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رییس ستاد انتخابات کشور:

استفاده از اموال بیتالمال در تبلیغات ممنوع است

رئیــس ســتاد انتخابــات کشــور بــا بیــان اینکــه در امــر انتخابــات قانــون ،فصــل
الخطــاب اســت ،گفــت :تســلط بــه قانــون بــر برگــزاری انتخابــات بهتــر کمــک مــی
کنــد ،بنابرایــن بایــد بــه قانــون تســلط کافــی داشــته باشــیم.
ایســنا/علیاصغر احمــدی در همایــش مدیــران کل حراســت اســتانداریها و
شــهرداریهای مرکــز اســتانها و ســازمانهای تابعــه وزارت کشــور بــا محوریــت
انتخابــات ،افــزود :طبــق قانــون ،اســتفاده از امــوال بیتالمــال در تبلیغــات انتخابــات
ممنــوع اســت و نبایــد از امکانــات دولتــی بــرای تبلیغــات انتخاباتــی اســتفاده شــود؛
فرمانــداران ،اســتانداران و بخشــداران بایــد بــه طــور جــدی از ایــن امــر مراقبــت
کننــد.
وی بــه مدیــران حراســت سراسرکشــور تاکیــد کــرد تــا از امــوال بیــت المــال مراقبــت
کننــد تــا در بحــث انتخابــات مــورد اســتفاده و یــا سوءاســتفاده قــرار نگیــرد .ایــن
امــر بایــد تذکــر داده شــود.
احمــدی بــا بیــان اینکــه دو انتخابــات ریاســت جمهــوری و شــوراهای اســامی شــهر

علیرضا رزم حسینی:

سطح اختالف در
چهره شهر ،فاحش است

و روســتا در کشــور بــه صــورت عــام و بــا حضــور مــردم برگــزار مــی شــود ،اظهــار
داشــت :طبــق قانــون اگــر نتیجــه انتخابــات ریاســت جمهــوری بــه دور دوم کشــیده
شــود بایــد یــک هفتــه بعــد از اعــام نتایــج ،دوبــاره رای گیــری بــا حضــور مــردم
برگــزار شــود.
رئیــس ســتاد انتخابــات کشــور خاطــر نشــان کــرد :نظــارت بــر امــر انتخابــات بویــژه
انتخابــات ریاســت جمهــوری بــر عهــده شــورای نگهبــان اســت.
احمــدی بــا اشــاره فعالیــت احــزاب هــم اظهــار کــرد :طبــق بنــد  2مــاده  1قانــون
جدیــد احــزاب ،جبهــه متشــکل از احــزاب پروانــهدار بــرای موضــوع مشــخص بــا
اطــاع از کمیســیون مــاده  10احــزاب تشــکیل میشــود بنابرایــن اگــر جبه ـهای از
ایــن قوانیــن عــدول کــرد بایــد بــا آن برخــورد قانونــی صــورت پذیــرد.
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یادداشت

قطار هیاهو
باز هم به مقصد نرسید
پدرام محمدی

از ابتــدای شــروع بــه کار دولــت یازدهــم ،بحــران آفرینــی
هــای روزانــه یــک پــای ثابــت حاشــیه هــای پیرامــون
حســن روحانــی و کابینــه اش بــوده اســت .بــه عبارتــی
دولــت روحانــی را مــی تــوان حتــی در میــزان هجمــه
هــا و حملــه هــای صــورت گرفتــه بــه عملکــردش بــی
دفــاع تریــن دولــت جمهــوری اســامی دانســت .دولتــی
کــه رییــس دولتــش آنقــدر مــورد هجــوم غیــر منصفانــه
و سیاســی واقــع میشــود کــه رســانه ملــی را بــه رســانه
میلــی تعبیــر مــی کنــد .روحانــی و کابینــه اش از روزهــای
آغازیــن شــروع بــکار در حالــی مواجــه بــا غوغــا ســاالریها
شــدند کــه در ادامــه مســیر نیــز تــوان رســانه ای خاصــی را
بــرای مقابلــه بــا هجمــه هــا بــه میــدان نیاوردنــد .از طرفــی
ایــن ضعــف رســانه ای دولــت در مقابلــه بــا تخریــب هــا
از دیــد بســیاری کارشناســان حــوزه رســانه یــک مســاله
بســیار مــورد نقــد اســت امــا آنچــه کــه در ایــن میــان
ضعــف دولــت را پوشــش داده اســت عملکــرد مناســب
دولــت در زمینــه هــای مختلــف اســت .بــه قــول معــروف
ســخن اســت کــه مشــک آن اســت کــه خــود ببویــد
نــه آنکــه عطــار بگویــد .آخریــن نمونــه ایــن اتفاقــات در
جریــان اســتیضاح آخونــدی کامــا آشــکار شــد .وزارتخانــه
تحــت صــدارت آخونــدی بــا مشــکالت عظیمــی دســت و
پنجــه نــرم مــی کنــد .انبــوه بدهیهــای بانــک مســکن بــه
بانــک مرکــزی بــه دلیــل پــروژهای همچــون مســکن مهــر،
زیرســاختهای ضعیــف و فرســوده و ناکارآمــد حمــل
و نقلــی از جــاده ای گرفتــه تــا هوایــی و ریلــی همگــی
چالشهــای بزرگــی هســتند کــه درگیــری بــا آنهــا بــرای
یــک وزارتخانــه بســیار ســنگین اســت .همیــن ضعفهــای
انباشــته شــده از زمــان هــای گذشــته راه را بــرای انتقــاد
رســانه هایــی بــاز کــرد کــه گرچــه انــدک امــا هیاهو بســیار
دارنــد و انــواع تریبونهــا را بــرای صــدای مخالفــان دولــت
فراهــم مــی کننــد .بــه نمونــه آخونــدی بــر میگــردم.
وزیــری کــه بــا توجــه بــه مشــکالت انباشــته شــده ای کــه
وزارتخانــه اش دارد رکــورد دار حضــور در مجلــس نهــم و
ســوال و جــواب اســت .ســوالهایی کــه همگــی تکیــه بــر
انتقــاد از بــه اصطــاح مدیریــت وزارتخانــه فعلــی دارنــد
امــا بــه وضــوح میتــوان دیــد کــه قصــور وزیــران دولــت
احمــدی نــژاد را عــده ای نمیخواســتند ببیننــد و حــاال
کــه دولــت عــوض شــده اســت بــه نــاگاه فیلشــان یــاد
هندوســتان کــرده اســت .همیــن امــر موجــب شــد تــا ایــن
نــگاه غیــر مســوالنه یــک جنــاح سیاســی خــاص منجــر
بــه اســتیضاحی ناموفــق و ثبــت شکســتی دیگــر شــد
تــا آخونــدی بــا ثبــت دو اســتیضاح و رای اعتمــاد قویتــر
در اســتیضاح هــا شکســت کاملــی را بــه غوغــا ســاالران
تحمیــل کنــد .در جریــان اســتیضاح محمداســماعیل
ســعیدی نماینــده تبریــز ،ســیدمهدی مقدســی نماینــده
اراک ،محمدرضــا صباغیــان نماینــده مهریــز و بافــق،
نــادر قاضیپــور نماینــده ارومیــه ،حســینعلی شــهریاری
نماینــده زاهــدان ،اکبــر ترکــی نماینــده فریــدن ،احمــد
علیرضــا بیگــی و محمدحســین فرهنگــی نماینــدگان تبریز
و محمــد دهقانــی نماینــده طرقبــه و چنــاران بــه بیــان
دالیلشــان بــرای امضــای درخواســت اســتیضاح وزیــر راه
و شهرســازی پرداختنــد و ابوالفضــل حس ـنبیگی نماینــده
دامغــان و غالمرضــا تاجگــردون نماینــده گچســاران نیــز
بــا اســتفاده از وقــت دفــاع وزیــر در اظهاراتــی از عملکــرد
آخونــدی دفــاع کردنــد و بــه عنــوان مخالــف اســتیضاح
ســخن گفتنــد .ســر جمــع مســایلی کــه پیــکان حمــات
بــود تکیــه بــر مســاله هایــی همچــون حادثــه قطــار
تبریــز– مشــهد ،حادثــه اتوبــوس ســربازان و قراردادهــای
خریــد هواپیماهــا بــود کــه البتــه در نهایــت تــو خالــی
بــودن هیاهوهــا نیــز مشــخص گردیــد .در جــواب اینهــا
نیــز پــرده هــای جدیــدی از ماجــرا نمایــان شــد .مــن
عذرخواهــی رســمی کــردم و بیانیــه دادم و بــاز هــم اگــر
لکنتــی در کالمــم بــود رســما از همــه عذرخواهــی میکنم.
میگوینــد بایــد اســتعفا میکــردی؛ مــن روز شــنبه بعــد
از حادثــه قطــار تبریــز بــه محــل کار آمــدم و بــه آقــای
جهانگیــری گفتــم یــک متــن اســتعفا نوشــتم و بــه شــما
تقدیــم میکنم.آقایــی ،مدیرعامــل راهآهــن هــم اســتعفایش
را آورد و گفــت بگذاریــد مــن اســتعفا کنــم .گفتــم ایــن
حادثــه بــزرگ بــوده و خــودم اســتعفا میکنم.مــن هــر دو
اســتعفا را بــه جهانگیــری دادم و ایشــان بعــدا گفتنــد مــن
ســاعت  ۱۴:۳۰بــا رییسجمهــور صحبــت کــردم و آقــای
روحانــی گفتنــد همیــن کــه مدیــرکل راهآهــن اســتعفا
کــرده کفایــت میکنــد و شــما بمانیــد و کارتــان را بکنیــد.
درجــواب قراردهــای هواپیماهــا نیــز آخونــدی گفــت :بــه
مدیــران شــرکتهای ایربــاس ،بوئینــگ و ...بــرای خریــد
هواپیمــا گفتــم هیچکــس حتــی از دفتــر رئیــس جمهــروی
حــق مذاکــره نــدارد و مســئوالن شــرکت(ایران ایــر) با شــما
مذاکــره و قــرارداد منعقــد میکننــد.روز اول بــه آنهــا تاکیــد
کــردم ،اگــر کســی بــه هــر عنــوان واســطه و داللــی بــه آنها
مراجعــه کــرد بــه مــا اطــاع دهنــد؛ هیــچ واســطه مالــی و
سیاســی را نمیخواهیــم .اگــر میخواهیــد ایــن قــرارداد
امضــا شــود بایــد یــک ســوگند نامــه بدهیــد کــه در ایــن
قــرارداد از هیــچ واســطهای اســتفاده نکــرده و هیــچ مبلغــی
بــه فــردی پرداخــت نکردیــد .همچنیــن بــه مدیــران ایــن
شــرکتها گفتــم ،اگــر روزی(نقــش واســطه) ثابــت شــود،
دولــت ایــران حــق دارد از شــما در مراجــع قضایــی بیــن
المللــی شــکایت کنــد .گذشــته از دســت پــر آخونــدی
در دفــاع از خــودش و عملکــردش ،حمایــت ســندیکاهای
خصوصــی و کارگــری مرتبــط بــا راهســازی و هواپیماییهــا
بــه عنــوان نهــاد هــای مدنــی کــه مســتقیما تحــت تاثیــر
عملکــرد وزارتخانــه آخونــدی هســتند همگــی مهــر تاییدی
بــر دلواپســی دروغیــن اســتیضاح کننــدگان بــود و نتیجــه
ایــن اقــدام نیــز رای اعتمــاد  176نفره(مخالفــت بــا
اســتیضاح) بــود کــه بســیار بیشــتر از رای اعتمــاد روز اول
آخونــدی بــود و اینگونــه شایســتگی و صحــت عملکــرد
وی بیــش از پیــش اثبــات شــد .نهایتــا آنچــه کــه امــروز
حاکــم اســت شکس ـتهای متوالــی تندروهاســت و اینکــه
در آســتانه انتخابــات ریاســت جمهــوری دوازدهــم بایــد
اینگونــه شکســت خــود را ببیننــد ،بیــش از پیــش خــواب
آنهــا را آشــفته کــرده اســت .
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حضــرت آیــت اهلل خامنــهای رهبــر معظــم
انقــاب اســامی در ابتــدای جلســه درس
خــارج فقــه بــا اشــاره بــه مشــکالت و
خســارتهای شــدید پدیــد آمــده در اثــر ســیل و
گــرد و غبــار در مناطــق جنــوب کشــور ،تأکیــد
کردنــد :ایــن حــوادث حقیقتــاً دل انســان را
میخراشــد و مســئوالن موظفنــد کــه بــا فکــر
و کار و تــاش و همدلــی بــا مــردم ،بــه ایــن
مشــکالت رســیدگی و بــرای عــاج قطعــی آنهــا
چارهاندیشــی و اقــدام کننــد .رهبــر انقــاب
اســامی دربــاره لــزوم تســریع در رســیدگی بــه
مشــکالت مــردم جنــوب کشــور بیانــات مهمــی
ایــراد کردنــد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــهای بــا اشــاره بــه
مشــاهدات گذشــته خــود از مشــکالت پدیــد
آمــده بــرای مــردم در جریــان دو ســیل
مهیــب افزودنــد :ســیل آفــت بزرگــی اســت و
خســارتهای زیــادی بــرای مــردم و خانوادههــا
ایجــاد میکنــد و کمــک بــه مــردم ســیلزده
در مناطــق جنــوب ،وظیفــه و کاری الزم اســت.
ایشــان مســائل اینروزهــای خوزســتان و
قطــع آب و بــرق و وســایل ارتباطــی در هــوای

