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توسعه شهری
ــه  ــه در هم ــده و البت ــره زن ــک پیک ــد ی ــهرها همانن ش
ــهر  ــف هســتند. ش ــای مختل ــرض خطره ــات در مع لحظ
ــف  ــاالن مختل ــانی و فع ــروی انس ــم از نی ــه ای عظی پهن
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 
ــی  ــه عبارت ــد. ب ــود باش ــار خ ــه ی اقش ــخگوی هم پاس
بکارگیــری مدیریــت هــای بخشــی بــا نــگاه هــای بســته 
ــه  ــک جامع ــر روی ی ــراً ب ــی را منحص ــز خاص ــه تمرک ک
ــوع مدیریــت  هــدف متمرکــز می کنــد، آســیب زاتریــن ن

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 
ــه  ــی را ب ــزرگ اجتماع ــدات ب ــد تهدی ــی توان ــهر م در ش
ــد  ــای رش ــد فرصت ه ــتا بای ــن راس ــاورد. در همی ــار بی ب
ــات  ــه ی اقشــار و طبق ــرای هم ــی ب آموزشــی و کارآفرین
ــکاران  ــش بی ــار کاه ــا در کن ــود ت ــم ش ــی فراه اجتماع

ــرد.  ــود پذی ــز بهب ــدی نی ــت درآم کیفی
ادامه صفحه 5

سجاد صفاهانی زاده

ــان را  ــتانه تحمل م ــد آس ــور، بای ــرفت کش ــرای پیش ب
ــم ــاال ببری ب

دکتــر روحانــی تاکیــد کــرد کــه بایــد زمینــه حضــور را 
بــرای زنــان و جوانــان کشــور بیــش از گذشــته فراهــم 
کنیــم. »طبــق  آنچــه وعــده داده بــودم، خــودم و یارانــم 
تمــام تــالش و کوشــش خــود را خواهیــم کــرد تــا بــه 

ایــن وعــده عمــل کنیــم. «
ــی در  ــر حســن روحان حجت االســالم و المســلمین دکت

مراســم دیــدار و ضیافــت افطــار بــا جمعــی از  جوانــان 
ــزار  ــران برگ ــالس س ــالن اج ــه در س ــجویان ک و دانش
ــه 29  ــازنده حماس ــا س ــوان م ــه ج ــت: جامع ــد، گف ش
 اردیبهشــت بــود و جوانــان بودنــد کــه آن شــور و 
نشــاط واقعــی در انتخابــات را آفریدنــد و نتیجــه را 

ــد.  ــم زدن ــتند رق ــه  می خواس ــور ک همانط
ادامه صفحه 2

دکتر حسن روحانی:

برای پیشرفت کشور، باید آستانه تحمل مان را 
باال ببریم

گزارش تحلیلی سیاست روشن از اداره ای که 
همچنان با سرپرست مدیریت می شود

گل محمدی می آید یا 
امیری می ماند!؟

73 جایگاه CNG در 
استان کرمان از نعمت گاز 
طبیعی برخوردار می باشند
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بیانیه

حــزب مــردم ســاالری بــا صــدور اطالعیــه 
ای بــا محکــوم کــردن حــوادث تروریســتی 
ــس  ــی)ره( و مجل ــام خمین ــر ام ــرم مطه در ح
ــهید  ــهادت ش ــلیت ش ــالمی و تس ــورای اس ش
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 جــالدان گروهــک 
ــدواری  ــار امی ــت و اظه ــش دانس ــری داع تکفی
ــزم راســخ  ــزال الهــی و ع ــدرت الی ــه ق کــرد ک
ــه  ــای ب ــون ه ــام خ ــزودی انتق ــران ب ــت ای مل
ــن  ــوم ای ــهیدان مظل ــده و ش ــه ش ــق ریخت ناح
حــوادث تروریســتی را از عامــالن و حامیــان 
منطقــه ای و بیــن المللــی آن خواهــد گرفــت .

بسمه تعالی
بأی ذنب قتلت

ملت سرافرازایران
ــزدوران  ــوی م ــتی از س ــور تروریس ــوادث ک ح
اســتکبار جهانــی و جــالدان گروهــک ضــد 
ــی  ــام خمین ــر ام اســالم داعــش در حــرم مطه
)ره( و مجلــس شــورای اســالمی نشــان داد کــه 
جهــت گیــری نظــام جمهــوری اســالمی ایــران 
در حمایــت از مبــارزه علیــه ایــن تروریســتهای 
منطقــه  ســطح  در  وهابــی  و  تکفیــری 
اقدامــی کامــاًل صحیــح و ســنجیده اســت.

حــزب مــردم ســاالری بــا محکــوم کــردن 
ــر  ــهادت 17 نف ــر، ش ــتی اخی ــوادث تروریس ح
ــراش،  ــه ی دلخ ــن فاجع ــوم ای ــهدای مظل از ش
ــی  ــین بن ــدس حس ــهید مهن ــم ش ــژه معل بوی
اردالن، بــازرس شــورای مرکــزی و دبیــر شــعبه 
ــمالی و  ــان ش ــتان خراس ــزب در اس ــن ح ی ای
ــی  ــم شــهید حســین جالل ــکار ایشــان معل هم
ــق را  ــوت ح ــی دع ــت اله ــاه ضیاف ــه در م را ک
ــج( و  ــان )ع ــام زم ــا ام ــه آق ــد ب ــک گفتنن لبی
ــران  ــزرگ ای ــت ب ــری و مل ــم رهب ــام معظ مق
پــرور بجنــورد و  بــه ویــژه مــردم شــهید 
ــام  ــهیدان واالمق ــن ش ــزز ای ــای مع ــواده ه خان
تســلیت و تعزیــت گفتــه و برایــن بــاور اســت :

ــای  ــتگاه ه ــی  دس ــکر ازتمام ــن تش 1- :ضم
اطالعاتــی ، امنیتــی ، انتظامــی ، ارتــش و ســپاه 
ــازی  ــی س ــالمی درخنث ــالب اس ــداران انق پاس
ــای ذی  ــتگاه ه ــد دس ــوادث  تروریســتی بای ح
ربــط بــر دقــت عمــل و اســتواری و اســتحکام و 
مقابلــه هــر چــه تمامتر بــا ایــن حــوادث بزدالنه 
از ســوی مــزدوران نظــام ســلطه بیفزاینــد.

بــه  آندریــا  دی  مایــکل  انتصــاب   -2
بخــش  مســولیت  بــرای  ترامــپ  دســتور 
ماموریــت هــای ایــران در ســازمان ســیا و 
رویکــرد جدیــد آمریــکا مبنــی بــر تغییــر 
اصطــالح بــه  تشــکیل  و  ایــران  ســاختار 

ــکار  ــی آل ســعود جنایت ــی و پذیرای ــوی عرب نات
از قدرتهــای ســلطه گــر جهانــی و قطــع رابطــه 
ــه  ــن دســت ،هم ــع از ای ــر وقای ــا قطــر و دیگ ب
همــه بــی ارتبــاط بــا حــوادث تروریســتی اخیــر 
ــاذ تدابیرهمــه جانبــه  نبــوده و مســتلزم اتخ
ــجام  ــط و انس ــای ذی رب ــتگاه ه ــوی دس از س
و وحــدت بیشــتراز ســوی همــه دلســوزان 
بــرای  سیاســی  هــای  جنــاح  و  اتقــالب 
ــران اســت . ــا دشــمنان ســرافرازی ای ــه ب مقابل

3- قــدرت 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 
ــهیدان  ــام ش ــزودی انتق ــران ب ــت ای ــخ مل راس
مظلــوم حــوادث تروریســتی را از جــالدان و 
ــان  ــت و همــه آن ــد گرف ــان داعشــی خواه ارباب
ــی  ــراد ب ــتار اف ــانه و کش ــات ددمنش را از جنای
. کــرد  خواهــد  پشــیمان  مظلــوم  و  گنــاه 

ــه مصــداق آیــه کریمــه قــرآن مجیــد ))  آری ب
وَســیعلَُم الّذیــَن َظلَمــوا أَی َمنَقلـَـٍب ینَقلِبــوَن (( 
شــاهد فروپاشــی بســاط ظلــم و جهالــت ظالمان 
ــود. ــم ب ــان خواهی ــطح جه ــان در س و گمراه

بــا آرزوی علــو درجــات شــهیدان و حشــرو 
مبــارک  مــاه  بــزرگ  بــا شــهید  نشــرآنان 
)ع( علــی  امیرالمومنیــن  حضــرت  رمضــان 
ــردم ســاالری ــه اطــالع رســانی حــزب م کمیت

شنیده ها درباره تغییرات کابینه!
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 
ــریعتمداری  ــام ش ــه ن ــت. البت ــه آن هاس جمل
ــز  ــی نی ــت و بازرگان ــت وزارت صنع ــرای پس ب

