودروهـای وارداتـی آشـفتگی بسـياری وجـود 
رسـمی  نمايندگی هـای  کـه  به گونـه ای  دارد؛ 
مسـووليت  ايـران  در  خارجـی  خودروسـازان 
گارانتـی و حـل عيـب بسـياری از خودروهـای 

نمی کننـد. قبـول  را  ايـران  بـه  شـده  وارد 
نيـز  داخلـی  خودروسـازان  افـزود:  وی 
معمـوال خودروهـای معيـوب خـود را فراخـوان 
نمی کننـد، بلكـه ايـن مصرف کنندگان هسـتند 
کـه پـس از تحويـل گرفتـن خـودرو در برخـی 
مـوارد بـه دليـل معايب و نقـص فنـی آن ناچار 
بـه مراجعـه مكـرر بـه تعميرگاه هـا بـرای حـل 

می شـوند. عيـب 
آنجايـی  تـا  اينكـه  بيـان  بـا  جعفـری 

حقـوق  از  حمايـت  قانـون  در  می دانـم  کـه 
مهمـی  موضـوع  نيـز  مصرف کننـدگان خـودرو 
ماننـد فراخـوان خـودرو مدنظـر قـرار نگرفتـه 
اسـت، تصريح کـرد: در ايـن زمينه بايـد قوانين 
و  خودروسـازان  الـزام  بـرای  شـفاف  و  الزم 
واردکننـدگان بـه فراخـوان خودروهـای معيوب 

شـود. وضـع 

خودروهای چری و ام  وی  ام دارای 
پایین ترین کیفیت هستند

فراخوان نشدن خودروهای 
معیوب فاجعه است

خبر خبر
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شوخی جالب فردوسی پور با 
رییس جدید صدا و سیما

عادل فردوسـی پور در شـروع برنامه سـال هجدهم 
٩0 شـوخی بامـزه ای هم با رئيس جديد صدا و سـيما 

و برادرزاده فوتباليسـتش کرد.
در آناليـز داوری بازی سـياه جامگان و پيكان، وقتی 
محمـد فنايی داشـت درباره صحنه خطای ابوالحسـنی 
روی حميـد علـی عسـگری حـرف مـی زد و می گفت 
ايـن صحنـه خطـا نبوده اسـت، عـادل با خنـده گفت: 
»خطـا روی حميـد علـی عسـگری اسـت و خب شـما 
بايـد بگوييـد پنالتی بوده اسـت!« شـوخی او  با رئيس 
جديـد صـدا و سـيما بـود کـه بـرادرزاده اش حميد در 

تيـم سـياه جامـگان بازی مـی کند.

بازیگر قدیمی سینما و همبازی 
»چاپلین« درگذشت

 گلوريـا دی هـاون هنرپيشـه معـروف نمايش هـای 
موزيـكال و همبـازی چارلـی چاپليـن در فيلـم »عصر 

جديـد« در ٩1 سـالگی درگذشـت.
و  تئاتـر  و  سـينما  هنرپيشـه  دی هـاون  گلوريـا 
همبـازی »چارلـی چاپليـن« »جيـن کلـی« و »فرانک 
سـيناترا« بـه دنبـال حملـه قلبـی چند ماه پيش، سـه 
شـنبه 1۲ مرداد ٩٥ در سـن٩1 سـالگی درگذشـت. او 
هنرپيشـگی را از ٩ سـالگی و بـا فيلـم »عصـر جديد« 
چاپليـن آغـاز کـرد و بافاصلـه بـا شـرکت معـروف 
»متـرو گلدويـن مايـر« قـرارداد بسـت. پـس از آن در 
فيلم هـای »ارسـال بهترين غذا« »تعطيات تابسـتان« 
»دو دختـر و يـک ملـوان« و »صحنـه جـرم« ايفـای 
نقـش کـرد. وی در فيلـم موزيـكال »دختـر« در کنـار 
»تونـی ديويـس« ايفـای نقش کـرد. گلوريا پـس از آن 

همچنيـن بـه سـتاره تلويزيـون تبديل شـد.

الهام چرخنده مجری و تهیه 
کننده یک برنامه تلویزیونی شد  
هـم اکنون دو سـال اسـت که در سـينما نقشـی به 
مـن پيشـنهاد نشـده و دليل ايـن موضـوع را نمی دانم.
الهـام چرخنـده بازيگر سـينما و تلويزيون که مدتی 
اسـت در کسـوت بازيگـری کاری را انجـام نداده اسـت 
بازيگـری اظهـار  از  فعاليت هايـش غيـر  در خصـوص 
سـينما  در  کـه  اسـت  دوسـال  اکنـون  هـم  داشـت: 
نقشـی بـه من پيشـنهاد نشـده و دليل ايـن موضوع را 
نمی دانـم؛ ولـی در حال حاضر مشـغول سـاخت برنامه 
ای ۳0 قسـمتی بـا نـام »بـا من قـدم بزن« بـا موضوع 
معضـات اجتماعی هسـتيم. من در ايـن کار به عنوان 
مجـری برنامـه و البته تهيه کننده مشـغول بـه فعاليت 
هسـتم. قرار اسـت اين برنامه از شـبكه دو پخش شود.

نمايـش » گم بودگی » به نويسـندگی  
دامغانـی  محمدکاظـم  کارگردانـی  و 
۳0 تيـر الـی 1٥مـرداد سـاعت: ۲0:1٥ 
اجرايـش  کرمـان  آزاد  گالـری  کافـه  در 
آغـاز شـده و روزهـای پايانـی اجرايـش 
را سـپری مـی کنـد. ايـن اوليـن کاری 
نيسـت کـه بـرای اجرايـش مجبـور بـه اجـرا در فضـای غير 
تياتری شـده اسـت. قبـل تر هم چنـد نمايش ديگـر قربانی 
نبـود فضـا و امكانـات شـده بودنـد. ايـن کار ٧ بازيگـر دارد 
کـه اکثريـت تـازه کار و جوان هسـتند. بازيگران تازه نفسـی 
کـه خسـتگی چنديـن مـاه تمريـن شـبانه روزی بـه خاطـر 
حمايـت نشـدن بـرای مـكان اجرا در تنشـان سـنگينی می 
کنـد. تـا قبـل از ايـن هنرمنـد درد هزينـه های بـاالی اجرا 
، نامناسـب بـودن و خرابـی سـالن، پيـدا نكردن اسپانسـر و 
غيـره  و غيـره را داشـت امـا از اين پس ديگر مكانی نيسـت 
کـه بخواهـد غصه نامناسـب بودنـش را بخورد. مدتی اسـت 
کـه تئاتـری ها مجبـور به اجرای نمايش هايشـان در سـالن 
هـا و فضاهـای غيـر تياتری شـده اند که نشـان دهنـده اين 
موضـوع اسـت کـه هنرمنـدان به طور جـد در حـال فعاليت 

هسـتند؛ امـا فضايـی در حـد و شـان هنـر وجود نـدارد.
گمبودگـی تمـام زورش را مـی زند تـا از دليـل نبود فضا 
بـرای لغـو شـدن اجرايـش فـرار کنـد و باالخـره موفـق می 
شـود. گالـری آزاد  و مديرانـش  ناجـی ايـن نمايـش مـی 
شـوند و يـک بـار ديگـر هنـر؛ ايـن يتيـم بـی خانمـان جان 
سـالم بـه در مـی برد. کافـه گالـری آزاد با مديريـت و ابتكار 
بنـی اسـد و شـيما هاشـمی بـر پـا شـده کـه کافـه ای ويژه  
بـا طراحـی خـاص در اسـتان اسـت.  قـرار بـر ايـن بـود که 
نمايـش بـر روی پشـت بام ايـن کافه برگـزار شـود؛ اما خود 
عوامـل و کارگـردان حيـاط را انتخـاب کردنـد. ايـن کـه  در 
کافـه؛ نمايشـی اجـرا گـردد کاری نـو و جديـد اسـت که به 
نظـر مـی رسـد مقدمـه ای بـرای ايجاد فضـا و مكانـی برای 
جمـع شـدن هنرمنـدان باشـد و ايـن کـه کمبـود فضـای 
مناسـب بـرای اجـرای نمايـش موجـب خاقيـت شـده و 
جماعـت هنرمنـد خـود مجبـور شـدند، آسـتين بـاال بزنند 
و بـه اميـد حمايـت مسـئولين ننشـينند. اجـرای نمايش در 
چنيـن فضـای خودمانـی  و ايجـاد فضای فرهنگـی و هنری 
در کافـه، پاتوقـی صميمانه و تماشـای نمايش  خود مسـئله 
جالـب توجهی اسـت که شـايد تا کنون کسـی بـه آن توجه 

باشـد. نكرده 
هنرمنـد کرمانـی بـا عملش ايـن بـار وارد ميدان شـده و 
آن طورهـا هـم کـه بـه نظر می رسـد سـكوت نكـرده، چون 

بـا خواهـش و تمنـا و اعتـراض و شـكايت کاری از پيـش 
نبـرده اسـت. نويدهـای اميـد بخـش مسـئولين مبنـی بـر 
فضـای بهشـت گونه )سـاخت شـش پاتوی اجـرای نمايش 
در کرمـان، احـداث مجموعـه ای مناسـب برای اجـرای آثار 
هنری تئاتر و موسـيقی( برای هنرمندان اسـتان هم بيشـتر 
شـبيه بـه يـک رويـای دسـت نيافتنی شـده که باعث شـده 
هنرمنـدان با همه کاسـتی ها ديگر دسـت از گايـه بردارند 

و کار خـود را بكننـد.
چنـد فضـای محـدود برای اجـرای تئاتر در اسـتان وجود 
دارد )بـه گفتـه هنرمنـدان و مسـئولين تنهـا سـه پاتـو(؛ 
کـه متاسـفانه آن هـا هـم بـه دليـل خرابـی و هزينـه زيـاد 
تعميـرات يـا تعطيل هسـتند يـا آن جور که ادعـای حمايت 
مـی کننـد در عمـل با بهانـه های نديـدن اثر در حد سـالن 
اجرايـی و يـا پيشـنهاد باال بـرای هزينـه کرايه سـالن از زير 
بـار ايـن امر شـانه خالی مـی کننـد. همه اين عوامل دسـت 
بـه دسـت هـم داده انـد تـا تئاتـر بيـش از پيـش تنهـا و بی 

