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ــل  ــون، فص ــات قان ــر انتخاب ــه در ام ــان اینک ــا بی ــور ب ــات کش ــتاد انتخاب ــس س رئی
الخطــاب اســت، گفــت: تســلط بــه قانــون بــر برگــزاری انتخابــات بهتــر کمــک مــی 

ــی داشــته باشــیم. ــون تســلط کاف ــه قان ــد ب ــن بای ــد، بنابرای کن
و  اســتانداری ها  حراســت  کل  مدیــران  همایــش  در  احمــدی  ایســنا/علی اصغر 
ــت  ــا محوری ــور ب ــه وزارت کش ــازمان های تابع ــتان ها و س ــز اس ــهرداری های مرک ش
انتخابــات، افــزود: طبــق قانــون، اســتفاده از امــوال بیت المــال در تبلیغــات انتخابــات 
ممنــوع اســت و نبایــد از امکانــات دولتــی بــرای تبلیغــات انتخاباتــی اســتفاده شــود؛ 
ــت  ــر مراقب ــن ام ــدی از ای ــور ج ــه ط ــد ب ــداران بای ــتانداران و بخش ــداران، اس فرمان

کننــد.
وی بــه مدیــران حراســت سراسرکشــور تاکیــد کــرد تــا از امــوال بیــت المــال مراقبــت 
ــن  ــرار نگیــرد. ای ــا سوءاســتفاده ق ــات مــورد اســتفاده و ی ــا در بحــث انتخاب کننــد ت

امــر بایــد تذکــر داده شــود.
احمــدی بــا بیــان اینکــه دو انتخابــات ریاســت جمهــوری و شــوراهای اســامی شــهر 

ــا حضــور مــردم برگــزار مــی شــود، اظهــار  ــه صــورت عــام و ب و روســتا در کشــور ب
داشــت: طبــق قانــون اگــر نتیجــه انتخابــات ریاســت جمهــوری بــه دور دوم کشــیده 
ــا حضــور مــردم  ــاره رای گیــری ب ــد یــک هفتــه بعــد از اعــام نتایــج، دوب شــود بای

برگــزار شــود.
رئیــس ســتاد انتخابــات کشــور خاطــر نشــان کــرد: نظــارت بــر امــر انتخابــات بویــژه 

انتخابــات ریاســت جمهــوری بــر عهــده شــورای نگهبــان اســت.
ــا اشــاره فعالیــت احــزاب هــم اظهــار کــرد: طبــق بنــد 2 مــاده 1 قانــون  احمــدی ب
ــا  ــخص ب ــوع مش ــرای موض ــه دار ب ــزاب پروان ــکل از اح ــه متش ــزاب، جبه ــد اح جدی
اطــاع از کمیســیون مــاده 10 احــزاب تشــکیل می شــود بنابرایــن اگــر جبهــه ای از 

ــا آن برخــورد قانونــی صــورت پذیــرد. ایــن قوانیــن عــدول کــرد بایــد ب
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یادداشت

قطار هیاهو
 باز هم به مقصد نرسید

پدرام محمدی
از ابتــدای شــروع بــه کار دولــت یازدهــم، بحــران آفرینــی 
ــون  ــای پیرام ــیه ه ــت حاش ــای ثاب ــک پ ــه ی ــای روزان ه
ــی  ــه عبارت ــت. ب ــوده اس ــه اش ب ــی و کابین ــن روحان حس
ــه  ــزان هجم ــی در می ــوان حت ــی ت ــی را م ــت روحان دول
ــی  ــردش ب ــه عملک ــه ب ــورت گرفت ــای ص ــه ه ــا و حمل ه
ــی  ــوری اســامی دانســت. دولت ــت جمه ــن دول ــاع تری دف
ــه  کــه رییــس دولتــش آنقــدر مــورد هجــوم غیــر منصفان
ــه رســانه  ــی را ب ــع می شــود کــه رســانه مل و سیاســی واق
میلــی تعبیــر مــی کنــد. روحانــی و کابینــه اش از روزهــای 
آغازیــن شــروع بــکار در حالــی مواجــه بــا غوغــا ســاالری ها 
شــدند کــه در ادامــه مســیر نیــز تــوان رســانه ای خاصــی را 
بــرای مقابلــه بــا هجمــه هــا بــه میــدان نیاوردنــد. از طرفــی 
ــا  ــب ه ــا تخری ــه ب ــت در مقابل ــن ضعــف رســانه ای دول ای
ــک مســاله  ــانه ی ــد بســیاری کارشناســان حــوزه رس از دی
ــان  ــن می ــه در ای ــه ک ــا آنچ ــت ام ــد اس ــورد نق ــیار م بس
ــب  ــرد مناس ــت عملک ــش داده اس ــت را پوش ــف دول ضع
دولــت در زمینــه هــای مختلــف اســت. بــه قــول معــروف 
ــد  ــود ببوی ــه خ ــت ک ــک آن اس ــه مش ــت ک ــخن اس س
ــات در  ــن اتفاق ــه ای ــن نمون ــد. آخری ــه آنکــه عطــار بگوی ن
جریــان اســتیضاح آخونــدی کامــا آشــکار شــد. وزارتخانــه 
ــا مشــکات عظیمــی دســت و  تحــت صــدارت آخونــدی ب
پنجــه نــرم مــی کنــد. انبــوه بدهی هــای بانــک مســکن بــه 
بانــک مرکــزی بــه دلیــل پــروژه ای همچــون مســکن مهــر، 
زیرســاخت های ضعیــف و فرســوده و ناکارآمــد حمــل 
ــی  ــی همگ ــی و ریل ــا هوای ــه ت ــاده ای گرفت ــی از ج و نقل
ــا آنهــا بــرای  چالش هــای بزرگــی هســتند کــه درگیــری ب
یــک وزارتخانــه بســیار ســنگین اســت. همیــن ضعف هــای 
ــرای انتقــاد  انباشــته شــده از زمــان هــای گذشــته راه را ب
رســانه هایــی بــاز کــرد کــه گرچــه انــدک امــا هیاهو بســیار 
دارنــد و انــواع تریبون هــا را بــرای صــدای مخالفــان دولــت 
ــردم.  ــر می گ ــدی ب ــه آخون ــه نمون ــد. ب ــی کنن ــم م فراه
وزیــری کــه بــا توجــه بــه مشــکات انباشــته شــده ای کــه 
ــس نهــم و  ــورد دار حضــور در مجل ــه اش دارد رک وزارتخان
ــر  ــه ب ــه همگــی تکی ســوال و جــواب اســت. ســوالهایی ک
ــد  ــی دارن ــه فعل ــت وزارتخان ــه اصطــاح مدیری ــاد از ب انتق
ــت  ــران دول ــد کــه قصــور وزی ــوان دی ــه وضــوح می ت ــا ب ام
ــاال  ــد و ح ــتند ببینن ــده ای نمی خواس ــژاد را ع ــدی ن احم
ــاد  ــان ی ــاگاه فیلش ــه ن ــت ب ــده اس ــوض ش ــت ع ــه دول ک
هندوســتان کــرده اســت. همیــن امــر موجــب شــد تــا ایــن 
ــاح سیاســی خــاص منجــر  ــک جن ــر مســوالنه ی ــگاه غی ن
ــد  ــر ش ــتی دیگ ــت شکس ــق و ثب ــتیضاحی ناموف ــه اس ب
ــر  ــا ثبــت دو اســتیضاح و رای اعتمــاد قویت ــدی ب ــا آخون ت
ــاالران  ــا س ــه غوغ ــی را ب ــت کامل ــا شکس ــتیضاح ه در اس
تحمیــل کنــد. در جریــان اســتیضاح محمداســماعیل 
ــده  ــی نماین ــیدمهدی مقدس ــز، س ــده تبری ــعیدی نماین س
اراک، محمدرضــا صباغیــان نماینــده مهریــز و بافــق، 
ــهریاری  ــینعلی ش ــه، حس ــده ارومی ــور نماین ــادر قاضی پ ن
ــد  ــدن، احم ــده فری ــی نماین ــر ترک ــدان، اکب ــده زاه نماین
علیرضــا بیگــی و محمدحســین فرهنگــی نماینــدگان تبریز 
ــان  ــه بی ــاران ب ــه و چن ــده طرقب ــی نماین ــد دهقان و محم
ــر راه  ــتیضاح وزی ــت اس ــای درخواس ــرای امض ــان ب دالیلش
و شهرســازی پرداختنــد و ابوالفضــل حســن بیگی نماینــده 
ــز  ــاران نی ــده گچس ــردون نماین ــا تاجگ ــان و غامرض دامغ
ــا اســتفاده از وقــت دفــاع وزیــر در اظهاراتــی از عملکــرد  ب
ــتیضاح  ــف اس ــوان مخال ــه عن ــد و ب ــاع کردن ــدی دف آخون
ســخن گفتنــد. ســر جمــع مســایلی کــه پیــکان حمــات 
ــار  ــه قط ــون حادث ــی همچ ــاله های ــر مس ــه ب ــود تکی ب
ــای  ــوس ســربازان و قرارداده ــه اتوب ــز– مشــهد، حادث تبری
ــی  ــو خال ــت ت ــه در نهای ــه البت ــود ک ــا ب ــد هواپیماه خری
ــا  ــواب اینه ــد. در ج ــخص گردی ــز مش ــا نی ــودن هیاهوه ب
ــن  ــد. م ــان ش ــرا نمای ــدی از ماج ــای جدی ــرده ه ــز پ نی
ــاز هــم اگــر  ــه دادم و ب عذرخواهــی رســمی کــردم و بیانی
لکنتــی در کامــم بــود رســما از همــه عذرخواهــی می کنم. 
ــد  ــن روز شــنبه بع ــد اســتعفا می کــردی؛ م ــد بای می گوین
ــای  ــه آق ــدم و ب ــل کار آم ــه مح ــز ب ــار تبری ــه قط از حادث
جهانگیــری گفتــم یــک متــن اســتعفا نوشــتم و بــه شــما 
تقدیــم می کنم.آقایــی، مدیرعامــل راه آهــن هــم اســتعفایش 
ــن  ــم ای ــم. گفت ــتعفا کن ــن اس ــد م ــت بگذاری را آورد و گف
حادثــه بــزرگ بــوده و خــودم اســتعفا می کنم.مــن هــر دو 
اســتعفا را بــه جهانگیــری دادم و ایشــان بعــدا گفتنــد مــن 
ــای  ــا رییس جمهــور صحبــت کــردم و آق ســاعت 14:30 ب
ــتعفا  ــن اس ــرکل راه آه ــه مدی ــن ک ــد همی ــی گفتن روحان
کــرده کفایــت می کنــد و شــما بمانیــد و کارتــان را بکنیــد. 
ــه  ــدی گفــت: ب ــز آخون ــا نی درجــواب قراردهــای هواپیماه
ــد  ــرای خری ــگ و... ب ــاس، بوئین ــرکت های ایرب ــران ش مدی
هواپیمــا گفتــم هیچ کــس حتــی از دفتــر رئیــس جمهــروی 
حــق مذاکــره نــدارد و مســئوالن شــرکت)ایران ایــر( با شــما 
مذاکــره و قــرارداد منعقــد می کننــد.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 
ــرارداد  ــن ق ــد ای ــر می خواهی ــم. اگ ــی را نمی خواهی سیاس
امضــا شــود بایــد یــک ســوگند نامــه بدهیــد کــه در ایــن 
قــرارداد از هیــچ واســطه ای اســتفاده نکــرده و هیــچ مبلغــی 
بــه فــردی پرداخــت نکردیــد. همچنیــن بــه مدیــران ایــن 
ــود،  ــت ش ــش واســطه( ثاب ــر روزی)نق ــم، اگ ــرکتها گفت ش
ــن  ــی بی ــران حــق دارد از شــما در مراجــع قضای ــت ای دول
ــدی  ــر آخون ــت پ ــته از دس ــد. گذش ــکایت کن ــی ش الملل
ــت ســندیکاهای  ــاع از خــودش و عملکــردش، حمای در دف
خصوصــی و کارگــری مرتبــط بــا راهســازی و هواپیمایی هــا 
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 176 نفره)مخالفــت بــا 
اســتیضاح( بــود کــه بســیار بیشــتر از رای اعتمــاد روز اول 
ــرد  ــت عملک ــتگی و صح ــه شایس ــود و اینگون ــدی ب آخون
ــروز  ــا آنچــه کــه ام ــات شــد. نهایت وی بیــش از پیــش اثب
ــی تندروهاســت و اینکــه  حاکــم اســت شکســت های متوال
ــد  ــم بای ــوری دوازده ــت جمه ــات ریاس ــتانه انتخاب در آس
اینگونــه شکســت خــود را ببیننــد، بیــش از پیــش خــواب 

آنهــا را آشــفته کــرده اســت .

