
سردبیر: حسن زعفرانی شاعر فرهیخته ی خوزستانی 
و دارنده ی کتاب مجموعه شعر » وقتی نمی وزی«، هفته ی 
گذشته به رسم دوستی چند شعر تازه برایم فرستاد تا 
در عصر کرونا که مجالس شعر خوانی کمتر برپا می شود، 
دست کم از طریق انتشار آن ها، رسم شعرخوانی را از یاد 

نبریم. یادآوری او را روی چشم می گذارم.

  ۱  
هزار ستاره می رقصد 

در طرح بی شکیب سرانگشتانش
وقتی که شب سر می کشد 

در روشنای پر غرور چشمانش
و سر که می گرداند 

هزار پرنده پر می کشد 
از جنگل کبود مژگانش

۲
سنگ ایستاده است

درخت ایستاده است
کوه ایستاده است

تو ایستاده ای
من می گذرم

قاصدکی با رازهای مگو
که در به در باد است

از کنار سنگ، از کنار درخت، از کنار کوه
و از کنار تو 

که ایستاده ای
مثل کوه، مثل درخت، مثل سنگ!

۳
 برای کیومرث پوراحمد

زنگ صدای تو زنگ می زند در صدای شهر 
در زنگ مدرسه

در ردیف سه تایی نیمکت ها
و میز کهنه ی گردو بر پایه های لق

دنگ، دنگ، دنگ
کتاب بزرگ تاریخ پنجم

با تاجی از نقره و ریشی از انبوه 
پادشاهانی که از سایه ی شمشیر

کودکان بی سر می زایند
و ساکت دلگیر خانه به وقت عصر

در ساعت دلتنگی
با کلون افتاده ی درهای چوبی 

و نقش کوبه های مرد و زن
و صدای زنگ، زنگ، زنگ

من اما در گنج همین گوشه   
از ته همین کالس 

تو را یاد گرفته ام فقط
همایی که دندان شیری اش را 

در خواب می مکم هر شب
 

۴
 هفت بار که بگویی دوستت دارم 

زیباترین شعر 
از لبان تو می چکد 
شاعر ناسروده ها!

۵
رقصی تو را به سمت تخیل روانه می کند 

بغضی مرا برای گریه بهانه می کند 
از گیسوان تو که بر شانه مانده است 

آن شیوه ای است که تبر با جوانه می کند

۶
این بار ، تو به دیدنم بیا

نه با یک شاخه گل 
یا لبخندی که چهره ات را

آشنا می کند

با انبوه پرسش هایت 
همان ها که هر دو 

از پاسخ شان، ابا داریم!         

۷
سبد به دست 

در ساحل نزدیک 
دختر ماهی فروش 

ماهی هایش را می فروشد
و شب 

با کوسه ی درونش تنها است

۸
 رد مرا نشان می دهند 

در تاریکی
آتش فشانند بوسه های تو

بر اثر ابتال به کرونا؛
بانوی پرستار کرمانی آسمانی شد

گروه جامعه: »الهام یوسف زاده« پرستار فداکار بیمارستان شهید 
باهنر کرمان در پی ابتال به بیماری کرونا و تحمل یک دوره بیماری، 
۱۵ مهرماه آسمانی شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان، حمیدرضا رشیدی نژاد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در 
پی شهادت این پرستار مدافع سالمت پیامی داد که در بخشی از آن 
آمده است: »ایثار و از خودگذشتگی در راه خدمت به جامعه پاداشی 
عظیم نزد خداوند متعال دارد و در این راه پر مخاطره، جان برکفان 
حوزه ی سالمت قریب به ۲۰ ماه از ابتدای شیوع ویروس منحوس 
کرونا با فداکاری و تحمل شرایط سخت و طاقت فرسا به بیماران ارائه 
خدمت می دهند و از هیچ تالش و کوششی دریغ نورزیده اند«.  این 
پیام می افزاید: »شهیده ی مدافع سالمت خانم »الهام یوسف زاده« 
پرستار فداکار بیمارستان شهید باهنر کرمان، نمونه ی یک انسان با 
اخالق، متعهد و سخت کوش بود که در این برهه از زمان با جانفشانی 
در راه خدمت به مردم، در پی ابتال به بیماری کووید ۱۹ و تحمل 
یک دوره بیماری، ۱۵ مهرماه ۱۴۰۰ در روز شهادت حضرت علی ابن 

موسی الرضا)ع( به لقاء اهلل پیوست«.

ترکخوردگیپایههایبتنیتلهکابین!

