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خبر
رئیس سازمان دامپزشکی کشور:

بز »نژاد مورسیا« از نظر شرایط
 آب و هوایی با اقلیم جنوب 

کرمان سازگار است
حـال  در  مزرعـه  از  بازدیـد  طـی  خلـج  دکتـر 
بـا  کـه  گنـج  قلعـه  شـیری  بـز  پـرورش  احـداث 
همراهـی مهنـدس طهماسـبی معـاون وزیـر جهاد 
کشـاورزی، دکتـر آذرنـوش معـاون دفتـر برنامـه، 
بودجـه و مطالعـات اقتصادی سـازمان دامپزشـکی، 
دکتـر حمـزه نماینده 5 شهرسـتان جنوبـی کرمان 
و جمعـی از مسـئولین منطقه صـورت گرفت اظهار 
و  اجـرا  بـا  بنیـاد مسـتضعفان  و  داشـت: »دولـت 
سـرمایه گـزاری در چنیـن طرح هایـی در مناطـق 
برنامه هـای  تحقـق  ضمـن  توسـعه یافته  کمتـر 
اقتصـاد مقاومتـی موجـب بهبـود کیفیت معیشـت 
مـردم و تحـول و تحـرک اقتصادی در ایـن مناطق 

می شـوند.«
وی افـزود: »بـا کارشناسـی و مطالعـات صـورت 
گرفتـه و اعزام کارشناسـان سـازمان دامپزشـکی به 
اسـپانیا جهـت بررسـی شـرایط و خصوصیـات نژاد 
مورسـیا انتظـار مـی رود بـز مورسـیا تطابـق خوبی 
بـا وضعیت منطقه داشـته باشـد.« وی خاطرنشـان 
کرد: »مجوزهای الزم از سـوی سـازمان دامپزشکی 
مرکـز  ایـن  بـه  مورسـیا  بـز  ورود  بـرای  کشـور 
صادرشـده اسـت.« وی همچنیـن از سـاختمان در 
حـال احـداث دامپزشـکی شهرسـتان قلعـه گنـج 

بازدیـد بـه عمـل آورد.

پیگیری نماینده 5 شهرستان جنوبی 
جهت تأمین اعتبار مایه کوبی تب 

برفکی دام های سنگین 
جنوبـی  شهرسـتان   5 نماینـده  حمـزه  احمـد 
دامپزشـکی  مدیـران  شـورای  جلسـه  در  کرمـان 
جنـوب کرمـان کـه بـا حضـور دکتـر خلـج رئیـس 
جلسـات  سـالن  در  کشـور  دامپزشـکی  سـازمان 
ایـن اداره کل برگـزار شـد، اظهـار داشـت: »نقـش 
دامپزشـکی در تأمیـن و ارتقـاء بهداشـت عمومی و 
سـامت جامعـه و کنتـرل  و مبارزه بـا بیماری های 
مشـترک بیـن انسـان و دام کـه تهدیـدی جـدی 
بـرای بهداشـت عمومی و سـامت جامعه می باشـد 

بسـیار حائـز اهمیـت اسـت.«
وی بـا اشـاره به نقش مهم سـازمان دامپزشـکی 
در بهبود کیفی سـامت جامعه گفت: »دامپزشـکی 
در شناسـایی و کنتـرل و مهـار بیماری هـای زئونوز 
جامعـه  کمکـی  بـازوی  به عنـوان   و  هم راسـتا 
پزشـکی عمـل می کنـد.« وی از ریاسـت سـازمان 
دامپزشـکی کشـور درخواسـت کـرد بـا توجـه بـه 
پاییـن بودن سـطح درآمد عمـوم دامـداران جنوب 
اسـتان واکسیناسـیون تـب برفکـی در ایـن منطقه 

به صـورت غیـر بهـادار صـورت گیـرد.

شیوع سرطان در رفسنجان باالتر
 از میانگین کشوری    

بـا  رفسـنجان  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  رئیـس 
اشـاره به اینکه شـیوع سـرطان در رفسـنجان باالتر 
از میانگین کشـوری اسـت، از برگـزاری گردهمایی 

خیریـن سـامت در رفسـنجان خبـر داد.
بـه گزارش ایسـنا دکتر علـی اسـماعیلی ندیمی 
بـه  روز خبرنـگار  تبریـک  بـا  نشسـت خبـری  در 
اصحـاب رسـانه، اظهـار کـرد: »2 سـال و 3 مـاه 
از طـرح تحـول سـامت گذشـته و ایـن طـرح بـا 
همـه فـراز و نشـیب هایی کـه داشـته اسـت نتایـج 
ملموسـی برای مردم داشـته اسـت و یکی از دو کار 
اصلـی و مهـم دولـت تدبیـر و امیـد در کنـار برجام 

به شـمار مـی رود.«
وی بیماری هـای غیـر واگیـر را مهم تریـن علـت 
مرگ ومیـر برشـمرد و افـزود: »بیماری هـای قلبـی، 
مهم تریـن  ازجملـه  سـرطان  ترافیکـی،  حـوادث 
بیماری هـای غیـر واگیـر هسـتند کـه در ذیـل این 
عوامـل کـه مهم تریـن تهدیدکننـده سـامت مردم 
بـه شـمار می رونـد بـا پیشـگیری از برخـی نـکات 

قابـل اصاح هسـتند.«
وی افـزود: »بـا افزایـش مصرف انـرژی و کاهش 
فعالیت هـای فیزیکـی آمـار دیابت در حـال افزایش 
اسـت.« اسـماعیلی ندیمـی در ادامـه بـه آمـاری از 
و  کـرد  اشـاره  رفسـنجان  در  کوهـورت  مطالعـات 
گفـت: »در جمعیت باالی 35 سـال رفسـنجان 20 
درصـد دیابت دارنـد، 25 درصد مبتا به پرفشـاری 
افزایش یافتـه  خـون هسـتند، 40 درصـد سـطوح 
چربی هـای خـون رادارنـد و مصـرف سـیگار در 38 
تـا 40 درصد مردان در رفسـنجان شـایع بوده و در 

زنـان در حـال افزایش اسـت.«
رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی رفسـنجان تصریح 
کـرد: »65 درصـد جمعیـت شـهری رفسـنجان یـا 
چاق هسـتند یـا افزایش وزن دارند کـه نگران کننده 
می باشـد.« وی خاطرنشـان کـرد: »کنتـرل و مهـار 
بیماری هـای غیـر واگیـر از طریـق کنتـرل عوامـل 
یـک  مسـتلزم  کـه  اسـت  امکان پذیـر  خطرسـاز 
برنامـه ملی اسـت کـه ایـران متعهد بـه آن در یک 
برنامه 10 سـاله شـده اسـت.« وی بیان داشت: »در 
قابـل سـامانه یکپارچـه بهداشـت تا پایان سـال 96 
تمـام اطاعـات پزشـکی مـردم وارد آن می شـود 
و مهم تریـن تحـول در نظـام بهداشـتی کشـور بـه 

می رود.« شـمار 
رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی رفسـنجان تصریح 
کـرد: »مهم تریـن تحـول در نظام بهداشـتی که در 
حـال رخ دادن اسـت در حوزه بهداشـت اسـت، چرا 
کـه درمـان خیلـی گرانفیمـت اسـت امـا بهداشـت 

هـم مؤثرتـر و هـم کم هزینه اسـت.«

کرمان ویچ

اسـتاندار کرمـان در حالـی چنـدی پیـش 
از ظرفیـت بـازار بـزرگ کرمان بـرای ثبت در 
فهرسـت یونسـکو صحبـت کرد که سـاخت 2 
پـروژه بـزرگ در نزدیکـی ایـن بـازار تاریخـی 

می توانـد مانعـی بـرای ثبـت جهانی باشـد.
15 سـال از ثبـت آن می گـذرد. سـال 80 
بـود که بـازار کرمـان، بزرگ ترین راسـته بازار 
ایـران، در فهرسـت آثـار ملـی ایران ثبت شـد و تحـت حفاظت 
و نظـارت دولـت قـرار گرفـت. ثبت ملی یـک اثر بـرای مالکین 
مالکانـه،  حقـوق  رفتـن  میـان  از  نظیـر  محدودیت هایـی  آن 
ممنوعیـت مرمـت یـا فـروش ملک بـدون اطاع و اجـازه دولت 
ایجـاد می کنـد ولـی مخـارج حفاظـت از بناهـای ثبت شـده بـر 
عهـده دولـت اسـت. یعنی یـا دولـت باید همـه آثـار تاریخی را 
خـود بخـرد و حفاظـت کنـد کـه ممکـن نیسـت؛ یا بایـد برای 
مالـکان آثـار تاریخی امتیازاتی قائل شـود. بـازار کرمان هم 15 

سـال پیـش در فهرسـت آثـار ملی ایـران قـرار گرفت.
 بـازاری کـه در دوره تیموریـان بخشـی از آن سـاخته شـد 
و در دوران بعـد بخش هـای دیگـر آن کامـل شـد و حـاال یکـی 
محسـوب  ایـران  و  کرمـان  تاریخـی  بناهـای  باارزش تریـن  از 
می شـود. خصوصـاً که ایـن بازار بـزرگ و البته تقریباً فرسـوده، 
مجموعه هـای بی نظیـری همچـون حمـام گنجعلیخـان، حمـام 
مدرسـه  هندوهـا،  کاروانسـرای  ابراهیم خـان،  حمـام  وکیـل، 
حیاتـی، مدرسـه ابراهیم خـان و چندیـن بنـای ارزشـمند دیگر 
را در داخـل خـود جـای داده اسـت. اگرچـه در دولـت تدبیـر و 
امیـد توجـه بـه بـازار کرمـان بیش ازپیـش شـده و تاش هـای 
زیـادی در ایـن دولت برای مرمـت بازار تاریخـی کرمان صورت 
گرفته اما سـاخت 2 پروژه بزرگ سـیتی سـنتر وکیـل و گودال 
خشـت مال ها و تعـرض بـه حریـم بـازار می توانـد ایـن تاش ها 

را بی اثـر کنـد.

پروژه های به جامانده از دولت احمدی نژاد
اگرچـه پروژه های سـیتی سـنتر وکیل )واقع در سـه راه شـمال 
جنوبـی و کوچـه شـماره 20 »سـردار«(  و گـودال خشـت مال ها 
)واقـع در خیابـان امـام، نبـش چهـارراه آیـت اهلل طالقانی( در سـه 
سـال اخیـر هـم بـا حمایـت مسـئوالن دولتـی روبـرو بوده انـد اما 
مجـوز سـاخت خـود را در دولـت پیشـین گرفته انـد. اردیبهشـت 
91 بـود که اسـماعیل نجار اسـتاندار وقـت کرمان از احیـای پروژه 
گـودال خشـت مال پس از 50 سـال بااعتبـار 300 میلیـارد تومان 
خبـر داد. بااین حـال عملیـات اجرایی ایـن پروژه از سـال 94 کلید 
خـورد. در ایـن پـروژه چیـزی حـدود 2 طبقـه قریـب چهـار هزار 
واحـد پارکینـگ تأمیـن خواهـد شـد و فضاهایـی چـون سـینما، 
فضـای ورزشـی، هتل، فضـای تفریحـی و پذیرایـی، دفاتـر اداری، 
یـک مجموعه هایپرمارکـت، فضاهـای تجـاری و یـک فضای سـبز 
عمومـی در وسـط پـروژه احـداث می شـود. سـیف الهـی شـهردار 
وقـت کرمـان سـرمایه ابتدایی ایـن پـروژه را 450 میلیـارد تومان 
عنـوان کرد. عملیات اجرایی پروژه سـیتی سـنتر وکیل هم تیرماه 
92 و قبـل از آغـاز بـه کار دولـت تدبیـر و امید کلنگ زنی شـد اما 
اجـرای آن در ایـن دولت هم ادامه دارد. سیتی سـنتر وکیل شـامل 
پشـت بام سـبز به مسـاحت 5 هـزار مترمربـع، دوطبقـه پارکینگ، 
دوطبقه تجاری، شـهربازی، رسـتوران، فسـت فود و تعـدادی واحد 

است. اداری 
اعتراض به تعرض به حریم بازار

آغـاز عملیـات سـاخت ایـن پروژه هـا، خصوصـاً سـیتی سـنتر 
از  بسـیاری  اعتـراض گسـترده  بـازار کرمـان  وکیـل، در حریـم 
دوسـتداران و کارشناسـان میـراث فرهنگـی را برانگیخـت. تیر 93 
خبرگـزاری میـراث فرهنگـی بـه نقـل از یکـی از اعضـای شـورای 
بین المللـی بناهـا و محوطه هـای تاریخـی گـزارش داد کـه »طـی 
روزهـای اخیـر خانه هـا و مجموعه هـای پیرامـون بـازار کرمان که 
عـاوه بـر انسـجام منظـر هویتـیـ  تاریخـی، به عنـوان پشـت بند 

عمـل می کننـد برچیـده شـده اند. اقدامـی کـه سـبب تخریـب 
دیوارهـای حائـل بـازار، ایجـاد ترک هـا و رانـش اولیـه دیوارهـای 
پیرامونـی بازار می شـود.« در فضای مجازی هم کاربران نسـبت به 
آسـیب دیـدن بافـت تاریخی شـهر کرمان اظهـار ناراحتـی کردند. 
حـاال امـا شـنیده شـده کـه عملیات سـاخت پروژه سـیتی سـنتر 

وکیـل بـه دلیـل برخـی مشـکات میراثی متوقف شـده اسـت.
میراث فرهنگی مجوز داد

شـهردار کرمـان در رابطـه با سـاخت ایـن 2 پـروژه در نزدیکی 
بـازار کرمـان بـا اشـاره بـه اینکه پـروژه ها فعال هسـتند بـه »پیام 
مـا« گفـت: »در خصوص ارتفاع، با میراث فرهنگی هماهنگ شـده 
و بـر اسـاس همـان مجـوز پروژه هـا اجـرا می شـوند.« علـی بابایی 
بابیـان اینکـه در این گونـه مـوارد پـس از تائیـد میـراث فرهنگـی، 
شـهرداری اقـدام بـه صـدور مجـوز می کنـد، افـزود: »مسـئوالن 
میـراث فرهنگـی ازجملـه آقـای طالبیان معـاون میـراث فرهنگی 
کشـور در جریـان نقشـه ها قـرار دارنـد.« وی در پاسـخ بـه ایـن 
پرسـش کـه اگـر روزی قـرار باشـد بـازار کرمـان ثبـت شـود، این 
پروژه هـا خللی وارد نمی کننـد، اظهار کرد: »اگـر معیارهای میراث 
را به عنـوان یـک شـاخص در نظـر بگیریم، نباید مشـکلی به وجود 

آید.«
توقف پروژه سیتی سنتر به علت ارتفاع زیاد

معاونـت حفـظ و احیـای اداره کل میـراث فرهنگـی کرمان در 
رابطـه بـا پـروژه سـیتی سـنتر وکیـل از وجـود چنـد نقـص خبر 
می دهـد. حمیـد روحـی بـه »پیـام مـا« گفت: »جـواز سـاخت در 
حریـم آثار تاریخی توسـط سـازمان میـراث فرهنگی کشـور صادر 
می شـود. در اواخـر دهـه هشـتاد هم طرح سـیتی سـنتر وکیل به 
سـازمان رفتـه و بـر اسـاس ارتفـاع حداکثـر 7.5 متر جـواز گرفته 
اسـت. از روبـروی کاروانسـرای وکیـل ایـن ارتفاع رعایت می شـود 
اما از طرف خیابان شـریعتی ارتفاع سـیتی سـنتر به 12 می رسـد 
کـه محل اشـکال اسـت.« وی بابیان اینکه بخشـی از طـرح پس از 
گرفتـن مجوز سـاخته می شـود و سـازمان پس از سـاخت متوجه 
اشـکال می شـود امـا در این خصـوص اقدامـی صـورت نمی گیرد، 
اظهـار کرد: »نمای سـیتی سـنتر هـم از دیگر نواقص پروژه اسـت. 
هنـوز سـازمان میـراث فرهنگـی در خصـوص نمـا چیـزی مصوب 
نکـرده و مـا مکاتباتـی را انجـام دادیـم کـه نمـای مجموعـه بایـد 
به گونـه ای طراحـی شـود کـه بـا بـازار هماهنگ باشـد.« بـه گفته 
روحـی ایـراد دیگـری کـه بـه پـروژه سـیتی سـنتر واردشـده، بـه 
کوچـه »سـردار« مربوط می شـود و میـراث فرهنگی معتقد اسـت 
ایـن کوچـه هم باید همراه با سـیتی سـنتر دیده شـود. یعنی کف 
سـازی و بدنـه سـازی کوچه »سـردار« هم بایـد با رعایـت الزامات 
میراثـی انجـام شـود و در ایـن راسـتا هم میـراث فرهنگـی پیگیر 
اسـت. معـاون حفـظ و احیـای اداره کل میـراث فرهنگـی کرمـان 
در پاسـخ بـه این پرسـش کـه در خصـوص ارتفـاع چـه کاری باید 

انجـام شـود، گفـت: »ضوابـط ارتفـاع مربوط به سـال 88 اسـت و 
ابهاماتـی وجـود دارد و در ایـن خصوص به جمع بندی نرسـیدیم.« 
وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال که مگـر ایـن ارتفـاع 12 متر خاف 
نیسـت، عنـوان کـرد: »ببینیـد شـورای فنـی چند دفعـه پیگیری 
کـرده، بـه همیـن دلیل بـا مشـاور صحبـت کردیم و فعـا جلوی 
کار را گرفتیـم تـا مشـکل حـل شـود.« روحـی در پاسـخ بـه ایـن 
پرسـش کـه آیـا متوقـف شـدن پـروژه بـه دلیـل پیگیـری میراث 
بوده، اظهار کرد: »خودشـان هم اعتبار نداشـتند. یک بخشـی هم 
سـازمان با مشـاور صحبت کرده و طرح متوقف شـده اسـت.« وی 
بـا بیان اینکه مجموع کاملی از مسـتندات را به سـازمان فرسـتاده 
ایـم، افـزود: »جـواز مربـوط به قبل اسـت. اگـر کوتاهـی مربوط به 
سـازمان بـوده کـه بحث فرق می کنـد. اگر تخلفی صـورت گرفته، 
کـه بایـد از آن جلوگیـری شـود.« روحی در پاسـخ به این پرسـش 
کـه آیـا اراده ای جـدی بـرای جلوگیری از تخلـف در این خصوص 
در میـراث فرهنگـی وجـود دارد، گفت: »ما مسـتندات همه پروژه 
را مجـددا بررسـی مـی کنیـم. بعضـی جاهـا امـکان دارد کوتاهی 
اتفـاق افتـاده باشـد و مجـوز اشـتباهی داده شـده باشـد. مـا همه 
پـروژه هـا را پیگیـری می کنیـم کـه راه حلی پیدا کنیم. مشـکل 
سـیتی سـنتر هم ارتفاع از سـمت خیابان شـریعتی اسـت که این 
ارتفـاع اضافـی هـم بـه دلیـل اختـاف ارتفـاع خیابان شـریعتی و 
معبـر کاروانسـرا اسـت. مـا بـا مشـاور صحبـت کردیم کـه ببینیم 
مـی تواننـد به یک شـکلی فـرم معماری پـروژه را تحـت تاثیر قرار 
دهـد.« معـاون میـراث فرهنگـی اسـتان اضافـه کـرد: »آن زمان با 
کلیـات طـرح موافقـت شـده امـا سـازمان در اواخـر دهـه هشـتاد 
پیگیـری الزم در خصـوص اصـاح نمـا و المان هـای ساخت وسـاز 
را انجـام نـداده اسـت. بااین حـال مـا االن پیگیـر هسـتیم.« وی با 
اشـاره به رعایت ضوابط در طرف مشـرف به کاروانسـرا، اظهار کرد: 
»طـرف مشـرف به خیابـان شـریعتی نیاز بـه اصـاح دارد.« روحی 
در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه اگر این مشـکل حـل نشـود، برای 
حفـظ هویـت بـازار تخریـب انجام می شـود، گفت: »مشـاور قبول 
کـرده تمـام هزینه هـا برای اصـاح نمـا را بپذیرد. طرح بـرای نما 
و کوچـه »سـردار« اصـاح شـود. ارتفاع و فـرم نما هم شـامل این 

اصاحیـه ها می شـود.«
در حالـی معـاون میـراث فرهنگـی اسـتان از وجود اشـکال در 
پـروژه سـیتی سـنتر وکیـل خبـر می دهـد که بـه نظر می رسـد 
تاکنـون اقـدام جـدی در راسـتای حـل مشـکل ارتفاع ایـن پروژه 
صـورت نگرفتـه اسـت. اگرچـه ایـن پـروژه فعـا متوقف شـده اما 
تنها راه حل این مشـکل کاهش ارتفاع از سـمت خیابان شـریعتی 
اسـت و تـا زمانـی کـه این مشـکل حـل نشـده، میـراث فرهنگی 
نبایـد اجازه ادامه سـاخت و سـاز را بدهد. در غیراینصورت نسـبت 
بـه محافظـت از دیگر آثار تاریخی اسـتان توسـط میـراث فرهنگی 

تردیدهایـی بوجود مـی آید.

