احمد نخعی ،سرمربی جدید مس
کرمان در گفتگو با
سیاست روشن:

مهدی سیاووشی:

هواپیمایی ماهان،

افتخار کرمان و ایران
است

لیگ یک از ازل تا ابد
همیشه سخت است

صفحه 7

صفحه 4
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هفته نامه سیاسی و اجتماعی استان کرمان

دکتر حسن روحانی:

برای پیشرفت کشور ،باید آستانه تحملمان را
باال ببریم
بــرای پیشــرفت کشــور ،بایــد آســتانه تحملمــان را
بــاال ببریــم
دکتــر روحانــی تاکیــد کــرد کــه بایــد زمینــه حضــور را
بــرای زنــان و جوانــان کشــور بیــش از گذشــته فراهــم
کنیــم« .طبــقآنچــه وعــده داده بــودم ،خــودم و یارانــم
تمــام تــاش و کوشــش خــود را خواهیــم کــرد تــا بــه
ایــن وعــده عمــل کنیــم.»
حجتاالســام و المســلمین دکتــر حســن روحانــی در

بحران آب و محیط
زیست در ایران
محمد برشان

صفحه 8

مراســم دیــدار و ضیافــت افطــار بــا جمعــی ازجوانــان
و دانشــجویان کــه در ســالن اجــاس ســران برگــزار
شــد ،گفــت :جامعــه جــوان مــا ســازنده حماســه 29
اردیبهشــت بــود و جوانــان بودنــد کــه آن شــور و
نشــاط واقعــی در انتخابــات را آفریدنــد و نتیجــه را
همانطــور کــهمیخواســتند رقــم زدنــد.
ادامه صفحه 2

گزارش تحلیلی سیاست روشن از ادارهای که
همچنان با سرپرست مدیریت میشود

 8صفحه -قیمت  1000تومان

توسعه شهری
سجاد صفاهانی زاده

شــهرها هماننــد یــک پیکــره زنــده و البتــه در همــه
لحظــات در معــرض خطرهــای مختلــف هســتند .شــهر
پهنــه ای عظیــم از نیــروی انســانی و فعــاالن مختلــف
فرهنگــی و اقتصــادی و اجتماعــی اســت کــه هــر کــدام
روش هــای کاری خــاص خــود را دارنــد و در یــک
چنیــن دریــای عظیمــی از تفــاوت هــا بایــد شــهر بتوانــد
پاســخگوی همــه ی اقشــار خــود باشــد .بــه عبارتــی
بکارگیــری مدیریــت هــای بخشــی بــا نــگاه هــای بســته
کــه تمرکــز خاصــی را منحصــرا ً بــر روی یــک جامعــه
هــدف متمرکــز میکنــد ،آســیب زاتریــن نــوع مدیریــت

 73جایگاه  CNGدر

آگهی استخدام

 .3منشی خانم

چهارراه آسیاباد ،جنب فضای سبز

مانور اصالح شبكه برق با
به شهروندان در چترود

صفحه 5

دعوت به همکاری

چاپخانه باران جهت تکمیل کادر اداری و فنی خود به نیروهای زیر نیازمند است:
 .2نیروی خدماتی خانم

 .4کارگر فنی مرد

ادامه صفحه 5

استان کرمان از نعمت گاز هدف خدمت بهتر و باكيفيت

گل محمدی میآید یا
طبیعی برخوردار میباشند
امیری میماند!؟
صفحه 4
صفحه 7

 .1حسابدار خانم با تجربه

اســت .پرداختــن بــه روش هــای توســعه طلبانــه اقتصــادی
بــدون توجــه بــه ســاخت اجتماعــی شــهر و رشــد طبقــه
کارگــری از یــک ســو و جــوالن دادن تجمالتــی عــده ای
در شــهر مــی توانــد تهدیــدات بــزرگ اجتماعــی را بــه
بــار بیــاورد .در همیــن راســتا بایــد فرصتهــای رشــد
آموزشــی و کارآفرینــی بــرای همــه ی اقشــار و طبقــات
اجتماعــی فراهــم شــود تــا در کنــار کاهــش بیــکاران
کیفیــت درآمــدی نیــز بهبــود پذیــرد.

 .5بازاریاب

09131438973

به یک نفر منشی خانم
نیمه وقت و تعدادی
بازاریاب نیازمندیم.
09137066407
32237060

2

سیاسی
بیانیه

حــزب مــردم ســاالری بــا صــدور اطالعیــه
ای بــا محکــوم کــردن حــوادث تروریســتی
در حــرم مطهــر امــام خمینــی(ره) و مجلــس
شــورای اســامی و تســلیت شــهادت شــهید
مهنــدس حســین بنــی اردالن بــازرس شــورای
مرکــزی و دبیــر شــعبه ایــن حــزب در اســتان
خراســان شــمالی اینگونــه حــوادث را بــی تاثیــر
در اراده خلــل ناپذیــر ملــت ســرافراز ایــران
در مبــارزه بــا اربابــان و جــادان گروهــک
تکفیــری داعــش دانســت و اظهــار امیــدواری
کــرد کــه قــدرت الیــزال الهــی و عــزم راســخ
ملــت ایــران بــزودی انتقــام خــون هــای بــه
ناحــق ریختــه شــده و شــهیدان مظلــوم ایــن
حــوادث تروریســتی را از عامــان و حامیــان
منطقــه ای و بیــن المللــی آن خواهــد گرفــت .
بسمه تعالی
بأی ذنب قتلت
ملت سرافرازایران
حــوادث کــور تروریســتی از ســوی مــزدوران
اســتکبار جهانــی و جــادان گروهــک ضــد
اســام داعــش در حــرم مطهــر امــام خمینــی
(ره) و مجلــس شــورای اســامی نشــان داد کــه
جهــت گیــری نظــام جمهــوری اســامی ایــران
در حمایــت از مبــارزه علیــه ایــن تروریســتهای
تکفیــری و وهابــی در ســطح منطقــه
اقدامــی کامــ ً
ا صحیــح و ســنجیده اســت.
حــزب مــردم ســاالری بــا محکــوم کــردن
حــوادث تروریســتی اخیــر ،شــهادت  17نفــر
از شــهدای مظلــوم ایــن فاجعــه ی دلخــراش،
بویــژه معلــم شــهید مهنــدس حســین بنــی
اردالن ،بــازرس شــورای مرکــزی و دبیــر شــعبه
ی ایــن حــزب در اســتان خراســان شــمالی و
همــکار ایشــان معلــم شــهید حســین جاللــی
را کــه در مــاه ضیافــت الهــی دعــوت حــق را
لبیــک گفتننــد بــه آقــا امــام زمــان (عــج) و
مقــام معظــم رهبــری و ملــت بــزرگ ایــران
بــه ویــژه مــردم شــهید پــرور بجنــورد و
خانــواده هــای معــزز ایــن شــهیدان واالمقــام
تســلیت و تعزیــت گفتــه و برایــن بــاور اســت :
: -1ضمــن تشــکر ازتمامــی دســتگاه هــای
اطالعاتــی  ،امنیتــی  ،انتظامــی  ،ارتــش و ســپاه
پاســداران انقــاب اســامی درخنثــی ســازی
حــوادث تروریســتی بایــد دســتگاه هــای ذی
ربــط بــر دقــت عمــل و اســتواری و اســتحکام و
مقابلــه هــر چــه تمامتر بــا ایــن حــوادث بزدالنه
از ســوی مــزدوران نظــام ســلطه بیفزاینــد.
 -2انتصــاب مایــکل دی آندریــا بــه
دســتور ترامــپ بــرای مســولیت بخــش
ماموریــت هــای ایــران در ســازمان ســیا و
رویکــرد جدیــد آمریــکا مبنــی بــر تغییــر
ســاختار ایــران و تشــکیل بــه اصطــاح
ناتــوی عربــی و پذیرایــی آل ســعود جنایتــکار
از قدرتهــای ســلطه گــر جهانــی و قطــع رابطــه
بــا قطــر و دیگــر وقایــع از ایــن دســت ،همــه
همــه بــی ارتبــاط بــا حــوادث تروریســتی اخیــر
نبــوده و مســتلزم اتخــاذ تدابیرهمــه جانبــه
از ســوی دســتگاه هــای ذی ربــط و انســجام
و وحــدت بیشــتراز ســوی همــه دلســوزان
اتقــاب و جنــاح هــای سیاســی بــرای
مقابلــه بــا دشــمنان ســرافرازی ایــران اســت .
 -3قــدرت هــای ســلطه گــر جهانــی و مــزدوران
منطقــه ای آنــان بداننــد کــه حوادث تروریســتی
اخیربــر عــزت و اقتــدار و عظمــت ملــت ایــران
افــزود و بــی شــک قــدرت الیــزال الهــی و عــزم
راســخ ملــت ایــران بــزودی انتقــام شــهیدان
مظلــوم حــوادث تروریســتی را از جــادان و
اربابــان داعشــی خواهــد گرفــت و همــه آنــان
را از جنایــات ددمنشــانه و کشــتار افــراد بــی
گنــاه و مظلــوم پشــیمان خواهــد کــرد .
آری بــه مصــداق آیــه کریمــه قــرآن مجیــد ((
ـون ))
ـن َظلَمــوا أَی َمن َقلَـ ٍ
ـب ین َقل ِبـ َ
وســیعلَ ُم الّذیـ َ
َ
شــاهد فروپاشــی بســاط ظلــم و جهالــت ظالمان
و گمراهــان در ســطح جهــان خواهیــم بــود.
بــا آرزوی علــو درجــات شــهیدان و حشــرو
نشــرآنان بــا شــهید بــزرگ مــاه مبــارک
رمضــان حضــرت امیرالمومنیــن علــی (ع)
کمیتــه اطــاع رســانی حــزب مــردم ســاالری
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دکتر حسن روحانی:

برای پیشرفت کشور ،باید آستانه
تحملمان را باال ببریم
دکتــر روحانــی تاکیــد کــرد کــه بایــد
زمینــه حضــور را بــرای زنــان و جوانــان
کشــور بیــش از گذشــته فراهــم کنیــم.
«طبــقآنچــه وعــده داده بــودم ،خــودم
و یارانــم تمــام تــاش و کوشــش خــود را
خواهیــم کــرد تــا بــه ایــن وعــده عمــل
کنیــم.»
حجتاالســام و المســلمین دکتــر حســن
روحانــی در مراســم دیــدار و ضیافــت افطار
بــا جمعــی ازجوانــان و دانشــجویان کــه در
ســالن اجــاس ســران برگــزار شــد ،گفــت:
جامعــه جــوان مــا ســازنده حماســه 29
اردیبهشــت بــود و جوانــان بودنــد کــه
آن شــور و نشــاط واقعــی در انتخابــات
را آفریدنــد و نتیجــه را همانطــور کــه
میخواســتند رقــم زدنــد.
رییــس جمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه
امــروز همــه بایــد در کنــار هــم بــه دنبــال
ســاختن اهــداف انتخابــات باشــیم ،گفــت:
درانتخابــات  29اردیبهشــت انتخــاب میان
دو نفــر یــا یــک نفــر میــان چنــد نفــر
نبــود ،بلکــه انتخــاب میــان دو نــوع تفکــر
بــودو مــردم یــک تفکــر را ترجیــح دادنــد
کــه ایــن مبنایــی بــرای حرکــت دولــت در
مســیر آینــده کشــور خواهــد بــود.
دکتــر روحانــی اظهــار داشــت :یکــی از
نــکات مهــم در ایــن تفکــر ایــن بــود کــه
در دنیــای رقابــت امــروز در ســطح منطقــه
و جهــان نســل جــوان مــا بتوانــد ،فضایــی
را داشــته باشــد کــه در آن نوآوریهــا را
بــه جامعــه خــود و منطقــه عرضــه کنــد.
ریی ـس جمهــور بــا طــرح ایــن ســوال کــه
مــا چگونــه میتوانیــم در رقابتهــای
جهانــی پیشــرفته باشــیم و چطــور
میتوانیــمآرمــان آزادی ،امنیــت ،آرامــش
و پیشــرفت را بــه دســت آوریــم ،گفــت:
دانشــگاهها ،شــرکتهای دانــش بنیــان و

فــرارو /تاکنــون گزینــه هایــی بــرای جایگزینی
رحمانــی فضلــی مطــرح شــده اســت از جملــه
نــام محمــد شــریعتمداری رییــس ســتاد
انتخاباتــی روحانــی و معــاون اجرایــی او از
جملــه آن هاســت .البتــه نــام شــریعتمداری
بــرای پســت وزارت صنعــت و بازرگانــی نیــز
مطــرح اســت.
در گیــرودار حمــات تروریســتی تهــران
شــایعات و اخبــار جدیــدی از تغییــرات
احتمالــی در کابینــه دوم حســن روحانــی
منتشــر شــده اســت .براســاس شــنیده هــای
تــازه احتمــال تغییــر وزیــر کشــور تقویــت
شــده و احتمــال تغییــر دبیــر شــورای عالــی
امنیــت ملــی نیــز بــه گــوش مــی رســد.
حســن روحانــی هفتــه گذشــته در ســخنانی
خــود از برخــی اعضــای دولــت بــه شــدت
انتقــاد کــرد و گفــت آنهــا «پاشــنه هــا را
برنکشــیده بودنــد و لــخ لــخ مــی کردنــد».
رییــس جمهــور از عــدم دفــاع برخــی از
اعضــای دولــت از عملکــرد دولــت انتقــاد کــرد.
روحانــی بــا چــه کســانی «اتمــام حجــت»
کــرد؟
پــس از ایــن ســخنان صریــح تحلیلگــران
ایجــاد تغییــرات اساســی در دولــت دوازدهــم
را محتمــل دانســتند .محمــد علــی نجفــی از
مشــاوران حســن روحانــی تغییــرات احتمالــی
در را تــا  50درصــد دانســت.
امــا شــایعات و شــنیده هــا و اخبــار دربــاره
تغییــرات چــه مــی گوینــد؟
در روزهــای اخیــر کــه کشــور در التهــاب
حمــات تهــران بــود اخبــار تــازه ای از
تغییــرات مهــم سیاســی در کابینــه و دولــت
منتشــر شــده اســت .برخــی گــزارش هــا از
ایــن حکایــت دارد کــه رحمانــی فضلــی وزیــر
کشــور دولــت حســن روحانــی یکــی از مهــم
تریــن تغییــرات در کابینــه خواهــد بــود.
تاکنــون گزینــه هایــی بــرای جایگزینــی
رحمانــی فضلــی مطــرح شــده اســت از جملــه
نــام محمــد شــریعتمداری رییــس ســتاد
انتخاباتــی روحانــی و معــاون اجرایــی او از
جملــه آن هاســت .البتــه نــام شــریعتمداری

نســلجــوان مــا بایــد بــا همــه تــوان بــرای
ســاختن و دســتیابی بــه آزادی ،امنیــت،
آرامــش و پیشــرفت گامهــای اســتوار خــود
رابردارنــد.
دکتــر روحانــی اظهــار داشــت :دولــت بایــد
فضــا و زمینــه الزم را بــرای حضــور نســل
جــوان مهیــا کنــد.
رییــس جمهــور ادامــه داد :تمــام تــاش
دولــت ایــن بــوده کــه نســل جــوان مــا
بتوانــد از فرصــت پیــش روی خــود ،بــرای
ســاختن ایــران اســتفاده کنــد.
دکتــر روحانــی مــاه مبــارک رمضــان را
مــاه تمریــن صبــر بــرای منافــع بلنــد
مــدت دانســت و اظهارداشــت :مــاه رمضــان
بــهانســان مــی آمــوزد کــه چگونــه تحمــل
و صبــر داشــته باشــیم و چگونــه در برابــر
خواســتههای مختلــف مقاومــت کــرده
ومنافــع بلندمــدت را بــه خواســتههای
فــردی ترجیــح دهیــم.
رییــس جمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی
از اسـمهای روزه صبــر ،پایــداری ،مقاومــت
و ایســتادگی اســت ،گفــت :اگــر مــی
خواهیــم کشــورمان پیشــرفت کنــد ،بایــد
آســتانه تحمــل بــاال بــرود و افــکار یکدیگــر
را بــه رســمیت بشناســیم.
دکتــر روحانــی در پاســخ ایــن پرســش
کــه چــرا مشــکل قومیــت یــا جنســیت یــا
تفکــرات سیاســی در جامعــه داریــم،اظهــار
داشــت :بــرای اینکــه عــده ای هســتند
کــه نمــی تواننــد آســتانه تحملشــان
را بــاال ببرنــد ،بایــد آســتانه تحملمــان
رابــاال ببریــم و بایــد افــکار دیگــران را
بــه رســمیت بشناســیم .اینکــه مــا فکــر
کنیــم آنچــه مــا مــی اندیشــیم درســت
اســت و آنچــه دیگــران مــی اندیشــند
یــا مــی گوینــد ،نادرســت اســت ،ایــن
بــه معنــای آن اســت کــه مــا در زمینــه

تفکــر و اندیشــهصبــر نداریــم و تحمــل
نمــی کنیــم.
رییــس جمهــور اضافــه کــرد :رمضــان مــاه
آمــوزش تحمــل هاســت .اگــر همدیگــر را
تحمــل کنیــم ،آن وقــت در جامعــهبــه
خوبــی افــکار و اندیشــه هــای مختلــف را
تحمــل مــی کنیــم و کشــورمان را بــرای
آینــده بهتــر مــی ســازیم.
دکتــر روحانــی در بخــش دیگــری از
ســخنانش تصریــح کــرد :بــا شــرایطی
کــه امــروز منطقــه مــا و جهــان دارد،
بــامشــکالتی کــه مــا در داخــل کشــور
داریــم ،نســل جــوان مــا بایــد بــا همــه
قــدرت بــه صحنــه بیایــد .آینــده تعلــق بــه
شــما دارد.
رییــس جمهــور خاطرنشــان کــرد :همــه
مســئولین امــروز کشــور دهــه هــای
پایانــی زندگــی شــان را مــی گذراننــد
و دهــه هــای آینــده در اختیــار شــما
جوانــان اســت .لــذا بایــد زمینــه پیشــرفت
نســل جــوان را فراهــم کنیــم.
دکتــر روحانــی بــا بیــان اینکــه تکیــه
بــر گذشــته نمــی توانــد مــا را در دنیــای
رقابتهــا پیــش برانــد ،گفــت :تفکــر
آموزشــی گذشــته ،تفکــر بــر مبنــای
صنعــت گذشــته ،تفکــر بــر مبنــای
سیاســتها و اندیشــه هــای گذشــته نمــی
توانــد در دنیــای رقابتــیامــروز مــا را در
منطقــه و جهــان پیشــتاز قــرار دهــد.

شنیدهها درباره تغییرات کابینه!