و  بود  سر  بر  مناقشات  و  نگرانی ها  هنوز 
قائم،  جنگل  در  کرمان  شهر  تله  کابین  نبود 
با وجود گذشت چندین سال از شروع پروژه، 
انتشار  این روزها،  نرسیده است که  پایان  به 
فیلمی از ترک خوردگی بتِن پایه های تله کابین 
در شبکه های اجتماعی شهروندان را نگران تر 

کرده است.
»نکند این ترک ها را الپوشانی کنند؟« این، 
چیزی است که اغلب کرمانی ها وقتی فیلم را 
می بینند، احتماال به آن فکر می کنند. مشخص 
نیست فیلم توسط چه کسی ضبط و اولین بار 
از چه طریقی منتشر شده است اما فردی که 
تله کابین  پایه های  از  تصویربرداری  حال  در 
است، استاندار و شهردار را فرامی خواند تا به 
این موضوع ورود کنند. همچنین، در بخشی 
از این فیلم، قلوه سنگ هایی که اطراف پایه ها 
و  می شود  گذاشته  نمایش  به  شده،  ریخته 
این  با  می خواهند  که  می گوید  تصویربردار 
سنگ ها »روپوشانی کنند«. او می افزاید: »بتن 
پوک شده اما دارند دور آن را حصار می کشند 

تا مردم چیزی نبینند«.
در این باره، محسن پوراسماعیلی سرپرست 
پروژه های  مدیر  اسالمی  محمد  و  شهرداری 
فردای کرمان  با  ملل در کرمان، در گفت وگو 
موضوع  ناظر،  شرکت های  که  دادند  توضیح 
خواهند  بررسی  را  پایه ها  بتن  ترک خوردگی 
زمانی  تا  که  کردند  تصریح  دو  هر  و  کرد 
تله کابین تاییدات نهایی را نگیرد، راه نمی افتد.

 پوراسماعیلی با بیان اینکه پس از انتشار 
این فیلم، همکاران ما در شهرداری مذاکراتی 
ویژه با مجری طرح که شرکت زیباسازه است 
داشتند، گفت: »فونداسیون تله کابین در سال 
۹6 اجرا شده و کامال فنی است؛ به طوری که 
و  آرموتورها دوخته شده  به  در ریشه ی کوه 
مشکلی  هیچ  فنی  ضوابط  و  پایداری  نظر  از 

ندارد«.
وی با تاکید بر اینکه از نظر ضوابط فنی، 
فونداسیون مشکلی ندارد، ادامه داد: »اجرای 
فونداسیون توسط شرکت تله کابین ایران که 
از شرکت های معتبر در این حوزه است انجام 
شده و شرکت الیتنر ایتالیایی نیز بر ساخت 
تله کابین نظارت دارد. گواهی استاندارد را نیز 

شرکت اعتماد صنعت باید ارائه کند«.
وی تصریح کرد: »با توجه به اینکه هنوز 
کار  روند  است،  نشده  راه اندازی  تله کابین 
برای اخذ تاییدات نهایی طوالنی است اما تا 
به  گیرد،  قرار  معتبر  تائید شرکت های  مورد 

بهره برداری نخواهد رسید«.
پوراسماعیلی در پاسخ به این پرسش که 
در بررسی اولیه ای که انجام داده اید، دلیل این 
ترک ها چه بوده است؟ اظهار کرد: »در بتن 
یک سری ترک های مجاز داریم ولی اینکه االن 
این ترک ها مجاز هستند یا خیر؟ باید منتظر 

نظر شرکت های ناظر باشیم«.
منتشر  که  فیلمی  »در  گفت:  وی سپس 
سنگ چین  دیواره ی  درباره ی  است،  شده 
باید  است.  شده  ایجاد  اشتباهی  ذهنیت 
بپوشانند.  را  ترک ها  نیست  قرار  اصال  بگویم 

از این، یکی، دو مورد سرقت پیچ ها و  پیش 
قطعات این فونداسیون رخ داده است. مجری 
پروژه در حال اجرای دیواره ی حائل است تا 
باالی  به  آن، دسترسی  اطراف  فنس کشی  با 
نیست  قرار  اصال  و  شود  مسدود  فونداسیون 

دیواره ای چیده و ترک ها پوشانده شود«.
کرد:  تصریح  کرمان  شهرداری  سرپرست 
کم ترین  ناظر،  شرکت های  چنانچه  »قطعا 
اجازه ی  کنند،  شناسایی  سازه  در  ایرادی 

بهره برداری از آن را نخواهند داد«.
وی در پاسخ به این پرسش که نتیجه ی 
اظهار  می شود؟  مشخص  زمانی  چه  نهایی 
نظر  به  موکول  نهایی  »تصمیم گیری  کرد: 
شده  پروژه  در  مسئول  و  ناظر  شرکت های 
ولی  داشته  وجود  نظارت  هم  تاکنون  است. 
استانداردهای  گواهی  باید  بهره برداری  برای 

الزم صادر شود«.
وی اضافه کرد: »اگر ایراد فنی وجود داشته 
باشد و ناظران اعالم  کنند، اقداماتی از تغییر 
خواهد  صورت  سازه  جمع آوری  تا  اصالح  و 
داشته  وجود  مجاز  استاندارد  اگر  اما  گرفت 

باشد کار به روال خود ادامه می دهد«. 
پوراسماعیلی در پاسخ به این پرسش که 
شهرداری،  کارشناسان  اولیه ی  بررسی  در 
ترک ها  این  وجود  درباره ی  نتایجی  چه 
به  نیاز  کار،  »این  گفت:  است؟  شده  حاصل 
تخصص باالیی دارد و شرکت هایی خبره که 
در حوزه ی ساخت تله کابین فعالیت دارند باید 
بررسی و اعالم نظر کنند و این طور نیست که 
هر کارشناسی بتواند دلیل اصلی را شناسایی 

