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 داانیی

از نظر یونسکو قرار نیست 
و  مرمــت  ارگ  تمــام 

بازسازی شود
دکتر محسن قاسمی در پاسخ به چرایی تاخیر 
بسیار زیاد در مرمت ارگ بم، توضیحاتی داد 
و یادآور شد: در دهۀ نود، کار آواربرداری و 

مطالعات پژوهشی و باستان شناسی در ارگ انجام 
شده بود و مسئوالن آن دوره باید به بازسازی 

هرچه سریعتر ارگ بم فکر می کردند ...

مرضیه جعفری سرمربی تیم فوتبال خاتون بم:

امیدوارم که تیم بتواند قهرمان شود

4

فرماندار بم: بزودی عملیاتی احداث پردیس 
سینمایی اُمید در بم آغاز خواهد شد
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طلوع بم - محمد حسین خراســانی: جلسه شروع 
عملیــات احداث ســینما با حضــور هادی 
شهســوارپور فرماندار بــم، علیرضا ریاضی 
رییس شورای  کریم غضنفرآبادی  شهردار، 
شهر، اعظم جوشــایی رییس اداره ارشاد و 
علیرضا تقاصی رییس انجمن سینما جوانان 
ظهر سه شنبه ۳۱ فروردین در فرمانداری بم 

برگزار شد.
بــه پزارش طلــوع بم، د ر این جلســه مقرر 
گردیــد پــس از مدت یــک مــاه از تعیین 

پیمانکار این پروژه، عملیات اجرایی احداث 
سینما توسط شهرداری شروع گردد.

الزم به ذکر اســت با توجه بــه انجام پروژه 
توسط شــهرداری بم، این پروژه با سه سالن 
ســینمایی و اعتبار۱/5 میلیارد تومانی که از 
سوی حجت االســام غضنفرآبادی نماینده 
مردم شــرق اســتان در مجلس جذب شده 
اســت تســریع می یابد و قرار اســت، دیگر 
اعتبارات الزم توســط کمیتــه برنامه ریزی 

فرمانداری در حین پروژه جذب گردد.
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طلوع بم - ناهید ذاکری: حمیــد زینل پور 
سرپرســت اداره کل امــور مالیاتــی اســتان 
کرمان در بازدیدی که روز سه شــنبه ســی ام 

کارخانجــات خودروســازی  از  فروردیــن 
داشــتند در جلســه ای در شــرکت مدیــران 
خودرو گفت: طبق فرموده و شــعار هر ساِل 

مقام معظم رهبــری، نگاهِ ســازمان مالیاتی، 
نگاه دولت و نگاه نظام به تولید است و ما هم 

مجری قانون هستیم.
به گــزارش هفته نامــه طلوع بــم وی افزود: 
بــا توجــه به شــرایط تحریــم و بــا توجه به 
سیاستگذاری دولت بر اساس شرایط سیاسی 
اقتصــادی کشــور تغییرات و بخــش نامه و 
دســتورالعمل هایی در این زمینه صادر شده 
است سعی ما این است که در راستای دستور 
نظام و سیســتم دولت بتوانیــم در چارچوب 
قانون حداکثر تاش خود را در راستای رفع 
مشــکات فعاالن اقتصــادی و معافیت های 

مالیاتی خودروسازان انجام دهیم.
وی افزود: منطقهٔ ویژه اقتصادی یکســری 
معافیت های قانونی مختص به خود را دارد و 

یکی از مشکات کارخانه های خودروسازی 
معافیــت های مربوط به مناطق کمتر توســعه 

یافته می باشد.
معافیت سرمایه گذاری برای شرکت مدیران 
خودرو یکی از اولین پروسه های زمان بَر بود.

مدیران خودرو االن در حال معافیت هســت 
و از یک ســری معافیت های سرمایه گذاری  
استفاده کرده است ولی اگر جز مناطق کمتر 
توســعه یافته قرار بگیرد مــدت معافیتهایش 
بیشتر می شود. ســعی ما براین است که برای 
شــرکت های تولیــدی با مســتندات مکاتبه 
کنیم. تا  به تولیدی بودن و عام المنفعه بودِن 

این مجموعه نگاه شود.
وی ادامــه داد: نــگاه ســازماِن مالیاتــی این 
اســت که با افزایش تولید و سرمایه گذاری 

شاهِد افزایش درآمد دولت و رفاه اجتماعی 
خواهیم بود. با حمایت از تولید در این منطقه 
توســعه ایجــاد و ســرمایه گــذاری صورت 
خواهــد گرفــت و باید کار را بــرای فعاالن 
اقتصادی تســهیل کنیم تا به حق قانونی خود 

برسند.
آقای هــوم که یکی از مدیران چینی مدیران 
خــودرو اســت نیز با اشــاره به ســختی های 
فراوان طی سالهای گذشته گفت: چهار سال 
اســت که من به ایران آمدم. اولین سالی که 
من آمدم ســال شــروع تحریم ها بود و بعد 
دوسال با مشــکل کرونا مواجه شدیم و هیچ 
روز خوبی در این چهار سال نداشتم. بخاطر 
تحریم ها خیلی از کمپانی ها به چین برگشتند 
اما مدیران خودرو هنوز پابرجاست. ما برنامه 

های زیادی برای بحث توســعه داریم. یکی 
از اهداف ما در این منطقه این است که رفاه 
اجتماعــی، حقــوق و مزایا را برای پرســنل 
افزایش دهیم و بهبود داشــته باشــد. ما واقعا 

نیاز داریم که دولت ما را حمایت کند.
وی افــزود: مــن ســال گذشــته در رابطه با 
افزایــش قیمــت دالر و افزایــش هزینه های 
باربری کشــتی ها و قطعاتی که کســری آنها 
در همــه دنیا وجود داشــت )قطعات برقی و 
ماشــینی( گزارش داده بودم. کارخانه ِچری 
که در چین هســت به ما کمک کرد. بعضی 
موارد رو نتوانســتیم تغییر بدهیم که هم برای 
مدیران خودرو و هم برای ِچری واقعا سخت 
بود امیدوارم همه مدیرانی که در این جلســه 

هستند بتوانند به ما کمک کنند.

سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان کرمان:

نگاه سازماِن مالیاتی، دولت و نظام، به تولید است

نگرانی از ورود مجدد دلتا به کشور

 دبیر کمیته علمی کشــوری مقابله با کرونا 
با بیان اینکه بیش از ۸1 درصد ســویۀ در 
گردش کرونا در کشــور زیر سویۀ  BA2 از 
اومیکرون است، گفت: »البته هنوز  خانوادۀ 
در برخی کشــورهای اطراف ما مانند ترکیه 
تقریبا ســه درصد ســویۀ در گردش شان 
دلتا اســت، بنابراین این نگرانی وجود دارد 
که باتوجه بــه رفت وآمدها و مراودات میان 
کشور ما و کشورهای اطراف از جمله ترکیه، 
ممکن است دوباره دلتا بیاید و منجر به ایجاد 
زیرســویه هایی مانند XD و FD شود، اما 
واقعیت این است که هنوز چنین موردی را 

تجربه نکردیم«.