االهـه آذرنوش، کارشـناس معماری، ازجمله کسـانی بود که 
2 سـال پیـش نسـبت به تعرض بـه حریم بازار کرمـان از طریق 
یادداشـت و مصاحبـه اعتـراض خـود را بیـان کـرد. وی اعتقـاد 
دارد سـاخت پاسـاژ در کنـار بـازار بـزرگ کرمـان نه تنهـا هیـچ 
توجیهـی نـدارد که مانند برچسـبی اسـت کـه دیر یـا زود بازار 
و بعـد شـهر را از بیـن می برنـد. آذرنـوش به مـا می گوید چیزی 
کـه االن آن را گم کرده ایـم شـهر اسـت نـه نیـاز بـه پاسـاژ. با او 
که از فعاالن و دوسـتداران میراث فرهنگی محسـوب می شـود، 
در ارتبـاط بـا تأثیـری کـه سـاخت پـروژه سـیتی سـنتر وکیل 
و گـودال خشـت مال ها بـر بـازار تاریخـی کرمـان مـی گـذارد 

صحبـت کـردم کـه در ادامـه می خوانید:
 اعتراضـات زیـادی به پروژه های سـیتی سـنتر وکیل 
و گـودال خشـت مال ها وجـود دارد و گفته می شـود به 

حریـم بـازار کرمان تعـرض کرده اند.
مشـخص کردن حریم آثـار تاریخی بر عهده سـازمان میراث 
فرهنگـی و قانـون گزار می باشـد و باید تعریف جامعـی از حریم 
بصـری، حفاظتـی و کاربـردی از آثـار تاریخی داشـته باشـیم تا 
بتـوان از آن به عنـوان مرجـع مصـوب و صاحـب دلیل اسـتفاده 
کـرد. در رابطـه با بـازار طبق گفته ها حریم تا پیـاده روی خیابان 
شـریعتی می باشـد و هرگونه عملیـات و گودبـرداری که موجب 
آسـیب بـه حرایـم )بصری-حفاظتی-کارکـردی( شـود قابـل 
مجـازات می باشـد. طبـق مـاده 560 قانـون مجـازات اسـامی 
هـر کـس بدون اجـازه از سـازمان میـراث فرهنگی کشـور، یا با 
تخلـف از ضوابـط مصوب و اعام شـده از سـوی سـازمان مذکور 
در حریـم آثـار فرهنگی-تاریخی مذکور در ایـن ماده مبادرت به 
عملیاتـی نماید که سـبب تزلزل بنیـان آن ها شـود، یا درنتیجه 
آن عملیـات بـه آثـار و بناهای مذکـور خرابی یا لطمـه وارد آید، 
عـاوه بـر رفع آثار تخلـف و پرداخـت خسـارات وارده به حبس 

از یـک تا سـه سـال محکوم می شـود. 
  حدود سـه هفته پیش، اسـتاندار کرمان از پتانسـیل 
بـازار کرمـان بـرای ثبـت در فهرسـت آثـار جهانـی 
یونسـکو صحبـت کـرد. ایـن در حالی اسـت کـه چند 
سـالی می شـود پـروژه سـیتی سـنتر وکیل و گـودال 
خشـت مال ها در نزدیکـی بـازار کرمـان در حـال اجـرا 
هسـتند. سـاخت این پروژه ها چـه خللی در ایـن اتفاق 

کند؟ ایفـا  می توانـد 
بـازار کرمـان بـا داشـتن مجموعه هـا و فضاهایـی کـه طـی 
دوران مختلـف ساخته شـده اند کـه هرکـدام دارای ویژگی هـای 
معماری، تزییناتی، جامعه شناسـی، هنـری، تاریخی و اقتصادی 
هسـتند. هرکـدام از این مجموعه ها گویای یک فصـل از تاریخ و 
هنـر شـهر کرمان و کشـور ایـران اسـت و به عنوان یـک موجود 
زنـده بـه حیـات خـودش ادامـه می دهـد و برخـورد بـا سـازه و 
روح بـازار بایـد بـا حساسـیت خیلـی باالیـی انجـام شـود. ایـن 
عمـل جراحـی نبایـد بـه زخمی شـدن و یـا صدمه رسـاندن به 
کالبـد فیزیکی آن منجر شـود. در غیراینصورت درنهایت شـکل 
و مفهـوم خـود را از دسـت می دهـد. در سـال های اخیـر با کف 

سـازی بخشـی از بـازار و احیـای خانه حیاتـی بازار زنده تر شـد 
ولـی در اطـراف بـازار آیا طرح هایی که از گذشـته تائید شـده اند 
امـروز ارگان هـای مربوطـه بازنگـری کرده اند؟ چند سـال پیش 
بـا گودبـرداری چندیـن متری سـیتی سـنتر وکیل مقالـه ای با 
ایـن عنـوان نوشـتم که هـم به لحـاظ کاربردی و هـم حفاظتی 
در چندمتـری کاروانسـرای وکیـل به بدنـه بازار آسـیب می زند. 
هـدف ایـن کار در حریـم و کنـار بـازار چه می توانسـت باشـد؟ 
مـرگ بـازار یـا سرنوشـتی ماننـد مجموعـه تجـاری سـتاره در 
روبـروی بـازار؟ اسـناد مطالعـات برنامه ریـزی شـهری آن چـه 
چیـزی را اثبـات و حکـم می کنـد؟ همـان را اجـرا کننـد. قبـًا 
در ایـن مـکان چـه اتفاقاتـی افتـاده بـود. منابـع تاریخـی چـه 
چیـزی را گواهـی می دهنـد؟ آیـا دکان و مغـازه بوده اسـت؟ آیا 
جزئـی از فضـای تجـاری بـوده اسـت و یا مسـکونی؟ مـا باید به 
گذشـته خودمـان احتـرام بگزاریـم و آن را ادامـه دهیـم. مـا به 
خودمـان بدهکاریـم. سـاختن مجتمع تجـاری و یـا تفریحی در 
اینجـا نمی توانـد پیونـدی یگانه بـا بازار داشـته باشـد حتی اگر 
لبـاس سـنتی بـه تن کنـد و نمای هالی شـکل داشـته باشـد. 
درواقـع کارکـرد و فعالیت مردم اسـت که به فضاهـای ما معنی 
می دهـد. سـاختن برج آهنی و شیشـه ای و پاسـاژ نیاز فرهنگی 
شـهر و جامعـه را بـرآورده نمی کنـد. این مانند ماشـینی اسـت 
کـه بلد نیسـتیم بـا آن رانندگی کنیـم. در نهایت این پـروژه ها  

در راسـتای ثبـت جهانـی هم نخواهنـد بود.
 مسـئوالن میراث فرهنگـی کرمان می گوینـد این دو 
پروژه، خصوصاً سـیتی سـنتر وکیل، با رعایـت الزامات 
میـراث فرهنگـی، موفـق بـه صـدور مجـوز شـده اند. 
درحالی کـه بـازار کرمـان ثبـت ملی شـده، آیـا صدور 

جـواز بـرای ایـن پروژه ها منطقی اسـت؟
بنـده فکـر می کنـم  ایـن ساخت وسـازها کامـًا متضـاد بـا 
الزامـات میـراث فرهنگـی می باشـد چراکـه باهایی که بر سـر 
شـهرمان تابه حـال آمده اسـت براسـاس همین الزامـات بوده اند 
و بناهـا و محله هـای تاریخـی مـا را از بیـن برده انـد. ماننـد بـه 
زیـر لـودر بـردن باغ هـای ثبت شـده خیابـان نوریـه، تعـرض به 
نمـای میـدان زیبـا و تاریخـی مشـتاق، تخریـب سـردر زیبـای 
کتابخانـه ملـی، سـاختن بیمارسـتان مهـرگان کنـار یخـدان 
مؤیـدی، کف سـازی با سـنگ در کاروانسـرای خشـتی، احداث 
خیابـان در محله خواجه خضر، آسـیب دیدن دیوارهای مسـجد 
جامـع به علت نم زدگـی، تخریـب تدریجی کاروانسـرای وکیل، 
ریـزش کاشـی کاری گنبد مشـتاق علی شـاه، تخریـب و از بین 
رفتـن کاشـی های قپه سـبز کرمـان، سـاختن زیرگـذر در کنار 
گنبـد جبلیـه و هـزار مانندی کـه جوابی ندارند و طبـق الزامات 

سـازمان میـراث فرهنگـی انجام شـده اند.
 بـه نظر شـما به عنوان یـک معمار و کارشـناس خبره، 
ایـن پروژه هـا درمجمـوع چـه تأثیری بـر بـازار کرمان 

می گذارنـد؟
سـاخت چنیـن پروژه هایـی جـز بـر بـاد دادن فرهنگ شـهر 
کرمـان چیـزی در پـی نخواهـد داشـت. سـاخت مرکـز تجاری 

در محـدوده بـازار و یـا سـاخت پاسـاژ در کنار میـدان ارگ چه 
توجیهی می تواند داشـته باشـد؟ پاساژ چیسـت و بازار چیست؟ 
passage  بـه معنـای گذر اسـت و برگرفتـه از مفهوم معماری 
غـرب می باشـد کـه اکنـون بـه ایـن شـکل در معمـاری شـهر 
مـا اسـتفاده می شـود. مـا خودمـان محـل گـذر را در بازارهـای 
زیبـای قرن هـای پیش سـاخته ایم. خیلـی هـم مفصل تـر ، بهتر 
و ارزشـمندتر بـا داشـتن عناصـری کـه هیـچ جـای دنیـا تکرار 
نشـده اسـت.  متأسـفانه بازارهـای ایـران با داشـتن کاروانسـرا، 
حمام، مسـجد، چهارسوق و با تزیینات شـگفت انگیز را فراموش 
می کنیم و مانند معماری دوبی به دنبال پاسـاژ هسـتیم. چیزی 
کـه االن آن را گم کرده ایـم شـهر اسـت و نـه نیـاز بـه پاسـاژ. ما 
بـه فضاهـای سـاده، جمعـی و مردمی نیـاز داریـم. فضاهایی که 
محـل پاتوق باشـند. نـه ویترین هایی که اجناس خودشـان را به 
نمایـش بگذارنـد. حداقـل در ارتبـاط بـا این موضـوع می گویم.

 االن در بـازار قلعـه محمـود و بازار میـدان قلعه تعداد 
زیـادی مغازه خالـی وجـود دارد. آیا احیای ایـن بازارها 
منطقی تـر نبـود؟ خصوصـاً کـه بـازار کرمـان در بافت 

است.   شـهر  سنتی 
بلـه کاماً درسـت اسـت. در این شـهر فضاهای ارزشـمندی 
وجـود دارنـد کـه اکنـون قدیمـی و ناکارآمـد تلقی می شـوند و 
و  جدیـد  سـاختمان های  کم کـم  تصمیم گیری هـا  بـا  ظاهـراً 

مـدرن جـای آن هـا را می گیـرد.
  سـاخت سـاختمان ها و پاسـاژهای مـدرن در بافـت 

سـنتی شـهر صحیح اسـت؟
بـا توجـه بـه اینکه مـا ایرانی هسـتیم باید ایرانـی فکر کنیم، 
ایرانـی تصمیـم بگیریـم و ایرانی عمـل کنیم. وقتی تاریخ شـهر 
کرمـان را ندانیـم بـا این گونـه تصمیمـات بـه این شـهر صدمه 
می زنیـم. معمارهـای گذشـته مـا نوابغـی بااخـاق بودنـد که با 
علـم بـه روز آثـار جاودانه خلـق می کردنـد که اکنـون می توانیم 
بـه آثـار تاریخـی خـود ببالیـم و در موردشـان کتاب بنویسـم و 
نشـان بدهیـم کـه بودیم. پاسـاژ و سـاختمان های مـدرن و زیبا 
هیـچ نقطـه اشـتراکی بـا بـازار ندارنـد. این هـا مانند برچسـبی 
می باشـد کـه دیـر یـا زود بازار و بعد شـهر را از بیـن می برند. در 

حالـی که مـا بایـد بـازار را حفاظت و حمایـت کنیم.

گزارش »پیام ما« از ساخت  پروژه تجاری در حریم بازار تاریخی

سیتی سنتر وکیل
 باید کوتاه شود

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir

گفت و گو

االهه آذرنوش، کارشناس معماری در گفت و گو با »پیام ما«:

چنین پروژه هایی فرهنگ شهر کرمان
را بر باد می دهند

 متأسفانه بازارهای تاریخی ایران را 
فراموش کردیم و مانند معماری دوبی به 

دنبال پاساژ هستیم
 چیزی که االن آن را گم کرده ایم شهر 

است نه نیاز به پاساژ
  ساختن برج آهنی و شیشه ای و پاساژ 

نیاز فرهنگی شهر و جامعه را برآورده 
نمی کند. این مانند ماشینی است که بلد 

نیستیم با آن رانندگی کنیم
 این ساخت وسازها کامالً متضاد با الزامات 

میراث فرهنگی می باشد چراکه بالهایی 
که بر سر شهرمان تابه حال آمده است 
براساس همین الزامات بوده اند. مانند 

تعرض به نمای میدان تاریخی مشتاق
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داستان

بازار؛ رونق ندارد
مـن و پـدر و پدربزرگـم در بـازار میدان قلعـه مغازه 
داشـتیم. امـا از جـد مـا بـه آن طـرف در کاروانسـرای 
هندوهـا و کاروانسـرای حـاج مهـدی عطاری داشـتند. 
هـر عطـار، در بازار کرمان یک لقب داشـته اسـت. مثل 
عطـار پـور، عطـار زاده و... مـا هـم لقب مـان »عطری« 
اسـت. از وقتـی هـم که یـادم می آیـد در همیـن بازار، 
زیـر دسـت پـدرم به عطـاری مشـغولم. قدیم ایـن بازار 
بـا بـازار قلعـه محمـود -کـه در آن سـوی خیابـان امام 
اسـت- بـه هم پیوسـته بـود و یک بـازار محسـوب می 
شـد. در دهـه 40 خیابـان ششـم بهمن)امـام کنونـی( 
احـداث شـد و بـازار بـه دو تکـه تقسـیم شـد، اآلن هم 
بـه همیـن صـورت اسـت. بـازار میـدان قلعـه، کـه در 
حـال حاضـر از رونـق افتـاده و بیـش تـر مغـازه هـای 
آن تعطیـل اسـت، از راسـته اصلـی بـازار پـر رونـق تـر 
بـوده اسـت. بازرگانـان، شـتر شـتر کاال مـی آوردنـد و 
در کاروانسـراها بـار مـی انداختنـد. تجـار کرمانـی هـم 
کاالهـا را مـی خریدنـد و در بـازار توزیـع مـی کردنـد. 
کـم کـم بازرگانـان مهم و سـرمایه دار از ایـن جا رفتند 

و بـازار سـوت و کور شـد.
دوست داشتم عکاس شوم

من در دوران نوجوانی دوسـت داشـتم، عکاس شـوم. 
از طـرف خانـواده هم اصراری بـر ادامه کار پـدرم نبود. 
حـدود دو سـال هم در زمینه عکاسـی تـاش کردم. اما 
بـه ایـن نتیجه رسـیدم کـه در کار عکاسـی نمـی توانم 
موفـق شـوم. بـا پدرم مشـورت کـردم. پـدرم گفت:»تو 
بایـد عطـار شـوی. چـون عطـاری در خـون توسـت.« 
وقتـی فکـر کـردم دیـدم اسـتعداد عطـاری را دارم. بـه 
نصیحـت پـدرم گـوش کـردم و عطـار شـدم. کارم را 
بـدون واهمـه و بـا اطمینـان شـروع کـردم. آن زمـان 

هفده سـال داشـتم.
عطاران؛ حکیم بودند

در سـن 23 سـالگی ازدواج کـردم. وقتـی کـه گفتم 
مـن عطـار هسـتم خانـواده همسـرم اسـتقبال کردنـد. 
بـازاری  درسـت اسـت کـه عطـاری هـم یـک شـغل 
محسـوب مـی شـود. امـا از قدیـم همـواره عـاوه بـر 
ایـن کـه عطـاران را کاسـب بـازار مـی دانسـتند، یـک 
تمایـز هم بین شـغل عطـاری و دیگر مشـاغل قائل می 
شـدند. از قدیـم االیـام بـه عطـاران، حکیم مـی گفتند. 

یعنـی کسـی کـه از دانایـی بهـره دارد. 
تنها بازمانده عطاران بازار

مـن تنهـا بازمانـده عطـاران ایـن بـازار هسـتم. در 
سـال 1360 بیـش از 30 عطـاری در بـازار میدان قلعه 
بـود کـه همه هم مشـتری داشـتند و بـازار از جمعیت 

نمـی افتـاد. اصا کسـی فکر رفتـن از بازار را نداشـت. 
امـا وضعیـت بـه گونـه ای شـد کـه همـه رفتنـد. بـه 
نقـاط دیگـر شـهر رفتنـد تـا کاسـبی بهتـری داشـته 
باشـند. امـا مـن نرفتـم. اخـاق خانوادگـی مـا طوری 
اسـت کـه بلند پـروازی نمی کنیـم. من همـان طوری 
کار کـرده ام کـه پـدرم و پدربزرگـم کار کـرده انـد. 
همیـن هفتـه پیـش داشـتم به همیـن قضیـه فکر می 
کـردم کـه من کار خوبـی کـرده ام در این بـازار مانده 
ام یـا نـه؟ امـا بـه ایـن نتیجه رسـیدم که بـزرگ ترین 
سـرمایه یـک کاسـب، اعتبـار و آبرویش اسـت. ممکن 
اسـت یک کاسـب، سـرمایه نداشـته باشـد، امـا اعتبار 
و آبـرو داشـته باشـد و همیـن اعتبـار او را زنـده نگـه 
داشـته باشـد. من همیشـه از خـدا خواسـته ام که اگر 
قـرار اسـت روزی نزد مشـتریانم بـی اعتبار شـوم، یک 
روز زودتـر مغـازه ام بسـته شـود. مـردم، مـرا ایـن جا 

نگـه داشـته اند. 
روزی که تا شب مشتری نداشتم

در روزگار جوانـی ام یـک روز بـه مغازه آمـدم. آب و 
جـارو کـردم. کنـدر و دشـتی دود کـردم و درب مغـازه 
نشسـتم. از صبـح تا ظهـر هیچ کس بـرای خرید نیامد. 
ظهـر برای نماز به مسـجد ملـک رفتم. بعـد از نماز هم 
بـه خانـه نرفتـم و دوبـاره بـه مغازه آمـدم بلکـه قدری 
کاسـبی کنـم. امـا تـا شـب هـم حتـی یـک مشـتری 
نیامـد. آن روز حتـی یـک دانـه هـل نفروختـم. وقتـی 
کـه داشـتم درب مغازه ام را می بسـتم، یـک نفر کنارم 
ایسـتاد و گفت:»مـن دو روز اسـت که غـذا نخورده ام و 
گرسـنه ام. قسـم خـورد که حقیقـت را مـی گوید. من 
هـم کـه از صبح حتـی یک ریال کاسـبی نکـرده بودم، 
پنـج تومان از جیبـم درآورده و به او دادم. وقتی که آن 
فـرد از مغـازه ام دور مـی شـد، گفت:»سـید، خـدا صد 
برابـر ایـن پـول را به تـو بدهد!« مـن مغازه را بسـتم و 
بـه سـمت خانـه حرکت کـردم. به چهارسـوق رسـیدم. 
بـه نقطـه ای کـه چنـد عمـده فـروش عطاری هسـت. 

یکـی از عطـاران رفسـنجان را دیدم.
گفتم:»خانـه!«  روی؟«  مـی  کجـا  پرسید:»سـید،   
تـو جنـس  از  ام کـه  آمـده  از رفسـنجان  گفت:»مـن 
بخـرم.« از بیـن آن همـه عطار و عمده فـروش به مغازه 
مـن آمـد. دسـت در دسـت هـم بـه مغـازه آمدیـم. بـا 
کمـک او اجنـاس را از مغـازه بیـرون ریختیـم. با کمک 
یـازده شـب  تـا سـاعت  و  را وزن کردیـم  اجنـاس  او 
کارمـان طول کشـید. سـه سـاعت جنس مـی فروختم. 
یعنـی در عرض سـه سـاعت به انـدازه یک ماه کاسـبی 
کـردم. آن جـا بـود کـه مـن این قضیـه را لمـس کردم 
کـه خـدا هیـچ یـک از بندگانـش را بـی روزی نمـی 

گذارد.  