کند«.
وی با بیان اینکه االن کار به شکل قانونی 
از  هم  فونداسیون ها  و  است  انجام  حال  در 
سال ۹6 بوده است، در پاسخ به این پرسش 
داشته  وجود  سال ۹6  از  نیز  ترک ها  آیا  که 
در  ترک ها  »یک سری  داد:  توضیح  است؟ 
زمان بتن ریزی رخ می دهد. در برخی موارد، 
در  که  داریم  را  بتن  شدن  )شن نما(  کرمو 
اگر  و  است  طبیعی  حجیم،  قالب ریزی های 
کسی بخواهد آن را بپوشاند، با رنگ آمیزی آن 
و اقداماتی از این قبیل می تواند این کار را انجام 
دهد. ولی وقتی ترک ها در پایه های تله کابین 
نمایان نگه داشته می شود کارشناسان زیادی 
این  تا  بدهند.  نظر  و  بررسی کرده  می توانند 
لحظه هم هنوز نظر کارشناسی فنی مبنی بر 
اینکه فونداسیون مشکل دارد و باید جمع آوری 
شود؛ داده نشده است اما نظر نهایی و قطعی 
را شرکت های معتبر و کارشناسان خبره تر که 
در این حوزه کار تخصصی انجام می دهند را 

باید ارائه کنند«.
به  پاسخ  در  همچنین،  پوراسماعیلی 
احداث  پروژه ی  که  کرد  اعالم  فردای کرمان 

تله کابین متوقف نیست و کار ادامه دارد.
در این باره، محمد اسالمی، مدیر پروژه های 
ملل در کرمان نیز در پاسخ به فردای کرمان 
سازنده ی  ایتالیایی،  الیتنر  »شرکت  گفت: 
نصب  را  قطعه ای  هر  که  است  تله کابین 
می کنند با حضور تکنیسین مربوطه است و 
شرکت  شود.  تایید  استانداردها  کلیه ی  باید 
فونداسیون  ایران هم که سازنده ی  تله کابین 
عمده ی  پایه هاست،  نصب کننده ی  و 
و شرکتی  کرده  اجرا  را  کشور  تله کابین های 

معتبر در این حوزه است«.
وی توضیح داد: »فونداسیون ها با تکنیک 
که  می شود  اجرا  شمع(  )ریز  میکروپایل 
سپس  و  انجام  سنگ  در  حفاری  آن،  طی 
آرموتورگذاری صورت می  گیرد و میکروپایل ها 
و  فونداسیون  که  هستند  اصلی  نگهدارنده ی 

پایه ها روی آن نصب می شود«.
اعتماد  شرکت  نظارت  به  اشاره  با  وی 
کار  »فرآیند  کرد:  تصریح  پروژه  بر   صنعت 
به گونه ای است که جز شرکت های مسئول، 

کسی نمی تواند در پروژه دخالت کند«.
اسالمی سپس اظهار کرد: »بتن هایی که 
از سوی  این فیلم نشان داده شده است،  در 
شرکت های فوق، کنترل شده و این شرکت ها 
اجرای کار داشته اند و  روند  بر  نظارت کامل 
اگر ایرادی شناسایی شود، اجازه ی بهره برداری 

داده نخواهد شد«.
این فونداسیون ها  او گفت: »بتن ریزی در 
حجیم و ابعاد آن نیز بزرگ است و در چنین 
ترک های  که  می افتد  اتفاق  اغلب  مواقعی، 
اما  شود  ایجاد  بتن  سطح  روی  مویینه ای 
چون کار هنوز تحویل قطعی نشده، تا زمان 
بهره برداری نهایی، مورد ارزیابی و نظارت قرار 
گرفته و در صورت وجود ایراد، اصالحات الزم 

انجام می شود«.
اینکه سنگ ها  بیان  با  اسالمی همچنین، 
تا  پایه هاست  اطراف  ایجاد حفاظی  برای  نیز 
امکان باال رفتن از آن سلب شود، ادامه داد: 
بررسی  را  پروژه  روزانه  به طور  ما  »حراست 
یا  مشکل  مشاهده ی  صورت  در  و  می کند 
نقصی، اطالع می دهد؛ تاکنون چندین بار در 
جریان این بازدیدها، معلوم شده که قطعاتی 
است.  رفته  سرقت  به  فونداسیون ها  این  از 
بنابراین، تصمیم گرفته ایم با ایجاد یک حصار، 

مانع از وقوع سرقت های بعدی شویم«.
هر  شناسایی  از  »بعد  کرد:  اضافه  وی 

قطعه  آن  بالفاصله  شده،  سرقت  که  موردی 
جایگزین نیز شده است«.