بــرای پســت وزارت صنعــت و بازرگانــی نیــز
مطــرح اســت .محمــد شــریعتمداری  57ســاله
اســت و در دولــت ســید محمــد خاتمــی وزیــر
بازرگانــی بــود.
در میــان تغییــرات سیاســی احتمالــی دیگــر
گفتــه مــی شــود احتمــال تغییــر علــی
شــمخانی دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی
وجــود دارد.
برخــی شــنیده هــا حاکــی از آن اســت کــه
نــام محمــد فروزنــده بــه عنــوان جانشــین
شــمخانی مطــرح اســت.
محمــد فروزنــده  57ســاله از فرماندهان ســابق
ســپاه پاســداران اســت .او سابقه ریاســت بنیاد
مســتضعفان و وزارت دفــاع در دولــت هاشــمی
رفســنجانی را دارد .فروزنــده اکنــون عضــو
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام اســت.
در کنــار ایــن اخبــار بعضــی رســانه هــا از
تغییــرات گســترده در حــوزه اقتصــادی خبــر
داده انــد .گفتــه مــی شــود وزیــر مســکن ،راه
و ترابــری ،وزیــر اقتصــاد ،وزیــر کار و رفــاه
در کنــار وزارت صنعــت از تغییــرات اساســی
دولــت خواهنــد بــود.
وزارت «صنعــت ،معــدن و تجــارت»
ازجملــه وزارتخانههایــی اســت کــه دولــت
الیحــه تفکیــک آن را بــه انضمــام تفکیــک

وزارتخانههــای «راهوشهرســازی» و «تعــاون،
کار و رفــاه اجتماعــی» بــه مجلــس تقدیــم
کــرد.
بــه نوشــته روزنامــه شــرق «در صــورت تفکیک
بخــش صنایــع از بازرگانــی ،شــریعتمداری
درعینحــال گزینــه پیشــنهادی بــرای وزارت
صنایــع هــم هســت .شــنیده شــده در ایــن
صــورت ،معــاون شــریعتمداری« ،حســن
یونــسســینکی» هــم یکــی از گزینههــای
وزارت بازرگانــی محســوب میشــود .ســینکی
همچنیــن معــاون شــریعتمداری در زمــان
تصــدی او بــر ایــن وزارتخانــه در دولــت اول
اصالحــات بــود».
روزنامــه شــرق در ادامــه نوشــته اســت:
عبــاس آخونــدی ،وزیــر «را هوشهرســازی» از
گزینههایــی اســت کــه موافقــان و مخالفــان
جــدی دارد؛ بااینحــال اگــر بنــا بــه تفکیــک
وزارتخانــه باشــد ،آخونــدی همچنــان از
گزینههــای احتمالــی وزارت مســکن اســت و
معــاون او یعنــی محمــد ســعیدنژاد احتمــاال
بــرای وزارت راه پیشــنهاد خواهــد شــد .از علــی
افشــانی ،اســتاندار فــارس هــم بــه عنــوان یكی
از گزینههــای احتمالــی وزارت را هوشهرســازی
نــام بــرده شــده اســت».
آخونــدی یکــی از گزینــه هــای شــهرداری

رییــس جمهــور افــزود :بایــد افــکار نســل
جــوان مــان را بپذیریــم و بــه رســمیت
بشناســیم و بــر مبنــای تفکــر نســل جــوان
کــه آینــده متعلــق بــه آنهاســت ،آینــده
کشــور را طراحــی برنامــه ریــزی کنیــم.
دکتــر روحانــی اظهــار داشــت :تصمیــم
مــا بــر ایــن اســت در دولــت دوازدهــم در
بخــش مشــاورت هــا ،دســتیاری هــا ودر
وزارتخانــه هــای مختلــف از نســل جــوان
اســتفاده کنیــم .ایــن موضــوع را در دولــت
تصویــب کردیــم کــه  2هــزار نفــراز جــوان
نخبــه را در وزارتخانــه هــا و دســتگاههای
مختلــف جــذب کنیــم.
رییــس جمهــور تصریــح کــرد :همچنیــن
دولــت بــرای بهــره گیــری از تــوان زنــان
فرهیختــه جامعــه برنامــه ریــزی کــرده
اســت.
دکتــر روحانــی تاکیــد کــرد کــه بایــد
زمینــه حضــور را بــرای زنــان و جوانــان
کشــور بیــش از گذشــته فراهــم کنیــم.
«طبــقآنچــه وعــده داده بــودم ،خــودم
و یارانــم تمــام تــاش و کوشــش خــود را
خواهیــم کــرد تــا بــه ایــن وعــده عمــل
کنیــم.»
پیــش از ســخنان رییــس جمهــور  3نفــر
از جوانــان بــه نمایندگــی از جوانــان و
دانشــجویان حاضــر در ایــن مراســم بــه
بیــان دیدگاههــا و نقطــه نظــرات خــود،
پیرامــون موضوعــات مختلــف پرداختنــد.

تهــران هــم هســت.
دربــاره وزارت جهــاد کشــاورزی هــم گفتــه می
شــود کــه ممکــن اســت محمــود حجتــی بــا
جدایــی از ایــن وزارتخانه شــهردار تهران شــود.
امــا حجتــی در اینبــاره مــی گویــد« :فعــا در
دولــت هســتم ،دارم کارم را انجــام مــی دهــم».
در همیــن حــال اخبــاری از احتمــال تغییــر در
دفتــر رییــس جمهــور بــه گــوش مــی رســد.
احتمــال کنــار گذاشــتن محمــد نهاوندیــان در
ایــن بــاره مطرح اســت .محمــد شــریعتمداری،
محمــود واعظــی و مرتضــی بانــک بــه عنــوان
گزینــه هــای احتمــاالی جایگزینــی نهاوندیــان
مطــرح هســتند.
همچنیــن گفتــه مــی شــود کــه ممکــن اســت
محمــد باقــر نوبخــت نیــز از ســخنگویی دولــت
کنــار گذاشــته شــود.
امــا دربــاره وزارتخانــه هــای فرهنگــی و
آموزشــی نیــز گمانــه زنــی هایــی مطــرح
اســت .گفتــه مــی شــود وزیــر آمــوزش و
پــرورش و علــوم تغییــر مــی کنــد در ایــن
بیــن شــایعاتی مبنــی بــر احتمــال معرفــی
شــهیندخت مــوالوردی معــاون امــور زنــان
رییــس جمهــور بــه عنــوان وزیــر آمــوزش و
پــرورش مطــرح شــده اســت .همچنیــن رضــا
فرجــی دانــا بــه عنــوان یکــی از گزینــه هــای
وزارت علــوم مطــرح اســت.
بــرای وزارت کار نیــز گزینــه هــای همچــون
محمــد علــی نجفــی و محمــد ســتاری فــر
مطــرح اســت.
بــا وجــود همــه ایــن گمانــه زنــی هــا امــا
حســینعلی امیــری معــاون پارلمانــی رییــس
جمهــور در بــاره تغییــرات در دولــت و مذاکــره
هــای احتمالــی بــا چهــره هــای مختلــف
گفــت« :آقــای روحانــی ارزیابیهــای خــود را
در زمینــه انتخــاب اعضــای كابینــه دارنــد ،در
ایــن زمینــ ه بررســیهایی را خواهنــد داشــت
كــه البتــه تــا حــدودی بررســیهای خــود
را انجــام دادهانــد و همچنــان هــم در حــال
مطالعــه موضــوع هســتند .امــا فعــا بــا كســی
راجــع بــه موضــوع كابینــه آینــده صحبــت
نشــده اســت».

سیاسی
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خبر

رئیس کل دادگستری استان کرمان:

فاطمه راکعی:

دست پلید استکبار جهانی در عملیات
تروریستی تهران مشهود است
رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان
ضمــن محکــوم نمــودن اقدامــات
تروریســتی تهــران ،گفــت :دســت پلیــد
مثلــث اســتکبار جهانــی ،صهیونیســت
و خانــدان منحــوس ســعودی در واقعــه
تروریســتی در بــارگاه مقــدس حضــرت
امــام راحــل(ره) و مجلــس شــورای
اســامی مشــهود اســت.
ایســنا /یــداهلل موحــد ،در جلســه شــورای
عالــی قشــر بســیج حقــوق دانــان اســتان
کرمــان گفــت :امــروز رژیــم آل ســعود در
کشــورهای اســامی ایــن قبیــل جنایــات
تروریســتی را برنامــه ریــزی و پشــتیبانی
مــی نمایــد و مســلمانان را مظلومانــه بــه
خــاک و خــون مــی کشــند.
نماینــده عالــی قــوه قضائیــه در اســتان
کرمــان تصریــح کــرد :یقینــا ایــن اقدامــات
وحشــیانه ،ملــت مقــاوم و سلحشــور ایــران

را مقــاوم تــر و در پیمــودن مســیر راســخ
تــر مــی نمایــد.
ضــرورت ترویــج فرهنــگ اســتفاده از
اســناد رســمی در جامعــه
وی بــا بیــان اینکــه اجــرای طــرح هــر
مســجد یــک حقــوق دان در شــهر کرمــان
کمــک خوبــی بــه بهداشــت حقوقــی
جامعــه مــی نماید،گفت:ترویــج فرهنــگ
اســتفاده از اســناد رســمی در جامعــه در
حــل و فصــل بســیاری از دعــاوی کمــک
فراوانــی مــی کنــد.
وی گفــت :ارتقــای ســطح آگاهــی هــای
حقوقــی وقضائــی مــردم منجــر بــه اصــاح
روابــط اجتماعــی و حقوقــی مــردم مــی
گــردد و ترویــج فرهنــگ صلــح و ســازش
در جامعــه ضــرورت دارد.
ایــن مقــام ارشــد قضائــی اســتان بــا اشــاره
بــه اینکــه برنامــه پیشــگیری رشــد مــدار

فراکسیون زنان برای گردآوری
زنان متکدی ،تدبیری بیندیشد

در مــدارس کرمــان در حــال اجــرا اســت،
بیــان کــرد :همــکاری و تعامــل بســیار
خوبــی بیــن سیســتم قضایــی و آمــوزش
و پــروش در جهــت آگاهــی بخشــی بــه
دانــش آمــوزان در راســتای پیشــگیری از
وقــوع جرائــم برقــرار شــده اســت.
در حــوزه فضــای مجــازی وشــبکه هــای
اجتماعــی کــم کاری صــورت گرفتــه اســت
وی بــه آســیب هــا و مشــکالت فضــای
مجــازی و شــبکه هــای اجتماعــی اشــاره
کــرد و افــزود :طــی ســال هــای گذشــته
در حــوزه فضــای مجــازی آن طــور کــه
شایســته اســت کاری صــورت نپذیرفتــه

اســت و اگــر امــروز یــک فضــای ســایبر
ملــی داشــتیم شــاهد ایــن حجــم مشــکالت
در ایــن حــوزه نبودیــم.
وی بــه اجــرای طــرح فضــای مجــازی پــاک
از ســوی بســیج حقــوق دانــان اشــاره کــرد
و افــزود :موضــوع فضــای مجــازی وشــبکه
هــای اجتماعــی یــک بحــث جــدی در
کشــور محســوب مــی شــود
موحــد خاطرنشــان کــرد :روزانــه شــاهد
حجــم زیــادی از تبــادل اطالعــات در
شــبکه هــای اجتماعــی هســتیم در حالــی
کــه ســرورهای برخــی از ایــن شــبکه هــا
در خــارج از کشــور مــی باشــند.

شورای شهر کرمان برای چندمین بار بعد از انتخابات ،سیاسی برگزار شد

درخواست دوباره اکثر اعضای شورای چهارم :آراء بازشماری شود
گفتارنــو /شســت شــورای شــهر کرمــان بــرای
چندمیــن بــار بعــد از برگــزاری پنجمیــن دوره
انتخابــات شــوراهای اســامی شــهر و روســتا
کــه همزمــان بــا دوازدهمیــن دوره انتخابــات
ریاســت جمهــوری برگــزار شــد بــا دســتور
کار اعتــراض بــه انتخابــات و نتایــج آراء مــردم
شــروع شــد.
بــا وجــود اینکــه نزدیــک  20روز از از زمــان
اعــام نتایــج انتخابــات شــورای شــهر کرمــان
مــی گــذرد تعــدادی از اعضــای شــورای فعلــی
شــهر کرمــان کــه در دوره پنجــم هــم کاندیدا
شــده بودنــد و بــا اختــاف رای از حضــور بــاز
ماندنــد معتــرض بــه نتایــج هســتند ایــن در
حالــی اســت پاســخ قاطــع مســئولین مربــوط
هنــوز ارائــه نشــده اســت.
یــک عضــو شــورای شــهر کرمــان در
ایــن نشســت اظهــار کــرد :از زاهــدی و
پورابراهیمــی نماینــدگان مــردم کرمــان و
راور در مجلــس شــورای اســامی بــه جهــت
مســاعدت هایــی کــه در مشــکالت انتخابــات
شــورای شــهر بــه وجــود آمــد و بــرای حــل
مشــکل ورود کردنــد تقدیــر و تشــکر مــی
کنــم .همچنیــن از محمــدی انارکــی رئیــس
هیئــت نظــارت بــر انتخابــات بــرای شــفاف
ســازی و رفــع ابهامــات و امــام جمعــه کرمــان
کــه مــار را پذیرفتنــد و بــه صحبــت هــای مــا
گــوش کردنــد تقدیــر و تشــکر مــی کنــم.
کمــال جوانمــرد افــزود :مــا در مــدار قانــون
حرکــت مــی کنیــم و منتظــر هســتیم و توقــع
داریــم دیگــران هــم در مــدار قانــون حرکــت
کننــد زیــرا رای مــردم حــق النــاس ســت
و مســئولین مربــوط بایــد بــر مــدار قانــون
پاســخ معترضیــن را بدهنــد.
وی تصریــح کــرد :واقعیــت هــا اگــر شــفاف
باشــند مــی پذیریــم و امیدواریــم کــه
محمــدی انارکــی و ســایر مســئولین مربــوط
بــا تصمیــم درســت اعتمــاد را بــه مــردم
برگرداننــد.
جوانمــرد خاطرنشــان کــرد :متاســفانه بــه
دیــد متهــم بــه مــا نــگاه کردنــد ،امــا همــه
بداننــد مــا معتــرض هســتیم و بــه دنیــال
مطالبــه گریــی مــردم مــی باشــیم ،بخــش
بزرگــی از حضــور مــردم بــه خاطــر اعضــای
شــورا اســت و مــا هیــچ اعتراضــی خــارج از
مــدار قانــون انجــام ندادیــم .وی در پایــان
صحبــت هــای خــود خواســتار انطبــاق آرای
بازشــماری شــده همــراه بــا لیســت نهایــی
شــد.
انتخابــات بــه انتصابــات شــورای شــهر بــدل
نشــود
عضــو دیگــر شــورای شــهر کرمــان اذعــان
کــرد :متاســفانه هیئــت نظــارت نظــاره مــی
کنــد و نمــی خواهیــم انتخابــات شــورای شــهر
بــه انتصابــات شــورای شــهر تبدیــل شــود.
حجــت االســام ربانــی هــم در ایــن نشســت
بــا تفســیر روایتــی از معصــوم (ع) گفــت:
«خدایــا مــن را موفــق بــدار کــه موافــق خوبان

باشــم و موافقــت کنــم بــا ابــرار» و موافــق
اشــرار نباشــم کــه متاســفانه خیلــی هــا امــروز
رفیــق اشــرار هســتند و «خدایــا بــه رحمــت
خــودت مــن را در مســیر بهشــت قــرار بــده».
وی افــزود :بایــد بدانیــم خداونــد همــه
گناهــان را مــی بخشــد اال حــق النــاس را و
حــق النــاس حتــی در قیامــت هــم بخشــیده
نمــی شــود ،در انتخابــات هــم اگــر فــردی
بــه حــق النــاس توجــه نکــرده اســت بایــد
در ایــن شــب هــای قــدر از خداونــد طلــب
مغفــرت کنــد کــه شــاید بخشــیده شــود.
ایــن عضــو شــورای شــهر بــا بیــان اینکــه
طبــق قانــون بایــد ده درصــد صنــدوق هــا
بازشــماری شــود ادامــه داد :متاســفانه تــا
کنــون در بازشــماری هــا اختــاف رای باالیــی
وجــود دارد .وی در بخــش دیگــری از ســخنان
خــود گفــت :مجــری تمــام پــروژه هــای
عمرانــی کــه در ســطح شــهر در حــال انجــام
اســت شــهرداری مــی باشــد و اجــرای هــر
پــروژه ای هــم در شــهر بــا مجــوز و مصوبــه
شــورای شــهر انجــام مــی شــود.
شــورا دعــوت نشــد .وی ادامــه داد :هزینــه
هــای عمرانــی توســط شــهرداری پرداخــت
مــی شــود و پاســخگوی هــر پــروژه ای
شــهرداری اســت و هزینــه هــا هــم توســط
شــهرداری پرداخــت مــی گــردد .او بــا اشــاره
بــه خبــر بازگشــایی مســیر گلبازخــان گفــت:
پیامکــی آمــد کــه مســیر گلبازخــان بــا
حضــور اســتاندار بازگشــایی شــد و متاســفانه
هیــچ یــک از اعضــای شــورا حضــور نداشــتند.
وی اضافــه کــرد :از شــهردار پاســخ خواســتم و
او گفــت کــه دعــوت کننــده اســتانداری بــوده
اســت و مــا بایــد ایــن دو مــاه را تعطیــل
کنیــم تــا اســتاندار خــود کارهــا را بــر عهــده
گیرنــد .حجــت االســام ربانــی اضافــه کــرد:
واهلل قســم مــی خــورم کــه شــورای چهــارم
خدماتــی کــرده اســت بــی نظیــر اســت و
نبایــد دیگــران ایــن خدمــات را بــه نــام خــود
رقــم بزننــد.
برای پسماند مصوبه بدهیم
مهنــوش مومنــی بــا بیــان اینکــه هیــچ دوره
ای از انتخابــات شــاهد ایــن حجــم اعتراضــات
نبودیم،گفــت :بــه نظــر مــن تقابــل ملــت
و دولــت کار درســتی نیســت و ایــن بــی
اعتمــادی مــردم را در پــی دارد ،حداقــل
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روشــن شــود کــه آراء بــه چــه شــکلی بــوده
اســت.
وی افــزود :نماینــدگان مجلــس شــورای
اســامی هــم بایــد بداننــد اگــر تخلفــی
صــورت گرفتــه باشــد دو ســال دیگــر تخلفــات
را خــود خواهنــد دیــد.
وی همچنیــن بــه طــرح پســماند اشــاره کــرد
و ادامــه داد :شــورای پنجــم تــا آنجــا کــه مــی
دانــم تخصصــی در زمینــه پســماند نــدارد
و ایــن موضــوع بــر زمیــن خواهــد مانــد و
تقاضــا دارم در ایــن شــورا مصوبــه ای بــرای
ایــن موضــوع تعییــن شــود.
آرای برخی به یک باره چهاربرابر شد
رویــا دیــوان بیگــی هــم معتــرض بــه نتایــج
انتخابــات بــود و گفــت :متاســفانه اگــر ایــن
رونــد در پیــش گرفتــه شــود مــردم را نســبت
بــه انتخابــات آتــی دلســرد خواهــد کــرد.
وی انتخابــان شــورا را دارای تخلــف رای
و جابــه جایــی آراء دانســت و خواســتار
پاســخگویی مســئوالن مربــوط بــه اعتراضــات
مردمــی شــد و افــزود :رای برخــی بــه یــک
بــاره چهــار برابــر شــد و مــا از ایــن بابــت
متاســف هســتیم و بایــد حتمــا پیگیــری شــود
زیــرا کرمــان مرکــز و پیشــانی اســتان اســت.
وی اظهــار کــرد :چشــم پوشــی در تخلفــات
شــورای شــهر کامــا روشــن بــوده اســت و
مــی خواهیــم در اســرع وقــت نتایــج اعــام
شــود.
تفاوت آرای نفر دوم و سوم زیاد است
زهــرا لــری هــم ســخنان خــود را بــا اعتــراض
بــه نتایــج انتخابــات شــورا در شــهر کرمــان
آغــاز کــرد و گفــت :اعــام نتایــج بازشــماری
اول بهــت و تعجــب مــردم را در پــی داشــت
و نتیجــه ای منطقــی نبــود ،اگــر لیســتی کــه
در انتخابــات دوره پنجــم را در نظــر بگیریــم
لیســت مــورد در ابتــدا و وســط و انتهــا
اســامی ای را داشــت کــه هماهنــگ نبودنــد.
وی بــا بیــان اینکــه یکــی دیگــر از نقــاط
ابهــام انتخابــات تفــاوت آراء بیــن نفــر دوم
و ســوم یعنــی  14هــزار رای اســت ،ادامــه
داد:خســتگی افــراد مســئول شــمارش آراء
در بعــد از انتخابــات و در لحظــه شــمارش
آراء هــم باعــث ایــن اشــتباهات مــی شــود و
طبیعــی اســت.
وی افــزود :در برخــی شــهرها اجــازه دادنــد