پشـتيبان شود. 
اگـر مديـران کافـه گالـری آزاد پيشـنهاد اجـرای ايـن 
نمايـش را در فضـای کافـه نمـی داد ايـن نمايـش لغـو مـی 

شـد و ايـن ظلمـی بـزرگ بـه هنـر اسـت.
اداره ارشـاد هـم چـاره ای بـرای ايـن کار نينديشـيد. که 
البتـه انديشـه بـرای ايـن موضـوع ماه هـا زمان مـی طلبد و 

قبـل از مـرگ بايـد نـوش دارو را به دسـت هنر رسـاند.
غـم انگيز ترين نكته، عدم پشـتيبانی سـالن داران اسـت 
کـه کار را بـرای هنرمندان سـخت و سـخت تر کرده اسـت. 
هزينه هـای  مسـئولين   و  هنرمنـدان  خـود  گفتـه  بـه 
نهادهـای  نيسـت کـه  تئاتـر در حـدی  بـرای  زيرسـاختی 
خصوصـی از عهـده  آن برآينـد و تئاتـر هـم مثـل هـر هنـر 
ديگـری نيـاز بـه حمايت هـای کان دارد و در همـه جـای 
دنيـا هميـن طـور اسـت. نبايـد در شـرايطی کـه ايـن اتفاق 
نمی افتـد از نهادهـای خصوصـی و هنرمنـدان تئاتـر انتظـار 

داشـت کـه ايـن خـأ را پـر کننـد. 
وجـود يـک صنـف و شـورای قانونمند برای رسـيدگی به 
هنـر تئاتـر الزامی اسـت. صنف يا شـورايی کـه موجب اتحاد 
هنرمنـدان شـود و ايـن اتحـاد می توانـد هنر تياتـر را حفظ 
کنـد.  تاسـيس صنف خيلـی زودتر از اين ها بايـد اتفاق می 
افتـاد تـا هنرمند به جـای دوندگی برای يافتن مـكان اجرا و 
هزينـه هـای جانبـی به باالبـردن کيفيت اثرش تـاش کند. 
آن وقـت اسـت کـه شـاهد بـروز خاقيت هـای بيشـتری از 
جانـب هنرمنـدان خواهيـم بـود. اگـر بـه اين فكـر کنيم که 
اگـر زمانـی خدای ناکـرده تياتر بميرد و ديگر وجود نداشـته 

باشـد چـه اتفاقی می افتـد؟ هنر نمايش جزئـی از فرهنگ و 
هنر و سـنن کشـور و سـرزمين هاسـت. نبود هنر چه ضربه 
و آسـيبی بـه مـا مـی زنـد؟  فكر کردن بـه اين سـواالت تن 

انسـان را مـی لرزانـد. چـون نبـود فرهنـگ و شـعور کافـی 
موجـب بـه هـم ريختگـی اجتماعـی مـی شـود و آن وقـت 

اسـت که سـنگ روی سـنگ بند نمی شـود.

بررسی موضوع مکان برای اجرای نمایش

نگذارید تئاتر بمیرد

سپیده ایران منش

گزارش آگهییادداشت

عكاسـی کـردن ابـزار پيچيده 
چشـم  يـک  فقـط  نـدارد،  نيـاز 
بررسـی  می خواهـد.  خـوب 
»وضعيـت فتوژرناليسـم« در کرمـان مجالـی بـه 
گسـتره ی »تاريـخ عكاسـِی« ايـن شـهر طلـب 

. می کنـد
از »هـادی مشـكوه« می توان به عنـوان اولين 
پيشـگامان عكاسـی خبـری نـام بـرد کسـی که 
بـه عنـوان عـكاس روزنامـه اطاعـات در کرمان 
فعاليـت می کـرد. او فرزند »حاجی آقا« مؤسـس 
اوليـن عكاس خانـه ی عمومـی کرمـان در دوره 
قاجار اسـت.»هادی مشـكوه« پس از يک دوره ی 
پر مشـغله و پيش از مهاجـرت به تهران و حضور 
مؤثـر و فعـال در عرصه عكاسـی سـينمای ايران، 
آرشـيو عظيـم نگاتيوهايـش ـ و هم شيشـه های 
حاجی آقـا را ـ بـه مجيد بلـوچ )فرهمند( تحويل 
بـه  منتهـی  سـال های  تـا  فرهمنـد  می دهـد. 
انقـاب ٥٧ عـكاِس روزنامـه اطاعـات در کرمان 
بـوده اسـت. تقريبـاً همزمـان بـا مرحـوم بلـوچ، 
»يـداهلل سـلطانی« هـم بـرای روزنامـه کيهـان 
عكاسـی می کـرده و عكـس مشـهورِ اتـش و دوِد 
مقابل سـردِر مسـجد جامع کرمان را در مهر ٥٧ 

اسـت. گرفته 
در حـال حاضـر تنهـا تعـداد معدود عكاسـان 
خبـری کـه در سراسـر اسـتان فعال هسـتند در 
مقايسـه با تعداد مطبوعات و رسـانه های اسـتان 

آمـار مطلوبی نيسـت.
عامـل مهـم و اساسـی در عـدم تمايـل سـاير 
عكاسـان اسـتان کرمان بـرای فعاليـت در بخش 
خبـری، عـدم اهميـت دادن کافـی و مطلـوب 
نشـريات اسـتان به حرفه عكاسـی خبری اسـت، 
متأسـفانه مطبوعـات تمايلـی بـرای اسـتفاده از 
عكـس خبـری نشـان نمی دهنـد. ايـن را ميتوان 
بـه خوبـی حتـی از فـرم صفحـه اول خيلـی از 

نشـريات اسـتانی ديد.
گرافيـک برخی از نشـريات خصوصا در صفحه 
اول جايگاهـی بـرای عكس ديده نشـده و فقدان 
ايـن مهم در نشـريه های تخصصـی عكس محور 

مانند ورزشـی ها جای تاسـف بيشـتری دارد.
بـه لحـاظ مالـی نيـز اکثـر مطبوعات اسـتان 
بودجـه و اعتبـاری بـه بخـش عكـس اختصـاص 
اکثـر مـوارد مـا سـردبيرها و  نمی دهنـد، و در 
حتـی مديران مسـئول را می بينيم کـه با موبايل 
خـود عكاسـی مـی کننـد و حاضـر بـه اسـتفاده 
از عكـس هـای منتشـر شـده در خبرگـزاری ها 
نيسـتند، ايـن فقـط بـه عـدم درک درسـت از 

جايـگاه عكـس در نشـريات برمـی گـردد.
بـه موارد بـاال بايد عدم انتشـار عكـس با ذکر 
منبـع و نـام عكـس را هـم بايـد اضافـه کرد.اين 
عوامـل موجـب شـده عكاسـان اسـتان رغبتـی 
بـرای فعاليـت در بخـش عكـس خبـری از خود 

ندهند. نشـان 

امـا قطعـاً همه ايـراد وضعيت عكاسـی خبری 
اسـتان بـه مطبوعـات و گردانندگان رسـانه ها ما 
برنمـی گـردد و بخـش عظيمـی از آن متوجـه 
خـود عكاسـان اسـت.ابتدا بـرای روشـن شـدن 
ايـن ضعـف ميتوان سـه تعريـف رايج کـه درباره 
فتوژورناليسـم وجـود دارد را مـرور کنيـم و بعـد 
ديـد چقدر عكاسـان مـا طبق ايـن تعاريف عمل 

می کننـد:
قصه گويـی  بـرای  کـه  اسـت  1-هنـری 
زندگـی  تـا  می شـود  گرفتـه  کار  بـه  عكاسـاِن 
را مسـتند کنـد. پديـده ای جهانـی اسـت و بـه 
همـه مربـوط اسـت و از محدوديت هـای زبانی و 
فرهنگـی عبـور می کنـد. فتوژورناليسـم مـا را به 
عكس هايـی ارجـاع می دهـد کـه يک داسـتان را 

می کنـد. بيـان 
از  را  داسـتانی  کـه  اسـت  ۲-ژورناليسـمی 
طريـق تصاويـر بيـان می کنـد. می تـوان اين طور 
برداشـت کرد که در ذهن غربی ها، فتوژرناليسـم 
تـک فريـم نيسـت؛ بـه هميـن علـت اسـت کـه 
هميشـه يک فيچـر يا گزارش تصويـری جداگانه 
دارنـد و يـک تـک فريـم؛ که تـک فريـم در واقع 

اوج گـزارش تصويری اسـت.
فتوژورناليسـم  از  کـه  آخـری  ۳-تعريـف 
می تـوان عنـوان کـرد ايـن اسـت کـه بگوييـم 
شـكلی ويژه از ژورناليسـم اسـت که تصاويری را 
خلـق می کند تـا داسـتانی خبـری را بازگو کند؛ 
کـه  می کننـد  فهـم  اين طـور  معمـوالً  هرچنـد 
اصـل بـر تک فريـم اسـت، در حالی کـه اين طور 
نيسـت. در حالـت عام تـر هـم بـه مطالب بسـيار 
مهـم و جـدی کـه عكاسـی شـده اسـت گفتـه 

می شـود.
يكـی از بزرگ تريـن کمبودهـای ايـن حـوزه 
طـرح  و  شـدن  جمـع  بـرای  سـقفی  نداشـتن 
خواسـت های عكاسـان اسـت کـه بـا ايجـاد يک 
انجمـن می تـوان برخـی از مشـكات را مطرح و 
نسـبت بـه رفـع آنهـا اقـدام کـرد. نبـود انجمن، 
عكاسـان  بـرای  ديگـری  نـام  هـر  يـا  کميتـه 

مطبوعـات در زيـر مجموعـه خانـه مطبوعات به 
عـدم مطالبـه خـود عكاسـان از سـاکنين خانـه 

می باشـد.
اکثـر عكاسـانی کـه در ايـن حـوزه فعاليـت 
می کننـد بـه فكـر ارتقـا و رفع مشـكات صنفی 
خود نبوده و بيشـتر شـايد منافع شـخصی کوتاه 
مـدت را مدنظـر دارنـد. يكـی ديگـر از ايرادهای 
عكاسـان ايـن حوزه کـه بيشـتر در توجيه ضعف 
کار خـود می آورند وابسـتگی به ابزار هسـت و در 
اکثـر مـوارد ضعـف عكس هـای ارائـه کـرده را نه 

در خـود بلكـه در ابـزار می بينند .
از ديگـر ايرادهـای وضعيـت عكاسـی خبـری 
بيـن  بـه کمبـود مطالعـه در  کرمـان می تـوان 
فعاليـن عكاسـی خبـری اشـاره داشـت. کسـانی 
کـه به ايـن حـوزه می آينـد مطالعاتـی در زمينه 
عكاسـی خبری يا جامعه شناسـی نداشته و ورود 
و کار کـردن در ايـن حـوزه را سـاده می پندارند.