معظــم  رهبــر  اهلل خامنــه ای  آیــت  حضــرت 
درس  جلســه  ابتــدای  در  اســامی  انقــاب 
و  مشــکات  بــه  اشــاره  بــا  فقــه  خــارج 
خســارتهای شــدید پدیــد آمــده در اثــر ســیل و 
گــرد و غبــار در مناطــق جنــوب کشــور، تأکیــد 
کردنــد: ایــن حــوادث حقیقتــاً دل انســان را 
ــر  ــا فک ــه ب ــد ک ــئوالن موظفن ــد و مس می خراش
ــن  ــه ای ــردم، ب ــا م ــی ب ــاش و همدل و کار و ت
مشــکات رســیدگی و بــرای عــاج قطعــی آنهــا 
چاره اندیشــی و اقــدام کننــد. رهبــر انقــاب 
اســامی دربــاره لــزوم تســریع در رســیدگی بــه 
مشــکات مــردم جنــوب کشــور بیانــات مهمــی 

ــد. ــراد کردن ای
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اشــاره بــه 
ــد  ــکات پدی ــود از مش ــته خ ــاهدات گذش مش
ســیل  دو  جریــان  در  مــردم  بــرای  آمــده 
ــت و  ــی اس ــت بزرگ ــیل آف ــد: س ــب افزودن مهی
ــا  ــردم و خانواده ه ــرای م ــادی ب ــارتهای زی خس
ــیل زده  ــردم س ــه م ــک ب ــد و کم ــاد می کن ایج
در مناطــق جنــوب، وظیفــه و کاری الزم اســت.
و  خوزســتان  این روزهــای  مســائل  ایشــان 
ــرق و وســایل ارتباطــی در هــوای  قطــع آب و ب

ــری از مشــکات دلخــراش  ــه دیگ ســرد را نمون
ــد:  ــمردند و گفتن ــردم برش ــخت م ــیار س و بس
 مســئوالن وظیفــه دارنــد کــه بــه ایــن مشــکات 
ــردم  ــه فکــر م ــد و اگــر کســی ب رســیدگی کنن
باشــد، نمی توانــد در مقابــل مســائل دشــوار 
خوزســتان راحــت بمانــد و ایــن وظیفــه قطعــی، 
فــوری و همیشــگی حکومتهاســت کــه بــه فکــر 
ــا  ــه ای ب ــت اهلل خامن ــردم باشــند. حضــرت آی م
انتقــاد از برخــی کــه به جــای حــل مســئله 
ریزگردهــا، مســئولیت آن را متوجــه گذشــتگان 
ــت  ــت اس ــد: درس ــان کردن ــد، خاطرنش می کنن
چاره اندیشــی های  بــه  مســائل  برخــی  کــه 
حــرف  ایــن  امــا  دارد  احتیــاج  بلندمــدت 
ــودن  ــر نب ــه فک ــه ب ــی نتیج ــت فعل ــه وضعی ک
گذشــتگان اســت، کافــی نیســت و مشــکلی 
ــز  ــر نی ــاح دیگ ــد صب ــد و چن ــل نمی کن را ح
دیگــران همیــن قضــاوت را دربــاره مــا خواهنــد 
ــردم  ــکل م ــاج مش ــرای ع ــرا ب ــه چ ــرد ک ک

ــد. ــام نش کاری انج
ایشــان افزودنــد: بایــد ایــن ســختی ها را در 
زندگــی مــردم لمــس، و بــرای عــاج آنهــا فکــر، 

ــرد. ــی ک ــدردی و همدل ــاش، هم کار، ت

رهبر معظم انقالب:

 آنچه در خوزستان پیش آمد، 

دل انسان را می خراشد

رئیــس ســتاد انتخابــات کشــور بــا بیــان اینکــه 
الخطــاب  فصــل  قانــون،  انتخابــات  امــر  در 
ــر برگــزاری  ــون ب ــه قان اســت، گفــت: تســلط ب
ــن  ــد، بنابرای ــی کن ــک م ــر کم ــات بهت انتخاب
ــون تســلط کافــی داشــته باشــیم. ــه قان بایــد ب
ــران  ــش مدی ایســنا/علی اصغر احمــدی در همای
کل حراســت اســتانداری ها و شــهرداری های 
ــه وزارت  ــازمان های تابع ــتان ها و س ــز اس مرک
ــق  ــزود: طب ــات، اف ــت انتخاب ــا محوری ــور ب کش
در  بیت المــال  امــوال  از  اســتفاده  قانــون، 
ــد از  ــت و نبای ــوع اس ــات ممن ــات انتخاب تبلیغ
امکانــات دولتــی بــرای تبلیغــات انتخاباتــی 
و  اســتانداران  فرمانــداران،  شــود؛  اســتفاده 
ــن امــر  ــه طــور جــدی از ای ــد ب بخشــداران بای

ــد. ــت کنن مراقب
ــه مدیــران حراســت سراسرکشــور تاکیــد  وی ب
کــرد تــا از امــوال بیــت المــال مراقبــت کننــد 
ــا  ــتفاده و ی ــورد اس ــات م ــث انتخاب ــا در بح ت
سوءاســتفاده قــرار نگیــرد. ایــن امــر بایــد 

ــود. ــر داده ش تذک
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 
ــه  ــوری ب ــت جمه ــات ریاس ــه انتخاب ــر نتیج اگ
ــد  ــه بع ــک هفت ــد ی دور دوم کشــیده شــود بای
از اعــام نتایــج، دوبــاره رای گیــری بــا حضــور 

مــردم برگــزار شــود.

ــان  ــر نش ــور خاط ــات کش ــتاد انتخاب ــس س رئی
بویــژه  انتخابــات  امــر  بــر  نظــارت  کــرد: 
عهــده  بــر  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات 

اســت. نگهبــان  شــورای 
احمــدی بــا اشــاره فعالیــت احــزاب هــم اظهــار 
ــد  ــون جدی ــاده 1 قان ــد 2 م ــق بن ــرد: طب ک
ــه دار  ــزاب پروان ــه متشــکل از اح ــزاب، جبه اح
بــرای موضــوع مشــخص با اطــاع از کمیســیون 

ــن  ــود بنابرای ــکیل می ش ــزاب تش ــاده 10 اح م
ــرد  ــدول ک ــن ع ــن قوانی ــه ای از ای ــر جبه اگ
ــرد. ــی صــورت پذی ــا آن برخــورد قانون ــد ب بای

ــه  ــاره ب ــا اش ــات کشــور ب ــتاد انتخاب ــس س رئی
ــرد:  ــار ک ــد اظه ــر و امی ــت تدبی ــات دول اقدام
ــان در اســتانداری های  همــه مســئوالن و معاون
سراســر کشــور وظیفــه دارنــد تــا خدمــات 
ــازی  ــد و شــفاف س ــردم بگوین ــه م ــت را ب دول

ــد. کنن
ــات  ــت انتخاب ــن امنی ــه تامی ــاره ب ــا اش وی ب
ــرد: اســتفاده از  ــرد ک ــار ک در کشــور هــم اظه
ــات  ــت انتخاب ــت حراســت در بحــث امنی ظرفی
برگــزاری  در  موثــری  کمــک  می توانــد 
امنیــت ســخنرانی ها  یــا حفــظ  انتخابــات  
باشــد. رئیــس ســتاد انتخابــات کشــور بــا 
ــته بندی سیاســی  ــد دس ــه نبای ــر اینک ــد ب تاکی
در امــر انتخابــات در وزارت کشــور صــورت 
ــداری  ــدون جانب ــد ب ــرد: بای ــار ک ــرد، اظه پذی
ــردم  ــود و م ــدام ش ــات اق ــزاری انتخاب ــه برگ ب

ــند. ــته باش ــاب داش ــق انتخ ــه ح آزادان
ــن حــال  ــاون سیاســی وزارت کشــور در عی مع
صاحیــت  بررســی  در  قانــون  رعایــت  بــر 

کاندیداهــا تاکیــد کــرد.
ــدا  ــی کاندی ــام نویس ــه ن ــاره ب ــا اش ــدی ب احم
ــدا  ــی کاندی ــام نویس ــت: در ن ــات گف در انتخاب
ــون در  ــق قان ــدارد و طب ــود ن ــی وج محدودیت
صورتــی کــه فــردی از شــرایط الزم برخــوردار 

ــود. ــدا ش ــد کاندی ــد، می توان باش
ــا  ــت م ــی نعم ــردم ول ــه م ــان اینک ــا بی وی ب
مــردم  از  را  امیــد  نبایــد  افــزود:  هســتند، 
ــد از دل  ــم امی ــک کنی ــد کم ــه بای ــت بلک گرف

ــود. ــاک نش ــردم پ م
معــاون سیاســی وزیــر کشــور در پایــان اظهــار 
کــرد: رهبــر معظــم انقــاب فرمودنــد رای 
ــه  ــن وظیف ــت بنابرای ــاس اس ــق الن ــردم ح م

ــم. ــت کنی ــردم محافظ ــم از رای م داری

رییس ستاد انتخابات کشور:

 استفاده از اموال بیت المال در تبلیغات ممنوع است

ــواه در  ــوری خ ــور جمه ــس جمه ــک ریی ــاب ی انتخ
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 
ــکا  ــی آمری ــدان اروپای ــت. متح ــرده اس ــدی ک را ج
ــون  ــه و آزم ــط محتاطان ــی رواب ــس همگ ــز انگلی ج
ــان  ــن می ــد. در ای ــه ان ــش گرفت ــی را در پی و خطای
ــورت  ــه ص ــه ب ــه اگرچ ــران ک ــون ای ــوری همچ کش
ــون  ــم اکن ــا ه ــدارد ام ــکا ن ــا آمری ــه ب ــمی رابط رس
بــا توافقــی ماننــد برجــام عمــا وارد مناســبات 
ــن  ــک چنی ــت. در ی ــده اس ــکا ش ــا آمری ــتقیم ب مس
ــه مــوارد موجــود در توافــق  ــا توجــه ب موقعیتــی و ب
کــه دو کشــور و ســایر طرفیــن را بــه ســمت کاهــش 
تنــش هــا ســوق مــی دهــد ایــن موضــوع کــه 
ــند  ــی باش ــق ناراض ــن تواف ــان از ای ــوری خواه جمه
ــن  ــه در ای ــزی ک ــت. چی ــرش اس ــل پذی ــا قاب کام
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 
ــت  ــت واقعی ــرده اس ــم ک ــی را فراه ــد آمریکای جدی
ــام  ــام برج ــه ن ــی ب ــودن توافق ــه ب ــل خدش ــر قاب غی
ــد  ــه مانن ــق ب ــن تواف ــر ای ــارت دیگ ــه عب ــت . ب اس
ــق  ــک تواف ــد ی ــی ش ــا م ــه ادع ــزی ک ــان چی هم
ــت  ــرای هف ــرد ب ــرد ب ــی و ب ــن الملل ــتحکم بی مس
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 

ــت  ــم سس ــازد و آن ه ــی س ــادر م ــن متب را در ذه
ــوق  ــام و س ــرای برج ــرای اج ــران ب ــزم ای ــردن ع ک
ــت  ــی اس ــن توافق ــک چنی ــیر ی ــران در مس دادن ای
ــه  ــی ک ــی الریجان ــه تازگــی عل ــن راســتا ب . در همی
ریاســت مجلــس را دارد صراحتــا گفــت : دولــت 
ــام  ــئله برج ــه مس ــد ک ــر می کن ــکا فک ــی آمری فعل
بســیار بــد اســت امــا این کــه آیــا آمریکایی هــا 
ــه  ــه و ناپخت ــد عجوالن ــام کنن ــض برج ــد نق می توانن
ــران  ــردن ای ــی ک ــال عصبان ــه دنب ــا ب ــت، آن ه اس
هســتند و در مســائل پیچیــده بین المللــی بایــد 
ــا طمأنینــه تصمیــم گرفــت و باتدبیــر عمــل کــرد.  ب
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 
ــی  ــور اروپای ــج کش ــران و پن ــار ای ــن ب ــا ای ــد ام یاب
ــی  ــا را همراه ــس آنه ــت انگلی ــن حال ــه در بدتری ک
نخواهــد کــرد بــا توجــه بــه مناســبات اقتصــادی کــه 
ــه روز در  ــد و روز ب ــده ان ــا ش ــام احی ــس از برج پ
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 
ــه  ــران ک ــه ای ــه علی ــک جانب ــارهای ی ــی و فش روان
ــر  ــران ب ــرل ای ــم زدن کنت ــر ه ــد ب ــه قص ــی ب همگ
ــی کــردن  ــی همــان لفــظ عصبان ــه عبارت برجــام و ب
ایــران اســت. مهمتریــن کارهــای ایــران نیــز در 
طــی چنــد مــاه آینــده بایــد بــر روی اجــرای کامــل 
ــه جهــان کــه  ــن موضــوع ب برجــام و نشــان دادن ای
ایــران یــک کشــور بــا ثبــات در منطقــه آشــوب زده 
ــاالی  ــوان ب ــه ت ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــه اس خاورمیان
خــودش در زمینــه تامیــن انــرژی جهــان و مبــادالت 
تجــاری بــا کشــورهای مختلــف روز بــه روز درســتی 
کنــار گذاشــتن تنــش هــای گذشــته کــه بــا رهبــری 
ــاند.  ــات رس ــه اثب ــود را ب ــا رخ داده ب ــی ه آمریکای
برجــام مدلــی جدیــد از ایفــای نقــش ایــران در 
ــر  ــه ثم ــا ب ــد ب ــی توان ــه م ــی اســت ک ــه جهان جامع
نشســتنش ســال هــا تبلیغــات و غوغــا ســاالری هــا 
ــد.   ــر کن ــی اث ــران را ب ــوری اســامی ای ــه جمه علی

واقعیتی به نام برجام
 سجاد صفاهانی زاده

اســتاندار کرمــان گفــت: مــا دنبــال اداره ســبک 
جدیــدی در کشــور در اســتان کرمــان هســتیم و 
ــد  ــی توانن ــی م ــاد مقاومت ــای اقتص ــم نهاده معتقدی
کشــور را نجــات بدهنــد و اگــر آنطــور کــه کار پیــش 
مــی رود و حمایــت هایــی را نهادینــه کنیــم، الگویــی 

ــود. ــم ب ــا خواهی ــتان ه ــر اس ــرای دیگ ب
ــت  ــینی در نشس ــا رزم حس ــن/ علیرض ــت روش سیاس
ــار  ــان اظه ــهر کرم ــورای ش ــای ش ــا اعض ــی ب صمیم
ــی  ــرای آبادان ــم ب ــی دانی ــان م ــه خودم ــرد: وظیف ک
ــوان  ــه عن ــان ب ــهر کرم ــه ش ــی ب ــه خوب ــتان توج اس
مرکــز اســتان داشــته باشــیم. شــاید آنطــور کــه بایــد 
ــته  ــا را نداش ــروژه ه ــرای پ ــد اج ــت رون ــردم طاق م
باشــند امــا اگــر بــرای یــک بــار و یــک دوره 6 ســاله 
ــری  ــره بهت ــان چه ــدار کرم ــک مق ــد، ی ــل کنن تحم

ــد. ــدا کن ــر شــهرها پی ــه دیگ نســبت ب
علیرضــا رزم حســینی بــا بیــان اینکــه کرمــان از یــک 
عقــب افتادگــی کاری برخــوردار اســت گفــت: ایــن در 
ــات  ــر اقدام ــوان منک ــچ عن ــه هی ــه ب ــت ک ــی اس حال
ــاف در  ــطح اخت ــا س ــتیم؛ ام ــی نیس ــووالن قبل مس
چهــره شــهر فاحــش اســت. وی افــزود: پــروژه هــای 
ــای  ــه و اعض ــال هم ــورد اقب ــان م ــهر کرم ــد ش جدی
ــه  ــی ک ــت کارهای ــد مزی ــت و بای ــهر اس ــورای ش ش
صــورت مــی گیــرد بــرای مــردم بیــان شــود، قــرارگاه 
ــورد  ــی م ــاد انقاب ــک نه ــاء ی ــم االنبی ــازندگی خات س
تاییــد نظــام اســت کــه بخــش عمــده عمــران کشــور 
توســط ایــن نهــاد انجــام مــی شــود و امــروز بــا حضور 
فرمانــده ســپاه 600 هکتــار زمیــن کشــاورزی کــه بــا 
روش هــای نویــن دنیــا کار خواهــد کــرد، افتتــاح شــد.
ــروژه  ــی توانســتیم پ ــان اینکــه م ــا بی رزم حســینی ب

هــای بیشــتری در کرمــان اجــرا کنیــم و اگــر جــای 
اعضــای شــورای شــهر بــودم، افــزود: اجــازه مــی دادم 
ــن دوره تمــام شــود،  ــام اعضــای ای ــه ن ــا ب ــن کاره ای
ــت  ــن قابلی ــده و ای ــاوت ش ــان متف ــره کرم ــد چه بای
ــر  ــه از دیگ ــود دارد ک ــان وج ــتان کرم ــهر و اس در ش
ــر  ــت ه ــز موفقی ــم رم ــر بپذیری ــای مهاج ــتان ه اس
ــه خوشــخبتانه در  ــی اســت ک ــت وحــدت و همدل مل
ــا از  ــود دارد و م ــری وج ــم نظی ــدت ک ــان وح کرم
مســائل و حاشــیه هــای سیاســی پرهیــز مــی کنیــم 

ــم. ــاه نمــی آیی ــردم کوت ــا از حــق م ام
اســتاندار کرمــان گفــت: مــا دنبــال اداره ســبک 
جدیــدی در کشــور در اســتان کرمــان هســتیم و 
ــد  ــی توانن ــی م ــاد مقاومت ــای اقتص ــم نهاده معتقدی
کشــور را نجــات بدهنــد و اگــر آنطــور کــه کار پیــش 
مــی رود و حمایــت هایــی را نهادینــه کنیــم، الگویــی 

ــود. ــم ب ــا خواهی ــتان ه ــر اس ــرای دیگ ب
گذشــته  از  متفــاوت  ســبکی  دنبــال  افــزود:  وی 
هســتیم. یعنــی همیــن کارهایــی کــه در اســتان بــرای 
ــی  ــات غیردولت ــور موسس ــا حض ــوازن ب ــعه مت توس

ــود. ــی ش ــال م دنب
نظــر  از  اســتفاده  بــر  تاکیــد  بــا  حســینی  رزم 
کارشناســان تصریــح کــرد: بایــد جایــگاه خــود را 
ــم. جنجــال راه  ــرام بگذاری ــون احت ــه قان شــناخته و ب
ــردم  ــرر م ــه ض ــازی و ... ب ــای مج ــن در فض انداخت
ــت  ــه مدیری ــان اینک ــا بی ــان ب ــتاندار کرم ــت. اس اس
اســتان عاقمنــد نیســت چیــزی را بــه کســی تحمیــل 
ــعه  ــت توس ــت در خدم ــه دول ــم ک ــه ای ــد و گفت کن
ــال  ــروز دنب ــا ام ــر را ت ــن تفک ــت و ای ــتیبان اس و پش
ــان اشــاره  ــروی شــهر کرم ــروژه مت ــه پ ــم، ب کــرده ای
ــان و  ــرای کرم ــک فرصــت ب ــرو ی ــروژه مت ــت: پ و گف
شــورای شــهر چهــارم بــود کــه انجــام نشــد. در حالــی 
ــن  ــروژه را تامی ــن پ ــار ای ــورا اعتب ــود ش ــرار نب ــه ق ک
کنــد. وی دربــاره اختــاف نظــر اعضــای شــورای شــهر 
ــهداء  ــدان ش ــاری می ــروژه تج ــه پ ــان در زمین کرم
گفــت: ســرمایه گــذار بخــش خصوصــی اعــام کــرده 
کــه پــروژه تجــاری فرهنگــی در میــدان شــهداء 
ــاد  ــان ایج ــور را در کرم ــره کش ــورس نق ــداث و ب اح
مــی کنــد و ســئول ایــن اســت کــه چــه منافاتــی بــا 

ــردم دارد؟ ــع م ــهر و مناف ــره ش چه
ــارت  ــردم را معطــل نظ ــد م ــه نبای ــان اینک ــا بی وی ب
ــزود: مــا مســئول کل اســتان  شــخصی مــان کــرد، اف
ــه یــک چشــم می  بینیــم. هســتیم و همــه مــردم را ب

علیرضا رزم حسینی:

سطح اختالف در چهره شهر، فاحش است
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خبر

فرشته اسداللهی
یکــی از خیابــان هــای کرمــان بــه نــام میــرزا آقــا 
ــر  ــذاری اکث ــن نامگ ــل همی ــه دلب ــه ب ــت. گرچ ــان اس خ
شــهروندان کرمانــی بــا نــام او آشــنا شــده انــد. بهتــر اســت 
کــه بــا زندگــی اندیشــه هــا و آثــار کمتــر شــناخته شــده 