حمیدرضا جماعتی افزود: »بر این اســاس 
مانند پیش بینی که در سایر کشورهای دنیا 
مطرح شــده، اگر قرار باشد با پیکی مواجه 
شویم، ممکن است در فصول سرد، یعنی در 
پاییز و زمســتان باشد و با موجی از ویروس 
کرونا با زیرسویه های دیگر مواجه شویم، اما 
به نظر نمی رسد که حداقل تا چند ماه آینده با 

موج جدید و جدی مواجه باشیم«.
وی پنجم اردیبهشــت ماه دربارۀ وضعیت کرونا در 
کشــور، بیان کرد: »آنچه که در حــال حاضر در 
کشورمان اتفاق افتاده، این است که مانند تمامی 
کشــورها ما هم از نظر میزان بستری و هم از نظر 
میزان مرگ و میر ناشی از کرونا یک شیب نزولی را 
داریم و منحنی که به صورت صعودی باال رفته بود، 
اکنون پایین آمده و به صورت خطی درآمده است. 
بنابراین در حال حاضر در تمام کشــورهای دنیا، 
میزان بستری و مرگ ومیر تقریبا سیر نزولی داشته 
و حتی در کشورهایی مانند چین و هنگ کنگ که 
میزان موارد باال رفته بود نیز شــاهد ســیر نزولی 

هستیم«.
جماعتی دربارۀ ســویۀ غالب کرونا در کشــور نیز 
گفت: »در مطالعۀ اخیری که در کشور انجام شد، 
ســویۀ  غالبی که در کشور وجود دارد، بیش از ۸۱ 
درصد زیر سویۀ  BA2 از خانوادۀ اومیکرون است. 
بنابراین آن سویه ای که انتظار داشتیم که ممکن 
است منجر به ایجاد پیک جدیدی شود، فعال چنین 
نشــد و موج جدیدی را از  BA2 در کشور شاهد 

نبودیم«.

 نگرانی از ورود مجدد دلتا به کشور
وی دربــارۀ پیش بینی هــا از رونــد کووید ۱۹ در 
کشورمان طی هفته های آتی، توضیح داد: »با توجه 
به شرایطی که در حال حاضر دیده می شود، اگر با 
مشــکل جدید و زیر سویۀ جدیدی در کشورهای 
دیگر برخورد نکنیم،  به نظر می رسد که در ماه های 
آینده حداقل تا فصول ســرد، خیلی با پیک مهم 
و موج جدیدی برخــورد نکنیم. اگرچه یک جای 
نگرانی وجود دارد؛ آن هم اینکه گفته شده که تقریبا 
هنوز در برخی کشورهای اطراف ما مانند ترکیه سه 
درصد ســویۀ در گردش شان دلتا است، شاید این 
جای نگرانــی را بگذارد که با توجه به رفت وآمدها 
و مراوداتی که بین کشور ما و کشورهای اطراف از 
جمله ترکیه است، ممکن است که دوباره دلتا بیاید 
 FD و XD و منجر به ایجاد زیرسویه هایی مانند
شود، اما واقعیت این است که هنوز چنین چیزی 
را تجربه نکردیم و از آنجایی که در کشورهای دیگر 
هم با پیک جدیدی مواجه نشدند، به نظر نمی رسد 
که حداقل در فصل تابستان با مشکل جدی مواجه 

شویم«.

 امکانات ایران در شناســایی زیرسویه های 
ترکیبی کرونا

دبیر کمیته علمــی مقابله با کرونا دربارۀ وضعیت 
شناســایی زیرســویه های XD و FD  در کشور، 
گفت: »شناســایی این زیر ســویه ها بر اساس ژن 
سکوئنسینگ اســت که خوشــبختانه در کشور 
ما دســتگاه هایی که بتوانیم با اســتفاده از آن ها، 
ویروس ها را از نظر ژنتیکی بررســی کنیم، وجود 
دارد که به صورت فعال در حال ارزیابی هســتند. 
 XE، بر این اساس اگر زیرسویه های ترکیبی مانند
FD،XD  یــا زیر ســویه های دیگری که ممکن 
اســت به صورت ترکیبی وجود بیایند، اگر ببینیم 
که با مشکل و پیک جدیدی مواجهیم، به سرعت 
می توانیم ارزیابی کرده و مشــخص کنیم که چه 
زیرسویه ای است. بنابراین جای نگرانی در این باره 
وجود ندارد. زیرا اگر با تهدید جدیدی مواجه شویم، 
با دستگاه هایی که داریم و با ارزیابی ژنی می توانیم 

این بررسی ها را به سرعت در کشور انجام دهیم«.
جماعتــی درباره احتمال افزایش مــوارد بیماری 
در کشــور باتوجه به ســفرهای نوروزی و دید و 
بازدیدها، اظهار کرد: »اگر تعطیالت، رفت و آمدها 

و مسافرت ها می خواست مشکل جدی را در میزان 
بســتری و مرگ ومیر ایجاد کند، شــاید تاکنون 
می توانست خودش را به صورت چشمگیری نشان 
دهــد. اگرچه طی یکــی دو هفته قبل مختصری 
افزایــش میزان مراجعین ســرپایی و به دنبال آن 
مقداری افزایش بستری را داشتیم، اما با توجه به 
اینکه روند افزایشی ادامه پیدا نکرد و سیر صعودی 
ایجاد نشد، به نظر نمی رسد که با موج جدید مواجه 

باشیم«.

تاثیر بازگشایی مدارس بر وضعیت کرونا در 
کشور

وی دربارۀ تاثیر بازگشایی مدارس بر روند بیماری 
در کشور نیز گفت: »باید شرایط مختلف را در نظر 
بگیریم؛ شرایطی مانند واکسیناسیون که انجام شد، 
به ویژه در کودکان و دســتورالعملی که به تمامی 
کارکنان مدارس داده شد تا واکسیناسیون شان را 
کامل کنند، رعایت پروتکل های بهداشتی و اینکه 
تعداد زیادی از افراد در کشــور ما به ویروس کرونا 
مبتال شــدند و ایمنی ذاتی که در بدن افراد ایجاد 
شــد، باعث شــد که حداقل در هفته های بعد از 
بازگشایی مدارس، خیلی آثار چشمگیری در جامعه 

نبینیم«.