عكاسـان  رويكـرد  در  مغفـول  نكتـه  ديگـر 
هـم اسـتانی شـاغل در مطبوعـات عـدم تحليـل 
و پيگيـری خبرهـای روز اسـت بـه طـوری کـه 
می تـوان گفـت تعـداد کمـی عـكاس خبـری در 
اسـتان مشـغول بـه فعاليت بـوده و بقيه کسـانی 
اسـتان  در  زمينـه  ايـن  در  حادثـه  بـد  از  کـه 
مشـغول بـه فعاليـت هسـتند در نقـش عـكاس 
ايـن  می کننـد.  فعاليـت  نشـريه  روابط عمومـی 
افـراد فقـط در نشـريه اسـتراحت می کننـد تـا 
نشسـت خبـری اعـام شـود و خـود هيـچ گونه 

توليـدی ندارنـد.
خبـری  عكاسـی  تعاريـف  از  ديگـر  يكـی 
می گويـد فتوژورناليسـت مكمـل روزنامـه نـگار 
نيسـت! او خـود بـه دنبـال خبـر می گـردد آن را 
تفسـير و گـزارش می کنـد عكاسـان مـا بايد اين 
را بداننـد کـه عكـس شـايد يـک نمايـش از يک 
سـوژه باشـد، ولـی عكـس خبـری بـا نمايش آن 
يـک خبر را بيـان می کند. از نقاط قـوت و خوب 
ايـن حـوزه می تـوان بـه ايـن مـورد اشـاره کـرد 
کـه بـا توجه بـه عـدم حرفه ای گری در بسـياری 
از نشـريات محلـی در زمينـه عكاسـی خبـری و 
بـا  همچنـان  همين کـه  ناچيـز  دسـتمزدهای 
هنـوز حضـور  عاقـه  روی  از  و  تعـداد  هميـن 
دارنـد جـای بسـی خوشـحالی اسـت و می تـوان 
آموزشـی  دوره هـای  و  کارگاه هـا  برگـزاری  بـا 
طوالنی مـدت بخشـی از اين ايرادهـا را رفع کرد.
ايـن  سـطور  در  کمبـود  به عنـوان  آنچـه 
يادداشـت آمـد تنهـا کمک و همراهی مسـئوالن 
ارشـاد و خانه مطبوعات و همت عكاسـان خبری 
بـرای آسيب شناسـی فعاليت هـا و طراحـی سـاز 
ارتقـای کمـی و کيفـی  بـرای  و کارهـای الزم 

عكاسـی مطبوعـات اسـتان را می طلبـد.
بـه اميـد روزی کـه فعاليـن ايـن حـوزه بـه 
عكاسـی خبـری بـه عنوان يک شـغل نگريسـته 

و بـا جديـت و علـم آن را دنبـال کننـد.

همايـش بـزرگ روز صنعـت و معـدن بـا حضـور مهنـدس فتـوت 
معـاون اسـتاندار و دکتـر زاهـدی و دکتـر پـور ابراهيمـی نمايندگان 
کرمـان در مجلـس شـورای اسـامی و مهنـدس طبيـب زاده نايـب 
رئيـس اتـاق بازرگانـی کرمـان و جمعـی از مديـران و فعـاالن عرصه 
صنعـت اسـتان در محـل اتـاق بازرگانـی کرمـان برگزار شـد، دراين 
همايش شـرکت شـير پاسـتوريزه پـگاه بعنـوان واحد صنعتـی نمونه 
اسـتان معرفـی شـد و بـه دليـل زحمـات و تـاش مؤثـر مديريـت و 
کارکنـان در توليـد محصـوالت باکيفيـت و تنـوع محصـول  وارتقـاء 
جايـگاه صنعت و معدن اسـتان، لـوح تقدير و تنديـس واحد صنعتی 
نمونـه سـال 1۳٩٥ بـه مهنـدس پاکـدل مديـر عامـل پـگاه کرمـان 
اهـداء و از تاشـهای وی و کارکنـان  پـگاه کرمـان قدردانـی به عمل 
آمـد. مهنـدس پاکدل درحاشـيه مراسـم در گفتگويی اظهار داشـت:  
شـرکت شـير پـگاه  همـواره سـعی کـرده بـا ارتقـاء کيفيـت وتوليد 

محصـوالت متنـوع در راسـتای نيـاز و سـامت جامعـه گام بـردارد.
کيفيـت  افزايـش  در جهـت  کـه  اقداماتـی  از  يكـی  افـزود:  وی 
محصـول انجـام شـد تـاش بـرای دريافـت شـير خـام بـا کيفيت از 
دامـداران بـود.  وی در ايـن مـورد بيان داشـت: برای دريافت شـير با 
کيفيـت بسـته هـای تشـويقی بـرای دامـداران در نظر گرفتـه ايم تا 

آنهـا بـه تحويل شـير بـا کيفيـت ترغيب شـوند.
جامعـه  سـامت  حفـظ  بـه  مـا  شـد:  يـادآور  پاکـدل  مهنـدس 
پايبنديـم بـه هميـن دليـل اخيـرا ويتاميـن D3  رابه شـير توليدی 
اضافـه کـرده ايـم  ايـن مـاده موجـب می شـود کلسـيم موجـود در 
شـير بـه خوبـی جـذب بـدن شـود. وی افـزود: بـرای توليـد خـوب 
شـرايط خـوب مـورد  نيـاز اسـت و برايـن اسـاس سـاليانه مبالغـی 

هزينـه ميشـود تـا فضـای محيـط بـرای توليـد مناسـب باشـد.
رعايـت  دليـل  بـه  افـزود:  کرمـان  پـگاه  شـير  عامـل  مديـر 
اسـتانداردهای تعريـف شـده در سـال ٩۲ -٩۳ -٩4 بـه طـور پياپی  
بـه عنـوان نمونه اسـتاندارد ملـی موردتقديـر قرار گرفتيـم همچنين 
بـه دليـل رعايـت پارامترهـای تضميـن کيفيـت )G MP(در سـطح 

کارخانجـات شـير پـگاه کشـور رتبـه ۲ را کسـب کرديـم.

 مهنـدس  پاکـدل تصريـح کـرد: ايـن اقدامـات کيفيتی  در شـير 
پـگاه کرمـان باعـث شـد کـه ايـن بـار نيز بـه عنـوان واحـد صنعتی 
نمونـه اسـتان انتخـاب شـويم . وی در ادامـه تاکيـد کرد آمـار پوکی 
اسـتخوان در کرمـان بسـيار باالسـت مـردم بايـد بداننـد مصـرف 
لبنيـات هزينـه نيسـت بلكـه سـرمايه گذاری اسـت مصرف شـير به 
طـور مسـتمر مـارا در برابـر بيماريهـا خصوصا پوکی اسـتخوان حفظ 
خواهـد کـرد. مهندس پاکـدل  به توليدات متنوع شـير پـگاه کرمان 
اشـاره کـرد از جملـه شـير پاسـتوريزه و اسـتريل در بسـته بنـدی 
هـای مختلـف و پنيـر الکتيكـی، پنير سـين بيوتيک و پنيـر يو اف و 

ماسـت سـين بيوتيـک  و کشـک و دوغ.
وی همچنيـن توضيـح داد بـرای توليـد بـا کيفيـت بـه ماشـين 
االت مـدرن  نيـاز اسـت کـه ايـن دسـتگاهها بـا قيمـت هـای گزاف 
خريـداری و نصـب شـده که يكـی از اين دسـتگاهها مربـوط به خط 
توليد شـير استريل اسـت ،در استريليزاسـيون دمای شيربرای مدتی 
کوتـاه  ناگهـان تـا حـدود 140 درجه سـانتی گراد می رسـد و کليه 
ميكـروب هـای  بيمـاری زا از بيـن ميـرود و سـپس در بسـته بندی 
هـای  هفـت اليه بسـته بنـدی می شـود که مانـدگاری بااليـی دارد.
الزم بـه يـاد آوری اسـت کـه  شـرکت شـير پـگاه کرمـان  بدليل 
تـاش مسـتمر در ارائـه محصـوالت بـا کيفيـت و رعايـت مباحـث 
زيسـت محيطـی و ديگـر ماحظـات در سـالهای اخيـر موفـق بـه 

دريافـت گواهينامـه هـای متعـددی نيـز شـده اسـت  از جملـه :
گواهينامـه سيسـتم مديريـت ايمنـی مـواد غذايی )برای خـط توليد 

  ISO22000 )پنير يـواف
9001:2008 ISO گواهينامه سيستم مديريت کيفيت

14001:2004 ISO گواهينامه سيستم مديريت زيست محيطی
 OHSAS گواهينامـه سيسـتم مديريـت ايمنی و بهداشـت شـغلی

18001:2007
17025 ISO گواهينامه سيستم مديريت آزمايشگاه

گواهينامه حمايت از حقوق مصرف کننده.
گواهينامه حال
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حقوق و حوادث

مهر-پـس از خشک سـالی های پياپـی در اسـتان کرمـان 
شـاهد حملـه حيوانات وحشـی به روسـتاها و شـهرهای کرمان 
و شـكار حيوانـات اهلـی توسـط وحـوش هسـتيم ايـن مسـئله 
به خصـوص در ماه هـای اخيـر در بافـت، رابـر و ريـگان بارهـا 