پدرم می گفت به هر جا رسیدی
 سعی کن آدم باشی

پـدرم خاطره ای از دوران کاسـبی خود برایم تعریف 
مـی کـرد. قدیـم االیـام، مردانـی بودند که بـا یک تیپ 
خـاص بـه میـان مـردم مـی آمدنـد. بـا کـت و شـلوار 
مشـکی، پیراهـن سـفید دکمـه بـاز، کاه مخملـی و 
پاشـنه هـای خوابانـده کفـش و... که بـه آن ها »داش« 
مـی گفتنـد. پـدرم مـی گفـت:» روزی یکـی از همیـن 
داش هـا درب مغـازه ام آمـد. روی میـز مغـازه ام، یـک 
ظـرف قرار داشـت کـه در آن نارگیل های دو نیم شـده 
کـه بـه آن ها»کاسـه نارگیـل« گفتـه مـی شـد ریخته 
بـودم. داش بـه مغـازه ام رسـید و بـا همـان لحن داش 
وار خـود گفت:»عطـری!« گفتم:»بلـه!« گفت:»گرسـنه 

ام، یکـی از ایـن کاسـه نارگیـل ها بـردارم؟«
 بـه ناچـار گفتم:»بردار!« داش؛ دسـتش را دراز کرد. 
یکـی از کاسـه نارگیـل هـا را برداشـت. بنکـه عسـل را 
هـم پیـش کشـید. درش را بـاز کـرد. کاسـه نارگیـل 
را زیـر بنکـه گرفـت و عسـل هـا را در آن ریخـت تـا 
لبالـب شـد. همان کنار مغـازه روی پاهایش)سـرچنگو( 
نشسـت و شـروع بـه خـوردن کرد. عسـل هـا و نارگیل 
هـا را خـورد. دسـت هـا را شسـت و سـبیل هایـش را 
پـاک کـرد و رفـت. وقـت رفتـن، پشـت سـرش را هـم 

نـگاه مـی کرد تـا عکـس العمـل مـرا ببیند.
 در آن روز مـن هیـچ مشـتری نداشـتم. مغـازه را 
بسـتم و بـه خانـه رفتـم. روز بعـد شـاید بیسـت، سـی 
مشـتری داشـتم.« پـدرم ایـن خاطـره را برایـم تعریف 
کـرد و گفت:»همـه ایـن هـا را گفتـم کـه بگویـم، آن 
روزی کـه هیـچ مشـتری نداشـتم گذشـت. آن روزی 
کـه سـی مشـتری داشـتم هـم گذشـت. امـا تـو در هر 
شـرایطی چـه در شـرایط سـخت و چـه در روز راحتـی 

سـعی کـن آدم باشـی!«

رفتار مناسب با مشتری
یـک روز خانـم مسـنی بـه مغـازه مـن آمد. مقـدار و 
مبلـغ بسـیار جزئـی خریـد کـرد. وقتـی کـه جنـس ها 
را بـه او دادم، از تـه دل گفت:»خـدا بـه تـو برکت بدهد. 
مـن از صبـح تـا حاال سـه، چهار تا عطـاری رفتـه ام؛ اما 
کار مـرا راه نینداختـه انـد. شـما بـدون توجه به سـود و 
زیـان کارم را راه انداختیـد.« آن روز گذشـت. ایـام عیـد 
نـوروز شـد. دیـدم یـک جماعـت تقریبا بیسـت نفـره به 
درب مغـازه ام آمدنـد. آن قـدر کـه همـه تعجـب کـرده 
بودنـد، بـازار چـرا ایـن قـدر شـلوغ شـده اسـت. همـان 
خانم مسـن همراهشـان بود. سـامی کـرد و گفت:»این 
هـا اقـوام مـن هسـتند کـه از تهـران بـرای کرمانگردی 
آمـده انـد. مـی خواسـتند سـوغات بخرنـد که من شـما 
را بـه آن هـا معرفـی کـردم.« آن روز هـم مقـدار زیادی 
سـوغات کرمـان بـه آن هـا فروختـم. دلیلش هـم رفتار 
مناسـبی بـود که مـاه ها قبل با مشـتری ام داشـتم. من 
مشـتری هایـی دارم کـه 30 سـال اسـت از مـن خریـد 
مـی کننـد. به ایـن دلیل که برایـم فرقی نـدارد چه قدر 
جنـس مـی خواهند. کـم و زیـادش برایم تفاوتـی ندارد.

آمده ام روحیه بگیرم
یـک روز صبـح زود مغـازه ام را بـاز کـردم. زمسـتان 
بـود و بـرف مـی باریـد. یـک پیرمـرد خـوش پـوش از 
ماشـین پیـاده شـد. زیر سـقف بـازار آمد. دسـت هایش 
را از دو طـرف بـاال آورد و شـروع به بوکشـیدن کرد. من 
خیلـی تعجـب کـردم. او به ایـن حرکتش ادامـه می داد 
و مـن هـم نگاهش می کـردم.  دلیل کارش را پرسـیدم. 
گفت:»مـن کرمانی و بچه میدان قلعه هسـتم. 50 سـال 
اسـت کـه آلمـان زندگـی مـی کنـم. بهتریـن زندگی و 
خانـه و ماشـین را دارم. بهتریـن رفـاه را در آلمـان دارم؛ 
امـا کـم آوردم. با خودم گفتـم باید به کرمان بـروم. باید 

بـه میـدان قلعه بـروم و روحیـه بگیرم.«

گفت و گو با سید جالل انصاری)عطری( آخرین بازمانده عطاران بازار میدان قلعه؛

بازار را سوت و کور کردند
روزگاری که گذشت

عبدالحسین صنعتی زاده
بخش صد و سیزده

و جمهـوری  قاجاریـه  ]بیـن طرفـداران 
 1300 ابتـدای  سـال های  در  خواهـان 

]... بـود  درگیـری 
ناطـق هـا حـرف هایـی بـی سـروته و بـی اثـر 
مـی زدند. کسـانی کـه در آن جا ایسـتاده به همه 
کـس شـباهت داشـتند به جـز انقابیـون! بعضی 
از تماشـاچیان تخمـه مـی شکسـتند. از جملـه 
الواعظیـن  ضیـاء  آقـای  نفرشـان  یـک  ناطقیـن 
را  بـود. معلـوم مـی شـد آن سـخنان  شـیرازی 
اجبـاراً مـی گویـد. نمی دانسـت چگونـه آن منبر 
ایـن مسـئله  برایـش  زیـرا  برسـاند.  آخـر  بـه  را 
غامـض بـود کـه آیـا آن اظهـارات و جمهـوری 
خواهـی عملـی اسـت و انجـام مـی گیـرد یـا آن 
کـه در آتیـه بـرای حرف هـا و تظاهراتـی که می 
کـرد، مـورد مواخـذه قـرار می گیـرد و بـرای آن 
کـه زیـاد هـم بـه جمهـوری خواهـی پافشـاری 
نکـرده باشـد و جـای مهـر نمـازی باقـی بگـذارد 
تکیـه کامـش را امام زمان قـرار داده بود و فریاد 
مـی زد یـا امام زمـان ملت ایران به سـتوه آمده و 

خواهد. مـی  جمهـوری 
روز دیگـر از همـان صبـح جنـب و جوشـی در 
خیابـان هـا ظاهر بود. بعضی درشـکه هـا با عجله 
مسـافرین خـود را مـی رسـانیدند. سردسـته ها و 
کسـانی کـه بایسـتی عملـدار نهضـت و مخالفتی 
کـه شـروع می شـد باشـند بـا شـتاب در تاش و 
کوشـش بودند و شـعارهایی را که سیدمحمدتقی 
نقـاش نوشـته بـود از او گرفتـه و بـه سـر محل و 

پاتـوق جمعیـت خود مـی رفتند.
از دو سـاعت بعـد از ظهر دسـته های جمعیت 
کـه هر دسـته ای پیش نمـاز و مجتهد محله خود 
را بـه جلـو انداخته بودنـد، به جانب بهارسـتان با 
سـام و صلـوات بـه راه افتادنـد. پیـش نمازهـا و 
روحانیونـی کـه همه جـا جلوجلـو در صفوف این 
دسـته هـای مختلـف قـرار گرفتـه بودنـد، تحـت 
الحنـک عمامـه های سـفید خـود را مثـل آن که 
بـه جهـاد مـی رونـد از یـک طـرف صـورت خود 
آویـزان کـرده و بـا قیافـه هـای حـق بـه جانب و 
از حـال رفتـه مثـل آن که خودشـان نمـی رفتند 

همراهـان و مـردم آن هـا را می گشـایند.
بـا آن کـه چندیـن سـال در طهـران زندگانـی 
کـرده بودم هیـچ گاه آن اشـخاص را ندیده بودم. 
مثـل ایـن کـه تـا آن روز سـال هـا از خانـه های 
خـود بیـرون نیامـده و ظاهـر نشـده بودنـد. ایـن 
دسـته هـا تنهـا از یـک کوچـه یـا بـا یـک محله 
بـه خصوصـی نبودنـد. بلکـه از تمـام محـات و 
کوچـه هـا با یـک مقصـد و هدفـی معلوم بـه راه 
افتـاده هـدف شـان این بود کـه با رفتـن مجلس 
انجـام  شـرف  در  کـه  اقدامـی  از  ملـی  شـورای 
یافتـن بـود جلوگیـری نماینـد. مـی گفتنـد عده 
ای از طرفـداران سـردار سـپه خـود را بـه صورت 
جمهـوری خـواه در آورده و در مجلـس شـورای 
بـه وسـیله سـخنرانی و  ملـی اجتمـاع کـرده و 
دادن شـعارهایی بـر تائیـد رژیـم جمهـوری مـی 
و  تاثیـر  تحـت  را  مجلـس  نماینـدگان  خواهنـد 
هیاهـو قـرار داده و اگـر از جانـب ملـت در مقابل 
آن عـرض اندامـی نشـود بـا تشـبثاتی کـه مـی 
شـود نماینـدگان مجلسـم راغـب گشـته و با یک 
نشسـت و برخاسـت ناچـار مـی شـوند بـه دولت 
امـا  اساسـی خاتمـه دهنـد.  قانـون  و  مشـروطه 
همـه ایـن مردمـی کـه بـه راه افتـاده بودنـد این 
حـرف هـا را نمـی زدند. اصـًا بیشترشـان نه می 
دانسـتند مشـروطه چیسـت نه از رژیم جمهوری 

اطاعـی داشـتند.
کـه  کسـانی  همـان  یعنـی  ای  عـده  فقـط 
سـردمدار و محـرک بودنـد آن حـرف هـا را مـی 
زدنـد. آن هـا هـم آن چـه را بـه آن هـا یـاد داده 
بودنـد، بـه سـایرین القـا مـی کردنـد. موقعی که 
در جلـوی درب حجـره ایسـتاده و بـه عبـور ایـن 
اجتمـاع تماشـا مـی کـردم در کنار مـن دو نفر از 
آن یهـودی هـای دوا فـروش کهنـه کار ایسـتادم 
و آهسـته بـا یکدیگـر صحبـت مـی داشـتند. یک 
نفرشـان از آن دیگـری می پرسـید چـرا این طور 
زیـر بازوهـای ایـن آقایـان پیـش قـدم را از دو 
طـرف گرفتـه انـد؟ آن دیگـری در جوابـش گفت 
بـرای آن کـه اگـر پـای حملـه و کتکـی در میان 
آیـد ایـن آقایـان نتواننـد فـرار نمایند. هر کسـی 
چـون بـه ایـن دسـته جـات و جمعیـت، برمـی 
خـورد متوجـه ایـن مطلب می شـد کـه همه این 
اشـخاص بـا یـک نقشـه و دسـتور بـه  خصوصـی 
آن قسـم صـف آرایی کـرده و به طرف بهارسـتان 

روند. مـی 

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.

@sistaninejad تلگرام       y.sistani@gmail.com         18 شامره تلفن: 32471390 از ساعت 11 تا

بـازار میـدان قلعـه از بازارهـای تاریخـی کرمـان اسـت و بخشـی از بـازار بـزرگ 
کرمـان بـه شـمار مـی آیـد. ایـن بـازار در قدیـم رونـق فراوانـی داشـته و صـدای 
چنـگ لحـاف دوزان و عطـر عطـاری هـای آن گـوش و شـامه را نـوازش مـی کـرده 
اسـت. بـوی کنـدر و دشـتی هـر صبـح گاهـان جان آدمـی را زنـده می کـرده و آتش 
گـردان هایـی کـه پـس از دود کـردن عـود و عنبر، آتـش کاله قلیان هایی می شـده 
کـه صاحبـان حجـره هـا بـا قـل قـل آن سـاعتی را بـه اسـتراحت مـی گذراندنـد. اما 
حکایـت بـازار قلعـه امـروز، حکایتـی دیگـر اسـت. حکایـت عطـاری هایـی کـه دیگـر 
نیسـتند. حکایـت حجـره هـای کوچـک و بزرگـی که هرگـز کرکره شـان بـاال نمی رود 
و قفـل هـای شـان گشـوده نمـی شـود. حکایـت بـازاری بـی رونـق کـه محـل عبـور 

شـهروندانی اسـت کـه از بـازار اصلـی قصـد رفتـن بـه خیابـان را دارنـد. 
در ابتـدای ایـن بـازار، هنـوز یـک عطـاری از پـس قـرن هـا باقـی مانـده تـا همچنـان بـه قـول اسـتاد 
باسـتانی پاریـزی »ختمـی و بابونـه« اش شـفا بخـش مـردم کرمـان باشـد. عطـاری سـید جـالل انصـاری 
کـه بـه »عطـری« معـروف اسـت، دویسـت سـال اسـت کـه در بـازار میـدان قلعـه و پیـش از آن در 
کاروانسـرای »هندوهـا« و »سـید مهـدی« نفـس مـی کشـد. خانـواده ای کـه جـد در جـد عطـار بـوده اند 
و تـا کنـون کـه »سـید جـالل« آخریـن حلقـه ایـن زنجیـره اسـت و نمـی دانـد که نسـل بعـدی بـه عطاری 
خواهنـد پرداخـت یـا خیـر؟ حکایـت امـروز و دیـروز بـازار میـدان قلعـه را از قـول آخریـن بازمانـده 

بـازار می خوانیـم؛ ایـن  عطاری هـای 

یاسر سیستانی نژاد
Yaser@payamema.ir
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
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صنعت و معدن

مهـدی کرباسـیان در گفـت و گـو یـی درباره اسـتراتژی 
کالن ایمیـدرو، بخـش معـدن و صنایـع معدنـی پـس از 
برجـام و انتقـاد هـای پیـش رو، همکاری با شـرکت های 
خارجـی، اکتشـاف، وضعیـت مـواد معدنـی در بازارهـای 

جهانـی و غیـره اظهـار نظـر کرده اسـت . 
 اسـتراتژی کالن »ایمیـدرو« در حـوزه معـدن و صنایع 

معدنی چیسـت؟ 
سـازمان توسـعه و نوسـازی معـادن و صنایـع معدنـی ایـران بـه 
عنـوان یک سـازمان توسـعه یی وظیفه دارد که در حـوزه معدن و 
صنایـع معدنی فعال باشـد. این سـازمان باید بتوانـد ظرفیت های 
کشـور را از قـوه بـه فعل تبدیل کند. بدیهی اسـت کـه با توجه به 
اصـل 44 قانـون اساسـی در جایی که بخش خصوصـی ورود پیدا 
می کنـد مـا ورود نخواهیـم کـرد. یا طبق قانـون، ما تـا 49 درصد 
می توانیـم در سـرمایه گذاری صنایـع معدنـی با بخـش خصوصی 
و سـرمایه گذاران خارجی مشـارکت داشـته باشـیم. همچنین اگر 
ایـن معـادن در نقـاط محروم باشـد، ضـرورت حضور ما احسـاس 
شـود و بخـش خصوصـی ورود پیدا نکند، مـا می توانیم صد درصد 

نیـز وارد شـویم و کل مجموعـه را در اختیار بگیریم.
نکته بسـیار مهم این اسـت که وظایف تعریف شـده برای سازمان 
توسـعه صنایع معدنی ایران دقیقا بر اسـاس سیاسـت های تعریف 
شـده در اقتصـاد مقاومتی اسـت؛ چرا کـه ایران جزو کشـورهایی 
بـا ظرفیـت بسـیار خوبـی در حـوزه معـدن اسـت و بـا توجـه به 
سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی، ایـن سـازمان بایـد در حـوزه 
اکتشـاف و فنـاوری و در نهایـت در حـوزه صنایـع معدنـی فعـال 
باشـد. ما فکر می کنیم یکی از وظایفی که دولت دارد و در برنامه 
ششـم توسـعه بایـد دولـت و مجلس بـه آن توجه کننـد، اقتصاد 
مقاومتـی اسـت. بـه همین منظـور، جلوگیـری از خام فروشـی و 
اسـتفاده از ظرفیت هـای درون گـرای کشـور بـرای اینکـه بتوانـد 
در حـوزه معـدن در صحنـه بین المللی حضور داشـته باشـد و در 
راسـتای رشـد کشـور قدم بردارد، ضرورت دارد و خوشـبختانه در 
ایـن حـوزه ظرفیت های بسـیار خوبی در کشـور داریم. متاسـفانه 
در بیشـتر نقاط کشـور کار اکتشـافی صورت نگرفته اسـت. طبق 
آمـار، 100 هـزار کیلومترمربع طی80 سـال گذشـته کار معدنی 
انجـام داده ایـم و همیـن ظرفیـت با توجـه به فناوری هـای جدید 
بـه نظـر می رسـد که جـای رشـد دارد. یکـی از ظلم هـای تحریم 
بـر ایـران این بـود که کشـورمان از فناوری های جدید بـه ویژه در 
حـوزه معـدن عقـب افتـاد. در همین حـال، اکنون یکـی از نتایج 
برجـام ایـن اسـت کـه شـرکت های معتبـر بین المللـی در حوزه 
اکتشـاف و اسـتخراج به کشـور آمده اند و می توانیـم ظرفیت های 

بالقـوه را هرچـه بیشـتر به بالفعـل تبدیل کنیم.
 برخـی از فعـاالن اقتصـادی معتقدنـد کـه ایمیـدرو 
پروژه هـای سـرمایه گذاری بـزرگ خارجـی را انحصـاری 
کـرده و اجـازه حضـور فعاالن بخـش خصوصـی را نداده 

. ست ا
اصـا ایـن موضـوع را قبـول نـدارم. دلیـل آن هـم این اسـت که 
مـن در همیـن مصاحبه اعام می کنـم، هرکـدام از فعاالن بخش 

خصوصـی عاقه منـد هسـتند کـه جایگزیـن ایمیـدرو شـوند، 
سـهم ایمیـدرو را در همـه مذاکـرات کـم می کنیم و حتـی اجازه 

می دهیـم، ایـن شـرکت ها در مذاکـرات جایگزیـن شـوند.
مـا بـرای واگـذاری پروژه هـا بـه بخش خصوصـی اعـام آمادگی 
می کنیـم؛ چـرا کـه اگـر سـمت تاسـیس شـرکت برویـم و آن را 
راه انـدازی کنیـم، طبـق قانـون باید طی 3 سـال به فروش برسـد 
و خزانـه نیـز پـول آن را بـه مـا بـاز نمی گردانـد. همانطـور که ما 
بایـد چیـزی در حدود 900 میلیارد تومان سـال گذشـته از خزانه 
بابـت 70  درصـد فـروش اموال ایمیـدرو پول دریافـت می کردیم، 
امـا طبـق قانـون بـه مـا پولی پرداخـت نشـد و رقمی محـدود به 
مـا بازگردانـده شـد.لذا ما قطعا عاقـه داریم هر جایـی که بخش 
خصوصـی ورود پیـدا کنـد و آمادگـی آن کار را داشـته باشـد، 

ایمیـدرو خـود داوطلبانه کنـار برود.
عقب  ماندگی هایـی در حـوزه اکتشـافات معدنـی وجـود دارد، آیـا 

تاکنـون ایـن عقـب افتادگی جبران شـده اسـت؟ 
مـا در حـوزه اکتشـاف بـه چند دلیل نتوانسـتیم بـه خوبی موفق 
شـویم. اصلی تریـن دلیـل این اسـت که ریسـک در اکتشـاف باال 
اسـت، زیـرا شـما خیلـی جاهـا هزینـه و حتـی معدنی را کشـف 
می کنیـد، ولـی ممکن اسـت معـدن اقتصـادی نباشـد. از همین 
رو، تمامـی هزینه هـا سـوخت می شـود. بـه همیـن دلیـل بخش 
خصوصـی خیلی در حوزه اکتشـاف سـرمایه گذاری نکرده اسـت. 
بـر این اسـاس، حوزه اکتشـاف بیشـتر دولتی بـوده و متصدی آن 
سـازمان زمین شناسـی و اکتشـافات معدنـی و وزارت صنعـت و 
معـدن دوره هـای گذشـته بـوده اسـت و همانطـور کـه می دانید 
باعـث  بودجـه دولـت بسـیار محـدود اسـت، همیـن موضـوع 
می شـود کـه اکتشـاف نتوانـد در جهـت وسـیعی حرکـت کنـد. 
شـاید اگـر نیـاز باشـد، بایـد قوانینـی را تنظیـم کنیـم که بخش 
خصوصـی عاقه منـد شـود تـا سـرمایه گذاری کنـد. در حـال 
حاضر، تنها عملیات اکتشـاف 100 هزار کیلومتر از کشـور تقریبا 
بـه اتمـام رسـیده اسـت و هنـوز می توانیـم در اماکنـی کـه فکـر 
می کنیم ظرفیت دارد، با سیسـتم ماهواره منابع جدید به دسـت 
بیاوریـم. در همیـن راسـتا، در ایمیدرو یک کار اساسـی را شـروع 
کردیـم و 250 هـزار کیلومتـر مربع کار اکتشـافی را آغاز کردیم و 
خوشـبختانه طی یک و نیم سـال گذشته بسـیار موفق بودیم. در 
مجموع، اکنون در 21 اسـتان کشـور به صورت فعال حضورداریم. 
بدیهـی اسـت برخـی از اسـتان های مرکـزی یـا شـرقی کشـور 
پتانسـیل بیشـتری بـرای معـادن بـزرگ دارنـد و در نقـاط غرب 
و شـمال کشـور، بـا توجـه بـه امکانـات، فعالیـت را آغـاز کردیم. 
امیدوار هسـتیم که تا پایان سـال بتوانیم خبرهای خوشـی برای 
مردم به همراه داشـته باشـیم. آنچه می توان گفت، از شـهریورماه 
تاشـمان این اسـت که معادنی که از قسـمت اکتشـاف به نقاط 
امیدبخـش رسـیده ایم، بتوانیـم بـه بخـش خصوصـی داخلـی و 
خارجـی ارائـه دهیـم کـه اگـر مایل باشـند بـرای ادامه اکتشـاف 