ســرد را نمونــه دیگــری از مشــکالت دلخــراش
و بســیار ســخت مــردم برشــمردند و گفتنــد:
مســئوالن وظیفــه دارنــد کــه بــه ایــن مشــکالت
رســیدگی کننــد و اگــر کســی بــه فکــر مــردم
باشــد ،نمیتوانــد در مقابــل مســائل دشــوار
خوزســتان راحــت بمانــد و ایــن وظیفــه قطعــی،
فــوری و همیشــگی حکومتهاســت کــه بــه فکــر
مــردم باشــند .حضــرت آیــت اهلل خامنــهای بــا
انتقــاد از برخــی کــه بهجــای حــل مســئله
ریزگردهــا ،مســئولیت آن را متوجــه گذشــتگان
میکننــد ،خاطرنشــان کردنــد :درســت اســت
کــه برخــی مســائل بــه چارهاندیشــیهای
بلندمــدت احتیــاج دارد امــا ایــن حــرف
کــه وضعیــت فعلــی نتیجــه بــه فکــر نبــودن
گذشــتگان اســت ،کافــی نیســت و مشــکلی
را حــل نمیکنــد و چنــد صبــاح دیگــر نیــز
دیگــران همیــن قضــاوت را دربــاره مــا خواهنــد
کــرد کــه چــرا بــرای عــاج مشــکل مــردم
کاری انجــام نشــد.
ایشــان افزودنــد :بایــد ایــن ســختیها را در
زندگــی مــردم لمــس ،و بــرای عــاج آنهــا فکــر،
کار ،تــاش ،همــدردی و همدلــی کــرد.

آنچه در خوزستان پیش آمد،
دل انسان را میخراشد

علیرضا رزم حسینی:

واقعیتی به نام برجام

سطح اختالف در چهره شهر ،فاحش است

سجاد صفاهانی زاده

انتخــاب یــک رییــس جمهــور جمهــوری خــواه در
آمریــکا بــه همــان انــدازه کــه بــرای بخــش زیــادی
از آمریکایــی هــا شــوک آور بــود بــرای ســایر کشــور
هــا نیــز لــزوم تغییــر دیــدگاه هــا نســبت بــه آمریــکا
را جــدی کــرده اســت .متحــدان اروپایــی آمریــکا
جــز انگلیــس همگــی روابــط محتاطانــه و آزمــون
و خطایــی را در پیــش گرفتــه انــد .در ایــن میــان
کشــوری همچــون ایــران کــه اگرچــه بــه صــورت
رســمی رابطــه بــا آمریــکا نــدارد امــا هــم اکنــون
بــا توافقــی ماننــد برجــام عمــا وارد مناســبات
مســتقیم بــا آمریــکا شــده اســت .در یــک چنیــن
موقعیتــی و بــا توجــه بــه مــوارد موجــود در توافــق
کــه دو کشــور و ســایر طرفیــن را بــه ســمت کاهــش
تنــش هــا ســوق مــی دهــد ایــن موضــوع کــه
جمهــوری خواهــان از ایــن توافــق ناراضــی باشــند
کامــا قابــل پذیــرش اســت .چیــزی کــه در ایــن
بیــن امــا نبایــد فرامــوش شــود و در خــال تبلیغــات
رســانه برخــی جریانــات دیگــر نیــز نبایــد فریــب آن
را خــورد تضعیــف برجــام اســت .در حقیقــت آنچــه
کــه بیــش از پیــش موجبــات عصبانیــت دولتمــردان
جدیــد آمریکایــی را فراهــم کــرده اســت واقعیــت
غیــر قابــل خدشــه بــودن توافقــی بــه نــام برجــام
اســت  .بــه عبــارت دیگــر ایــن توافــق بــه ماننــد
همــان چیــزی کــه ادعــا مــی شــد یــک توافــق
مســتحکم بیــن المللــی و بــرد بــرد بــرای هفــت
کشــور مذاکــره کننــده اســت .نکتــه ای کــه آمریــکا
و ترامــپ نیــز بــه خوبــی مــی داننــد  .اینکــه قطعــا
ترامــپ ایــن موضــوع را مــی دانــد ســناریوی دیگــری

رهبر معظم انقالب:

را در ذهــن متبــادر مــی ســازد و آن هــم سســت
کــردن عــزم ایــران بــرای اجــرای برجــام و ســوق
دادن ایــران در مســیر یــک چنیــن توافقــی اســت
 .در همیــن راســتا بــه تازگــی علــی الریجانــی کــه
ریاســت مجلــس را دارد صراحتــا گفــت  :دولــت
فعلــی آمریــکا فکــر میکنــد کــه مســئله برجــام
بســیار بــد اســت امــا اینکــه آیــا آمریکاییهــا
میتواننــد نقــض برجــام کننــد عجوالنــه و ناپختــه
اســت ،آنهــا بــه دنبــال عصبانــی کــردن ایــران
هســتند و در مســائل پیچیــده بینالمللــی بایــد
بــا طمأنینــه تصمیــم گرفــت و باتدبیــر عمــل کــرد.
یــک چنیــن تعبیــری از الریجانــی کــه تصــور نقــض
برجــام از ســوی آمریکایــی هــا را عجوالنــه و ناپختــه
مــی خوانــد نوعــی از صحــه گذاشــتن بــر ایــن دیــگاه
اســت .در همیــن راســتا پیــش بینــی مــی شــود کــه
طــی مــاه هــای آینــده فشــارها از ســوی آمریکایــی
هــا از کانــال هــای دیگــر بخصــوص موشــکی شــدت
یابــد امــا ایــن بــار ایــران و پنــج کشــور اروپایــی
کــه در بدتریــن حالــت انگلیــس آنهــا را همراهــی
نخواهــد کــرد بــا توجــه بــه مناســبات اقتصــادی کــه
پــس از برجــام احیــا شــده انــد و روز بــه روز در
حــال رشــدند دیگــر بــه مســیر ســابق بــر نخواهنــد
گشــت .همــه ایــن تفاســیر حاکــی از آن اســت کــه
تاکتیــک دولــت جمهــوری خــواه و ترامــپ طــی چند
مــاه آینــده مشــخص اســت .بــه راه انداختــن جنــگ
روانــی و فشــارهای یــک جانبــه علیــه ایــران کــه
همگــی بــه قصــد بــر هــم زدن کنتــرل ایــران بــر
برجــام و بــه عبارتــی همــان لفــظ عصبانــی کــردن
ایــران اســت .مهمتریــن کارهــای ایــران نیــز در
طــی چنــد مــاه آینــده بایــد بــر روی اجــرای کامــل
برجــام و نشــان دادن ایــن موضــوع بــه جهــان کــه
ایــران یــک کشــور بــا ثبــات در منطقــه آشــوب زده
خاورمیانــه اســت کــه بــا توجــه بــه تــوان بــاالی
خــودش در زمینــه تامیــن انــرژی جهــان و مبــادالت
تجــاری بــا کشــورهای مختلــف روز بــه روز درســتی
کنــار گذاشــتن تنــش هــای گذشــته کــه بــا رهبــری
آمریکایــی هــا رخ داده بــود را بــه اثبــات رســاند.
برجــام مدلــی جدیــد از ایفــای نقــش ایــران در
جامعــه جهانــی اســت کــه مــی توانــد بــا بــه ثمــر
نشســتنش ســال هــا تبلیغــات و غوغــا ســاالری هــا
علیــه جمهــوری اســامی ایــران را بــی اثــر کنــد.