اسـت. مشاهده شـده 
بـه  اقـدام  محلـی  مـردم  مـوارد  ايـن  از  يـک  هـر  در 
شـايعه پراکنی های متعـدد در خصوص حملـه حيوانات مختلف 
می کننـد امـا طبـق بررسـی های صـورت گرفتـه در سـال های 
اخير در اسـتان کرمان، بيشـترين حمات توسـط گرگ، خرس، 
يوزپلنـگ و کاراکال صـورت گرفتـه اسـت امـا نكتـه قابل توجـه 
اينكـه اکثـر ايـن حمـات در فصل زمسـتان و در زمـان کمبود 

شـكار در طبيعـت روی می دهـد.
امـا ايـن بار در منطقه شـهداد در اسـتان کرمان کـه به دليل 
جاذبه هـای تاريخـی اش شـهرت دارد مـواردی از حملـه حيوانی 
ناشـناخته بـه دام هـای مـردم ديده شـده که توسـط مسـئوالن 
محلـی نيـز تائيد شـده اسـت. حمله های متعـدد، تلفـات دامی 
و نـوع دريده شـدن حيوانات و مشـخص نشـدن حيـوان مهاجم 
سـبب بروز شـايعات فراوان شـده اسـت و ترس بين کشـاورزان 

و دامـداران منطقـه حكم فرما شـده اسـت.
هرچنـد که تاکنون کسـی حيـوان مهاجم را نديـده و عكس 
و فيلمـی از ايـن حيـوان منتشرنشـده اسـت اما شـايعات هرروز 
داغ تـر می شـود بـه دليـل نـوع حملـه و دريـدن جگـر و بخش 
داخلـی شـكم قربانـی و وجـود برخی افسـانه ها و داسـتان های 
محلـی، از ايـن حيوان مهاجم به عنوان گوريـل جگرخوار در بين 

مـردم نام بـرده می شـود.
مردم نگران سالمت فرزندانشان هستند

ايـن روزهـا کمتر کشـاورزی و دامداری برای آبيـاری و چرای 
دام هـا به تنهايـی بـه مـزارع و بيابان هـا مـی رود و مـردم در کنار 
نگـران  بـه دام هايشـان واردشـده اند حـاال  خسـارت هايی کـه 

سـامت خود و فرزندانشـان نيز هسـتند.
نكتـه قابل توجه اين اسـت که ايـن حيوان از ابتـدای تاريكی 
شـب تـا سـپيده دم اقـدام بـه شـكار می کنـد و تنهـا بخـش 
داخلـی بـدن طعمـه را می خـورد و بقيـه بـدن طعمـه را سـالم 
رهـا می کنـد و باوجـود گشـت های متعـدد نيـروی انتظامـی، 
محيط زيسـت و مراقبت هـای کشـاورزان و دامـداران هنوز ديده 
نشـده اسـت بااين وجود تا هفته گذشـته 1٥0 رأس دام و صدها 
قطعـه طيـور را تلف کرده اسـت و ايـن روند همچنـان ادامه دارد 

و مـردم نيـز نگـران از حملـه اين حيوان هسـتند.
بخشـدار شـهداد در گفتگـو بـا مهر ضمـن تائيـد خبر حمله 
حيوانـی ناشـناس بـه دام های مـردم اظهار داشـت: اين حمات 
صـورت گرفته اسـت اما شـايعات صحت نـدارد و مـردم در کنار 
مراقبت هايـی کـه از دام ها و سـامت خـود بايد انجـام دهند اما 

نبايـد بر شـايعات بيفزايند.
مهـدی حسـن رضاپور از تلف شـدن 1٥0 رأس دام و يک صد 
قطعـه طيـور مـردم محلـی خبـر داد و گفـت: ايـن حمـات در 

تـكاب، شـهداد و چهار فرسـخ روی داده اسـت.
وی از اتخـاذ تدابيـر الزم ازجملـه ايجاد گشـت های منظم در 
منطقـه شـهداد و مكان هايـی که احتمـال حمات ايـن حيوان 
وجـود دارد خبـر داد و افـزود: به احتمال زياد اين حيوان وحشـی 
کـه بسـيار زيـرک اسـت بـه دليـل خشک سـالی و کمبـود آب 
و طعمـه از کوهسـتان های اطـراف بـه مراکز سـكونت انسـان ها 

آماده اسـت.
بخشـدار شـهداد گفـت: نوع حيـوان مشـخص نيسـت اما از 

ردپاهـا و طبـق نظـر کارشناسـان احتماالً سـگ سـان اسـت.

حضور اکیپ های کارشناسی و گشتهای ویژه
 در منطقه

وی از حضـور اکيـپ کارشناسـی محيط زيسـت در شـهداد 
خبـر داد و افـزود: مـردم بايـد اقدامات پيشـگيرانه انجـام دهند 
و دام هـای خـود را در مكان هـای محفـوظ و محكـم نگهـداری 
کننـد و اقدامـات ما نيز بـرای به دام انداختن حيـوان ادامه دارد. 
وی خسـارت به جـای مانـده بـه دام هـای محلـی را حـدود يک 
ميليـارد ريـال ارزيابـی کـرد و گفت: طبـق قانـون درصورتی که 
ايـن حيـوان از گونـه حفاظت شـده باشـد محيط زيسـت غرامت 
را پرداخـت می کنـد و از مـردم می خواهيـم در صورت مشـاهده 
تلفـات مراتـب را بـه نيـروی انتظامـی و محيط زيسـت اطـاع 

دهند.
حیوان مهاجم شناسایی نشده اما بررسی ها

 ادامه دارد
بخشـدار شهداد از گشـت های مستمر نيروهای محيط زيست 
و نيـروی انتظامـی در منطقـه خبـر داد و افزود: مهم اين اسـت 
کـه مـردم بـه شـايعات دامـن نزننـد و بايـد بگويـم که شـايعه 
رهاسـازی يک گونه حيوان توسـط محيط زيسـت در منطقه نيز 
کـذب محـض اسـت و چنين اتفاقـی روی نداده اسـت و باوجود 

بررسـی کارشناسـان گونه اين حيوان مشـخص نيسـت.
کشاورزان و مردم محلی نگرانند

محمـد يكـی از کشـاورزان بخش تكاب در شـهداد اسـت که 
ايـن روزها يكـی از نگرانی هايـش حمله اين حيوان ناشـناس به 
دام هـا شـده اسـت، وی به خبرنـگار مهـر می گويـد: در ماه های 
اخيـر بارهـا شـاهد حملـه ايـن حيـوان بـه دام هـا هسـتيم و با 
توجـه بـه اينكـه مردم شـهداد اکثـرا کشـاورز و دامدار هسـتند 
ادامـه ايـن وضعيت منجر به بـروز نگرانی های زيـادی بين مردم 
شـده اسـت.  وی ايـن دام هـا را تنهـا دارای مردم دانسـت که در 
اوج گرمـای شـهداد کـه به باالی ٥٥ درجه می رسـد با سـختی 
نگهـداری می کننـد و حملـه ايـن حيـوان و تلـف شـدن دام هـا 
می توانـد ضربـه سـختی بـه زندگی روسـتاييان محـروم منطقه 
باشـد امـا چون هنوز نوع حيوان مشـخص نيسـت هيچ غرامتی 

هم بـه دامداران پرداخت نشـده اسـت.
ايـن دامـدار می گويـد: يـک کشـاورز بايـد بـرای سـرزنی به 
مزرعـه و باغ هـا بارهـا در طـول شـب بـه بيابـان بـرود امـا ايـن 
روزهـا اين قـدر شـايعات زيـاد و حملـه هـای حيـوان مهاجـم 
شـده اسـت کـه تـرس و نگرانـی مـردم را در برگرفتـه اسـت و 
از مسـئوالن می خواهيـم هـر چـه زودتـر برای حل اين مشـكل 
کاری انجـام دهنـد. علـی ابراهيمـی يكـی ديگـر از روسـتاييان 
اسـت کـه به شـايعات روزهـای اخير اشـاره می کنـد و می گويد: 
تعـداد حمات زياد شـده و از اين می ترسـيم که ايـن حيوان به 
فرزندانمـان هـم حملـه کند. وی گفـت: تا حاال کسـی به صورت 

مشـخص حيـوان را نديده اسـت امـا روايت هـای دلهـره آوری از 
ايـن حمات شـنيده می شـود.

شنیده های مردم شهداد از حمالت حیوان مهاجم
از شـهروندان شـهداد و فعـال  محمدرضايـی يكـی ديگـر 
محيط زيسـت از شـنيده ها و ديده هايـش در خصـوص حمـات 
ايـن حيـوان می گويـد: بـه نظـر نمی رسـد ايـن تعـداد حمله و 
خسـارت کار يـک حيـوان عـادی و يـا حداقل تنها يـک حيوان 
نباشـد و جالـب اينكـه بعـد از راه انـدازی گشـت های نيـروی 
انتظامـی، يـگان حفاظـت محيط زيسـت و مراقبت هـای مردمی 
هنـوز ايـن حيـوان ديده نشـده اسـت و تنهـا شـايعاتی از وجود 

ايـن حيـوان بيـن مـردم پيچيده اسـت.
وی گفـت: برخـی از مـردم که دام هايشـان مورد حملـه قرار 
گرفتـه و در تاريكـی حيـوان مهاجم را ديده انـد تصور می کنند 
ايـن حيـوان شـبيه گوريل اسـت و روی دو پا راه مـی رود اما اين 
شـنيده ها بيشـتر شـبيه افسـانه های اسـت کـه از داسـتان های 
قديمـی مردم منطقه نشـات می گيرد و از قديم مردم شـهرهای 
سـيرچ، گلبـاف و شـهداد اعتقـاد داشـتند چنيـن حيوانـی در 
ارتفاعـات اطـراف زندگـی می کنـد و هـر از چنـد گاهـی بـه 