و سـرمایه گذاری وارد عمـل شـوند.
 آیا ما توانایی اکتشافات جدید را داریم؟

در رابطـه بـا اکتشـاف، خوشـبختانه پـس از برجـام بـه سـمت 

فناوری هـای جدیـد اکتشـافی پیـش می رویم و بحـث ژئوفیزیک 
هوایـی در حـال انجـام اسـت امـا از اطاعـات ماهواره یـی بایـد 
بیشـتر اسـتفاده کنیـم زیـرا جـزو محدودیت هایـی بـود کـه مـا 
در حـوزه معـدن نمی توانسـتیم به آن دسترسـی داشـته باشـیم 
کـه خوشـبختانه اخیـرا توانسـتیم اسـتفاده کنیـم. همچنیـن 
ماشـین های جدید اسـتخراجی را توانسـتیم اسـتفاده کنیم، ولی 
در حـوزه اکتشـاف و اسـتخراج بایـد دولت سـرمایه گذاری الزم را 
انجـام دهد. پیشـنهاد ما در برنامه ششـم این اسـت کـه وامی در 
حـد 3 میلیـارد دالر بـه ایمیدرو پرداخت شـود تا پس از 5 سـال 
ایـن پـول به دولـت بازگردد. همین موضـوع به ما اجـازه می دهد 

کـه مـا بتوانیم یـک کار اکتشـافی وسـیع را انجـام دهیم.
 فعـاالن حـوزه سـنگ آهن شـما را متهـم می کنند به 

دفـاع از فوالدی هـا؛ آیـا اینگونه اسـت؟
ما به دلیل اینکه خود تولیدکننده سـنگ آهن در کشـور هسـتیم، 
حتمـا اینگونه نیسـت. مـا در موضـع رفاقت و حکمیت هسـتیم. 
قطعـا ایمیـدرو بـه صـورت بنگاهـی فکـر نمی کنـد و مـا اعتقـاد 
داریـم فوالدی هـا نیـز بایـد بـه تعهـدات خـود عمـل کننـد. امـا 
نکته یـی کـه در ایـن بیـن وجـود دارد، ایـن اسـت کـه دو طـرف 
بایـد مفاهمه داشـته باشـند و بپذیریم کـه فوالدی ها بـا یکدیگر 
مشـکل دارند و از سـوی دیگر، سـنگ آهنی ها نیز مشـکل دارند. 
در ایـن زمینـه، جلسـات خوبـی برگـزار شـده و امیدواریـم ایـن 

جلسـات نتیجه بخش باشـد.
 بـا توجه بـه کاهش قیمـت نفـت، برخی کارشناسـان 
معتقدنـد کـه بناسـت سـرمایه گذاری هایی در بخش طال 
انجام شـود، فکـر می کنید با توجـه به اینکه سـرمایه ها 
در حـال گردش به سـمت طالسـت، ما می توانیـم در این 

خصوص جذب سـرمایه داشـته باشیم؟
قطعـا طـا یکـی از زمینه هـای خـوب در هـر کشـوری اسـت 
کـه می توانـد جـذب سـرمایه کنـد و بایـد بپذیریـم کـه مسـائل 
اقتصـادی و بهره بـرداری آن بایـد وجـود داشـته باشـد. مـن فکر 
می کنـم کـه این حـوزه بـه مانند حوزه هـای دیگر جای وسـیعی 

بـرای کار در داخـل کشـور داشـته باشـد.
 در مـورد مـازاد گفتـه بودیـد بـه سـطح جدیـدی از 
اکتشـاف رسـیدیم، بناسـت ما مازاد طال را صـادر کنیم؟ 

در واقـع اکنـون فـروش طا در موته و زرشـوران در بورس اسـت. 
بدیهـی اسـت افرادی کـه از ما خریـداری می کنند، ممکن اسـت 
جـزو سیاسـت های آنهـا باشـد کـه صـادر کننـد. مـا آن زمینه را 
پیگیـری نمی کنیـم. مـا در بـورس کاال بـه قیمـت بین المللـی 
می فروشـیم و خریدار اسـت که بـرای صـادرات آن تصمیم گیری 
می کنـد. احسـاس شـخصی من این اسـت کـه اگر داخل کشـور 
بتوانیـم صنایع پایین دسـتی طـا را فعال کنیم قطعـا ما کمبود 

طـا داریـم و بایـد حتی واردات نیز داشـته باشـیم.
پـس از برجـام برای صـادرات، دیگـر محدودیتی وجود 

ندارد؟ 
در مـورد صـادرات بایـد بپذیریم که جابه جایی وجـه به طور کامل 
عملیاتـی نشـده اسـت. بانک هـای اروپایـی هنـوز ماننـد شـرایط 
قبـل از تحریـم بـا ایـران فعالیـت نمی کننـد ولـی خوشـبختانه 
خیلـی از مشـکات برطـرف شـده اسـت. یکـی از سـخت ترین 
جاهایـی کـه مشـکل داشـتیم مـس بـود و خوشـبختانه آن هـم 
شـرکت های معتبـر اروپایـی، خریدهـای خود را به طور مسـتقیم 

انجـام می دهنـد.
 در حال حاضر با چه کشورهایی همکاری دارید؟

مـا اول بـا اروپایی هـا شـروع کردیـم و در 7-8 مـاه گذشـته، بـا 
ایتالیا، آلمان، فرانسـه و سـوئیس به طور جـدی در حال همکاری 
و در آسـیا بـا کشـورهای هنـد و کره جنوبـی فعـال هسـتیم. 
خوشـبختانه مذاکرات خوبی با بعضی از شـرکت های اسـترالیایی 
و ژاپنـی داشـتیم. بـا چیـن هـم همکاری هـای گذشـته خـود را 
ادامـه می دهیـم و امیدواریـم کـه ارتبـاط بـا سـایر کشـورها نیز 

ادامـه پیـدا کند.
 انتقـال تکنولـوژی در حـال حاضـر چگونـه صـورت 

می گیـرد؟ 
انتقال تکنولوژی یکی از سیاسـت های دولت اسـت. بدیهی اسـت 
ایـن انتقـال تکنولـوژی در جاهایـی کاربـرد دارد که برای کشـور 
سـود آور باشـد. مـا در حـال حاضـر، قراردادهایـی که بـا ایتالیا و 
آلمان بسـتیم خودشـان کارخانه ماشین سـازی راه انـدازی کردند 
و به سـایر کشـورها پیشـنهاد شـرکت های مشـترک داده ایم که 
باید انتقال تکنولوژی انجام شـود و این جزو سیاسـت هایی اسـت 

که دولـت دنبـال می کند.

کرباسیان مدیر عامل ایمیدرو: 

آماده واگذاری سهم ایمیدرو 
به بخش خصوصی هستیم

 خبر
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان 

خبر داد:

صدور مجوز احداث 3 سیلو 
ذخیره غالت در جنوب کرمان

 بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان صنعـت، معدن 
و تجـارت، رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت 
جنـوب کرمان گفت: با توجه پتانسـیل های کشـاورزی 
خصوصـاً در بحـث غات، با تولید بیـش از 285 هزارتن 
در جنـوب کرمـان و اهمیـت این محصـوالت در زندگی 
تمامـی اقشـار جامعـه، نیـاز به وجـود چندین سـیلو در 

منطقه احسـاس می شـد.
وی ادامـه داد: در حـال حاضـر در جنـوب کرمـان 
فقط یک سـیلوی ذخیـره گندم در شهرسـتان جیرفت 
وجـود دارد کـه در فصـل تولیـد بـه علـت حجـم باالی 
جنـوب  کشـاورزان  نیازهـای  پاسـخگوی  محصـوالت، 
اسـتان نیست و در این راسـتا مشکات زیادی در جهت 
حمـل و نقـل و فـروش محصول بـرای کشـاورزان پیش 
مـی آیـد.  وی در بخـش دیگری از سـخنان خـود اظهار 
داشـت: یکی از استراتژی های سـازمان در بحث احداث 
صنایـع مرتبط بـا محصوالت کشـاورزی و توزیع متوازن 
صنعـت در تمامـی شهرسـتان هـای جنـوب کرمـان، 
سـاخت سـیلوهای نگهـداری غـات در منطقـه بـوده 
اسـت که بحمـدهلل از ابتدای سـال جاری مجـوز احداث 
3 سـیلو بـا ظرفیـت جمعـاً 30000 تـن در شهرسـتان 
هـای فاریاب، قلعـه گنج و رودبـار صادرگردیده اسـت و 
زمیـن مـورد نیـاز طرح هـا به سـرمایه گـذاران واگذار و 
عملیـات احـداث روی زمیـن ها آغاز شـده اسـت. دکتر 
محمـود اسـکندری نسـب با بیـان اینکـه این طـرح ها 
بـا سـرمایه گـذاری 50 میلیـارد ریـال توسـط بخـش 
خصوصـی احداث خواهند شـد  گفت: انتظـار داریم این 
سـه طرح اشـتغال آفرینی باالی 35 نفـر را برای منطقه 

به دنبال داشـته باشـند.

پنجمیـن دوره » ایسـتگاه خاقیت« 
گهـر   گل  صنعتـي  و  معدنـي  شـرکت 
حضـور  بـا  مـرداد  چهاردهـم  شـامگاه 
مدیرکل کانـون پرورش فکـري کودکان 

و نوجوانـان کرمـان گشـایش یافـت.
کانـون  مدیـرکل  روحـي  محسـن 
نوجوانـان  و  کـودکان  فکـري  پـرورش 
کرمـان در آیین افتتاحیه این نمایشـگاه 
بـا بیان ایـن که سـرعت تغییـر و تحول 

در کشـور بسـیار زیاد اسـت، خاطرنشان 
تغییـرات  ایـن  کـرد: هنـر مـا تحلیـل 
اسـت و مدیریت هوشـمندانه به سـمت 
مدیریـت ایـن تغییـرات پیش مـي رود.
روحي افزود:بسـیاري از اندیشـمندان 
را  تغییـرات  مدیریـت  باورنـد  برایـن 
از  آن  از  پـس  و  خانـواده  از  بایسـتي 

کـرد. شـروع  کـودکان 
وي، شـرکت معدنـي و صنعتـي گل 

گهـر را موفـق ترین شـرکت صنعتي در 
زمینـه فعالیت هاي فرهنگي بـه ویژه در 
حوزه کودک و نوجوان برشـمرد و یادآور 
شـد: ایـن شـرکت صنعتـي، یـک همراه 
فرهنگـي خـوب بـراي مـردم سـیرجان 
اسـت و توانسـته با برنامه ریزي مناسـب 
برنامـه هـاي متنوعي را براي کـودکان و 

نوجوانـان و خانـواده ها اجـرا کند.
فکـري  پـرورش  کانـون  مدیـرکل 

نظـام  کـه  ایـن  بـر  تاکیـد  بـا  کرمـان 
فرهنگـي نظـام باورهاسـت نـه بایدهـا، 
اظهـار داشـت: بایـد بـذر فرهنگـي را در 
ذهـن بچـه هـا کاشـت و با تـاش هایي 
کـه در این زمینـه انجام مي شـود بدون 
روي  پیـش  امیـدواري  آینـده  تردیـد 
کـودکان و نوجواناني اسـت  که در آینده 
اي نزدیـک اداره کننـده کشـور خواهند 

. بود
از  را  اجتماعـي  نشـاط  روحـي، 
موضوعـات مـورد تاکیـد همه مسـووالن 
کشـور عنـوان و تصریـح کـرد: بـه طـور 
قطـع سـوق دادن کـودکان و نوجوانـان 
به سـوي فعالیت هـاي فرهنگي نیازمند 
شـیوه هـاي نـو و خـاق اسـت و اگـر 
بتوانیـم نیـاز مخاطـب را در ایـن حـوزه 
بـرآورده کنیم یـک گام مثبت به سـوي 

نشـاط اجتماعـي برداشـته ایـم.
وي بـا اشـاره بـه ایـن کـه برپایـي » 
ایسـتگاه خاقیـت«  هرسـاله نسـبت به 
سـال هـاي گذشـته پیشـرفت داشـته 
اسـت، یـادآور شـد: یکي از نقـاط مثبت 
ایـن حرکت فرهنگي، مهـارت آموزي در 
کنـار ایجاد فضایي شـاد بـراي کودکان و 
نوجوانان اسـت و امیدواریم که اسـتمرار 

باشد. داشـته 
فکـري  پـرورش  کانـون  مدیـرکل 
کـودکان و نوجوانان کرمـان افزود: کانون 
با سـابقه اي درخشـان در پرورش نیروي 
انسـاني موفـق، آمادگـي دارد در سـال 
هـاي آتـي بـه کمـک حـوزه فرهنگـي 
اجتماعي شـرکت معدنـي و صنعتي گل 

بیاید. گهـر 
روحـي ابـراز داشـت: بـا تمـام تـوان 

و  معدنـي  شـرکت  همـکاران  کنـار  در 
صنعتـي گل گهـر  سـیرجان خواهیـم 
بـود و بـا کمـک یکدیگرمـي کوشـیم تا 
رفتـار مومنانـه و باورهاي اسـامي را در 

کـودکان و نوجوانـان تقویـت کنیـم.
بنـا بـر ایـن گـزارش، پنجمیـن دوره 
» ایسـتگاه خاقیـت« در چهـار قالـب 
فرهنگـي، هنري، ورزشـي و آموزشـي به 
همت شـرکت معدني و صنعتي گل گهر 
از 14 مردادماه در شـهرک  سازماني گل 
گهر سـیرجان آغـاز به کار کرده اسـت و 

به مـدت یک هفتـه ادامـه دارد.
کارگاه هـاي نقاشـي، شیشـه گـري، 
بافندگـي و پتـه دوزي، سـفال، پتینـه، 
مجسـمه سـازي و قالـب گیـري، چـرم 
منبـت و پاکت سـازي و ... از جمله غرفه 
هاي برپا شـده در این نمایشـگاه هستند

پنجمین » ایستگاه خالقیت« گل گهر
 آغاز به کار کرد

  خبر

تقی زاده خبر داد:

افزایش ۹5 درصدی صادرات گل گهر

مدیرعامـل شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهر سـیرجان 
گفـت: صـادرات این مجتمع در سـال جاری نسـبت به مدت 

مشـابه سـال قبل، 95 درصد افزایش داشـته اسـت.
ناصر تقی زاده در نشسـت سـتاد اقتصـاد مقاومتی منطقه 
هفتم شـامل شهرسـتان های سـیرجان و بردسـیر، گام دوم 
مثلـث توسـعه اقتصادی افـزود: سـرانه تولید بـه ازای هر نفر 

طی سـال گذشـته در مجتمع گل گهر سـیرجان از 16 هزار 
تـن بـه 19 هـزار تـن رسـید و صـادرات محصـوالت بـه 2 

میلیـون و 809 هـزار تـن افزایـش یافت.
وی اظهـار کـرد: شـرکت گل گهـر سـیرجان طی 2 سـال 
گذشـته 10 درصـد قیمـت تمـام شـده محصـوالت خـود را 

کاهـش داده و 32 درصـد افزایـش تولیـد داشـته اسـت.

وی بیـان کـرد: مجمـوع سـرمایه گـذاری سـال گذشـته 
شـرکت گل گهر سـیرجان هـزار و 200 میلیـارد تومان بوده 
و واحـد آهـن اسـفنجی جدیـد گل گهر تولید خـود را با یک 

میلیـون و 600 هـزار تـن در سـال آغاز کرده اسـت.
وی ادامـه داد: واحـد گندله سـازی این مجتمـع در مرداد 
سـال جـاری بـه ظرفیـت 5 میلیـون تـن بـه بهـره بـرداری 
مـی رسـد. مدیرعامـل شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر 
سـیرجان گفـت: 2 واحد نیـروگاه 160 مگاواتی این شـرکت 
نیـز طـی 2 هفتـه آینـده تأمین بـرق مـی شـود و امیدواریم 
سـال آینـده نخسـتین واحـد ذوب بـه ظرفیت یـک میلیون 

تـن را در سـیرجان بـه بهـره برداری برسـانیم.
وی اظهـار کـرد: ظرفیـت حمـل و نقل بار در این شـرکت 
10 درصـد افزایش پیدا کرده و بزودی 10 دسـتگاه لکوموتیو 
و هزار دسـتگاه واگن به مجموعه شـرکت گل گهر سـیرجان 
اضافـه خواهد شـد. وی همچنین تصریح کـرد: طرح فضاب 
سـیرجان، احداث بیمارسـتان فوق تخصصی 64 تختخوابی و 
احـداث جنـگل در محور سـیرجان - گل گهـر از جمله طرح 

های این شـرکت در آینده اسـت.
در  آب  کمبـود  بحـران  بـه  توجـه  بـا  کـرد:  اظهـار  وی 
سـیرجان، ایـن شهرسـتان مـی توانـد در زمینـه تولیـد مرغ 
و گوشـت اسـتان کرمـان جایـگاه خوبـی را بـه دسـت آورد.

معیـن منطقـه هفـت اقتصـادی اسـتان کرمـان تاکیـد 
کـرد: شهرسـتان بردسـیر بـا توجـه بـه امکانات مناسـب آب 
و زمیـن، بایـد در بخـش کشـاورزی، آبیـاری تحـت فشـار و 
احـداث دامـداری صنعتی فعالیـت کند. وی تصریـح کرد: در 
برخـی از مناطـق شـاهد رکـود کارخانه هـا و سـرمایه هایی 
هسـتیم کـه مشـکل کمبـود تخصـص و مالـی دارنـد و مـی 
توانیـم ایـن سـرمایه هـای ملـی را تکمیـل کنیم. تقـی زاده 
گفـت: بـا راه انـدازی صنـدوق هـای قـرض الحسـنه منطقه 
ای و اعطـای وام بـا بازپرداخـت از محل یارانـه، می توانیم در 
زمینه صنایع دسـتی و اشـتغال خـرد وارد شـویم. وی تاکید 
کرد: کارگروه اقتصاد مقاومتی در این شـرکت تشـکیل شـده 
اسـت و تقاضـا داریـم طـرح انتقـال آب از خلیـج فـارس در 

برنامـه هـای اقتصـاد مقاومتـی گنجانده شـود.

خبر

یادداشت

نقش شبکه بانکی در 
تحقق اقتصاد مقاومتی

مهندس محمد افشار منش 
کار شناس ارشد اعتبارات بانک صادرات کرمان

 ارکان مهم اقتصاد مقاومتی عبارتند از: 
1-حمایت از تولید ملی
2-مردمی کردن اقتصاد

3-اقتصاد دانش بنیان
4-مدیریت و اصاح الگوی مصرف

5-کاهش وابستگی به نفت 
نظـام بانکـی در سـاختار اقتصـادی هر کشـوری در 
جایـگاه مدیریـت توزیـع منابـع پولـی در بخـش هـای 
مختلـف اقتصـادی و مولد نقش ایفا می کند.در کشـور 
مـا نیـز با توجـه به بانک محـور بودن اقتصـاد آن نقش 
بانکهـا پـر رنگتر جلوه مینماید.شـبکه بانکـی به عنوان 
قلـب تپنـده هـر اقتصـادی و جـاری کننـده خـون در 

رگهـای اقتصـاد جامعه شـناخته می شـود.
بـا توجه به اینکـه محورهای اصلی اقتصاد کشـوردر 
اینـده بـر مبنـی اقتصاد مقاومتی بنا نهاده شـده اسـت 
نقش بانکها حتی مهم تر و موثرتر از گذشـته به چشـم 
مـی اید.بـر مبنی اقتصـاد مقاومتـی که موجبـات قوام 
کشـورمان را بـه دنبال خواهد داشـت این سیاسـت ها 
بـر پایـه منابع داخلی بنا نهاده شـده اسـت تـا در برابر 
فشـارها و تحریـم ها دچـار بحـران نشـویم.اجرای این 
سیاسـتها باعـث افزایش حجم سـرمایه بـه عنوان یکی 
از عوامـل تولیـد و از طریـق افزایـش بهـره وری دیگـر 
عوامل سـبب بـاال رفتن اشـتغال ، تولید و رفـاه جامعه 
مـی شود.شـبکه بانکـی بـا تزریـق پـول بـه بخشـهای 
مختلـف اقتصـادی باعـث بهبـود فضای کسـب و کار و 
در گیـر نمـودن بخـش واقعـی اقتصـاد میتوانـد بسـتر 
سـاز اقتصـاد مقاومتی و خلق حماسـه اقتصادی باشـد.
یکـی از ارکان اساسـی اقتصـاد مقاومتـی حمایـت 
جـدی و همـه جانبـه از اقتصاد ملی اسـت کـه در این 
زمینه بانکها نقش مهم واساسـی را در تولید و سـرمایه 
گـذاری بـر عهـده دارنـد، بانکهـا بایسـتی  بـا هدایت و 
تخصیـص منابـع بانکـی و تامیـن نقدینگـی الزم برای 
فعالیتهـای مولـد اقتصـادی نقـش پـل ارتباطـی بیـن 
بنگاههـا ی کوچک و متوسـط با بنگاههـای بزرگ ملی 
ایجـاد نمایند.همانگونـه کـه مقام معظـم رهبری تاکید 
نمودنـد کـه ما بایـد برای خودمـان یک فریضـه بدانیم 
کـه هـر کاالیی کـه مشـابه داخلـی آن وجـود دارد آن 
از مصـرف  تولیـد داخلـی را مصـرف کنیـم و  کاالی 
تولیـدات خارجی پرهیـز کنیم.در این سیاسـتها تاکید 

بـر تـوان تولید و داشـته هـای  داخلی اسـت. 
اقتصـاد مقاومتـی اقتصاد مردمی اسـت و تاکید آن 
بر تسـهیل بسـیاری از امورو کنار گذاشـتن بروکراسی 
اسـت تـا زمینـه ورود  مـردم را بـه این عرصه  آسـان 
از  گـذاری  سـرمایه  شـدن  خـارج  ان  نتیجـه  کنـد. 
محـدوده ای خـاص و در نتیجـه جلوگیـری از رانـت 
خـواری خواهـد شـد. نظـام بانکـی در حـال حاضربـه 
سـختی توانسـته اسـت نقش تاثیر گذاری در پیشبرد 
برنامـه های توسـعه ای کشـور ایفـا کندو بـرای اینکه 
در تحقـق سیاسـتهای تعییین شـده نقش پـر رنگترو 
موثـر تر ازگذشـته داشـته باشـدنیازمند بازمهندسـی 
در سـاختار و رویکردهـا میباشـد ایـن واقعیتی اسـت 
را  آن  بایـد  بانکـی  کارگـزاران  و  تمـام مدیـران  کـه 
بپذیرنـد و بـا پذیـرش ان زمینه ایجاد تحول و دسـت 
زدن بـه خانـه تکانی در سـاختار نظام بانکـی را فراهم 

. سازند 
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تکنولوژی

گزارش

اسلحه تازه فیسبوک برای 
مبارزه با طعمه های کلیکی

خـود  مبـارزه  فیسـبوک  پیـش  سـال  دو  از 
بـر علیـه طعمـه هـای کلیکـی )clickbait( را 
در فیـد اخبـارش آغـاز کـرده و جایـگاه مطالبـی 
کـه خواننـدگان بـه محـض کلیـک روی آنهـا، از 
را تنـزل داده  خواندنشـان منصـرف مـی شـدند 
ای  خاصـه  ماحظـه  امـکان  همچنیـن  اسـت. 
بـرای  را  مـی دهـد  ارائـه  آنچـه هـر مطلبـی  از 
خواننـدگان فراهـم کـرد. امـا بـه نظـر مـی رسـد 
ایـن تـاش ها کافی نبـوده و حاال این شـرکت در 
حـال توسـعه ابزاری اسـت که بـه طـور اتوماتیک 
کلمـات کلیـدی را در سـرفصل هـر نوشـته ای 
بررسـی و طعمـه هـای کلیکـی را شناسـایی مـی 
کنـد .سیسـتم شناسـایی جدیـد بـرای تشـخیص 
را  مطالـب  سـرتیتر  ابتـدا  کلیکـی،  یـک طعمـه 
بررسـی مـی کنـد تـا تشـخیص دهـد آیـا از ارائه 
اطاعـات خـودداری شـده، یـا ایـن کـه اطاعات 

گمـراه کننـده نباشـند.