 ماسک بزنید و واکسیناسیون تان را تکمیل 
کنید

وی ادامه داد: »در کشــور ما علی رغم اینکه میزان 
افراد مبتال و بســتری کاهش پیدا کرده که جای 
خوشحالی دارد، اما یک نگرانی هم که وجود دارد 
و ممکن اســت از نظر اپیدمیولوژی مورد نظر قرار 
بگیرد، این اســت که RE ما هنــوز به یک و زیر 
یک نرسیده است که به این معناست که احتمال 
اینکه ویروس در گردش باشد و با هر اقدامی اعم از 
ترکیب ویروس ها یا اقداماتی که می تواند منجر به 
چرخش بیشتر ویروس شود، ممکن است در کشور 
ما ایجاد خطر کند. بنابراین توصیۀ ما این است که 
مردم همانطور که سازمان های علمی دنیا و سازمان 
بهداشــت جهانی هم مطرح کــرده، پروتکل های 
بهداشــتی را با جدیت تمام پیش ببرند. توصیه و 
پیشنهاد ما این است که واکسیناسیون و تزریق دوز 
سوم را جدی بگیرند و کسانیکه واکسیناسیون شان 
را کامــل نکردند، حتما آن را کامل کنند. زیرا هم 
رعایت پروتکل های بهداشتی و هم واکسیناسیون 
دوز سوم، عواملی هستند که به طور موثر می توانند 
در کاهش میزان بســتری و مرگ ومیر افرادی که 
در معرض اومیکرون هستند، موثر باشند و به طور 

چشمگیری می تواند بیماری را کاهش دهد«.
جماعتی افزود: »در عین حال در افرادی که ســن 

باال یا نقص سیستم ایمنی دارند، برای تزریق دوز 
چهارم واکســن کرونا اقدام کنند که می تواند در 
کاهش بســتری و مرگ ومیر این افراد موثر باشد. 
در حال حاضر در بیمارستان ها، کسانی که بیشتر 
بستری شــده و دچار مرگ ومیر می شوند، کسانی 
هســتند که سن باال یا نقص سیستم ایمنی دارند 
مانند بیماران پیوندی یا بیماران مبتال به سرطان 
یا افرادی که بیماری های جدی زمینه ای دارند. به 
همین دلیل توصیۀ ما این است که مردم در زمینۀ 
رعایت پروتکل های بهداشتی در کل جامعه به ویژه 
در زمینۀ استفاده از ماسک، جدیت داشته باشند«.

وی تاکیــد کرد: »در حال حاضــر کاهش میزان 
بستری و مرگ ومیر، باعث شده عده ای در رعایت 
پروتکل های بهداشتی سهل انگاری کنند که با توجه 
به اینکه RE  ما در ویروس اومیکرون به یک و زیر 
یک نرســیده، می تواند خطرناک باشد و منجر به 
نگرانی هایی در اختالل در کنترل پاندمی در کشور 
شود. بنابراین رعایت پروتکل ها و تزریق واکسن به 
ویژه تزریق دوز سوم در افرادی که هنوز دوز سوم 
را تزریق نکردند و تزریق دوز چهارم در افرادی که 
به هر علتی نقص سیستم ایمنی و سن باال دارند، 
بسیار مهم اســت و می تواند اثر مهمی در کاهش 
میزان  افراد مبتال، بستری و مرگ ومیر در جامعه 

شود«.

دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا مطرح کرد:

تا پاییز با موج جدیدی مواجه نخواهیم شد / ماسک بزنید و واکسیناسیون تان را تکمیل کنید

پیام مردم

شــما می توانیــد عکس ها وگزارشــات خود از 
اخبــار، وقایع و مشــکات شــهری کــه در آن 
زندگــی مــی کنید را بــه ایدی زیــر در تلگرام 

ارسال کنید 

TolueBam_Ertebat

آسفالت شهرداری بم 
سام موضوع آســفالت کوچه ها کوچه سرگرد 
سخایی ۹ خرداد ســال قبل پول پرداخت کردیم 
قرار شــد ســه یا چهار ماهه بیان آسفالت کنن که 
شــهردار عوض شــد گفتند تا با پیمانکاران قرار 
داد ببندیم االن یکسال شده چطوری شهرداری و 
شورای شهر میگن مردم همت کنن پول پرداخت 
کنن سریعآ کوچه ها آسفالت کنیم یک سال پول 

تو حساب شهرداری بمونه ؟

مدیران خودرو
*سام خســته نباشید لطفا شــما صدای نیروهای 
مدیران خودرو رو به گوش مسئولین برسونید مگه 
ما مســلمان نیستیم مگه ما انسان نیستیم هیچ جمعه 
ای ما تعطیل نیســتیم هیچ شــهادتی هیچ والدتی 
اآلنم ک دارن شب های احیا رو از ما میگیرن شب 
نوزدهم ســرکار بودیم فردا شب هم سرکاریم ما 

هم انسانیم
*ســام، ضمن عرض قبولی طاعات عبادات شما 

وهمه تیم رسانه طلوع بم.
مگر ما کارگران شرکت مدیران خودرو مسلمان 
و شــیعه نیســتیم روز جمعه، شــب شــهادت اقا 
امیرالمومنین، شــب قدر، باید بریم ســرکار برای 
این چینی ها کارکنم واقعا مسولین بم باید جواب 

بگو باشن.

کارت سوخت  شرکت نفت
ســام االن چند روز هست که میریم پمپ بنزین 
های داخل شهر میگن کارت نداریم شرکت نفت 
اومده بردشــون!! تکلیف اونایی کارت ســوخت 

ندارن یا گم کردن یا هنوز نیومده چیه؟

جایگاه گاز
سام شما رو بخدا به گوش مسئولین برسونین که 
چرا شــهری به بزرگی بم باید یــک جایگاه گاز 
داشــته باشه که هر ۴ شهرستان )بم.نرماشیر.فهرج.

ریگان( باید پوشش بده و جایگاه بروات هم اکثرا 
خرابه شــما رو بخــدا فکری بحــال این وضعیت 
بکنین دیگه خســته شــدیم از بس تو صف های 

طوالنی گاز بودیم

@
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تمام ارگ  از نظر یونسکو قرار نیست 
مرمت و بازسازی شود 

فردای کرمانـ  اســما پورزنگی آبادی: ۱8 سال 
از زمان وقوع زلزله می گذرد و بازســازی و مرمت 

ارگ تاریخی و باشکوه بم همچنان ادامه دارد.
به گفتۀ مدیر پایگاه میراث جهانی بم اگر اعتبارات 
به خوبی تامین بشود و به موقع به پروژه بیاید، احتماال 
شش ســال دیگر می توان پایان بازســازی ارگ را 

اعام کرد.
 دکتر محسن قاسمی در پاسخ به چرایی تاخیر بسیار 
زیاد در مرمت ارگ بــم، توضیحاتی داد و یادآور 
شــد: در دهــۀ نــود، کار آواربــرداری و مطالعات 
پژوهشــی و باستان شناســی در ارگ انجــام شــده 
بــود و مســئوالن آن دوره باید به بازســازی هرچه 
ســریعتر ارگ بم فکر می کردند اما این طور نشد و 
ســرعت بازسازی بسیار کند بوده اســت. او دربارۀ 
اینکه تاکنون چه میزان از مرمت انجام شــده و چرا 
ارقــام متفاوتی در این خصوص اعام می شــود نیز 
توضیحاتی داد و اعام کرد که ماموریت خود را بر 

سرعت بخشی به کار مرمت گذاشته  است.
 مدیر پایــگاه میراث جهانی بم و منظر فرهنگی آن 
در پاســخ به این نگرانی که افزایش سرعت باعث 
کاهــش کیفیت مرمت نشــود هم گفــت که تمام 
عملیات مرمت زیرنظر کارشناســان یونسکو انجام 
می شود و نمی توانیم از قاعده و کیفیت مشخص شده 
خارج شــویم. به گفتۀ وی، نگرانی جدی یونسکو 
از مرمــت ارگ نیســت بلکه از ساخت وســازهای 
بی ضابطه و نابودی نخلستان های بم است. باغ شهری 
که پیش از زلزله حدود ۱۳00 هکتار باغ داشته است. 