روسـتاها نزديک می شـود.
او شـايعات را مهم تريـن مشـكل مـردم در روزهـای اخيـر 
می دانـد و می افزايـد: در ايـن شـک نيسـت ايـن حيوان بسـيار 
زيـرک اسـت امـا ايـن خصلـت همـه حيواناتی اسـت که شـب 
شـكار می کنند.اين حيـوان احتماالً از گونه ای بـا جثه بزرگ نيز 
نيسـت زيرا به دام های سـنگين حمله نمی کند و سـراغ دام های 
سـبک و يـا طيـور مـی رود و تـا حـاال هـم گزارشـی از حمله به 
انسـان گزارش نشـده اسـت بااين حال مردم بايـد مراقبت کنند. 
وی ادامـه داد: حيـوان به احتمـال فـراوان گـرگ نيسـت زيـرا 
گرگ هـا در زمـان حمله بخـش زيـادی از دام را تلف می کنند و 
درنهايـت يـک يـا دو رأس را می درند امـا در اين حمله ها حيوان 

مهاجـم فقـط بخش های مشـخصی از بـدن طعمه را مـی درد.
او بـا اشـاره به اينكه احتمـال دارد حيـوان از گونه در معرض 
خطـر باشـد گفت: بـه دليـل طوالنی شـدن اين مشـكل امكان 
دارد مـردم محلـی با تله گـذاری اقدام به کشـتن حيوان مهاجم 
کننـد کـه در اين زمينـه بايد گفت قانون جريمه های سـنگينی 

را بـرای اين مسـئله در نظر گرفته اسـت.
ايـن فعـال محيـط زيسـت گفـت: درعين حـال بايـد فكـری 
بـرای پايان يافتن اين مشـكل شـود زيـرا مردم شـب ها از ترس 

حملـه حيـوان جرات بيـرون فرسـتادن فرزندانشـان را ندارند.
افزايـش شـايعات در ايـن خصـوص در کنـار بروز مشـكات 
اجتماعـی در منطقـه موجب ضربـه زدن به صنعت گردشـگری 
شـهداد نيـز مـی شـود و بـه هميـن دليـل بـه نظـر مـی رسـد 
هوشـياری مـردم می توانـد مهمترين عامل در کنترل شـايعات 
باشـد و مسـئوالن نيـز بايـد در اسـرع وقـت بـرای رفـع خطـر 

حيـوان مهاجـم مشـكل مـردم محلـی را رفـع کنند.

شبیه سازی یوز ایرانی نمی تواند 
از انقراض آن جلوگیری کند

مديرملـی پـروژه حفاظـت از يوز پلنگ آسـيايی 
در مـورد شـبيه سـازی يـوز ايرانی بـرای جلوگيری 
از انقـراض ايـن گونـه، گفت: از نظـر دانش حفاظت 
کـه بـه حفـظ يـک گونـه در طبيعـت ارتبـاط پيدا 
در  تأثيـری  نمی توانـد  سـازی  شـبيه  می کنـد 

جلوگيـری از انقـراض ايـن گونـه داشـته باشـد.
بـه گزارش فـارس، هومن جوکار در مورد شـبيه 
سـازی يـوز ايرانی و تأثير اين اقـدام برای جلوگيری 
از انقـراض يـوز ايرانـی گفت: از نظـر دانش حفاظت 
کـه بـه حفـظ يـک گونـه در طبيعـت ارتبـاط پيدا 
در  تأثيـری  نمی توانـد  سـازی  شـبيه  می کنـد 
جلوگيـری از انقـراض ايـن گونـه داشـته باشـد در 
شـبيه سـازی دانشـمندان از سـلول های بنياديـن 
اسـتفاده می کننـد و موجـودی را پديـد می آورنـد 
کـه کامًا مشـخصات مولد خود را دارد و بعد رشـد 
پيـدا می کنـد ايـن موجـود کپـی دقيقـی از نمونـه 
ديگـری مانند خـود می شـود و اين نمونـه می تواند 
دوبـاره و دوبـاره تكرار شـود و در نهايـت آن چيزی 
کـه خواهيم داشـته جمعيـت کپی برداری شـده از 

يـک الگـوی ژنتيكی مشـخص اسـت.
وی ادامـه داد:  يكـی از بحران هـای بـزرگ در 
حفاظـت همين موضوع صادر شـدن ژنتيكی اسـت، 
مقياس آينده نگری ما دو سـال يا سـه سـال آينده 
نبايـد باشـد در صـد سـال آينـده متوجه می شـويم 
ايـن کپی هـای يكسـان از ابتـدا در بحـران ژنتيكی 
قـرار دارنـد و نمی تواننـد زاد و ولد کنند و نسـلی را 
ادامـه دهند بنابراين از نظـر حفاظت و جلوگيری از 
انقـراض يک گونه ارزشـی ندارد امـا از نظر کارهای 
علمـی و تحقيقات ژنتيک ارزشـمند اسـت، با توجه 
بـه دانـش روز  کپی کردن يک گونـه جانوری ثابت 
بـه تعـداد زياد بـرای جلوگيری از انقـراض آن گونه 

نمی کند. کمكـی 
مديـر ملی پـروژه حفاظـت از يوزپلنگ آسـيايی 
اظهـار داشـت: در مـورد وضعيت يوزهـای ايرانی در 
کشـور هـم اکنـون بحران هايـی وجـود دارد که اين 
بحران هـا در طـول سـال های گذشـته از نقطـه ای 
بـه نقطـه ديگـر تغيير کـرده اسـت در حـال حاضر 
قسـمت بحرانـی مناطق و زيسـتگاه های يزد اسـت 
کـه تحـت تأثير چنديـن سـال متوالی خشكسـالی 
منطقـه به شـكلی شـده اسـت کـه علی رغـم اينكه 
دارد  وجـود  کافـی  انـدازه  بـه  طعمـه  گونه هـای 
امـا جمعيـت يوز هـا کاهـش پيـدا کـرده اسـت بـه 
گونـه ای کـه يـوز مـاده در طـول دو سـال گذشـته 
کمتـر ديـده شـده  و دوربين هـای مـا تصويـری از 
يوز ماده در دو سـال گذشـته نداشـتند اما قسـمت 
خـوب مناطـق شـمالی اسـت کـه تعـداد آنهـا در 
ايـن مناطـق مقداری بيشـتر شـده اسـت و بـه نظر 

می رسـد مشـكلی وجـود نـدارد.
جـوکار تصريـح کـرد: از اسـفندماه گذشـته تيم 
بين المللی تشـكيل شـده اسـت تـا بـه راهكارهای 
مناسـب برسـيم هنـوز علـت دقيـق ايـن موضـوع 
مشـخص نشده اسـت خشكسـالی تنها عاملی است 
کـه در ايـن مـدت تغييـر کـرده اسـت و بـه همين 
دليـل  احتمـال می دهيـم علـت کـم شـدن مـاده  

يوزهـا خشكسـالی بوده اسـت.
وی افـزود: هـم اکنـون تيمـی در مناطـق بيـن 
کـه  ديگـر  اسـتان های  در  مناطـق  سـاير  و  يـزد 
پهنـه کويـر هسـتند و حفاظـت شـده نيسـتند بـه 
صـورت دقيقـی در حـال مطالعـه هسـتند و فصـل 
گـرم و خشـک را بـرای ايـن کار انتخـاب کرده اند و 
تـاش می کننـد با دوربين هـا و بازديدهـای ميدانی 
اطاعاتـی را جمـع آوری کننـد کـه متوجه شـويم 
آيـا پشـتيبانی در ايـن مناطـق وجـود دارد يـا خير 
کـه اگـر ايـن موضوع هـم منفی شـود بايد بـه فكر 
اقدامـات اساسـی بـرای احيای يوز در جنـوب ايران 

. شيم با

ماجرای حیوان »جگر خوار« 
در شهداد

 از شایعه تا واقعیت 

گزارش

افقی
1-در اصطـاح سـاختمان بـه محلـی گفتـه مـی شـود کـه محل 
رفـت و آمـد کليـه سـاکنان اسـت- اولـی االلبـاب- مجلـس ختم 

ها مـرده 
۲-بازيگر »اولين خون« که نقش اول آن را به عهده داشت

۳-رشته های باريک- خطوط فلزی راه آهن- شاعر
4-از آن سـو نوآوری اسـت- منسـوب بـه جدا کـردن علفهای هرز 

و چيدن شـاخه هـای اضافی
٥-مرغابی- بداقباالن- ضمير گاوی

6-تبعيـت کننـده از امـام و پشـت سـر او- گنـگ و بـی زبـان- از 
رووسـای جمهـوری آمريـكا کـه قانـون نفـی بـرده داری را بـه 

تصويـب رسـاند
٧-بيماری پيسـی- برجسـتگی روی السـتيک- چهارمن تبريزی- 

از آن سـو بـه هدررفته و مرده اسـت
8-جسـمی کـه از ترکيب اکسـيژن با شـبه فلـز به وجـود می آيد 
و چـون بـا آب ترکيب شـود توليد اسـيد کند- از مشـاغل قضايی

٩-شـک و گمـان- رود آرام- لعـن و نفريـن- کوچكتريـن بخـش 
ده ما

10-ميل به خوردن غذا- کتابی از فرانتس کافكا- ستاره بيگانه
11-بـوی رطوبـت- از اوليـن فضانـوردان جهـان- درخـت زبـان 

گنجشـک
1۲-بسـتر- از آن سـو يكـی از اسـيدهای آمينـه زنجيره ای اسـت 
کـه بـه عنـوان يكـی از مكمـل هـای بدنسـازی ، نقـش مهمی در 

فرآينـد تـداوم رشـد ايفا مـی کند
1۳-رفيق و يار- مريد بودن و دوست داشتن مفرط- بخيل ترين

14-کتابـی از شـرلی مـک لين کـه از روی آن فيلمی بـه بازيگری 
ديويـد نيـون ، چارلـز والتـرز ، ويليـام هولـدن و جـان اسـترجس 