ــت.  ــرح اس مط
تهــران  تروریســتی  حمــالت  گیــرودار  در 
تغییــرات  از  جدیــدی  اخبــار  و  شــایعات 
احتمالــی در کابینــه دوم حســن روحانــی 
منتشــر شــده اســت.  براســاس شــنیده هــای 
ــت  ــور تقوی ــر کش ــر وزی ــال تغیی ــازه احتم ت
ــی  ــر شــورای عال ــر دبی ــال تغیی شــده و احتم
ــد.  ــی رس ــوش م ــه گ ــز ب ــی نی ــت مل امنی

ــته در ســخنانی  ــه گذش ــی هفت حســن روحان
ــدت  ــه ش ــت ب ــای دول ــی اعض ــود از برخ خ
انتقــاد کــرد و گفــت آنهــا »پاشــنه هــا را 
ــد.«   ــی کردن ــخ م ــخ ل ــد و ل ــیده بودن برنکش
رییــس جمهــور از عــدم دفــاع برخــی از 
اعضــای دولــت از عملکــرد دولــت انتقــاد کــرد. 
ــت«  ــام حج ــانی »اتم ــه کس ــا چ ــی ب روحان

ــرد؟  ک
پــس از ایــن ســخنان صریــح تحلیلگــران 
ــت دوازدهــم  ــرات اساســی در دول ایجــاد تغیی
ــی از  ــی نجف را محتمــل دانســتند. محمــد عل
مشــاوران حســن روحانــی تغییــرات احتمالــی 

ــت.  ــد دانس ــا 50 درص در را ت
ــاره  ــار درب ــا و اخب ــنیده ه ــایعات و ش ــا ش ام

ــد؟  ــی گوین ــه م ــرات چ تغیی
در روزهــای اخیــر کــه کشــور در التهــاب 
از  ای  تــازه  اخبــار  بــود  تهــران  حمــالت 
ــت  ــه و دول ــرات مهــم سیاســی  در کابین تغیی
ــا از  ــزارش ه ــی گ ــت. برخ ــده اس ــر ش منتش
ایــن حکایــت دارد کــه رحمانــی فضلــی وزیــر 
ــی یکــی از مهــم  ــت حســن روحان کشــور دول

ــود. ــد ب ــه خواه ــرات در کابین ــن تغیی تری
بــرای جایگزینــی  تاکنــون گزینــه هایــی 
رحمانــی فضلــی مطــرح شــده اســت از جملــه 
نــام محمــد شــریعتمداری رییــس ســتاد 
انتخاباتــی روحانــی و معــاون اجرایــی او از 
ــریعتمداری  ــام ش ــه ن ــت. البت ــه آن هاس جمل

ــز  ــی نی ــت و بازرگان ــت وزارت صنع ــرای پس ب
مطــرح اســت.  محمــد شــریعتمداری 57 ســاله 
اســت و در دولــت ســید محمــد خاتمــی وزیــر 

ــود.  ــی ب بازرگان
ــی  دیگــر  در میــان تغییــرات سیاســی احتمال
گفتــه مــی شــود احتمــال تغییــر علــی 
ــی  ــت مل ــی امنی ــر شــورای عال شــمخانی دبی

وجــود دارد.
ــه  ــی از آن اســت ک ــا حاک ــنیده ه  برخــی ش
ــین  ــوان جانش ــه عن ــده ب ــد فروزن ــام محم ن

ــت.  ــرح اس ــمخانی مط ش
محمــد فروزنــده 57 ســاله 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.
ــا از  ــانه ه ــی رس ــار بعض ــن اخب ــار ای در کن
ــر  ــرات گســترده در حــوزه اقتصــادی خب تغیی
ــد. گفتــه مــی شــود وزیــر مســکن، راه  داده ان
و ترابــری، وزیــر اقتصــاد، وزیــر کار و رفــاه 
ــی  ــرات اساس ــت از تغیی ــار وزارت صنع در کن

ــود.  ــد ب ــت خواهن دول
تجــارت«  و  معــدن  »صنعــت،  وزارت 
ازجملــه وزارتخانه هایــی اســت کــه دولــت 
ــک  ــام تفکی ــه انضم ــک آن را ب ــه تفکی الیح

وزارتخانه هــای »راه وشهرســازی« و »تعــاون، 
ــم  ــس تقدی ــه مجل ــی« ب ــاه اجتماع کار و رف

ــرد. ک
بــه نوشــته روزنامــه شــرق »در صــورت تفکیک 
بخــش صنایــع از بازرگانــی، شــریعتمداری 
ــرای وزارت  ــنهادی ب ــه پیش ــال گزین در عین ح
ــن  ــده در ای ــنیده ش ــت. ش ــم هس ــع ه صنای
»حســن  شــریعتمداری،  معــاون  صــورت، 
ــای  ــی از گزینه ه ــم یک ــینکی« ه ــس  س یون
ــی محســوب می شــود. ســینکی  وزارت بازرگان
همچنیــن معــاون شــریعتمداری در زمــان 
ــت اول  ــه در دول ــن وزارتخان ــر ای ــدی او ب تص

ــود.« ــات ب اصالح
اســت:  نوشــته  ادامــه  در  شــرق  روزنامــه 
ــازی« از  ــر »راه و شهرس ــدی، وزی ــاس آخون عب
ــان  ــان و مخالف ــه موافق ــت ک ــی اس گزینه های
ــه تفکیــک  ــا ب ــر بن جــدی دارد؛ با این حــال اگ
از  همچنــان  آخونــدی  باشــد،  وزارتخانــه 
ــت و  ــکن اس ــی وزارت مس ــای احتمال گزینه ه
ــاال  ــعیدنژاد احتم ــد س ــی محم ــاون او یعن مع
بــرای وزارت راه پیشــنهاد خواهــد شــد. از علــی 
افشــانی، اســتاندار فــارس هــم بــه عنــوان یکی 
ــی وزارت راه و شهرســازی  ــای احتمال از گزینه ه

ــرده شــده اســت.« ــام ب ن
ــهرداری  ــای ش ــه ه ــی از گزین ــدی یک آخون

ــت.  ــم هس ــران ه ته
دربــاره وزارت جهــاد کشــاورزی هــم گفتــه می 
ــا  شــود کــه ممکــن اســت محمــود حجتــی ب
جدایــی از ایــن وزارتخانه شــهردار تهران شــود. 
امــا حجتــی در اینبــاره مــی گویــد: »فعــال در 
دولــت هســتم، دارم کارم را انجــام مــی دهــم.«
در همیــن حــال اخبــاری از احتمــال تغییــر در 
ــه گــوش مــی رســد.  دفتــر رییــس جمهــور ب
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. 
و  فرهنگــی  هــای  وزارتخانــه  دربــاره  امــا 
آموزشــی نیــز گمانــه زنــی هایــی مطــرح 
اســت. گفتــه مــی شــود وزیــر آمــوزش و 
ــن  ــد در ای ــی کن ــر م ــوم تغیی ــرورش و عل پ
ــی  ــال معرف ــر احتم ــی ب ــایعاتی مبن ــن ش بی
ــان  ــور زن ــاون ام ــوالوردی مع ــهیندخت م ش
ــوزش و  ــر آم ــوان وزی ــه عن ــور ب ــس جمه ریی
پــرورش مطــرح شــده اســت. همچنیــن رضــا 
فرجــی دانــا بــه عنــوان یکــی از گزینــه هــای 

ــت.  ــرح اس ــوم مط وزارت عل
ــون  ــای همچ ــه ه ــز گزین ــرای وزارت کار نی ب
ــر  ــتاری ف ــد س ــی و محم ــی نجف ــد عل محم

ــت.  ــرح اس مط
ــا  ــا ام ــی ه ــه زن ــن گمان ــه ای ــود هم ــا وج ب
ــس  ــی ریی ــاون پارلمان ــری مع ــینعلی امی حس
جمهــور در بــاره تغییــرات در دولــت و مذاکــره 
هــای احتمالــی بــا چهــره هــای مختلــف 
ــای خــود را  ــی ارزیابی ه ــای روحان ــت: »آق گف
در زمینــه انتخــاب اعضــای کابینــه دارنــد، در 
ــد داشــت  ــه  بررســی هایی را خواهن ــن زمین ای
ــود  ــی های خ ــدودی بررس ــا ح ــه ت ــه البت ک
ــال  ــم در ح ــان ه ــد و همچن ــام داده  ان را انج
مطالعــه موضــوع هســتند. امــا فعــال بــا کســی 
ــت  ــده صحب ــه آین ــوع کابین ــه موض ــع ب راج

ــت.« ــده اس نش

سیاسی

دکتر حسن روحانی:

برای پیشرفت کشور، باید آستانه 
تحمل مان را باال ببریم

دکتــر روحانــی تاکیــد کــرد کــه بایــد 
ــان  ــان و جوان ــرای زن ــور را ب ــه حض زمین
ــم.  ــم کنی ــته فراه ــش از گذش ــور بی کش
ــودم  ــودم، خ ــده داده ب ــه وع ــق  آنچ »طب
ــالش و کوشــش خــود را  ــم تمــام ت و یاران
ــل  ــده عم ــن وع ــه ای ــا ب ــرد ت ــم ک خواهی