اســتاندار کرمــان گفــت :مــا دنبــال اداره ســبک
جدیــدی در کشــور در اســتان کرمــان هســتیم و
معتقدیــم نهادهــای اقتصــاد مقاومتــی مــی تواننــد
کشــور را نجــات بدهنــد و اگــر آنطــور کــه کار پیــش
مــی رود و حمایــت هایــی را نهادینــه کنیــم ،الگویــی
بــرای دیگــر اســتان هــا خواهیــم بــود.
سیاســت روشــن /علیرضــا رزم حســینی در نشســت
صمیمــی بــا اعضــای شــورای شــهر کرمــان اظهــار
کــرد :وظیفــه خودمــان مــی دانیــم بــرای آبادانــی
اســتان توجــه خوبــی بــه شــهر کرمــان بــه عنــوان
مرکــز اســتان داشــته باشــیم .شــاید آنطــور کــه بایــد
مــردم طاقــت رونــد اجــرای پــروژه هــا را نداشــته
باشــند امــا اگــر بــرای یــک بــار و یــک دوره  6ســاله
تحمــل کننــد ،یــک مقــدار کرمــان چهــره بهتــری
نســبت بــه دیگــر شــهرها پیــدا کنــد.
علیرضــا رزم حســینی بــا بیــان اینکــه کرمــان از یــک
عقــب افتادگــی کاری برخــوردار اســت گفــت :ایــن در
حالــی اســت کــه بــه هیــچ عنــوان منکــر اقدامــات
مســووالن قبلــی نیســتیم؛ امــا ســطح اختــاف در
چهــره شــهر فاحــش اســت .وی افــزود :پــروژه هــای
جدیــد شــهر کرمــان مــورد اقبــال همــه و اعضــای
شــورای شــهر اســت و بایــد مزیــت کارهایــی کــه
صــورت مــی گیــرد بــرای مــردم بیــان شــود ،قــرارگاه
ســازندگی خاتــم االنبیــاء یــک نهــاد انقالبــی مــورد
تاییــد نظــام اســت کــه بخــش عمــده عمــران کشــور
توســط ایــن نهــاد انجــام مــی شــود و امــروز بــا حضور
فرمانــده ســپاه  600هکتــار زمیــن کشــاورزی کــه بــا
روش هــای نویــن دنیــا کار خواهــد کــرد ،افتتــاح شــد.
رزم حســینی بــا بیــان اینکــه مــی توانســتیم پــروژه

هــای بیشــتری در کرمــان اجــرا کنیــم و اگــر جــای
اعضــای شــورای شــهر بــودم ،افــزود :اجــازه مــی دادم
ایــن کارهــا بــه نــام اعضــای ایــن دوره تمــام شــود،
بایــد چهــره کرمــان متفــاوت شــده و ایــن قابلیــت
در شــهر و اســتان کرمــان وجــود دارد کــه از دیگــر
اســتان هــای مهاجــر بپذیریــم رمــز موفقیــت هــر
ملــت وحــدت و همدلــی اســت کــه خوشــخبتانه در
کرمــان وحــدت کــم نظیــری وجــود دارد و مــا از
مســائل و حاشــیه هــای سیاســی پرهیــز مــی کنیــم
امــا از حــق مــردم کوتــاه نمــی آییــم.
اســتاندار کرمــان گفــت :مــا دنبــال اداره ســبک
جدیــدی در کشــور در اســتان کرمــان هســتیم و
معتقدیــم نهادهــای اقتصــاد مقاومتــی مــی تواننــد
کشــور را نجــات بدهنــد و اگــر آنطــور کــه کار پیــش
مــی رود و حمایــت هایــی را نهادینــه کنیــم ،الگویــی
بــرای دیگــر اســتان هــا خواهیــم بــود.
وی افــزود :دنبــال ســبکی متفــاوت از گذشــته
هســتیم .یعنــی همیــن کارهایــی کــه در اســتان بــرای
توســعه متــوازن بــا حضــور موسســات غیردولتــی
دنبــال مــی شــود.
رزم حســینی بــا تاکیــد بــر اســتفاده از نظــر
کارشناســان تصریــح کــرد :بایــد جایــگاه خــود را
شــناخته و بــه قانــون احتــرام بگذاریــم .جنجــال راه
انداختــن در فضــای مجــازی و  ...بــه ضــرر مــردم
اســت .اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینکــه مدیریــت
اســتان عالقمنــد نیســت چیــزی را بــه کســی تحمیــل
کنــد و گفتــه ایــم کــه دولــت در خدمــت توســعه
و پشــتیبان اســت و ایــن تفکــر را تــا امــروز دنبــال
کــرده ایــم ،بــه پــروژه متــروی شــهر کرمــان اشــاره
و گفــت :پــروژه متــرو یــک فرصــت بــرای کرمــان و
شــورای شــهر چهــارم بــود کــه انجــام نشــد .در حالــی
کــه قــرار نبــود شــورا اعتبــار ایــن پــروژه را تامیــن
کنــد .وی دربــاره اختــاف نظــر اعضــای شــورای شــهر
کرمــان در زمینــه پــروژه تجــاری میــدان شــهداء
گفــت :ســرمایه گــذار بخــش خصوصــی اعــام کــرده
کــه پــروژه تجــاری فرهنگــی در میــدان شــهداء
احــداث و بــورس نقــره کشــور را در کرمــان ایجــاد
مــی کنــد و ســئول ایــن اســت کــه چــه منافاتــی بــا
چهــره شــهر و منافــع مــردم دارد؟
وی بــا بیــان اینکــه نبایــد مــردم را معطــل نظــارت
شــخصی مــان کــرد ،افــزود :مــا مســئول کل اســتان
هســتیم و همــه مــردم را بــه یــک چشــم میبینیــم.

رییس ستاد انتخابات کشور:

رئیــس ســتاد انتخابــات کشــور بــا بیــان اینکــه
در امــر انتخابــات قانــون ،فصــل الخطــاب
اســت ،گفــت :تســلط بــه قانــون بــر برگــزاری
انتخابــات بهتــر کمــک مــی کنــد ،بنابرایــن
بایــد بــه قانــون تســلط کافــی داشــته باشــیم.
ایســنا/علیاصغر احمــدی در همایــش مدیــران
کل حراســت اســتانداریها و شــهرداریهای
مرکــز اســتانها و ســازمانهای تابعــه وزارت
کشــور بــا محوریــت انتخابــات ،افــزود :طبــق
قانــون ،اســتفاده از امــوال بیتالمــال در
تبلیغــات انتخابــات ممنــوع اســت و نبایــد از
امکانــات دولتــی بــرای تبلیغــات انتخاباتــی
اســتفاده شــود؛ فرمانــداران ،اســتانداران و
بخشــداران بایــد بــه طــور جــدی از ایــن امــر
مراقبــت کننــد.
وی بــه مدیــران حراســت سراسرکشــور تاکیــد
کــرد تــا از امــوال بیــت المــال مراقبــت کننــد
تــا در بحــث انتخابــات مــورد اســتفاده و یــا
سوءاســتفاده قــرار نگیــرد .ایــن امــر بایــد
تذکــر داده شــود.
احمــدی بــا بیــان اینکــه دو انتخابــات ریاســت
جمهــوری و شــوراهای اســامی شــهر و روســتا
در کشــور بــه صــورت عــام و بــا حضــور مــردم
برگــزار مــی شــود ،اظهــار داشــت :طبــق قانــون
اگــر نتیجــه انتخابــات ریاســت جمهــوری بــه
دور دوم کشــیده شــود بایــد یــک هفتــه بعــد
از اعــام نتایــج ،دوبــاره رای گیــری بــا حضــور
مــردم برگــزار شــود.

استفاده از اموال بیتالمال در تبلیغات ممنوع است

رئیــس ســتاد انتخابــات کشــور خاطــر نشــان
کــرد :نظــارت بــر امــر انتخابــات بویــژه
انتخابــات ریاســت جمهــوری بــر عهــده
شــورای نگهبــان اســت.
احمــدی بــا اشــاره فعالیــت احــزاب هــم اظهــار
کــرد :طبــق بنــد  2مــاده  1قانــون جدیــد
احــزاب ،جبهــه متشــکل از احــزاب پروانــهدار
بــرای موضــوع مشــخص با اطــاع از کمیســیون

مــاده  10احــزاب تشــکیل میشــود بنابرایــن
اگــر جبهــهای از ایــن قوانیــن عــدول کــرد
بایــد بــا آن برخــورد قانونــی صــورت پذیــرد.
رئیــس ســتاد انتخابــات کشــور بــا اشــاره بــه
اقدامــات دولــت تدبیــر و امیــد اظهــار کــرد:
همــه مســئوالن و معاونــان در اســتانداریهای
سراســر کشــور وظیفــه دارنــد تــا خدمــات
دولــت را بــه مــردم بگوینــد و شــفاف ســازی

کننــد.
وی بــا اشــاره بــه تامیــن امنیــت انتخابــات
در کشــور هــم اظهــار کــرد کــرد :اســتفاده از
ظرفیــت حراســت در بحــث امنیــت انتخابــات
میتوانــد کمــک موثــری در برگــزاری
انتخابــات یــا حفــظ امنیــت ســخنرانیها
باشــد .رئیــس ســتاد انتخابــات کشــور بــا
تاکیــد بــر اینکــه نبایــد دســتهبندی سیاســی
در امــر انتخابــات در وزارت کشــور صــورت
پذیــرد ،اظهــار کــرد :بایــد بــدون جانبــداری
بــه برگــزاری انتخابــات اقــدام شــود و مــردم
آزادانــه حــق انتخــاب داشــته باشــند.
معــاون سیاســی وزارت کشــور در عیــن حــال
بــر رعایــت قانــون در بررســی صالحیــت
کاندیداهــا تاکیــد کــرد.
احمــدی بــا اشــاره بــه نــام نویســی کاندیــدا
در انتخابــات گفــت :در نــام نویســی کاندیــدا
محدودیتــی وجــود نــدارد و طبــق قانــون در
صورتــی کــه فــردی از شــرایط الزم برخــوردار
باشــد ،میتوانــد کاندیــدا شــود.
وی بــا بیــان اینکــه مــردم ولــی نعمــت مــا
هســتند ،افــزود :نبایــد امیــد را از مــردم
گرفــت بلکــه بایــد کمــک کنیــم امیــد از دل
مــردم پــاک نشــود.
معــاون سیاســی وزیــر کشــور در پایــان اظهــار
کــرد :رهبــر معظــم انقــاب فرمودنــد رای
مــردم حــق النــاس اســت بنابرایــن وظیفــه
داریــم از رای مــردم محافظــت کنیــم.