سـاخته شـده است
1٥-نصف- از ابزار خوشنويسی- ابزاری در چشم و دوربين

عمودی
1-نويسـنده آلمانـی و خالـق مـرگ در ونيز- فروريختـن بمب ها- 

خـاک کردن
۲-نويسنده مختارنامه ، الهی نامه ، مناجات نامه و پنج گنج

۳-اشـاره بـه دور- بـا و سـوگ- از شـهرهای هنـد و ايالتـی بـه 
نام هميـن 

4-خاطر تو- از وسايل پرورش اندام
٥-نيمه صادق- پرستاری- سفيد ترکی
6-زرشک- معادل شش تاست- خانه ها

٧-غير ادراکی-ادويه ای است- فلز سرخ روی- عدد
8-فيلمی به کارگردانی بيلی وايلر- گوشمالی

٩-عاوه بی ال- کم عقل- انكراالصوات- از آن سو تندر است
10-سخت دلی و بی رحمی- واحد سری- آخر و پايان

11-لباس جوانان- نگهداری از گياهان بوته ای ميوه دار- ديمی
1۲-منسـوب بـه ديكتاتور کمونيسـت شـوروی- قومی افسـانه ای 

که سـر آنهـا مانند سـگ بوده اسـت
1۳-سفره- افراد- گردن بار

14-خـوردن روغـن هسـته انگـور ، روغـن زيتـون ، سـبزی هـا و 
ميـوه هـا ، نقـش تعييـن کننـده ای در آن دارنـد

1٥-بااهميت- از عناصر جدول تناوبی- نوعی شيرينی يزدی
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آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر به اينكـه خانم کشـور عارفی گراغانـی فرزند 
چراغعلـی مالک ششـدانگ پـاک 84۲6 فرعی از 
۳٩68 اصلـی بخـش ۲ کرمـان کـه سـند مالكيت 
آن بشـرح ثبت شـماره صفحه ۲٧0 دفتر 1۳۳ صادر و تسـليم 
گرديده ضمن تسـليم دو برگ استشـهاد محلـی تصديق امضا 
شـده مدعی اسـت سـند مالكيت پـاک مزبور بعلـت مفقود و 
درخواسـت سـند مالكيـت المثنـی نموده لـذا باسـتناد اصاح 
تبصـره يـک اصاحی مـاده 1۲0 آئين نامه قانـون ثبت مراتب 
در يـک نوبـت در تاريـخ منـدرج در ذيـل آگهـی می شـود تا 
چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک فوق 
الذکـر بـا وجود سـند مالكيت نـزد خود می باشـد ظرف مدت 
ده روز پـس از انتشـار آگهـی بـه اداره ثبت شهرسـتان کرمان 
مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالكيت 
يـا سـند معامله تسـليم نماينـد درغيراينصورت پـس از مدت 
مذکـور نسـبت بـه صدور سـند مالكيـت المثنی اقـدام خواهد 

. شد
تاريخ انتشار: 14/٩٥/٥

م الف4۳0 رئيس ثبت اسناد و اماک منطقه ۲ کرمان- 
محمودمهدی زاده
از طرف، اميدصاعد
رونوشت: ستاد اجرايی فرمان حضرت امام

اصالحیه
آگهـی دعـوت مجمع عمومی عادی سـاليانه عـادی بطور فوق 
العـاده نوبـت اول شـرکت تعاونـی مسـكن فرهنگيـان کرمـان 
بـه شـماره ثبـت 1٩٩ کـه در مورخـه ٩٥/٥/11 چـاپ شـده 
در خصـوص بنـد ۲ آگهـی ثبـت نـام متقاضيـان کانديداتوری 
هيئـت مديـره و بازرسـان از تاريخ چاپ آگهی بمـدت 10 روز 
مـی باشـد کـه اشـتباهاً يـک هفتـه تا برگـزاری مجمـع چاپ 

شـده بـوده بديـن وسـيله اصاح مـی گردد.
هئيت مديره شرکت تعاونی مسكن فرهنگيان

طبق قانون درصورتی که این حیوان از 
گونه حفاظت شده باشد محیط زیست 
غرامت را پرداخت می کند اما
به دلیل طوالنی شدن این مشکل 
امکان دارد مردم محلی با تله گذاری 
اقدام به کشتن حیوان مهاجم کنند 
که در این زمینه باید گفت قانون 
جریمه های سنگینی را برای این 
مسئله در نظر گرفته است



اسـتاندار  عمرانـی  معـاون  امـروز  الهـی  سـيف 
پيش تـر  و  »شـهردار«  ايـن  از  پيـش   ولـی  اسـت 
»معـاون شـهردار« و در زمانـی مابيـن ايـن دو برای 
مـدت کوتاهـی عضـو شـورای شـهر بـوده اسـت. نام 
سـيف الهـی مدت هاسـت کـه بـا مديريـت شـهری 
کرمـان گره خـورده اسـت. مـردی کـه بسـياری وی 
را سياسـت مداری بسـيار حسـابگر می داننـد. مـردی کـه در انتخابات 
قاليبـاف حمايـت  باقـر  از  بـه طـور رسـمی  رياسـت جمهـوری ٩۲ 
می کـرد آن قـدر »سياسـتمدار« بـود که در دولـت روحانی، کـه مولود 
معاونـت  سـمت  بتوانـد  اسـت،  اعتدال گرايـان  و  اصاح طلبـان  آرای 
اسـتانداری را از آن خـود کنـد، امـا ايـن مـرد »سياسـتمدار« هيچ گاه 
گمـان نمی کـرد جدالـی کـه بـا »سـعيد گيانـی« از اعضای شـورای 
شـهر چهارم در جلسـات پرسـش و پاسـخ »شبه اسـتيضاح« در زمان 
شـهرداری وی آغـاز شـد اين گونـه برخـاف ميـل او بـه پايان برسـد. 
بسـياری می گوينـد يكـی از خصلت هـای سـيف الهـی يـا همـان مرد 
»سياسـتمدار« داسـتان خودمـان ايـن اسـت کـه همـواره ميـل دارد  
همـه در زميـن او بـازی کننـد و بـا نظـر خـود آن هـا را چينـش کند 

سـيف الهـی حملـه مخالفانـش را هرگـز از يـاد نمی بـرد.
طرح سوال از شهردار و آغاز اختالف

طـرح سـؤال از شـهردار در پاييـز ٩۳، مسـئله ای بـود کـه برای وی 
کـه سـال ها سـكاندار بی چون وچرای شـهرداری کرمان بود به سـادگی 
قابل هضـم نبـود. هرچنـد کـه اين پرسـش از سـوی چهار عضو شـورا 
مطرح شـده بـود امـا اصـرار »سـعيد گيانـی« بـه مانـدن خبرنـگاران 
علی رغـم نظـر رئيـس وقـت شـورا باعث شـد که »مـرد سياسـتمدار« 
سـعيد گيانـی، را طـراح اصلـی سـؤاالت بدانـد. هرچنـد »گيانی« با 
اصـرار بـر مانـدن خبرنـگاران و تقديـم برگـه سـؤاالت به آن هـا عمًا 
نشـان داد کـه از مطرح شـدن نامـش به عنـوان طـراح اصلـی هراسـی 
نـدارد. هرچنـد بسـياری بـه وی نصيحـت کـرده بودنـد کـه با سـيف 
الهـی سرشـاخ نشـود زيـرا ايـن »مـرد سياسـتمدار« چنيـن اتفاقی را 
هرگـز فرامـوش نخواهـد کـرد و درنهايـت »گيانـی« بايـد تـاوان اين 
پرسـش ها و کشـاندن آن هـا به فضای رسـانه ای شـهر و افـكار عمومی 
را بپـردازد. سـؤاالتی کـه برای بسـياری از آن ها هنوز پاسـخ مشـخص 

و شـفافی وجـود ندارد.
اگرچـه سـيف الهـی بـا پاسـخ هايـش سـه عضـو سـؤال کننده را 
قانـع کـرد و توانسـت از ايـن ماراتـن سـخت گـذر کنـد امـا گيانـی 
کوتـاه نيامـد و از سـازمان بازرسـی و وزارت اطاعات درخواسـت کرد 
بـه برخـی پرونده هـای شـهرداری کرمـان در زمان سـيف الهـی ورود 
کننـد. ايـن اتفـاق در ذهـن سـيف الهی باقی مانـد و او يک سـال بعد 
و در کسـوت معـاون عمرانـی اسـتاندار و دبيـر هيئـت حـل اختـاف 
شـوراهای اسـامی اسـتان، خبـر از سـلب صاحيـت عضـو پرسشـگر 
شـورا داد. عضـوی کـه بـا مـدرک فوق ليسـانس عمـران عمـًا تنهـا 
عضـو شـورا بـود که در حـوزه عمران شـهری تخصص داشـت. گيانی 
در سـال ٩۲ و در زمانـی کـه بـه عنـوان يـک سـرمايه گذار موفـق در 
پروژه هـای عمرانـی مشـهور شـده بود، توانسـت بـا کسـب ۲۲ هزار و 

٩8٧ رأی به عنـوان نفـر ششـم وارد شـورای شـهر کرمـان شـود. 
ماجرای سلب صالحیت

مهرمـاه ٩4 امـا سـيف الهـی کـه اينـک و پس از اسـتعفا از سـمت 
شـهرداری، به عنـوان معـاون عمرانـی اسـتاندار بـا توجـه بـه جايـگاه 
حقوقـی اش دبير هيئت حل اختاف شـوراهای اسـامی اسـتان شـده 
بـود، در گفت وگـو بـا خبرآنايـن، خبر از سـلب صاحيت دائم سـعيد 
گيانـی بـه علـت تخلفـات سـاختمانی و تصـرف اراضـی ملـی داد. با 
وجـود اينكـه سـيف الهی از سـلب صاحيت سـعيد گيانـی خبر داده 
بـود امـا ايـن عضـو شـورا در جلسـات شـرکت می کـرد. شـنيده ها از 

ابـاغ نشـدن ايـن حكـم به گيانـی خبر مـی داد.
 16 آبـان امـا سـيف الهـی بـه خبرگزاری ايسـنا گفت کـه حكم در 
ايـن روز بـه گيانـی اباغ شـده و می تواند اعتـراض خـود را به  صورت 
کتبـی بـه هيئـت مرکـزی شـوراهای کشـور اعـام کنـد. گيانـی اما 

بازهـم سـكوت کـرد تا ۲٥ آبان کـه با روزنامـه »پيام مـا« مصاحبه ای 
مفصـل انجـام داد و از اباغ نشـدن حكمـش خبر داد.