ــم. « کنی
ــر حســن  حجت االســالم و المســلمین دکت
روحانــی در مراســم دیــدار و ضیافــت افطار 
بــا جمعــی از  جوانــان و دانشــجویان کــه در 
ســالن اجــالس ســران برگــزار شــد، گفــت: 
ــه 29  ــازنده حماس ــا س ــوان م ــه ج جامع
 اردیبهشــت بــود و جوانــان بودنــد کــه 
آن شــور و نشــاط واقعــی در انتخابــات 
کــه  را همانطــور  نتیجــه  و  آفریدنــد  را 

 می خواســتند رقــم زدنــد. 
رییــس  جمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه 
امــروز همــه بایــد در کنــار هــم بــه دنبــال 
ــات باشــیم، گفــت:  ســاختن اهــداف انتخاب
در  انتخابــات 29 اردیبهشــت انتخــاب میان 
ــر  ــد نف ــان چن ــر می ــک نف ــا ی ــر ی دو نف
نبــود، بلکــه انتخــاب میــان دو نــوع تفکــر 
بــود  و مــردم یــک تفکــر را ترجیــح دادنــد 
کــه ایــن مبنایــی بــرای حرکــت دولــت در 

ــود.  ــد ب ــده کشــور خواه مســیر آین
ــی از  ــت: یک ــار داش ــی اظه ــر روحان دکت
ــود کــه  ــکات مهــم در ایــن تفکــر ایــن ب ن
در دنیــای رقابــت امــروز در ســطح منطقــه 
 و جهــان نســل جــوان مــا بتوانــد، فضایــی 
ــا را  ــه در آن نوآوری ه ــد ک ــته باش را داش
ــد.  ــه جامعــه خــود و منطقــه عرضــه کن ب

رییــس  جمهــور بــا طــرح ایــن ســوال کــه 
رقابت هــای  در  می توانیــم  چگونــه  مــا 
چطــور  و  باشــیم  پیشــرفته  جهانــی 
می توانیــم  آرمــان آزادی، امنیــت، آرامــش 
ــت:  ــم، گف ــت آوری ــه دس ــرفت را ب و پیش
ــان و  ــش بنی ــرکت های دان ــگاه ها، ش دانش

نســل  جــوان مــا بایــد بــا همــه تــوان بــرای 
ــت،  ــه آزادی، امنی ــتیابی ب ــاختن و دس س
آرامــش و پیشــرفت گام هــای اســتوار خــود 

ــد.  را  بردارن
دکتــر روحانــی اظهــار داشــت: دولــت بایــد 
ــرای حضــور نســل  فضــا و زمینــه الزم را ب

جــوان مهیــا کنــد. 
ــالش  ــام ت ــه داد: تم ــور ادام ــس  جمه ریی
ــا  ــوان م ــل ج ــه نس ــوده ک ــن ب ــت ای دول
بتوانــد از فرصــت پیــش روی خــود، بــرای 

ــد.  ــتفاده کن ــران اس ــاختن ای  س
ــان را  ــارک رمض ــاه مب ــی م ــر روحان دکت
مــاه تمریــن صبــر بــرای منافــع بلنــد 
مــدت دانســت و اظهارداشــت: مــاه رمضــان 
بــه  انســان مــی آمــوزد کــه چگونــه تحمــل 
ــر  ــه در براب و صبــر داشــته باشــیم و چگون
کــرده  مقاومــت  مختلــف  خواســته های 
و  منافــع بلندمــدت را بــه خواســته های 

ــم.  ــح دهی ــردی ترجی ف
رییــس جمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی 
از اســم های روزه صبــر، پایــداری، مقاومــت 
اگــر مــی  ایســتادگی اســت، گفــت:  و 
ــد  ــد، بای  خواهیــم کشــورمان پیشــرفت کن
آســتانه تحمــل بــاال بــرود و افــکار یکدیگــر 

ــیم.  ــمیت بشناس ــه رس را ب
ــش  ــن پرس ــخ ای ــی در پاس ــر روحان دکت
کــه چــرا مشــکل قومیــت یــا جنســیت یــا 
تفکــرات سیاســی در جامعــه داریــم،  اظهــار 
داشــت: بــرای اینکــه عــده ای هســتند 
تحملشــان  آســتانه  تواننــد  نمــی  کــه 
را بــاال ببرنــد، بایــد آســتانه تحملمــان 
ــران را  ــکار دیگ ــد اف ــم و بای ــاال ببری را  ب
ــر  ــا فک ــه م ــیم. اینک ــمیت بشناس ــه رس ب
ــت  ــیم درس ــی اندیش ــا م ــه م ــم آنچ کنی
اســت و  آنچــه دیگــران مــی اندیشــند 
ــن  ــت، ای ــت اس ــد، نادرس ــی گوین ــا م ی
ــه  ــا در زمین ــه م ــت ک ــای آن اس ــه معن ب

ــل  ــم و تحم ــر نداری ــه  صب ــر و اندیش تفک
ــم.  ــی کنی نم

رییــس جمهــور اضافــه کــرد: رمضــان مــاه 
آمــوزش تحمــل هاســت. اگــر همدیگــر را 
ــه  ــه  ب ــت در جامع ــم، آن وق ــل کنی تحم
ــف را  ــای مختل ــکار و اندیشــه ه ــی اف خوب
ــرای  ــورمان را ب ــم و کش ــی کنی ــل م تحم

ــی ســازیم.  ــر م ــده بهت آین
از  دیگــری  بخــش  در  روحانــی  دکتــر 
ســخنانش تصریــح کــرد: بــا شــرایطی 
کــه امــروز منطقــه مــا و جهــان دارد، 
ــور  ــل کش ــا در داخ ــه م ــکالتی ک ــا  مش ب
ــه  ــا هم ــد ب ــا بای ــوان م ــل ج ــم، نس داری
قــدرت بــه صحنــه بیایــد. آینــده تعلــق بــه 

شــما  دارد. 
ــه  ــرد: هم ــان ک ــور خاطرنش ــس جمه ریی
هــای  دهــه  کشــور  امــروز  مســئولین 
پایانــی زندگــی شــان را مــی گذراننــد 
و دهــه  هــای آینــده در اختیــار شــما 
جوانــان اســت. لــذا بایــد زمینــه پیشــرفت 

ــم.  ــم کنی ــوان را فراه ــل ج نس
دکتــر روحانــی بــا بیــان اینکــه تکیــه 
ــای  ــا را در دنی ــد م ــر گذشــته نمــی توان ب
تفکــر  گفــت:  برانــد،  پیــش  رقابتهــا 
مبنــای  بــر  تفکــر  آموزشــی  گذشــته، 
مبنــای  بــر  تفکــر  گذشــته،  صنعــت 
ــی  ــته نم ــای گذش ــه ه ــتها و اندیش سیاس
ــا را در  ــروز م ــی  ام ــای رقابت ــد در دنی توان
منطقــه و جهــان پیشــتاز قــرار دهــد. 

ــکار نســل  ــد اف ــزود: بای رییــس جمهــور اف
ــمیت  ــه رس ــم و ب ــان را بپذیری ــوان م ج
بشناســیم و بــر مبنــای تفکــر نســل جــوان 
ــده  ــت، آین ــه آنهاس ــق ب ــده متعل ــه آین  ک

ــم.  ــزی کنی ــه ری ــی برنام ــور را طراح کش
ــم  ــت: تصمی ــار داش ــی اظه ــر روحان دکت
مــا بــر ایــن اســت در دولــت دوازدهــم در 
ــا و  در  ــا، دســتیاری ه بخــش مشــاورت ه
ــوان  ــل ج ــف از نس ــای مختل ــه ه وزارتخان
اســتفاده کنیــم. ایــن موضــوع را در دولــت 
تصویــب کردیــم کــه 2 هــزار نفــر  از جــوان 
ــا و دســتگاههای  ــه ه ــه را در وزارتخان نخب

ــم.  مختلــف جــذب کنی
ــن  ــرد: همچنی ــح ک ــور تصری ــس جمه ریی
ــان  ــوان زن ــری از ت ــره گی ــرای به ــت ب دول
ــرده  ــزی ک ــه ری ــه برنام ــه جامع فرهیخت

 اســت.
دکتــر روحانــی تاکیــد کــرد کــه بایــد 
ــان  ــان و جوان ــرای زن ــور را ب ــه حض زمین
ــم.  ــم کنی ــته فراه ــش از گذش ــور بی کش
ــودم  ــودم، خ ــده داده ب ــه وع ــق  آنچ »طب
ــالش و کوشــش خــود را  ــم تمــام ت و یاران
ــل  ــده عم ــن وع ــه ای ــا ب ــرد ت ــم ک خواهی

ــم. « کنی
ــر  ــور 3 نف ــس جمه ــخنان ریی ــش از س پی
از جوانــان بــه نمایندگــی از جوانــان و 
ــه  ــم ب ــن مراس ــر در ای ــجویان حاض دانش
ــود،  ــرات خ ــه نظ ــا و نقط ــان دیدگاه ه  بی
ــد.  ــف پرداختن ــات مختل ــون موضوع پیرام