فرهنگی و اجتماعی
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فرشته اسداللهی
یکــی از خیابــان هــای کرمــان بــه نــام میــرزا آقــا
خــان اســت .گرچــه بــه دلبــل همیــن نامگــذاری اکثــر
شــهروندان کرمانــی بــا نــام او آشــنا شــده انــد .بهتــر اســت
کــه بــا زندگــی اندیشــه هــا و آثــار کمتــر شــناخته شــده
ایــن اندیشــمند بیشــتر آشــنا شــویم.
او فرزنــد میــرزا عبدالرحیــم مشــیزی ،از خانهــای بردســیر
کرمــان ،و از هــواداران آییــن یارســان (اهــل حــق) بــود و
مــادرش نیــز نــوهی مظفــر علــی شــاه کرمانــی از هــواداران
مشــتاق علــی شــاه بــود .جــده پــدری او از زرتشــتیان
کرمــان بــود کــه بعــدا ً مســلمان شــده بودنــد و شــاید
همیــن موضــوع در عالقــه او بــه دیــن باســتانی ایــران ،تأثیر
داشــت .میــرزا آقــا خــان در ســال  ۱۲۷۰هجــری قمــری
( ۱۲۳۲خورشــیدی) در قلعــهی مشــیز زاده شــد .وی
خوانــدن و نوشــتن را در بردســیر آموخــت و بــرای ادامـهی
تحصیــات راهــی کرمــان شــد و در کرمــان فقــه و اصــول،
حدیــث و روایــت ،تاریــخ ملــل و نحــل ،ریاضیــات ،طــب،
نجــوم ،منطــق ،حکمــت و عرفــان آموخــت .معروفتریــن
اســتاد وی در ایــن دوران ،مــا محمــد جعفــر کرمانــی
ملقــب بــه شــیخ العلمــاء بــود و بارهــا در زمــان ناصــر
الدیــن شــاه بــه جــرم بابــی گــری زنــدان شــده بــود .بــه
دلیــل همنشــینی میــرزا آقاخــان بــا شــیخ جعفــر و شــیخ
احمــد روحــی فرزنــد شــیخ جعفــر ،وی بــا اندیشــههای
شــیخ احمــد احســائی آشــنایی پیــدا کــرد و تمایالتــی
نســبت بــه بابیــت پیــدا کــرد .البتــه اعتقــاد قلبــی او ازلــی
بودهاســت نــه بابــی .در  ۱۳۰۲هجــری قمــری (۱۲۶۳
خورشــیدی) بــا شــیخ احمــد روحــی از کرمــان هجــرت
کــرد و بــه اصفهــان رفــت .ورود او بــه اصفهــان همــراه بــا
تشــکیل یــک ســری جلســات ســری و خصوصــی شــد کــه
بانــی آن حــاج ســید میــرزا هــادی دولتآبــادی نماینــده
صبــح ازل در ایــران بــود .از دیگــر حاضــران در ایــن
جلســات حــاج میــرزا نصــراهلل بهشــتی ملقــب بــه ملــک
المتکلمیــن و ســید جمــال الدیــن واعــظ اصفهانــی پــدر
محمــد علــی جمــال زاده بودنــد .در اوایــل ســال ۱۳۰۳
هجــری قمــری ( ۱۲۶۴خورشــیدی) میــرزا آقاخــان همــراه
شــیخ احمــد بــه تهــران مــیرود .چنــدی در تهــران بــه
تدریــس قــرآن مشــغول بــود و بــا حاجــی میــرزا یحیــی
دولتآبــادی آشــنا شــد .او در تهــران نیــز نتوانســت بمانــد
و ســپس از آنجــا بــا شــیخ احمــد بــه رشــت رفتنــد و پــس
از چنــدی مجبــور بــه تــرک رشــت و هجــرت بــه اســتانبول
شــدند .پــس از مدتــی بــرای دیــدار بــا مدعــی نیابــت بــاب،
صبــح ازل افنــدی راهــی قبــرس شــدند .ســفر بــه قبــرس
همــراه بــا ازدواج میــرزا آقاخــان و شــیخ احمــد بــا دختــران
صبــح ازل بــود .گرچــه پــس از بازگشــت از اســتانبول ایــن

آشنایی با مشاهیر کرمان
(میرزا آقاخان)

دو ازدواج بــه جدایــی انجامیــد و میــرزا و شــیخ ســرخورده
بــه بغــداد رفتنــد .پــس از ایــن قضایــا میــرزا آقاخــان در
دمشــق« ،کتــاب رضــوان» را نــگارش کــرد و بــه رســم آن
روزگار ،دیباچــه ی آن را بــه ســلطان عبدالحمیــد ،پادشــاه
عثمانــی تقدیــم کــرد تــا از کرامــات ســلطانی بهــره گیــرد
امــا مقــرری پادشــاه کفــاف زندگــی میــرزا را نمـیداد .فقــر
شــدید در ایــن دوران میــرزا را مجبــور بــه نامــه نــگاری
بــه میــرزا ملکــم خــان میکنــد و از او تقاضــای کمــک

نامــه ی ایــن انجمــن مبتنــی بــر اتحــاد جهــان اســام
و بازگشــت بــه احــکام صــدر اســام بــود .در ایــن دوران
شــیفتگی بــه ســید در تمامــی احــواالت میــرزا آقاخــان
مشــهود بــود .امــا بــه مــرور زمــان ،مشــاهده ی ک ـمکاری
و عــدم مبــارزه طلبــی ســید جمــال باعــث سرشکســتگی و
ناامیــدی میــرزا میشــود بــه گون ـهای کــه وی در یکــی از
نامههایــش مینویســد« :حضــرت شــیخ «ســید جمــال»
در خانــه خــود بــه اســتقالل نشســته و چنــد نفــر نوکــر
گرفتــه از صبــح تــا شــام بــه پذیرایــی مــردم مختلــف از
هنــدی و تــازی و افغانــی و مصــری و ایرانــی و تــرک و
ســودانی مشــغولند و غیــر از ایــن هیــچ کاری ندارنــد».
میــرزا آقاخــان کــه زمانــی «جنــگ هفتــاد و دو ملــت» را
بــه منظــور آگاهــی بخشــی و رهایــی و اتحــاد جهان اســام
نوشــته بــود ،بــر اثــر مشــاهده فســاد حاکــم در دســتگاه
ســلطنت عثمانــی و ایــران و همچنیــن محافظــه کاری و
بــی عملــی ســید جمــال بــه یــک بــاره منتقــد دیــن و
نقــش آن در جامعــه میشــود .دیدگاههــای وی در ایــن
مــورد در دو اثــر آخــر وی« ،ســه مکتــوب» و «رســاله صــد
خطابــه» مشــهود اســت .او در «ســه مکتــوب» ،بــا نقــد
حملــه اعــراب و حکومتهــای بعــد از اســام ،رؤیــای
حکومــت پیــش از اســام را در ســر دارد« .ســه مکتــوب»
سرشــار از اندیش ـههای نــاب میهنــی اســت .ادعــا نام ـهای
اســت شــورانگیز تــا ایرانیــان را در پیشــگاه دادگاه و وجــدان
تاریــخ معصــوم جلــوه دهــد .تیــغ نقــادی میــرزا عــاوه
بــر اســام دامــن بابیــت کــه زمانــی خــود از مبلغــان آن
بــود را نیــز میگیــرد بــه گون ـهای کــه مذهــب بــاب را از

نویسندگانی همچون احمد کسروی ،صادق هدایت ،علی دشتی ،صادق چوبک،
محمد علی جمالزاده و ...کم و بیش از آقاخان کرمانی تأثیر گرفته بودند
ولی هیچکدام نخواستند یا نتوانستند به همین اندازه بی پرده و
صریح اللهجه به مسائل حساس جامعه ایرانی بپردازند

میکنــد .ملکــم در آن دوران در لنــدن ،روزنامــه قانــون
را منتشــر میکــرد و بالنســبه شــخص پرنفــوذی بــه
شــمار میرفــت .در ســال  ۱۲۷۱( ۱۳۱۰خورشــیدی)
زمانــی کــه مکاتبــات ملکــم و میــرزا ادامــه داشــت ،ســید
جمالالدیــن اســدآبادی ،بــه دعــوت ســلطان عثمانــی بــه
اســتانبول میآیــد .تــز اتحــاد اســامی ســید جمــال مــورد
اســتقبال بســیاری از ایرانیــان در تبعیــد از جملــه میــرزا
آقاخــان و شــیخ احمــد روحــی قــرار میگیــرد و همــکاری
ایــن دو و حاجــی میــرزا حســن خــان خیبــر الملــک در
انجمــن شــیعیان بــا ســیدجمال آغــاز میگــردد .مــرام

مذاهــب مخترعــه و ک ً
ال باطــل و خــارج از صــراط مســتقیم
میدانــد .شــیخ هــادی نجمآبــادی ،یکــی از مجتهــدان
مشــهور تهــران در دوران پادشــاهی ناصرالدیــن شــاه و
مظفرالدیــن شــاه قاجــار بــوده اســت .وی را بایــد یکــی از
تاثیرگــذاران مهــم تاریــخ معاصــر ایــران دانســت کــه هــم
در زمینــه فکــر تجــدد خواهــی و هــم در مســائل سیاســی
ایــران ،اثــر آفریــن بــوده اســت .افــکار و اندیشــههای
شــیخ را در کتــاب تحریــر العقــاء میتــوان جســت .وی
را نزدیکتریــن روحانیهــای ســاکن ایــران بــه ســیدجمال
الدیــن دانســتهاند .نامههایــی کــه یــاران ســید جمــال

خبر

الدیــن ،همچــون میــرزا آقاخــان کرمانــی و شــیخ احمــد
روحــی ،بــرای شــیخ هــادی نجمآبــادی میفرســتادند،
گاه از چنــان حساســیتی برخــوردار بــود کــه در صــورت
کشــف ،کشــته شــدن نامــه رســان را در پــی داشــت.
پــس از کشــته شــدن ناصرالدینشــاه،زمانی کــه میــرزا
رضــای کرمانــی ناصرالدیــن شــاه را تــرور کــرد و مــورد
بــاز جویــی قــرار گرفــت در بازجویــی ابــراز داشــت کــه
بــا میــرزا آقاخــان و ســید جمــال و ایرانیــان اســتامبول
آشــنا شــده و ســید او را کــه مــورد ســتم عیــن الدولــه
واقــع شــده و چنــدی در ایــران در زنــدان بــود مالمــت
میکنــد کــه چــرا حــق خــود را نگرفتــی .مظفرالدیــن
شــاه ســه نفــر را از دولــت عثمانــی مطالبــه میکنــد و
میگویــد اینهــا مباشــرین تــرور ناصرالدیــن شــاه هســتند.
ســلطان عبدالحمیــد از بیــم جــان خــود دســتور میدهــد
او و شــیخ احمــد روحــی و حــاج میــرزا حســن خــان
خبیرالملــک را بــا راهنمایــی عالالملــک دســتگیر و بــه
ایــران گســیل دارنــد .مأموریــن دولــت عثمانــی آنهــا را
تحتالحفــظ تــا ســرحد آورده و از طــرف ایــران هــم
رســتم خــان ســرتیپ ســواره از تبریــز بــا عدهــای ســوار
ابوابجمعــی خــودش از ســرحد تحویــل گرفتــه و در عمــارت
دولتــی حبــس مینمایــد .در بــاغ شــمال محمــد علــی
میــرزا ولیعهــد خــودش بــا میرغضــب بــر بالیــن آنهــا آمــده
و شــروع بــه اســتنطاق مینمایــد و نــا جوانمردانــه ســر
ایــن ســه آزادی خــواه را بــا کمــال بیرحمــی در پــای
بوتــه نســترن کاخ میبــرد و ســرها پــر از کاه میکنــد و
بــرای مظفرالدیــن شــاه میفرســتد .خــود میــرزا آقاخــان
بســیار تأثیــر گرفتــه از ســلف پیشــین خــود میــرزا فتحعلی
آخونــدزاده بــود .میــرزا آقاخــان کتــاب ســه مکتــوب را بــر
همــان اســلوب و ســبک مکتوبــات آخونــدزاده نوشــته و
حتــی بخشــهایی از ســه مکتــوب بازنویســی مکتوبــات
آخوندزادهاســت؛ ولــی در بســیاری از بخشــها از جملــه نقــد
ادیــان و دشــمنی بــا اعــراب و ســتایش فرهنــگ باســتانی
ایــران ،قلمــش راســختر ،صریحتــر و کوبنــده تــر بــوده و
گاه شــور و احساســش بــر منطــق چیرگــی یافتهاســت.
رســاله صــد خطابــه کــه نیمــه کاره مانــده ،اثــری اســت
اصیــل کــه از ســه مکتــوب هــم صریــح اللهجــه تــر اســت.
در واقــع میتــوان گفــت ایــن دو کتــاب تکمیــل و نقطــه
کمــال راهیســت کــه فتحعلــی آخونــدزاده آغــاز کــرده بــود.
نویســندگانی همچــون احمــد کســروی ،صــادق هدایــت،
علــی دشــتی ،صــادق چوبــک ،محمــد علــی جمالــزاده و...
کــم و بیــش از آقاخــان کرمانــی تأثیــر گرفتــه بودنــد ولــی
هیچکــدام نخواســتند یــا نتوانســتند بــه همیــن انــدازه بــی
پــرده و صریــح اللهجــه بــه مســائل حســاس جامعــه ایرانــی
بپردازنــد.