 گيانـی همچنيـن در ايـن مصاحبـه کـه در شـماره 4٩٥ »پيام 
گفـت:  اسـت،  موجـود  روزنامـه  سـايت  روی  و  منتشرشـده  مـا« 
بـا  را  الهـی(  سابق)سـيف  شـهردار  اسـتيضاح  طـرح  کـه  »روزی 
امضـای چهـار نفـر از اعضـای شـورا مطـرح کـردم خيلی هـا برايـم 
خط ونشـان کشـيدند و گفتنـد ايـن کار را نكـن و بـا زبـان تهديد و 

تطميـع سـخن گفتنـد.«
وی در بخـش ديگـری بابيـان اينكـه همـه اين ها)ماجـرای سـلب 
صاحيـت( يـک بازی سياسـی اسـت، اظهار کرد: »شـايد هـم ابزاری 

جهـت سـكوت کـردن من اسـت اما مـن سـكوت نمی کنـم.« گيانی 
در ايـن مصاحبـه سـيف الهـی را بـه اين موضـوع متهم کـرد که »يک 
مـاه قبـل مصاحبـه کـرده و بعـد دنبـال امضا می گشـت. از رونـد کار، 
کل سـناريو مشـخص اسـت.« جلسـه ای کـه گيانـی از آن به عنـوان 

سـناريو نـام می بـرد بـدون حضـور موسـی غصنفرآبـادی، نماينـده بم 
در مجلـس نهـم و عضـو هيئـت حـل اختاف شـوراهای اسـامی، در 
تاريـخ ۲۳ مهرمـاه ٩4 برگزارشـده بود. غضنفرآبـادی بعدها در نامه ای 
بـه هيئـت حـل اختـاف مرکـزی شـوراهای اسـامی کشـور نوشـت: 
»بـا توجـه بـه اينكـه ايـن جلسـه در روز کاری اين جانـب در مجلـس 
شـورای اسـامی برگزارشده اسـت، نتوانستم در جلسـه شرکت کنم.« 
گفتـه می شـد رئيـس کل دادگسـتری اسـتان نيز در آن جلسـه حضور 

است. نداشـته 
گيانـی بـه رأی صـادره اعتـراض کـرد و طبـق قانـون همچنـان 
در جلسـات شـورا حاضـر می شـد. در هميـن راسـتا 8 نفـر از اعضـای 
شـورای شـهر کرمان نامـه ای در حمايـت از گيانی بـه اعضای هيئت 
مرکـزی حـل اختـاف و رسـيدگی بـه شـكايات شـوراهای اسـامی 
کشـور ارسـال کردنـد کـه فتح اهلل مؤيـدی، مـرد کهنـه کار و خوش نام 
شـورا و رئيـس شـورا در سـال های ٩۲ تـا ٩4 در زمـره امضاکنندگان 
آن بـود. )متـن ايـن نامـه را در ايـن صفحـه مشـاهده می کنيـد.( در 
ادامـه هـم آيت اهلل جعفـری، نماينده ولی فقيـه در اسـتان و امام جمعه 
کرمـان در نامـه ای خطـاب بـه اسـتاندار، خواسـتار برگرداندن سـعيد 
گيانـی بـه شـورای شـهر شـد. روزهـا می گذشـت تـا ۲٩ تيـر سـال 
جـاری کـه هيئـت مرکـزی حـل اختـاف شـوراهای اسـامی کشـور 
اتهامـات وارده بـه گيانـی را که پيش  از اين سـيف الهـی در مصاحبه 
خـود بـا خبرآنايـن بـه آن هـا اشـاره کرده بـود و در متـن رأی هيئت 

حـل اختـاف اسـتان نيـز وجـود داشـت، رد کرد.
گيانـی در اليحـه اعتراضـی خـود بـه هيئـت مرکـزی گفتـه بـود: 
»کليـه اتهامـات منتسـب بـه نامبرده بـه دليل اقـدام به سـؤال و رأی 
موافـق مشـاراليه در اسـتيضاح شـهردار سـابق شـهر کرمان بـوده که 
در حـال حاضـر دبيـر هيئـت حل اختـاف اسـتان مذکور می باشـد.« 
وی مطالـب و مسـتنداتی را در دفـاع از خـود به اين هيئـت ارائه کرد. 
هيئـت حـل اختـاف در رسـيدگی خـود بـا توجه بـه دفـاع گيانی و 
نبـود مسـتندات قانونی مبنی بـر تخلفات سـاختمانی و تصرف اراضی 
ملـی، گيانـی را در ايـن خصـوص تبرئه کـرد و تنها در رابطـه با اباغ 
يـک نامـه اداری کميسـيون مـاده 100، وی را بـه ٩ مـاه تعليـق از 
عضويـت در شـورای شـهر محكـوم کـرد. رأيی کـه البته هنـوز قطعی 
نشـده بـود و سـعيد گيانـی در اين راسـتا اعتـراض خود را بـه ديوان 
عدالـت اداری کشـاند. ايـن در حالـی بـود که عمـًا اتهامـات اصلی به 
گيانـی کـه از سـوی دبيـر هيئت حـل اختاف اسـتان )سـيف الهی( 
وارد شـده بـود، تمامـاً غيرموجـه تشـخيص داده و گيانـی بی گنـاه 

اعام شـد. 
باخت بزرگ سیف الهی

در هميـن حـال سـيف الهـی کـه بـازی بـرده را باختـه بـود سـعی 
کـرد بـا اجـرای زودهنگام و سـريع حكـم تعليق ٩ ماهه، عمًا شـهين 
فخـرزادگان عضـو اول علی البـدل کـه وی نيـز از حاميـان قاليباف در 
انتخابـات ٩۲ بـود، را جايگزيـن گيانـی کنـد. امـا سـعيد گيانی که 
خـود را مسـتحق هميـن تعليـق ٩ ماهـه نمی دانسـت نيز بـه  فوريت 
اعتـراض خـود را به ديوان عدالـت اداری تقديم کرد و خواسـتار توقف 
حكـم تـا زمان رسـيدگی به اعتراضش شـد. در همين راسـتا برخی از 
اعضای شـورای شـهر کـه گيانی را به عنـوان يک عضو مؤثـر و بازوی 
فنـی و عمرانی شـورای شـهر برای نظارت به شـهرداری می دانسـتند، 
از حضـور در جلسـات خـودداری کردنـد تا شـهين فخـرزادگان نتواند 
سـوگند يـاد کنـد و به طـور رسـمی عضـو شـورا شـود تـا امـروز کـه 
منابـع آگاه خبـر از باخـت بزرگ تری بـرای »مرد سياسـتمدار« دادند. 
گيانـی موفـق شـده بـود دسـتور توقـف رأی را بگيـرد و احتمـاالً 
امـروز ايـن رأی بـه فرمانـدار کرمان اباغ خواهد شـد. رأيـی که باعث 
خواهـد شـد شـورا در زمـان کوتـاه باقيمانـده بـا همان اعضای سـابق 

بـه کار خـود ادامـه دهد. 
»پيـام مـا« از آقايـان گيانـی و سـيف الهـی دعـوت می کنـد تـا با 
در گفت وگـو بـا »پيـام مـا« آخريـن نظـرات خـود در اين زمينـه را با 

مـردم در ميـان بگذارند.

ورزش

با حضور جمعی از پیشکسوتان و ورزشکاران درجشن اتحاد الله های نارنجی 

رونمایی از پیراهن تیم فوتبال مس کرمان 

هادی کاربخش- سـه شـنبه شـب و در آسـتانه ی آغاز رقابت های ليگ 
دسـته اول کشـور، جشـن اتحـاد الله هـای نارنجـی برگزار شـد تـا تمام 

کرمـان بـا همدلی راهی اين مسـابقات شـود.
در ايـن مراسـم کـه تعـدادی از مسـئولين و ورزشـكاران و هـواداران 
مـس از جملـه، محمـد صنعتی پيشكسـوت ورزش،علی بابايی، شـهردار 
کرمان، فرشـيد فـاح، مدير کل حـوزه اسـتاندار، منصوردامغانی، رييس 
اداره ورزش و جوانـان شهرسـتان کرمان،ماشـااهلل ايـران منـش، رييـس 
هيـات هاکـی و عضـو هيـات رييسـه فدراسـيون و جمـع ديگـری از 
مقامـات حضـور داشـتند برنامه هـای مفـرح و شـادی از جملـه اجـرای 
چنـد آهنگ توسـط محمودشـاهی، خواننـده و هنرمند مطـرح کرمانی 

اجرا شـد.
در ابتـدا امجـد مسـعودزاده، مديرعامـل باشـگاه مـس ضمـن خوش 
آمـد گويـی بـه حاضريـن، از تمـام کسـانی کـه در شـكل گيـری تيـم 
مـس و برگـزاری ايـن جشـن همـت کردند تشـكر و قدردانی کـرد و در 
ادامـه نيـز از تيم هـای مقـام آور باشـگاه مـس در فصـل گذشـته ماننـد 
تيـم  تنيـس روی ميـز بانـوان مس کـه عنوان نايـب قهرمانـی ليگ برتر 
فصـل قبـل را کسـب کرد، تيـم هندبال مس کـه عنوان سـوم ليگ برتر 
را آن خـود کـرد، تيـم دوچرخه سـواری مـس کـه نايـب قهرمـان ليـگ 
برتـر شـد و تيـم فوتبـال اميدهـای مـس کـه عنوان سـومی ليـگ برتر 
اميدهـای کشـور را بـه دسـت آوردنـد، تقديـر شـد. تجليـل از ورزشـی 
نويسـان کرمانـی بـه مناسـبت 1٧ مـرداد روز خبرنـگار و خانم هـا زهرا 
نعمتـی و سـميه عباسـپور تيرانـدازان بانوی باشـگاه مس کرمـان که در 
رقابت هـای المپيـک و پارالمپيـک رقابـت خواهنـد کرد از ديگـر برنلمه 