ــویم. ــنا ش ــتر آش ــمند بیش ــن اندیش ای
او فرزنــد میــرزا عبدالرحیــم مشــیزی، از خان هــای بردســیر 
کرمــان، و از هــواداران آییــن یارســان )اهــل حــق( بــود و 
مــادرش نیــز نــوه ی مظفــر علــی شــاه کرمانــی از هــواداران 
ــتیان  ــدری او از زرتش ــده پ ــود. ج ــاه ب ــی ش ــتاق عل مش
ــاید  ــد و ش ــده بودن ــلمان ش ــداً مس ــه بع ــود ک ــان ب کرم
همیــن موضــوع در عاقــه او بــه دیــن باســتانی ایــران، تأثیر 
ــا خــان در ســال 1270 هجــری قمــری  داشــت. میــرزا آق
)1232 خورشــیدی( در قلعــه ی  مشــیز زاده شــد. وی 
خوانــدن و نوشــتن را در بردســیر آموخــت و بــرای ادامــه ی 
تحصیــات راهــی کرمــان شــد و در کرمــان فقــه و اصــول، 
ــل و نحــل، ریاضیــات، طــب،  ــخ مل ــت، تاری حدیــث و روای
ــن  ــان آموخــت. معروف تری نجــوم، منطــق، حکمــت و عرف
ــی  ــر کرمان ــد جعف ــا محم ــن دوران، م ــتاد وی در ای اس
ــر  ــان ناص ــا در زم ــود و باره ــاء ب ــیخ العلم ــه ش ــب ب ملق
ــه  ــود. ب الدیــن شــاه بــه جــرم بابــی گــری زنــدان شــده ب
دلیــل هم نشــینی میــرزا آقاخــان بــا شــیخ جعفــر و شــیخ 
ــه های  ــا اندیش ــر، وی ب ــیخ جعف ــد ش ــی فرزن ــد روح احم
ــی  ــرد و تمایات ــدا ک ــنایی پی ــائی آش ــد احس ــیخ احم ش
نســبت بــه بابیــت پیــدا کــرد. البتــه اعتقــاد قلبــی او ازلــی 
ــری )1263  ــری قم ــی.  در 1302 هج ــه باب ــت ن بوده اس
ــرت  ــان هج ــی از کرم ــد روح ــیخ احم ــا ش ــیدی( ب خورش
کــرد و بــه اصفهــان رفــت. ورود او بــه اصفهــان همــراه بــا 
تشــکیل یــک ســری جلســات ســری و خصوصــی شــد کــه 
ــده  ــادی نماین ــرزا هــادی دولت آب ــی آن حــاج ســید می بان
صبــح ازل در ایــران بــود. از دیگــر حاضــران در ایــن 
ــک  ــه مل ــب ب ــرزا نصــراهلل بهشــتی ملق جلســات حــاج می
ــدر  ــی پ ــظ اصفهان ــن واع ــال الدی ــن و ســید جم المتکلمی
ــال 1303  ــل س ــد. در اوای ــال زاده بودن ــی جم ــد عل محم
هجــری قمــری )1264 خورشــیدی( میــرزا آقاخــان همــراه 
ــه  ــران ب ــدی در ته ــی رود. چن ــران م ــه ته ــد ب ــیخ احم ش
ــی  ــرزا یحی ــا حاجــی می ــود و ب ــرآن مشــغول ب ــس ق تدری
دولت آبــادی 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 

دو ازدواج بــه جدایــی انجامیــد و میــرزا و شــیخ ســرخورده 
ــرزا آقاخــان در  ــا می ــن قضای ــد. پــس از ای ــه بغــداد رفتن ب
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 نمــی داد. فقــر 
ــگاری  ــه ن ــه نام ــور ب ــرزا را مجب ــن دوران می ــدید در ای ش
ــک  ــای کم ــد و از او تقاض ــان می کن ــم خ ــرزا ملک ــه می ب

ــون  ــه قان ــدن، روزنام ــم در آن دوران در لن ــد. ملک می کن
را منتشــر می کــرد و بالنســبه شــخص پرنفــوذی بــه 
شــمار می رفــت. در ســال 1310 )1271 خورشــیدی( 
زمانــی کــه مکاتبــات ملکــم و میــرزا ادامــه داشــت، ســید 
ــه  ــی ب ــه دعــوت ســلطان عثمان جمال الدیــن اســدآبادی، ب
اســتانبول می آیــد. تــز اتحــاد اســامی ســید جمــال مــورد 
ــرزا  ــه می ــد از جمل ــان در تبعی ــتقبال بســیاری از ایرانی اس
آقاخــان و شــیخ احمــد روحــی قــرار می گیــرد و همــکاری 
ــک در  ــر المل ــان خیب ــن خ ــرزا حس ــی می ــن دو و حاج ای
ــرام  ــردد. م ــاز می گ ــیدجمال آغ ــا س ــیعیان ب ــن ش انجم

ــام  ــان اس ــاد جه ــر اتح ــی ب ــن مبتن ــن انجم ــه ی ای نام
ــن دوران  ــود. در ای ــه احــکام صــدر اســام ب و بازگشــت ب
ــان  ــرزا آقاخ ــواالت می ــی اح ــید در تمام ــه س ــیفتگی ب ش
مشــهود بــود. امــا بــه مــرور زمــان، مشــاهده ی کــم کاری 
و عــدم مبــارزه طلبــی ســید جمــال باعــث سرشکســتگی و 
ناامیــدی میــرزا می شــود بــه گونــه ای کــه وی در یکــی از 
ــال«  ــید جم ــیخ »س ــرت ش ــد: »حض ــش می نویس نامه های
ــر  ــر نوک ــد نف ــه اســتقال نشســته و چن ــه خــود ب در خان
ــف از  ــردم مختل ــی م ــه پذیرای ــا شــام ب ــح ت ــه از صب گرفت
ــرک و  ــی و ت ــری و ایران ــی و مص ــازی و افغان ــدی و ت هن
ــد.«  ــچ کاری ندارن ــن هی ــر از ای ــغولند و غی ــودانی مش س
میــرزا آقاخــان کــه زمانــی »جنــگ هفتــاد و دو ملــت« را 
بــه منظــور آگاهــی بخشــی و رهایــی و اتحــاد جهان اســام 
ــم در دســتگاه  ــر مشــاهده فســاد حاک ــر اث ــود، ب نوشــته ب
ــه کاری و  ــن محافظ ــران و همچنی ــی و ای ــلطنت عثمان س
ــن و  ــد دی ــاره منتق ــک ب ــه ی ــال ب ــید جم ــی س ــی عمل ب
ــن  ــای وی در ای ــود. دیدگاه ه ــه می ش ــش آن در جامع نق
مــورد در دو اثــر آخــر وی، »ســه مکتــوب« و »رســاله صــد 
ــد  ــا نق ــوب«، ب ــه مکت ــت. او در »س ــهود اس ــه« مش خطاب
حملــه اعــراب و حکومت هــای بعــد از اســام، رؤیــای 
حکومــت پیــش از اســام را در ســر دارد. »ســه مکتــوب« 
ــاب میهنــی اســت. ادعــا نامــه ای  سرشــار از اندیشــه های ن
اســت شــورانگیز تــا ایرانیــان را در پیشــگاه دادگاه و وجــدان 
ــاوه  ــرزا ع ــادی می ــغ نق ــد. تی ــوه ده ــوم جل ــخ معص تاری
ــان آن  ــی خــود از مبلغ ــه زمان ــن بابیــت ک ــر اســام دام ب
ــاب را از  ــه ای کــه مذهــب ب ــه گون ــرد ب ــز می گی ــود را نی ب

مذاهــب مخترعــه و کًا باطــل و خــارج از صــراط مســتقیم 
ــدان  ــی از مجته ــادی، یک ــادی نجم آب ــیخ ه ــد. ش می دان
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 اندیشــه های 
ــت. وی  ــوان جس ــاء می ت ــر العق ــاب تحری ــیخ را در کت ش
ــه ســیدجمال  ــران ب ــن روحانی هــای ســاکن ای را نزدیکتری
ــال  ــید جم ــاران س ــه ی ــی ک ــته اند. نامه های ــن دانس الدی

ــد  ــی و شــیخ احم ــرزا آقاخــان کرمان ــن، همچــون می الدی
ــتادند،  ــادی می فرس ــادی نجم آب ــیخ ه ــرای ش ــی، ب روح
ــورت  ــه در ص ــود ک ــوردار ب ــیتی برخ ــان حساس گاه از چن

ــی داشــت. کشــف، کشــته شــدن نامــه رســان را در پ
ــرزا  ــه می ــاه،زمانی ک ــدن ناصرالدین ش ــته ش ــس از کش پ
ــورد  ــرد و م ــرور ک ــاه را ت ــن ش ــی ناصرالدی ــای کرمان رض
ــه  ــت ک ــراز داش ــی اب ــت در بازجوی ــرار گرف ــی ق ــاز جوی ب
ــتامبول  ــان اس ــال و ایرانی ــید جم ــان و س ــرزا آقاخ ــا می ب
ــه  ــن الدول ــتم عی ــورد س ــه م ــید او را ک ــده و س ــنا ش آش
ــت  ــود مام ــدان ب ــران در زن ــدی در ای ــده و چن ــع ش واق
ــن  ــی. مظفرالدی ــود را نگرفت ــق خ ــرا ح ــه چ ــد ک می کن
ــد و  ــه می کن ــی مطالب ــت عثمان ــر را از دول ــه نف ــاه س ش
می گویــد اینهــا مباشــرین تــرور ناصرالدیــن شــاه هســتند. 
ســلطان عبدالحمیــد از بیــم جــان خــود دســتور می دهــد 
ــان  ــن خ ــرزا حس ــاج می ــی و ح ــد روح ــیخ احم او و ش
ــه  ــتگیر و ب ــک دس ــی عاالمل ــا راهنمای ــک را ب خبیرالمل
ــا را  ــی آنه ــت عثمان ــن دول ــد. مأموری ــیل دارن ــران گس ای
تحت الحفــظ تــا ســرحد آورده و از طــرف ایــران هــم 
ــا عدهــای ســوار  ــز ب رســتم خــان ســرتیپ ســواره از تبری
ابوابجمعــی خــودش از ســرحد تحویــل گرفتــه و در عمــارت 
ــی  ــد عل ــمال محم ــاغ ش ــد. در ب ــس می نمای ــی حب دولت
میــرزا ولیعهــد خــودش بــا میرغضــب بــر بالیــن آنهــا آمــده 
ــر  ــه س ــا جوانمردان ــد و ن ــتنطاق می نمای ــه اس ــروع ب و ش
ــای  ــی در پ ــال بی رحم ــا کم ــواه را ب ــه آزادی خ ــن س ای
ــد و  ــر از کاه می کن ــرها پ ــرد و س ــترن کاخ می ب ــه نس بوت
ــرزا آقاخــان  ــن شــاه می فرســتد. خــود می ــرای مظفرالدی ب
بســیار تأثیــر گرفتــه از ســلف پیشــین خــود میــرزا فتحعلی 
آخونــدزاده بــود. میــرزا آقاخــان کتــاب ســه مکتــوب را بــر 
ــته و  ــدزاده نوش ــات آخون ــبک مکتوب ــلوب و س ــان اس هم
ــات  ــی مکتوب ــوب بازنویس ــه مکت ــهایی از س ــی بخش حت
آخوندزاده اســت؛ ولــی در بســیاری از بخشــها از جملــه نقــد 
ادیــان و دشــمنی بــا اعــراب و ســتایش فرهنــگ باســتانی 
ــوده و  ــر ب ــده ت ــر و کوبن ــران، قلمــش راســختر، صریحت ای
ــت.  ــی یافته اس ــق چیرگ ــر منط ــش ب ــور و احساس گاه ش
ــری اســت  ــده، اث ــه کاره مان ــه نیم ــه ک رســاله صــد خطاب
اصیــل کــه از ســه مکتــوب هــم صریــح اللهجــه تــر اســت. 
ــاب تکمیــل و نقطــه  ــن دو کت ــوان گفــت ای ــع می ت در واق
کمــال راهیســت کــه فتحعلــی آخونــدزاده آغــاز کــرده بــود. 
ــت،  ــادق هدای ــد کســروی، ص نویســندگانی همچــون احم
علــی دشــتی، صــادق چوبــک، محمــد علــی جمالــزاده و... 
کــم و بیــش از آقاخــان کرمانــی تأثیــر گرفتــه بودنــد ولــی 
هیچ کــدام نخواســتند یــا نتوانســتند بــه همیــن انــدازه بــی 
پــرده و صریــح اللهجــه بــه مســائل حســاس جامعــه ایرانــی 