3 سال سوم- شماره 45 - سه شنبه 23 خرداد ماه 1396

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 
ــات شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا  انتخاب
ــات  ــا دوازدهمیــن دوره انتخاب کــه همزمــان ب
ــتور  ــا دس ــد ب ــزار ش ــوری برگ ــت جمه ریاس
کار اعتــراض بــه انتخابــات و نتایــج آراء مــردم 

شــروع شــد.
ــان  ــک 20 روز از از زم ــا وجــود اینکــه نزدی ب
اعــالم نتایــج انتخابــات شــورای شــهر کرمــان 
مــی گــذرد تعــدادی از اعضــای شــورای فعلــی 
شــهر کرمــان کــه در دوره پنجــم هــم کاندیدا 
شــده بودنــد و بــا اختــالف رای از حضــور بــاز 
ــج هســتند ایــن در  ــه نتای ــد معتــرض ب ماندن
حالــی اســت پاســخ قاطــع مســئولین مربــوط 

هنــوز ارائــه نشــده اســت. 
در  کرمــان  شــهر  شــورای  عضــو  یــک 
و  زاهــدی  از  اظهــار کــرد:  ایــن نشســت 
پورابراهیمــی نماینــدگان مــردم کرمــان و 
ــه جهــت  ــس شــورای اســالمی ب راور در مجل
مســاعدت هایــی کــه در مشــکالت انتخابــات 
شــورای شــهر بــه وجــود آمــد و  بــرای حــل 
ــی  ــکر م ــر و تش ــد تقدی ــکل ورود کردن مش
ــن از محمــدی انارکــی رئیــس  ــم. همچنی کن
ــرای شــفاف  ــات  ب ــر انتخاب ــت نظــارت ب هیئ
ســازی و رفــع ابهامــات و  امــام جمعــه کرمــان 
کــه مــار را پذیرفتنــد و بــه صحبــت هــای مــا 
ــم. ــی کن ــکر م ــر و تش ــد تقدی ــوش کردن گ

ــون  ــدار قان ــا در م ــزود: م ــرد اف ــال جوانم کم
حرکــت مــی کنیــم و منتظــر هســتیم و توقــع 
داریــم دیگــران هــم در مــدار قانــون حرکــت 
ــت  ــاس س ــق الن ــردم ح ــرا رای م ــد زی کنن
ــون  ــدار قان ــر م ــد ب ــوط بای ــئولین مرب و مس

ــد. ــن را بدهن ــخ معترضی پاس
ــفاف  ــر ش ــا اگ ــت ه ــرد: واقعی ــح ک وی تصری
کــه  امیدواریــم  و  پذیریــم  مــی  باشــند 
ــوط  محمــدی انارکــی و ســایر مســئولین مرب
بــا تصمیــم درســت اعتمــاد را بــه مــردم 

برگرداننــد.
ــه  ــفانه ب ــرد: متاس ــان ک ــرد خاطرنش جوانم
ــا همــه  ــد، ام ــگاه کردن ــا ن ــه م ــد متهــم ب دی
ــال  ــه دنی ــتیم و ب ــرض هس ــا معت ــد م بدانن
ــش  ــیم، بخ ــی باش ــردم م ــی م ــه گری مطالب
ــه خاطــر اعضــای  ــردم ب ــی از حضــور م بزرگ
ــارج از  ــچ اعتراضــی خ ــا هی ــورا اســت و م ش
ــان  ــم. وی در پای ــام ندادی ــون انج ــدار قان م
ــاق آرای  ــتار انطب ــای خــود خواس ــت ه صحب
ــی  ــت نهای ــا لیس ــراه ب ــده هم ــماری ش بازش

شــد.
ــات شــورای شــهر بــدل  ــه انتصاب ــات ب  انتخاب

نشــود
ــان  ــان اذع ــهر کرم ــورای ش ــر ش ــو دیگ عض
ــی  ــت نظــارت نظــاره م ــرد: متاســفانه هیئ ک
کنــد و نمــی خواهیــم انتخابــات شــورای شــهر 

ــل شــود. ــات شــورای شــهر تبدی ــه انتصاب ب
حجــت االســالم ربانــی هــم در ایــن  نشســت 
بــا تفســیر روایتــی از معصــوم )ع( گفــت: 
»خدایــا مــن را موفــق بــدار کــه موافــق خوبان 

ــق  ــرار« و مواف ــا اب ــم ب ــت کن ــم و موافق باش
اشــرار نباشــم کــه متاســفانه خیلــی هــا امــروز 
ــه رحمــت  ــا ب رفیــق اشــرار هســتند و »خدای
خــودت مــن را در مســیر بهشــت قــرار بــده«.

همــه  خداونــد  بدانیــم  بایــد  افــزود:  وی 
ــاس را  و  گناهــان را مــی بخشــد اال حــق الن
حــق النــاس حتــی در قیامــت هــم بخشــیده 
ــردی  ــر ف ــم اگ ــات ه ــود، در انتخاب ــی ش نم
ــد  ــرده اســت  بای ــاس توجــه نک ــه حــق الن ب
ــب  ــد طل ــدر از خداون ــای ق ــب ه ــن ش در ای

ــود. ــیده ش ــاید بخش ــه ش ــد ک ــرت کن مغف
ــه  ــان اینک ــا بی ــهر ب ــورای ش ــو ش ــن عض ای
ــا  ــدوق ه ــد صن ــد ده درص ــون بای ــق قان طب
بازشــماری شــود ادامــه داد: متاســفانه تــا 
کنــون در بازشــماری هــا اختــالف رای باالیــی 
وجــود دارد. وی در بخــش دیگــری از ســخنان 
خــود گفــت: مجــری تمــام پــروژه هــای 
عمرانــی کــه در ســطح شــهر در حــال انجــام 
ــر  ــرای ه ــد و اج ــی باش ــهرداری م ــت ش اس
ــه  ــا مجــوز و مصوب ــروژه ای هــم در شــهر ب پ

ــود. ــی ش ــام م ــهر انج ــورای ش ش
ــه  ــه داد: هزین ــد. وی ادام ــوت نش ــورا دع ش
ــت  ــهرداری پرداخ ــط ش ــی توس ــای عمران ه
ای  پــروژه  هــر  پاســخگوی  و  مــی شــود 
ــط  ــم توس ــا ه ــه ه ــت و هزین ــهرداری اس ش
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 
ــل  ــاه را تعطی ــن دو م ــد ای ــا بای ــت و  م اس
کنیــم تــا اســتاندار خــود کارهــا را بــر عهــده 
ــه کــرد:  ــی اضاف ــد. حجــت االســالم ربان گیرن
ــارم  ــورای چه ــه ش ــورم ک ــی خ واهلل قســم م
ــت و  ــر اس ــی نظی ــت ب ــرده اس ــی ک خدمات
نبایــد دیگــران ایــن خدمــات را بــه نــام خــود 

ــد. ــم بزنن رق
برای پسماند مصوبه بدهیم

ــا بیــان اینکــه هیــچ دوره  مهنــوش مومنــی ب
ای از انتخابــات شــاهد ایــن حجــم اعتراضــات 
ــت  ــل مل ــن تقاب ــر م ــه نظ ــت: ب نبودیم،گف
و دولــت کار درســتی نیســت و ایــن بــی 
اعتمــادی مــردم را در پــی دارد، حداقــل 

ــوده  ــه چــه شــکلی ب روشــن شــود کــه آراء ب
ــت. اس

شــورای  مجلــس  نماینــدگان  افــزود:  وی 
اســالمی هــم بایــد بداننــد اگــر تخلفــی 
صــورت گرفتــه باشــد دو ســال دیگــر تخلفــات 

ــد. ــد دی ــود خواهن را خ
وی همچنیــن بــه طــرح پســماند اشــاره کــرد 
و ادامــه داد: شــورای پنجــم تــا آنجــا کــه مــی 
ــدارد  ــماند ن ــه پس ــی در زمین ــم تخصص دان
ــد و  ــد مان ــن خواه ــر زمی ــوع ب ــن موض و ای
ــرای  ــه ای ب ــورا مصوب ــن ش ــا دارم در ای تقاض

ــن شــود.  ــن موضــوع تعیی ای
آرای برخی به یک باره چهاربرابر شد 

ــج  ــه نتای ــوان بیگــی هــم معتــرض ب ــا دی روی
ــن  ــر ای ــفانه اگ ــت: متاس ــود و گف ــات ب انتخاب
رونــد در پیــش گرفتــه شــود مــردم را نســبت 

ــات آتــی دلســرد خواهــد کــرد. ــه انتخاب ب
رای  تخلــف  دارای  را  شــورا  انتخابــان  وی 
خواســتار  و  دانســت  آراء  جایــی  جابــه  و 
پاســخگویی مســئوالن مربــوط بــه اعتراضــات 
ــک  ــه ی ــی ب ــزود: رای برخ ــد و اف ــی ش مردم
ــت  ــن باب ــا از ای ــد و م ــر ش ــار براب ــاره چه ب
متاســف هســتیم و بایــد حتمــا پیگیــری شــود 
زیــرا کرمــان مرکــز و پیشــانی اســتان اســت. 
ــات  ــرد: چشــم پوشــی در تخلف ــار ک وی اظه
ــت و  ــوده اس ــن ب ــال روش ــهر کام ــورای ش ش
ــالم  ــج اع ــت نتای ــرع وق ــم در اس ــی خواهی م