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کرمان:

استان کرمان از نظر فرهنگی و گردشگری ،هیچچیزی کم ندارد
مدیــرکل میــراث فرهنگــی صنایــع دســتی و
گردشــگری اســتان کرمــان نقطــه اشــکال گردشــگری
اســتان کرمــان را معرفــی و تبلیغــات دانســت و گفــت:
اعتــراف مــی کنــم کــه در ایــن حــوزه موفــق نبودیــم
البتــه نــه بــه ایــن معنــی کــه هیــچ اقدامــی صــورت
ندادهایــم.
محمــود وفایــی در کمیســیون گردشــگری اتــاق
بازرگانــی اســتان کرمــان گفــت :مــا در بهــره بــرداری
از موقعیــت هایــی همچــون خانــم نعمتــی ضعیــف
هســتیم و بایــد از چنیــن موقعیتهایــی بیشــتر بهــره
ببریــم.
وی بــا بیــان اینکــه اســتان کرمــان پهناورتریــن
اســتان کشــور اســت ،ابــراز کــرد :اســتان کرمــان از
نظــر فرهنگــی ،گردشــگری ،آثــار طبیعــی و  ...هیــچ
چیــزی کــم نــدارد.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی صنایــع دســتی و
گردشــگری اســتان کرمــان ادامــه داد :مــا جــز اســتان
هــای شــاخص در صنایــع دســتی و میــراث فرهنگــی
هســتیم.
وی بــا بیــان اینکــه در اســتان کرمــان  ۷هــزار اثــر
را شناســایی کــرده ایــم و هنــوز بســیاری از آثــار
ناشــناس مانــده اســت ،ابــراز کــرد :از ایــن  7هــزار
اثــر  700اثــر را توانســته ایــم بــه ثبــت ملــی برســانیم.
وفایــی بــا اشــاره بــه اینکــه از نظــر میــراث ملمــوس
و ناملمــوس کرمــان ،اســتانی بــا اقیانــوس آثــار اســت،
تاکیــد کــرد :همچنیــن بــا  7پرونــده میــراث جهانــی

و  5اثــر ثبــت جهانــی بــر قلــه ثبــت جهانــی آثــار در
کشــور ایســتاده ایــم.
وی بیــان کــرد :در خصــوص صنایــع دســتی نیــز جــز
اســتان هــای شــاخص هســتیم و امیدواریــم کــه دو
اثــر گلیــم شــیریکی پیــچ ســیرجان و پتــه کرمــان کــه
زمینــه ســازی بــرای ثبــت جهانــی آنهــا نمــوده ایــم،
بــه ثبــت جهانــی برســد.
وفایــی خاطــر نشــان کــرد :اســتان کرمــان بــا آثــار
طبیعــی جهانــی ماننــد کویــر لــوت و قنــوات باعــث

شــده کــه چهــره کرمــان را بیــش از پیــش جهانــی
کنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مــا در حــوزه مرمــت عقــب
افتــاده هســتیم ،بیــان کرد :بــا رویکــرد خوب اســتاندار
و همــکاری خــوب شــهرداری کرمــان توانســتیم
مهمتریــن آثــار را بــا اتــکا بــه اعتبــارات غیــر دولتــی
مرمــت کنیــم.
وی ادامــه داد :از ایــن حیــث بالــغ بــر  50میلیــارد
تومــان از آثــار ابنیــه ای اســتان کرمــان بــا نظــارت،

مداخلــه و همــکاری بخــش هــای غیــر دولتــی و
پشــتیبانی اســتاندار بازســازی و از نابــودی نجــات داده
ایــم.
مدیــر کل میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
گردشــگری اســتان کرمــان ابــراز کــرد :در حــوزه
میــراث فرهنگــی از ایجــاد تعامــل و برجــام توســط
دولــت تدبیــر و امیــد اســتفاده کــرده ایــم.
وی بیــان کــرد :در حــوزه زیــر ســاخت هــا پیشــرفت
خوبــی داشــته ایــم و  10هتــل در اســتان کرمــان در
حــال ســاخت اســت.
وفایــی تاکیــد کــرد :در دو ســال آینــده در حــوزه زیــر
ســاخت هــا بــه وضعیــت قابــل قبولــی مــی رســیم.
وی خاطــر نشــان کــرد :امــروز مــا از جهــت زیــر
ســاخت هــای آموزشــی کــه از پیــش نیــاز هــای مهــم
گردشــگری اســت وابســته بــه هیــچ اســتانی نیســتیم.
مدیــر کل میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
گردشــگری اســتان کرمــان اضافــه کــرد :در اســتان
کرمــان موسســات آموزشــی خوبــی داریــم کــه قابلیــت
ارایــه آمــوزش هــای مختلــف را دارنــد.
وفایــی نقطــه اشــکال گردشــگری اســتان کرمــان را
معرفــی و تبلیغــات دانســت و گفــت :اعتــراف میکنــم
کــه در ایــن حــوزه موفــق نبودیــم البتــه نــه بــه ایــن
معنــی کــه هیــچ اقدامــی صــورت نــداده ایــم.
وی تصریــح کــرد :امــروز هنــوز نتوانســتیم در اســتان
کرمــان متناســب بــه جایــگاه ایــن اســتان ،معرفــی و
تبلیغــات داشــته باشــیم.

فرمانده یگان سازمان حفاظت میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری:

فرمانــده یــگان ســازمان حفاظــت میــراث فرهنگــی ،صنایع
دســتی و گردشــگری از تهیــه الیحــه حمایــت از میــراث
بانــان و مطــرح کــردن آن در کمیســیون لوایــح دولــت خبر
داد و گفــت :ســازمان محیــط زیســت و ســازمان میــراث
فرهنگــی در ایــن زمینــه همــگام خواهنــد بــود.
روابــط عمومــی اداره کل میــراث فرهنگــی ،صنایع دســتی و
گردشــگری اســتان کرمــان /ســردار رحمــت الهــی با اشــاره
بــه اینکــه ســازمان میــراث فرهنگــی در ســه حــوزه میــراث
فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری وظایــف متعــددی
را بــر عهــده دارد افــزود :اصلــی تریــن مســئولیت ســازمان
میــراث فرهنگــی حفــظ و نگهــداری از آثــار بــه جــا مانــده
از گذشــتگان بویــژه آثــار ثبــت شــده ملــی و جهانــی اســت.
وی بــا بیــان اینکــه مهمتریــن وظیفــه یــگان حفاظــت
را حفاظــت از امــوال منقــول و غیرمنقــول و همــه آثــار
تاریخــی و فرهنگــی اســت تاکیــد کــرد :اگــر بــه عنــوان
حافظــان میــراث فرهنگــی وظایــف خــود را بــه درســتی
انجــام دهیــم ،بــه طــور قطــع اهــداف ســازمان میــراث
فرهنگــی نیــز اجرایــی مــیشــود.
فرمانــده یــگان حفاظــت ســازمان میــراث فرهنگــی،
صنایــع دســتی و گردشــگری گفــت :جرایــم علیــه میــراث

فرهنگــی بــا دانشــکده علــوم و فنــون انتظامــی و نیــز
توســعه دانشهــای مرتبــط بــا حــوزه فعالیتهــای
ســازمان از طریــق ارتقــاء ســطح علمــی کارکنــان یــگان
حفاظــت خبــر داد.
ســردار رحمــت اللهــی بــا اشــاره بــه راه انــدازی بانــک
جامــع اطالعاتــی از مشــخصات آثــار ثبــت شــده کشــور
بــا همــکاری اداره کل فنــاوری ســازمان میــراث فرهنگــی

کرمان اولین انجمن اکوتوریسم
کشور را به ثبت رساند

رییــس کمیســیون گردشــگری اتــاق بازرگانــی
خبــر از ثبــت اولیــن انجمــن اکوتوریســم کشــور را
در اســتان کرمــان داد.
سیاســت روشــن /مهــدی سیاوشــی در کمیســیون
گردشــگری اتــاق بازرگانــی بــا توجــه بــه برگــزاری
تــور هوایــی پاراگالیــدر در کمــپ کویــری شــهداد
بیــان داشــت :ایــن مــکان از نظــر کارشناســان
بهتریــن محــل بــرای برگــزاری ایــن مســابقات
اســت کــه امیدواریــم در ســال آینــده نیــز یــک
دوره مســابقات دیگــر در ایــن مــکان برگــزار کنیــم.
سیاوشــی در ادامــه گفــت :کمیســیون گردشــگری
اتــاق بازرگانــی کرمــان در اتــاق ایــران حضــور
فعــال دارد .وی افــزود :در ســال  95بــا حضــور
جمــع کثیــری از مســووالن اســتان و کشــور
مســایل مربــوط بــه گردشــگری اســتان کرمــان از
جملــه امنیــت گردشــگران ،تســهیالت گردشــگری و
غیــره را دنبــال کردیــم و در ســال جــاری در حــال
پیگیــری چندیــن طــرح از جملــه طــرح جامــع
گردشــگری و برنــد گردشــگری اســتان کرمــان
هســتیم ،تصریــح کــرد :برگــزاری دو ماراتــن و
جشــنواره عکــس گردشــگری از مهمتریــن برنامــه
هــای اجــرا شــده امســال در کمیســیون گردشــگری
اتــاق بازرگانــی بــود.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه اخیــرا جمعــی از
آژانــس هــای مطــرح کشــور در بخــش اول بــه
مــدت چهــار روز از اســتان کرمــان بازدیــد کردنــد،
ادامــه داد :بایــد اســتان کرمــان را در خــور نــام و
جایگاهــش بــه جهانیــان معرفــی کنیــم.