گفت وگو با قاسمی را در ادامه می خوانید.

 آقای قاسمی، 18 ســال گذشته و مرمت 
ارگ بــم هنوز به پایان نرســیده؛ آن هم 
در شرایطی که حمایت های بین المللی و 
ملی زیادی بعد از زلزله به ســمت این بنا 
روانه شد. چرا مرمت این همه سال طول 
کشیده؟ به نظر نمی رسد طبیعی باشد. نظر 

شما چیست؟
قاعدتا چرایی این تاخیر را باید از مسئوالن هر دوره 
که مســئولیت داشــتند و باید پاســخگو می بودند؛ 
می پرســیدید. بنده دو ســال اســت که در خدمت 
مجموعۀ پایگاه میراث جهانی بم هستم اما به تناسب 
آنچــه که در این مــدت دریافته ام، به این پرســش 
پاســخ می دهم. همان طور که اشاره کردید از سال 
82 که زلزله رخ داد، این بنا که یک شــهر تاریخی 
با 200 هزار مترمربع مساحت است، تقریبا با خاک 
یکسان شد. آن قدر حجم تخریب باال بود که سالیان 
ابتدایی پس از زلزله، مســئولین وقت فقط در حال 
آواربرداری بودند و ایــن، کاری واقعا زمان بر بود؛ 
آن هم در شــرایطی که مردم شــهر تعدادی زیادی 
از عزیــزان خود را از دســت داده  بودند. ولی به هر 
حــال، هم دولت و هم کشــورهای عضو ســازمان  
جهانی یونسکو تصمیم می گیرند این شهر تاریخی 
را نجات دهند. ســال های ابتدایی بعــد از زلزله که 
به آواربرداری می گذشــت، کارهای پژوهشــی و 
اقدامات باستان شناســی نیــز در این مجموعه انجام 
شــد که نتیجۀ آن، کشــفیات جدیــدی در حوزۀ 
تاریخ ســکونت در منطقۀ بــم و منظر فرهنگی آن 
بود. مجموعۀ ارگ بم در ابتدا، در لیســت آثار  در 
معرض خطر یونسکو قرار می گیرد ولی تا سال ۹0 
عملیاتی که در ارگ بم انجام می شــود، مورد تایید 
یونسکو قرار گرفته و بعد از آن، این اثر را از لیست 
آثار در خطر خارج می کنند و در لیست آثار اصلی 
میراث جهانی قرار می دهند. تا زمانی که یک اثر در 
لیســت آثار در خطر قرار دارد، از ســوی یونسکو، 
کمک های مالی و آموزشــی و اعتبارات ویژه ای به 
وفور به ســمت آن اثر می آید ولی وقتی از فهرست 
آثار در خطر خارج می شــود؛ بدین معنی است که 
آن اثر می توانــد روی پای خود بایســتد؛ بنابراین، 
بودجه هایی که بعد از ســال ۹0 به ارگ بم پرداخته 
شد، بســیار کاهش پیدا کرد و اصا قابل مقایسه با 
ســال های پیش از آن نبود. بــا این وجود، می طلبید 
که در دهۀ نود، بازســازی ارگ بم به نسبت خوب 
پیش برود؛ چون آواربرداری و کارهای پژوهشی و 
باستان شناسی انجام شده بود و مسئوالن آن دوره باید 
به بازســازی هرچه سریعتر ارگ بم فکر می کردند 
اما به زعم بســیاری از کارشناســان میراث فرهنگی 
در کشــور و حتی مردم و مســئولین شــهر بم، در 
این مقطع، ســرعت بازسازی بسیار کند بوده است. 
در چهارم دی ماه ســال ۹8 مسئولیت این مجموعه 

برعهدۀ بنده گذاشته شد و در حالی که تمام تاش 
ما این بود که به بازسازی ارگ بم سرعت ببخشیم، 
با شیوع کرونا مواجه شدیم و از آن جایی که مجبور 
به رعایت شــیوه نامه ها بودیم، نهایتا با 50 درصد از 
پرســنل و کارکنان می توانســتیم کار کنیم؛ با این 
وجود حجم عملیات بازسازی و مرمت در دو سال 
اخیر بســیار چشمگیر بوده و کارشناسان یونسکو و 
میراث فرهنگی کشور نیز به این موضوع بسیار اشاره 
کرده اند و امســال، در نوروز ۱۴0۱ چهرۀ جدیدی 
از ارگ بم بعد از بازســازی رونمایی شد و می توان 
گفت کــه بخش ها و شــاکله های اصلی مجموعه 
تکمیل و عناصر اصلی معماری آن بازســازی شده 
یا در حال بازسازی است و ارگ دارد چهرۀ اصلی 

قبل از زلزله را به دست می آورد.