ــود. ش
تفاوت آرای نفر دوم و سوم زیاد است

زهــرا لــری هــم ســخنان خــود را بــا اعتــراض 
ــان  ــورا در شــهر کرم ــات ش ــج انتخاب ــه نتای ب
آغــاز کــرد و گفــت: اعــالم نتایــج بازشــماری 
ــی داشــت  ــردم را در پ اول بهــت و تعجــب م
و نتیجــه ای منطقــی نبــود، اگــر لیســتی کــه 
ــم  ــات دوره پنجــم را در نظــر بگیری در انتخاب
لیســت مــورد در ابتــدا و وســط و انتهــا 
ــد. اســامی ای را داشــت کــه هماهنــگ نبودن

ــاط  ــر از نق ــی دیگ ــه یک ــان اینک ــا بی وی ب
ــر دوم  ــن نف ــاوت آراء بی ــات تف ــام انتخاب ابه
ــه  ــت، ادام ــزار رای اس ــی 14 ه ــوم یعن و س
داد:خســتگی افــراد مســئول شــمارش آراء 
در بعــد از انتخابــات و در لحظــه شــمارش 
آراء هــم باعــث ایــن اشــتباهات مــی شــود و 

ــت. ــی اس طبیع
ــد  ــازه دادن ــهرها اج ــی ش ــزود: در برخ وی اف

تــا افــراد اســتراحت کننــد و روز بعــد کار 
شــمارش آراء شــورا را آغــاز نماینــد، امــا چــرا 
ــاظ نشــده اســت؟  ــان لح ــهر کرم ــن در ش ای
ــه  ــندند ک ــی پس ــد و نم ــی پذیرن ــردم نم م
ــردم  ــت م ــی نعم ــه ول ــوولینی ک ــرا مس چ
در  ای  توجــه  قابــل  حساســیت  هســتند 

شــمارش آراء نداشــتند.
ــده  ــرکت کنن ــراد ش ــه داد: اصــوال اف وی ادام
در انتخابــات ریاســت جمهــوری بیشــتر از 
ــی  ــب م ــا تعج ــون ب ــا اکن ــت ام ــوراها اس ش
بینیــم کــه میــزان آراء شــورای شــهر از 
ــده  ــتر ش ــان بیش ــوری در کرم ــت جمه ریاس
اســت. وی تصریــح کــرد: متاســفانه تــا کنــون 
مســئولین  و  برنگرداندنــد  را  مــردم  حــق 
مربــوط بایــد بــه نوعــی بــه اعتراضــات افــراد 
ــن حــق مســلم کاندیداهــا  ــد و ای پاســخ دهن

ــت. ــوده اس ب
ــارد و 500  ــک میلی ــزار رای ی ــل 7 ه در مقاب

میلیــون تومــان پرداخــت شــده اســت
ایــن عضــو شــورای شــهر همچنیــن بــه تعــداد 
ــای  ــدوق ه ــای صن ــا در پ ــده کاندیداه نماین
ــود و بیــان کــرد: همــه افــراد  رای معتــرض ب
تنهــا شــش نماینــده را در پــای صنــدوق 
هــای رای ســطح شــهر داشــتند و متاســفانه 
ــدوق  ــای صن ــده را در پ ــور نماین ــازه حض اج
ــد.  ــاره را ندادن ــرای شــمارش دوب هــای رای ب
لــری گفــت: از اعضــای شــورای نگهبــان مــی 
ــود  ــه وج ــت ب ــن وضعی ــا ای ــه ب ــم ک خواه
ــای اعتمــاد مــردم  ــرا پ ــد، زی آمــده ورود کنن
ــه  ــفانه هم ــدار متاس ــت. فرمان ــان اس در می
چیــز را کــذب مــی بینــد و برخــورد درســتی 
ــدرک  ــده م ــد و بن ــته ان ــم از روز اول نداش ه
مســتند دارم کــه در مقابــل 7 هــزار رای یــک 
میلیــارد و 500 میلیــون تومــان پرداخــت 

شــده اســت.
رانت پیدا می شود

ســعید گیالنــی هــم در ایــن جلســه انتخابــات 
ــی  ــات مهندس ــک انتخاب ــن دوره را ی پنجمی
شــده دانســت و ادامــه داد: عــدم حضــور 
شــورای چهــارم در شــورای پنجــم مهندســی 
ــم در هــر  شــده اســت، حــق مــن اســت بدان
محلــه ای کــه خدمــت کــردم چــه تعــداد آراء 
ــدوق  ــک صن ــرد: در ی ــد ک ــتم. وی تاکی داش
ــب  ــرد منتخ ــک ف ــرای ی ــده ب ــماری ش بازش
160 رای اضافــه شــمرده شــده اســت و ایــن 
ــا  ــت: م ــری شــود. وی گف ــد پیگی ــاوت بای تف
نماینــده مــردم در ایــن شــورا هســتیم و 
متاســفانه اعضایــی مــی خواهنــد در شــورا راه 
پیــدا کننــد کــه منتصــب هســتند و طبیعتــا 
ــه وجــود خواهــد آورد و متاســفانه  ــت را ب ران
ایــن افــراد منتصــب مــی خواهنــد بــه عنــوان 

ــد. ــا را بگیرن ــی ه ــردم صندل ــده م نماین
رای تمام نماینده ها بازشماری شود

ــه  ــرای اینک ــت: ب ــم گف ــدی ه ــه زاه صدیق
شــبهاتی در جامعــه ایجــاد شــده و بــرای 
ــردد رای  ــئولین برگ ــه مس ــاد ب ــه اعتم اینک

ــود.  ــماری ش ــا بازش ــده ه ــام نماین تم

رئیس کل دادگستری استان کرمان:

دست پلید استکبار جهانی در عملیات 
تروریستی تهران مشهود است

رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان 
اقدامــات  نمــودن  محکــوم  ضمــن 
ــد  ــت پلی ــت: دس ــران، گف ــتی ته تروریس
صهیونیســت  جهانــی،  اســتکبار  مثلــث 
و خانــدان منحــوس ســعودی در واقعــه 
تروریســتی در بــارگاه مقــدس حضــرت 
شــورای  مجلــس  و  راحــل)ره(  امــام 

اســت. مشــهود  اســالمی 
ــورای  ــه ش ــد، در جلس ــداهلل موح ــنا/ ی ایس
ــتان  ــان اس ــوق دان ــیج حق ــر بس ــی قش عال
ــم آل ســعود در  ــروز رژی ــت: ام ــان گف کرم
ــات  ــل جنای ــن قبی ــالمی ای ــورهای اس کش
ــتیبانی  ــزی و پش ــه ری ــتی را برنام تروریس
ــه  ــه ب ــلمانان را مظلومان ــد و مس ــی نمای م

ــی کشــند. خــاک و خــون م
نماینــده عالــی قــوه قضائیــه در اســتان 
کرمــان تصریــح کــرد: یقینــا ایــن اقدامــات 
وحشــیانه، ملــت مقــاوم و سلحشــور ایــران 

ــودن مســیر راســخ  ــر و در پیم ــاوم ت را مق
ــد. ــر مــی نمای ت

از  اســتفاده  فرهنــگ  ترویــج  ضــرورت 
جامعــه در  رســمی  اســناد 

ــر  ــرح ه ــرای ط ــه اج ــان اینک ــا بی وی ب
مســجد یــک حقــوق دان در شــهر کرمــان 
حقوقــی  بهداشــت  بــه  خوبــی  کمــک 
ــگ  ــج فرهن ــی نماید،گفت:تروی ــه م جامع
ــه در  ــمی در جامع ــناد رس ــتفاده از اس اس
ــک  ــاوی کم ــیاری از دع ــل بس ــل و فص ح

ــد. ــی کن ــی م فراوان
ــای  ــی ه ــطح آگاه ــای س ــت: ارتق وی گف
حقوقــی وقضائــی مــردم منجــر بــه اصــالح 
ــی  ــردم م ــی م ــی و حقوق ــط اجتماع رواب
ــازش  ــح و س ــگ صل ــج فرهن ــردد و تروی گ

ــرورت دارد. ــه ض در جامع
ایــن مقــام ارشــد قضائــی اســتان  بــا اشــاره 
ــدار  ــد م ــه پیشــگیری رش ــه برنام ــه اینک ب

ــان در حــال اجــرا اســت،  ــدارس کرم در م
بیــان کــرد: همــکاری و تعامــل بســیار 
ــوزش  ــی و آم ــتم قضای ــن سیس ــی بی خوب
ــه  ــی ب ــی بخش ــت آگاه ــروش در جه و پ
ــگیری از  ــتای پیش ــوزان در راس ــش آم دان