تــا افــراد اســتراحت کننــد و روز بعــد کار
شــمارش آراء شــورا را آغــاز نماینــد ،امــا چــرا
ایــن در شــهر کرمــان لحــاظ نشــده اســت؟
مــردم نمــی پذیرنــد و نمــی پســندند کــه
چــرا مســوولینی کــه ولــی نعمــت مــردم
هســتند حساســیت قابــل توجــه ای در
شــمارش آراء نداشــتند.
وی ادامــه داد :اصــوال افــراد شــرکت کننــده
در انتخابــات ریاســت جمهــوری بیشــتر از
شــوراها اســت امــا اکنــون بــا تعجــب مــی
بینیــم کــه میــزان آراء شــورای شــهر از
ریاســت جمهــوری در کرمــان بیشــتر شــده
اســت .وی تصریــح کــرد :متاســفانه تــا کنــون
حــق مــردم را برنگرداندنــد و مســئولین
مربــوط بایــد بــه نوعــی بــه اعتراضــات افــراد
پاســخ دهنــد و ایــن حــق مســلم کاندیداهــا
بــوده اســت.
در مقابــل  7هــزار رای یــک میلیــارد و 500
میلیــون تومــان پرداخــت شــده اســت
ایــن عضــو شــورای شــهر همچنیــن بــه تعــداد
نماینــده کاندیداهــا در پــای صنــدوق هــای
رای معتــرض بــود و بیــان کــرد :همــه افــراد
تنهــا شــش نماینــده را در پــای صنــدوق
هــای رای ســطح شــهر داشــتند و متاســفانه
اجــازه حضــور نماینــده را در پــای صنــدوق
هــای رای بــرای شــمارش دوبــاره را ندادنــد.
لــری گفــت :از اعضــای شــورای نگهبــان مــی
خواهــم کــه بــا ایــن وضعیــت بــه وجــود
آمــده ورود کننــد ،زیــرا پــای اعتمــاد مــردم
در میــان اســت .فرمانــدار متاســفانه همــه
چیــز را کــذب مــی بینــد و برخــورد درســتی
هــم از روز اول نداشــته انــد و بنــده مــدرک
مســتند دارم کــه در مقابــل  7هــزار رای یــک
میلیــارد و  500میلیــون تومــان پرداخــت
شــده اســت.
رانت پیدا می شود
ســعید گیالنــی هــم در ایــن جلســه انتخابــات
پنجمیــن دوره را یــک انتخابــات مهندســی
شــده دانســت و ادامــه داد :عــدم حضــور
شــورای چهــارم در شــورای پنجــم مهندســی
شــده اســت ،حــق مــن اســت بدانــم در هــر
محلــه ای کــه خدمــت کــردم چــه تعــداد آراء
داشــتم .وی تاکیــد کــرد :در یــک صنــدوق
بازشــماری شــده بــرای یــک فــرد منتخــب
 160رای اضافــه شــمرده شــده اســت و ایــن
تفــاوت بایــد پیگیــری شــود .وی گفــت :مــا
نماینــده مــردم در ایــن شــورا هســتیم و
متاســفانه اعضایــی مــی خواهنــد در شــورا راه
پیــدا کننــد کــه منتصــب هســتند و طبیعتــا
رانــت را بــه وجــود خواهــد آورد و متاســفانه
ایــن افــراد منتصــب مــی خواهنــد بــه عنــوان
نماینــده مــردم صندلــی هــا را بگیرنــد.
رای تمام نماینده ها بازشماری شود
صدیقــه زاهــدی هــم گفــت :بــرای اینکــه
شــبهاتی در جامعــه ایجــاد شــده و بــرای
اینکــه اعتمــاد بــه مســئولین برگــردد رای
تمــام نماینــده هــا بازشــماری شــود.

بــه دنبــال خبــر تشــکیل فراکســیون زنــان
شــورای شــهر بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد
کــه آســیب پذیــری زنــان در ابعــاد شــهری
مســالهای اســت کــه در ادوار مختلــف مطــرح
و بررســی شــده اســت و یکــی از گروههــای
عمــده زنــان آســیب پذیــر کــه در فضــای
شــهری دیــد ه میشــود ،حضــور زنــان کارتــن
خــواب و تکدیگــر اســت .بــه نظــر میرســد
فراکســیون زنــان شــورای شــهر الزم اســت بــه
ایــن موضــوع نــگاه ویــژهای داشــته و در اولیــن
قدمهــای خــود بــه ایــن مســاله رســیدگی کنــد.
فاطمــه راکعــی ،دبیــر کل جمعیــت زنــان
مســلمان نواندیــش بــا ابــراز خوشــحالی از
تشــکیل فراکســیون زنــان شــورای شــهر تهــران
بــه «همبســتگی» میگویــد :شــورای شــهر
یــک امــکان مناســب را ایجــاد میکنــد کــه
در خصــوص مســائل مربــوط بــه زنــان ،زنــان
آســیب دیــده و کــودکان در معــرض آســیب،
بیندیشــیم .بــه نظــر میرســد ایــن فراکســیون
نــه تنهــا در خصــوص زنــان بلکــه در رابطــه
بــا معلولیــن ،ســالمندان و کــودکان نیــز
میتوانــد کارهــای تاثیرگــذاری انجــام دهــد.
او بــا اشــاره بــه جمــعآوری زنــان و کــودکان
متکــدی ادامــه میدهــد :بایــد بــا روشهــای
ســنجیده ایــن زنــان را گــردآوری کنیــم.
جم ـعآوری آنهــا بــدون هیــچ فکــر و اندیشــه
ای ،کاری اســت کــه تــا پیــش از ایــن نتیجـهای
را حاصــل نکــرده اســت .امیــدوارم بــا ارتباطاتــی
کــه قطعــا خانمهــای حاضــر در شــورای شــهر،
بــا ان جــی اوهــای فعــال و متخصصیــن دارنــد،
بتواننــد در ایــن زمینــه گامهای مثبتــی بردارند.
راکعــی بــا بیــان اینکــه حضــور زنــان متکــدی
چهــره شــهر تهــران را خدشــه دار کــرده اســت
اضافــه میکنــد :امیدواریــم و انتظــار داریــم کــه
هــم شــورای شــهر جدیــد و هــم فراکســیونی
کــه در حــال تشــکیل شــدن اســت ،وارد عمــل
شــوند و بــرای ایــن موضــوع تدبیری بیندیشــند.
جمـعآوری ایــن زنــان طرحــی اســت کــه باید با
ســرعت روی آن کار شــود .مــا نیــز طرحهایــی
بــرای گــردآوری متکدیــان زن و کــودک از
ســطح شــهر داریــم .در واقــع بایــد بــه صــورت
پایلوتــی عمــل شــود؛ زنــان شناســایی شــوند و
بــدون اعمــال خشــونت بــه آنهــا سروســامان
داد تــا از یــک رفــاه نســبی برخــوردار شــوند.
راکعــی در اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه زنــان
بایــد انتظــار رســیدگی بــه مســائل شــهری
خــود را از فراکســیون زنــان شــورای شــهر
داشــته باشــند میگویــد :زنــان مطالبــات
متعــددی دارنــد؛ برخــی بــه حــوزه دولــت و
وزارت خانههــای خــاص مربــوط میشــود
و برخــی دیگــر بــه مجلــس مربــوط اســت
و بــرای پیگیــری هرکــدام از آنهــا ،مقــررات
و قوانینــی وجــود دارد .او ادامــه میدهــد:
آنچــه مربــوط بــه حقــوق شــهروندی اســت
و امــروز از هــر مســال ه دیگــری مهمتــر
اســت ،توجــه بــه زنــان آســیب دیــده و
متکدیــان فعــال در پایتخــت اســت .خانمهــا
بایــد مطالعــه کننــد و حــوزه فعالیــت خــود و
امکانــات قانونــی خــود را بشناســند .کســانی
کــه دغدغــه انجــام کارهــای بنیــادی و اصولــی
را دارنــد ،بایــد بــا زمــان بنــدی مناســب و
برنامــه ریــزی فعالیــت کننــد .بنابرایــن تشــکیل
ایــن فراکســیون میتوانــد گام مثبتــی در
تحقــق ابعــادی از حقــوق شــهروندی باشــد.
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مهدی سیاوشی:

خبر

راه اندازی کرسی پسته با
مشارکت بخش خصوصی و
دانشگاه

در اولیــن جلســه کارگــروه کشــاورزی
و آب دفتــر نمایندگــی اتــاق بازرگانــی
در رفســنجان ،عبــاس عســجدی
مدیــر اجرایــی ایــن دفتــر از بررســی
طــرح راه انــدازی کرســی پســته در
رفســنجان بــا مشــارکت اتــاق بازرگانــی
و دانشــگاه هــای رفســنجان خبــر داد.
نمایندگــی اتــاق بازرگانــی در رفســنجان/
علــی بســاوند عضــو هیــات مشــورتی
دفتــر نمایندگــی اتــاق بازرگانــی
رفســنجان در ایــن نشســت گفــت :
بــر اســاس پیشــنهادات ارایــه شــده
در جلســه ،ســعی خواهیــم کــرد
پایــان نامــه هایــی کــه بــا موضــوع
پســته در دانشــگاه هــای رفســنجان
ارایــه شــده انــد را کاربــردی نماییــم.
عضــو هیــات مشــورتی دفتــر نمایندگــی
اتــاق بازرگانــی رفســنجان افــزود :
ایــن کار از طریــق ارتبــاط موثــر تــر
کارگــروه کشــاورزی و آب بــا دانشــگاه
هــای رفســنجان عملیاتــی مــی شــود.
رییــس اداره جهــاد کشــاورزی رفســنجان
هــم در ایــن جلســه از افزایــش بهــره وری
و اســتفاده از کشــت هــای جایگزیــن
بــه عنــوان دو راهبــرد اصلــی بــرای
تغییــر شــرایط نامســاعد درآمــد از
بخــش کشــاورزی شهرســتان یــاد کــرد.
رضایــی گفــت :در شــرایطی کــه آب
بــه میــزان کافــی در منطقــه وجــود
نــدارد اصــرار بــر نگــه داشــتن و
افزایــش ســطح زیرکشــت ،کار صحیحــی
نیســت و بایــد شــرایط بــه ســمت
افزایــش بهــره وری ســوق داده شــود.
وی همچنیــن درخصــوص لــزوم اســتفاده
از کشــت هــای جایگزیــن نیــز یــاداور
شــد  :کار کشــت هــای جایگزیــن در
رفســنجان آغــاز شــده و محصوالتــی
همچــون گل محمــدی  ،زرشــک و عنــاب
بــا صرفــه اقتصــادی بســیار خــوب مــی
تواننــد بــه عنــوان کشــت هــای جایگزیــن
پســته مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد.
رضایــی تاکیــد کــرد :اســتفاده از
کشــت هــای جایگزیــن بــه منزلــه
رهــا کــردن محصــول پســته در
منطقــه نیســت بلکــه هــدف اســتفاده
بهینــه از منابــع بــرای اقتصــادی
کــردن کشــاورزی در منطقــه اســت.
مدیــر اجرایــی دفتــر نمایندگــی اتــاق
بازرگانــی رفســنجان گفــت :طــرح راه
انــدازی کرســی پســته در رفســنجان
بــا مشــارکت اتــاق بازرگانــی و دانشــگاه
هــای رفســنجان در دســت بررســی اســت.
عبــاس عســجدی گفــت :پیــرو پیشــنهاد
ارایــه شــده توســط محمدرضــا رنجبــر
نماینــده شــرکت پســته ابطحــی در
ایــن کارگــروه ،ســعی خواهیــم کــرد
بــا همــکاری انجمــن پســته ایــران،
پژوهشــکده پســته ایــران ،مرکــز
مطالعــات و پژوهــش هــای اقتصــادی
اتــاق کرمــان و دانشــکده هــای
کشــاورزی شهرســتان ،بحــث راه انــدازی
کرســی پســته را امــکان ســنجی و در
صــورت تاییــد راه انــدازی نماییــم .
وی هــدف اولیــه از راه اندازی این کرســی
را تجمیــع و ارزیابــی اطالعات دانشــگاهی
و تجربیــات بخــش خصوصــی و ارایــه
توصیــه بــه کشــاورزان منطقــه بیــان کرد.
مدیــر اجرایــی دفتــر نمایندگــی اتــاق
بازرگانــی رفســنجان همچنیــن گفــت:
بــر اســاس مباحــث ارایــه شــده در
ایــن نشســت بــه نظــر مــی رســد
تشــکیل زیرکارگــروه هایــی همچــون
ســم و کــود و آب بــا حضــور بخــش
دانشــگاهی ضــروری بــه نظــر مــی رســد.

هواپیمایی ماهان ،افتخار کرمان و ایران است
رئیــس کمیســیون گردشــگری و خدمــات
اتــاق کرمــان گفــت :مــردم و فعــاالن
گردشــگری اســتان از هواپیمایــی ماهــان
کــه تاســیس آن در کرمــان بــوده ،انتظــار راه
انــدازی پــرواز خارجــی را دارنــد.
روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی اســتان کرمــان /مهــدی
سیاوشــی در نشســت اعضــای کمیســیون
گردشــگری بــا نماینــده هواپیمایــی ماهــان،
افــزود :کرمــان جــزء معــدود اســتان هایــی
اســت کــه پــرواز خارجــی نــدارد و همیــن
موضــوع بــر روی حضــور مســتقیم گردشــگر
در کرمــان و رونــق گردشــگری اســتان
تاثیرگــذار بــوده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکت هواپیمایــی
ماهــان افتخــار کرمــان و ایــران اســت کــه راه
انــدازی ایــن شــرکت باعــث تحــول در صنعت
هواپیمایــی کشــور شــد ،ادامــه داد :انتظــارات
مــردم اســتان کرمــان از هواپیمایــی ماهــان
بیــش از ســایر شــرکت هــای هواپیمایــی
اســت.
سیاوشــی ،اظهــار کــرد :فعــاالن گردشــگری
معتقدنــد قیمــت بلیــط پــرواز کرمــان-
تهــران در مقایســه بــا پروازهــای مشــابه
ماهــان و ســایر خطــوط هواپیمایــی از نظــر
مســافت و ســاعت پــروازی ،گــران تــر اســت
و بــه همیــن دلیــل هزینــه حضــور گردشــگر
در کرمــان بیشــتر مــی شــود و ممکــن اســت
تورهــا و گردشــگران ،کرمــان را از لیســت
گردشــگری خــود خــارج کننــد.
رئیــس کمیســیون گردشــگری و خدمــات
اتــاق کرمــان بــه شــرکت هواپیمایــی ماهــان
پیشــنهاد داد از مانیتورهــای پروازهــای
ماهــان و مجــات داخلــی بــرای معرفــی و
تبلیــغ بیشــتر کرمــان اســتفاده کننــد تــا
شــاهد رونــق بیشــتری در گردشــگری اســتان
باشــیم.
وی بــه ســرمایه گــذاری شــرکت هواپیمایــی
ماهــان در منطقــه حفاظــت شــده خبــر
شهرســتان بافــت و بخــش شــهداد کرمــان

در راســتای اجــرای سیاســت هــای اقتصــاد
مقاومتــی اشــاره کــرد و گفــت :ایــن فعالیــت
هــا بــه اصــرار اســتان در ایــن مناطــق انجــام
مــی شــود.
سیاوشــی ،بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکت
هواپیمایــی ماهــان تحریــم شــده و ایــن
تحریــم هــا در اختیــار ایــن شــرکت نیســت،
افــزود :همچنیــن تســهیالتی کــه هواپیمایــی
ماهــان از بانــک هــا دریافــت مــی کنــد از
ســهمیه اســتان کرمــان نیســت بلکــه از
ســهمیه تســهیالت ملــی اســتفاده مــی شــود.
انتقــادات و پیشــنهادات بــه هواپیمایــی
ماهــان
در ادامــه ایــن نشســت انتقاداتــی بــه
شــرکت هواپیمایــی ماهــان وارد شــد کــه
مــی تــوان بــه انحصــاری بــودن فعالیــت
هواپیمایــی ماهــان در فــرودگاه کرمــان،
انجــام پروازهــای کرمــان -تهــران و برعکــس
در ســاعات مــرده پــروازی ،گــران بــودن
قیمــت بلیــط پروازهــای ماهــان ،عــدم
جــذب نیــرو از دانشــگاه هواپیمایــی ماهــان
کرمــان بــرای فعالیــت در ایــن شــرکت،
نبــود پــرواز خارجــی و پروازهــای پشــت
ســر هــم (کانکشــن) ،اشــاره کــرد .همچنیــن
فعــاالن گردشــگری چنــد پیشــنهاد را بــه
هواپیمایــی ماهــان ارایــه کردنــد کــه در ایــن
رابطــه مــی تــوان بــه تعطیــل کــردن دفاتــر
فــروش بلیــط هواپیمایــی ماهــان در کرمــان
و واگــذاری فعالیــت آنهــا بــه آژانــس هــای
داخــل اســتان ،راه انــدازی پروازهــای منطقــه
ای ،حمایــت هواپیمایــی ماهــان از افــراد وارد
کننــده تــور بــه کشــور در زمینــه پذیرفتــن
هزینــه بلیــط آنهــا بــرای دعــوت بــه اســتان
کرمــان ،امــکان مشــاهده و خریــد بلیــت بــه
صــورت آنالیــن بــرای حــدود یــک ســال بعــد،
نــام بــرد.
هواپیمایی ماهان انحصاری نیست
در ادامــه ایــن نشســت معــاون بازرگانــی
هواپیمایــی ماهــان گفــت :هیــچ انحصــاری
بــرای پروازهــای داخلــی و خارجــی بــرای