 دربارۀ آثاری که بازســازی شده توضیح 
بیش تری می دهید؟

از اواخر ســال ۹8 بافاصله شروع به برنامه ریزی و 
مرمت کردیم و پــروژه را از برج دیده بانی یا کاه 
فرنگی که باالترین قســمت ارگ اســت شــروع 
کردیم. یک ســال زمان برد تا مرمت تکمیل شــد. 
در حال حاضــر، بیش از ۹5 درصــد آن تکمیل و 
به نوعی می توان گفت تمام شــده اســت اما چون 
قصــد داریم کارهای مقاوم ســازی نیــز دربارۀ آن 
انجام دهیم می گوییم ۹5 درصد تکمیل شده است. 
مرمت حصار حاکم نشین نیز شروع شده و همچنان 
ادامه دارد. بیــش از 50 درصد از مجموعۀ اصطبل 
حکومتــی که بزر گترین واحد در ارگ اســت نیز 
مرمت و بازسازی شده اســت. برج بزرگ فرمانده 
قشــون که ســال های ســال مرمت آن زمان می برد 
تمام شده اســت. بخش حاکم نشــین ارگ به طور 
کامل بازســازی شــده و االن می توانیم آن را احیا 
کنیم. مرمت حیاط اول خانۀ سیســتانی را آلمانی ها 
شــش سال انجام دادند، ما حیاط دوم آن را در سال 
۹۹ طی هفت ماه و با همان شــیوۀ آلمانی ها مرمت 
کردیم و واحد پژوهشی و اداری پایگاه در این محل 
دایر شــده است. یخدان تاریخی ارگ بم هم که از 
زلزله، آســیب شــدیدی دیده بود و وضعیت بسیار 
نامناســبی داشــت را مرمت کردیم و اکنون، بیش 
از 70 درصــد این مجموعه مرمت شــده و تا پایان 
سال تمام می شــود. این یخدان، قبل از زلزله، محل 
برگزاری همایش های معماری و شهرسازی کشور 
بود که اکنون با هنر اســتادکاران ارگ تاریخی بم 
در حال مرمت اســت و قطعا تا پایان امسال به پایان 
می رســد. به جز مرمت های اضطراری که همیشــه 
بوده، بخش وسیعی از مجموعۀ امامزاده سیدعبداهلل 
که خارج از ارگ است را نیز سال گذشته در دستور 
کار مرمت قرار دادیم و تحویل اوقاف داده شد. در 
کنار همۀ این اقدامات، مرمت کارخانۀ حناسایی که 
از قبل شــروع شــده را نیز ادامه دادیم و بیش از 85 
درصد آن مرمت شــده و آمادۀ بهره برداری است. 
همچنین، برای نورپردازی ارگ در ســال گذشــته 
اقداماتی انجام شد و امسال بازدیدکنندگان نوروزی، 
نورپردازی ارگ را دیدند و تحسین کردند. در سال 
جاری نیز، بخش مهمی از فعالیت های ما معطوف به 
نورپردازی ارگ است. امسال پروژه های دیگری نیز 
تعریف کردیم و تمام تاش مان را می کنیم، براساس 
قولی که اســتاندار محترم داده انــد بتوانیم با جلب 
حمایت های استانداری و کمک بخش خصوصی 
۱0 تا از خانه های تاریخی ارگ را مرمت و بازسازی 
کنیم که تاکنون مرمت پنج خانه شروع شده است و 
برای مابقی به دنبال جذب اعتبارات هستیم. از ابتدای 
سال ۹۹ ماموریتی که تعریف کردیم تسریع بخشی 
به مرمت و بازســازی ارگ بم بــوده و امیدواریم با 
حمایت های وزارت خانه، امســال هم مثل دو سال 

گذشته بتوانیم با قدرت آن را ادامه دهیم.

 از تسریع مرمت گفتید و اشاره ای داشتید 
که حیــاط خانــۀ سیســتانی را برخالف 
آلمانی ها که شــش ســال مرمت کردند، 
هفت ماهه تمام کردید. این نگرانی ایجاد 
می شود که با فشــرده کردن زمان مرمت، 

کیفیت فدای سرعت بشود.
این طور نیســت. مــا از پرســنل و کارگرانی که در 
مجموعه بودند و تیم آلمانی در مرمت و بازســازی 
آن ها را دخیل نکرده بود، کمک گرفتیم. پایگاه بم 
از لحاظ نیروی انسانی، با ۱20 نفر پرسنل بز ر گ ترین 
پایگاه کشــور است ما از همان ابتدا سعی کردیم از 

منابع انسانی به خوبی بهره مند شویم. با جلساتی که 
با همکارانم داشتیم ابتدا سعی کردیم آن ها را به کار 
در ارگ عاقه مند کنیم و یادآوری کردیم که کار 
کردن در ارگ بم به عنوان بزرگ ترین بنای خشتی 
جهان افتخاری است که نصیب هرکسی نمی شود. 
سعی کردیم انگیزه و اشتیاق در همکاران را افزایش 
دهیم. دربارۀ کاهش کیفیت هم که اشــاره کردید 
باید بگویم تمام عملیات مرمت زیرنظر کارشناسان 
یونسکو انجام می شــود و ما  نمی توانیم از قاعده و 
کیفیت مشخص شــده خارج شــویم. بنده کارمند 
وزارت میراث فرهنگی نیستم و به صورت افتخاری 
در این مجموعه کار می کنم و افتخار برایم است که 
در این بنا کار کنم. بم، شــهر من اســت و دوستش 
دارم. این ارگ را نیاکانم ساخته اند و افتخاری برای 
ما بمی هاســت که اســم ارگ بم که در دنیا مطرح 
اســت را بزرگ تر کنیم. بنابراین، تمام تاش مان را 
می کنیم با بهترین کیفیت و باالترین ســرعت کار 
مرمت را انجام دهیم؛ هرچند منابع مالی و اعتبارات 

ما ضعیف است.

به طــور کلی، تاکنون چنــد درصد از بنا 
مرمت شده و چه قدر باقی مانده است؟

این ســوالی است که زیاد پرســیده می شود اما نیاز 
اســت توضیحی دربارۀ آن ارائه کنم و مورد توجه 
قرار گیرد. اگر در اینترنت جست وجو کنید، اعداد و 
ارقام مختلفی برای بازسازی گفته شده است و باید 
بدانیم معنای آن چیست. زمانی که زلزلۀ بم رخ داد، 
کارشناسان یونسکو پس از بازدید، تصمیم می گیرند 
بخش هایی از ارگ مرمت شــود و گرد تاریخ که 
زلزله بخشی از آن بوده روی چهرۀ بنا بماند. در واقع، 
قرار نبود تمام ارگ مرمت و بازســازی شــود. اگر 
برمبنای خواســته های کارشناسان یونسکو بخواهم 
بگویم چند درصد تاکنون مرمت و بازســازی شده 
اســت؟ باید بگویم بیش از 80 درصد از کار مرمت 
صورت گرفته اســت اما از آنچه که ارگ تاریخی 
بم در ســال 82 و قبل از زلزله بوده؛ تا امروز شــاید 
50 درصد مرمت و بازســازی شده اســت. این دو 
عدد متفاوت بوده و باید مشــخص کنیم دربارۀ چه 

موضوعی صحبت می کنیم.

 میزانی که یونسکو برای مرمت تعیین کرده، 
چه قدر از وسعت 200 هزار مترمربعی ارگ 

را شامل می شود؟
به متراژ نیســت بلکــه آثار شــاخص ارگ مطرح 
است. مثا روی بخش عامه نشین مرمت و بازسازی 
دیده نشــده بلکه موضوع حفاظت دیده شده است 
و عامه نشــین بم بخش وسیعی از مجموعه را شامل 
می شود و شاید بتوان گفت نیمی از ارگ است. ۹0 
درصد از آن هم حفاظت شــده و البته در خانه هایی 
کــه در این محــدوده بوده و بازار و مســاجد نیز تا 

حدودی مرمت و بازسازی صورت گرفته است.