نمایش دو به دل در فرهنگسرای
کوثر تا پایان اسفند ماه اجرا
میشود

اجــرای نمایــش”دو بــه دل” از  ۲۷بهمــن ماه,تــا
پایــان اســفندماه ادامــه دارد.
ایــن نمایــش بــه نویســندگی جلیــل امیــری,و
کارگردانــی ســامان پهلــوان درســالن فرهنگســرای
کوثر,ســاعت  ۱۸:۴۵هــر روز اجــرا مــی شــود.
بازیگران:
مهدی جعفری
روح اهلل آریس
محمد تاریزاده
سجاد عطار پور
عدنان شهابی
الهه شیخاسدی
پریسا شاهمرادی
زهرا مهرابی
سحر وزیری
آرزو جعفری
بازیگران خردســال :الناز ذاکری ،شهرزاد بهجت
اجــرای نمایش “قیام یک ژاپنی” در کرمان
نمایــش “قیــام یــک ژاپنــی” بــه کارگردانــی پوریــا
قلــی پــورو بــا بــازی میالنــا ژودیــچ (بازیگــر
مهمــان از کشــور صربســتان)،مجید ترکســتانی،
امیــن پوراعمــاء ،امیرحســین قضــوی ،بهــرام دالیــی
میــان ،جمشــید آقایــی افشــار ،علیرضــا خادمــی،
حامــد اســماعیلی نــژاد از  13بهمــن مــاه بــه روی
صحنــه رفتــه اســت.
ایــن تئاتــر اولیــن همــکاری بیــن المللــی تئاتــر
کرمــان و گــروه تئاتــر بوتیــا آل مــی باشــد.
طــراح صحنــه و لبــاس بهنــاز لشــکری و دســتیار
کارگــردان و برنامــه ریزتئاتــر “قیــام یــک ژاپنــی”
مهدیــه مــرادی مــی باشــد
همچنیــن مدیــر تولیــد ایــن اجــرا مریــم ترشــیزی
وآرش اخالقــی زاده مــی باشــد.
ایــن تئاتــر تــا  7اســفند اجــرا خواهــد و از ســاعت
 19بــه روی صحنــه خواهــد رفــت.
مــکان اجــرا پالتــو مــوج نــو واقــع در کرمان-خیابــان
اســتاد مطهــری (احمــدی) کوچــه  25می باشــد.
الزم بــه ذکــر اســت ؛ بــا توجــه بــه اینکــه میالنــا
ژودیــچ تنهــا تــا  26بهمــن گــروه را همــکاری مــی
کننــد از تمامــی عریزانــی کــه قصــد دیــدن اثــر را
در شــب هــای آخــر اجــرا دارنــد دعــوت بعمــل مــی
آیــد ایــن اثــر را هرچــه زودتــر بــا بــازی ایشــان
شــاهد باشــند.
کــه نمی توان آن را مثبت ارزیابی کرد!

بیش از 11هزار خانوار در کرمان
متاثر از سیل هستند

تهیه الیحه حمایت از میراث بانان

فرهنگــی در ردیــف جرایــم علیــه امنیــت اســت کــه حتــی
شــروع بــه آن نیــز جــرم تلقــی مــی شــود و صــرف تهیــه
مقدمــات ،داشــتن اندیشــه و شــروع بــه کار از نظــر یــگان
حفاظــت یــک جــرم اســت و وظیفــه مهــم مــا مقابلــه و
برخــورد اســت.
وی بــا اشــاره بــه همــکاری یــگان حفاظــت و نیــروی
انتظامــی در انجــام ماموریــت هــای مرتبــط گفــت :جنبــه
ماموریــت انتظامــی و امنیتــی یــگان حفاظــت در همــکاری
بــا نیروهــای انتظامــی در تبــادل اطالعــات در موضــوع
هماهنگــی در تــردد مســافران و گردشــگران خارجــی
کامــا برجســته اســت.
ســردار رحمــت الهــی مشــارکت عمومــی تمــام تشــکل
هــای بــرای حفــظ و نگهــداری آثــار باســتانی را از عوامــل
مهــم حفاظــت از ایــن میــراث دانســت و تصریــح کــرد :باید
از تمــام ظرفیــت هــای اجتماعــی و تشــکل هــای مــردم
نهــاد در تحقــق ایــن امــر اســتفاده کــرد و موفقیــت امــروز
در ســایه مشــارکت عمــوم و نهادهــای مردمــی اســت.
وی از انعقــاد تفاهمنامــه همــکاری در زمینــه ارائــه
خدمــات آموزشــی ،پژوهشــی ،تالیــف کتــب دانشــگاهی،
ایجــاد واحدهــای درســی مرتبــط بــا حــوزه میــراث
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گفــت :در ایــن ســامانه اطالعــات بــه صــورت متمرکــز
ثبــت شــده و بــرای ســطح بنــدی حفاظتــی مــورد تجریــه
و تحلیــل قــرار مــی گیــرد.
فرمانــده یــگان حفاظــت ســازمان میــراث فرهنگی،صنایــع
دســتی و گردشــگری کشــور اظهارکــرد :شــعار یــگان
حفاظــت میــراث فرهنگــی آمــاده ســازی نیــروی حرفــه ای
و آمــوزش دیــده اســت.

مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر اســتان کرمــان
گفــت 11 :هــزار و  591خانــوار در ایــن اســتان متاثــر
از ســیل هســتند و تاکنــون تمامــی اقــام امــدادی و
اولیــه بیــن ســیل زدگان توزیــع شــده اســت.
علــی گنــج کریمــی روز دوشــنبه در بازدیــد علیرضــا
رزم حســینی اســتاندار کرمــان از مناطــق ســیل زده
شهرســتان بردســیر افــزود :برخــی راه هــای روســتایی
در مناطــق ســیل زده اســتان مســدود شــده و بــاالی
ســد نســاء بــم  50خانــوار قابــل دسترســی نیســتند که
بالگــرد هــال احمــر آمــاده اســت و بــه محــض مســاعد
شــدن وضعیــت جــوی بــه ایــن افــراد امدادرســانی مــی
شــود.
وی تصریــح کــرد :تیــم هــای امــدادی هــال احمــر
اکنــون در شهرســتان هــای فهــرج و ریــگان (شــرق
کرمــان) در حــال ارائــه خدمــات هســتند.
مدیــر عامــل جمعیــت هــال احمــر اســتان کرمــان
گفــت :بــرای امدادرســانی در شهرســتان بردســیر امــروز
 60تیــم در ســیل مســتقر شــد و از افــرادی اســتفاده
کردیــم کــه بتواننــد ضمــن ارزیابــی بــرای پیشــگیری
از خســارت هــا بعــدی بــه مــردم آمــوزش بدهنــد.
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بحران آب در استان کرمان

محمد برشان

امــروزه کــم آبــی بــه یــک چالــش بــزرگ بــرای
مــردم تبدیــل شــده اســت  ،خشــک شــدن
تــاالب هــا
و دریاچــه هــا  ،شــور شــدن و پاییــن رفتــن
ســطح آب زیــر زمینــی  ،آلــوده شــدن منابــع
آبــی نشــان از مشــکالت جــدی در ایــن بخــش
دارد .
ایــن درحالــی اســت کــه طوالنــی بــودن رونــد
تشــکیل آبهــای زیــر زمینــی و بهــره بــرداری
زیــاد از آن موجــب شــده کــه اگــر اکنــون
برداشــت از منابــع آب زیــر زمینــی متوقــف
شــود چنــد هــزار ســال طــول مــی کشــد تــا آب
جایگزیــن بوجــود آیــد .
بنــا بــه گــزارش مرکــز پژوهــش مجلــس
وضعیــت کنونــی منابــع آب زیــر زمینــی
بحرانــی تــر شــده و هــم اکنــون مقــدار کســری
مخــزن بــه  9میلیــارد متــر مکعــب رســیده
اســت  ،برخــی از ســدها کمتــر از  30درصــد
حجــم خــود آب ذخیــره دارنــد  ،مدیرعامــل
شــرکت آب منطقــه ای تهــران مــی گویــد :
کاهــش ذخایــر آب  5ســد عمــده ایــران طــی
 10ســال اخیــر بــی ســابقه بــوده اســت  ،بنــا بــه
گــزارش خبرگزاریهــا کشــاورزان شــرق اصفهــان
فقــط بــرای تامیــن معیشــت خــود آب مــی
خواهنــد  .بــه گفتــه کارشناســان اغلــب ســدها
بــرای محیــط زیســت و راه آبهــای طبیعــی و
قناتهــا و ســفره هــای زیــر زمینــی زیــان آور
هســتند  ،ســد ســازی هــای بــی رویــه  ،حفــر
چاههــای عمیــق  ،مصــرف نامطلــوب صنعتــی و
نبــود مدیریــت صحیــح اســتفاده از منابــع آبــی
کشــور را بــا بحــران جــدی آب روبــرو کــرده
اســت .محمــود جــام ســاز از اعضــای هیئــت
علمــی دانشــگاه در گفتگــو بــا شــبکه خبــر مــی
گویــد « :مــا یــک زمانــی خــود کفــا و صــادر
کننــده گنــدم بودیــم  ،االن داریــم گنــدم وارد
مــی کنیــم تمــام کشــاورزان مــا اص ـ ً
ا زمینهــا
را رهــا کــرده انــد بــه خاطــر اینکــه برایشــان
صــرف نمــی کنــد  .قیمــت هــای تضمینــی
کــه دولــت خریــداری مــی کنــد بســیار کمتــر
از قیمتهــای وارداتــی اســت و کشــاورز زیــر بــار
نمــی رود چــون ضــرر مــی کنــد  ،کشــاورزی مــا
در شــرف نابــودی قــرار دارد ».
بیابانــی  ،قائــم مقــام خانــه کشــاورز ایــران بــه
شــبکه خبــر گفــت  « :بخــش کشــاورزی در
حــال حاضــر ورشکســته اســت  ،دلیــل آن
عــدم مدیریــت درســت  ،عــدم ســرمایه گــذاری
درســت و بــی توجهــی در اســتفاده از امکانــات و
تکنولــوژی اســت  ،مســئله شکســت را جامعــه
کشــاورزی و همــه مــردم حــس مــی کننــد  ،مــا
در سیســتم آبیــاری ســرمایه گــذاری نداریــم که
آســیب هــای جــدی بــه منابــع طبیعــی کشــور
وارد مــی کنــد  .مــا اگــر بیــان منفــی آب را
در کشــور در نظــر بگیریــم حــدود  11میلیــارد
بیــان منفــی ســفره هــای زیــر زمینــی داریــم
و در حــال خشــک کــردن تمــام مــزارع کشــور