ــد. بپردازن

آشنایی با مشاهیر کرمان
کرمان اولین انجمن اکوتوریسم )میرزا آقاخان(

کشور را به ثبت رساند
رییــس کمیســیون گردشــگری اتــاق بازرگانــی 
خبــر از ثبــت اولیــن انجمــن اکوتوریســم کشــور را 

ــان داد. ــتان کرم در اس
ــدی سیاوشــی در کمیســیون  سیاســت روشــن/ مه
گردشــگری اتــاق بازرگانــی بــا توجــه بــه برگــزاری 
ــری شــهداد  ــدر در کمــپ کوی ــی پاراگای ــور هوای ت
بیــان داشــت: ایــن مــکان از نظــر کارشناســان 
بهتریــن محــل بــرای برگــزاری ایــن مســابقات 
ــک  ــز ی ــده نی ــال آین ــم در س ــه امیدواری ــت ک اس
دوره مســابقات دیگــر در ایــن مــکان برگــزار کنیــم.
ــت: کمیســیون گردشــگری  ــه گف سیاوشــی در ادام
اتــاق بازرگانــی کرمــان در اتــاق ایــران حضــور 
فعــال دارد. وی افــزود: در ســال 95 بــا حضــور 
کشــور  و  اســتان  مســووالن  از  کثیــری  جمــع 
ــان از  ــه گردشــگری اســتان کرم ــوط ب مســایل مرب
جملــه امنیــت گردشــگران، تســهیات گردشــگری و 
غیــره را دنبــال کردیــم و در ســال جــاری در حــال 
ــع  ــرح جام ــه ط ــرح از جمل ــن ط ــری چندی پیگی
گردشــگری و برنــد گردشــگری اســتان کرمــان  
هســتیم، تصریــح کــرد: برگــزاری دو ماراتــن و 
ــه  ــن برنام ــگری از مهمتری ــس گردش ــنواره عک جش
هــای اجــرا شــده امســال در کمیســیون گردشــگری 

ــود. ــی ب ــاق بازرگان ات
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، 
ــام و  ــور ن ــان را در خ ــتان کرم ــد اس ــه داد: بای ادام

ــم. ــی کنی ــان معرف ــه جهانی ــش ب جایگاه

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

می شود
اجــرای نمایــش”دو بــه دل” از 27 بهمــن ماه,تــا 

پایــان اســفندماه ادامــه دارد.
امیــری,و  نویســندگی جلیــل  بــه  نمایــش  ایــن 
ــرای  ــالن فرهنگس ــوان درس ــامان پهل ــی س کارگردان

کوثر,ســاعت 1۸:45 هــر روز اجــرا مــی شــود.
بازیگران:

مهدی جعفری
روح اهلل آریس

محمد تاری  زاده
سجاد عطار پور

عدنان شهابی
الهه شیخ اسدی

پریسا شاهمرادی
زهرا مهرابی
سحر وزیری
آرزو جعفری

بازیگران خردســال: الناز ذاکری، شهرزاد بهجت
اجــرای نمایش “قیام یک ژاپنی” در کرمان

ــا  ــی  پوری ــه کارگردان نمایــش “قیــام یــک ژاپنــی” ب
قلــی پــورو بــا بــازی  میانــا ژودیــچ )بازیگــر 
ترکســتانی،  صربســتان(،مجید  کشــور  از  مهمــان 
امیــن پوراعمــاء، امیرحســین قضــوی، بهــرام دالیــی 
ــی،  ــا خادم ــار، علیرض ــی افش ــید آقای ــان، جمش می
ــه روی  ــاه ب ــن م ــژاد از 13 بهم ــماعیلی ن ــد اس حام

ــت. ــه اس ــه رفت صحن
ــر  ــی تئات ــن الملل ــکاری بی ــن هم ــر اولی ــن تئات ای

ــد. ــی باش ــا آل  م ــر بوتی ــروه تئات ــان و گ کرم
ــتیار  ــکری و دس ــاز لش ــاس بهن ــه و لب ــراح صحن ط
ــی”   ــک ژاپن ــام ی ــر “قی ــه ریزتئات ــردان و برنام کارگ

ــد ــی باش ــرادی م ــه م مهدی
همچنیــن مدیــر تولیــد ایــن اجــرا  مریــم ترشــیزی 

وآرش اخاقــی زاده مــی باشــد.
ــا 7 اســفند اجــرا خواهــد و از ســاعت  ــر  ت ایــن تئات

ــه روی صحنــه خواهــد رفــت. 19 ب
مــکان اجــرا پاتــو مــوج نــو واقــع در  کرمان-خیابــان 

اســتاد مطهــری )احمــدی( کوچــه 25 می باشــد.
ــا  ــه اینکــه  میان ــا توجــه ب ــر اســت ؛ ب ــه ذک الزم ب
ــا 26 بهمــن گــروه را همــکاری مــی  ــچ تنهــا ت ژودی
ــر را  ــدن اث ــه قصــد دی ــی ک ــی عریزان ــد از تمام کنن
در شــب هــای آخــر اجــرا دارنــد دعــوت بعمــل مــی 
ــان  ــازی ایش ــا ب ــر ب ــه زودت ــر را هرچ ــن اث ــد ای آی

ــند. ــاهد باش ش
کــه نمی توان آن را مثبت ارزیابی کرد! 

بیش از 11هزار خانوار در کرمان 
متاثر از سیل هستند

مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر اســتان کرمــان 
گفــت: 11 هــزار و 591 خانــوار در ایــن اســتان متاثــر 
ــدادی و  ــام ام ــی اق ــون تمام ــیل هســتند و تاکن از س

ــت. ــده اس ــع ش ــیل زدگان توزی ــن س ــه بی اولی
ــا  ــد علیرض ــنبه در بازدی ــی روز دوش ــج کریم ــی گن عل
ــیل زده  ــق س ــان از مناط ــتاندار کرم ــینی اس رزم حس
شهرســتان بردســیر افــزود: برخــی راه هــای روســتایی 
ــاالی  در مناطــق ســیل زده اســتان مســدود شــده و ب
ســد نســاء بــم 50 خانــوار قابــل دسترســی نیســتند که 
بالگــرد هــال احمــر آمــاده اســت و بــه محــض مســاعد 
شــدن وضعیــت جــوی بــه ایــن افــراد امدادرســانی مــی 

شــود.
ــر  ــال احم ــدادی ه ــای ام ــم ه ــرد: تی ــح ک وی تصری
ــرق  ــگان )ش ــرج و ری ــای فه ــتان ه ــون در شهرس اکن

ــتند. ــات هس ــه خدم ــال ارائ ــان( در ح کرم
ــان  ــتان کرم ــر اس ــال احم ــت ه ــل جمعی ــر عام مدی
گفــت: بــرای امدادرســانی در شهرســتان بردســیر امــروز 
ــرادی اســتفاده  60 تیــم در ســیل مســتقر شــد و از اف
کردیــم کــه بتواننــد ضمــن ارزیابــی بــرای پیشــگیری 

ــه مــردم آمــوزش بدهنــد. از خســارت هــا بعــدی ب

و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی  میــراث  مدیــرکل 
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 

نداده ایــم.
اتــاق  محمــود وفایــی در کمیســیون گردشــگری 
بازرگانــی اســتان کرمــان گفــت: مــا در بهــره بــرداری 
ــف  ــی ضعی ــم نعمت ــون خان ــی همچ ــت های از موقعی
هســتیم و بایــد از چنیــن موقعیت هایــی بیشــتر بهــره 

ــم. ببری
وی بــا بیــان اینکــه اســتان کرمــان پهناورتریــن 
ــان از  ــتان کرم ــرد: اس ــراز ک ــت، اب ــور اس ــتان کش اس
ــچ  ــی و ... هی ــار طبیع نظــر فرهنگــی، گردشــگری، آث

ــدارد. ــم ن ــزی ک چی
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی  میــراث  مدیــرکل 
گردشــگری اســتان کرمــان ادامــه داد: مــا جــز اســتان 
هــای شــاخص در صنایــع دســتی و میــراث فرهنگــی 

ــتیم. هس
ــر  ــزار اث ــان 7 ه ــتان کرم ــه در اس ــان اینک ــا بی وی ب
را شناســایی کــرده ایــم و هنــوز بســیاری از آثــار 
ــزار  ــن 7 ه ــرد: از ای ــراز ک ــت، اب ــده اس ــناس مان ناش
اثــر 700 اثــر را توانســته ایــم بــه ثبــت ملــی برســانیم.

ــه اینکــه از نظــر میــراث ملمــوس  ــا اشــاره ب وفایــی ب
و ناملمــوس کرمــان، اســتانی بــا اقیانــوس آثــار اســت، 
ــا 7 پرونــده میــراث جهانــی  تاکیــد کــرد: همچنیــن ب

و 5 اثــر ثبــت جهانــی بــر قلــه ثبــت جهانــی آثــار در 
کشــور ایســتاده ایــم.