ــت. ــده اس ــرار ش ــم برق ــوع جرائ وق
ــای  ــبکه ه ــازی وش ــای مج ــوزه فض در ح
اجتماعــی کــم کاری صــورت گرفتــه اســت
وی بــه آســیب هــا و مشــکالت فضــای 
ــاره  ــی اش ــای اجتماع ــبکه ه ــازی و ش مج
ــته  ــای گذش ــال ه ــی س ــزود: ط ــرد و اف ک
ــه  ــور ک ــازی آن ط ــای مج ــوزه فض در ح
شایســته اســت کاری صــورت نپذیرفتــه 

ــایبر  ــای س ــک فض ــروز ی ــر ام ــت و اگ اس
ملــی داشــتیم شــاهد ایــن حجــم مشــکالت 

ــم. ــوزه نبودی ــن ح در ای
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
ــاهد  ــه ش ــرد: روزان ــان ک ــد خاطرنش موح
در  اطالعــات  تبــادل  از  زیــادی  حجــم 
ــی  شــبکه هــای اجتماعــی هســتیم در حال
ــا  ــن شــبکه ه ــه ســرورهای برخــی از ای ک

ــند. ــی باش ــور م ــارج از کش در خ

خبر

فاطمه راکعی: 
فراکسیون زنان برای گردآوری 
زنان متکدی، تدبیری بیندیشد

ــان  ــیون زن ــکیل فراکس ــر تش ــال خب ــه دنب ب
شــورای شــهر بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد 
ــهری  ــاد ش ــان در ابع ــری زن ــیب پذی ــه آس ک
ــرح  ــف مط ــه در ادوار مختل ــت ک ــاله ای اس مس
ــای  ــی از گروه ه ــت و یک ــده اس ــی ش و بررس
عمــده زنــان آســیب پذیــر کــه در فضــای 
ــان کارتــن  شــهری دیــد ه می شــود، حضــور زن
ــد  ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــر اس ــواب و تکدی گ خ
فراکســیون زنــان شــورای شــهر الزم اســت بــه 
ایــن موضــوع نــگاه ویــژه ای داشــته و در اولیــن 
قدم هــای 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« می گویــد: شــورای شــهر 
ــه  ــد ک ــاد می کن ــب را ایج ــکان مناس ــک ام ی
ــان  ــان، زن ــه زن ــوط ب ــائل مرب در خصــوص مس
ــیب،  ــرض آس ــودکان در مع ــده و ک ــیب دی آس
بیندیشــیم. بــه نظــر می رســد ایــن فراکســیون 
ــه  ــه در رابط ــان بلک ــوص زن ــا در خص ــه تنه ن
نیــز  کــودکان  و  ســالمندان  معلولیــن،  بــا 
ــد. ــام ده ــذاری انج ــای تاثیرگ ــد کاره می توان

ــودکان  ــان و ک ــع آوری زن ــه جم ــاره ب ــا اش او ب
ــای  ــا روش ه ــد ب ــد: بای ــه می ده ــدی ادام متک
کنیــم.  گــردآوری  را  زنــان  ایــن  ســنجیده 
جمــع آوری آن هــا بــدون هیــچ فکــر و اندیشــه 
ای، کاری اســت کــه تــا پیــش از ایــن نتیجــه ای 
را حاصــل نکــرده اســت. امیــدوارم بــا ارتباطاتــی 
کــه قطعــا خانم هــای حاضــر در شــورای شــهر، 
بــا ان جــی او هــای فعــال و متخصصیــن دارنــد، 
بتواننــد در ایــن زمینــه گام های مثبتــی بردارند. 
ــا بیــان اینکــه حضــور زنــان متکــدی  راکعــی ب
چهــره شــهر تهــران را خدشــه دار کــرده اســت 
اضافــه می کنــد: امیدواریــم و انتظــار داریــم کــه 
ــم فراکســیونی  ــد و ه ــم شــورای شــهر جدی ه
کــه در حــال تشــکیل شــدن اســت، وارد عمــل 
شــوند و بــرای ایــن موضــوع تدبیری بیندیشــند. 
جمــع آوری ایــن زنــان طرحــی اســت کــه باید با 
ســرعت روی آن کار شــود. مــا نیــز طرح هایــی 
بــرای گــردآوری متکدیــان زن و کــودک از 
ســطح شــهر داریــم. در واقــع بایــد بــه صــورت 
پایلوتــی عمــل شــود؛ زنــان شناســایی شــوند و 
ــه آن هــا سروســامان  ــدون اعمــال خشــونت ب ب
ــوند.  ــوردار ش ــاه نســبی برخ ــک رف ــا از ی داد ت
ــان  ــن موضــوع کــه زن ــه ای راکعــی در اشــاره ب
ــهری  ــائل ش ــه مس ــیدگی ب ــار رس ــد انتظ بای
خــود را از فراکســیون زنــان شــورای شــهر 
مطالبــات  زنــان  می گویــد:  باشــند  داشــته 
ــت و  ــوزه دول ــه ح ــی ب ــد؛ برخ ــددی دارن متع
می شــود  مربــوط  خــاص  خانه هــای  وزارت 
و برخــی دیگــر بــه مجلــس مربــوط اســت 
ــررات  ــا، مق ــدام از آن ه ــری هرک ــرای پیگی و ب
می دهــد:  ادامــه  او  دارد.  وجــود  قوانینــی  و 
ــت  ــهروندی اس ــوق ش ــه حق ــوط ب ــه مرب آنچ
مهم تــر  دیگــری  مســاله   هــر  از  امــروز  و 
و  دیــده  آســیب  زنــان  بــه  توجــه  اســت، 
ــا  ــت. خانم ه ــت اس ــال در پایتخ ــان فع متکدی
ــت خــود و  ــد و حــوزه فعالی ــه کنن ــد مطالع بای
ــانی  ــند. کس ــود را بشناس ــی خ ــات قانون امکان
کــه دغدغــه انجــام کارهــای بنیــادی و اصولــی 
را دارنــد، بایــد بــا زمــان بنــدی مناســب و 
برنامــه ریــزی فعالیــت کننــد. بنابرایــن تشــکیل 
در  مثبتــی  گام  می توانــد  فراکســیون  ایــن 
ــد. ــهروندی باش ــوق ش ــادی از حق ــق ابع تحق

سیاسی
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مهدی سیاوشی: خبر
هواپیمایی ماهان، افتخار کرمان و ایران است

رئیــس کمیســیون گردشــگری و خدمــات 
فعــاالن  و  مــردم  گفــت:  کرمــان  اتــاق 
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 
ــان،  ــی ماه ــده هواپیمای ــا نماین گردشــگری ب
ــی  ــتان های ــدود اس ــزء مع ــان ج ــزود: کرم اف
ــن  ــدارد و همی ــی ن ــرواز خارج ــه پ ــت ک اس
ــر روی حضــور مســتقیم گردشــگر  موضــوع ب
اســتان  گردشــگری  رونــق  و  کرمــان  در 

ــت.  ــوده اس ــذار ب تاثیرگ
ــه اینکــه شــرکت هواپیمایــی  ــا اشــاره ب وی ب
ماهــان افتخــار کرمــان و ایــران اســت کــه راه 
انــدازی ایــن شــرکت باعــث تحــول در صنعت 
هواپیمایــی کشــور شــد، ادامــه داد: انتظــارات 
ــان  ــی ماه ــان از هواپیمای ــتان کرم ــردم اس م
بیــش از ســایر شــرکت هــای هواپیمایــی 

اســت.
ــاالن گردشــگری  ــرد: فع ــار ک سیاوشــی، اظه
کرمــان-  پــرواز  بلیــط  قیمــت  معتقدنــد 
تهــران در مقایســه بــا پروازهــای مشــابه 
ــر  ــی از نظ ــوط هواپیمای ــایر خط ــان و س ماه
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 

ــد.  ــارج کنن ــود خ ــگری خ گردش
رئیــس کمیســیون گردشــگری و خدمــات 
اتــاق کرمــان بــه شــرکت هواپیمایــی ماهــان 
پروازهــای  مانیتورهــای  از  داد  پیشــنهاد 
ــی و  ــرای معرف ــی ب ــالت داخل ــان و مج ماه
ــا  ــد ت ــتفاده کنن ــان اس ــتر کرم ــغ بیش تبلی
شــاهد رونــق بیشــتری در گردشــگری اســتان 

ــیم. باش
ــه ســرمایه گــذاری شــرکت هواپیمایــی  وی ب
ماهــان در منطقــه حفاظــت شــده خبــر 
ــان  ــهداد کرم ــش ش ــت و بخ ــتان باف شهرس

ــاد  ــای اقتص ــت ه ــرای سیاس ــتای اج در راس
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 
ــد از  ــی کن ــت م ــا دریاف ــک ه ــان از بان ماه
ســهمیه اســتان کرمــان نیســت بلکــه از 
ســهمیه تســهیالت ملــی اســتفاده مــی شــود.
هواپیمایــی  بــه  پیشــنهادات  و  انتقــادات 