و شــور کــردن تمــام خــاک کشــور هســتیم .
اینهــا آســیب هایــی اســت کــه عــدم مدیریــت
باعــث آن شــده اســت »
بــه گــزارش تابنــاک امــروز در کشــور بیــش از
هــر زمــان دیگــر شــاهد خشــک شــدن تــاالب
هــا و دریاچــه هــا هســتیم  .قطــع درختــان ،
جنــگل ســوزی هــای اخیــر  ،شــکار حیوانــات
نــادر  ،افزایــش و زایــش کویــر  ،همــه و همــه
حکایــت از حــال بــد محیــط زیســت کشــور
دارد  ،ســفره هــای زیــر زمینــی آب بــه دلیــل
خشکســالی هــای پــی در پــی افــت مســتمری
داشــته  ،آلودگــی روان آب هــا  ،آلودگــی منابــع
آب کشــور مســئله یــی جــدی اســت  ،عــاوه
بــر ایــن بحــث آلودگــی ســواحل و خــاک نیــز
بســیار مهــم اســت .ایــن روزهــا کــم آبــی بــه
مشــکل مشــترک بــرای اکثــر اســتانهای کشــور
از جملــه یــزد  ،کرمــان  ،سیســتان و بلوچســتان
و خراســان جنوبــی تبدیــل شــده اســت  .امــا
در ایــن میــان وضعیــت آب برخــی از اســتانها
در حــال هشــدار قــرار دارد کــه نمونــه ی بــارز
آن اســتان کرمــان اســت  .اکنــون زنــگ خطــر
هشــدار کــم آبــی از ســوی نماینــدگان کرمــان
در مجلــس و مســئوالن اســتانی بــه صــدا در

آمــده اســت امــا گــوش شــنوایی بــرای آن
نیســت .
اگــر مشــکل کــم آبــی کرمــان مــورد توجــه
قــرار نگیــرد در آینــده ی نــه چنــدان دور شــاهد
مهاجــرت کرمانــی هــا بــه دیگــر اســتانها
خواهیــم بــود  .بــی توجهــی بــه موضــوع کــم
آبــی کرمــان مشــکالت و تبعــات بســیاری را بــه
دنبــال خواهــد داشــت کــه نخســتین پیامــد آن
خشــک شــدن جنــگل هــای مصنوعــی و باغــات
پســته خواهــد بــود و از ســوی دیگــر صنعــت
کشــاورزی منطقــه رو بــه زوال و نابــودی پیــش
خواهــد رفــت  .کرمــان پایتخــت پســته دنیاســت
امــا اکنــون بــه دلیــل کــم آبــی و خشــک شــدن
باغــات پســته  ،دیگــر ایــن اســتان پایتخــت
پســته جهــان نیســت  .عمــق  420متــری
چاههــای آب و یــک میلیــارد متــر مکعــب
بیــان منفــی و آبرســانی بــه یکهــزار و ششــصد
روســتا بایــد زنــگ خطــری جــدی تــر نســبت
بــه دریاچــه ارومیــه بــرای مســئوالن باشــد.
نماینــده زرنــد و کوهبنــان در مجلــس مــی
گویــد  « :شــرایط کــم آبــی در کرمــان بــه
گونــه یــی اســت کــه بــه  1600روســتا بــا تانکــر
آبرســانی مــی شــود  ،دشــت رفســنجان نیــز

چنیــن وضعیتــی را دارد کــه بــا ایــن شــرایط
اکنــون بــا بحــران کــم آبــی شــدیدی در کرمــان
روبــرو هســتیم  ،در برخــی دشــتها ماننــد دشــت
زرنــد در ســال حــدود  1/5متــر شــاهد افــت
ســطح آبهــای زیــر زمینــی هســتیم  .بنابرایــن
بــرای تامیــن آب مــورد نیــاز منطقــه  ،چاههــا
بایــد مرتــب کــف زنــی شــوند تــا عمــق چــاه
بــرای تامیــن آب مــورد نیــاز بیشــتر شــود ،
چنیــن وضعیتــی نشــان دهنــده عمــق فاجعــه
اســت  ،هــم چنیــن شــهروندان زرنــدی بــرای
تامیــن آب شــرب بایــد چاههایــی بــا عمــق
 350متــر حفــر کننــد کــه بــا پاییــن رفتــن
ســطح آب شــور نیــز بیشــتر مــی شــود کــه
نتیجــه ایــن امــر خــاک بــی کیفیــت و کاهــش
محصــوالت کشــاورزی و پیامدهــای دیگــر آن
اســت  .هرچقــدر عمــق چاههــا بیشــتر شــود
هزینــه هــا نیــز بیشــتر خواهــد شــد  .مســئوالن
بداننــد اگــر وضعیــت کرمــان بــه همیــن منــوال
پیــش بــرود در آینــده یــی نزدیــک شــاهد بــروز
فاجعــه یــی انســانی بــرای  3میلیــون شــهروند
در کویــر خواهیــم بــود و قطعـاً منطقــه از لحــاظ
انســانی و اجتماعــی دچــار بحــران مــی شــود ،
لــذا انتظــار مــا از دولــت و مجلــس ایــن اســت

کــه بــرای رفــع مشــکل کرمــان فکــری اساســی
بکننــد  .مشــکل کرمــان در حــال تبدیــل شــدن
بــه بحــران و معضــل اســت  .در برخــی مناطــق
از جملــه رفســنجان شــاهد نشســت زمیــن تــا
 2متــر بــوده ایــم » .محمــد مهــدی زاهــدی
مــی گویــد  « :در نشســت اعضــای مجمــع
نماینــدگان کرمــان بــا وزیــر نیــرو کــم آبــی
بــه عنــوان مهمتریــن مســئله مــورد بحــث
و بررســی قــرار گرفــت  .بــرای تامیــن آب
راهکارهــای مختلــف از جملــه انتقــال آب از
بهشــت آبــاد بــه شــهر کرمــان  ،انتقــال آب از
خلیــج فــارس و دریــای عمــان بــه اســتان و ســد
صفــای رابــر بــه کرمــان بررســی و مقــرر شــد
هرچــه زودتــر تمهیــدات الزم در ایــن زمینــه
اندیشــیده شــود».
بــه گــزارش خبرگزاریهــا در عنبــر آبــاد
شــکافهای چندیــن کیلومتــری در زمیــن
پدیــد آمــده اســت و بــه بســیاری از مناطــق
مســکونی آســیب رســانده اســت  .ایــن پدیــده از
باتالقهــای اطــراف جیرفــت و باتــاق رومــوزر در
اطــراف روســتای رومــوزر نشــات گرفتــه اســت
 .ایــن باتالقهــا از فــرط خشــکی دچــار خــود
ســوزی شــده انــد  .ســتونهای دود از شــکافهای
باتــاق خشــکیده بیــرون مــی زنــد و زمیــن
باتــاق بــه شــعاع کیلومتــر هــا شــکاف عمیــق
برداشــته و نشســت کــرده اســت  .ایــن باتالقهــا
از مســیر زیــر زمینــی زاینــده رود کــه از تــاالب
گاو خونــی بــه ســمت جنــوب کرمــان مــی رود
تغذیــه مــی شــوند  .خشــکیدن ایــن باتالقهــا و
نشســت زمیــن نتیجــه خشــک شــدن زاینــده
رود و تــاالب گاو خونــی اســت .در ســالهای
گذشــته سیاســت چــاه بــه جــای قنــات باعــث
شــد کشــاورزان و مالــکان قنــوات به جــای احیاء
مجــوز حفــر چــاه عمیــق بگیرنــد و بــا نصــب
موتــور بــه کشــاورزی بپردازنــد  .ایــن امــر ســبب
پاییــن رفتــن ســطح آبهــای زیــر زمینــی  ،شــور
شــدن آبهــا  ،صــرف هزینــه هــای فــراوان بــرای
نگهــداری از موتــور پمــپ و پرداخــت هزینــه
هــای بــرق و گازوئیــل شــده  .از ابتــدای تاریــخ
خشکســالی بخشــی از تغییــرات آب و هــوای
محیــط مــا بــوده اســت  ،نگــرش انســان بــه آب
بــه فراوانــی آن بســتگی دارد  ،اگــر فراوان باشــد
موهبتــی الهــی اســت و اگــر کمیــاب باشــد بــه
کاالیــی بــس ارزشــمند مــورد توجــه عمــوم و
مســئله یــی بــرای ســتیز تبدیــل مــی شــود  .از
نظــر تاریخــی تــا زمانــی کــه خشکســالی منجــر
بــه کمبــود شــدید آب نشــود توجــه دولتهــا بــه
آن جلــب مــی شــود  .ولــی بدیهــی اســت کــه
بــرای کاهــش هزینــه هــا و عــوارض خشکســالی
بایــد برنامــه ریــزی کــرد  ،عــدم اطــاع عمومــی
از ضــرر و زیــان هــای خشکســالی یکــی دیگــر
از دالیلــی اســت کــه عالقــه منــدی بــرای
برنامــه ریــزی خشکســالی را کاهــش مــی دهــد
 .چنــدی اســت کــه دولــت هفتــه اول تیرمــاه
را بعنــوان هفتــه صرفــه جویــی در مصــرف آب
انتخــاب  ،معرفــی و بــه کار گرفتــه اســت  .بــا