وی بیــان کــرد: در خصــوص صنایــع دســتی نیــز جــز 
ــه دو  ــم ک ــتیم و امیدواری ــاخص هس ــای ش ــتان ه اس
اثــر گلیــم شــیریکی پیــچ ســیرجان و پتــه کرمــان کــه 
زمینــه ســازی بــرای ثبــت جهانــی آنهــا نمــوده ایــم، 

بــه ثبــت جهانــی برســد.
ــار  ــا آث ــان ب ــتان کرم ــرد: اس ــان ک ــر نش ــی خاط وفای
ــث  ــوات باع ــوت و قن ــر ل ــد کوی ــی مانن ــی جهان طبیع

ــی  ــش جهان ــش از پی ــان را بی ــره کرم ــه چه ــده ک ش
ــد. کن

ــا در حــوزه مرمــت عقــب  ــه اینکــه م ــا اشــاره ب وی ب
افتــاده هســتیم، بیــان کرد: بــا رویکــرد خوب اســتاندار 
توانســتیم  و همــکاری خــوب شــهرداری کرمــان 
مهمتریــن آثــار را بــا اتــکا بــه اعتبــارات غیــر دولتــی 

ــم. ــت کنی مرم
ــارد  ــر 50 میلی ــغ ب ــث بال ــن حی ــه داد: از ای وی ادام
ــا نظــارت،  ــان ب ــه ای اســتان کرم ــار ابنی ــان از آث توم

مداخلــه و همــکاری بخــش هــای غیــر دولتــی و 
پشــتیبانی اســتاندار بازســازی و از نابــودی نجــات داده 

ــم. ای
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  کل  مدیــر 
گردشــگری اســتان کرمــان ابــراز کــرد: در حــوزه 
ــط  ــام توس ــل و برج ــاد تعام ــی از ایج ــراث فرهنگ می

ــم. ــرده ای ــتفاده ک ــد اس ــر و امی ــت تدبی دول
وی بیــان کــرد: در حــوزه زیــر ســاخت هــا پیشــرفت 
خوبــی داشــته ایــم و 10 هتــل 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.
ــر  ــت زی ــا از جه ــروز م ــرد: ام ــان ک ــر نش وی خاط
ســاخت هــای آموزشــی کــه از پیــش نیــاز هــای مهــم 
گردشــگری اســت وابســته بــه هیــچ اســتانی نیســتیم.
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  کل  مدیــر 
ــتان  ــرد: در اس ــه ک ــان اضاف ــتان کرم ــگری اس گردش
کرمــان موسســات آموزشــی خوبــی داریــم کــه قابلیــت 

ــد. ــف را دارن ــای مختل ــوزش ه ــه آم ارای
ــان را  ــتان کرم ــگری اس ــکال گردش ــه اش ــی نقط وفای
معرفــی و تبلیغــات دانســت و گفــت: اعتــراف میکنــم 
کــه در ایــن حــوزه موفــق نبودیــم البتــه نــه بــه ایــن 

ــداده ایــم. معنــی کــه هیــچ اقدامــی صــورت ن
وی تصریــح کــرد: امــروز هنــوز نتوانســتیم در اســتان 
ــه جایــگاه ایــن اســتان، معرفــی و  کرمــان متناســب ب

تبلیغــات داشــته باشــیم.

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کرمان:

استان کرمان از نظر فرهنگی و گردشگری، هیچ چیزی کم ندارد

نویسندگانی همچون احمد کسروی، صادق هدایت، علی دشتی، صادق چوبک، 
محمد علی جمالزاده و... کم و بیش از آقاخان کرمانی تأثیر گرفته بودند

 ولی هیچ کدام نخواستند یا نتوانستند به همین اندازه بی پرده و 
صریح اللهجه به مسائل حساس جامعه ایرانی بپردازند

فرمانــده یــگان ســازمان حفاظــت میــراث فرهنگــی، صنایع 
ــراث  ــت از می ــه الیحــه حمای دســتی و گردشــگری از تهی
بانــان و مطــرح کــردن آن در کمیســیون لوایــح دولــت خبر 
ــراث  ــازمان می ــت و س ــط زیس ــازمان محی ــت: س داد و گف

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. 
ــت  ــگان حفاظ ــه ی ــن وظیف ــه مهمتری ــان اینک ــا بی وی ب
ــار  ــه آث ــول و هم ــول و غیرمنق ــوال منق ــت از ام را حفاظ
ــوان  ــه عن ــر ب ــرد: اگ ــد ک تاریخــی و فرهنگــی اســت تاکی
ــه درســتی  ــف خــود را ب ــی وظای ــراث فرهنگ حافظــان می
ــراث  ــازمان می ــداف س ــع اه ــور قط ــه ط ــم، ب ــام دهی انج

ــود. ــی  ش ــی م ــز اجرای ــی نی فرهنگ
فرمانــده یــگان حفاظــت ســازمان میــراث فرهنگــی، 
صنایــع دســتی و گردشــگری گفــت: جرایــم علیــه میــراث 

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 
ــه و  ــا مقابل ــم م ــه مه ــک جــرم اســت و وظیف حفاظــت ی

برخــورد اســت.
ــروی  ــت و نی ــگان حفاظ ــکاری ی ــه هم ــاره ب ــا اش وی ب
انتظامــی در انجــام ماموریــت هــای مرتبــط گفــت: جنبــه 
ماموریــت انتظامــی و امنیتــی یــگان حفاظــت در همــکاری 
ــوع  ــات در موض ــادل اطاع ــی در تب ــای انتظام ــا نیروه ب
هماهنگــی در تــردد مســافران و گردشــگران خارجــی 

ــت. ــته اس ــا برجس کام
ــکل  ــام تش ــی تم ــارکت عموم ــی مش ــت اله ــردار رحم س
هــای بــرای حفــظ و نگهــداری آثــار باســتانی را از عوامــل 
مهــم حفاظــت از ایــن میــراث دانســت و تصریــح کــرد: باید 
ــردم  ــای م ــی و تشــکل ه ــای اجتماع ــت ه ــام ظرفی از تم
نهــاد در تحقــق ایــن امــر اســتفاده کــرد و موفقیــت امــروز 

در ســایه مشــارکت عمــوم و نهادهــای مردمــی اســت.
ارائــه  زمینــه  در  همــکاری  تفاهم نامــه  انعقــاد  از  وی 
ــگاهی،  ــب دانش ــف کت ــی، تالی ــی، پژوهش ــات آموزش خدم
ایجــاد واحدهــای درســی مرتبــط بــا حــوزه میــراث 

ــز  ــی و نی ــون انتظام ــوم و فن ــکده عل ــا دانش ــی ب فرهنگ
فعالیت هــای  حــوزه  بــا  مرتبــط  دانش هــای  توســعه 
ــگان  ــان ی ــی کارکن ــاء ســطح علم ــق ارتق ــازمان  از طری س

حفاظــت خبــر داد.
ــک  ــدازی بان ــه راه ان ــاره ب ــا اش ــی ب ــت الله ــردار رحم س
ــور  ــده کش ــت ش ــار ثب ــخصات آث ــی از مش ــع اطاعات جام
ــا همــکاری اداره کل فنــاوری ســازمان میــراث فرهنگــی  ب

ــز  ــورت متمرک ــه ص ــات ب ــامانه اطاع ــن س ــت: در ای گف
ثبــت شــده و بــرای ســطح بنــدی حفاظتــی مــورد تجریــه 

ــرد. ــی گی ــرار م ــل ق و تحلی
فرمانــده یــگان حفاظــت ســازمان میــراث فرهنگی،صنایــع 
دســتی و گردشــگری کشــور اظهارکــرد: شــعار یــگان 
حفاظــت میــراث فرهنگــی آمــاده ســازی نیــروی حرفــه ای 

ــده اســت. و آمــوزش دی

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

تهیه الیحه حمایت از میراث بانان
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محمد برشان
امــروزه کــم آبــی بــه یــک چالــش بــزرگ بــرای 
ــدن  ــک ش ــت ، خش ــده اس ــل ش ــردم تبدی م

ــاالب هــا  ت
ــن  ــن رفت ــدن و پایی ــور ش ــا ، ش ــه ه و دریاچ
ــع  ــدن مناب ــوده ش ــی ، آل ــر زمین ــطح آب زی س
آبــی نشــان از مشــکات جــدی در ایــن بخــش 

. دارد 
ــد  ــودن رون ــی ب ــی اســت کــه طوالن ایــن درحال
ــرداری  ــره ب ــی و به ــر زمین ــای زی ــکیل آبه تش
زیــاد از آن موجــب شــده کــه اگــر اکنــون 
برداشــت از منابــع آب زیــر زمینــی متوقــف 
شــود چنــد هــزار ســال طــول مــی کشــد تــا آب 

ــد . ــود آی ــن بوج جایگزی
بــه گــزارش مرکــز پژوهــش مجلــس  بنــا 
زمینــی  زیــر  آب  منابــع  کنونــی  وضعیــت 
بحرانــی تــر شــده  و هــم اکنــون مقــدار کســری 
ــیده  ــب رس ــر مکع ــارد مت ــه 9 میلی ــزن ب مخ
ــد  ــر از 30 درص ــدها کمت ــی از س ــت ، برخ اس
ــل  ــد ، مدیرعام ــره دارن ــود آب ذخی ــم خ حج
ــد :  ــی گوی ــران م ــرکت آب منطقــه ای ته ش
ــران طــی  ــده ای ــر آب 5 ســد عم کاهــش ذخای
10 ســال اخیــر بــی ســابقه بــوده اســت ، بنــا بــه 
گــزارش خبرگزاریهــا کشــاورزان شــرق اصفهــان 
ــی  ــود آب م ــت خ ــن معیش ــرای تامی ــط ب فق
خواهنــد . بــه گفتــه کارشناســان اغلــب ســدها 
ــی و  ــای طبیع ــت و راه آبه ــط زیس ــرای محی ب
ــان آور  ــی زی ــر زمین ــای  زی ــفره ه ــا و س قناته
ــه ، حفــر  ــی روی هســتند ، ســد ســازی هــای ب
چاههــای عمیــق ، مصــرف نامطلــوب صنعتــی و 
نبــود مدیریــت صحیــح اســتفاده از منابــع آبــی 
ــرده  ــرو ک ــدی آب روب ــران ج ــا بح ــور را ب کش
ــت  ــای هیئ ــاز از اعض ــام س ــود ج ــت. محم اس
علمــی دانشــگاه  در گفتگــو بــا شــبکه خبــر مــی 
ــادر  ــا و ص ــود کف ــی خ ــک زمان ــا ی ــد : »م گوی
ــدم وارد  ــم گن ــم ، االن داری ــدم بودی ــده گن کنن
مــی کنیــم  تمــام کشــاورزان مــا اصــًا زمینهــا 
ــان  ــه برایش ــر اینک ــه خاط ــد ب ــرده ان ــا ک را ره
ــی  ــای تضمین ــت ه ــد . قیم ــی کن ــرف نم ص
کــه دولــت خریــداری مــی کنــد بســیار کمتــر 
از قیمتهــای وارداتــی اســت و کشــاورز زیــر بــار 
نمــی رود چــون ضــرر مــی کنــد ، کشــاورزی مــا 

ــرار دارد «. ــودی ق ــرف ناب در ش
ــه  ــران ب ــه کشــاورز ای ــم مقــام خان ــی ، قائ بیابان
ــاورزی در  ــش کش ــت : » بخ ــر گف ــبکه خب ش
حــال حاضــر ورشکســته اســت  ، دلیــل آن  
عــدم مدیریــت درســت ، عــدم ســرمایه گــذاری 
درســت و بــی توجهــی در اســتفاده از امکانــات و 
ــه  ــوژی اســت ، مســئله شکســت را جامع تکنول
کشــاورزی و همــه مــردم حــس مــی کننــد ، مــا 
در سیســتم آبیــاری ســرمایه گــذاری نداریــم که 
آســیب هــای جــدی بــه منابــع طبیعــی کشــور 
ــی آب را  ــان منف ــر بی ــا اگ ــد . م ــی کن وارد م
در کشــور در نظــر بگیریــم حــدود 11 میلیــارد 
بیــان منفــی ســفره هــای زیــر زمینــی داریــم 
و در حــال خشــک کــردن تمــام مــزارع کشــور 

ــتیم .  ــور هس ــاک کش ــام خ ــردن تم ــور ک و ش
اینهــا آســیب هایــی اســت کــه عــدم مدیریــت 