هیــچ شــرکت هواپیمایــی وجــود نــدارد و
هواپیمایــی ماهــان نیــز انحصــاری نیســت و
همــه شــرکت هــای هواپیمایــی مــی تواننــد
بــا یکدیگــر رقابــت کننــد.
حســین ابراهیمــی افــزود :تفــاوت نــرخ بلیــط
پروازهــای ماهــان بــا ســایر شــرکت هــای
هواپیمایــی در هزینــه هــا و ســرمایه گــذاری
هایــی اســت کــه ماهــان انجــام داده و بــه
همیــن دلیــل میــزان رضایتمنــدی مشــتریان
مــا کــه بــه داخــل ایــران ســفر مــی کننــد 85
درصــد اســت.
وی ادامــه داد :هواپیمایــی ماهــان بیشــترین
گردشــگر را وارد ایــران و همچنیــن از ایــران
خــارج مــی کنــد بــه طــوری کــه روزانــه هــزار
نفــر بیــن شــرق و غــرب جهــان از ایتالیــا
تــا هنــد ،از ترکیــه تــا چیــن و ...توســط
هواپیمایــی ماهــان جابــه جــا مــی شــوند.
ابراهیمــی ،تصریــح کــرد :قیمــت بلیــط
پروازهــای ماهــان در کرمــان ،بــه دلیــل ایــن
اســت کــه یــا شــرکت هواپیمایــی دیگــری بــه
کرمــان نیامــده و یــا اگــر ورود کــرده کمتــر
پــرواز داشــته اســت.
معــاون بازرگانــی هواپیمایــی ماهــان ،در
رابطــه بــا راه انــدازی پــرواز خارجــی در
کرمــان افــزود :هواپیمــا بــرای انجــام پــرواز
خارجــی نیازمنــد نصــب قطعــه ای مختــص
ایــن پروازهاســت کــه تهیــه و وارد کــردن
آن بــه کشــور و تامیــن هزینــه هــای خریــد
آن ســخت اســت امــا امیدواریــم پــس از
نصــب ایــن قطعــه ،پــرواز خارجــی کرمــان (
کرمــان -دبــی) نیــز بــه صــورت برنامــه ای و
مشــخص راه انــدازی شــود.
وی اظهــار کــرد :در حــال حاضــر آژانــس
هــای مســافرتی هــر زمــان پــروازی را بــه
صــورت چارتــر بــرای خــارج از کشــور
درخواســت کننــد ،قابــل انجــام اســت و در
غیــر ایــن صــورت راه انــدازی پــرواز خارجــی
مشــخص و حتــی پروازهــای پشــت ســر هــم
در شــرایط فعلــی وجــود نــدارد.
ابراهیمــی ،در ادامــه گفــت :در پذیــرش

نیــروی کار بــرای شــرکت هواپیمایــی ماهــان
اولویــت بــا کرمانــی هاســت کــه اگــر مــدارک
و شــرایط الزم را داشــته باشــند پذیرفتــه
مــی شــوند و اینگونــه نیســت کــه از کرمــان
جــذب نیــرو وجــود نداشــته باشــد.
وی پیشــنهاد حمایــت هواپیمایــی ماهــان از
افــراد واردکننــده تورهــای گردشــگری بــه
کشــور بــرای دعــوت بــه اســتان کرمــان را
پذیرفــت و گفــت :بلیــط هــای هواپیمــای
ایــن تورگردانــان بــا  50درصــد تخفیــف
فروختــه خواهــد شــد .ابراهیمــی ،در رابطــه
بــا درخواســت افزایــش زمــان دسترســی بــه
اطالعــات پروازهــا و خریــد بلیــت بــه صــورت
آنالیــن نیــز گفــت :ایــن مهــم بایــد بــرای
پروازهــای بیــن المللــی  330روز باشــد کــه
امیدواریــم در پروازهــای داخلــی و خارجــی
بتوانیــم امــکان تهیــه بلیــط بــرای حداقــل
چنــد مــاه بعــد را فراهــم کنیــم.
شــرکت هــای بــزرگ اســتان مدیــون
هواپیمایــی ماهــان هســتند
در ادامــه نایــب رییس کمیســیون گردشــگری
گفــت :شــرکت هــای بــزرگ اســتان ماننــد
مــس و گل گهــر و ...بخشــی از پیشــرفت
خــود را مدیــون وجــود هواپیمایــی ماهــان و
راه انــدازی روزانــه پروازهــای کرمــان -تهــران
و بــر عکــس هســتند زیــرا در ابتــدای کار
کارشناســان بخــش هــای مختلــف هــر روز
ســفرهای کاری خــود را انجــام مــی دادنــد
و کارهــا پیــش مــی رفــت.
مســعود دهقانــی ،افــزود :فعالیــت هایــی
کــه شــرکت هواپیمایــی ماهــان قــرار اســت
در راســتای اجــرای اقتصــاد مقاومتــی در
کویــر لــوت انجــام دهــد اگــر اجرایــی شــود
دگرگونــی در بخــش هــای مختلــف بــه ویــژه
گردشــگری منطقــه ایجــاد خواهــد شــد.
وی ادامــه داد :همچنیــن هواپیمایــی ماهــان
قــرار اســت بــا حضــور ســرمایه گــذاران چینی
در کویــر لــوت ،اقدامــات قابــل توجهــی انجــام
دهــد کــه اگــر محقــق شــود ،گنجــی را در آن
منطقــه کرمــان خواهیــم داشــت.

 73جایگاه  CNGدر استان کرمان از نعمت
گاز طبیعی برخوردار میباشند

مهنــدس محمــد علــی ودیعتــی مدیــر
عامــل شــرکت گاز اســتان کرمــان خدمــت
رســانی بــه مــردم شــریف اســتان کرمــان را
بــا اهمیــت تلقــی نمــود و گفــت  :یکــی
از اهــداف مهــم ایــن شــرکت رضايــت
مشــترکین و رســيدن بــه حداكثــر بهــره
وري اســت.
سیاســت روشــن /وی ضمــن اعــام بهــره
منــدی  832روســتا و  48شــهر در اســتان
کرمــان از نعمــت گاز طبیعــی ادامــه داد :بــا
تدابیــر پیــش بینــی شــده در وزارت نفــت
و شــرکت ملــی گاز ایــران رونــد رو بــه
رشــدی در اجــرای و تکمیــل پــروژه هــای
گازرســانی ایــن اســتان شــاهد هســتیم کــه
امیدواریــم بــا تخصیــص بودجــه و اعتبــارات
الزم بتوانیــم تــا پایــان ســال ،بســیاری از
آنــان را اتمــام و بــه بهــره بــرداری برســانیم.

مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان کرمــان
بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر عملیــات
اجرایــی گاز رســانی بــه  8شــهر و 202
روســتا در دســت اجــرا مــی باشــد ادامــه
داد :شــهر هــای جــوزم ،هنــزا ،هجــدک،
ارزوئیــه ،درب بهشــت ،جیرفــت ،نرماشــیر و
فهــرج از جملــه ایــن شــهر هــا مــی باشــند
کــه امیدواریــم بــا همــکاران و تــاش
پیمانــکاران بومــی ،پــروژه هــای مذکــور
هــر چــه ســریعتر بــه اتمــام برســند.
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان کرمــان از
برخــورداری  73جایــگاه ســی.ان.جی در
اســتان خبــر داد و گفــت :ســعی مســئوالن
در ایــن نظــام خدمــت رســانی بــه مــردم
اســت چــون هــدف اصلــی ایــن انقــاب كــه
بــا رهبــری هــای پیامبــر گونــه امــام راحــل
بــه پیــروزی رســید ،چیــزی جــز خدمــت

كــردن بــه مــردم نبــوده اســت.
مهنــدس محمــد علــی ودیعتــی در ادامــه
گفــت :راه انــدازی و بهــره بــرداری73
جایــگاه فعــال در اســتان نشــان از تــاش
و کوشــش مهندســان و کارکنــان ایــن
مجموعــه و پیگیریهــای دولــت تدبیــر و
امیــد اســت کــه در جهــت افزايــش ســطح
رفــاه جامعــه و افزايــش ترجيــح مــردم
بــراي اســتفاده از ســي.ان.جي بــه واســطه
امكانــات رفاهــي مناســب و در دســترس و

ارزان بــودن ايــن ســوخت صــورت گرفتــه
اســت.
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان کرمــان
ادامــه داد :بــا بهــره منــدی شــهرهای
جنوبــی اســتان از نعمــت گاز طبیعــی و
درخواســت هــای اعــام شــده از ســوی
شــرکت هــای خصوصــی جهــت راه انــدازی
جایــگاه هــای  CNGامیدواریــم بــا توســعه
ایــن ســوخت پــاک کمــک شــایانی بــه
محیــط زیســت نماییــم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کرمان:

لزوم همکاری بانکها در جهت رفع مشکالت تولید
معــاون اســتاندار کرمــان گفــت :ضــرورت
فعالســازی ظرفیــت هــای تولیــدی
صنایــع کوچــک ،متوســط و ارتقــاء تــوان
رقابــت پذیــری آنهــا و همچنیــن بــا
عنایــت بــه نقــش برجســته و بــی بدیــل
واحدهــای تولیــدی کوچــک و متوســط
در ایجــاد اشــتغال و تحقــق اهــداف
اقتصــاد مقاومتــی ،الزم اســت تــا در
شــرایط حاضــر ،بانــک هــا نقــش موثرتــر
و کاراتــری را جهــت حمایــت از بنــگاه
هــای کوچــک و متوســط ایفــاء نماینــد.
سیاســت روشــن /محمدرضــا فتــوت

در دومیــن جلســه کارگــروه تســهیل و
رفــع موانــع تولیــد گفــت :وظیفــه ذاتــی
اداره کل محیــط زیســت ،حفــظ محیــط
زیســت اســت و در جهــت جلوگیــری از
آالیندگــی هــای کــه بــه مــردم آســیب
میرســانند وبــرای مــردم ایجــاد مشــکل
میکننــد ،برنامــه ریــزی مــدون دارد
فتــوت بــا تاکیــد بــر ضــرورت فعالســازی
ظرفیــت هــای تولیــدی صنایــع کوچــک،
متوســط  ،گفــت :ارتقــاء تــوان رقابــت
پذیــری آنهــا و همچنیــن بــا عنایــت بــه
نقــش برجســته و بــی بدیــل واحدهــای

تولیــدی کوچــک و متوســط در ایجــاد
اشــتغال و تحقــق اهــداف اقتصــاد مقاومتــی،
الزم اســت تــا در شــرایط حاضــر ،بانــک هــا
نقــش موثرتــر و کاراتری را جهــت حمایت از
بنــگاه هــای کوچک و متوســط ایفــاء نمایند.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه
منابــع اســتانداری کرمان یکــی از راهکارهای
رفــع موانــع تولیــد مســایل بانکــی دانســت
و اظهــار کــرد :رونــد تســهیالت بانکــی
بــه واحدهــای تولیــد بــه نحــو شایســته
بایــد انجــام شــود تــا شــاهد توســعه و
اجــرای اقتصــاد مقاومتــی اســتان باشــیم.

اجتماعی
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آبرسانی در گرمای باالی  40درجه
100کاوا بــرای آبرســانی بــه
ایــن روســتاها خبــرداد.
رئیــس هئیــت مدیــره شــرکت
آبفــار اســتان کرمــان تصریــح
کــرد :آبرســانی بــه ایــن
روســتاها باعــث بهــره منــدی
خانــواده هــای زیــادی ازنعمــت
آب شــد کــه قبــل از ایــن از
ایــن نعمــت خــدادادی محــروم بودنــد .وی
همچنیــن بــه حفــر و تجهیــز یــک حلقــه
چــاه و نصــب تجهیــزات آن بــرای آبرســانی
بــه ایــن روســتاها اشــاره کــرد و خاطرنشــان
ســاخت :پــروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی
شــرکت آبفــار اســتان کرمــان انقالبــی
بــزرگ در عرصــه آبرســانی بــه نقــاط دور
دســت اســتان ایجــاد کــرده اســت کــه
امیدواریــم در راســتای اجــرای اصــول
اقتصــاد مقاومتــی در ســال  96نیــز موفــق
بــه راه انــدازی باقــی مانــده پــروژه هــا در
ایــن بخــش شــویم.
مدیرعامــل شــرکت آبفــار اســتان کرمــان
بــه همــراه جمعــی از مدیــران آبفــار
همچنیــن از پــروژه هــای در دســت اجــرای
ایــن شــرکت در جیرفــت و عنبرآبــاد بازدید
کردنــد.

در مــاه مبــارک رمضــان
آبرســانی بــه مجتمــع زاخــت،
ملــک آبــاد و گزآبــاد در
شهرســتان جنوبــی عنبرآبــاد
انجــام شــد.
روابــط عمومــی شــرکت آبفــار
اســتان /در ایــن مراســم کــه بــا
حضــور مهنــدس علی رشــیدی
مدیرعامــل شــرکت آبفــار اســتان و نیــز
فرمانــدار عنبرآبــاد برگزارشــد آبرســانی بــه
جمعیــت  2500نفــری  9روســتای تابعــه
ایــن مجتمــع آغــاز شــد.
مهنــدس رشــیدی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن
پــروژه در راســتای آبرســانی بــه مناطــق دور
دســت اســتان بــوده اســت گفــت :بــرای
اجــرای ایــن پــروژه 11هــزار میلیــون ریــال
هزینــه شــده اســت کــه بخشــی از آن ســهم
اعتبــارات اســتانی بــوده اســت.
وی افــزود :ایــن مجتمــع آبرســانی شــامل
 9روســتای زاخــت ،ملــک آبــاد ،جوزنــان،
کغارکــی ،آبســردوئیه ،پاقلعــه ،گزآبــاد،
مشــاع  9گزآبــاد و مشــاع 4گزآبــاد اســت.
وی از اجــرای 3هــزار مترخــط لولــه ونیــز
خریــد انشــعاب بــرق و اجــرای  800متــر
خــط بــرق ونصــب یــک پســت بــرق

مانور اصالح شبكه برق با هدف خدمت
بهتر و باكيفيت به شهروندان در چترود
روابــط عمومــي شــركت
توزيــع نيــروي بــرق شــمال
اســتان كرمــان /مهنــدس علــي
نورمنــدي مديــر امــور بــرق
چتــرود گفــت :بــه منظــور
اصــاح شــبكه بــرق مانــور
گروهــي بــا مشــاركت بخــش
خصوصــي برگــزار گرديــد.
وي گفــت :بــا برنامــه ريــزي انجــام شــده
و اعمــال خاموشــي قريــب  3ســاعت
بــرروي فيــدر فشارمتوســط هوتــك
از پســت فــوق توزيــع كاظــم آبــاد و
همــكاري بيــش از  10گــروه اجرايــي
امــور بــرق چتــرود ايــن مانــور بــا
موفقيــت برگــزار گرديــد.
نورمنــدي ادامــه داد :در راســتاي انجــام
كار بهتــر و بــا ســرعت بيشــتر بخــش
خصوصــي و شــركت هــاي پيمانــكار نمــاد
نيــرو ،نيكامهــر ،رعدســازه آروشــا ،نگيــن
اختــر ،آذرخــش نيــروي كلــوت و فرتــاش
نيــرو نيــز بــا اعــزام نيــرو بــه محــل مانــور
مشــاركت نيــز داشــتند.
مديــر اموربــرق چتــرود بــا بيــان اينكــه
اصــاح زيرســاخت هــا در صنعــت بــرق
الزم و ضــروري مــي باشــد ،تصريــح كــرد:

در راســتاي توليــد خدمــت
بــا كيفيــت بهتــر بــه مــردم
بخــش چتــرود ســعي بــر
ايــن داريــم كــه بــا برنامــه
ريــزي هــاي انجــام شــده و
برگــزاري مانورهــاي ديگــر
و بــا اصــاح زيرســاخت
هــاي شــبكه بــرق بتوانيــم
مــدت زمــان خاموشــي را طبــق برنامــه
اســتراتژيك شــركت بــه حداقــل زمــان
كاهــش دهيــم.
وي بــا اشــاره بــه ضــرورت رعايــت ايمنــي
در صنعــت بــرق نيــز گفــت :بــا توجــه بــه
شــعار ايمنــي شــركت درســال جــاري
بــا برگــزاري جلســات منظــم هفتگــي
وآمــوزش مســتمر نيروهــا اميدواريــم كــه
در امــور بخــش چتــرود شــاهد حــوادث
ناشــي از كار و مخاطــرات بــرق نباشــيم.
نورمنــدي همچنيــن از برقــدار شــدن
روســتاهاي كــم جمعيــت در ايــن
بخــش خبــر داد و گفــت :طبــق ابالغيــه
توانيــر و بامشــاركت شــركت پيمانــكار
بخــش خصوصــي كار بــرق رســاني بــه
روســتاهاي بــاالي  10خانــوار در بخــش
چتــرود انجــام شــده اســت.

مدیرعامل آبفای استان کرمان:

وضعیت آبی  ۱۵شهر استان ،قرمز است
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب شــهری
اســتان کرمــان وضعیــت آبــی در  15شــهر
کرمــان را قرمــز عنوان کــرد و افزود :بیشــترین
چالــش مربــوط بــه کرمــان ،رفســنجان و زرنــد
اســت کــه در ایــن میــان کرمــان وضعیــت
بدتــری نســبت بــه بقیــه شــهرها دارد .
سیاســت روشــن /محمــد طاهــری در نشســت
خبــری اظهــار کــرد :بیــش از  2میلیــون
نفــر جمعیــت اســتان کرمــان در  68شــهر و
 129روســتا توســط شــرکت آب و فاضــاب
اســتان کرمــان پوشــش داده مــی شــوند و بــه
زودی ســه شــهر زهکلــوت ،هنــزاء و دشــتکار
نیــز بــه ایــن مجموعــه اضافــه خواهــد شــد .
وی افــزود :یکــی از مشــکالت مــا این اســت که
در زمــان ارائــه خدمــت جمعیــت شــهر کرمــان
بــه بیــش از یــک میلیــون نفــر میرســد،
امــا زمــان سرشــماری همــه بــه مناطــق و
روســتاهای خــود میرونــد کــه بعضــا در ایــام
ســال بــه نــدرت در آنجــا ســکونت دارنــد و این
مســئله مشــکالتی را در زمینــه جــذب اعتبارات
بــرای شــرکت آب و فاضــاب ایجــاد مــی کند و
شــاهد اختالفــات بــاالی 40درصــدی جمعیــت
بــا آمــار سرشــماری مواجــه میشــویم .
وی بیــان کــرد :عمــده منابــع آبــی مــا از 342
حلقــه چــاه تامیــن میشــود و شهرســتان
ســیرجان بــا توجــه بــه بارندگیهــا خوبــی
کــه امســال داشــته ،عمــده آب خــود را از ســد
تامیــن میکنــد و  70درصــد آب بافــت نیــز
از ســد ایــن شهرســتان تامیــن میشــود .
مدیرعامــل آبفــای اســتان کرمــان گفــت:
آب مابقــی اســتان کرمــان از منابــع
زیرزمینــی و چاههــا تامیــن میشــود
کــه ایــن مســئله از نقــاط ضعــف مــا بــه
ویــژه در شــهر کرمــان بــه شــمار مــیرود .
وی افــزود :آب شــهر کرمــان بــه طــور کامــل از
طریــق  96حلقــه چــاه در دشــت حســینآباد،
قریهالعــرب و جوپــار تامیــن میشــود .
 1900کیلومتر خط انتقال آب در اســتان کرمان
طاهــری بــا اشــاره بــه یــک هــزار و 900
کیلومتــر خــط انتقــال آب در اســتان کرمــان
بیــان کــرد :منابــع آبــی مــا روز بــه روز در حــال
فاصلــه گرفتــن از نقــاط جمعیتــی هســتند ،آب
کرمــان از فاصلــه  100کیلومتــر و قلعهگنــج
از فاصلــه  70کیلومتــری تامیــن مــی شــود .
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان
کرمــان گفــت :آب اســتحصالی از چاههــا
در محیطــی کامــا ایزولــه و بســته وارد
مخــازن ذخیــره میشــود و کوچکتریــن
نفوذپذیــری بــه مخــزن وجــود نــدارد .
وی اظهــار کــرد :آب شــرب کرمــان در
هیــچ مکانــی روبــاز نیســت و محلــی بــرای
آلودگــی نــدارد ،تنهــا منشــا تمــاس بــا آب در
زمــان شکســتگی شــبکه اســت کــه آن هــم