ماهــان
بــه  انتقاداتــی  نشســت  ایــن  ادامــه  در 
ــه  ــد ک ــان وارد ش ــی ماه ــرکت هواپیمای ش
مــی تــوان بــه انحصــاری بــودن فعالیــت 
کرمــان،  فــرودگاه  در  ماهــان  هواپیمایــی 
انجــام پروازهــای کرمــان- تهــران و برعکــس 
در ســاعات مــرده پــروازی، گــران بــودن 
عــدم  ماهــان،  پروازهــای  بلیــط  قیمــت 
ــان  ــی ماه ــگاه هواپیمای ــرو از دانش ــذب نی ج
کرمــان بــرای فعالیــت در ایــن شــرکت، 
نبــود پــرواز خارجــی و پروازهــای پشــت 
ســر هــم )کانکشــن(، اشــاره کــرد. همچنیــن 
ــه  ــنهاد را ب ــد پیش ــگری چن ــاالن گردش فع
هواپیمایــی ماهــان ارایــه کردنــد کــه در ایــن 
ــر  ــه تعطیــل کــردن دفات ــوان ب رابطــه مــی ت
ــی ماهــان در کرمــان  ــروش بلیــط هواپیمای ف
ــای  ــس ه ــه آژان ــا ب ــت آنه ــذاری فعالی و واگ
داخــل اســتان، راه انــدازی پروازهــای منطقــه 
ای، حمایــت هواپیمایــی ماهــان از افــراد وارد 
ــن  ــه پذیرفت ــه کشــور در زمین ــور ب ــده ت کنن
ــه اســتان  ــرای دعــوت ب هزینــه بلیــط آنهــا ب
کرمــان، امــکان مشــاهده و خریــد بلیــت بــه 
صــورت آنالیــن بــرای حــدود یــک ســال بعــد، 

ــرد. ــام ب ن
هواپیمایی ماهان انحصاری نیست

در ادامــه ایــن نشســت معــاون بازرگانــی 
ــاری  ــچ انحص ــت: هی ــان گف ــی ماه هواپیمای
ــرای  ــی ب ــی و خارج ــای داخل ــرای پروازه ب

ــدارد و  ــود ن ــی وج ــرکت هواپیمای ــچ ش هی
ــز انحصــاری نیســت و  ــان نی ــی ماه هواپیمای
همــه شــرکت هــای هواپیمایــی مــی تواننــد 

ــد.  ــت کنن ــر رقاب ــا یکدیگ ب
حســین ابراهیمــی افــزود: تفــاوت نــرخ بلیــط 
ــای  ــرکت ه ــایر ش ــا س ــان ب ــای ماه پروازه
هواپیمایــی در هزینــه هــا و ســرمایه گــذاری 
ــه  ــام داده و ب ــان انج ــه ماه ــت ک ــی اس های
همیــن دلیــل میــزان رضایتمنــدی مشــتریان 
مــا کــه بــه داخــل ایــران ســفر مــی کننــد 85 

درصــد اســت.
ــان بیشــترین  ــی ماه ــه داد: هواپیمای وی ادام
ــران  ــران و همچنیــن از ای گردشــگر را وارد ای
خــارج مــی کنــد بــه طــوری کــه روزانــه هــزار 
ــا  ــان از ایتالی ــرب جه ــرق و غ ــن ش ــر بی نف
تــا هنــد، از ترکیــه تــا چیــن و... توســط 

ــوند.  ــی ش ــا م ــه ج ــان جاب ــی ماه هواپیمای
بلیــط  قیمــت  کــرد:  تصریــح  ابراهیمــی، 
پروازهــای ماهــان در کرمــان، بــه دلیــل ایــن 
اســت کــه یــا شــرکت هواپیمایــی دیگــری بــه 
ــا اگــر ورود کــرده کمتــر  کرمــان نیامــده و ی

ــرواز داشــته اســت. پ
در  ماهــان،  هواپیمایــی  بازرگانــی  معــاون 
رابطــه بــا راه انــدازی پــرواز خارجــی در 
ــرواز  ــام پ ــرای انج ــا ب ــزود: هواپیم ــان اف کرم
ــص  ــه ای مخت ــد نصــب قطع خارجــی نیازمن
ــردن  ــه و وارد ک ــه تهی ــت ک ــن پروازهاس ای
ــد  ــه کشــور و تامیــن هزینــه هــای خری آن ب
آن ســخت اســت امــا امیدواریــم پــس از 
نصــب ایــن قطعــه، پــرواز خارجــی کرمــان ) 
کرمــان- دبــی( نیــز بــه صــورت برنامــه ای و 

ــود.  ــدازی ش ــخص راه ان مش
وی اظهــار کــرد: در حــال حاضــر آژانــس 
ــه  ــروازی را ب ــان پ ــر زم ــافرتی ه ــای مس ه
کشــور  از  خــارج  بــرای  چارتــر  صــورت 
ــت و در  ــام اس ــل انج ــد، قاب ــت کنن درخواس
غیــر ایــن صــورت راه انــدازی پــرواز خارجــی 
مشــخص و حتــی پروازهــای پشــت ســر هــم 

ــدارد. ــود ن ــی وج ــرایط فعل در ش
پذیــرش  در  گفــت:  ادامــه  در  ابراهیمــی، 

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 

ــد.   ــته باش ــود نداش ــرو وج جــذب نی
ــان از  ــی ماه ــت هواپیمای وی پیشــنهاد حمای
ــه  ــگری ب ــای گردش ــده توره ــراد واردکنن اف
ــان را  ــتان کرم ــه اس ــوت ب ــرای دع ــور ب کش
ــای  ــای هواپیم ــط ه ــت: بلی ــت و گف پذیرف
ایــن تورگردانــان بــا 50 درصــد تخفیــف 
ــی، در رابطــه  ــد. ابراهیم ــد ش ــه خواه فروخت
ــه  ــا درخواســت افزایــش زمــان دسترســی ب ب
اطالعــات پروازهــا و خریــد بلیــت بــه صــورت 
ــرای  ــد ب ــم بای ــن مه ــت: ای ــز گف ــن نی آنالی
ــه  ــی 330 روز باشــد ک ــن الملل ــای بی پروازه
ــی  ــی و خارج ــای داخل ــم در پروازه امیدواری
ــل  ــرای حداق ــط ب ــه بلی ــکان تهی ــم ام بتوانی

ــم. ــم کنی ــد را فراه ــاه بع ــد م چن
مدیــون  اســتان  بــزرگ  هــای  شــرکت 

هســتند ماهــان  هواپیمایــی 
در ادامــه نایــب رییس کمیســیون گردشــگری 
ــد  ــتان مانن ــزرگ اس ــای ب ــرکت ه ــت: ش گف
مــس و گل گهــر و... بخشــی از پیشــرفت 
خــود را مدیــون وجــود هواپیمایــی ماهــان و 
راه انــدازی روزانــه پروازهــای کرمــان- تهــران 
ــدای کار  ــرا در ابت ــتند زی ــس هس ــر عک و ب
ــر روز  ــف ه ــای مختل ــش ه ــان بخ کارشناس
ــد  ــی دادن ــام م ــود را انج ــفرهای کاری خ س

ــت.  ــی رف ــا پیــش م و کاره
مســعود دهقانــی، افــزود: فعالیــت هایــی 
ــرار اســت  ــان ق ــی ماه ــه شــرکت هواپیمای ک
در راســتای اجــرای اقتصــاد مقاومتــی در 
ــوت انجــام دهــد اگــر اجرایــی شــود  ــر ل کوی
دگرگونــی در بخــش هــای مختلــف بــه ویــژه 

ــد. ــد ش ــاد خواه ــه ایج ــگری منطق گردش
ــان  ــی ماه ــن هواپیمای ــه داد: همچنی وی ادام
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.

73 جایگاه CNG در استان کرمان از نعمت 

گاز طبیعی برخوردار می باشند
مهنــدس محمــد علــی ودیعتــی مدیــر 
عامــل شــرکت گاز اســتان کرمــان خدمــت 
رســانی بــه مــردم شــریف اســتان کرمــان را 
ــی  ــت : یک ــود و  گف ــی نم ــت تلق ــا اهمی ب
ایــن شــرکت رضایــت  از اهــداف مهــم 
ــره  ــر به ــه حداکث ــیدن ب ــترکین و رس مش

وري اســت. 
ــره  ــالم به ــن اع ــن/ وی ضم ــت روش سیاس
منــدی 832 روســتا و 48 شــهر در اســتان 
کرمــان از نعمــت گاز طبیعــی ادامــه داد: بــا 
ــت  ــی شــده در وزارت نف ــش بین ــر پی تدابی
و شــرکت ملــی گاز ایــران  رونــد رو بــه 
ــای  ــروژه ه ــل پ رشــدی در اجــرای و تکمی
گازرســانی ایــن اســتان  شــاهد هســتیم کــه 
امیدواریــم بــا تخصیــص بودجــه و اعتبــارات 
ــیاری از  ــال، بس ــان س ــا پای ــم ت الزم بتوانی
آنــان را اتمــام و بــه بهــره بــرداری برســانیم.