قریب الوقوع  بازدید  به  اشاره  با  وی 
تله کابین  سازنده ی  شرکت  دو  نمایندگان 
اعالم کرد: »با شرکت تله کابین ایران و الیتنر 
داشته  را  بازدیدی  که  شده  تاکید  و  مکاتبه 
باشند تا شرایط بررسی شود؛ اگر ایرادی باشد 

قطعا اجازه ی بهره برداری داده نخواهد شد«.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن 
این  که  باشد  کرده  نشست  پایه ها  است 
ایجاد شده است؟ گفت: »این  ترک خوردگی 
و  بار  تا  نشده  بارگذاری  هنوز  فونداسیون 
فشاری بر آن وارد شده و نشست کرده باشد. 
ترک ها مویینه ای و در سطح بتن اتفاق افتاده 

است«.
شرکت  تا  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
هیچ  نکنند،  تایید  الیتنر  و  اعتمادصنعت 
مجوزی برای بهره برداری داده نمی شود، افزود: 
»عالوه بر بتن، تمام قطعات و اجزای سازه نیز 

کنترل و بررسی می شود«.
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  اسالمی 
مقاطع  چه  در  پروژه  از  دوره ای  بازدیدهای 
زمانی انجام می شود؟ آیا این ترک ها از چشم 
ناظران افتاده است؟ گفت: »نه این طور نیست. 
مشخصی  زمانی  فواصل  در  مرتب  بازدیدها 
نیز  آینده  ماه  یک  ظرف  و  می گیرد  صورت 
نمایندگانی از دفتر شرکت الیتنر در ترکیه به 

ایران می آیند و کنترل می کنند«.
مجوز  وقتی  »حتی  کرد:  اضافه  وی 
ماه  سه  شد،  داده  تله کابین  به  بهره برداری 
آزمایشی و بدون جابه جایی انسان، به صورت 
خالی یا توسط بار دیگری جابه جا می شود تا 

ایرادات احتمالی نیز شناسایی و رفع شود«.
اسالمی گفت: »ما حساسیت باالیی برای 
کیفیت  بهترین  با  و  داریم  تله کابین  ساخت 
و مطابق استانداردها پروژه را اجرا می کنیم، 

چیزی را هم الپوشانی نمی کنیم«.
شروع  زمان  از  فردای کرمان،  گزارش  به 
پروژه ی بام کرمان که ساخت تله کابین جزئی 
از آن است؛ تاکنون، با حواشی متعددی همراه 
بوده و همچنان عده ای بر این باورند که این 
اقدامات در دامنه ی کوه های صاحب الزمان در 
شرق شهر، خساراتی بیش از منافع آن دارد. 
با وجود مخالفت ها، پروژه در حال اجراست و 
در حالی که موسوی، معاون عمرانی استاندار 
کرمان وعده داد بود پاییز سال ۹۹ تله کابین به 
بهره برداری می رسد، پاییز امسال انتشار فیلمی 
از ترک در پایه های تله کابین، حاشیه ساز شده 
است. تله کابین از جمله تاسیساتی است که 
الزامات و ضوابط سختگیرانه ای برای آن وجود 

دارد تا جان مسافران به خطر نیفتد.
تازه ترین حادثه مربوط به سقوط تله کابین 
خردادماه امسال در یکی از دیدنی ترین نقاط 
شمال غرب ایتالیا یعنی قله ی کوه موتارون در 
آلپ غربی رخ داد که در پی آن، ۱۴ سرنشین 
از جمله یک جوان ایرانی جان خود را از دست 
این  از  دلخراشی  تصاویر  زمان،  آن  دادند. 
حادثه در شبکه های اجتماعی منتشر و توجه 
همگان به خطرات تله کابین های ناایمن بیش 

از گذشته جلب شد.
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اسما پورزنگی آبادی 

شعرخوانیخبر

خبر

احتمال بروز پیک ششم در اوایل آبان

وزارت نیرو سهم شهرداری 
از فاضالب را نداده است!

تشکیل شهرداری منطقۀ سرآسیاب
بررسی می شود

دبیر کمیته علمی کرونا مطرح کرد

سرپرست شهرداری کرمان:

ایرانمنش عضو شورای شهر: 

گزارش بررسی یک اتفاق تازه در پروژۀ تله کابین کرمان؛

 پوراسماعیلی: کم ترین ایرادی در سازه باشد، اجازۀ بهره برداری داده نمی شود 
 اسالمی: حساسیت باالیی برای ساخت تله کابین داریم و چیزی را الپوشانی نمی کنیم

 نانوایی ها مجاز به تغییر وزن نان نیستند 

علمی  کمیته  دبیر  جامعه:  گروه 
بودن  باال  این که  بیان  با  کرونا  کشوری 
در  و  کشور  در  کرونا  از  ناشی  مرگ های 
است،  پنجم  پیک  آثار  از  استان ها،  برخی 
پیک  بروز  احتمال  درباره ی  در عین حال 
ششم، گفت که امیدواریم بتوانیم طی چند 
واکسیناسیون های  انجام  با  آینده  هفته ی 
اقدامات  و  است  انجام  حال  در  که  قوی 
سریع و عاجلی که در کنار واکسیناسیون 
میزان مرگ  کاهش  انجام می شود، شاهد 