ــث آن شــده اســت «  باع
ــروز در کشــور بیــش از  ــاک ام ــه گــزارش تابن ب
ــاالب  هــر زمــان دیگــر شــاهد خشــک شــدن ت
ــان ،  ــع درخت ــتیم . قط ــا هس ــه ه ــا و دریاچ ه
ــات  ــر ، شــکار حیوان ــای اخی ــگل ســوزی ه جن
ــر ، همــه و همــه  ــش کوی ــش و زای ــادر ، افزای ن
ــور  ــت کش ــط زیس ــد محی ــال ب ــت از ح حکای
ــل  ــه دلی ــی آب ب ــر زمین ــای زی دارد ، ســفره ه
ــی افــت مســتمری  خشکســالی هــای پــی در پ
داشــته ، آلودگــی روان آب هــا ، آلودگــی منابــع 
ــاوه  ــت ، ع ــدی اس ــی ج ــئله ی ــور مس آب کش
ــن بحــث آلودگــی ســواحل و خــاک نیــز  ــر ای ب
ــه  ــی ب ــم آب ــا ک ــن روزه ــم اســت. ای بســیار مه
مشــکل مشــترک بــرای اکثــر اســتانهای کشــور 
از جملــه یــزد ، کرمــان ، سیســتان و بلوچســتان 
ــا  ــت . ام ــده اس ــل ش ــی تبدی ــان جنوب و خراس
ــتانها  ــی از اس ــت آب برخ ــان وضعی ــن می در ای
ــارز  در حــال هشــدار قــرار دارد کــه نمونــه ی ب
آن اســتان کرمــان اســت . اکنــون زنــگ خطــر 
هشــدار کــم آبــی از ســوی نماینــدگان کرمــان 
ــدا در  ــه ص ــتانی ب ــئوالن اس ــس و مس در مجل

آمــده اســت امــا گــوش شــنوایی بــرای آن 
نیســت . 

ــه  ــورد توج ــان م ــی کرم ــم آب ــکل ک ــر مش اگ
قــرار نگیــرد در آینــده ی نــه چنــدان دور شــاهد 
مهاجــرت  کرمانــی هــا بــه دیگــر اســتانها 
ــم  ــه موضــوع ک ــی ب ــی توجه ــود . ب ــم ب خواهی
آبــی کرمــان مشــکات و تبعــات بســیاری را بــه 
دنبــال خواهــد داشــت کــه نخســتین پیامــد آن 
خشــک شــدن جنــگل هــای مصنوعــی و باغــات 
ــود  و از ســوی دیگــر صنعــت  پســته خواهــد ب
کشــاورزی منطقــه رو بــه زوال و نابــودی پیــش 
خواهــد رفــت . کرمــان پایتخــت پســته دنیاســت 
امــا اکنــون بــه دلیــل کــم آبــی و خشــک شــدن 
ــت  ــتان پایتخ ــن  اس ــر ای ــته ، دیگ ــات پس باغ
پســته جهــان نیســت . عمــق 420 متــری 
چاههــای آب و یــک میلیــارد متــر مکعــب 
بیــان منفــی و آبرســانی بــه یکهــزار و ششــصد 
ــر نســبت  ــگ خطــری جــدی ت ــد زن روســتا بای

ــرای مســئوالن باشــد. ــه ب ــه دریاچــه ارومی ب
نماینــده زرنــد و کوهبنــان در مجلــس مــی 
گویــد : » شــرایط کــم آبــی در کرمــان بــه 
گونــه یــی اســت کــه بــه 1600 روســتا بــا تانکــر 
ــز  ــنجان نی ــت رفس ــود ، دش ــی ش ــانی م آبرس

ــرایط  ــن ش ــا ای ــه ب ــی را دارد ک ــن وضعیت چنی
اکنــون بــا بحــران کــم آبــی شــدیدی در کرمــان 
روبــرو هســتیم ، در برخــی دشــتها ماننــد دشــت 
ــت   ــاهد اف ــر ش ــدود 1/5 مت ــال ح ــد در س زرن
ــن  ــر زمینــی هســتیم . بنابرای ســطح آبهــای زی
ــا  ــه ، چاهه ــاز منطق ــورد نی ــن آب م ــرای تامی ب
ــاه  ــا عمــق چ ــی شــوند ت ــف زن ــب ک ــد مرت بای
ــود ،  ــتر ش ــاز بیش ــورد نی ــن آب م ــرای تامی ب
ــه  ــده عمــق فاجع چنیــن وضعیتــی نشــان دهن
ــرای  ــدی ب ــن شــهروندان زرن ــم چنی اســت ، ه
ــق  ــا عم ــی ب ــد چاههای ــرب بای ــن آب ش تامی
ــن  ــن رفت ــا پایی ــه ب ــد ک ــر کنن ــر حف 350 مت
ــه  ــود ک ــی ش ــتر م ــز بیش ــور نی ــطح آب ش س
نتیجــه ایــن امــر خــاک بــی کیفیــت و کاهــش 
ــر آن  ــای دیگ ــاورزی و پیامده ــوالت  کش محص
ــود  ــتر ش ــا بیش ــق چاهه ــدر عم ــت . هرچق اس
هزینــه هــا نیــز بیشــتر خواهــد شــد . مســئوالن 
بداننــد اگــر وضعیــت کرمــان بــه همیــن منــوال 
پیــش بــرود در آینــده یــی نزدیــک شــاهد بــروز 
ــرای 3 میلیــون شــهروند  فاجعــه یــی انســانی ب
در کویــر خواهیــم بــود و قطعــاً منطقــه از لحــاظ 
انســانی و اجتماعــی دچــار بحــران مــی شــود ، 
ــذا انتظــار مــا از دولــت و مجلــس ایــن اســت  ل

کــه بــرای رفــع مشــکل کرمــان فکــری اساســی 
بکننــد . مشــکل کرمــان در حــال تبدیــل شــدن 
بــه بحــران و معضــل اســت . در برخــی مناطــق 
ــا ــن ت ــه رفســنجان شــاهد نشســت زمی از جمل

ــدی  ــدی زاه ــد مه ــم «. محم ــوده ای ــر ب  2 مت
مــی گویــد : » در نشســت اعضــای مجمــع 
ــی  ــم آب ــرو ک ــر نی ــا وزی ــان ب ــدگان کرم نماین
بــه عنــوان مهمتریــن مســئله مــورد بحــث 
و بررســی قــرار گرفــت . بــرای تامیــن آب 
راهکارهــای مختلــف از جملــه انتقــال آب از 
ــال آب از  ــان ، انتق ــه شــهر کرم ــاد ب بهشــت آب
خلیــج فــارس و دریــای عمــان بــه اســتان و ســد 
ــرر شــد  ــان بررســی و مق ــه کرم ــر ب ــای راب صف
ــه  ــن زمین ــدات الزم در ای ــر تمهی ــه زودت هرچ

ــود.«  ــیده ش اندیش
آبــاد  عنبــر  در  خبرگزاریهــا  گــزارش  بــه 
زمیــن  در  کیلومتــری   چندیــن  شــکافهای 
ــق  ــیاری از مناط ــه بس ــت  و ب ــده اس ــد آم پدی
مســکونی آســیب رســانده اســت . ایــن پدیــده از 
باتاقهــای اطــراف جیرفــت و باتــاق رومــوزر در 
اطــراف روســتای رومــوزر نشــات گرفتــه اســت 
ــود  ــار خ ــکی دچ ــرط خش ــا از ف ــن باتاقه . ای
ســوزی شــده انــد . ســتونهای دود از شــکافهای 
ــن  ــد و زمی ــی زن ــرون م ــکیده بی ــاق خش بات
باتــاق بــه شــعاع کیلومتــر هــا شــکاف عمیــق 
برداشــته و نشســت کــرده اســت . ایــن باتاقهــا 
از مســیر زیــر زمینــی زاینــده رود کــه از تــاالب 
گاو خونــی بــه ســمت جنــوب کرمــان مــی رود 
تغذیــه مــی شــوند . خشــکیدن ایــن باتاقهــا و 
ــده  ــن نتیجــه خشــک شــدن زاین نشســت زمی
رود و تــاالب گاو خونــی اســت. در ســالهای 
گذشــته سیاســت چــاه بــه جــای قنــات باعــث 
شــد کشــاورزان و مالــکان قنــوات به جــای احیاء 
ــا نصــب  ــد و ب ــق بگیرن ــاه عمی ــر چ ــوز حف مج
موتــور بــه کشــاورزی بپردازنــد . ایــن امــر ســبب 
پاییــن رفتــن ســطح آبهــای زیــر زمینــی ، شــور 
شــدن آبهــا ، صــرف هزینــه هــای فــراوان بــرای 
ــه  ــت هزین ــپ و پرداخ ــور پم ــداری از موت نگه
هــای بــرق و گازوئیــل شــده . از ابتــدای تاریــخ 
ــوای  ــرات آب و ه ــی از تغیی ــالی بخش خشکس
محیــط مــا بــوده اســت ، نگــرش انســان بــه آب 
بــه فراوانــی آن بســتگی دارد ، اگــر فراوان باشــد 
موهبتــی الهــی اســت و اگــر کمیــاب باشــد بــه 
ــوم و  ــه عم ــورد توج ــمند م ــس ارزش ــی ب کاالی
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 عاقــه منــدی بــرای 
برنامــه ریــزی خشکســالی را کاهــش مــی دهــد 
ــاه  ــه اول تیرم ــت هفت ــه دول ــدی اســت ک . چن
ــه جویــی در مصــرف آب  را بعنــوان هفتــه صرف
ــا  ــه اســت . ب ــه کار گرفت ــی و ب انتخــاب ، معرف

ایــن نــگاه مــی تــوان صرفــه جویــی در مصــرف 
آب را بــه کمــک ســه الیــه مهــم جامعــه یعنــی 
ــرف  ــده و مص ــدگان عم ــرف کنن ــران ، مص مدی
ــهری  ــع ش ــاکنین جوام ــا س ــرد ی ــدگان خ کنن
ــه  ــناخت و توج ــدون ش ــا ب ــود . ام ــال نم اعم
بــه نقــش ، اهمیــت ، خواســت و فرهنــگ 
ــع مصــرف  ــزرگ جوام ــا ب بخشــهای کوچــک ی
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 
ــد داشــت.  بخــش کشــاورزی  ــر کمــی خواه اث
ــت  ــش فعالی ــن بخ ــر تری ــن و مؤث ــدی تری کلی
هــای معیشــتی ، غذایــی ، بهداشــتی ، صنعتــی، 
تجــارت ، حمــل و نقــل و امــور اجتماعــی 
کشــور اســت کــه پیوندهــای تاریخــی ، عرفــی 
ــا بخــش آب دارد . ســه  و اجتماعــی محکمــی ب
گــروه مجموعــه بهــره بــرداران ســنتی ، مــدرن و 
منفــرد از آبهــای ســطحی و زیــر زمینــی حــدود 
ــور و  ــی کش ــی آب ــار از اراض ــون هکت 5/۸ میلی
کل  از  نفــر  میلیــون   52 حــدود  جمعیتــی 
ــد ،  ــر پوشــش خــود دارن جمعیــت کشــور را زی
در واقــع بالــغ بــر 92 درصــد از کل 93 میلیــارد 
متــر مکعــب آب مصرفــی در بخــش کشــاورزی 
ــدار از  ــن مق ــود 46 درصــد ای ــی ش ــتفاده م اس
ــه از  ــد بقی ــطحی و 54 درص ــای س ــق آبه طری
ــی  ــر زمین ــای زی ــرداری از آبه ــره ب ــق به طری
ــداد  ــر تع ــال حاض ــرد . در ح ــی گی ــورت م ص
107000 حلقــه چــاه عمیــق و 295000 حلقــه 
ــه  ــود دارد ک ــور وج ــق در کش ــه عمی ــاه نیم چ
مجمــوع آنهــا بــه 45 میلیــارد متــر مکعــب مــی 
باشــد کــه قســمت عمــده یــی از ایــن حجــم بــه 
ــی رســد .  ــات و زراعــت م ــاری باغ مصــرف آبی
ــتیابی  ــرف و دس ــوی مص ــاح الگ ــر اص ــه ب آنچ
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 دقیقــاً 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 
ــی شــده  اســت ، تاســیس شــورای  ثبــت جهان
عالــی قنــات اساســی تریــن راهــکار بــرای حفــظ 
قناتهاســت تهیــه نقشــه قناتــی شــهرها ضــروری 
ــت.  ــر اس ــروری ت ــا ض ــی ه ــت از مقن و حمای
بایــد گردشــگری قنــات را توســعه داد و اهمیــت 
قنــات را بیــش از پیــش بــارز ســاخت اگــر امروز 

انجــام نشــود فــردا خیلــی دیــر اســت.