بالفاصلــه ترمیــم و گندزدایــی میشــود .
طاهــری افــزود :آب کرمــان بــه صــورت روزانــه
کنتــرل کیفــی میشــود و شهرســتانهای
ســیرجان ،کرمــان ،بــم ،رفســنجان و جیرفــت
قطبهــای آزمایشــگاهی مــا هســتند .
وی تصریــح کــرد :ســال گذشــته  2میلیــارد
تومــان تجهیــزات آزمایشــگاهی فلزات ســنگین
بــرای آزمایشــگاه مرجــع کرمان خریداری شــده
تــا آخریــن آزمایشهــای روز را انجــام دهیــم .
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان
کرمــان ادامــه داد :عــاوه بــر آزمایشهــا
و گندزدایــی کــه روزانــه در مــورد آب
کرمــان صــورت میگیــرد ،از نقــاط مختلــف
شــهر نیــز نمونهبــرداری داریــم تــا از
آلودگــی ثانویــه احتمالــی جلوگیــری شــود.
طاهــری تصریــح کرد :در اســتان کرمــان  8هزار
لیتــر در ثانیــه ظرفیــت تامیــن آب داریــم ،امــا
ســرانه مصــرف ما بســیار باالســت و این مســئله
در جنــوب کرمــان بیشــتر دیــده میشــود .
وی بــا بیــان اینکــه بــا وضعیت مصرفــی کنونی
بــا کمبــود یــک هــزار و  600لیتــر بــر ثانیــه
آب مواجــه هســتیم ،اظهــار کــرد 41 :شــهر
کرمــان دارای وضعیــت ســبز و  12شــهر دارای
وضعیــت زرد بــه لحــاظ تامیــن آب هســتند .
وی وضعیــت آبــی در  15شــهر کرمــان
را قرمــز عنــوان کــرد و افــزود :بیشــترین
چالــش مربــوط بــه کرمــان ،رفســنجان و زرنــد
اســت کــه در ایــن میــان کرمــان وضعیــت
بدتــری نســبت بــه بقیــه شــهرها دارد .
طاهــری تصریــح کــرد :شــهر کرمــان در حــال
حاضــر بــا یــک هــزار و  925لیتــر در ثانیــه
تامیــن آب میشــود ،امــا اگــر قــرار باشــد
 24ســاعته بتوانیــم بــا فشــار آب را تامیــن
کنیــم 760 ،لیتــر بــر ثانیــ ه کمبــود داریــم .
کرمانیهــا  2برابــر شــهروندان
پاریــس آب مصــرف میکننــد
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان
کرمــان بیــان کــرد  :بــرای تابســتان امســال
در صورتــی کــه گرمــای هــوا طاقتفرســا
نشــود و مصــرف را مدیریــت کنیــم،
جیرهبنــدی آب نخواهیــم داشــت و میتوانیــم

بــا کنتــرل فشــار ،شــهر را اداره کنیــم .
طاهــری بــا بیــان اینکــه هــر شــهروند کرمانــی
در شــبانهروز  170لیتــر آب اســتحصال
میشــود ،افــزود :ایــن میــزان مصــرف در
حالــی اســت کــه ســرانه مصــرف آب در
شــهری ماننــد پاریــس بــا بارندگــی بــاال بــه
ازای هــر نفــر در شــبانهروز  70لیتــر اســت .
وی افــزود :بایــد یــاد بگیریــم آب را بــه انــدازه
نیــاز و در جــای خــودش مصــرف کنیــم ،آبــی
کــه بــا زحمــت و هزینــه فــراوان بــه دســت
میآیــد ،بــرای نظافــت حیــاط ،شســتن
ماشــین و وســیله بــازی و ســرگرمی نیســت .
طاهــری ادامــه داد :اگــر مــردم مــا تنهــا
 20درصــد از مصــرف روزانــه خــود را
صرفهجویــی کننــد ،کوچکتریــن افــت
فشــار و کمبــود آبــی نخواهیــم داشــت .
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان
کرمــان در ادامــه از برخــورد جــدی و محکــم
بــا مشــترکان پرمصــرف آب خبــر داد و گفــت:
جرائــم ســنگینی بــرای ایــن عــده از مشــترکان
آب در نظــر گرفته شــده و همچنین مشــترکان
کممصــرف نیــز مــورد تشــویق قــرار میگیرند .
طاهــری اظهــار کــرد :بــه شــهرداریها
نیــز توصیــه کردهایــم کــه بــرای آبیــاری
فضــای ســبز از آب شــرب اســتفاده نکننــد .
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان
کرمــان از وجــود تعــداد بــاالی انشــعابهای
غیرمجــاز گالیــه کــرد و گفــت :تنهــا 5
هــزار و  500انشــعاب آب غیرمجــاز در شــهر
کرمــان وجــود دارد کــه متاســفانه هیچگونــه
حقــی را در ایــن زمینــه پرداخــت نمیکننــد
و برداشــتهای بیرویــه هــم دارنــد .
طاهــری افــزود :انشــعابهای غیرمجــاز بعضــا
ســامت جامعــه را بــه خطــر میاندازنــد،
امــا روا نیســت کــه ملکــی مســکونی
کــه بــرق و گاز دارد و مطئمنــا تخریــب
نمیشــود ،از آب غیرمجــاز اســتفاده کنــد .
وی بخشــی از کمبــود آب را مربــوط بــه
انشــعابهای غیرمجــاز دانســت و عنــوان
کــرد :مــا بــه تنهایــی نمیتوانیــم کاری کنیــم،
تنهــا مجموعــه خدمترســان هســتیم .

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان
کرمــان گفــت :جنــوب اســتان کرمــان کــه
اصــا دســت مــا نیســت و نمیتوانیــم در
آنجــا حاکمیــت کنیــم ،ادارات دولتــی جنــوب
کرمــان حاضــر نیســتند هزینــه آب بدهنــد .
طاهــری گفــت :مــا بــه ازای هــر شــهروند در
فاریــاب و قلعهگنــج  2.5مترمکعــب آب تولیــد
میکنیــم ،امــا بــاز هــم مــردم آنجــا آب ندارند،
دهههــا جلســه هــم بــا فرمانــداران و ائمــه
جمعــه مناطــق جنــوب کرمــان گذاشــتهایم .
وی در پاســخ بــه ایــن ســئوال کــه چنــد
انشــعاب غیرمجــاز در جنــوب کرمــان
وجــود دارد ،گفــت :بهتــر بگوییــم چنــد
انشــعاب آب مجــاز در جنــوب کرمــان داریــم .
طاهــری اظهــار کــرو :مــا هــم مجــری قانــون
هســتیم و طبــق سیاســتهای کلــی اســتان
پیــش میرویــم ،امــا ملکــی کــه همــه
امکانــات را بــرای ســکونت دارد ،چــرا نبایــد
کنتــور آب و انشــعاب آن مجــاز باشــد .
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان
کرمــان تصریــح کــرد :در چهــار شــهر
کرمــان ،ماهــان ،ســیرجان و کهنــوج
فاضــاب شــهری در حــال اجــرا اســت .
وی افــزود 30 :درصــد از شــبکه فاضــاب
شــهری کرمــان بــا  435کیلومتــر شــبکه
اجــرا و  26هــزار ســیفون بــه شــبکه فاضــاب
کرمــان وصــل شــده کــه  58هــزار واحــد
مســکونی و تجــاری را شــامل میشــود .
طاهــری بیــان کــرد :تصفیهخانــه اول کرمــان
بــا  200لیتــر در ثانیــه کامــا وارد مــدار شــده
و تصفیهخانــه دوم بــا وجــود مشــکالت مالــی
 85درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد و ســه مــاه
آینــده وارد مــدار بهرهبــرداری میشــود .
وی ادامــه داد :شــبکه فاضــاب کهنــوج بــا 84
کیلومتــر شــبکه 80 ،درصــد پیشــرفت فیزیکی
دارد و  6هــزار انشــعاب بــه آن وصــل شــده و
تصفیهخانــه آن هــم آمــاده بهرهبــرداری اســت .
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان
کرمــان تصریــح کــرد 80 :میلیــارد پــروژه
آب و فاضــاب کرمــان شــامل آبرســانی
بــه رودبــار ،تصفیهخانــه کهنــوج ،آبرســانی
قلعهگنــج و چــاه و مخــزن ســیرجان شــش
مــاه اســت کــه در مــدار بهرهبــرداری اســت،
امــا بــه طــور رســمی هنــوز افتتــاح نشــدهاند .
طاهــری عنــوان کــرد :در بخــش اجــرای
شــبکه فاضــاب ســال گذشــته ســه
قــرارداد منعقــد کردیــم کــه شــامل 800
میلیــارد تومــان فاضــاب کرمــان217 ،
میلیــارد تومــان فاضــاب زرنــد و 270
میلیــارد تومــان فاضــاب ســیرجان اســت .
وی افــزود :شــبکه فاضــاب ســیرجان آغــاز
شــده و کرمــان نیــز در حــال کارهــای
مطالعاتــی اســت و بــه زودی اجرایــی میشــود

یادداشت
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سجاد صفاهانی زاده
شــهرها هماننــد یــک پیکــره زنــده و البتــه در
همــه لحظــات در معــرض خطرهــای مختلــف
هســتند .شــهر پهنــه ای عظیــم از نیــروی
انســانی و فعــاالن مختلــف فرهنگــی و اقتصــادی
و اجتماعــی اســت کــه هــر کــدام روش هــای
کاری خــاص خــود را دارنــد و در یــک چنیــن
دریــای عظیمــی از تفــاوت هــا بایــد شــهر بتوانــد
پاســخگوی همــه ی اقشــار خــود باشــد .بــه
عبارتــی بکارگیــری مدیریــت هــای بخشــی بــا
نــگاه هــای بســته کــه تمرکــز خاصــی را منحصرا ً
بــر روی یــک جامعــه هــدف متمرکــز میکنــد،
آســیب زاتریــن نــوع مدیریــت اســت .پرداختــن
بــه روش هــای توســعه طلبانــه اقتصــادی
بــدون توجــه بــه ســاخت اجتماعــی شــهر و
رشــد طبقــه کارگــری از یــک ســو و جــوالن
دادن تجمالتــی عــده ای در شــهر مــی توانــد
تهدیــدات بــزرگ اجتماعــی را بــه بــار بیــاورد.
در همیــن راســتا بایــد فرصتهــای رشــد
آموزشــی و کارآفرینــی بــرای همــه ی اقشــار
و طبقــات اجتماعــی فراهــم شــود تــا در کنــار
کاهــش بیــکاران کیفیــت درآمــدی نیــز بهبــود
یابــد و منزلــت افــراد تامیــن شــود .از نــگاه دیگــر
بــرای بــه حرکــت افتــادن ماشــین اقتصــادی
شــهر بایــد ســرمایه گــذاری هــای زیــادی بــر
روی فرهنــگ اجتماعــی انجــام پذیــرد .مفهومــی
همچــون کارآفرینــی و ســرمایه گــذاری مولــد
بایــد از ســوی مدیــران شــهری بــا تصویــب
قانــون هــای محلــی و منطقــه ای بخصــوص در
مناطــق کمتــر برخــوردار شــهرها تقویــت گــردد.
اگــر قــرار اســت یــک حرکــت مهــم اقتصــادی،
فرهنگــی و اجتماعــی آغــاز گــردد بایــد آن
را در محرومتریــن نقــاط شــهرها کلیــد زد و
حتــی بــرای آن انــواع بســته هــای حمایتــی را
در نظــر گرفــت؛ چــرا کــه هــر میــزان صــرف
ارتقــای ســرمایه هــای اجتماعــی آن نقــاط شــود
از هزینــه هــای قطعــی آســیب هــا و بحرانهــای
اجتماعــی آن نقــاط جلوگیــری خواهــد شــد.
نکتــه دیگــر در نــگاه توســعه طلبانــه در
شــهر توجــه بــه ســرمایه هــای انباشــته شــهر
هاســت .اینکــه بــه ســرمایه هــای انباشــته
اشــاره میشــود منظــور آن بخشــی از ســرمایه
هاســت کــه طــی ســالیان متمــادی و بلکــه ده
هــا ســال بــه نســل حاضــر شــهر رســیده انــد
و اگــر کوچکتریــن اشــتباهی در مــورد حفاطــت
از آن هــا رخ دهــد جبــران ایــن خطاهــا بســیار
ســخت و گاهــی غیرممکــن خواهــد بــود .یکــی
از نمونــه هــای مهــم ایــن ســرمایه های انباشــته
بــاغ هــا و پــارک هــای دارای درختــان قدیمــی
اســت .هرگــز نبایــد بــا توجیــه اینکــه اگــر
درختــی قطــع میشــود جــای آن چنــد درخــت
در منطقــه دیگــری کاشــته مــی شــود یــک
فضــای ســبز شــهری را از شــهر گرفــت .اغلــب
حــذف هــای فضاهــای شــهری چــه فضــای ســبز
باشــند و چــه فضــای فرهنگــی بــا توجــه بــه بــر
هــم خــوردن عرصــه هــای شــهری و جمعیــت
هــای قدیمــی مناطــق شــهری منتقــل کــردن
یــک چنیــن ظرفیــت هایــی اشــتباهی محــض
اســت .مهمتریــن تجربــه هــای شــهری کــه در
ایــن زمینــه موفقیــت هــای خوبــی داشــته انــد
در شــهری ماننــد نیویــورک کــه نمــاد توســعه
مــدرن بــا جســارت هــای فــراوان در ســاختمان
ســازی و اتوبــان هــای شــهری و انــواع درگیــری
هــای عرصــه هــای شــهری بــا یکدیگــر اســت
کــه پــارک مرکــزی خــود را از پــس مدتــی
بیــش از یــک قــرن حفــظ کــرده و هرگــز مدیران
شــهری در ســالهای مختلــف طمــع بــرج ســازی
نداشــته انــد .نــگاه دیگــر در توســعه شــهری نگاه
بلنــد مــدت و بــا ثبــات بــه روشــهای توســعه ای
شــهر و البتــه پتانســیل هــای بخصــوص مناطــق
مختلــف شــهر اســت .اگــر منطقــه ای ســالهای
زیــادی اســت کــه قلــب پوشــاک شــهر اســت
بایــد بــه حفــظ موقعیــت آن منطقــه کمــک
کــرد و فضــای کســب و کار آنهــا را تضمیــن
کــرد .از اجــرای طــرح هــای عمرانــی و ترافیکــی
بــدون محاســبه ظرفیــت هــای آینــده هــر
منطقــه خــودداری کــرد و از تصمیمــات خلــق
الســاعه نیــز پرهیــز کــرد .در انجــام پــروژه هــای
عظیــم از کارشناســی هــای ســرمایه ای و هزینــه
ای بــا نــگاه کالن اســتفاده شــود تــا کمــاکان
بــروز رســانی پــروژه هــا بــا کمتریــن خســارات
اقتصــادی ممکــن باشــد و هــم از شــروع کــردن
پــروژه هایــی بــا احتمــال زیــاد ورشکســتگی
و ناتوانــی چــه از نظــر مالــی و چــه تکنولوژیــک
جلوگیــری شــود .در یــک توصیــف کوتــاه چــرخ
توســعه شــهر بایــد همگــون بــا بدنــه شــهر حرکت
کنــد و شــهر را زیــر چــرخ هــای خــود لــه نکنــد.
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فرهنگی
یادداشت

شهر فرهنگی

سلیمه سعید نژاد
عبــارت شــهر فرهنگــی لزومــاً یــک کلیشــه
نیســت کــه عنوانــی باشــد نمایشــی کــه
بــه واســطه یــک رویــداد خــاص یــا یــک
شــخصیت برجســته بــه شــهر نســبت داده
شــود .منظــور از شــهر فرهنگــی ،شــهری
اســت کــه نیازهــای فرهنگــی شــهروندانش را
فراهــم کنــد .مســلماً لــزوم داشــتن مــدارس
و دانشــگاه از ابزارهــای فرهنگــی اســت کــه
وجــود آن هــا مــورد توجــه اولیــه همــه ی
مدیــران شــهری اســت؛ امــا هنگامــی کــه از
بــرآورده ســاختن نیازهــای متنــوع فرهنگــی
اســت ،از گســتره بزرگتــری از امکانــات و
البتــه قوانیــن حمایــت کننــده و حتــی زیــر
ســاخت هــای اقتصــادی صحبــت مــی شــود.
در یــک نــگاه بــه گســتره نیازهــای فرهنگــی
ابتــدا بــه ســراغ عرضــه کننــده هــای خــرد
کاالهــای فرهنگــی مــی رویــم؛ ماننــد کتــاب
فروشــی هــا و ســالن هــای خصوصــی تئاتــر و
گالــری هــای خصوصــی هنرهــای تجســمی.
بــرای یــک چنیــن حــوزه هایــی هــم از نقطــه
نظــر پراکندگــی هــای منطقــه ای و محلــی و
هــم فراهــم آوردن امکانــات ارزان زیرســاختی
از قبیــل زمیــن و عــوارض ارزان قیمــت تــر
میتــوان کارهــای مناســبی را صــورت داد.
در ایــن بیــن بایــد از هرچــه مــورد تهاجــم
قــرار گرفتــن اقتصــادی مراکــز فرهنگــی
بــا قوانیــن حمایتــی جلوگیــری کــرد .در
نــگاه بــه پلــه ی بعــد بایــد در مــورد نحــوه
طراحــی انــواع پــروژه هــای شــهر از عمرانــی
گرفتــه تــا تفریحــی و اقتصــادی نقطــه
نطــرات کارشناســان و فعــاالن فرهنگــی را
جویــا شــد .از دیگــر ســو بایــد بــرای حــرکات
فرهنگــی هــم از دخالــت مســتقیم شــهرداری
جلوگیــری کــرد و تــا میتــوان اجــرای
زیرســاخت هــای فرهنگــی را بــه فعــاالن
آن حــوزه هــا ســپرد .شــهرداری نبایــد وارد
ســاخت ســینما و کتابخانــه و ســالن هــای
تئاتــر شــود؛ چــرا کــه ورود صــرف شــهرداری
بــه ماجــرا تنهــا منتهــی بــه ســاختمان
ســازی مــی گــردد و نــگاه فرهنگــی در آن
از چشــم هــا دور مــی مانــد .نکتــه دیگــر
شناســایی ســنت هــا و خــرده فرهنــگ هــای
مــورد احتــرام و غنــی مــردم شــهر اســت کــه
بایــد بــا بهــا دادن بــه حامیــان آنهــا ســعی
در جهــت حفــظ آنهــا نمــود .حتــی حفــظ
نــام محلــه هــای مختلــف شــهر بــا هویــت
بخشــی و رســمیت دادن بــه آن اســامی و
شــخصیت دادن بــه نــام هــای قدیمــی
محــات پیوندهــای فرهنگــی محــات را
حفــظ کــرد .حمایــت از برگــزاری جشــنواره
هــا و بازارچــه هــا بــه صــورت دائمــی و
مقطعــی بــا کاردکردهــای متفــاوت فرهنگــی
و اقتصــادی هــم بایــد از مســائل دیگــری
باشــد کــه مــد نظــر مدیــران شــهری باشــد.
در ایــن زمینــه هــا بایــد اجــرا و اداره امــور
در اختیــار خــود فعــاالن فرهنگــی باشــد و
صرف ـاً زیــر ســاخت هــای قانونــی و مالــی را
شــهرداری فراهــم ســازد .توجــه بــه افــراد
برجســته شــهر و کســانیکه در فرهنــگ
حرفــی بــرای گفتــن دارنــد نیــز یــک مســاله
حیاتــی اســت .بایــد بــا فراهــم کــردن شــرایط
مناســب کاری و حمایــت از رســانه هــا بــرای
دیــده شــدن افــراد توانمنــد حــوزه هــای
فرهنگــی از مهاجــرت آنهــا بــه مناطقــی کــه
در اصطــاح بیشــتر در معــرض دیــد هســتند،
جلوگیــری شــود .تنهــا راه اصالــت بخشــی و
بــاال بــردن اعتمــاد بــه نفــس اجتماعــی،
حفــظ نیــروی انســانی توانمنــد و کاراســت.
در ایــن بیــن تــاش مدیــران و رایــزن هــای
فرهنگــی بــرای رقابــت بــر ســر رخدادهــای
مهــم فرهنگــی از یــک ســو و برنامــه ریــزی
بــرای کلیــد زدن حرکــت هــای فرهنگــی
منحصــر بــه شــهر کــه بتواننــد توجــه
کشــوری و بیــن المللــی را جلــب کننــد،
نکتــه ای اســت کــه بایــد مــورد توجــه
جــدی مســئوالن حــوزه شــهری قــرار گیــرد .
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هنرمند نی نواز کرمانی:

منظومه خوانی یکی از زیر مجموعههای نقالی است

مرتضــی گروســی؛ هنرمنــد و نوازنــده
نــی بــا اشــاره بــه برگــزاری دهمیــن
جشــنواره موســیقی نواحــی ایــران بــا
محوریــت منظومــه خوانــی ،گفــت:
منظومــه خوانــی یکــی از زیــر مجموعــه
هــای نقالــی اســت و نقالــی مشــتمل
بــر نظــم ونثــر اســت  .وی ادامــه داد:
پــردهخوانــی نیــز از هنرهــای معرکــه
گیــری و ترکیبــی از فنــون قصــهگویــی
و نقالــی اســت کــه گاه منظومــه خوانــی
نیــز تــوام بــا پــرده خوانــی اســت.
گروســی افــزود :در هنــر منظومــه
خوانــی آثــار ملــی و مذهبــی در قالــب
نظــم بیــان میشــود هــر چنــد افــراد
ســودجو هــم بــرای ســر وکیســه
مــردم از ایــن روشــها بهــره بــرده انــد
معذلــک نقالهــا عمدتــا هدفشــان
بیــان شــفاهی داســتانها ملــی و یــا
مذهبــی ویــا عاشــقانه بــوده اســت .
ایــن نــی نــواز کرمانــی تصریــح کــرد

:ایــن روش شــفاهی توانســته اســت
داســتان و حتــی ضــرب المثــل هــای
چنــد صــد ســاله و یابعضــا هــزاران
ســاله را بیــن اقــوام و ملــل ایرانــی
حفــظ نمایــد  .منظومــه خوانــی کــه
گاهــی بــا پــرده و نقــوش حماســی
و یــا عاشــقانه ای کــه بــر ان نقــش
بســته اســت در قهــوه خانــه هــا و در
قدیمتــر در مکانهــای عمومــی برپــا
میشــده بــا حضــور و کنجــکاوی
مــردم کــه مخاطبــان مرشــد و بچــه
مرشــد بــوده شــکل احساســی بــه خــود
میگرفتــه بــه طــوری کــه از مرحــوم
پــدر شــنیدم و خــود ایشــان شــاهد
بــوده انــد بعضــا مــردم بــا شــنیدن
نقــل مرشــد و دیــدن نقــوش پــرده کــه
در مــورد کشــته شــدن ســهراب توســط
پــدرش بــوده بــه گریــه مــی افتــاده
انــد و اشــک زیــادی مــی ریختــه انــد .
وی گفت:اشــعار منظــوم شــاهنامه کــه

بــر وزن عروضــی «فعولــن فعولــن فعولن
فعــول» بــوده اکثــرا در مایــه در آمــد
همایــون و بــا لحــن ســوزناک و تنبــه
آمیــز توســط پردهخــوان و یــا مرشــد
خوانــده میشــده،بر وزن بحــر فعولــن....
گروســی تصریــح کــرد :در ردیــف
دســتگاه چهــارگاه نیــز گوشــه ای
بــا نــام گوشــه رجــز وجــود دارد؛
اســتاد کســایی نیــز در ردیــف ســاز
نــی ،گوشــه ای بــا لحــن اشــعار
شــاهنامه تحــت نــام» شــاهنامه
خوانــی» نیــز روایــت کــرده اســت.
ایــن هنرمنــد ادامــه داد:منظومــه
خوانــی کــه اکثــرا بــا صــدای ســر
(فالســتو) اجــرا میشــده اوال بــرای
نفــوذ در روان مخاطــب و ثانیــا بــه دلیل
نبــود ابــزار تقویــت صــوت بــوده اســت.
گذشــته از شــاهنامه کــه اثــر جــاودان
ملــی مــا ایرانیــان اســت و بــه قــول
حکیــم طــوس یــک هــدف از ســرودن

آن پراکنــدن تخــم ســخن پایــدار
پارســی اســت و نیــز فردوســی بارهــا
و بارهــا در شــاهنامه تأکیــد میکنــد
کــه بــه حفــظ و مانــدگاری اســاطیر
افســانه هــای کهــن میاندیشــیده کــه
از ایــران باســتان باقــی مانــده اســت .
وی افــزود  :منظومــه هــای مذهبــی
نیــز بــر وزن شــاهنامه وجــود دارد؛ از
جملــه اثــر مالبمانعلی(راجــی کرمانــی)
اســت کــه بــه میمنــت ورود بــه دیــن
اســام و تــرک دیــن زرتشــتی منظومــه
ای را بــرای امــام اول شــیعیان تحــت
نــام حملــه حیــدری ســروده اســت.
منظومــه هــای عاشــقانه ای نیــز در
فرهنــگ هــا و یــا خــرده فرهنــگ هــای
اقــوام و ملــل ایرانــی نیــز وجــود دارد
وبــه صــورت اجمــال مــی تــوان گفــت
کــه منظومــه هــا در کل بــه ســه
دســته ی حماســی -ملــی ،حماســی-
مذهبــی و عاشــقانه تقســیم مــی شــوند.

دهمین دوره جشنواره موسیقی نواحی ایران در کرمان
کیــوان آقامحســنی ،مدیــر بخــش پژوهــش
دهمیــن دوره جشــنواره موســیقی نواحــی
ایــران گفــت :بخــش پژوهــش جشــنواره
امســال طــی پنــج روز در دو شــهر کرمــان و
تهــران برگــزار خواهــد شــد.
اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان
کرمــان  /مدیــر بخــش پژوهــش جشــنواره
در زمینــه رویکــرد بخــش پژوهــش جشــنواره
نواحــی ،تصریــح کــرد :زمانــی کــه آقــای
صــدری مســئولیت مدیریــت بخــش پژوهــش
جشــنواره را بــه مــن ســپردند ،بــه ایــن فکــر
کــردم کــه چطــور میشــود یــک رویکــرد
جدیــد را بــه بخــش پژوهــش جشــنواره نواحی
بیــاورم .اعتقــاد شــخصی خــودم ایــن بــود کــه
رویکردهــای جدیــد پژوهــش موســیقی نواحــی
در جهــان ،هنــوز در ایــران مطــرح نشــده
و رویکردهایــی کــه در ایــران رواج داشــته،
بیشــتر بــه موسیقیشناســی تطبیقــی گرایــش
داشــته اســت.
مدیــر بخــش پژوهــش جشــنواره افــزود :ایــن
متــد قدیمــی شــاید تــا زمانــی کــه بافــت
اجتماعــی مناطــق کشــور یــک بافت روســتایی
بــود ،بــرای موســیقی نواحــی کفایــت میکــرد
امــا حــاال کــه مناطــق شــهری بیشــتری بــه
وجــود آمدهانــد ،بــه نظــر میرســد کــه
ن حاکــم و رایــج در حــوزه پژوهــش
گفتمــا 
موســیقی نواحــی در ایــران ،ابزارهــای الزم
بــرای نزدیــک شــدن بــه حوزههــای جدیــد
را نداشــته باشــد .در اینجــا دیــد و نگــرش
اتنوموزیکولــوژی بــاور دارد کــه موســیقی
نواحــی بایــد متدهــای جدیــد را بــه رســمیت

بشناســد و مــورد تحلیــل آنالیــز قــرار بدهــد.
کیــوان آقامحســنی ادامــه داد :بــا ایــن رویکرد،
مــن تصمیــم گرفتــم کــه دو نفــر از اســاتید
دانشــگاه هیلدســهایم آلمــان را بــه جشــنواره
موســیقی نواحــی ایــران بیــاورم تــا ضمــن
احتــرام بــه همــه پژوهشــگران ایــن عرصــه،
آن اســاتید بتواننــد زمینهســاز رویکردهــای
جدیــد در موســیقی نواحــی باشــند .بــه
خصــوص آنکــه اآلن حــدود  ٥ســال اســت که
رشــته اتنوموزیکولــوژی تدریــس میشــود و
هماکنــون نســل جدیــدی از پژوهشــگران
موســیقی مقامــی دارنــد در دانشــگاهها
تربیــت میشــوند .آقامحســنی بــه پیشــرفت
رشــته اتنوموزیکولــوژی و تعامــل آن بــا
فرهنــگ اشــاره کــرد و در تعریــف ایــن رشــته
هنــری گفــت :اتنوموزیکولــوژی را بــه فارســی،
«موسیقیشناســی قومــی» تعریــف کردهانــد
کــه البتــه تعریــف جامعــی نیســت و نمیتوانــد
واقعیــت ایــن رشــته را منتقــل کنــد چــون در

اتنوموزیکولــوژی فقــط موسیقیشناســی اقــوام
مطــرح نمیشــود .بــه طــور ســاده دربــاره
اتنوموزیکولــوژی میتــوان گفــت :مطالعــه
موســیقی در بســتر فرهنــگ .ایــن تعریــف هــم
شــامل بینشهــای موســیقایی  ،رفتارهــای
موســیقایی و اصــوات موســیقایی یــک فرهنــگ
میشــود و ایــن ســه مــورد را در بــر میگیــرد.
مدیــر بخــش پژوهــش جشــنواره موســیقی
نواحــی ایــران دربــاره چگونگــی اجــرای ایــن
بخــش در جشــنواره دهــم توضیــح داد :بخــش
پژوهــش جشــنواره نواحــی ایــران طــی  ٥روز
در دو شــهر کرمــان و تهــران برگــزار میشــود.
ابتــدا در خــال برگــزاری جشــنواره ،دو اســتاد
آلمانــی در کرمــان بــرای شــرکتکنندگان
ورکشــاپ برگــزار خواهنــد کــرد .ســپس پس از
پایــان برگــزاری جشــنواره در کرمــان ،بالفاصله
در تهــران نیــز طــی دو روز بــرای دانشــجویان
اتنوموزیکولــوژی براســاس فراخوانــی کــه از
قبــل توســط انجمــن موســیقی ایــران اعــام

شــده بــود ورکشــاپهایی را برگــزار میکنیــم.
هــدف از برگــزاری ایــن ورکشــاپها هــم ایــن
اســت کــه دانشــجویان تهرانــی خیلــی ســخت
میتواننــد بــرای شــرکت در ورکشــاپها
بــه کرمــان برونــد و جشــنواره هــم توانایــی
تأمیــن منابــع الزم بــرای حضــور آنهــا را
نــدارد ،بنابرایــن بهتریــن کار ایــن اســت که در
تهــران هــم طــی دو روز ورکشــاپهایی بــرای
شــرکتکنندگان متقاضــی برگــزار شــود.
کیــوان آقامحســنی دربــاره کارگاه  ٢روزه
جشــنواره نواحــی در تهــران اظهــار داشــت:
ایــن کارگاه  ٢روزه بــا همــکاری انجمــن
موســیقی ایــران و مــوزه موســیقی ایــران در
روزهــای  ١١و  ١٢تیرمــاه در مــوزه موســیقی
برگــزار میشــود کــه تعــداد شــرکتکنندگان
محــدودی را میپذیــرد و عالقهمنــدان
بــرای حضــور در ایــن کارگاههــا میتواننــد
بــه ســایت انجمــن موســیقی ایــران مراجعــه
نماینــد .وی در پایــان گفــت :در حــال حاضــر
شــرایط مناطــق مختلــف دارای موســیقی
نواحــی بــا  ٢٠ســال پیــش تغییــر کــرده و
ت روســتایی بــه بافــت شــهری تبدیــل
از باف ـ 
شــده اســت .در چنیــن صورتــی مــا بــرای
بررســی موســیقی نواحــی نیــاز بــه ابــزار جدید
پژوهشــی داریــم کــه ورکشــاپ روزهــای  ١١و
 ١٢تیرمــاه میخواهــد ســعی کنــد کــه
بخشــی از ایــن ابــزار را در اختیــار پژوهشــگران
قــرار بدهــد .دهمیــن دوره جشــنواره موســیقی
نواحــی ایــران بــا محوریــت منظومهخوانــی از
ششــم تــا نهــم تیرمــاه ۱۳۹۶در کرمــان برگزار
خواهــد شــد.

با حضور مسئوالن کتابخانههاي جنوب استان كرمان:
کارگاه «آشنایی با فرایند رفخوانی و وجين منابع
اطالعاتي» در جيرفت و بم برگزار شد

کارگاه توجیهــی «آشــنایی بــا فراینــد
رفخوانــی در نرمافــزار ســامان و وجيــن
منابــع اطالعاتــي» بــا حضــور مســئوالن
ادارات و کتابخانههــای عمومــی جنــوب
اســتان كرمــان در شهرســتانهاي جيرفــت و
بــم برگــزار شــد.
روابــط عمومــي اداره كل كتابخانــه هــا/
راضيــه ســاالري كارشــناس مســئول
امــور كتابخانــه هــاي اداره كل در كارگاه
توجيهــي رف خوانــي گفــت :بــا توجــه بــه
اینکــه آخریــن رفخوانــی انجــامشــده در
کتابخانههــای عمومــی ،در ســال ۱۳۹۱
صــورت گرفتــه و طــی ایــن مــدت آمــار و
اطالعــات منابــع کتابخانههــای عمومــی
بــه دلیــل تحــوالت نرمافــزاری و عــدم
انجــام رفخوانــی دورهای ،تغییراتــی داشــته
اســت ،لــذا اجــرای رفخوانــی بســیار مهــم
و ضــروری اســت.
وی بــا توجــه بــه مقــارن بــودن اجــرای
طــرح رفخوانــی بــا مــاه مبــارک رمضــان،
تصریــح کــرد :بــا موافقــت نهــاد كتابخانــه
هــا مــدت زمــان انجــام رفخوانــی بــه  ۳ماه
افزايــش يافــت؛ بــر ایــن اســاس پــس از مــاه

مبــارک رمضــان نیــز فرصــت رفخوانــی
وجــود دارد.
ســاالري گفــت :فراینــد رفخوانــی بــه
ترتیــب در کتابخانههــا و بــر اســاس برنامــه
زمانبنــدی مشــخص شــده ،آغــاز خواهــد
شــد و کیفیــت و دقــت در انجــام کار ،الزمــه
فراینــد رفخوانــی اســت کــه بــا تــاش و
همــت کتابــداران عزیــز محقــق خواهــد
شــد.
كارشــناس مســئول امــور كتابخانههــاي
اداره كل افــزود :بــا انجــام ایــن مرحلــه
از فراینــد رفخوانــی ،آمــار موجــود در
نرمافــزار ســامان اعــم از موجــودی منابــع،
مفقودیهــا ،وجیــن شــدهها و کتابهــای
برنگشــته ،اصــاح خواهــد شــد.
وي در خصــوص الزامــات و پیشنیازهــای
رفخوانــی گفــت :در گام نخســت الزم اســت
دادههــای موجــود در نرمافــزار مدیریــت
کتابخانــه اصــاح شــود ،چراکــه بــرای انجــام
رفخوانــی ســیاهه موجــودی کتابخانــه بــا
دادههــای موجــود در نرمافــزار تطبیــق
داده خواهــد شــد؛ حــذف بخشهــای زائــد،
مرتبســازی صحیــح منابــع کتابخانــه بــر

اســاس شــماره راهنمــا ،بررســی بارکدهــا
و چــاپ مجــدد بارکدهــای مخــدوش
و ناخوانــا ،از ضروریــات انجــام فراینــد
رفخوانــی اســت.
در ادامــه مليحــه حــاج ملــك كارشــناس
منابــع اداره كل كتابخانــه هــا ضمــن
اشــاره بــه فعــال ســازي كارتابــل وجيــن
در نــرم افــزار ســامان گفــت :وجيــن منابــع
اطالعاتــي باعــث حيــات ورشــد مجموعــه
كتابخانــه هماننــد يــك ارگانيســم زنــده
مــي شــود.
وي افــزود :وجيــن يكــي از معيارهــاي
ارزيابــي كيفيــت و كارايــي كتابخانــه هاســت

كــه بــا هــدف روزآمــد كــردن منابــع،
شناســايي كتــب مشــمول طــرح وجيــن،
كنتــرل و هدايــت رشــد وتناســب موضوعــي
منابــع كتابخانــه و خــروج منابــع نامناســب و
بــدون مخاطــب اجــرا مــي شــود.
حــاج ملــك افــزود :ايجاد شــرايط دسترســي
بــه منابــع مفيــد بــا وجيــن منابــع غيــر
روزآمــد و غيــر ضــروري ،اســتفاده بهينــه
از فضــاي كتابخانــه هــا ،شناســايي منابــع
نيازمنــد جايگزينــي ،صحافــي و تعميــر
وآكاهــي از نقتــط ضعــف مجموعــه منابــع
كتابخانــه از ضروريــات انجــام وجيــن در
كتابخانــه هاســت.