بـه عنوان مثـال این عناویـن را در نظر بگیرید؛ 
»چگونـه مـی توانیـد پوکمون هـای افسـانه ای را 
در بـازی پوکمـون گـو پیدا کنیـد« یـا »رانندگی 
بدتریـن کاریسـت کـه مـی توانیـد انجـام دهید.« 
ابـزار جدیـد فیسـبوک به ماننـد فیلترهای اسـپم 
در سـرویس های ایمیل به سـرعت چنین عناوین 
گـول زننده ای را شناسـایی و رتبـه آنها را در فید 
اخبـار حسـاب کاربری شـما به شـدت تنـزل می 
دهـد .این ابزار هنـوز در مراحـل ابتدایی کار خود 
قـرار دارد و فیسـبوک مـی بایسـت تـا مدتـی بـه 
اصـاح و ارتقـای الگوریتم شناسـاگر آن بپردازد.

ایوان بلس: 

آیفون 7 در تاریخ 26 شهریورماه 
به بازار عرضه می شود

در حالـی کـه طـی چنـد وقـت اخیـر اطاعات 
زیـادی دربـاره مشـخصات احتمالی آیفـون 7 اپل 
منتشـر شـده و دیگـر تا معرفـی آن زمـان زیادی 
باقـی نمانده، هنوز مشـخص نیسـت که اسـمارت 
فـون مـورد اشـاره در چه تاریخـی به بـازار عرضه 
خواهـد شـد. امـا حـاال بـه نظـر مـی رسـد ایـوان 
کـه  تکنولـوژی  صنعـت  شـهیر  افشـاگر  بلـس، 
معمـوالً با نـام EvLeaks شـناخته می شـود به 
اطاعاتـی در ایـن زمینه دسـت پیدا کرده اسـت.
بـه گفتـه این افشـاگر شـناخته شـده که پیش 
از ایـن تاریـخ آغـاز پیـش خریـد آیفـون 7 را 12 
بـود،  کـرده  اعـام  شـهریور(   22 )یـا  سـپتامبر 
مشـتریان مـی تواننـد از تاریخ 16 سـپتامبر )برابر 
بـا 26 شـهریورماه( نسـبت بـه خرید نسـل بعدی 

آیفـون در فروشـگاه هـای اپـل اقـدام نمایند.
بلـس بـه دالیـل واضـح، هیچوقـت بـه صحبت 
دربـاره منبعـی کـه اطاعـات خود را از سـوی آن 
بـه دسـت آورده نمـی پـردازد امـا حقیقـت امـر 
آن اسـت کـه وی تـا بـه امروز سـابقه درخشـانی 
مواقـع،  اکثـر  در  و  گذاشـته  جـای  بـه  خـود  از 
سـخنانش بـه حقیقت پیوسـته انـد. بنابراین تنها 
کاری کـه فعـًا از دسـتمان بـر مـی آیـد، منتظـر 
مانـدن برای معرفـی آیفون جدید و تایید رسـمی 

تاریـخ عرضـه آن از سـوی کمپانـی اپـل اسـت.
مختلـف،  شـایعات  بنابـر  کـه  نمانـد  ناگفتـه 
آیفـون 7 اگرچـه از لحاظ طراحی چنـدان با مدل 
هـای قبلـی خود فرق نخواهد داشـت، امـا ویژگی 
هـای جدیـدی همچـون مقاومـت در برابـر آب به 
دسـتگاه اضافـه شـده کـه آن را به اسـتانداردهای 
امـروزی موبایل هـای پرچمدار کنونـی نزدیک تر 
مـی کنـد. ضمنـاً گفتـه مـی شـود که جـک 3.5 
میلـی متـری هدفون نیـز از آیفون 7 حذف شـده 
و جـای خـود را بـه پـورت الیتنینگ داده اسـت.

شـرکت اینتـل روز چهارشـنبه در واکنـش بـه مشـکل 
ایمنـی ابـزار هـای سـامتی برنـد Basis خـود فراخـوان 
منتشـر کـرده و بـه دارنـدگان ایـن سـاعت ها هشـدار داده 
گجـت مذکـور ممکن اسـت باعـث بـروز تاول و سـوختگی 
شـود. اینتـل از دارنـدگان ایـن ابـزار خواسـته اسـت فـوراً 
شـرکت  ایـن  بـه  را  خـود  ی  شـده  خریـداری  محصـول 

بازگرداننـد.
بازگردانـدن  ازای  در  داشـته  اظهـار  مذکـور  شـرکت 
محصـول فـوق کـه ظاهـراً مشـکل داغ شـدن بیـش از حد 
دارد، مبلـغ پرداخـت شـده را بـه طـور کامل بـه خریداران 

بـاز خواهـد گردانـد.
ایـن فراخـوان که بـه گفته ی اینتل به صـورت داوطلبانه 
انجـام می شـود، نشـان دهنده ی عقب نشـینی و شکسـت 
ایـن شـرکت در تنوع بخشـیدن به کسـب و کار خـود و فرا 
تـر بـردن آن از صنعـت رو بـه افـول رایانـه هـای شـخصی 
اسـت. گفتنـی اسـت اینتـل Basis را در سـال 2014 و به 
نقـل از رسـانه هـا، بـه قیمـت 100 میلیـون دالر خریداری 

کرده اسـت.
اولیـن   Basis Peak نـام سـاعت فراخـوان شـده بـه 
مـدل از سـاعت هـای هوشـمند Basis اسـت کـه پـس از 
خریداری این شـرکت توسـط اینتل تولید شـده اسـت. این 
گجـت پوشـیدنی مـی توانـد ضربان قلـب، تعریـق و تحرک 
بدنـی فـرد را انـدازه گیری کنـد، و از برخی رقبای سـاخت 
شـرکت هایـی نظیـر Fitbit و Jawbone  پیشـرفته تـر 

محسـوب می شـد.
داغ  مسـتعد   Basis Peak هـای  سـاعت  ظاهـراً  امـا 
شـدن بیـش از حـد هسـتند؛ مشـکلی که مـی توانـد باعث 

بروز سـوختگی یا تاول روی پوسـت مچ دسـت کاربر شـود. 
اینتـل بـرای اولیـن بار ایـن موضـوع را در ماه ژوئـن اعام، 
و بـه دارنـدگان ایـن دسـتگاه توصیـه کـرده بود بـه عنوان 

اقدامـی پیشـگیرانه اسـتفاده از آن را کنـار بگذارنـد.
بـا ایـن حـال، اینتـل روز چهارشـنبه از فراخـوان الزامی 
 Basis تمـام ایـن سـاعت هـا و توقـف خدمـات آنایـن
Peak تـا پایـان امسـال خبـر داد. در فراخوان این شـرکت 
آمـده اسـت: »امیـد داشـتیم بـا یـک بـه روزرسـانی نـرم 
افـزاری بتوانیـم این مشـکل را برطـرف کنیم. اما متأسـفانه 
علیرغـم تمـام تـاش هـا، بـدون لطمـه زدن بـه تجربـه ی 
کاربـری دسـتگاه قـادر به ارائـه ی چنین راه حلی نیسـتیم. 
در نتیجـه از شـما می خواهیم سـاعت Basis Peak خود 
و لـوازم جانبـی آن را بـه شـرکت مرجوع کنیـد و بافاصله 
تمـام مبلغ پرداخت شـده تـان را پس بگیریـد. این تصمیم 
دشـواری بـود، امـا ایمنـی و سـامت شـما اولیـن اولویـت 

ماست«.
شـرکت اینتـل گفته از بروز سـوزش، تاول، یا سـوختگی 
پوسـت تعـداد محـدودی از کاربران در قسـمت زیر بدنه ی 
سـاعت مذکـور آگاهـی داشـته اسـت. بـه گفته ی شـرکت 
مذکـور، مـوارد اعـام شـده ی سـوختگی پوسـت یـا تـاول 
بـه دلیـل اسـتفاده از ایـن سـاعت هـا، تـا اوایـل مـاه ژوئن 
0.2 درصـد از سـاعت هـای فروختـه شـده را در بـر مـی 

اسـت. گرفته 
 ،Basis Peak ایـن فراخـوان برای تمـام سـاعت هـای
فـارغ از مـدل یـا تاریخ تولید آنها صادر شـده اسـت. گفتنی 
اسـت قیمت سـاعت هـای Peak از 139 دالر تا 299 دالر 

اسـت. بوده  متغیر 

دانشـمندان به روشـی دسـت یافته اند که با اسـتفاده از 
آن بـا اجرای تحریـکات الکتریکی در طی خـواب عملکرد 
حافظـه ی افـراد بهبـود پیدا می کنـد .چرا مـا می خوابیم؟ 
اولیـن پاسـخ بـه پرسـش بـاال می توانـد اینگونـه باشـد، 
چـون در طـی خـواب مغز مـا به پـردازش و دسـته بندی 
و مرتـب کـردن داده هایـی کـه در طـول روز آموختیـم 
می پـردازد و مـوارد الزم را ذخیـره سـازی می کنـد. امـا 
آلزایمـر،  همچـون  بیماری هایـی  بـه  افـراد  کـه  زمانـی 
اوتیسـم یا اسـکیزوفرنی دچار می شـوند ایـن روند ممکن 
اسـت دچـار اختـال شـدید شـود. اخیـرا دانشـمندان در 
دانشـگاه کارولینـای شـمالی دریافته انـد کـه بـرای کمک 
بـه این افـراد می بایسـت در طی خواب حافظـه ی آن ها را 

بـه نوعی بـا جریـان الکتریکـی تقویـت کرد!
در طـی خـواب میزان و نـوع فعالیت الکتریکـی مغز ما 
بـه شـکل متغیـر و مداومـی تغییـر می کند و امـواج ثبت 
شـده از آن کـه بـه دوک هـای خـواب معروف هسـتند به 
اعتقـاد برخـی با پدیـده ی ضبـط حافظه مرتبط هسـتند. 
البتـه اینکـه این هـا محصول فراینـد ثبت حافظه هسـتند 

یـا یکـی از عوامل آن هنوز روشـن نیسـت.
پژوهشـگران بـرای روشـن تـر شـدن نحـوه ی کارکـرد 
سـالم  مـرد  کننـده ی  شـرکت   16 از  خـواب،  در  مغـز 
درخواسـت کردنـد تـا برای دو شـب تحت نظـارت خواب 
قـرار بگیرنـد. هر شـب پیش از بـه خواب رفتن ایـن افراد 
دو نـوع تمریـن حافظـه ای را بـه انجـام می رسـاندند. در 
یکـی از ایـن تمرین هـا لغـات می بایسـت بـه هـم مربـوط 
می شـدند در حالـی کـه در تمریـن دیگـر فرد می بایسـت 

دنبالـه ی مشـخصی را بـا انگشـت مـی زد. در صبـح روز 
بعـد، آن هـا می بایسـت ایـن تمریـن را بر اسـاس آنچه که 

پیشـتر انجـام داده بودنـد تکـرار می کردنـد.
در شـب نخسـت، الکترودهـای قـرار گرفتـه بـر روی 
جمجمـه ی افراد الگـوی دوک های خواب افـراد را دریافت 
کـرده و سـپس بـه روشـی موسـوم بـه tACS تحریکات 
الکتریکـی تقویـت شـده ای متناسـب با دوک هـای خواب 
ضبـط شـده را بـر روی مغـز فـرد اجـرا می کرد. در شـب 
دوم بـر خاف شـب اول تحریـکات الکتریکی ایجاد شـده 
بـه شـکلی تصادفـی و بـدون توجه بـه الگوی خـواب فرد 
نوعـی مشـابه دارونمـا عمـل  بـه  و  صـورت می گرفتنـد 

می کردنـد.
تحـت  افـراد  از شـب ها  یـک  هـر  از  بعـد  روز  صبـح 
ایـن  اسـت  واضخـح  آنچـه  و  می گرفتنـد  قـرار  آزمـون 
بـود کـه افـرادی کـه تحـت تحریـکات الکتریکـی همگام 
شـده بـا دوک های خـواب قـرار گرفتـه بودنـد از عملکرد 
بهتـری برخـوردار بودنـد. ایـن نتایـج نشـان می دادند که 
تحریـکات الکتریکـی مناسـب می توانـد در شـکل گیـری 
خاطـرات و حافظـه ی افـراد در طـی خـواب تاثیـر گـذار 
باشـد .بـا توجه بـه اینکه پیشـتر از این نشـان داده شـده 
بیماری هـای  در  حافظـه  و  خـواب  دوک هـای  کـه  بـود 
تاثیـر  اسـکیزوفرنی تحـت  یـا  آلزایمـر  مغـزی همچـون 
قـرار می گیرنـد، چنیـن یافتـه ای می توانـد کمـک موثری 
بهبـود  بـرای  جدیـدی  درمانـی  روش هـای  یافتـن  در 
قابلیت هـای شـناختی یـا درمـان مشـکات حافظـه ای به 

آید. شـمار 

اینتل برای پس گرفتن ساعت های ورزشی 
خود فراخوان فوری صادر کرده است

تقویت حافظه با استفاده از
تحریکات الکتریکی

گـوگل،  ماننـد  هـم  اپـل  شـرکت 
مایکروسـافت، اوبر و دیگر شرکت های 
 Black فناورانـه، در جریان کنفرانس
Hat اعـام کـرد بـرای کسـانی کـه 
بتواننـد آسـیب پذیری های نرم افـزاری 
را در پلتفـرم اپـل پیـدا کننـد، جوایـز 
نقـدی تعییـن کـرده اسـت .شـرکت 
تعییـن  برنامـه  ی  از  تازگـی  بـه  اپـل 
یابنـدگان  بـرای  نقـدی  پـاداش 
در  نرم افـزاری  آسـیب پذیری های 
کـرده  رونمایـی  خـود  پلتفرم هـای 
آن  بـا  مطابـق  کـه  برنامـه ای  اسـت. 
ماننـد  شـرکت هایی  بـا  مشـابه  و 
دیگـر  و  اوبـر  مایکروسـافت،  گـوگل، 
شـرکت های فناورانـه، هـزاران دالر به 
هکرهـای تایید شـده پرداخت خواهد 

. شد
 )Ivan Krstic( ایـوان کرسـتیک

کـه رهبـری بخـش مهندسـی ایمنـی 
را برعهـده دارد، در جریـان کنفرانـس 
کاه سـیاه )Black Hat( اعـام کرد 
کـه برنامـه ی تعییـن پـاداش نقـدی 
بـرای هکرهـا از مـاه آینـده اجرایـی 
ابتدایـی  مراحـل  در  شـد.  خواهـد 
اجـرای برنامـه ی یـاد شـده، فقط 12 
نفـر از محققـان دعـوت شـده اند امـا 
هکرهـای  برنامـه،  ایـن  پیشـرفت  بـا 
متفرقـه هـم می تواننـد در ایـن برنامه 
اگـر  حـال،  ایـن  بـا  کننـد.  شـرکت 
فـردی موفق به کشـف آسـیب پذیری 
از  شـود،  آغـازی  مراحـل  در  مهمـی 
دعـوت  برنامـه  ایـن  بـه  اپـل  طـرف 

خواهـد شـد.
شـرکت اپـل میـزان پـاداش نقدی 
امنیتـی  دسـته ی  پنـج  بـه  را  خـود 

تقسـیم کـرده اسـت.

 دسترسـی بـه مولفه هـای فریـم ور 
 200000 تـا  حداکثـر  ایمـن:  بـوت 

دالر هـزار 
 اسـتخراج عناصـر محرمانه از کمک 
 Secure Enclave پردازنـده ی 
تـا  حداکثـر  شـده:  رمزگـذاری 

دالر  100000
 اجـرای کـد اختیـاری با دسترسـی 

کرنـل: حداکثـر تـا 50000 دالر
داده ی  بـه  غیرمجـاز  دسترسـی   
حسـاب کاربـری iCloud در خدمات 

اپـل: حداکثـر تـا 50000 دالر
از  بـه داده هـای خـارج   دسترسـی 
از  کاربـر   )sandbox( سـندباکس 
شـده:  سـندباکس  پـردازش  طریـق 

دالر  20000 تـا  حداکثـر 
اشـاره  ادامـه  ایـوان کرسـتیک در 
بـرای  هکرهـا  و  محققـان  کـه  کـرد 

بایـد  شـده  تعییـن  پـاداش  دریافـت 
راهـکار خـود را روی آخریـن نسـخه 
iOS اجـرا کـرده  از سیسـتم عامـل 
عـاوه،  بـه  کننـد.  اثبـات  را  آن  و 

ایـوان کرسـتیک در مـورد پاداش هـا، 
راهـکار پیچیده تـری هـم بـه محققان 
پیشـنهاد کـرد. بـه طـوری کـه اگـر 
محققـان مجمـوع پول هـای دریافـت 

بـه یـک موسسـه ی  را  اپـل  از  شـده 
خیریـه اعطـا کننـد، اپـل هـم معادل 
موسسـه  ایـن  بـه  را  مبلـغ  همیـن 

بخشـید. خواهـد 

اپل برای هک پلتفرم  های خود 200 هزار دالر 
جایزه تعیین کرد

 خبر

دبیر شورای عالی فضای مجازی:

هک تلگرام صحت نداشت
فضـای  عالـی  شـورای  دبیـر  فیروزآبـادی،  ابوالحسـن 
مجـازی و رئیـس مرکـز ملـی فضـای مجـازی بـا رد کـردن 
هـک کاربـران تلگـرام گفتـه اسـت: »براسـاس طرحـی کـه 
در دسـتور کار داریم به زودی سـرور شـبکه هـای اجتماعی 

خارجـی بـه داخـل منتقـل می شـود«.
وی در ادامـه ی توضیحـات خـود افـزوده اسـت: »هـک 
تلگـرام صحـت نداشـت و تـا کنـون هم ایـن موضـوع تأیید 
نشـده اسـت، ولـی نـرم افـزار تلگـرام بـرای حمله مناسـب 
اسـت. ایـن شـبکه وب بیـس اسـت و قابلیـت خـزش دارد؛ 
همچنیـن نـرم افـزار تلگـرام، اپن سـورس اسـت کـه همین 
مـوارد شـرایط را بـرای نفـوذ و بـه خطـر انداختـن حریـم 

خصوصـی مـردم در تلگـرام فراهـم مـی کنـد«.
دبیـر شـورای عالـی فضای مجازی مـی افزایـد: »در واقع 
نـرم افـزار هـای ایـن چنینـی پلتفـرم مناسـبی بـرای هک 
هسـتند. لذا بایسـتی کسـانی که از این پلتفرم اسـتفاده می 
کننـد بـه حریـم خصوصیشـان توجـه کننـد. بایـد کاربـران 

در دسـترس  اطاعاتشـان  کـه  بگیرنـد  ایـن  بـر  را  فـرض 
دیگـران قـرار مـی گیرد«.