بحران آب در استان کرمان

روابــط عمومــي شــرکت توزیــع نیــروي بــرق 
ــاون  ــل از مع ــه نق ــان ب ــتان کرم ــمال اس ش
ــور  ــه منظ ــترکین، ب ــات مش ــروش وخدم ف
ارائــه  و   غیرحضــوري  خدمــات  توســعه 
خدمــات بهتــر بــه شــهروندان کرمانــي، ایــن 
شــرکت اقــدام بــه راه انــدازي سیســتم نــرم 
افــزار ویــژه تلفــن همــراه نمــوده اســت. علــي 
افتخــاري  بــا اشــاره بــه برنامــه هاي شــرکت 
درراســتاي تحقــق شــعار ســال اقتصــاد 
مقاومتــي، اقــدام و عمــل گفــت:  ازآنجائیکــه 
ــرکت  ــئولین ش ــاي مس ــه ه ــي ازدغدغ یک
ــوري  ــات حض ــا و  مراجع ــه ه ــش هزین کاه
مشــترکین و جلوگیــري از اتــاف وقــت  
ــتاي  ــت، درراس ــوده اس ــتم اداري ب درسیس
ــداري  ــتري م ــوع  ومش ــاب رج ــم ارب تکری
ــترکین  ــه مش ــته ب ــات شایس ــه خدم و ارائ
خــوش حســاب، نــرم افزارجامــع مشــاهده و 

دریافــت قبــوض بــرق ازطریــق تلفــن همــراه 
راه و اندازي درســایت شــرکت قابل دسترسي 
مــي باشــد. وي  افــزود:  ایــن نــرم افــزار ایــن 
امــکان را ایجــاد مینمایــد تا مشــترکین داراي 
تلفــن همــراه تحــت سیســتم عامــل آندرویــد 
بتواننــد تمامــي خدمــات عمومــي مــورد نیــاز 
ــرق  ــع ب ــه شــرکت توزی ــه ب ــدون مراجع را ب
ــا از  ــترکین و تنه ــات مش ــر خدم ــا دفات و ی
ــر  ــراه خــود در ه ــن هم ــق گوشــي تلف طری
ــد.  ــت نمای ــه اي ،دریاف ــر نقط ــي و از ه زمان
ــان  ــد همزم ــترکین میتوانن ــزود: مش وي اف
اطاعــات مربــوط بــه چندیــن اشــتراک را در 
ایــن ســامانه مشــاهده نماینــد و بــه محــض 
صــدور قبــض بــراي هریــک نســبت بــه 

ــد.  ــدام نمای ــع آن اق ــه موق پرداخــت ب
معــاون خدمــات مشــترکین  شــرکت توزیــع 
بــرق شــمال اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه 

ــتم  ــر سیس ــال حاض ــزار  درح ــرم اف ــن ن ای
ــد،  ــش قرارمیده ــت پوش ــل اندرویدراتح عام
ــا برنامــه ریــزي هــاي انجــام شــده  گفــت: ب

ــرروي گوشــي  ــزار ب ــرم اف ــن ن ــده  ای در آین
ــي  ــل دسترس ــز قاب ــراه IOS نی ــاي هم ه
راه  از  همچنیــن  افتخــاري  خواهدبــود. 

ــر  ــاوه ب ــزار ع ــرم اف ــن ن ــدازي وایجــاد ای ان
ــان  ــاي خراس ــتان ه ــان در اس ــتان کرم اس
ــتان  ــتان وبلوچس ــزگان، سیس ــوي، هرم رض
و خوزســتان خبــرداد وگفــت: مشــترکین 
توزیــع بــرق بــا نصــب ایــن نــرم افــزار 
ــذي  ــض کاغ ــا قب ــت ت ــازي نیس ــر نی دیگ
ــه  ــا ورودب ــا ب ــد و تنه ــت نماین خودرادریاف
ــات  ــه  اطاع ــد ب ــي توانن ــامانه م ــن س ای
ســوابق پرداخــت قبــض، شناســه پرداخــت، 
قبــض المثنــي، ســوابق مصــرف بــرق و قبض 
ــي  ــي دسترس ــرق مصرف ــاب ب ــویه حس تس
 : افتخــاري  گفــت  پیــدا نماینــد. علــي 
ــا فرهنــگ ســازي  پیــش بینــي مــي شــود ب
ــانه  ــق رس ــاني از طری ــاع رس ــب و اط مناس
هــاي مکتــوب و صداوســیما شــاهد اســتقبال 
حداکثــري  مشــترکین از ایــن طــرح  باشــیم. 
وي خاطرنشــان ســاخت:   بــا حــذف قبــوض 

کاغــذي ضمــن حفــظ وحراســت از محیــط 
زیســت،  هــم در وقــت وهــم دربودجــه 
ــاري از  ــردد. افتخ ــي گ ــه جوی ــرکت صرف ش
ــود  ــت نصــب ودانل مشــترکین خواســت جه
نــرم افــزار  بــه ســایت شــرکت توزیــع 
ــاني   ــتان کرمــان بــه نش بــرق شــمال اس
دانلــود  واز  مراجعــه   www.nked.co.ir
نــرم افزارهــاي مشــابه در ســایت هــاي 
ــات  ــاون خدم ــد. مع ــودداري نماین ــر خ دیگ
مشــترکین شــرکت توزیــع بــرق شــمال 
اســتان کرمــان درپایــان بــا اشــاره بــه آغــاز 
ــامانه  ــت: فراس ــز گف ــم نی ــي فخی ــرح مل ط
خدمــات یکپارچــه مشــترکین طرحــي ملــي 
ــات  ــي اطاع ــا اجــراي آن تمام ــه ب اســت ک
ــزدر شــرکت  ــه صــورت متمرک مشــترکین ب
ــه  ــراي برنام ــوده و ب ــت ب ــل روئی ــع قاب توزی

ــت .  ــت اس ــز اهمی ــزي کان حائ ری

دریافت قبوض برق از طریق نصب نرم افزار تلفن همراه 

کشــور  وفاضــاب  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
گفت:ســال 95 و96 نقطــه عطــف آبرســانی بــه 
روســتاهای بــاالی 20 خانــوار در کشورواســتان 

ــود. ــان ب کرم
روابــط عمومــی شــرکت آبفــار اســتان کرمــان/ 
مهنــدس حمیدرضــا جانبــاز درهمایــش روابــط 
ــاب  ــای آب وفاض ــرکت ه ــای ش ــی ه عموم
شــهری و روســتایی کشــور کــه در کرمــان 
ــانی  ــای آبرس ــت ه ــا فعالی ــد ازارتق ــزار ش برگ

ــا  ــان ب ــتان کرم ــا در اس ــت: م ــتایی گف روس
توجــه ویژگــی هــای اقلیمــی  وپراکندگــی 
آب  تامیــن  در  جــدی  مشــکات  جمعیــت 
روســتایی داشــتیم افــزود: خوشــبختانه بــا 
ــار  ــرکت آبف ــط ش ــه توس ــی ک ــات خوب اقدام
اســتان انجــام شــده است،امســال شــاخص 
ــه  ــان ب ــتاهای کرم ــا در روس ــدی م ــره من به

ــد. ــی رس ــد م ــاالی 67درص ب
ــدی آب  ــره من ــش به ــرد: در بخ ــان ک وی بی

،بیــش از 500روســتا در اســتان هــدف گــذاری 
ــش  ــاه بی ــن م ــای بهم ــه در انته ــد ک ــده ان ش
ــیده اســت. ــدف رس ــن ه ــه ای ــتا ب از350 روس

بینــی  پیــش  براینکــه  تاکیــد  بــا  جانبــاز 
مــی کنیــم اعتبــارات امســال رشــد کنــد 
درکشــور  منــدی  بهــره  گفت:شــاخص 
اقدامــات  براســاس  و  اســت  72,5درصــد 
ــه  ــی ب ــعه مل ــدوق توس ــه از صن ــی ک واعتبارات
ــی  ــش بین ــد پی ــی یاب ــاص م ــر اختص ــن ام ای

ــارات  ــن اعتب ــال ای ــه امس ــت ک ــن اس ــن ای م
۸درصــد رشــد کنــد.

مدیرعامــل شــرکت آب وفاضاب 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 ، 
ــا  ــد. وی ب ــر گرفتن ــتایی در نظ ــرای آب روس ب

ــه عطــف  ــال 95 و96نقط ــه س ــه اینک ــاره ب اش
ــوار  ــاالی 20خان ــتاهای ب ــه روس ــانی ب در آبرس
تحــت پوشــش شــبکه آبفــار بــود گفــت: 
معتقــدم بــا ایــن حرکــت ها پیشــرفت وتوســعه 

ــرد . ــی گی ــا ســرعت بیشــتری م کاره
وی بــا اشــاره بــه اینکــه  طبــق قانــون قیمــت 
وتعرفــه گــذاری آب روســتایی توســط شــورای 
اقتصــاد تعییــن مــی شــود افزود:اینکــه قیمــت 
ــرای قیمــت  ــه گــذاری ب آب ارزان اســت وتعرف

واقعــی آن دســت مــا نیســت.
ــای  ــزارش ه ــا گ ــرد:  م ــان ک ــاز خاطرنش جانب
ــه  ــت آب چ ــوع قیم ــع موض ــی و موان توجیه
درمدیریــت مصــرف و چــه در تامیــن نقدینگــی 
را بــه دولــت ارائــه مــی دهیــم و شــورای 
ــل  ــای عم ــرد مبن ــی بگی ــر تصمیم ــاد ه اقتص
مــا اســت کــه بــرای ســال 95شــورای اقتصــاد 
تصمیمــی بــرای افزایــش تعرفــه آب روســتایی 

ــت. ــه اس نگرفت

مدیرعامل آبفای کشور: 

شاخص بهره مندی آب روستایی کرمان ارتقا یافت