و میر باشیم.
حمیدرضا  سراسری،  ایسنا  گزارش  به 
جماعتی درباره ی وضعیت کرونا در کشور 
باال  و  شهرها  برخی  بودن  قرمز  علت  و 
بودن مرگ ها در برخی مناطق، بیان کرد: 
برخی  در  و  کشور  در  مرگ ها  بودن  »باال 
استان ها، از آثار پیک پنجم است. حال در 
برخی استان ها با واکسیناسیون و اقدامات 
اما  شده،  کمتر  آمار  مردم  خود  رعایت  و 
حد  به  هنوز  متاسفانه  استان ها  برخی  در 
حال  عین  در  است.  نرسیده  خود  کنترل 
استان  قرمزی  با  هم  میر  و  مرگ  میزان 
ندارد؛ چراکه معموال در بسیاری  ارتباطی 
مناطق مرگ و میر به دلیل شدت بیماری 
بیماران  از  بسیاری  دیگر  سوی  از  است. 
به  منجر  که  می کنند  مراجعه  دیرهنگام 
باعث  و  می شود  ریه  شدیدتر  درگیری 
بخش های  در  بیماران  بسیاری  می شود 
هم  بنابراین  شوند.  بستری  ویژه  مراقبت 
بیماری و هم مراجعه ی دیرهنگام،  شدت 
میزان مرگ و میر را باال می برد، اما از نظر 
قبلی  پیک  از  باقی مانده  آثار  بروز،  میزان 
تدریج طی دو سه  به  امیدواریم  است که 
اقدامات  و  واکسیناسیون  با  آینده  هفته ی 
بهداشتی که انجام می شود، بتوانیم شاهد 
باشیم که این شهرها هم از قرمز به سمت 

نارنجی و زرد حرکت کنند«.
وی درباره ی پیش بینی زمان دو رقمی 
شدن مرگ ها در کشور، گفت: »فکر می کنم 
اگر با مساله ی جدیدی مواجه نشویم، که 
البته ما اقدامات الزم را در کمیته ی علمی 
مصوبات  جدید،  پیک  از  پیشگیری  برای 
را انجام دادیم، بر همین اساس امیدواریم 
پیک  ایجاد  و عدم  این مصوبات  اجرای  با 
با  آینده  بتوانیم طی چند هفته ی  جدید، 
انجام واکسیناسیون های قوی که در حال 
اقدامات سریع و عاجلی که  انجام است و 
در کنار واکسیناسیون انجام می شود، شاهد 

کاهش میزان مرگ و میر باشیم«.
مصوبات  جزئیات  درباره ی  جماعتی 
مصوبات  این  »خالصه  افزود:  پیشگیرانه، 
برای  واکسیناسیون  تسریع  ادامه ی  شامل 
رسیدن به ایمنی جمعی است و همچنین 
موضوع استفاده از واکسن های بوستر است 
اقداماتی  همچنین  شود.  استفاده  باید  که 
مانند بسته ماندن مجامع عمومی و مدارس 
و دانشگاه ها تا زمانی  که بتوانیم به ایمنی 
جمعی برسیم«. جماعتی درباره ی احتمال 
»بسیاری  کرد:  بیان  نیز  ششم  پیک  بروز 
که  کردند  اعالم  دنیا  در  علمی  مجامع  از 
اواخر  یعنی  اکتبر  اواخر  در  است  ممکن 
جدیدی  پیک  با  ماه  آبان  اوایل  و  مهر 
این  همه ی  حال  این  با  باشیم.  مواجه 
بهداشتی  اقدامات  اساس  بر  پیش بینی ها 
و  واکسیناسیون  میزان  جامعه،  رعایت  و 
همچنین این که سوش جدیدی که نسبت 
به اقدامات بهداشتی یا واکسن مقاوم باشد، 
ایجاد می شود یا خیر متغیر است. به عبارت 
دیگر اگر همین شرایط باشد و ما به ایمنی 
را هم  بهداشتی  اقدامات  و  برسیم  جمعی 
مردم انجام دهند، ممکن است شاهد چنین 

پیک هایی نباشیم«.

گروه جامعه: مویدی، رئیس کمیسیون 
خدمات شهری شورای شهر کرمان با اشاره 
بر  مبنی  کشور  وزارت  ابالغی  نامه ی  به 
توسعه فضای سبز شهر و کاشت گونه های 
سازگار با شرایط آبی، از شهرداری خواست 

تا در این خصوص اقدام کند.  
در  اما  کرمان  شهرداری  سرپرست 
متوسط  حاضر،  حال  »در  گفت:  این باره 
 ۱۵ به  کرمان  شهر  سبز  فضای  سرانه ی 
مترمربع می رسد، ولی در پراکندگی فضای 
مشکل  شهری  پنج گانه   مناطق  در  سبز 
داریم و در غرب شهر با کمبود فضای سبز 
یادآور  همچنین  پوراسماعیلی  مواجهیم«. 
 ۲۰ سهم  تاکنون،  نیرو  وزارت  که  شد 
درصدی شهرداری از فاضالب شهر کرمان 
کرمان آنالین،  گزارش  به  است.  نداده  را 
در  مهرماه  نوزدهم  پوراسماعیلی،  محسن 
نشست عمومی شورای شهر کرمان توضیح 
ماده  ضمیمه ی  دستورالعمل  »طبق  داد: 
از  باید  ۲۲ قانون هوای پاک، شهرداری ها 
سبز  فضاهای  ایجاد  برای  نوین  شیوه های 
استفاده کنند؛ مشروط بر اینکه درخصوص 
گیاهی،  گونه های  انتخاب  و  آب  مصرف 
مصرف  تا  گیرد  صورت  دقیق  کارشناسی 
گیاهی  گونه های  و  رسیده  حداقل  به  آب 