فیروزآبـادی بـر پایـه ی همیـن دالیـل، امیدوار اسـت به 
زودی شـاهد ظهـور شـبکه هـای اجتماعـی بومی یـا انتقال 
سـرور های شـبکه هـای اجتماعـی خارجی به داخل کشـور 

باشیم.
گفتنـی اسـت رئیـس پلیـس فتـا نیـز پیـش از ایـن از 
امـن نبـودن پیام رسـان تلگرام صحبـت کـرده و از کاربران 

خواسـته بـود از ایـن پیـام رسـان اسـتفاده نکننـد.
ایشـان در خصـوص علـت تأخیـر در انتقـال سـرور های 
تلگـرام بـه داخـل، علیرغـم اولتیماتـوم هـای قبلـی، اذعان 
داشـته اسـت: »آوردن این سـرور ها به کشـور کار ساده ای 
نیسـت. متجـاوز از 1000 سـرور کار تلگـرام را برای کشـور 
ایـران انجـام می دهـد؛ هندل کـردن 20 میلیـون کاربر که 
اطاعـات صوتـی تصویـری و متنـی را بـرای مـدت طوالنی 

نگهـداری و پـردازش می کنند، دشـوار اسـت«.

فیروزآبـادی در عیـن حال اظهار داشـته اسـت کـه برای 
تحقـق ایـن موضـوع، بـه دیتـا سـنتر مناسـبی نیـاز خواهد 
بـود کـه در حـال حاضـر شـاید امـکان فراهم کـردن آن در 

داخـل کشـور وجود نداشـته باشـد. 
وی گفتـه اسـت: »ایـن کار نیـاز بـه زمـان دارد. در حال 
حاضـر تلگـرام اعـام تمایل رسـمی کرده که سـرورش را به 
داخـل کشـور بیـاورد. البته به دنبـال اعام ما تعـداد زیادی 
از شـبکه هـای خارجـی اعـام آمادگـی کردنـد کـه سـرور 
هایشـان را بـه کشـور بیاوریم امـا چون این موضـوع در حد 

مذاکـره اسـت نمـی توانیم نامـی از آنهـا ببریم«.
دبیـر شـورای عالـی فضای مجـازی در خصوص سیاسـت 
هـای ایـن شـورا بـرای تولید محتـوای بومـی افزوده اسـت: 
»در حـال حاضـر قسـمت بزرگـی از تولید محتوایـی که در 
فضـای مجـازی کشـور انجـام می شـود در چارچوب شـبکه 
هـای اجتماعـی اسـت و چـون ایـن شـبکه هـا از خـارج از 
کشـور تأمیـن می شـوند، شـاخص هـای تولید محتـوای ما 

در داخـل کشـور راضـی کننـده نیسـت. امیدواریم بـا آمدن 
سـرورها بـه داخل کشـور، 50 درصـد فضای مجـازی بومی 

شود.
 متاسـفانه در حـال حاضـر شـبکه ی اجتماعـی داخلـی 

کـه نیـاز های مـردم را فراهـم کند نداریـم. البته دو شـبکه 
ی اجتماعـی بیسـفون و سـروش در حـال افزایـش کیفیـت 
هسـتند کـه امیدواریـم تـا شـهریور ماه بـه اسـتاندارد های 

الزم برسـند«.

خبر
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ورزش و ورزشکار

جونم وشتون بگه

 کفاشـیان: شـاهد تغییـرات خوبـی در فوتسـال خواهیم 
بود.

هـا بارکا، ای تغییر لباسـوا خوب جـواب داد ک می خوای 
همه چیـا رو عوض کنی

 حسنی خو نیامده از استقال رفت
خو مگه دییونه ی که بمونه، دوستان هستن بسه

 ابراهیـم زاده: تمـاس ذوب آهـن را نـه تاییـد مـی کنـم 
تکذیب. نـه 

هـااااااان، ای کـه گفتـی یعنی چـه؟ نکنه باز جویـی روزگار 
وصـل خویش

 کردستانی دومین کرمانی پرچم دار ایران در برزیل
ای جوووووونـم، دم همـه ای بچـا کرمونـی گـرم که همگی 

گلن
 لبـاس المپیکـی ایـران جایـی در میان زیباتریـن  لباس 

ها نداشـت.
اگه او لباسـا اولی رو ور تنشـون میکـردن یقینا یه چیزویی 

شدن می 
 نجمه خدمتی: همه برای طا آمده اند.

پـس قربـوون ای دسـتاتون بشـم، نقـره برنزوهـا رو بدن ما 
یم ببر

 دو پیشکسوت پرسپولیس مشکی پوش شدند
خو میخوان با آبیا همدردی بکنن

به خطر افتادن کیان خانواده با 
لباس المپیک ایران 

الف. راستگو
مهنـاز آرمین، طـراح اولـی لباس های ورزشـکاران 
المپیـک: »مـردم بیکارنـد و بـا حملـه بـه پیج هـا 

دنبـال سـرگرم کردن خودشـان هسـتند.«
تشـکر می کنیـم از خانـم »آرمین« که برای سـرگرم کردن 
بیکارهـا، لبـاس  المپیکی هـا را به این شـیوه طراحـی کرد. 
اینطـوری بیکارهـا بـه جای سـرگرم شـدن در اینسـتاگرام 
پایوت و اردوغان و ابرو و ... در اینسـتاگرام خودمان سـرگرم 
می شـوند و در زمینـه سـرگرم کـردن بیـکاران هـم بـه 

می رسـیم. خودکفایی 
مهنـاز آرمیـن: »قشـنگ ترین لباس را هـم تن این 
مانکن هـا می کردنـد باز هم زشـت دیده می شـد.«
بله، نظر ما هم همین اسـت، مشـکل از مانکن هاسـت. اصا 
مانکـن کـه نباید این همه الغر باشـد که لباس بـه تنش زار 
بزنـد. بهتر اسـت به مانکن هایمـان هم هفته ای یکـی دوبار 
کله پاچـه و دیـزی بدهیم تا شـاید کمی چثه یشـان بزرگتر 

شـود و لباس ها برایشـان متناسب شونند.
مهنـاز آرمین: »اگر لباس تن هر آدمی قشـنگ می شـد، 

هیـچ وقت یکی مثـل بهرام رادان مدل نمی شـد.«
مـا دقیقـا متوجـه این جملـه خانم آرمین نشـدیم، امـا گویا 
منظور ایشـان این اسـت که مشـکل نه تنها از مانکن هاست، 
بلکـه ورزشـکارهای مـا هـم مشـکل دارنـد و اگـر همـه آنها 
شـبیه بهـرام رادان بودنـد، قضیـه حـل بـود. از همینجـا 
پیشـنهاد می دهیـم به جای اصـاح لباس ها، گریمـر آورده و 
بـه اصاح چهره ورزشـکارها بپردازند، آقایان را شـبیه »بهرام 

رادان« کننـد و خانم هـا را شـبیه »مهناز افشـار«.
مهنـاز آرمیـن: »من کـه نمی توانم لباس بـاالی زانو 

بانـوان طراحی کنم.« برای 
البتـه ایشـان بـه محدودیـت لباس هـای آقایـان اشـاره ای 
نکـرده، البـد محدود بوده کـه لباس آقایان هـم زیاد جذاب 
نباشـد تـا یـک وقـت خانم هـای تماشـاگر نـگاه بد بـه آنها 
نکننـد و کیان خانواده یشـان به خطر نیفتاده و ورزشـکاران 

مـا با حـواس جمع تـری بـه مسابقاتشـان بپردازند.
مهنـاز آرمین: »طـرح و رنگ لباس از سـوی کمیته 
ملـی المپیـک تعیین شـده بود.مـرا محـدود کرده 
بودنـد کـه ایـن رنگ هـا را انتخـاب کنم.نقـش من 
ایـن بـود کـه فقـط طـرح فـرش را روی مانتوهای 

بانـوان پیاده کـردم.«
اصـا بـه نظر ما بهتر بـود همان طرح هـا را هم خود کمیته 
المپیـک پیاده می کـرد و صرفا به ایشـان حق الزحمـه داده 

می شد.

در روزهایـی کـه شـاید به بـاور بسـیاری از مردم انجـام بازی 
بولینـگ و بیلیـارد در نظر علما پسـندیده و مقبول نباشـد، یک 
روحانـی جـوان در شـهر مقـدس مشـهد بـه این دو رشـته روی 
آورده و حتـی موفـق شـده در مسـابقات اسـتانی عنـوان نایـب 
قهرمانـی را نیـز بدسـت بیـاورد. او در مسـابقات منطقـه ای در 
اشـتوتگارت آلمان و پاریس فرانسـه نیز حضور داشـته، حضوری 
کـه بـه اذعـان خـودش باعث شـگفتگی خارجی ها شـده اسـت.

بولینـگ و بیلیـارد از جمله رشـته های ورزشـی پرطرفدار در 
ایـران بـه حسـاب می آیـد و هر سـاله بـر تعـداد عاقمنـدان به 
ایـن رشـته افـزوده  می شـود. بـا وجودیکه این 2 رشـته ورزشـی 
دارای سـاختاری مشـابه دیگر فدراسـیون های ورزشـی در ایران 
و جهـان اسـت، با وجـود رفع بسـیاری از موانع در داخل کشـور 
بـاز هـم افـرادی هسـتند کـه محدودیت هایـی را برای  رشـد و 

توسـعه بولینـگ و مخصوصـا بیلیارد ایجـاد می کنند.
طبـق نظـر صریـح بسـیاری از مراجع اگـر هدف از بـازی در 
بولینگ و بیلیارد قمار و شـرط بندی نباشـد هیچ اشـکال شرعی 
در انجـام آن نیسـت، حجت االسـام سـلطانی که حضـورش در 
بولینـگ و بیلیـارد با اسـتقبال اهالی این دو رشـته روبرو شـده، 
بواسـطه پرداختـن بـه ورزش هایـی بـاب میـل جـوان امـروزی 
توانسـته ارتبـاط خوبـی بـا آن هـا برقـرار کنـد و مشـاوره های 
زیـادی بـه نسـل جـوان ایرانـی بدهـد. او همچنیـن پـای دیگر 
روحانیـون را نیـز بـه بـازی بولینـگ بـاز کـرده تـا جایـی که از 
نظر مسـاعد بسـیاری از علمای برجسـته نسـبت به انجـام بازی 

بیلیـارد بـه شـرط قمـار نبـودن می گوید.
گفـت و گوی ایسـنا با حجت االسـالم احمد سـلطانی را 

می خوانید: ادامـه  در 
بوسیله ورزش ارتباط صمیمانه ای با جوانان دارم

متولد سـال 1361 هسـتم و دو فرزند دارم. همیشه به ورزش 
مخصوصـاً بصـورت جمعـی عاقـه داشـتم چـرا کـه هـم باعـث 
تندرسـتی و شـادابی اسـت و هـم موجـب ارتباط صمیمانـه ام با 
نوجوانـان و جوانـان می شـود. معتقـدم نـوع مشـاغل و جایـگاه 
افـراد نبایـد باعـث شـود که آن هـا از انجـام حرکات ورزشـی در 
میـان جمـع خجالت بکشـند یـا آن  را دور از شـان خـود بدانند 
چـرا کـه ورزش بایـد از اولویت های زندگی باشـد و مـردم در هر 

سـن و جایگاهـی ورزش منظـم را فرامـوش نکنند.
مقام دوم استانی را در بولینگ و بیلیارد بدست آوردم

در شـهر مقـدس مشـهد زندگـی می کنـم و در یـک مجتمع 
فرهنگـی ورزشـی بـه عنـوان مسـئول فرهنگی مشـغول بـه کار 
شـدم. وجـود سـالن های بولینـگ و بیلیـارد در ایـن مجتمـع 
فرهنگـی ورزشـی باعـث شـد به ایـن رشـته ورزشـی عاقه مند 
شـوم و در کنـار فعالیت هـای فرهنگـی در ایـن باشـگاه، به بازی 
در رشـته های بولینـگ و بیلیـارد مشـغول شـوم. در ادامـه بـا 
افزایـش مهـارت و عاقه در مسـابقه های اسـتانی شـرکت کردم 

و در سـال 93 توانسـتم در سـطح اسـتان مقام دوم را به دسـت 
بیـاورم. از اینکـه بـه این دو رشـته می پردازم بسـیار خوشـحالم 
چـرا کـه ورزش باعـث می شـود از بـدن و فکـر سـالم برخـوردار 

باشم.
بولینـگ و بیلیـارد بـه عنـوان یـک ورزش فکـری و قدرتـی 
فوایـد زیـادی دارد و در افزایش تمرکز برای انسـان بسـیار مفید 
اسـت. ضمن اینکه ورزشـی اسـت که برای همه رده های سـنی 
و خانواده هـا مفیـد اسـت و همـه افـراد در هـر سـنی می تواننـد 

ارتبـاط خوبی بـا آن برقـرار کنند.
خیلی ها فشار آوردند اما تسلیم نشدم!

ایـن رشـته بـه  حضـور مـن بـه عنـوان یـک روحانـی در 
مـذاق خیلی هـا خـوش نیامـد و افـرادی بودنـد که با پافشـاری 
نمی خواسـتند مـن بـه عنـوان یـک روحانـی بولینـگ و بیلیارد 

بـازی کنـم امـا نتوانسـتند مـن را تسـلیم کننـد!
خانواده ام مخالفتی با من نداشتند

خوشـبختانه بسـیار منطقـی برخورد کردنـد و هیچ مخالفتی 
بـا ایـن موضـوع نداشـتند. پدرخانمـم از علمای مشـهد اسـت و 
باجناقـم نیـز روحانـی اسـت کـه گاهـی اوقـات بـا مـن تمریـن 
می کنـد و عاقـه زیـادی به بولینـگ و بیلیـارد دارد. خانـواده ام 
حتـی مـن را تشـویق کردنـد، زیـرا می دیدنـد بهتـر می توانـم 

کارهـای فرهنگـی را در کنـار ورزش انجـام دهـم.
در این رشته هیچ اشکالی ندیدم

و  سـاختار  فدراسـیون،  شـطرنج  ماننـد  نیـز  ورزش  ایـن 
تشـکیات دارد و هـزاران نفر در سـطح کشـور بـه آن عاقه مند 
هسـتند. بولینـگ و بیلیـارد ورزش و تفریـح بسـیار خوبـی برای 
همـه اسـت و من نه تنها هیچ اشـکالی در آن ندیـدم بلکه فواید 

زیـادی هـم در سـامتی افـراد دارد.
عضو مجلس خبرگان صراحتًا اعالم کرد بیلیارد 

اشکالی ندارد
زمانـی هم می گفتند شـطرنج حرام اسـت امـا در حال حاضر 
می بینیـم کـه ایـن رشـته در همه نقـاط دنیـا و حتـی در میان 
مسـلمانان رواج زیادی دارد و در ایران نیز طرفداران بی شـماری 
مشـغول بـه این رشـته هسـتند. بیلیـارد هـم دارای فدراسـیون 
آسـیایی و جهانـی اسـت و مسـابقه های زیـادی چـه در سـطح 
ایـران و چـه در سـطح جهـان در ایـن رشـته برگـزار می شـود. 
اتفاقـاً چنـد روز پیـش یکی از علمای قم به نام آیت اهلل حسـینی 
خراسـانی کـه عضـو جامعه مدرسـین حـوزه علمیه قم اسـت و 
از اعضـای مجلـس خبـرگان رهبـری نیـز می باشـند، بازدیـدی 
از مجموعـه بولینـگ و بیلیارد مشـهد داشـتند و صراحتـاً اعام 
کردنـد از لحـاظ شـرعی پرداختن بـه بولینگ و بیلیـارد بامانع 

است.
برخی علمای معروف بولینگ هم بازی کردند

از  و  آوردنـد  تشـریف  علمـا  از  دیگـری  تعـداد  همچنیـن 

ایـن مجموعـه ورزشـی بازدیـد کردنـد کـه در میـان آن هـا نیز 
شـخصیت های مهمـی حضور داشـتند. برخی از ایـن افراد حتی 
بولینـگ هـم بـازی کردنـد امـا بـه صـورت تفریحـی! در مـورد 
بیلیـارد هـم خیلـی سـخت نگرفتند و نگفتنـد کـه پرداختن به 

ایـن رشـته حرام اسـت.
با لباس ورزشی بازی می کنم

هنـگام ورزش با لباس مخصوص ورزشـی بـه تمرین و ورزش 
مشـغول می شـوم و در هنگام کار و فعالیت هم با لباس رسـمی. 
در حـال حاضـر نیزتمرین هایمـان را هفتـه ای چنـد جلسـه در 
کنار دوسـتان دیگر در فضایی شـاد و دوسـتانه برگزار می کنیم.

ورزش باعث ارتباط نزدیک روحانیون و جوانان 
می شود

در سـالن بولینـگ چنـد تـن از روحانیـون بـه ایـن رشـته 
بـا عاقـه زیـادی بـازی می کننـد. مثـا  اتفاقـاً  می پردازنـد و 
مرحـوم حاجـی حسـنی قـاری بین المللـی قـرآن کـه در حادثه 
منـا به شـهادت رسـید، خیلـی  اوقـات می آمد و با مـن بولینگ 
بـازی می کـرد. اتفاقـاً خیلـی هـم عاقه مند بـود و می خواسـت 
در مسـابقه های اسـتانی شـرکت کند. حضور روحانیون در کنار 
دیگـر جوانـان و مشـارکت بـا آن هـا در فعالیت هـای ورزشـی و 
اجتماعـی باعـث ارتبـاط نزدیکتـر، بهتـر و سـازنده تر می شـود.

حساسیت ها و سخت گیری ها بی مورد است
االن بـا توجـه بـه فتـوای مراجـع بایـد حساسـیت روی ایـن 
دو رشـته برداشـته شـود چـرا کـه واقعـاً ایـن حساسـیت ها و 
سـخت گیری ها بی مـورد اسـت. سـالن های ایـن رشـته ها مجوز 
اماکـن و سـازمان تربیـت بدنـی را دارنـد و فتـوای مراجـع هـم 
گویـا، روان و سـلیس اسـت بنابرایـن دیگـر جایی برای شـک و 

شـبهه باقـی نمی مانـد.
در مسابقات آلمان و فرانسه حضور داشتم

سـال 93 درمسـابقات اشـتوتگارت آلمـان و پاریـس فرانسـه 
شـرکت کـردم. این مسـابقه ها با حضـور باشـگاه های مختلف در 
آلمـان و فرانسـه برگزار شـد و در کنـار حضور در مسـابقات، در 

تمرینات مشـترک هم شـرکت داشـتم.

حضور یک روحانی در مسابقات برای اروپایی ها 
جالب بود

 حضـور مـن در این مسـابقه ها با لباس روحانیـت برای آن ها 
بسـیار جالـب توجـه بـود کـه یـک روحانـی در ایـران می توانـد 
آزادانـه بـه بولینـگ  و بیلیـارد بپـردازد. البته با هزینه شـخصی 

بـه این دو کشـور سـفر کردم.
نباید در قبال جوانان بی مورد سخت گیری کنیم

بـا  نبایـد  و  اسـت  ورزش حیاتـی  بـه  آوردن جوانـان  روی 
سـخت گیری های بـی مـورد باعـث شـویم جوانـان از ورزش دور 
شـوند، بلکـه بایـد شـرایط را بـرای آن هـا نیـز مهیا کنیـم تا در 
فضایی سـالم وشـاد بـه ورزش بپردازند. کما اینکـه رهبری بارها 
فرمودنـد تحصیـل، تهذیـب و ورزش می توانـد جـوان ایرانـی را 
بـه سـرمنزل مقصـود برسـاند. در آیـات و روایـات نیز سـفارش 
زیـادی بـه ورزش شـده اسـت. پیامبـر اکـرم )ص( می فرمایـد 
شـخص باایمان، قـوی و نیرومند از شـخص باایمان ضعیف بهتر 
اسـت. یا حضرت امام فرمودند پشـتوانه ملت و اسـام ورزشـکار، 

روحانـی و دانشـگاهی باایمان اسـت.
بیلیارد اگر قمار باشد حرام است

حضـرت آقـا فرمودنـد اگـر از ماهـواره هـم اسـتفاده درسـت 
شـود حرام نیسـت امـا اگر نیت فاسـد بـرای آن باشـد، مطمئناً 
حـرام تلقـی می شـود. بولینـگ و بیلیـارد هـم همیـن اسـت. 
مراجـع می فرمایـد ببینیـد عـرف چـه می گویـد. ایـن رشـته 
یـک بـازی سـرگرمی، فکـری و خانوادگی اسـت و وقتـی با این 

دیـدگاه بـه آن نـگاه شـود حرام نیسـت.
مسئول کمیته فرهنگی فدراسیون بیلیارد هستم

در فدراسـیون از سـال 93 به عنوان مسـئول کمیته فرهنگی 
مشـغول بـه کار شـدم و برنامه هـای خوبـی را بـه مرحلـه اجـرا 
درآوردم. ماننـد دوره هـای فرهنگـی بـرای مربیـان، داوران تحت 
عنـوان اخـاق در ورزش برگـزار کـردم کـه خیلـی پربـار بـود و 
اسـتقبال زیـادی هـم از آن صـورت گرفت. جا دارد از مسـئوالن 
فدراسـیون بـه خاطـر اهمیتـی کـه بـه ایـن موضوعـات دارنـد 

کنم. قدردانـی 

گفتگویی متفاوت با حجت االسالم سلطانی،روحانی بیلیارد باز

حضورم به عنوان یک روحانی
به مذاق خیلی ها خوش نیامد

غـم  علیر
و  حـرف  همـه 
کـه  حدیث هایـی 
در روزهای گذشـته 

سپاسـی  تیـم  انصـراف  پیرامـون 
عـدم  و  یـک  لیـگ  رقابت هـای  از 
برگـزاری بـازی ایـن تیـم برابـر مس 
لیـگ  رقابت هـای  اول  هفتـه ی  در 

دسـته اول شـنیده می شـد،با اعـام 
سـازمان لیـگ، ایـن بـازی قطعـا در 
تاریـخ و زمـان اعـام شـده بزگـرار 

. د می شـو

باشـگاه سپاسـی شـیراز خواهـان 
بازی هـای  هفتـه ای  یـک  تعویـق 
خـود شـده بـود کـه ایـن موضـوع با 
مخالفت شـدید سـازمان لیگ مواجه 
شـد و پـس از آنکـه اعـام شـد کـه 
تیم پـاس همدان در صـورت انصراف 
سپاسـی جایگزیـن این تیـم در لیگ 
یـک خواهد شـد، شـیرازی ها ترجیح 
دادنـد کـه بازی هـای خـود را مطابق 

برنامـه انجـام دهند.
تیم هـای  بـازی  اسـاس  ایـن  بـر 
مـس و سپاسـی امـروز یکشـنبه 17 
مـرداد و از سـاعت 18 در ورزشـگاه 
باهنـر کرمـان برگـزار خواهـد شـد.