 با این روند فعلی، مرمت بنا تا چند ســال 
دیگر تمام می شود؟ منظورم کل بناست نه 

آن میزانی که یونسکو تعیین کرده است.
تمــام اقداماتی کــه انجام می شــود بایــد زیرنظر 

کارشناســان یونســکو صورت گیرد چــرا که این 
اثر متعلق به تمام مردم جهان اســت. ما با یک شهر 
تاریخی مواجهیم که در جریان زلزله، آسیب شدید 
دیده است. ۱8 سال از زلزله گذشته، ببینید در خوِد 
شهر بم، چند درصد از کوچه ها و خیابان ها و خانه ها 
ساخته شده است؟ در سطح شهر شاید بیش از 70، 
80 درصد از کوچه ها هنوز خاکی است. این نشان 
می دهد دربارۀ ارگ بم که شهری تاریخی است و 
حداقل ســه هزار سال زمان برده تا ساخته شده و در 
۱2 ثانیه تمام آن تخریب شده، چه قدر کار بازسازی 
زمان بر است. برآوردی سال گذشته و البته براساس 
نرخ های آن زمان انجام دادم؛ اگر با سرعتی که سال 
گذشــته مرمت و بازسازی را انجام دادیم کار ادامه 
پیدا کند؛ پنج، شــش سال دیگر، می توانیم بگوییم 
بخــش وســیعی از کار مرمــت تمام شــده و فقط 
خرده کاری ها می ماند؛ البته مهم اســت اعتبار الزم 
تامین شود. سال هاست حقوق و دستمزد کارگران 
ارگ ســه، چهار ماهی یک بار پرداخت می شــده، 
مقداری در این دو سال وضعیت بهتر شده ولی وقتی 

حقوق، این همه با تاخیر پرداخت می شــود، انگیزه 
و توان جســمی و فیزیکی فرد کاهش می یابد. همۀ 
این مسائل در روند بازسازی تاثیر می گذارد. ما اگر 
تا پنج شش ســال آینده، اعتبارات خوبی عاوه بر 
حقوق و دســتمزد داده شود، می توانیم کار را تمام 
کنیم. ما به مصالح و ابــزار بنایی نیاز داریم که باید 
اعتبار آن به موقع تامین شــود. در این دو سال شیوع 
کرونا گردشگری کشور و میراث فرهنگی به شدت 
آســیب دیدند و ما با فقدان بســیار زیاد منابع مالی 

روبه رو بودیم.

االن اوضاع مالی چطور است؟ سال گذشته 
و در ایام سالگرد زلزله اظهارنظری از شما 
خواندم که گفته بودید با اعتبارات موجود 
فقط می توانید حقوق و دستمزد نیروها را 

بپردازید.
مــن واقعیت را گفتــم. آن زمان تقریبا پایان ســال 
۱۴00 بــود. االن ابتدای ســال ۱۴0۱ اســت و هنوز 
هیچ اعتباری برای ارگ بم نیامده است در حالی که 
عاوه بر هزینه های فعلی، بدهکاری هایی از سال قبل 

داریم که باید بپردازیم.

 بــرای تامین اعتبــار ارگ بــم، دولت 
وعده ای داده است؟ در ایام نوروز شاهد 
سفر استاندار محترم به ارگ بم بودیم. قرار 
است ایشــان از بازسازی ارگ بم حمایت 

بکنند؟
اســتاندار محترم قــول خیلی خوبی دادنــد و اخیرا 
هم، دســتور ویژه ای برای عملیاتی شدن آن دادند. 
ما هم پیگیری می کنیم تا بتوانیم بخشــی از مسائل 
و مشــکات را حــل کنیــم. دربــارۀ حمایت های 
ویــژۀ وزارت خانه هنوز نمی تــوان چیز قطعی ای را 
اعام کرد چون امســال تمام برنامه های نوروزی را 
میراث فرهنگی برعهده گرفت و تمام جشــنواره ها 
در بناهــای تاریخــی بر عهدۀ میراث بود که  ســال 
بی نظیری بود و کارهای بزرگی انجام شــد و هنوز 

درگیر تهیه و ارســال گزارش ها هستیم. در مجموع 
اما به نظر می رسد وضعیت مالی دولت بهتر است و 
امیدوارم اعتبارات ویژه ای برای این پروژۀ ارزشمند 
تامین شود. من شخصا خوش بین هستم و امیدوارم 
این اتفاق بیفتد. اســتاندار محتــرم هم قول حمایت 
دادند و می بینیم که پای قول شــان هســتند و همین 

امیدواری را بیش تر کرده است.

 اشاره ای داشــتید که کارشناسان یونسکو 
بر مرمت ارگ نظارت دارند. این نظارت 

چگونه انجام می شود؟
کارشناســان یونســکو به صورت دوره ای و معموال 
دو یا سه ســالی یک بار حضوری به ایران می آیند. 
در کشور 26 سایت جهانی داریم که مورد بررسی 
قرار می گیرند. عاوه براین، یونســکو در کشور نیز 
نمایندگانی دارد که به صورت دائم پایش را انجام 
می دهند و گزارش های دوره ای از پایگاه می گیرند. 
ما ســالی دو بار از آنچه کــه برنامه ریزی کردیم و 
انجام شــده اســت، برای این افراد گزارش هایی را 

ارســال می کنیم. ضمن اینکه هر پایــگاه هم یک 
هیات راهبردی متشــکل از اعضــای هیات علمی 
دانشــگاه ها و نخبگان حــوزۀ میراث فرهنگی دارد 
که ناظــر بر عملکرد پایگاه میراث جهانی اســت و 
برنامه ریزی های کوتاه مدت و میان مدت و بلندمدت 
را پایــش می کنند و به یونســکو گزارش می دهند. 
پایگاه بم ۹ عضو راهبردی دارد که به صورت دائم 

کار در ارگ را پایش می کنند.

 تاکنون موردی هم بوده که یونسکو از آن 
ایراد گرفته باشد؟

بازسازی خوب و اســتانداردی در بم داریم و نباید 
خودمان را دست کم بگیریم. پایگاه پژوهشی ارگ 
بم بزرگ ترین مجموعۀ پژوهشی خشت ایران است. 
مــا در دنیــا در حوزۀ مرمت بناهای خشــتی حرف 
برای گفتن داریم و اســتادکارهای بسیار ماهری در 
این مجموعه فعالیت می کنند. اساســا مدل هایی که 
در بم اجرا می کنیم، قابل توســعه در بناهای خشتی 
دیگر کشــورهای دنیاســت. یک دلیل این اســت 
که در ســال های اول پس از زلزله، کارشناسانی از 
کشــورهای آلمان و فرانســه و ایتالیا آمدند و روی 
مرمت خشت در ارگ بم کار کردند. استادکارانی 
که امروز در ارگ کار می کنند، با متد دانشگاه های 
ایتالیا آشــنا شــده اند. همان طور که همگان اطاع 
دارند، یونسکو سازمانی آموزشی است. در سال های 
اول بعد از زلزله هم، در زمینۀ آموزش معماری سنتی 
خیلی اقدامات خوبی انجام داد. بســیاری برایشــان 
سوال است که پول هایی که یونسکو داد کجا رفت؟ 
باید بگویم که بخش زیادی از آن صرف آموزش 
شد، اساتید زیادی از گوشه و کنار دنیا به بم آمدند 
و آمــوزش معماری داده شــد. وقتــی می گوییم با 
همان متد آلمانی ها خانه سیستانی را مرمت کردیم؛ 
بــه دلیل همین مهــارت و آموزش هایی اســت که 
کسب شده  است. خوشبختانه تاکنون در بازسازی 
و مرمت ارگ بم، مســئلۀ خاصی نداشــتیم. آنچه 
سختگیرانه از سوی کارشناسان یونسکو دیده شده، 