که نیاز آبی کمتری دارند، کاشته شود«.
مکلف  نیز  نیرو  »وزارت  داد:  ادامه  وی 
است ۲۰ درصد از پساب فاضالب شهری را 

به عنوان آب موردنیاز برای آبیاری فضاهای 
سبز شهری در اختیار شهرداری قرار دهد 
اما شهرداری کرمان هنوز از این حق قانونی 

خود برخوردار نشده است«.
سرپرست شهرداری کرمان با بیان اینکه 
در حال حاضر، متوسط سرانه ی فضای سبز 
شهر کرمان به ۱۵ مترمربع می رسد، اما در 
پراکندگی فضای سبز مشکل داریم، افزود: 
»در مناطق یک و چهار شهر کرمان به دلیل 
وجود جنگل قائم )عج( بیش از سرانه های 
استاندارد فضای سبز داریم، اما مشکل ما 
در غرب شهر است که سرانه ی قابل قبولی 
اینکه  بر  تاکید  با  پوراسماعیلی  ندارد«. 
به دلیل مشکل در تامین آب و خشک شدن 
درخصوص  برنامه ریزی  موجود،  چاه های 
تامین آب فضاهای سبز جدید قبل از ایجاد 
آن ها ضروری است، خاطرنشان کرد: »در 
شهر  خام  آب  شبکه ی  گذشته  سال های 
کرمان تا حد زیادی اجرا شده و در حال 
تکمیل است که در صورت تکمیل، مشکل 
چندانی در زمینه ی تامین آب فضای سبز 

شهر نخواهیم داشت«.
شوری  رفتن  »باال  کرد:  اضافه  وی 
در  گیاهی  گونه های  از  برخی  به  آب 
مجموع  در  اما  زده،  آسیب  کرمان  شهر 
با  کرمان  شهر  سبز  فضای  سرانه ی 
مناسب آن  آب وهوایی  شرایط  به   توجه 

است«. 

گروه جامعه: ایرانمنش، رئیس کمیسیون 
عمران، شهرسازی و میراث فرهنگی شورای 
شهر کرمان با اشاره به برگزاری جلسه ای 
سرآسیاب  محله  از  نمایندگانی  حضور  با 
منطقه  شهرداری  تشکیل  که  گفت 
از مطالبات آن هاست،  سرآسیاب که یکی 
از  همچنین  وی  است.  بررسی  دست  در 
شروع ساماندهی و اصالح میدان بیرم آباد 
از دو ماه آینده خبر داد و افزود: »تصادفات 
این محدوده رخ  به فوت زیادی در  منجر 
تلفات  قبل،  هفته  دو  یکی،  در  و  می دهد 
نسبتا زیادی را گزارش داده اند«. به گزارش 
ایرانمنش  منصور  فردای کرمان،  خبرنگار 
صبح دوشنبه ۱۹ مهرماه در صحن علنی 
شورا در این باره توضیح داد: »در جلسه ای 
پیشنهاد  داشتیم،  محله  نمایندگان  با  که 
شد مطالبات، در کمیسیون عمران مطرح 
اتفاق  این  شود.  برداشته  عملی  گام  و 
افتاد و اکثریت همکاران در جلسه حضور 
داشتند و مسائل مهم و اولویت های محله 
تک تک  شهرداری  شد  قرار  و  دسته بندی 
مسائل را بررسی و پیگیری کند تا بتوانیم 
اقدامات حداقلی را در منطقه انجام دهیم تا 
از نارضایتی ای که وجود دارد کاسته شود«.

درخواست ها،  از  »یکی  افزود:  وی 
در  مجزا  شهری  منطقه ی  تشکیل 
این  قرار شد شهرداری  بود که  سرآسیاب 
موضوع را بررسی کند و اگر مولفه های الزم 
با  اقدام صورت گیرد«. وی  این  را داشت، 
درخواست  محله  نمایندگان  اینکه  بیان 
که  داشتند  را  منطقه  فضای سبز  افزایش 
»چون  داد:  ادامه  به جاست،  هم  بسیار 
نداشته،  وجود  منطقه  در  مناسبی  زمین 
اما  است.  نشده  موضوع  به  کافی  توجه 