ایــن نــگاه مــی تــوان صرفــه جویــی در مصــرف
آب را بــه کمــک ســه الیــه مهــم جامعــه یعنــی
مدیــران  ،مصــرف کننــدگان عمــده و مصــرف
کننــدگان خــرد یــا ســاکنین جوامــع شــهری
اعمــال نمــود  .امــا بــدون شــناخت و توجــه
بــه نقــش  ،اهمیــت  ،خواســت و فرهنــگ
بخشــهای کوچــک یــا بــزرگ جوامــع مصــرف
کننــده  ،بویــژه مصــرف کننــدگان عمــده ،
تــاش بــرای اعمــال کمیــت و ایجــاد ســازه های
بــزرگ تامیــن  ،ذخیــره  ،انتقــال  ،توزیــع  ،بــاز
چرخانــی  ،دفــع مــازاد و اســتفاده مجــدد از آب
اثــر کمــی خواهــد داشــت .بخــش کشــاورزی
کلیــدی تریــن و مؤثــر تریــن بخــش فعالیــت
هــای معیشــتی  ،غذایــی  ،بهداشــتی  ،صنعتــی،
تجــارت  ،حمــل و نقــل و امــور اجتماعــی
کشــور اســت کــه پیوندهــای تاریخــی  ،عرفــی
و اجتماعــی محکمــی بــا بخــش آب دارد  .ســه
گــروه مجموعــه بهــره بــرداران ســنتی  ،مــدرن و
منفــرد از آبهــای ســطحی و زیــر زمینــی حــدود
 5/8میلیــون هکتــار از اراضــی آبــی کشــور و
جمعیتــی حــدود  52میلیــون نفــر از کل
جمعیــت کشــور را زیــر پوشــش خــود دارنــد ،
در واقــع بالــغ بــر  92درصــد از کل  93میلیــارد
متــر مکعــب آب مصرفــی در بخــش کشــاورزی
اســتفاده مــی شــود  46درصــد ایــن مقــدار از
طریــق آبهــای ســطحی و  54درصــد بقیــه از
طریــق بهــره بــرداری از آبهــای زیــر زمینــی
صــورت مــی گیــرد  .در حــال حاضــر تعــداد
 107000حلقــه چــاه عمیــق و  295000حلقــه
چــاه نیمــه عمیــق در کشــور وجــود دارد کــه
مجمــوع آنهــا بــه  45میلیــارد متــر مکعــب مــی
باشــد کــه قســمت عمــده یــی از ایــن حجــم بــه
مصــرف آبیــاری باغــات و زراعــت مــی رســد .
آنچــه بــر اصــاح الگــوی مصــرف و دســتیابی
بــه فرهنــگ بهینــه مصــرف کشــور اهمیــت دارد
ایــن اســت کــه اصــاح الگــوی مصــرف نیازمنــد
تبییــن اســتراتژی و تعییــن خــط مشــی اســت
کــه طــی آن ایــن اصــل بــه یــک شــعار تغییــر
ماهیــت ندهــد  .مصــرف گرایــی در جامعــه اثرات
مخربــی دارد کــه از مهمتریــن آنهــا مــی تــوان
بــه مــوارد اشــاعه روحیــه اســراف و گرایــش بــه
مصــرف ناصحیــح کــه دقیقـاً در نقطــه ی مقابــل
مصــرف بهینــه قــرار دارد و از ایــن رو پرداختــن
بــه فرهنــگ کــم مصرفــی بخصــوص آب از
وظایــف یــک شــهروند مســئول اســت .
یکــی از راهکارهــای مقابلــه بــا خشکســالی
احیــای قنــوات و جلوگیــری از تخریــب آنهاســت
.بســیاری از قناتهــای اســتان در ردیــف قناتهــای
ملــی قــرار دارنــد و قنــات شــش مقســم جوپــار
ثبــت جهانــی شــده اســت  ،تاســیس شــورای
عالــی قنــات اساســی تریــن راهــکار بــرای حفــظ
قناتهاســت تهیــه نقشــه قناتــی شــهرها ضــروری
و حمایــت از مقنــی هــا ضــروری تــر اســت.
بایــد گردشــگری قنــات را توســعه داد و اهمیــت
قنــات را بیــش از پیــش بــارز ســاخت اگــر امروز
انجــام نشــود فــردا خیلــی دیــر اســت.

دريافت قبوض برق از طريق نصب نرم افزار تلفن همراه
روابــط عمومــي شــركت توزيــع نيــروي بــرق
شــمال اســتان كرمــان بــه نقــل از معــاون
فــروش وخدمــات مشــتركين ،بــه منظــور
توســعه خدمــات غيرحضــوري و ارائــه
خدمــات بهتــر بــه شــهروندان كرمانــي ،ايــن
شــركت اقــدام بــه راه انــدازي سيســتم نــرم
افــزار ويــژه تلفــن همــراه نمــوده اســت .علــي
افتخــاري بــا اشــاره بــه برنامــه هاي شــركت
درراســتاي تحقــق شــعار ســال اقتصــاد
مقاومتــي ،اقــدام و عمــل گفــت :ازآنجائيكــه
يكــي ازدغدغــه هــاي مســئولين شــركت
كاهــش هزينــه هــا و مراجعــات حضــوري
مشــتركين و جلوگيــري از اتــاف وقــت
درسيســتم اداري بــوده اســت ،درراســتاي
تكريــم اربــاب رجــوع ومشــتري مــداري
و ارائــه خدمــات شايســته بــه مشــتركين
خــوش حســاب ،نــرم افزارجامــع مشــاهده و

دريافــت قبــوض بــرق ازطريــق تلفــن همــراه
راه و اندازي درســايت شــركت قابل دسترسي
مــي باشــد .وي افــزود :ايــن نــرم افــزار ايــن
امــكان را ايجــاد مينمايــد تا مشــتركين داراي
تلفــن همــراه تحــت سيســتم عامــل آندرويــد
بتواننــد تمامــي خدمــات عمومــي مــورد نيــاز
را بــدون مراجعــه بــه شــركت توزيــع بــرق
و يــا دفاتــر خدمــات مشــتركين و تنهــا از
طريــق گوشــي تلفــن همــراه خــود در هــر
زمانــي و از هــر نقطــه اي ،دريافــت نمايــد.
وي افــزود :مشــتركين ميتواننــد همزمــان
اطالعــات مربــوط بــه چنديــن اشــتراك را در
ايــن ســامانه مشــاهده نماينــد و بــه محــض
صــدور قبــض بــراي هريــك نســبت بــه
پرداخــت بــه موقــع آن اقــدام نمايــد.
معــاون خدمــات مشــتركين شــركت توزيــع
بــرق شــمال اســتان كرمــان بــا بيــان اينكــه

ايــن نــرم افــزار درحــال حاضــر سيســتم
عامــل اندرويدراتحــت پوشــش قرارميدهــد،
گفــت :بــا برنامــه ريــزي هــاي انجــام شــده

در آينــده ايــن نــرم افــزار بــرروي گوشــي
هــاي همــراه  IOSنيــز قابــل دسترســي
خواهدبــود .افتخــاري همچنيــن از راه

انــدازي وايجــاد ايــن نــرم افــزار عــاوه بــر
اســتان كرمــان در اســتان هــاي خراســان
رضــوي ،هرمــزگان ،سيســتان وبلوچســتان
و خوزســتان خبــرداد وگفــت :مشــتركين
توزيــع بــرق بــا نصــب ايــن نــرم افــزار
ديگــر نيــازي نيســت تــا قبــض كاغــذي
خودرادريافــت نماينــد و تنهــا بــا ورودبــه
ايــن ســامانه مــي تواننــد بــه اطالعــات
ســوابق پرداخــت قبــض ،شناســه پرداخــت،
قبــض المثنــي ،ســوابق مصــرف بــرق و قبض
تســويه حســاب بــرق مصرفــي دسترســي
پيــدا نماينــد .علــي افتخــاري گفــت :
پيــش بينــي مــي شــود بــا فرهنــگ ســازي
مناســب و اطــاع رســاني از طريــق رســانه
هــاي مكتــوب و صداوســيما شــاهد اســتقبال
حداكثــري مشــتركين از ايــن طــرح باشــيم.
وي خاطرنشــان ســاخت :بــا حــذف قبــوض

كاغــذي ضمــن حفــظ وحراســت از محيــط
زيســت ،هــم در وقــت وهــم دربودجــه
شــركت صرفــه جويــي گــردد .افتخــاري از
مشــتركين خواســت جهــت نصــب ودانلــود
نــرم افــزار بــه ســايت شــركت توزيــع
بــرق شــمال اســتان كرمــان بــه نشــاني
 www.nked.co.irمراجعــه واز دانلــود
نــرم افزارهــاي مشــابه در ســايت هــاي
ديگــر خــودداري نماينــد .معــاون خدمــات
مشــتركين شــركت توزيــع بــرق شــمال
اســتان كرمــان درپايــان بــا اشــاره بــه آغــاز
طــرح ملــي فخيــم نيــز گفــت :فراســامانه
خدمــات يكپارچــه مشــتركين طرحــي ملــي
اســت كــه بــا اجــراي آن تمامــي اطالعــات
مشــتركين بــه صــورت متمركــزدر شــركت
توزيــع قابــل روئيــت بــوده و بــراي برنامــه
ريــزي كالن حائــز اهميــت اســت .

مدیرعامل آبفای کشور:

مدیرعامــل شــرکت آب وفاضــاب کشــور
گفت:ســال  95و 96نقطــه عطــف آبرســانی بــه
روســتاهای بــاالی  20خانــوار در کشورواســتان
کرمــان بــود.
روابــط عمومــی شــرکت آبفــار اســتان کرمــان/
مهنــدس حمیدرضــا جانبــاز درهمایــش روابــط
عمومــی هــای شــرکت هــای آب وفاضــاب
شــهری و روســتایی کشــور کــه در کرمــان
برگــزار شــد ازارتقــا فعالیــت هــای آبرســانی

شاخص بهره مندی آب روستایی کرمان ارتقا یافت

روســتایی گفــت :مــا در اســتان کرمــان بــا
توجــه ویژگــی هــای اقلیمــی وپراکندگــی
جمعیــت مشــکالت جــدی در تامیــن آب
روســتایی داشــتیم افــزود :خوشــبختانه بــا
اقدامــات خوبــی کــه توســط شــرکت آبفــار
اســتان انجــام شــده است،امســال شــاخص
بهــره منــدی مــا در روســتاهای کرمــان بــه
بــاالی 67درصــد مــی رســد.
وی بیــان کــرد :در بخــش بهــره منــدی آب

،بیــش از 500روســتا در اســتان هــدف گــذاری
شــده انــد کــه در انتهــای بهمــن مــاه بیــش
از 350روســتا بــه ایــن هــدف رســیده اســت.
جانبــاز بــا تاکیــد براینکــه پیــش بینــی
مــی کنیــم اعتبــارات امســال رشــد کنــد
گفت:شــاخص بهــره منــدی درکشــور
72.5درصــد اســت و براســاس اقدامــات
واعتباراتــی کــه از صنــدوق توســعه ملــی بــه
ایــن امــر اختصــاص مــی یابــد پیــش بینــی

مــن ایــن اســت کــه امســال ایــن اعتبــارات
8درصــد رشــد کنــد.
مدیرعامــل شــرکت آب وفاضالب کشــور تصریح
کــرد :خوشــبختانه در قانــون برنامــه ششــم کــه
هفتــه دیگــر در مجلــس مطــرح خواهــد شــد.
چــه در پیوســت الیحــه وچــه درپیشــنهاد
کمیســیون اعتبــارات خوبــی را هــم از صنــدوق
توســعه ملــی و هــم اعتبــارات تملــک دارایــی ،
بــرای آب روســتایی در نظــر گرفتنــد .وی بــا

اشــاره بــه اینکــه ســال  95و96نقطــه عطــف
در آبرســانی بــه روســتاهای بــاالی 20خانــوار
تحــت پوشــش شــبکه آبفــار بــود گفــت:
معتقــدم بــا ایــن حرکــت ها پیشــرفت وتوســعه
کارهــا ســرعت بیشــتری مــی گیــرد .
وی بــا اشــاره بــه اینکــه طبــق قانــون قیمــت
وتعرفــه گــذاری آب روســتایی توســط شــورای
اقتصــاد تعییــن مــی شــود افزود:اینکــه قیمــت
آب ارزان اســت وتعرفــه گــذاری بــرای قیمــت

واقعــی آن دســت مــا نیســت.
جانبــاز خاطرنشــان کــرد :مــا گــزارش هــای
توجیهــی و موانــع موضــوع قیمــت آب چــه
درمدیریــت مصــرف و چــه در تامیــن نقدینگــی
را بــه دولــت ارائــه مــی دهیــم و شــورای
اقتصــاد هــر تصمیمــی بگیــرد مبنــای عمــل
مــا اســت کــه بــرای ســال 95شــورای اقتصــاد
تصمیمــی بــرای افزایــش تعرفــه آب روســتایی
نگرفتــه اســت.