هـای ايـن مراسـم بود.
از پيمـان نصيـری دونـده پارالمپيكـی پرافتخـار کشـورمان و مرادی 
مربـی وی و ايمـان فـرح بخـش، مربـی تيـم ملـی نابينايان کشـورمان، 
و خانـم عشـرت کردسـتانی پرچمـدار کرمانـی کاروان پارالمپيـک نيـز 
قدردانـی شـد. منصـور ابراهيـم زاده، سـرمربی تيم فوتبـال صنعت مس 
کرمـان، با اشـاره به شـعار اين جشـن کـه به نـام اتحاد نارنجی پوشـان 
کرمانـی نـام گداری شـده، از الزمه وفاق و همـكاری و متحد بودن برای 
تشـكيل يـک تيـم قوی و حضـور در مسـابقات ماراتن گونه ليگ دسـته 
اول نـام بـرد و ابـراز اميـدواری کـرد که بتوانيـم تيمی با پشـتوانه خوب 
راهـی مسـابقات کنيـم کـه اگر بـه ليگ برتـر صعود کـرد، ابـزار الزم را 

بـرای مانـدن در اين ليگ داشـته باشـد.
درپايـان بازيكنـان تيـم فوتبال مس کرمـان به نشـانه ی اتحاد پرچم 
تيـم فوتبـال مـس کرمـان را امضـا نمودنـد و از پيراهـن ايـن فصل تيم 
فوتبـال مـس کرمان نيـز با مراسـم آتش بازی باشـكوهی رونمايی شـد.  
از حواشـی اين مراسـم می توان به تاخير يک سـاعته در شـروع جشـن 
و همچنيـن حضـور محمـود محمودی نيا مدير مسـتعفی حـوزه ورزش 

و جوانـان کرمان اشـاره کرد.
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آب و هوای کرمان
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با حکم دیوان عدالت اداری سعید گیالنی در شورای شهر کرمان ماندنی شد

گیالنی، سیف الهی را مات کرد
بردیا امیرتیموری

نامه جمعی از اعضای شورای شهر خطاب به اعضای هیات مرکزی حل 
اختالف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسالمی کشور

 در حمایت از سعید گیالنی
با سام و تحيت

احترامـا اينجانبـان امضـا کننـدگان ذيـل جمعی از اعضای دوره چهارم شـورای اسـامی شـهر کرمان و مسـئولين شـهر 
و اسـتان کرمـان در خصـوص دو مـورد مطـرح شـده برای سـلب عضويـت آقای سـعيد گيانی عضو شـورا مـوارد ذيل را 

به اسـتحضار می رسـانيم:
1. در خصوص ) تخلفات سـاختمانی در سـاخت و سـاز پروژه الماس واقع در کوچه 1خ شـهيد بهشـتی( محرز اسـت که 
بـا اسـتناد بـه صورتجلسـه موجـود )بـا امضا شـهردار و رئيس شـورای شـهر وقت( و سـند محضری دفتر اسـتاد رسـمی 
ايـن پـروژه در سـال ٩۲ بـه آقـای علـی پنـاه واگـذار گرديده و تمـام مراحـل قانونی صـدور پروانـه و عـوارض آن قبل از 
عضويـت آقـای سـعيد گيانـی در شـورا طـی شـده اسـت و هيچ حقـی از شـهرداری ضايع نشـده اسـت و بديهی اسـت 

مرجـع رسـيدگی بـه تخلف سـاختمانی شـورای حل اختاف شـوراها نمی باشـد.
۲. در خصـوص ) تصـرف اراضـی ملـی و تغييـر کاربـری اراضـی روسـتای ده باال( مشـخص اسـت که طبق سـند مالكيت 
و بيـع نامـه و وکالـت فـروش رسـمی دفترخانـه پيوسـت در سـال ٩۲ ملـک مذکور توسـط آقـای وحيد گيانـی از آقای 
محمـد صنعتـی خريـداری شـده اسـت و هيچ گونـه مالكيتـی در مذکور متعلق بـه آقای سـعيد گيانی نمی باشـد و بی 

دليل به ايشـان منتسـب شـده است.
۳. آقـای سـعيد گيانـی موثرتريـن عضـو فنـی و عمرانـی شـورای اسـامی شـهر کرمـان مـی باشـد کـه حتـی االمكان 
وظايـف خـود را در طـول ايـن مـدت از شـورای چهـارم بـه خوبـی انجـام داده و هميشـه بازوی فنـی و عمرانی شـورا در 
تصميـم گيـری هـا بـوده اسـت و در صورتيكـه ايشـان بـه ايـن نحـوه و ناحـق سـلب عضويـت گردد قطعا شـورای شـهر 

کرمـان از عـدم  حضـور ايـن شـخص توانمنـد فنـی و اجرايـی متضـرر خواهد شـد.
لـذا امضـا کننـدگان ذيـل درخواسـت مـی نماييـم که آن اعضـا محترم بـا دقت نظـر کامل مدارک و مسـتندات ارسـالی 
توسـط ايشـان را بررسـی و تصميمـی اتخـاذ فرماينـد تـا از تضييع حقوق ايشـان و مردم نجيـب کرمان جلوگيری شـود.

با تشكر مراتب فوق را گواهيم:
فتح اهلل مويدی، رييس شورای شهر کرمان از سال ٩۲ تا ٩4

کمال جوانمرد
ماه بانو معصوم زاده

رويا ديوان بيگی
منصور ايرانمنش

يوسف جعفری
صديقه زاهدی

سواالت سعید گیالنی از سیف الهی در زمان شهرداری
تاريخ: ۲٧/٧/٩۳

جناب آقای مويدی رياست محترم شورای شهر کرمان
با سام و تحيت

احترامـا اينجانبـان امضـا کننـدگان ذيـل، تعـدادی از اعضای دوره چهارم شـورای اسـامی شـهر کرمـان طبق مـاده ٧8 قانون 
شـهرداری هـا ايـرادات و اتهامـات ذيـل را نسـبت به عملكـرد شـهرداری کرمان به صـورت طرح سـوال داريم، لذا خواهشـمند 
اسـت طبـق قانـون مـوارد ذيل را با پرونده های درخواسـت شـده حداکثر ظرف مدت ۳ روز از شـهرداری کرمان جهت بررسـی 

و رسـيدگی بـه نحوه عملكـرد دريافت نماييد.
1. عدم توجه و اجرای مصوبات شورای اسامی شهر در خصوص نحوه انتخاب پيمانكاران و تخصيص اعتبارات

موارد درخواست شده: پرونده قرار داد اخير پيمانكار تفكيک زباله خاف مصوبه شورا شهر
۲. عملكـرد سـليقه ای در اعمـال قوانين شـهرداری و نحوه برخورد دوگانه با مراجعين شـهرداری در خصـوص تفكيک اراضی و 
صدور پروانه سـاخت که باعث از بين رفتن اعتماد مردم، مالكان و سـرمايه گذاران نسـبت به رونق بخشـی سـاخت و سـاز شـهر 
شـده و کاهـش درآمدهـای شـهرداری را در پـی داشـته و در خصوص بعضی از تفكيک های انجام شـده کـه درآمد کانی برای 
زمين خواران داشـته وفقط اشـخاص خاصی در چند سـال اخير توانسـته اند اقدام نمايند. چرا وقتی مسـئولين تفكيک منطقه 
۲ شـهرداری جابجا می شـوند کا از شـهرداری بيرون رفته اند ولی شـهرداری هيچ اقدامی در اين خصوص انجام نداده اسـت؟
مـوارد درخواسـت شـده: پرونـده تفكيـک زمين بـرق در جاده زرنـد - پرونده تفكيـک تلمبه سـاالر در خيابان سـجاد - پرونده 

تفكيكـی گلـكار - پرونـده تفكيكـی نكويـی - تفكيک مختـار ايرانمنش جنب پـارک مادر و شـهرک الغدير
۳. توضيـح و توجيـه پيرامـون وضعيـت پـروژه های مشـارکتی شـهرداری کـه در بعضـی از آنها زمين بـا پروانه بـدون پرداخت 
عـوارض و حقوق شـهرداری در پروژه های سـيتی سـنتر وکيل در سـه راه شـمال جنوبی و بـرج KCC در ميـدان کوثر واگذار 
گرديـده اسـت و تـا کنـون هيچ گونه برگشـت سـرمايه ای برای مردم شـهر نداشـته اسـت و آيا پيش فـروش آنها کـه در حال 
پخـش از صـدای سـيمای مرکـز کرمان می باشـد دارای مجوز شـهرداری می باشـد يـا خير؟ اگر نـدارد چرا شـهرداری اقدامی 

ننموده؟
مـوارد درخواسـت شـده: پرونـده واگـذاری زمين و پروانه سـيتی سـنتر وکيل - پرونده شـرکت سـام اکسـون جنب شـهرداری 
منطقـه ۲ - پرونـده مجتمـع المـاس جنـوب شـرق در خيابان شـريعتی - پرونده تجـاری بـرج اول در بلوار جمهوری اسـامی

4. عـدم تكميـل پـروژه هـای نيمه تمام شـهر از قبيل تقاطع های غيرهمسـطح و باتكليفی پيمانكاران و عمل نكردن حسـب 
قانون شـرايط عمومی پيمان

مـوارد درخواسـت شـده: پرونـده تقاطـع کوثر - سـه راه معلـم - تقاطع جـاده کوهپايه - تقاطـع ابوذر که هزينه هـای دو طبقه 
انجـام شـده ولـی فقط يـک طبقه آن اجرا شـده شـهرداری چه اقـدم قانونی انجام داده اسـت؟

٥. جابجايی همزمان شهرداران ۳ منطقه شهرداری که باعث سردرگمی و رکود درآمد واحد های شهردای گرديده.
مـوارد درخواسـت شـده: اعـام مبلغ درآمد شـهرداری های مناطق 4 گانـه در بخش های مختلف ۳ ماه قبـل و بعد از جابجايی 

شهرداران
 امضا کنندگان: 1. سعيد گيانی ۲. رويا ديوان بيگی ۳. زهرا لری 4. صديقه زاهدی 