اکنون یکی از خّیران منطقه اعالم آمادگی 
دامنه ی  در  دست کاشت  جنگل  که  کرده 
هزینه  ی  با  سرآسیاب  به  مشرف  کوه های 
در  شد  قرار  کند.  ایجاد  خود  شخصی 
موضوع  این  شهری  خدمات  کمیسیون 
بررسی شود و نهادهایی که در این حوزه 
وظیفه دارند همکاری کنند تا سرانه فضای 
سبز در سرآسیاب که زمانی باغات و قنوات 
گفت:  وی  یابد«.  افزایش  داشته  متعددی 
نیز  بیرم آباد  میدان  ساماندهی  »درباره ی 
صحبت شد و تا دو ماه آینده کار مناقصه 
اظهار  ایرانمنش  می شود«.  شروع  اجرا  و 
باالست  محدوده  این  در  »ترافیک  کرد: 
منطقه  با  معادن  همجواری  به دلیل  و 
دارند  زیادی  تردد  کامیون ها  سرآسیاب، 
که تصادفات منجر به فوت نیز داشتیم و 
در یکی، دو هفته قبل، تلفات نسبتا زیادی 
اضافه  وی  دادند«.  گزارش  دوستان  را 
کرد: »قرار شد شورای ترافیک شهرستان 
اگر  پیشنهاداتی  و  کند  ورود  نیز  کرمان 
کنند«.  اعالم  شهرداری  و  شورا  به  دارند 
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
گذشته  کمیسیون  این  در  آنچه  درباره ی 
طرح  دیگر  مهم  »موضوع  گفت:  است، 
مسکن ملی است که قرار است چهار هزار 
توسط  بلداالمین  دانشگاه  جوار  در  واحد 
که  امام ساخته شود  فرمان  اجرایی  ستاد 
جلسات متعددی در استانداری و شهرداری 
یک سری  است.  شده  برگزار  این باره  در 
همکاری  شهرداری  دارد.  وجود  مشکالتی 
این زمینه داشته است و  بسیار خوبی در 
جای قدردانی از مهندس پوراسماعیلی دارد 
برای حل  که  اعالم می کنیم  و همین جا 

مشکالت احتمالی آمادگی داریم«.

1

خدمات  و  غله  مدیرکل  اقتصاد:  گروه 
با  متناسب  اینکه  بیان  با  کرمان  بازرگانی 
افزایش هزینه ها و تورم، قیمت نان در استان 
تا سقف ۴۰ درصد افزایش یافته است، گفت: 
مصوب  نرخ  از  گران تر  را  نان  »شهروندان 

اعالمی نخرند«.
ماهری تصریح کرد: »با نانوایان گرانفروش 

برخورد جدی می شود«.
ماهری  داریوش  کرمان،  ایرنا  گزارش  به 
۱۹ مهرماه افزود: »باال رفتن دستمزد و حقوق 
در  تورم  و  آرد  کرایه حمل  افزایش  کارکنان، 
شد  باعث  نانوایی ها  استفاده  مورد  مواد  سایر 
تا پس از حدود چهار سال قیمت نان افزایش 
پیدا کند که باعث بهبود عملکرد نانوایی ها نیز 

شده است«.
تمام  هزینه  درصد   ۳۴« داد:  توضیح  وی 
شده نان مربوط به آرد و 66 درصد مربوط به 
استان  افزایش قیمت در  و  سایر عوامل است 
کرمان به جای 66 درصد همانند برخی دیگر 
تا  نبوده  درصد   ۴۰ از  بیش تر  کشور،  نقاط 
زیادی  هزینه  متحمل  نیز  مصرف کنندگان 

نشوند«.

شده  سعی  واقع  »در  کرد:  اضافه  ماهری 
باال رفتن بهای نان بین نانوا و مصرف کننده 

سرشکن شود«.
قیمت در نانوایی های دولتی

کرمان  بازرگانی  خدمات  و  غله  مدیرکل 
اینکه قیمت نان به طور جدی پایش  با بیان 
اساس مصوبه  داد: »بر  ادامه  و رصد می شود، 
فروش نان برای نانوایی های دولتی و تابلو آبی 
با وزن ۴۹۰  تافتون دوار  شهر کرمان، قیمت 
گرم، یک هزار و ۴۰۰ تومان، نان حرارتی با وزن 
چانه ۵۰۰ گرمی یک هزار و ۴۰۰ تومان، نان 
بربری با وزن چانه ۵۱۰ گرم یک هزار و ۴۰۰ 
با وزن ۴6۰ گرم چانه،  تافتون سنتی  تومان، 
یک هزار و ۵۰۰ تومان، زاهدانی وزن ۸۰۰ گرم 
چانه دو هزار و ۱۰۰ تومان، نان سنگک سنتی 
با وزن ۵۰۰ گرم چانه دو هزار و ۱۰۰ تومان و 
لواش با وزن ۱۵۰ گرم چانه ۳۵۰ تومان تعیین 

شده است«.
قیمت در نانوایی های نیمه دولتی

مصوبه  قیمت  »همچنین  کرد:  اظهار  وی 
فروش نان برای نانوایی های نیمه دولتی و تابلو 
با وزن  تافتون  به شرح  نیز  قرمز شهر کرمان 

۴۴۰ گرمی چانه یک هزار و ۷۵۰ تومان، نان 
با وزن ۴۹۰ گرمی چانه یک هزار و  حرارتی 
۷۵۰ تومان، نان بربری با وزن چانه ۵۲۵ گرم 
یک هزار و ۷۵۰ تومان، تافتون سنتی با وزن 
۴۴۰ گرمی چانه، یک هزار و ۸۵۰ تومان، نان 
و ۸۰۰  هزار  دو  گرمی  چانه ۵۰۰  با  زاهدانی 
تومان، سنگک سنتی با چانه ۵۰۰ گرمی، دو 
هزار و ۸۰۰ تومان، نان لواش با وزن چانه ۱۳۵ 
گرم ۴۹۰ تومان، نان باگت و ساندویچی با وزن 
چانه ۱۲۵ گرم یک هزار و ۳۰۰ تومان تعیین 