ورزشی
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احمد نخعی ،سرمربی جدید مس کرمان در گفتوگو با سیاست روشن:

لیگ یک از ازل تا ابد همیشه سخت است

احمــد نخعــی چنــدی پیــش بــه عنــوان
ســرمربی مــس کرمــان معرفــی شــد.
نخعــی کــه فصــل قبــل موفــق شــد
بــا تیــم مــس ب بــه لیــگ دســته دو
کشــور صعــود کنــد ســابقه کاپیتانــی و
مربیگــری و همچنیــن سرپرســتی تیــم
فوتبــال مــس را در کارنامــه دارد و یکــی
از باســابقه تریــن فوتبالیســت هــای
اســتان کرمــان مــی باشــد .مصاحبــه
احمــد نخعــی ،ســرمربی مــس کرمــان بــا
سیاســت روشــن در ادامــه میآیــد:
**بــه عنــوان اولیــن ســوال از
برنامهپیــش رو بــرای فصــل جدیــد
لیــگ دســته یــک بگوییــد؟
تنهــا قولــی کــه میتوانــم بــه مــردم
کرمــان و بــه هــواداران دهــم ،ایــن
اســت کــه هــم مــن و هــم باشــگاه تمــام
تالشمتــن را خواهیــم کــرد و از تمــام
وجــود مایــه خواهیــم گذاشــت بــرای
خوشــحالی مــردم کرمــان و از هیــچ کاری
هــم دریــغ نخواهیــم کــرد .برنامــه اصلــی
مــا ایــن اســت کــه یــک تیــم بســیار
خــوب و قــدر بــا بازیکنــان بــا انگیــزه ،بــا
اخــاق و بــه دور از حاشــیه بــه میــدان
مســابقات بفرســتیم .انشــااهلل اگــر بتوانیــم
ایــن کار را انجــام دهیــم قــول میدهــم
کــه یــک ســال خیلــی خوبــی را بــرای

هــواداران کرمــان رقــم بزنیــم.
**فکــر میکنیــد چنــد درصــد
از تیــم فصــل گذشــته را حفــظ
کنیــد؟
فوتبــال علمــی میگویــد کــه نبایــد
تغییــرات آن چنانــی در یــک تیــم
صــورت بگیــرد .چــون جــذب بازیکــن
جدیــد و جــا انداختــن ایــن بازیکنــان در
کنــار هــم احتیــاج بــه هماهنگــی دارد
و ایــن هماهنــگ کــردن نیازمنــد زمــان
اســت کــه در لیــگ هــم نبایــد زمــان را
از دســت داد .مــن وضعیــت قراردادهــای
بازیکنــان ســال قبــل را نمیدانــم و
درجریــان نیســتم چــه کســانی قصــد
مانــدن دارنــد و چــه کســانی ندارنــد.
ســعی خواهــم کــرد کــه شــاکله تیــم
فصــل قبــل را حفــظ کنــم و جاهایــی
هــم کــه نواقصــی داریــم ،بــرای برطــرف
کردنشــان بــا جــذب دو یــا ســه
بازیکــن خــوب و تاثیرگــذار بــا توجــه بــه
ایــن کــه ســتارههای مــا رفتهانــد پیــش
خواهیــم رفــت .هــدف مــن ایــن اســت
تغییــرات زیــادی در بازیکنــان ندهــم
چــون تغییــرات زیــاد عواقبــی دارد.
**بــا توجــه بــه ایــن کــه شــما
فصــل گذشــته ســرمربی مــس
نویــن بودیــد و توانســتید بــا ایــن

تیــم یــک شــاهکار خلــق کنیــد،
آیــا از مــس نویــن هــم بــه مــس
کرمــان بازیکــن میآوریــد؟
مــن نــگاه ویــژه بــه بازیکنــان بومــی دارم
البتــه بومــی بــه معنــای آن احساســات
ناسیونالیســتی نــه و مــا بــه دنبــال
جــذب بومــی باکیفیــت هــم در ســطح
اســتان و هــم در ســطح کشــور هســتیم.
یکــی از برنامههایــم کــه در مــوردش
بــا باشــگاه صحبــت کــردم ایــن اســت
کــه برویــم دنبــال بازیکنــان کرمانــی
کــه در تیمهــای غیــر کرمانــی تــوپ
میزننــد ،مثــا بهــرام رشــید فرخــی،
احمــد حسـنزاده و . ...مــن نــگاه ویــژهای
بــه بازیکنــان بومــی خواهــم داشــت

کــه مــس نویــن هــم در ایــن ورطــه
قــرار میگیــرد کــه انصافــا بازیکنــان
باکیفیتــی دارد.
**ترکیــب کادر فنــی بــه چــه
شــکل خواهــد شــد؟
اجــازه بدهیــد در ایــن مــورد طــی چنــد
روز آینــده صحبــت کنــم.
**نظــر شــما در مــورد فشــردگی
بازیهــای لیــگ یــک چیســت؟
کار در لیــگ یــک ســخت اســت .ایــن
لیــگ از ازل تــا ابــد بــا توجــه بــه
شــرایطی کــه دارد ،همیشــه ســخت
اســت .مــا تمــام تالشمــان را خواهیــم
کــرد و ســعی میکنیــم کــه رو ســفید
باشــیم.

گل محمدی میآید یا امیری میماند!؟

روز  25تیرمــاه ســال  95شــهر ســیرجان
در حالــی میزبــان محمــود گــودرزی ،وزیــر
ورزش و جوانــان وقــت بــود کــه ورزش
اســتان و ســیرجان دســتخوش اتفاقــات
خاصــی میشــد .از طرفــی اصغــر حدیــدی
کــه بــه مــدت  4ســال بــا حمایــت شــهباز
حســنپور ،نماینــده ســیرجان در مجلــس
ســکان ورزش ایــن شــهر را برعهــده داشــت
و از ســمتش هــم بــه دلیــل اختــاف بــا
محمــود محمودینیــا ،مدیــرکل ورزش و
جوانــان وقــت اســتان بــرای چنــد روزی
کنــاره گیــری کــرده بــود ،جــای خــود را بــه
نوربخــش محمــود آبــادی مـیداد .نوربخشــی
کــه جــای خــود را در ســال  91بــه حدیــدی
داده بــود ،در حالــی مجــددا جــای خــود را
از حدیــدی پــس میگرفــت کــه حکــم
سرپرســتیاش را از دســتان وزیــر میگرفــت
و در آســتانه بازنشــتگی هــم قــرار داشــت .از
طــرف دیگــر محمودینیــا کــه بــا اســتاندار
کرمــان دچــار اختــاف شــدید شــده بــود،
صبــح  26تیــر مــاه از ســمتش اســتعفا
داد کــه در ایــن ماجــرا زور اســتاندار بــه
پورابراهیمــی ،نمانیــده کرمــان و وزارت ورزش
کــه بــه دنبــال بازگردانــدن محمودینیــا

پــور و امیریخراســانی بــرای ریاســت اداره
ورزش و جوانــان ســیرجان در نظــر گرفتــه
شــد .ســیرجانی کــه بــه دلیــل حضــور
کارتلهــای اقتصــادی قدرتمنــدی هــم چــون
گلگهــر توانســته در حــوزه ورزش از ســایر
شهرســتانهای اســتان حتــی شهرســتان
کرمــان خوشتــر بدرخشــد .امــا تــا ایــن
لحظــه ناصــر گل محمــدی از پذیــرش ایــن
مســئولیت امتنــاع کــرده اســت .زهــرا امیــری
کــه ظاهــرا سیســتم مدیریت ـیاش آن چنــان
مــورد قبــول مدیــرکل واقــع نشــده و حمایــت
نماینــده و فرمانــدار را نیــز نــدارد بایــد
جــای خــود را بــه گلمحمــدی یــا شــخص
دیگــری دهــد تــا ســیرجان نیــز بــا ایــن همه
پتانســیل نــاب از موضــع انفعــال خــارج شــود
و چــرخ ورزشــش شــتاب روبــه رشــدی بگیرد.
از همــه ایــن مســائل کــه بگذریــم حــدودا
شــش ماهی هســت که اداره ورزش ســیرجان
بــا سرپرســت اداره میشــود و برطبــق قانــون
هرچــه ســریعتر بایــد مدیــر ایــن اداره
مشــخص شــود .حــال بایــد نشســت و دیــد
لمحمــدی بــا تجربــه و کهنــه
کــه آیــا گ 
کار بــه ســیرجان بازمیگــردد یــا امیــری
همچنــان ماندنــی اســت!؟

تــا بمانــد .زهــرا امیــری در ســیرجان از
جملــه کســانی بــود کــه پــس از بازنشســتگی
نوربخــش محمودآبــادی ،بــا حکــم کالنتــری
سرپرســت شــد و همچنــان هــم سرپرســت
اســت و ایــن انتصــاب در حالــی روی مـیداد
کــه گزینههــای چــون حســن بدخشــان نیــز
مطــرح بودنــد .ایــن نخســتین بــار بــود کــه
یــک زن ســکان ورزش شــهر ســیرجان را
در دســت میگرفــت .چنــد روزی پــس از
انتصــاب امیــری ،محمدتقــی امیری خراســانی
نیــز بــا حمایــت شــخص اســتاندار بــه عنــوان
مدیــرکل جدیــد ورزش و جوانــان اســتان
مشــغول بــه کار شــد .امیــری خراســانی پــس
از آن کــه بــر کرســی مدیرکلــی تکیــه زد،
معاونینــش را یکــی پــس از دیگــری تغییــر
داد .دیبــا کالنتــری و ناصــر گلمحمــدی کــه
اصالتــی ســیرجانی دارد از جملــه کســانی
بودنــد کــه از ســمت خــود برکنــار شــدند.
گلمحمــدی کــه پیــش از آن کــه معــاون
توســعه ورزش اداره کل ورزش و جوانــان
اســتان شــود ،ریاســت اداره ورزش شهرســتان
کرمــان را برعهــده داشــت و همچنیــن بــرای
مدتــی رئیس روابــط عمومــی اداره کل ورزش
هــم بــوده اســت بــه پیشــنهاد شــهباز حســن

احمد زندهروح ،کاپیتان سابق مس کرمان:

علی رغم میل باطنیام از مس جدا شدم
کاپیتــان ســابق مــس کرمــان گفــت:
علــی رغــم میــل باطن ـیام از مــس جــدا
شــدم چــون انــگار منافــع خیلیهــا
در رفتــن مــن از مــس بــود و باشــگاه
و مســولین هــم هیــچ خواســته و
صحبتــی بــرای مانــدن مــن در مــس
نداشــتند و رفتــار درســتی هــم بــا ایــن
موضــوع نداشــتند کــه بــرای باشــگاهی
مثــل مــس کرمــان جــای تاســف دارد.
بــه گــزارش گــروه ورزش سیاســت
روشــن بــه نقــل از فرتــاک ورزشــی؛
احمــد زنــدهروح در ادامــه اظهــار
داشــت :یکــی دو پیشــنهاد داشــتم امــا

مطمئنــم کــه بــا مشــورت هایــی کــه
انجــام دادم بهتریــن تیــم را انتخــاب

بازی با ازبکستان،
آغاز عملیات بزرگ
بالهای پرواز را باز کنید
سعیدزاهدیان

گزارش تحلیلی سیاست روشن از ادارهای که همچنان با سرپرست مدیریت میشود
بودنــد ،چربیــد.
پــس از اســتعفای محمودینیــا ،بــرای چنــد
روزی اداره کل ورزش و جوانــان اســتان بــدون
مدیــر کل و حتــی سرپرســت اداره میشــد
تــا ایــن کــه دیبــا کالنتــری طــی حکمــی از
ســوی وزیــر هــم نــه ،بلکــه از طــرف ســید
منــاف هاشــمی ،معــاون وزیــر ورزش بــه
عنــوان سرپرســت منصــوب شــد .در همیــن
اثنــا گــودرزی ،وزیــر ورزش هــم از ســمت
خــود کنــاره گیــری کــرد تــا بــا روی کار
آمــدن ســلطانیفر در وزارت خانــه ،جریــان
انتصــاب مدیــر کل ورزش اســتان وارد فــاز
تــازهای شــود .کــه اســتاندار کرمــان از یــک
ســو و نماینــدگان اســتان و وزارت ورزش از
ســوی دیگــر بــرای نشــاندن گزینــه خــود بــر
کرســی مدیرکلــی تــاش نمایند و حتــی وارد
مجادلــه و جبهــه گیریهــای خــاص شــوند.
در همــه ایــن گیــر و دارهــا دیبــا کالنتــری
نیــز بیــکار ننشســته بــود و بــه دلیــل آن
حــس فمنیســتی بــرای روی کار آوردن هــم
نها
جنســانش در ادارات ورزش شهرســتا 
تــاش قابــل توجهــی میکــرد تــا هــم
حمایــت ایــن افــراد در قصه مدیرکل شــدنش
را داشــته باشــد و هــم نشــان دهــد کــه آمــده

یادداشت

کــردم چــون گســترش از همــه لحــاظ
یکــی از بهتریــن تیمهــای ایــران اســت

و تبریــز و مــردم ایــن شــهر هــم کــه
همیشــه جــزو بهتریــن هــا بودنــد.
او افــزود :مطمئنــا بــا تمــام تــاش
و توانــم بــرای موفقیــت گســترش
کار مــی کنــم .لــوکا مربــی بزرگــی
اســت و مــن ســابقه کار کــردن بــا
ایشــان را دارم .قطعــا میتوانیــم
بــا بــودن لــوکا و کمــک تمــام
مجمــوع بهتریــن نتایــج را بگیریــم.
زنــدهروح در پایــان اضافــه کــرد :تشــکر
ویــژه دارم از هــواداران و مــردم کرمــان
کــه همیشــه از مــن حمایــت کردنــد و
مــن مدیونشــان هســتم انشــااهلل روزی
بتوانــم محبــت هایشــان را جبــران کنــم.
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خیلیهــا میگوینــد تیــم ملــی از ایــن بهتــر
نمیشــود ،صدرنشــین گــروه در مقدماتــی جــام
جهانــی و یــک پیــروزی تــا صعــود مقتدرانــه بــه
جــام جهانــی ،تیــم نخســت آســیا در ردهبنــدی
فدراســیون جهانــی (فیفــا) با یک نســل جــوان که
ســالها فوتبــال ملــی ایــران را بیمــه میکننــد.
تیــم ملــی در ظاهــر همــه چیــز دارد و یکــی از
بهتریــن دورههــای خــود را ســپری میکنــد؛
ســرمربی بــزرگ در کنــار بازیکنــان مســتعد کــه
در آســیا سالهاســت رنــگ باخــت را ندیدهانــد.
ایــران بیشــک بهتریــن تیــم آســیا اســت
و نتایــج تیــم ملــی ،بزرگتریــن منتقــدان
کــیروش را هــم تســلیم کــرده تــا بــه تمجیــد
از تیــم ملــی و ســرمربی پرتغالــی آن بپردازنــد.
در شــرایطی کــه مــا همــه بــر ایــن باوریــم تیــم
ملــی در شــرایط فوقالعــادهای قــرار گرفتــه ،امــا
یــک پرســش ذهــن مــا را بــه خــود مشــغول کرده
اســت .یــک پرســش کلیــدی کــه میتوانــد آینــده
بهتــری را بــرای فوتبــال ملــی مــا رقــم بزنــد.
پرســش ایــن اســت :تیــم ملــی بــا حواشــی یــک
ســال گذشــته و از جنــگ و جــدل کــیروش
و برانکــو گرفتــه تــا برکنــاری دســتیاران و
مصاحبههــا و بیانیههــای گاه و بیــگاه کــیروش
در خصــوص کمبــود امکانــات ،نداشــتن زمیــن
تمریــن و اردوهــای مناســب ،هماهنــگ نشــدن
بازیهــای تدارکاتــی بــا تیمهــای بــزرگ و
ســوءمدیریت در فدراســیون فوتبــال ،بهتریــن
تیــم آســیا اســت .حــاال اگــر تیــم ملــی ایــن
مشــکالت را نداشــت ،بــه لحــاظ کیفیــت
فنــی و جایــگاه در فوتبــال دنیــا کجــا بــود؟
اگــر تدابیــر بهتــری در تیــم ملــی اعمــال
میشــد ،یــا اگــر اختالفاتــی کــه میــان کـیروش
و برانکــو ،جــو اردوهــا را متشــنج کــرد و بازیکنــان
پرســپولیس از دبــی بــه تهــران بازگردانــده
شــدند و در روحیــه تیــم ملــی ماههــا اثــر
منفــی گذاشــت ،از اســاس درســت مدیریــت
میشــد ،تیــم ملــی اوج بیشــتری نمیگرفــت؟
کارلــوس کــیروش در یــک ســال گذشــته
مــدام در بیانیههایــش از کمبــود امکانــات
و فقــدان زمیــن تمریــن شــکایت داشــت .او
هرگــز نتوانســت اردوهــای تیــم ملــی را طبــق
برنامهریــزی از پیــش تعییــن شــده برگــزار
کنــد .تیــم ملــی بــازی تدارکاتــی الزم و کافــی
در ایــن دوره نداشــت ،در حالــی کــه حریفــان
ایــران و رقبــای تیــم ملــی بازیهــای خوبــی بــا
تیمهــای مطــرح دنیــا برگــزار کردنــد .اگــر تیــم
ملــی در فضــای آمادهســازی مناســبتری قــرار
داشــت ،تیــم ملــی بازیهــای بهتــر و بردهــای
حیرتانگیــزی را بــه مــا هدیــه نکــرده بــود؟
یــا موضــوع اخــراج دســتیاران کــه حاشــیههای
بزرگــی ایجــاد کــرد و برخــی رســانهها بــا
دامــن زدن بــه ایــن مســائل ،آرامــش تیمــی کــه
میخواهــد بــه جــام جهانــی برســد را گرفتنــد.
در مجمــوع تیم ملــی ایران روزهــای امیدوارکننده
و خوبــی را پشــت ســر میگــذارد و عالقهمنــدان
بــه فوتبــال را خرســند و راضــی نگه داشــته اســت.
ایــن تیــم بــه احتمــال فــراوان در ادامــه نتایــج
خــوب خــود از ســد ازبکســتان هــم عبــور
خواهــد کــرد و دوشــنبه شــب در تهــران و
همــه شــهرهای ایــران ،جشــن صعــود بــه جــام
جهانــی روســیه برپــا خواهــد شــد امــا از حــاال
بــه ایــن بیندیشــیم کــه تیــم ملــی بــا کنــار
گذاشــتن مشــکالت و مصائــب یــک ســال
اخیــر ،میتوانــد شگفتیســاز جــام جهانــی
روســیه باشــد .ایــن تیــم بــا ایــن مربــی بــزرگ
و مجموعــهای از ســتارههای جــوان و مســتعد
میتوانــد بــرای نخســتین بــار از مرحلــه گروهــی
جــام جهانــی بــاال بــرود ،بــه شــرطی کــه تمــام
ظرفیتهــای فوتبــال ایــران در خدمــت تیــم
ملــی باشــند و پــس از صعــود ،مشــکالت گذشــته
از ســر راه برداشــته شــده و تیــم ملــی بالهــای
پــرواز خــود را بــاز کنــد و بــاال و باالتــر بپــرد.
تیــم ملــی ایــران بــه عنــوان بهتریــن تیــم آســیا
میتوانــد رویاهــای بزرگــی را بــه واقعیــت تبدیــل
کنــد .بــا نــگاه بــه جــام جهانــی  2014برزیــل و
نمایشهــای خــوب تیــم ملــی مقابــل نیجریــه
و آرژانتیــن کــه در بــازی دوم مــا تــا آســتانه
حتــی پیــروزی مقابــل یکــی از بهتریــن تیمهــای
جــام پیــش رفتیــم بارقههــای امیــد را در دل
عالقهمنــدان بــه فوتبــال در ایــران زنــده کــرد
کــه پــروژه نیمــه تمــام خــود را در جــام جهانــی
برزیــل ایــن بــار در روســیه تکمیــل کنیــم.
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بحران آب و محیط زیست در ایران
محمد برشان