بـر اسـاس اعام کمیتـه ی داوران 
تیم هـای  فوتبال،بـازی  فدراسـیون 
مس کرمان و فجرسپاسـی را حسـین 

زرگـر قضـاوت خواهـد کرد.علیرضـا 
رحیمی پـور  حسـین  و  ایلـدروم 
بـازی  ایـن  در  زرگـر  کمک هـای 

بـود. خواهنـد 
فـراوان  احتمـال  بـه  بـازی  ایـن 
امـا  شـد  نخواهـد  مسـتقیم  پخـش 
تماشـای ایـن بـازی بـرای هـواداران 
خواهـد  رایـگان  ورزشـگاه  در  مـس 

بـود.
در دیگـر بـازی هـای امـروز، گل 
گهـر سـیرجان دیگر نماینده اسـتان، 
با سـر مربـی جدیـدش یعنـی وینگو 
بگوویـچ در صباشـهر بـه مصـاف راه 

آهـن یـزدان مـی رود. 
قضـاوت ایـن بازی را که از سـاعت 
17/45 آغاز می شـود، آقایان سـعید 
علـی  کمـک  بـه  مقـدم   رحیمـی 

دودانگـه و محسـن سـلطانی برعهده 
دارند.

مـس رفسـنجان نیـز در حالـی از 
سـاعت 18 در ورزشـگاه تختـی جـم 
میهمـان پـارس جنوبـی جـم اسـت 
کـه احمـد صالحـی بـه همراه سـعید 
قاسـمی و رحیم حاجیلـو داوران این 
بازی معرفی شـده انداصغـر کانتری 
سـرمربی فصل گذشـته فجر سپاسی 
شـیراز، این فصل هدایت رفسـنجانی 

هـا را به عهـده دارد.
لیـگ  هـای  بـازی  جدیـد  فصـل 
بـا  و  امـروز  از   )96-95 یک)فصـل 
حضـور 18 تیـم برگـزار می شـود که 
در پایـان دو تیـم به لیـگ برتر صعود 
مـی کنند و سـه تیـم انتهـای جدول 

هـم دسـته دومـی خواهند شـد.

فصل جدید لیگ دسته اول ایران از امروز در شهرهای مختلف ایران آغاز می شود

آغاز ماراتن گونه لیگ یک

 خبر

آگهی مناقصه عمومی شماره 95/15- نوبت دوم
1- نام و نشانی مناقصه گزار: اداره کل پشتیبانی امور دام استان کرمان

به نشانی: کرمان، خیابان بهمنیار خیابان شهید ضیاء
2- موضوع مناقصه: مدیریت امور انبار

3- نـوع و مبلـغ تضمیـن شـرکت در فرآینـد ارجـاع کار: اصل فیـش واریزی وجه نقد بـه حسـاب شـماره 2173983820008 قابل واریز 
در کلیـه شـعب بانـک ملـی یـا ضمانت نامـه بانکی به نـام مناقصه گزار و یـا اوراق مشـارکت بانکی بی نام تضمین شـده بانکهـا و دولت با 

قابلیت بازخرید قبل از سـر رسـید.
4- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 

150/000/000 ریال )یکصد و پنجاه میلیون ریال(
به نام مدیریت پشتیبانی امور دام استان کرمان

5- زمان دریافت اسناد، تحویل پیشنهاد و گشایش پیشنهادهای مالی:
1-5- مهلت خرید اسناد تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 95/5/20 می باشد.
2-5- مهلت تحویل پیشنهاد تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 95/5/30 می باشد.

3-5- زمان رسیدگی به پیشنهادهای مالی ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 95/5/31 واقع در دفتر مناقصه گزار با نشانی فوق می باشد.
6- خریـد اسـناد: متقاضیـان شـرکت در مناقصـه مـی تواننـد پـس از واریـز مبلـغ 500/000 ریال غیر قابل اسـترداد به شـماره حسـاب 
2163983925004 قابـل واریـز در کلیـه شـعب بانـک کشـاورزی در زمـان مهلت خرید اسـناد )ردیـف 1-5 آگهی( بـه آدرس اینترنتی 
www.Iranslal.com مراجعـه و اسـناد مناقصـه را از قسـمت مناقصـات و مزایـده هـا )بخش سـال 95( دریافت و سـپس با در دسـت 

داشـتن اصـل معرفـی نامـه واصـل فیـش واریـزی در مهلـت خرید اسـناد، جهـت دریافت پاکـت هـای مناقصه به نشـانی مناقصـه گذار 
مراجعـه فرمایند.

7-  سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
روابط عمومی اداره کل پشتیبانی امور دام استان کرمان

طنز ورزشی

هادی کاربخش
Haka@payamema.ir
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

بازرگانـی  اتـاق  گذشـته  پنج شـنبه 
کرمـان بـا صـدور بیانیـه ای  از موافقـت 
هیـات نماینـدگان ایـن اتاق با اسـتعفای 
اتـاق  ریاسـت  از  پـور  جـال  محسـن 
بازرگانـی کرمـان خبـر داد. جـال پـور 
یکشـنبه گذشـته به علت مشـکل قلبی 
از سـمت خـود اسـتعفا کـرده بـود. وی 
همـان روز از ریاسـت اتـاق ایـران هـم 
اسـتعفا کـرده بـود امـا اتـاق بازرگانـی 
ایـران از پذیـرش اسـتعفای وی تـا زمان 
بهبـودی خـودداری کـرد. اتـاق کرمـان 
امـا چهـار روز پـس از اسـتعفا، بـا رفتـن 
اقـدام  ایـن  جـال پـور موافقـت کـرد. 
اسـتاندار  نارضایتـی  بـا  کرمـان  اتـاق 
یـک  به طوری کـه  شـد  روبـرو  کرمـان 
منبـع آگاه در ایـن خصـوص بـه »پیـام 
مـا« گفـت کـه »اسـتاندار چندیـن بـار 
مراتـب نارضایتـی خـود را ابـراز کـرده و 
معتقـد اسـت اتـاق کرمـان تـا بهبـودی 
جـال پـور می بایسـت صبر کنـد.« حاال 
اسـتاندار،  نارضایتـی  از  پـس  روز  یـک 
طبیـب زاده نایب رئیـس اتـاق بازرگانـی 

کرمـان در ارتبـاط بـا پذیـرش زودهنگام 
اسـتعفای جال پـور توضیح داده اسـت. 
ارتبـاط  در  کرمـان  اتـاق  نایب رئیـس 
جـال  محسـن  اسـتعفای  پذیـرش  بـا 
بازرگانـی  اتـاق  ریاسـت  از سـمت  پـور 
کرمـان گفـت: »هیـات نماینـدگان اتاق 
کرمـان بـا توجه بـه اینکه نگران جسـم، 
جـان و روح محسـن جال پـور بودنـد، 
برخـاف میـل باطنـی و صرفـاً بـه دلیل 
اینکه این سـرمایه همیشـه برای اسـتان 
وجود داشـته باشـد، بـا اسـتعفای وی از 
سـمت رئیـس اتـاق و عضویـت در هیات 

نماینـدگان موافقـت کردنـد.« 
اتـاق  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی 
طبیـب  مهـدی  سـید  کرمـان،  اسـتان 
زاده، بـا تأکیـد بـر اینکه حفظ سـامتی 
هیـات  نخسـت  اولویـت  در  جال پـور 
دارد،  قـرار  کرمـان  اتـاق  نماینـدگان 
افـزود: »پذیرفتیـم کـه ایشـان را در اتاق 
کرمـان نداشـته باشـیم تا باعث تشـدید 
بیمـاری قلبـی وی نشـویم.« وی ادامـه 

هیـات  همـه  کـه  شـرایطی  »در  داد: 
نماینـدگان از این تصمیـم ناراحت بودند 
و نمی خواسـتند از حضـور جال پـور در 
جمـع خـود محـروم شـوند، اما بـه دلیل 
عاقه بسـیار بـه وی، مجبور بـه موافقت 
با اسـتعفا شـدیم و درنهایت شفای کامل 
از خداونـد خواسـتاریم.« وی  ایشـان را 
تصریـح کـرد: »امیدواریـم بـا بازگشـت 
دوبـاره  پـور،  جـال  سـامتی  کامـل 
دیگـری  موقعیـت  و  قامـت  در  را  وی 
کرمـان،  بـه  خالصانـه  خدمـت  بـرای 
کشـور و همه دوسـتان داشـته باشـیم.« 
نایب رئیـس اتـاق کرمـان اظهـار داشـت: 
»هیـات نماینـدگان اتاق کرمـان در ابتدا 
سـعی کـرد تا هنگام بازگشـت سـامتی 
وی صبـر کنـد و کارهـا را انجـام دهد اما 
جال پـور به صـورت مکتـوب، در ماقات 
حضـوری بـا نماینده هیـات نمایندگان و 
حتـی به صورت تلفنی در نشسـت هیات 
نماینـدگان، بـر اسـتعفای خـود بسـیار 
اصـرار کـرد و معتقـد بـود کـه اگـر هـر 
چـه سـریع تر از زیـر بـار این مسـئولیت 

کنـار رود در رونـد رسـیدگی بـه درمـان 
را  نرمال تـری  و  عادی تـر  حالـت  خـود 
پیـش خواهد گرفـت و اسـترس ها کمتر 

خواهـد شـد.« 
وی بابیان اینکه در جلسـه اخیر هیات 
نمایندگان، بررسـی اسـتعفای جال پور 
در اولویت دسـتور کار جلسه قرار گرفت، 
گفـت: »همان گونه کـه انتظـار می رفت، 
بررسـی اسـتعفا، یک بحث چالش برانگیز 
و مقـداری شـوک آور بود و همـه اعضای 
یـاران  به عنـوان  نماینـدگان  هیـات 

صمیمی، دوسـت و همراهان همیشـگی 
جال پـور، از وضعیـت پیش آمـده نگران 
بودنـد؛ از سـوی دیگـر همـه بـه نقـش 
جـال  ارزشـمند  و  سـازنده  بی بدیـل، 
پـور در ایجـاد وضعیت جدیـدی که اتاق 
کرمـان دارد، اذعـان دارنـد و می دانند که 
اتـاق کرمان بـدون نـام جال پور شـاید 
معنـا و مفهوم آن چنانی نداشـته باشـد.« 
طبیـب زاده تصریح کـرد: »به دلیل همه 
مزایایـی کـه بـا حضـور جـال پـور در 
اتـاق ایـران و اتـاق کرمان وجود داشـت، 

ازجمله شـخصیت وی، سابقه خانوادگی، 
شـهرت بسـیار خوب، تیزهوشـی و همه 
مشـخصات خوب جال پـور، مایه فخر و 
مباهات اسـتان بود کـه وی در رأس اتاق 
باشـد و همـه اعضـای هیـات نمایندگان 
نیـز بـر ایـن موضـوع اتفاق نظر داشـتند، 
اما سـامتی ایشان بسـیار مهم تر است.« 
وی بیـان کـرد: »بـر اسـاس قانـون اتـاق 
ایـران، بـا کنـار رفتن جال پـور از هیات 
نماینـدگان اتاق کرمـان، وی عضو هیات 
نماینـدگان اتـاق ایران نیـز نخواهد بود.« 

نایب رئیس اتاق بازرگانی کرمان:

با استعفای جالل پور موافقت کردیم تا 
بیماری اش تشدید نشود

خبر

کاغذ اخبار

مـرغ پایه ثابت سـفره ایرانی هاسـت. حاال به واسـطه قیمت 
بـاال از سـفره ها پـر کشـیده اسـت. آن طـور کـه »کرمـان نو« 
نوشـته قیمت گـذاری مـرغ در اسـتان کرمـان تحـت نظـر 
کمیتـه ای اسـت کـه از چنـد اتحادیه تشکیل شـده اسـت. به 
گفتـه عرب آبـادی دبیر ایـن کمیته، قیمت در حال بازگشـت 
تدریجـی بـه میـزان اولیـه اسـت. وی کـه مدیرعامـل تعاونی 
مرغـداران کرمـان اسـت علـت بـاال رفتـن مـرغ را افزایـش 
کشـوری قیمـت دانسـت و تصمیمات ایـن کمیته را وابسـته 
بـر قیمـت بـازار اسـتان های هم جـوار و وضعیـت عرضـه و 
تقاضـا اعـام کـرد. مدیرعامـل تعاونـی مرغـداران در مـورد 
دلیـل افزایـش قیمـت در کشـور معتقد اسـت متضرر شـدن 
مرغـداران بـه علت قیمت پایین باعث شـده مرغداران دسـت 
از جوجـه ریـزی بکشـند و کمبـود فعلـی مـرغ به وجـود آید 
کـه افزایـش قیمـت را در پی داشـت. عرب آبـادی پیش بینی 
قیمـت را بـا توجـه بـه وضعیـت بـازار غیرممکن اعـام کرد.

 مهدی بنی اسـدی مدیرکل شـرکت پشـتیبانی امـور دام 
در ایـن زمینـه به »کرمـان نو« می گوید ایـن مجموعه وظیفه 
عرضـه مـرغ منجمـد را بر عهـده دارد تا بخشـی از نیـاز بازار 
برطـرف شـود و قیمـت مرغ گرم بـه حد معقولی برسـد. بنی 
اسـدی بـا تأکیـد بـر وجود مـرغ منجمـد به انـدازه کافـی در 
کشـور، ذخیـره مرغ منجمد در اسـتان را باوجـود توزیع 300 
تـن از آن حـدود 500 تـن اعام کرد و گفت مشـکلی در این 
زمینـه وجـود ندارد. مدیرکل شـرکت پشـتیبانی امـور دام در 
زمینـه علل افزایـش قیمت معتقد بود قیمت مرغ درگذشـته 
بیش ازحـد پاییـن بـوده و بـا اشـاره بـه صحبت مسـئولین و 
متولیـان گفـت قیمـت بایـد بین هفت تـا هفت هـزار و 500 
تومـان باشـد تـا بـرای تولیدکننده صرفه مالی داشـته باشـد. 
او همچنیـن مـواردی همچون افزایش قیمـت جوجه، افزایش 
تقریبـاً 60 درصـدی قیمـت ذرت و گرمـی هـوا کـه باعـث 
کاهـش وزن مرغ هـا می شـود را از علل اصلـی افزایش قیمت 
دانسـت. بنـی اسـدی بابیـان اینکـه قیمـت مـرغ گـرم رو به 
کاهـش اسـت، پیش بینـی می کـرد کـه بـا خنک شـدن هوا 
و کاهـش نقدینگـی مـردم در مهرمـاه، قیمـت مـرغ کاهـش 
قابل توجهـی خواهـد داشـت امـا نـه در ایـن حـد که مجـدداً 
بـه شـش هزار تومـان برگردد. قیمـت دیروز مرغ گرم هشـت 
هـزار و 600 تومـان بـه ازای هر کیلوگرم بود کـه در چند روز 

گذشـته مقداری کاهش داشـته اسـت.
افزایـش قیمـت مـرغ از مـاه رمضـان سـال جـاری شـروع 
شـد. در شـماره 661 »پیـام ما« در گزارشـی به ایـن موضوع 
پرداختیـم. اوایـل تیرمـاه معـاون بازرگانـی سـازمان صنعت، 
معـدن و تجارت اسـتان کرمان در رابطه بـا گرانی برخی اقام 
اساسـی در مـاه رمضان بـه »پیام ما« گفت: »ما گران فروشـی 
قطعـاً برخـورد می شـود.« مصطفـی زریسـفی دربـاره گـران 
شـدن گوشـت مرغ اظهار کرد: »قیمت مـرغ منجمد تغییری 
نکـرده امـا قیمت مرغ گرم بـاال رفته. قیمت گـذاری مرغ گرم 
هـم بر عهـده واحدهـای تولیدی اسـت و متأسـفانه علی رغم 
اینکـه در مـاه رمضان قیمت مـرغ باید پایین تـر بیاید، قیمت 
بی دلیـل  مـرغ  قیمـت  اینکـه  بابیـان  وی  باالبرده انـد.«  را 
باالسـت، اضافـه کـرد: »بـه نظـر مـن در حـال حاضـر قیمت 
مـرغ بـاالی 6 هـزار و 700 اجحاف در حق مردم اسـت. از این 
هـم اگـر قیمت مـرغ پایین تـر باشـد واحدهای تولیـدی ضرر 
می کننـد.« بـه گفتـه معـاون بازرگانـی، واحدهـای تولیـدی 
کاهـش جوجـه ریـزی و کاهـش عرضـه نسـبت به تقاضـا را 

دلیـل گران شـدن مـرغ عنـوان کرده اند.

گفـت:  کرمـان  اسـتان  کل  دادگسـتری  رئیـس کل 
»پرسشـگری و دانسـتن حـق مـردم اسـت و اطاع رسـانی 
در  موحـد  دارد.«یـداهلل  واالیـی  جایـگاه  آگاهی بخشـی  و 
پیامـی بـه مناسـبت 17مـرداد روز خبرنـگار بـا تأکیـد بـر 
حـق دسترسـی بـه اطاعـات عمومی بیـان داشـت: »مردم 
بایـد آگاهـی داشـته باشـند تا بتواننـد به تکلیـف خود عمل 
کنند و این وظیفه سـترگ بر عهده اصحاب رسـانه اسـت.« 
وی بیـان داشـت: »مبـارک تقارنـی اسـت نام گـذاری روز 
خبرنـگار بـا شـهادت مـردی از ایـن تبـار کـه حق سـوگند 
خداونـد بـه » قلـم و مـا یسـطرون« را بـه خـون خـود ادا 
کـرد و بـا شـهادت خـود بر قداسـت قلـم و آنچه می نویسـد 
شـهادت داد.« موحد افـزود: »هفدهم مردادمـاه روز بزرگ و 
سـترگ خبرنـگار، فرصت مغتنمی اسـت تا به پرچـم داران و 
پیش قـراوالن اطاع رسـانی که نماینده جامعه در دسترسـی 
آزاد بـه اطاعـات و آگاهی هسـتند، آن گاه کـه دخالت آن ها 
در سرنوشتشـان مؤثر اسـت، را پـاس بداریـم.« وی با تأکید 
بـر ایـن مهم کـه پرسشـگری و دانسـتن حـق مردم اسـت، 
گفـت: »اطاع رسـانی و آگاهی بخشـی جایـگاه واالیـی دارد 
و حـق دسترسـی بـه اطاعـات عمومی سـنگ بنـای حقوق 
مـردم اسـت و مـردم بایـد آگاهی داشـته باشـند تـا بتوانند 

بـه تکلیـف خـود عمـل کننـد.« نماینده عالـی قـوه قضائیه 
در اسـتان کرمـان بیـان داشـت: »قانـون اساسـی و قانـون 
مطبوعـات، دسترسـی آزاد بـه اطاعـات را بیان کرده اسـت 
و قانـون انتشـار و دسترسـی آزاد بـه اطاعـات در راسـتای 
بـا  حقـوق مـردم و خبرنـگاران تصویب شـده اسـت.« وی 
اشـاره بـه سـخن امیرالمومنان علـی )ع( که»هیـچ خبری از 
مـردم پنهان نماند«،افزود: »اطاع رسـانی یکـی از مهم ترین 
حقوقـی کـه مردم بـر حاکمیـت دارنـد و دانسـتن و آگاهی 
حـق مـردم اسـت و این حـق را هیچ کس نمی توانـد، کتمان 
کنـد.« وی تأکید کرد: »دسترسـی آزاد بـه اطاعات ازجمله 
حقـوق مـردم اسـت و در مبانی دینـی هم بر ایـن امر تأکید 
شـده اسـت، و ایـن رسـالت مهم و خطیـر بر عهـده اصحاب 
رسـانه اسـت.« نماینـده عالـی قـوه قضائیـه ابـراز داشـت: 
»هفدهـم مـرداد روز بـزرگ » خبرنـگار » کـه بـه مناسـبت 
سـالروز شـهادت » شـهید محمود صارمی » نام گذاری شده 
اسـت؛ فرصـت مغتنمی اسـت که ایـن روز شـکوهمند را به 
همـه ی خبرنـگاران، نویسـندگان و روزنامه نـگاران، صاحبان 
اندیشـه و قلـم و آزادگان عرصـه ی اطاع رسـانی ، صمیمانـه 
تبریـک و تهنیـت عـرض نمایـم.از ایـزد منـان برای شـما و 
همه ی تاشـگران ایـن عرصه ، توفیق روزافـزون آرزومندم.«