شده است«.
مربوط  قیمت ها  »این  کرد:  تاکید  ماهری 
به شهر کرمان است و در سایر شهرستان های 
باالتر  نرخ ها  این  از  نباید  قیمت ها  نیز  استان 
برخی  در  دارد  امکان  اینکه  ضمن  باشد؛ 
هم  پایین تر  نرخ ها  کوچک تر  شهرستان های 
باشد«. وی افزود: »شهروندان هرگونه افزایش 
بیشتر از قیمت مصوب را به ادارات تعزیرات، 
صنعت و معدن و تجارت و اداره غله گزارش 
کنند تا تیم های بازرسی در اسرع وقت تخلف 

احتمالی را رسیدگی کنند«.
نانوایی ها مجاز به تغییر وزن نان نیستند

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی کرمان در 
ادامه، با اشاره به بهبود توزیع آرد بین نانوایی ها 
استان کرد: »به دلیل اینکه آرد استان از گندم 
شده  پخت  نان  رنگ  می شود  تامین  وارداتی 
و  دارد  خوبی  بسیار  کیفیت  اما  تیره تر  کمی 

مقدار پروتئین آن باالتر است«.
رعایت  به  نسبت  »نانوایی ها  افزود:  وی 
بهداشت محل کار خود باید دستورالعمل های 
و  باشند  داشته  قرار  مدنظر  را  شده  ابالغ 
داروی  و  غذا  معاونت  توسط  بهداشتی  موارد 
دانشگاه های علوم پزشکی و اداره غله بازرسی و 

رسیدگی می شود«.
عنوان  هیچ  به  »نانوایی ها  گفت:  ماهری 
مجاز به تغییر وزن و حجم نان نیستند و طبق 
مجوز، قیمت و وزن تعیین شده باید نان را به 

مصرف کنندگان عرضه دارند«.
جزو  اینکه  دلیل  به  »نان  کرد:  اضافه  وی 
مواد مصرفی اصلی سبد غذایی مردم است با 
حساسیت ویژه  ی نظارت می شود و شهروندان 
هرگونه مشکل یا سوال را می توانند با شماره 
استان  غله  کل  اداره  در   ۳۲۱۲۳6۳۹ تلفن 

کرمان مطرح کنند«. 

گروه جامعه: مدیر پایگاه جهانی بیابان لوت 
از کشف یک نبکا با ارتفاع ۲۱ متر در منطقه ی 
لوت خبر داد و گفت که این گلدان بیابانی به 
عنوان بلندترین نبکا در جهان ثبت شده است.

مقصودی  مهران  کرمان،  ایرنا  گزارش  به 
بیابان  در  پژوهشگران  و  »محققان  کرد:  بیان 
فهرست  در  ایران  شده  ثبت  آثار  از  که  لوت 
ثبت  و  به کشف  است، موفق  یونسکو  جهانی 
بلندترین گلدان بیابانی )نبکا( جهان به ارتفاع 

۲۱ متر شدند«.
ثبت  زمان  در  که  »نبکاهایی  گفت:  وی 
 )۲۰۱6(  ۱۳۹۵ سال  در  لوت  بیابان  جهانی 
ارتفاع  ۱۲متر  تا   ۱۱ شدند  معرفی  و  ثبت 
به عنوان  هم  زمان  همان  نبکاها  این  داشتند، 
یکی از نبکاهای بلند جهان محسوب می شدند، 
میدانی  پژوهش  و  تحقیق  اساس  بر  االن  که 
محققان در منطقه لوت، گلدان بیابانی )نبکا( 
با ارتفاع ۲۱ متر شناسایی شده که بلندترین 

نبکای جهان است«.
مدیر پایگاه جهانی بیابان لوت افزود: »در 
این سال ها نبکاهایی در چین و برخی از مناطق 
نبکاهای  از  که  بود  شده  اعالم  جهان  بیابانی 
لوت بلندتر بودند، اما با این شناسایی و ثبت، 
بلندترین نبکای جهان در بیابان لوت قرار دارد؛ 
نتیجه ی این تحقیق میدانی و کشف در قالب 
در  رسمی  به صورت  جزییات  با  علمی  مقاله 

منابع معتبر علمی هم اعالم شده است«.

وی با بیان این که نبکاها از عوارض طبیعی 
داد:  توضیح  هستند،  لوت  بیابان  در  برجسته 
»نبکا )Nebka( یا تل گز )به گویش محلی(، 
گلدان صحرا یا شور مرو نبکا تپه ای است که 
گیاهان عامل اصلی ایجاد آن ها هستند و رشد 
آن از به دام افتادن ماسه در اطراف گیاه صورت 
می گیرد. معموال نبکاهایی از یک تا سه متر در 
ایران وجود دارد، ما در زمان ثبت جهانی لوت 
نبکاهای ۱۲ متری را شناسایی و ثبت کردیم«. 

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی کرمان مطرح کرد

بعد از چهار سال نان را گران کردیم

بیابان لوت رکورد نبکاهای جهانی را شکست

کشف گلدان بیابانی با ارتفاع ۲۱ متر در لوت