خارج از ارگ بم و مربوط به نخلســتان ها و باغات 
شــهر است. عاوه بر ارگ، کل شهر بم و بروات و 
تمام باغات و قنوات ثبت جهانی هستند. نگرانی ها 
مربوط به خطراتی است که باغات را تهدید می کند 
و سختگیری های یونســکو دربارۀ مرمت ارگ بم 
نیســت بلکه در حفاظت از باغات و نخلســتان های 

شهر بم و بروات است.

ما می دانیــم که منظر فرهنگــی بم ثبت 
جهانی شــده و گاهی هم از نگرانی هایی 
که نسبت به ساخت وسازها و حاشیه نشینی 
و آلونک هــای این پهنــۀ جهانی مطلع 
می شــویم. ممکن اســت بگویید در این 
زمینه، شــرایط در بم چگونه اســت و چه 

نگرانی هایی وجود دارد؟
حتما مدنظرتان شهرک  قشمی است که یک اسکان 
غیررسمی در حاشیۀ شهر بم و در حریم مرکزی اثر 
میراث جهانی بم بوده و به شدت طی سال های بعد از 
زلزله گسترش پیدا کرده و یکی از تهدیدات جدی 
منظر فرهنگی بم همین شهرک است. البته قرار است 
در طرح تفصیلی جدید شــهر که در حال بازنگری 
است، این مشکل حل شود. موضوع و نگرانی بعدی 
مربوط به باغات اســت. وقتی بم ثبت جهانی شــد؛ 
حــدود ۱200،۱۳00 هکتار نخلســتان و باغ در این 
شهر زیبا وجود داشت و موهبتی بود که کارشناسان 
یونسکو متوجۀ آن شدند و برای همین منظر فرهنگی 
شهر بم را هم ثبت جهانی کردند در حالی که روز 
اول، نظرشــان بر ارگ بم بــود اما بعد باغات را هم 
دیدند. متاسفانه بنا به دالیل متعدد این باغات در حال 
نابودی است. دالیلی که می توان ساعت ها دربارۀ آن 
صحبت کرد؛ از جمله سودجویان و زمین خوارانی 
که باغات را به قیمت باغی از مردم خریداری و بعد 
تغییرکاربری  غیرمجاز داده و خانه سازی می کنند تا 
از بین رفتن مســیر آبیاری باغات که نیاز بود جهاد 
کشــاورزی در احیای این مســیرهای آب بیش تر 
تاش کند، ولی بســیاری از باغات شــهر بم چون 
کانال های اصلی آبرسانی آن از دست رفته، خشک 
می شوند. مشکل بعدی ارث است که در جریان آن، 
باغ بین وارثان تقســیم شده و  می خواهند تفکیک 
کنند. ارث از جمله مسائلی است که می توان دربارۀ 
آن بســیار صحبت کرد. در بم و منظر فرهنگی آن، 
تفکیک باغات و تغییر کاربری آن ممنوع اســت؛ 
ولی وقتی این اقدام را ممنوع می کنیم و قانون ارث 
برقرار اســت؛ یــک معضل قانونی ایجاد می شــود 
که داریم با آن دســت و پنجه نرم می کنیم. ما تمام 
تاش را می کنیم تا مجوزی از سوی میراث فرهنگی 
برای تفکیک باغات داده نشــود ولی متاسفانه افراد 
سودجو همیشــه در کمین هســتند و به هر شکلی 
کار خود را پیش می برند. وقتی شهری ثبت جهانی 
می شــود، باید قوانیــن جهانی و اعتبــارات جهانی 
برای آن دیده شــود و مسئولیت هایی در سطح ملی 
برای آن تعریف شود. تصمیمی که برای باغات بم 
گرفته می شود، با شهری که ثبت جهانی نیست باید 
متفاوت باشد. متاسفانه این باغات مورد تهدید قرار 
گرفته و البتــه راه حل هایی هم وجود دارد؛ از جمله 
اینکه وقتی قیمت خرما مناسب باشد، ارزش درخت 
و باغ و ملک بــاال می رود و مالک ترجیح می دهد 
باغداری کند تا اینکه باغ را تخریب و تفکیک کند 

و آپارتمان بسازد.
 

این قوانین جهانی که اشاره کردید را چه 
نهادی باید تدوین کند؟

زمانی که یک شهر یا اثر ثبت جهانی می شود برای 
آن سندی به انگلیسی و فارسی نوشته می شود. دولت 
ایران تعهد می دهد مواردی که در سند نوشته است، 
رعایت شــود. وقتی در ســند جامع مدیریت منظر 
فرهنگی قید می شــود تغییر کاربری باغات ممنوع، 
تفکیک باغات ممنوع و ساخت وســاز بیش از سه 
طبقه ممنوع است؛ تمام نهادها و سه قوه باید موظف 
به رعایت ضوابط این ســند باشند. نه تنها در مقیاس 
شهر بلکه استان و کشور باید این مسائل مدنظر قرار 
گیرد. خوشــبختانه بیش از سه طبقه ساخت وسازی 
نشده و تا جایی که ممکن بوده، این ضابطه رعایت 
شده است ولی در زمینۀ برخورد قانونی با متخلفان و 
سودجویان که حتی دارند عمدی درختان را خشک 
می کنند تا تغییــر کاربری بدهند، باید به طور جدی 

برخورد صورت گیرد.

در حوزۀ مرمت بناهای خشتی در دنیا حرف برای گفتن داریم /  
نگران باغات و نخلستان های شهر بم و بروات هستیم

آگهی اصالحی در اجرای قانون تعیین و تکلیف  وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 در اجرای ماده 3 قانون مذکور و در اجرای اختیارات تفویضی و پیرو آگهی های روزنامه حمایت به شماره های ۵۱۹۷ مورخ ۱400/0۹/۱6 و ۵20۹ مورخ ۱400/0۹/30 و طلوع بم به شماره های 2۷۱ مورخ 
۱400/0۹/۱6 و 2۷2 مورخ ۱400/0۹/30 در آگهی قبلی پالک اشتباه قید شده که به شرح ذیل جهت اطالع عموم در یک نوبت آگهی می گردد که مدت اعتراض آن از تاریخ انتشار به مدت یکماه می باشد.