آب اگــرآب باشــد وآن را گل نکــرده باشــیم
آنقــدر صــاف وروشــن اســت کــه مــی توانیــم
خودمــان را در آن ببینیــم .هــر جــا اثــری از
آب باشــد زندگــی هســت حتــی اگــر مریــخ
باشــد .آب اگرچــه بســتر اولیــه ی حیــات
اســت امــا وقتــی یــک جــا بمانــد مــی
گنــدد وچنانکــه همیشــه از یکســو بــرود
جلبــک میزنــد و چنانکــه بــا بارانهــای بــی
موقــع وشــدید وویرانــی وســیل ببــار آورد.
آب درخاطــره هــا جــاری اســت .آب همــواره
مــورد احتــرام وتقــدس ملــل مختلــف بــوده
واســطوره هــای فراوانــی پیرامــون آن شــکل
گرفتــه اســت.آب در اســاطیر نمــادی ازآغــاز
مرحلــه آفرینــش مــادی وحرکــت چرخــه
ی زندگــی در ســاختار کیهانــی ومظهــر
جاودانگــی وتــداوم حیــات مــادی اســت.
پیوســتگی مولکولهــای ّآ ب بــه یکدیگــر
بــه قــدری اســت کــه مــی توانــد اجســام
ســنگین تــر از خــود را بــر ســطح خــود
نگــه دارد ،بــه دلیــل وجــود نیــروی کشــش
ســطحی اســت کــه وقتــی دو دریــا بــه هــم
مــی رســند بــا یکدیگــر ترکیــب نمــی شــوند
چــون آب دریاهــای مختلــف غلظــت هــای
متفاوتــی بــا هــم دارنــد و کشــش ســطحی
ایجــاد مــی کننــد گویــی کــه دیــواره نازکــی
بیــن آن دو ایجــاد مــی شــود .خاصیــت
منحصــر بــه فــرد دیگــر آب گرمــای تبخیــر
بــاالی آن اســت ،بخــش زیــادی از نــور
خورشــید کــه زمیــن را گــرم مــی کنــد برای
تبخیــر آب از ســطح دریاهــا و دریاچــه هــا
مصــرف مــی شــود .آب تنهــا مــاده ای اســت
کــه در شــرایط عــادی یعنــی فشــار و دمــای
معمولــی در هــر ســه حالــت جامــد ،مایــع
و گاز وجــود دارد مولکولهــای آب پیوســته
در حــال حرکــت انــد جامــد بــودن یــا
مایــع بــودن یــا گاز بــودن آب بســتگی بــه
ســرعت ایــن حرکــت دارد مولکولهــای آب
در حالــت جامــد بــه هــم نزدیــک هســتند
و تقریبــا بــی حرکــت انــد ،در حالــت مایــع
نزدیــک بــه هــم آزادانــه حرکــت مــی کننــد
و در حالــت گاز حرکتــی تنــد دارنــد و بــه
یکدیگــر تنــه مــی زننــد ،گرمــای خورشــید
اگــر شــب و روز بــا بیقــراری مــی تابیــد
کافــی بــرای ذوب تمامــی یخهــای زمیــن
بــود.
امــروزه بحــران آب و محیــط زیســت جهــان
را فراگرفتــه اســت  ،بحــران اقلیمــی زمیــن
یعنــی افزایــش گرمایــش کــره زمیــن،
دشــواری و بحــران تولیــدات کشــاورزی
و مــواد غذایــی را بــرای جمعیــت جهــان
افزایــش خواهــد داد و بــا توســعه خشــک
ســالی موجــب رشــد فقــر جمعیــت
کشــاورزان خواهــد شــد .از دیگــر نتایــح
ایــن بحــران ،افزایــش مهاجــرت ،رشــد
تنــش هــا و جنــگ بیــن کشــورها و مناطــق
بــر پایــه ی تقســیم منابــع آبــی  ،تخریــب

مناطــق مرطــوب و مرغزارهــا و نیز گســترش
بیمــاری هــا و آلودگــی نگــران کننــده آب
مــی باشــد .کشــورهای فقیــر و عقــب افتــاده
در آفریقــا و آمریــکای التیــن و آســیا اولیــن
قربانیــان ایــن بحــران اقلیمــی و زیســت
محیطــی خواهنــد بــود  .در کشــورهای
اروپایــی و آمریــکا  ،ســیل و طوفــان و درجــه
گرمــا و آتــش ســوزی و تخریــب ســواحل
افزایــش یافتــه و ویرانــی زیربنایــی و جــاده
هــا و وخامــت ســامت افــراد ابعــاد جدیــدی
بخــود خواهــد گرفــت  .در مناطــق قطبــی بــا
افزایــش گرمایــش  ،یخهــای قطبــی ســریعتر
ذوب خواهنــد شــد و آب اقیانوســها بــاال
خواهنــد رفــت و بناگزیــر مناطــق ســاحلی
ومناطــق مســکونی گســترده یــی بزیــر آب
خواهنــد رفــت جهــان مــا بــا پریشــانی هــای
عمیــق وســاختاری روبروســت  .هــر ســاله
نیــم میلیــون چینــی بــه ســبب آلودگــی
هــوا مــی میرنــد و ایــن تلفــات بــه میــزان
 100تــا  300میلیــارد دالر هزینــه ببــار
مــی آورد .آنچــه در جهــان مــی گــذرد در
مــورد ایــران نیــز صــادق اســت و وضعیــت
ایــران بســیار وخیــم اســت ،افــت زیســت
محیطــی ایــران بشــدت ادامــه دارد ،آلــوده
تریــن شــهر جهــان اهــواز اســت ،در میــان
 10شــهر آلــوده جهــان چهــار شــهر
اهــواز ،ســنندج  ،کرمانشــاه ،و یاســوج در
ایــران هســتند .در پاکســتان  2شــهر ،در
هنــد  2شــهر ،در مغولســتان یــک شــهر
و در بوتســوانا یــک شــهر جــزو شــهرهای
آلــوده دهگانــه بشــمار مــی آیــد .نابــودی
دریاچــه هــا ماننــد ارومیــه و بحــران کــم
آبــی رودهــا ماننــد کارون و خشــک شــدن
تاالبهــا و نیــز مجموعــه ی آلودگــی هــای
نفتــی و بنزیــن هــای ســمی غیــر اســتاندارد
و پخــش گازهــای ســمی آن در هــوا از نظــر
آلودگــی هــوا تاثیــر قاطــع داشــته انــد .از
نظــر وضعیــت هــوا ایــران یکــی از آلــوده
تریــن مناطــق جهــان اســت .
مــا در حــال تحویــل مملکتــی بــه نســلهای
آینــده هســتیم کــه ویرانگــری زیســت
محیطــی و آلودگــی محیــط زیســت بــه
باالتریــن ســطح رســیده و بیانگــر یــک
خودکشــی همگانــی اســت  ،بــی اعتنایــی
بــه طبیعــت در افــراد جامعــه رخنــه کــرد
 ،و بــا ایجــاد خشــونت در فضــای طبیعــت
ایــران مــا شــاهد کشــته شــدن محیــط
بانــان مــی باشــیم .کشــور مــا همــه اقلیــم
هــای گوناگــون جهــان ماننــد کویــر  ،بیابــان
 ،نمــک زار  ،دشــت  ،اســتپ  ،کوهســتان ،
جنــگل  ،دریاچــه  ،دریــا  ،رودخانــه و تــاالب
را بــا بیــش از  100هــزار تنــوع گونــه هــای
گیاهــی دارد  .مابیــش از  500نــوع پرنــده
ی بومــی مهاجــر و نیمــه مهاجــر و 170
گونــه پســتاندار در ســرزمین خــود داریــم
 ،مــا بیــش از هزارگونــه از دوزیســتان و
ماهیــان و خزنــدگان را داریــم  ،علیرغــم
ثــروت و غنــای منابــع طبیعــی کشــور مــا

بســیاری از تنــوع زیســت محیطــی خــود
را از دســت داده اســت  .زمانــی در ایــران
هــزاران گــور و آهــو وجــود داشــت و امــروز
دیگــر وجــود نــدارد مــا زمانــی ببــرو شــیر
داشــتیم کــه امــروز از بیــن رفتــه انــد .چنــد
دهــه ی پیــش در دریاچــه ارومیــه میلیونهــا
فالمینگــو و آبزیــان دیگــر زندگــی
مــی کردنــد و وقتــی فالمینگوهــا پــرواز مــی
کردنــد تمــام آســمان بــه رنــگ صورتــی و
قرمــز دیــده مــی شــد  .ولــی امــروز دریاچــه
ی ارومیــه  . . .؟!. . . .
سالهاســت کــه در ایــران تخریــب جنــگل
هــا شــتاب یافتــه اســت  ،ســاالنه  40هکتــار
از جنــگل هــا نابــود مــی شــوند  .پــارک
ملــی تــوران در اســتان ســمنان کــه در ســال
1351بوجــود آمــد  ،بــا آن تنــوع طبیعــی
فــوق العــاده افریقــای ایــران نــام گرفتــه و
از بزرگتریــن مناطــق جهــان بــا وســعت 1/5
میلیــون هکتــار اســت زمانــی تعــداد انبوهــی
گــور ایرانــی  ،یــوز ایرانــی  ،آهــو  ،قــوچ ،
کل  ،بــز  ،کبــک  ،بلدرچیــن  ،مــرغ حــق
و عقــاب طالیــی داشــت  .بــه عنــوان نمونــه
جمعیــت گورخــر ایــران درســال 1356
بیــش از  6000راس و در ســال  1392بــه
کمتــر از  380راس ارزیابــی شــده اســت .
زمانــی در تــوران آنقــدر گــور مــی دیدنــد
کــه بــه شــمار در نمــی آمــد و اکنــون اگــر
روزهــا هــم بگردیــد بــا دشــواری  10گــور
خواهیــد دیــد  ،زمانــی نــه چنــدان دور مــا
پــارک ملــی گلســتان بــا  14هــزار قــوچ ،
میــش  ،کل  ،بــز و گــوزن را داشــتیم کــه
در ســال  1392تنهــا  10تــا  15درصــد
حیــات وحــش پــارک ملــی گلســتان باقــی
مانــده اســت  .طــی ســالهای اخیــر جمعیــت
حیــات وحــش در مناطــق آزاد بــه کلــی از
بیــن رفتــه اســت حتــی در برخــی نقــاط
حفاظــت شــده تنهــا  5تــا  10درصــد از
جمعیــت حیــات وحــش باقــی مانــده اســت
 .اکنــون از گلــه هــای بــزرگ  10هــزار راس
کل  ،بــز  ،قــوچ  ،میــش و آهــوی وحشــی و
خــرس ســیاه در اســتانهای فــارس  ،بوشــهر
 ،آذربایجــان و کرمــان چیــزی باقــی نمانــده
اســت  .دریاچــه ارومیــه از دســت رفتــه و
حــدود  390هــزار هکتــار از اراضــی آن
تبدیــل بــه کویــر شــده کــه از آن بــه عنــوان
بزرگتریــن رخــداد بیابــان زایــی قــرن 21
یــاد مــی شــود  ،در گذشــته دریاچــه ارومیــه
 30میلیــارد متــر مکعــب آب داشــت کــه
اکنــون ایــن میــزان بــه کمتــر از دو میلیــارد
متــر مکعــب رســیده اســت و  5درصــد از
دریاچــه باقــی مانــده کــه آن هــم باتــاق
اســت  .حــاال دریاچــه بــه نمکــزار تبدیــل
شــده و همــه حیوانــات و پرنــدگان در حــال
از بیــن رفتــن اســت در دریاچــه ارومیــه
هــم بــا ماشــین رفــت و آمــد مــی کننــد و
هــم بــاد داغ و نمــک وجــود دارد  .در حــال
حاضــر در اطــراف دریاچــه ارومیــه  53هــزار
حلقــه چــاه ( 49هــزار غیــر مجــاز) وجــود

دارد کــه باعــث بیمــاری دریاچــه شــده
اســت از ایــن بــه بعــد بــه جــای دریاچــه
ارومیــه بایــد گفــت کویــر ارومیــه  .در ســال
 1335کــه خواســتند میــزان آب کشــور را
محاســبه کننــد ایــران را بــه شــش حــوزه ی
آبریــز تقســیم کردنــد و دریاچــه ی ارومیــه
یکــی از حــوزه هــای آبریــز بــود  .آبریــز
یعنــی هــم آب ســطحی وهــم رودهایــی کــه
بــه دریــای خــزر  ،خلیــج فــارس و دریاچــه
ارومیــه مــی ریزنــد و هــم آب زیرزمینــی
کــه بــه آنهــا وارد مــی شــود .آرام آرام
شــهرها و صنعــت توســعه پیــدا کــرد و
چــون میــزان آب کــم بــود ســد ســاختند.
آبهــای پشــت ســدها را بــه شــهرها و صنعــت
دادنــد و کشــاورزان بــه ســراغ چاههــای
عمیــق رفتنــد .االن شــهر اصفهــان و صنایــع
آن باتــاق گاوخونــی را گرفتــه و ایــن
باتــاق خشــک شــده اســت رودهــا آلــوده
شــد  .و زاینــده رود بــه خشــکی کشــانده
شــده اســت  ،تاالبهــای پریشــان ،ارژن ،نــای
بنــد ،گاوخونــی و تاالبهــای ســه گانــه ی
هامــون خشــک شــده انــد و وضعیــت تــاالب
شــادگان هویــزه و تــاالب انزلــی بــه بحــران
کشــیده شــده اســت  .امــروزه بســیاری از
زمیــن هــا از زیــر کشــت بــه زیــر خشــت
رفتــه اســت بــه زیســتگاههای حیوانــات
تجــاوز کردنــد تــا جــاده و ویــا ســاخته
شــود  ،ســموم دفــع آفــات و کودهــا را بــه
زمیــن هــا تحمیــل کردنــد و امــروز پرنــدگان
دانــه هــای ســمی مــی خورنــد و در زنجیــره
ی مــواد غذایــی ســموم وارد مــی شــود و
انســانها را بــا بیمــاری هــای مرگبــار روبــرو
مــی گرداننــد .رونــد فروافــت ســفره هــای
آب زیــر زمینــی در کشــور یــک بحــران
بــزرگ اســت  .منابــع آب کشــور بــاز تولیــد
نشــده و  70دشــت کشــور بطــور متوســط
 103متــر افــت کــرده انــد  .جیــره بنــدی
آب در کشــور بحــران بزرگــی اســت527 ،
شــهر بــا کمبــود آب روبــرو هســتند و 35
میلیــون نفــر درگیــر بحــران آب خواهنــد
بــود  ،بــا خشــک شــدن  40تــاالب کشــور از
 20تــا  100در صــد و کاهــش  40درصــدی
آبهــای ســطحی کشــور در آســتانه ی تنــش
و بحــران آبــی قــرار گرفتــه اســت  ،آب دارد
توســط مالــکان آن بــی رحمانــه غــارت مــی
شــود بــا ایــن وضعیــت  30ســال دیگــر ایران
کشــور ارواح مــی شــود  .از  88میلیــارد متــر
مکعــب آب در خراســان رضــوی  46میلیــارد
متــر مکعــب باقــی مانــده اســت  .روشــها تــا
کنــون پاســخگو نبــوده و نیــاز بــه بازنگــری
و مدیریــت صحیــح مالکیــت آبهــا بیــش از
هــر زمــان دیگــر احســاس مــی شــود.
از دهــه ی  40حفــر چاههــای عمیــق و
نیمــه عمیــق بخصــوص در روســتاها رواج
پیــدا کــرد  ،بــا اجــرا شــدن اصالحــات
ارضــی آبهــا  ،جنــگل هــا و مراتــع ملــی
شــدند  .از ســال  1340تــا  1355قریــب
 50هــزار حلقــه ی چــاه حفــر شــد و از

ســال  55تــا ســال  60ایــن میــزان  2برابــر
شــد و غــارت آبهــا آغــاز گشــت  .االن در
رفســنجان ســاالنه  600هکتــار بــاغ پســته
و در اســتان کرمــان ســاالنه 7هــزار هکتــار
زمیــن و بــاغ در حــال خشــک شــدن اســت
چــون چاهــا خشــک شــده یــا اینکــه آب
شــور دارنــد ،چاههــای عمیــق باعــث اضافــه
شــدن هزینــه کشــاورزان شــده اســت  .شــور
شــدن چاههــا باعــث شــد کــه مــردم دیگــر
آب آشــامیدنی نداشــته باشــند و محصــوالت
حســاس بــه آب شــور مثــل گنــدم و گوجــه
از مــدار تولیــد خــارج شــده اســت  .هــر چــه
میــزان آب بــه الیــه هــای پاییــن تــر مــی
رود قناتهــای بیشــتری خشــک مــی شــود
 .هــر جــا چــاه مــی رود آفــت قنــات مــی
شــود  .قناتهــا کــه روزی منبــع تامیــن آب
بودنــد در حــال تبدیــل شــدن بــه جاذبــه ی
توریســتی هســتند .در حالــی کــه قنــات بــا
فرهنــگ مــا عجیــن شــده و مــردم مــا بــه
آن عــادت دارنــد  .خاطــره چاههــای ارتزیــن
بــه تاریــخ پیوســته اســت .
در ایــران هــر ســاله  413میلیــارد متــر
مکعــب نــزوالت جــوی وجــود دارد کــه 70
درصــد آن تبخیــر مــی شــود و میــزان آب
ســاالنه  130میلیــارد متــر مکعــب اســت.
اگــر میــزان برداشــت آب یــک کشــور از
منابــع آب زیــر زمینــی بیــش از  40درصــد
کل حجــم منابــع آب تجدیــد شــونده باشــد
آن کشــور دچــار بحــران شــدید آب خواهــد
بــود  .مســاحت تحــت کشــت آبــی کشــور
حــدود  9میلیــون هکتــار اســت کــه بــا
توجــه بــه ایــن میــزان ســرانه بــه ازای هــر
 1000نفــر در ایــران حــدود  125هکتــار
اســت در حالــی کــه ســرانه بــه ازای هــر
 1000نفــر در جهــان  45هکتــار اســت .
ایــران در رده بنــدی جهانــی از نظر مســاحت
تحــت کشــت آبــی رتبــه پنجــم و از نظــر
میــزان تولیــدات کشــاورزی رتبــه ی ســی ام
را در جهــان داراســت  .مصــرف آب در بخــش
کشــاورزی در ایــران  94درصــد اســت کــه
ایــن مقــدار بطــور متوســط در جهــان
 70درصــد اســت  .ضایعــات محصــوالت
کشــاورزی از نقطــه برداشــت  ،حمــل و نقــل
 ،نگهــداری و مصــرف در ایــران  30الــی 35
درصــد اســت .براســتی چــه بایــد کــرد  .بــا
مدیریــت بحــران آب و بحــران مدیریــت آب
و محیــط زیســت چــه بایــد کــرد؟! زمانــی
کــه زخــم هــای بســیاری بــر پیکــره ی
محیــط زیســت وارد شــده اســت و در میــان
 133کشــور جهــان رتبــه مدیریتــی مــا
در پژوهــش هــای اکوسیســتم آبــی 130
بــوده اســت! براســتی مــی دانیــم کــه بــه
خطــر افتــادن محیــط زیســت و بحــران آب
عواقبــی بــه مراتــب بدتــر از مــواد مخــدر و
تحریــم هــای اقتصــادی دارد؟! اگــر همیــن
امــروز اقدامــی نشــود ایــن وضعیــت کامــا
برگشــت ناپذیــر مــی شــود و فــردا خیلــی
دیــر اســت!!!