به بهانه 17 مرداد، سالروز شهادت محمود صارمی
 و روز بزرگداشت خبرنگار

به دنبال قطعه ای در 
گورستانیم

هادی کاربخش

محمـود  کـه  زمانـی   1377 سـال  مـرداد  در17 
صارمـی عصـاره شـهادت را در مزارشـریف افغانسـتان 
سـر کشـید، جرقـه ای بـود بـرای یـادآوری و ارزش 
نهـادن بـه قشـر خبرنـگار و روزنامـه گارانـی کـه نـه 
تنهـا قلـم شـان را بـرای اعتـای فرهنـگ و ادب و 
معرفـت ایـن مرز و بـوم بر صفحه سـپید می سـایند، 
بلکـه گاه بدتریـن اهانـت هـا و تهمـت ها را کـه البته 
موضوعـی طبیعـی و عـادی شـده تحمل مـی کنند و 
زمانـی نیـز تـا پـای جـان خـود نیز پیـش مـی روند. 
قشـری که بـه اذعان خیلـی از همکاران، در بسـیاری 

از جاهـا مظلـوم واقـع شـده و می شـود.
خبرنگارانـی کـه یـک سـال تمـام را به زعـم تمام 
ناخوشـی ها و نامایمـات سـپری می کننـد و رنـج و 
تلخـی انتظار پشـت اتاق مسـؤوالن را بـه امید گرفتن 
مصاحبـه و یـا شـنیدن یـک کلمـه حـرف حسـاب 
بجـای بـوق ممتـد تلفـن را بـه جـان خـود می خرند.
هنـر خبرنـگاری نه یک شـغل بلکه بسـیار فراتر از 
آن چیـزی اسـت کـه مـا در مـورد آن فکـر می کنیم؛ 
خبرنـگار نـه تنهـا بـه عنـوان یـک پـل ارتبـاط بیـن 
مـردم و مسـؤوالن در جامعـه ایفـای نقـش می کنـد 
بلکـه ذره ذره وجـود یـک خبرنـگار که نماینـده افکار 
خداونـد  پیشـگاه  در  می آیـد  حسـاب  بـه  عمومـی 

متعال مسـؤول اسـت.
قشـری کـه فقـط انتظـار کار و نتیجه حرفـه ای از 
او مـی رود در حالـی کـه هیـچ گاه بـه خبرنـگاری و 
روزنامـه نویسـی به چشـم یـک حرفه نگاه نمی شـود 
و گاه از کمتریـن امکانـات و حقـوق طبیعـی محـروم 
اسـت. نـه آینـده کاری مشـخص و شـفافی پیـش رو 
دارد و نـه جایـگاه واقعـی اش، خبرنـگار را نردبانـی 
کـرده انـد بـرای رسـیدن بـه اهدافشـان در حالی که 
خبرنـگار پاییـن تریـن جـای را در تصـور ایـن افـراد 
داراسـت و سـعی مـی کنند او را با پـول و کارت هدیه 
ای بخرنـد و اسـتقال و بـی طرفـی او را زیـر سـوال 

. ند ببر
 بـاور کنیـد مشـکات اقتصـادی و درآمدی حاصل 
از خبرنـگاری، حتـی کفـاف اجـاره خانـه را هـم نمی 
دهد اما آیا براسـتی، شـان و جایگاه ما  خبرنگاران  و 
روزنامـه نـگاران همین اسـت کـه با چندرغـاز، مطیع 

و وابسـته افـراد و جنـاح هـا و گرایش ها شـوند؟
  در دولـت قبـل وعـده سـاخت مسـکنی را دادنـد 
هـای  صـف  درعـوض  نشـد،  محقـق  گاه  هیـچ  کـه 
طویلـی را بنـا نهادنـد تـا خبرنـگاران بـرای دریافـت 
تومانـی سـاعت هـا در آن  کارت هدیـه 400 هـزار 
بـه انتظـار بایسـتند. تـازه ایـن کارت به گمـان آقایان 
بـاارزش نصیـب قشـر خاصی شـد که نور چشـمی ها 
محسـوب مـی شـدند، در دولـت تدبیرهـم کـه امیـد 
مـی رفـت برای ایـن قشـر حداقـل کار را انجـام دهد 
نـه تنهـا این اتفـاق نیفتـد بلکه احتـرام خبرنـگار کم 

تـر از قبل شـده اسـت.
بـه جلسـات راهمـان نمـی دهنـد، تماس هـای ما 
را یـا پاسـخ نمـی دهنـد و یـا بـا بـی احترامـی قطـع 
مـی کننـد، بدتریـن جایـگاه را بـرای مـا در نظـر می 
گیرنـد و گاه مسـئوالن چنـان از پاسـخ دادن بـه مـا 
واهمـه دارنـد کـه گویی مـا در مقام قاضـی و یا حاکم 

. عیم شر
بعـد  بـه  روز  آن  از  کنیـم،  انتقـاد  جایـی  از  اگـر 
دشـمن درجـه یک آن شـخص و یـا ارگان محسـوب 
مـی شـویم کـه سـایه مـا را از چنـد متری مـی زنند 
و اگـر از آنهـا تعریـف و تمجیـد کنیـم، رسـالت خـود 
وامدارآنهـا خواهیـم شـد، در  و  پـا گذاشـته  زیـر  را 
صورتـی کـه نـه تریبون کسـی هسـتیم و نه بـاج گیر 
و وامـدار کسـی. همیـن موضـوع باعـث می شـود که 
همـواره تمامـی کاسـه و کـوزه هـا سـر ما و دوسـتان 
خبرنـگار شکسـته شـود.   بـا شـهامت مـی گوییم که 
پـر اشـتباهیم و گاه نوشـته هایمـان بـی ارزش، امـا 
همیـن بـی ارزش ها گاه با ارزش اسـت چرا که از دل 
برآمـده و شـاید حـال مشـکات باشـیم، چـه کنیـم 
کـه وظیفه ما نوشـتن و انعکاس مشـکات اسـت و نه 

سـکوت و خاموشـی . 
بـه قـول هـادی کسـایی، یکـی ازمدرسـین حـوزه 
خبرنـگاران  سـهم  حاضـر  حـال  در  خبرنـگاری، 
پایتخـت، تنهـا یـک قطعه از گورسـتان تهران اسـت، 
امـا مـا همیـن قطعـه درگورسـتان را هـم نداریـم. 

و  خودمـان  بـه  خودمـان  طـرف  از  را  روز  ایـن 
همـکاران مـان تبریـک می گوییـم تا همـه بدانند که 
خبرنـگاران همیشـه و در همـه جـا هسـتند، نـه فقط 

در 17 مـرداد.

گوشت مرغ همچنان گران است

پرواز مرغ از سفره  کرمانی ها
رئیس کل دادگستری کرمان:

اطالع رسانی جایگاه واالیی دارد

یادداشت

افقی
1 - از ایاالت متحده آمریکا- بیماری پشه آنوفل

2- کمیاب- رنگارنگ- آشوبگر و فتنه انگیز
3- عدد ورزشی- قهرمان تروا- از انواع آینه- جانشین او

توابـع الرسـتان- خراسـان قدیـم- رنـگ  از  فلـز گلولـه-   -4
احتیـاط

5- شـبه جزیره ای در شـمال اروپا شـامل کشـورهای سـوئد ، 
نـروژ و دانمارک

انگلیسـی-  ظـرف  تنفسـی-  مجـرای  گرفتگـی  بیمـاری   -6
قدیـم دولتـی  خبررسـان 

7- حـرف دهن کجی- آجر خام- از سـازهای کوبه ای- شـماره 
مز ر

8- رود آرام- برخورد لفظی و فیزیکی- بیحال و کرخت- زهر
9- از حروف ندا- کیسه لباس- مطیع و اهلی- مایه حیات

10- کمیـاب هـا- از مـاه هـای عربـی- مکانـی کـه در آنجـا 
حضـرت عیسـی )ع( را بـه صلیـب کشـیدند

11- به عمر ، ابوبکر ، حضرت علی )ع( و عثمان می گویند
12- بهشـت شـداد- قطعـه ای از چیـزی- مصیبـت و عـذاب 

الهـی- نشـانی جغرافیایـی
13- کجاست- مطابق شیوه پیامبر)ص(- آماس- پدر تازی

14- از جانوران دریایی- حواری خائن- منفرد و یکه
15- شهر سینمایی آمریکا- از بخشهای خدماتی ارتش

عمودی
1- معاینـه و درمـان بیماریهـای داخلی توسـط دوربین- ترکیه 

یم قد
2- از شـهرهای توابـع کرمـان- وسـیله ضبـط و پخـش فیلـم- 

شـیرین خواب 
3- دسـت شـیمیایی- عضو پروازی- گره به پیشـانی آوردن- ... 

بـی رخ یار خوش نباشـد
4- لباس رزم- همدرد کباب- بحث لفظی- از انواع مدار

5- کنایه از آهسته رفتن است
6- خباز- تل و سرزمین از آب بیرون زده- فعال

7- طایفـه- خانـدان کریمخـان- از جهـاز تنفسـی- ضربـه ای 
با سـر

8- غوزه پنبه- کشت بارانی- سپیدی آخر شب- سرنشین
9- ضمیـر گاوی- گوسـفند مـاده- هـر فصـل کتـاب- تصدیـق 

روسی
10- کارآموز پزشکی- پیش غذا- لباس پایین تنه

11- کتابی از ژان گور ، نویسنده فرانسوی
12- کاهـش و فرونشسـتن- بزرگتریـن جانـور آبـی- مربوط به 

ملـت- داخل حاشـیه
13- خیس وارونه- پایین- نبرد و جدال- بوی رطوبت

14- سـرگرد قدیـم- بـه زبـان اصلـی کیشـی اسـت کـه باعث 
ختـم بـازی مـی شـود- گـرو گذارنده

15- جسـمی کـه از ترکیـب اکسـیژن بـا شـبه فلزی بـه وجود 
مـی آیـد- محکومـی کـه حضـرت عیسـی )ع( بـه جـای او بـه 

صلیب کشـیده شـد
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضوع ماده 3 قانون و مـاده 13 آئین نامه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای 
برابـر رای شـماره 139460319062000946  فاقـد سـند رسـمی 
هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت 
ملـک گلباف تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی خانـم بتول عاقلی 
گوکـی فرزنـد غامرضـا بشـماره شناسـنامه 363 صـادره از گلبـاف 
در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 1667/01 مترمربـع پـاک فرعی از 
1462- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 1462- اصلـی واقـع 
در گلبـاف محلـه محرابـی جنب مسـجد طفان مسـلم کوچـه صالح 
آبـاد خریـداری از مالـک رسـمی خانـم فاطمـه ترابـی محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15 
روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/5/2

تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/5/17
م الف 357 رئیس ثبت اسناد و اماک - محمد مقصودی 



عکس: یاسر خدیشی

توی تنهایی خودت دست و پا میزنی

 غرق می شوی در اعماق وجودت

 به عمقی میرسی که فقط سیاهی می بینی 

 یک آن تمام خاطراتت مرور می شود

 همه عمر را در چند ثانیه میبینی

 حس سبکی میکنی  بعدشم یه نور و ...

 تنت مثل چوب می شود، خشک مي شود

و تو در تمام این لحظه ها از دور از دوره دور 

مرا نظاره میکنی بی هیچ حسی

عکس نوشت

کارگاه

کارگاه اصول و مبانی صفحه آرایی
زمان : هفته نخست شهریور ماه

ساعت کارگاه: 10 الی 13:30 و عصرها ساعت 16 الی 20/
مکان : موزه صنعتی کرمان سالن کتابخانه

خبر

مدیر روابط عمومی و ارتباطات  دادگستری کل استان تاکید کرد:

همکاری و هم افزایی مطبوعات و 
دادگستری؛ گامی موثر در کاهش جرایم

درجمـع  کرمـان  اسـتان  کل  دادگسـتری  عمومـی  روابـط  مدیـر 
خبرنـگاران و بـه مناسـبت روز خبرنـگار با گرامی داشـت یـاد و خاطره 
شـهدای خبرنگار خصوصا شـهید محمـود صارمی خبرنـگار خبرگزاری 
ایرنـا کـه در سـال 77 در مـزار شـریف افغانسـتان بـه درجـه رفیـع 
شـهادت نائـل گشـت و تبریـک 17 مـرداد روز خبرنـگار بـا اشـاره بـه 
دو اثـر جـرم زا و جـرم زدای رسـانه یادآور شـد: الزم اسـت کارشناسـان 
رسـانه ای و حقوقـی هـر دو پـای کار بیاینـد و بـه ایجـاد نقش سـازنده 
و مثبـت رسـانه ها در زمینـه پیشـگیری از وقـوع جـرم نزدیـک شـوند.

محمـد بصیریـان، مدیـر روابـط عمومـی و ارتباطات دادگسـتری به 
نقـش رسـانه ها در پیشـگیری از وقـوع جرم اشـاره و بیان کـرد: از آنجا 
کـه گـروه زیـادی از مـردم روزانـه بـا رسـانه ها ارتبـاط دارنـد، هرگونه 
کوشـش بـرای جلوگیـری از وقـوع جرایم مختلـف باید با شـناخت این 
واقعیـت همـراه شـود کـه رسـانه ها جـزء جدایی ناپذیـر زندگـی امـروز 
شـده اند و بـدون اغـراق می تـوان رسـانه ها را یکـی از عامـان اصلی در 

جهت دهـی نگـرش عامـه مردم بـه جرایم دانسـت.
کـرد:  عنـوان  کرمـان  اسـتان  دادگسـتری  عمومـی  روابـط  مدیـر 
ویژگی های مختلف از جمله سـرعت انتقال و وسـعت انتشـار، گسـترده 
بودن و هزینه پایین در اسـتفاده رسـانه ها سـبب شـده که به ابزارهای 
مناسـب نظارتـی در جامعـه و واسـطه بیـن نهادهـای نظارتـی و مردم 
تبدیـل شـوند و بتواننـد در انتقـال اطاعـات از دادگسـتری بـه مـردم 

نقـش بسـیار کلیدی داشـته باشـد .
نقش رسانه ها در اصالح و افساد جامعه

بـازرس علـی البـدل خانه مطبوعات اسـتان  افـزود: اگر رسـانه ها به 
نحـو صحیحـی در راسـتای ایجـاد فرهنگ هـای اصیـل حرکـت کننـد 
می تواننـد از وقـوع بسـیاری از جرایـم در جامعـه پیشـگیری کننـد و 
برعکـس اگـر محتوای رسـانه ها آثـار منفی بـر جامعه بگـذارد منجر به 

وقـوع جـرم و انحرافـات اجتماعـی در جامعه می شـوند.
وی بـا اشـاره بـه کارکـرد نظارتـی و پیشـگیرانه رسـانه ها خاطـر 
نشـان کـرد: متاسـفانه اندکی از صاحبان رسـانه نسـبت به پیشـگیری 
از وقـوع جـرم احسـاس مسـئولیت نمی کننـد و تصـور آن ها این اسـت 
کـه نظـارت تنهـا وظیفـه پلیس و دادگسـتری اسـت، این درحالیسـت 
کـه رسـانه ها به عنـوان یکـی از منابع اولیه اطاعـات افـراد در رابطه با 
جرم و جنایت محسـوب می شـوند و الزم اسـت جنبه ترسانندگی خود 
را تقویـت کننـد تـا مخاطبـان آن بداننـد شـخصی که مرتکـب جرمی 
می شـود قطعـا به سـزای عملـش خواهد رسـید. همچنین رسـانه های 
مجـازی، مکتـوب، دیـداری و شـنیداری می تواننـد با رصد آسـیب های 
اجتماعـی جامعـه و بررسـی کارشناسـانه آن به علل و عوامـل به وجود 
آمـدن آسـیب های اجتماعـی پـی ببرنـد و در گفت وگـو با کارشناسـان 

راه هـای پیشـگیری از آسـیب ها را بـه مسـئوالن یـادآوری نمایند .
بصیریـان یـادآور شـد: امـروزه شـاهد کمرنگ شـدن قبـح برخی از 
جرایـم می باشـیم کـه نوعـی زرنگـی در بیـن بعضـی از مـردم قلمـداد 
می شـود کـه ایجـاد قبـح و حساسـیت در جامعـه نسـبت بـه جرایمی 

خـاص توسـط رسـانه  ها می توانـد بسـیار موثـر باشـد.
تاثیر رسانه  در تزریق فرهنگ های اصیل انکار ناپذیر است

عضـو هیـات منصفـه مطبوعـات اسـتان  بـا تاکیـد بـر مانـدگاری 
حافظـه تصویری و تاثیرپذیری بیشـتر آن نسـبت به حافظه شـنیداری 
عنـوان کـرد: رسـانه ها می تواننـد با بـه تصویر کشـیدن فراینـد بزهکار 
شـدن یـک فرد بـه مخاطبـان بیاموزند چگونه بـا اتخاذ تدابیر مناسـب 

می تـوان مانـع بزهـکار شـدن خـود و اطرافیان شـد.

 اطالعات

سکه

11,040,000 ریال طرح جدید

11,042,500 ریال طرح قدیم 

5,580,000 ریال نیم سکه 

2,880,000 ریال ربع سکه 

1,830,000 ریال یک گرمی

طال

1,12۹,410 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,505,510 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

35,300 ریال دالر آمریکا

3۹,400 ریال یورو

۹,670 ریال درهم امارت

5,400 ریال  یوآن 

46,610 ریال پوند

خودرو

سمند LX  2۹,844,000 تومان

رانا LX  33,382,000 تومان

سوزوکی ویتارا  125,011,000 تومان

سایپا SE 111     20,270,000 تومان

75,800,000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   38,010,000 تومان

لیفان X60  61,100,000 تومان

77,۹00,000 تومان   S5 جک

4۹,310,000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

16 تا 32/آفتابی امروز

16 تا 33/آفتابی فردا

ویژه

کرمان کنسرت
فـروش  مرجـع  تنهـا  و  اولیـن  کنسـرت  کرمـان  سـایت  وب 
الکترونیکـی بلیـط با امـکان انتخاب صندلی در اسـتان کرمان اسـت. 
کرمـان کنسـرت آمادگـی خود را برای همـکاری با برگـزار کنند گان 

کنسـرت و سـایر رویدادهـای فرهنگـی و هنـری اعـام مـی دارد. 
کرمـان کنسـرت تنهـا یـک مرجع فـروش بلیـط نیسـت بلکه می 
توانیـد فـروش بلیـط را در چنـد نقطـه بـه صـورت آنایـن مدیریـت 
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روزنامه سیاسی - اجتماعی)عضو تعاونی مطبوعات کشور( 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان

مدیر مسئول: علیرضا احمدی گوهری
مدیر عامل: نکیسا خدیشی    سردبیر: بردیا امیرتیموری
صفحه آرایی: علی اکبرزاده        دستیارسردبیر:رضا عبادی زاده  

مدیر داخلی: مریم شمس           روابط عمومی: راحیل عبادی زاده
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نمی باشد.

سرویس فرهنگ و هنر: شهرام پارسا مطلق
سرویس کرمون: یاسر سیستانی نژاد

سرویس ورزش: هادی کاربخش
سرویس اجتماعی: نجمعه سعیدی

سرویس جامعه: عرفان زارعی
سرویس فناوری و اطالعات: جاوید مومنی

سرویس حقوقی: پیام خسروی سعید

سرویس تکنولوژی: آرین اسدی
عکاس: محسن رجب پور

سایر همکاران:  عطیه بهره بر، عباس صفا، 
سپیده ایران منش و احمد امیرتیموری

نشانی: کرمان، بلوار جهاد، نبش جهاد 48، طبقه 3 واحد 8
تماس مستقیم تحریریه:32471390 

تلفنخانه: 32435911 و 32435908 و 32435910 

news@payamema.ir :ایمیل
telegram.me/payamema :کانال تلگرام

payamema_kerman :اینستاگرام
آیین نامه اخالق حرفه ای پیام ما:

www.payamema.ir/akhlagh
پیش چاپ و چاپ: مهدوی

)کرمان - بلوار بوعلی-32134838(

جوابیه
جوابیه در خصوص مطلبی با عنوان )درد دل یک 
شهروند کرمانی مغازه ام سوخت چون تجهیزات 

آتش نشانی کامل نبود(
 بـه اطـاع میرسـاند شـب قبـل از حادثـه خـودروی آتش نشـانی 
اطفـا حریـق دیگـری  فرماندهـی در عملیـات  اعـام سـتاد  طبـق 
حضـور داشـته و موفـق بـه انجـام ماموریـت گردیـده اسـت امـا در 
حادثـه بامـداد 12مردادمـاه سـال جـاری علیرغم تسـت هـای بعمل 
آمـده بعـد از عملیـات قبـل اما متاسـفانه پمـپ خـودروی مذکور در 
محـل حادثـه دچـار نقـص فنـی گردیـده و عملیـات با تاخیـر مواجه 
و خـودرو پشـتیبان نیـز بـه محـل حادثـه اعزام شـده اسـت . علیهذا 
شـهرداری کرمـان طبـق بررسـی هـای دقیـق در صـورت اعـام رای 
مقامـات قضایـی نسـبت بـه پرداخت خسـارت اقدامـات الزم را بعمل 

خواهـد آورد.
محمدرضا خانی معاون خدمات شهری