پالک ۷ فرعی از 2020 اصلی آقای مصطفی رجب زاده کدملی 320۹۵۸343۹ فرزند عوض ششدانگ یکبابخانه بمساحت 320.۷۵ مترمربع واقع در کمربندی ولی عصر بخش 2۹ کرمان قسمتی از پالک ۱6 فرعی از 
20۱۵ اصلی از مالکیت مریم محرر و قسمتی از پالک 3 فرعی از 2020 اصلی از مالکیت حسن قانعی که اگهی نگردیده.

سعید نظری
رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان بم www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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مهمتریــن مســابقه هفتــه پانزدهم 
لیگ برتر فوتبال زنان ســه شنبه 30 
فروردین  با تساوی شهرداری سیرجان 

برابر خاتون بم همراه بود.

در ال کرمانیکو، دربــی فوتبال زنان 
اســتان کرمان، امشب تیم شهرداری 
سیرجان در ورزشگاه امام علی )ع( این 
شهر در مصاف با خاتون بم به تساوی 

دو بر دو بسنده کرد.
شکست برابر سپاهان سبب شده بود 
سیرجان امشب نیاز مبرمی به پیروزی 
داشته باشــد تا وضعیت جدول را بار 
دیگر به ســود خود تغییــر دهد اما 
اتفاقات نیمه دوم این تیم را از هدفش 

دور کرد.
گل شوکه کننده زهرا قنبری مهاجم 
کهنه کار خاتون بم در آغاز نیمه دوم 
آب ســردی بر پیکره سیرجان بود و 
اوضاع برای این تیم زمانی بدتر شــد 
که ســمانه چهکندی وینگر مشهدی 

خاتون دومین گل را به ثمر رسید.
با این وجود، شهرداری سیرجان تیمی 
نشــان داد که تا آخرین دقایق و ثانیه 

ها تسلیم نمی شــود. در حالی که به 
نظر می رســید خاتون با این برد در 
حال برداشــتن یک گام بلند به سوی 
قهرمانی است ســیرجان همه چیز را 

عوض کرد.
ملیکا متولی کــه می توان او را گلزن 
ترین مدافع فوتبال زنان ایران دانست 
باز هم در نقش گلزن ظاهر شــد و با 
یک گل دیرهنگام در وقت تلف شده 

اختالف را به حداقل می رساند.
به نظر می رسید گل او همان کارکرد 
بازی با سپاهان را داشته باشد. در آن 
بازی نیز متولی با گلی در دقایق پایانی 
تنها فاصله را کم کرده بود و نتوانسته 
بود مانع از شکست سیرجانی ها شود.

گرچــه تســاوی، نتیجه ای نبــود که 
شهرداری ســیرجان از ابتدا خواهان آن 
بود اما متوقف کردن تیم صدرنشین آن 
هم با این بازگشت دراماتیک یک تساوی 

دلنشین برای سیرجان بود.
شــهرداری ســیرجان با این تساوی 
3۸ امتیازی شــد و پشت سر خاتون 
بم با 40 امتیاز، در رده دوم ایســتاد. 

سپاهان هم با 3۷ امتیاز سوم است.

قهرمان  بتواند  تیم  که  امیدوارم 
شود

مرضیه جعفری سر مربی تیم خاتون 
بم در خصوِص بازی مقابل شهرداری 
سیرجان گفت: در نیمه ی اول بازی، 
ما خیلی خــوب نبودیــم. چون َجو 
ورزشگاه بر کارایی ما تأثیر گذار بود از 
طرفی هم  چمِن زمیِن بازی طبیعی 
بود و ما در بم چمن طبیعی نداریم و 
کمی برایمان ســخت بود. بنابراین در 

نیمه اول کارآیی الزم را نداشتیم.
وی افزود: با توجه به صحبت هایی که 
بین دو نیمه بــا بازیکنان تیم صورت 
گرفت و درِک شــرایط بازی در نیمه 
اول، توانســتیم در ابتدای نیمه دوم 

اولین گل را بزنیم.
مرضیه جعفری ضمن اعالم نارضایتی 
از داور بــازی ادامــه داد: ما گل های 
بیشــتری هم می توانســتم بزنیم. اما 
از داور بــازی اصــال راضی نیســتم 
چون خطاها را به نفع تیم ســیرجان 
می گرفت.یک سری ُسوت هاِی اشتباه 
زد. وقتــی گل اول را خوردیــم روی 
بازکن ما خطا صورت گرفت ولی خطا 

را به نفع تیم سیرجان گرفت که همان 
توپ گل شد. گل دوم هم اوت به نفع 
ما بود که به تیم سیرجان داده شد و 

ما غافلگیرانه گل خوردیم.
وی عنوان کــرد: در بازی فوتبال این 
حوادث و حواشــی ها وجود دارد اما 
امیدوارم که تیم ما بتواند قهرمان شود.

این  بازی های  زیباترین  از  یکی 
چندسال بود

فوتبال  تیم  سرشــین کمانگر، مربی 
خاتــون بم در کنفرانس خبری بعد از 
دربی کرمان در گفت وگو با خبرنگاران 
توضیح داد: همان طور که دیدید  یکی 
از جذاب تریــن بازی های چند ســال 
اخیر فوتبــال زنان بود؛ دو تیم خیلی 
خوب بازی کردند، تیمی که بیشــتر 
تالش کنــد قطعا برنده اســت. ما تا 
دقیقه ۹0 فکر می کنم 2-0 جلو بودیم 
اما در اوقات اضافی 2 گل خوردیم که 
هیــچ چیــز از ارزش بازیکنان ما کم 

نشده است.
کمانگر با اشــاره به نمایش بازیکنان 
خاتــون گفــت: بچه های مــا با جان 

و دل بــازی کردند و پیــش می آید، 
فوتبال است و انشاهلل بتوانیم بازی های 
پیش رو را خوب بازی کنیم تا بتوانیم 
در نهایت جــام قهرمانی را هم باالی 

سر ببریم.
مربی خاتون بــم ادامه داد: هنوز یک 
بازی حساس با ســپاهان در اصفهان 
داریم، امیدوارم که بتوانیم بازی خوبی 

را به ارائه دهیم.
سرشین کمانگر درباره  شانس قهرمانی 

خاتــون گفت: ۹۹ درصــد خاتون بم 
قهرمان لیگ اســت! با بازی که امروز 
از بچه های تیم دیدم، با تمام احترامی 
که برای سپاهان قائلم اما االن ما صدر 
جدول هستیم و برای برد به اصفهان 
می رویم. امــروز پیش بینی می کردیم 
که 2-0 از حریف مان جلو بیفتیم اما 
تصور نمی کردیــم این چنین بازی با 
تساوی به پایان برسد، البته که فوتبال 

است و غیرقابل پیش بینی.

گزارش تصویری مسابقه هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال زنان شهرداری سیرجان برابر خاتون بم

مرضیه جعفری سرمربی تیم فوتبال خاتون بم :

امیدوارم که تیم امسال 
قهرمان شود

عکس: خاتون بم - پریسا پورطاهریان