ــان  ــتان کرم ــرکت گاز اس ــل ش ــر عام مدی
ــات  ــر عملی ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ب
اجرایــی گاز رســانی بــه 8 شــهر و 202 
ــه  ــد ادام ــی باش ــرا م ــت اج ــتا در دس روس
ــدک،  ــزا، هج ــوزم، هن ــای ج ــهر ه داد: ش
ارزوئیــه، درب بهشــت، جیرفــت، نرماشــیر و 
فهــرج از جملــه ایــن شــهر هــا مــی باشــند 
تــالش  و  بــا همــکاران  امیدواریــم  کــه 
ــور  ــای مذک ــروژه ه ــی، پ ــکاران بوم پیمان

ــند.  ــام برس ــه اتم ــریعتر ب ــه س ــر چ ه
ــان از  ــتان کرم ــرکت گاز اس ــل ش مدیرعام
برخــورداری 73 جایــگاه ســی.ان.جی در 
اســتان خبــر داد و گفــت: ســعی مســئوالن 
ــردم  ــه م ــانی ب ــت رس ــام خدم ــن نظ در ای
اســت چــون هــدف اصلــی ایــن انقــالب کــه 
بــا رهبــری هــای پیامبــر گونــه امــام راحــل 
ــت  ــز خدم ــزی ج ــید، چی ــروزی رس ــه پی ب

ــه مــردم نبــوده اســت. کــردن ب
ــه  ــی در ادام ــی ودیعت ــد عل ــدس محم مهن
بــرداری73  بهــره  و  انــدازی  راه  گفــت: 
ــالش  ــان از ت ــتان نش ــال در اس ــگاه فع جای
ایــن  کارکنــان  و  مهندســان  کوشــش  و 
مجموعــه و پیگیریهــای دولــت تدبیــر و 
امیــد اســت کــه در جهــت افزایــش ســطح 
رفــاه جامعــه و افزایــش ترجیــح مــردم 
ــه واســطه  ــتفاده از ســي.ان.جي ب ــراي اس ب
ــترس و  ــب و در دس ــي مناس ــات رفاه امکان

ــه  ــن ســوخت  صــورت گرفت ــودن ای ارزان ب
ــت. اس

اســتان کرمــان  گاز  مدیرعامــل شــرکت 
منــدی شــهرهای  بهــره  بــا  داد:  ادامــه 
جنوبــی اســتان از نعمــت گاز طبیعــی و 
درخواســت هــای اعــالم شــده از ســوی 
شــرکت هــای خصوصــی جهــت راه انــدازی 
جایــگاه هــای CNG امیدواریــم بــا توســعه 
ــه  ــایانی ب ــک ش ــاک کم ــوخت پ ــن س ای

ــم. ــت نمایی ــط زیس محی

راه اندازی کرسی پسته با 
مشارکت بخش خصوصی و 

دانشگاه

در اولیــن جلســه کارگــروه کشــاورزی 
ــی  ــاق بازرگان ــی ات ــر نمایندگ و آب دفت
عســجدی  عبــاس  رفســنجان،   در 
مدیــر اجرایــی  ایــن دفتــر از بررســی 
در  پســته  کرســی  انــدازی  راه  طــرح 
ــی  ــاق بازرگان ــارکت ات ــا مش ــنجان ب رفس
و دانشــگاه هــای رفســنجان خبــر داد.
نمایندگــی اتــاق بازرگانــی در رفســنجان/ 
علــی بســاوند عضــو هیــات مشــورتی 
بازرگانــی  اتــاق  نمایندگــی  دفتــر 
 : گفــت  نشســت  ایــن  در  رفســنجان 
ارایــه شــده  پیشــنهادات  اســاس  بــر 
کــرد  خواهیــم  ســعی  جلســه،  در 
پایــان نامــه هایــی کــه بــا موضــوع 
رفســنجان  هــای  دانشــگاه  در  پســته 
ارایــه شــده انــد را کاربــردی نماییــم.
ــر نمایندگــی  ــات مشــورتی دفت عضــو هی
 : افــزود  رفســنجان  بازرگانــی  اتــاق 
ایــن کار از طریــق ارتبــاط موثــر تــر 
ــگاه  ــا دانش ــاورزی و آب ب ــروه کش کارگ
ــود. ــی ش ــی م ــنجان عملیات ــای رفس ه
رییــس اداره جهــاد کشــاورزی رفســنجان 
هــم در ایــن جلســه از افزایــش بهــره وری 
و اســتفاده از کشــت هــای جایگزیــن 
بــرای  اصلــی  راهبــرد  بــه عنــوان دو 
از  درآمــد  نامســاعد  شــرایط  تغییــر 
ــرد. ــاد ک بخــش کشــاورزی شهرســتان ی
کــه آب  در شــرایطی  گفــت:  رضایــی 
بــه میــزان کافــی در منطقــه وجــود 
و  داشــتن  نگــه  بــر  اصــرار  نــدارد 
افزایــش ســطح زیرکشــت، کار صحیحــی 
ســمت  بــه  شــرایط  بایــد  و  نیســت 
افزایــش بهــره وری ســوق داده شــود.
وی همچنیــن درخصــوص لــزوم اســتفاده 
ــاداور  ــز ی ــن نی ــای جایگزی ــت ه از کش
شــد : کار کشــت هــای جایگزیــن  در 
و محصوالتــی  آغــاز شــده  رفســنجان 
همچــون گل محمــدی ، زرشــک و عنــاب 
ــی  ــوب م ــیار خ ــادی بس ــه اقتص ــا صرف ب
تواننــد بــه عنــوان کشــت هــای جایگزیــن 
گیرنــد. قــرار  اســتفاده  مــورد  پســته 
از  اســتفاده  کــرد:  تاکیــد  رضایــی 
منزلــه  بــه  جایگزیــن  هــای  کشــت 
در  پســته  محصــول  کــردن  رهــا 
ــتفاده  ــدف اس ــه ه ــت بلک ــه نیس منطق
اقتصــادی  بــرای  منابــع  از  بهینــه 
اســت. منطقــه  در  کشــاورزی  کــردن 
ــاق  ــی ات ــر نمایندگ ــی دفت ــر اجرای مدی
بازرگانــی رفســنجان گفــت: طــرح راه 
انــدازی کرســی پســته در رفســنجان 
ــی و دانشــگاه  ــاق بازرگان ــا مشــارکت ات ب
هــای رفســنجان در دســت بررســی اســت. 
عبــاس عســجدی گفــت: پیــرو پیشــنهاد 
ــر  ــا رنجب ــط محمدرض ــده توس ــه ش ارای
در  ابطحــی  پســته  شــرکت  نماینــده 
ایــن کارگــروه، ســعی خواهیــم کــرد 
ایــران،  پســته  انجمــن  همــکاری  بــا 
مرکــز  ایــران،  پســته  پژوهشــکده 
مطالعــات و پژوهــش هــای اقتصــادی 
هــای  دانشــکده  و  کرمــان  اتــاق 
ــدازی  کشــاورزی شهرســتان، بحــث راه ان
کرســی پســته را امــکان ســنجی و در 
. نماییــم  انــدازی  راه  تاییــد  صــورت 
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.
ــاق  ــی ات ــر نمایندگ ــی دفت ــر اجرای مدی
بازرگانــی رفســنجان همچنیــن گفــت: 
در  شــده  ارایــه  مباحــث  اســاس  بــر 
رســد  مــی  نظــر  بــه  نشســت  ایــن 
تشــکیل زیرکارگــروه هایــی همچــون 
ســم و کــود و آب بــا حضــور بخــش 
دانشــگاهی ضــروری بــه نظــر مــی رســد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کرمان:
لزوم همکاری بانک ها در جهت رفع مشکالت تولید

ــرورت  ــت: ض ــان گف ــتاندار کرم ــاون اس مع
تولیــدی  هــای  ظرفیــت  فعالســازی 
ــوان  ــاء ت ــط و ارتق ــک، متوس ــع کوچ صنای
بــا  همچنیــن  و  آنهــا  پذیــری  رقابــت 
ــل  ــی بدی ــته و ب ــش برجس ــه نق ــت ب عنای
واحدهــای تولیــدی کوچــک و متوســط 
اهــداف  تحقــق  و  اشــتغال  ایجــاد  در 
در  تــا  اســت  الزم  مقاومتــی،  اقتصــاد 
ــر  ــش موثرت ــا نق ــک ه ــر، بان ــرایط حاض ش
بنــگاه  از  را جهــت حمایــت  کاراتــری  و 
هــای کوچــک و متوســط ایفــاء نماینــد.

فتــوت  محمدرضــا  روشــن/  سیاســت 

و  تســهیل  کارگــروه  دومیــن جلســه  در 
ــی  ــه ذات ــت: وظیف ــد گف ــع تولی ــع موان رف
اداره کل محیــط زیســت، حفــظ محیــط 
زیســت اســت و در جهــت جلوگیــری از 
ــیب  ــردم آس ــه م ــه ب ــای ک ــی ه آالیندگ
میرســانند وبــرای مــردم ایجــاد مشــکل 
دارد   مــدون  ریــزی  برنامــه  میکننــد، 
ــازی  ــرورت فعالس ــر ض ــد ب ــا تاکی ــوت ب فت
ــک،  ــع کوچ ــدی صنای ــای تولی ــت ه ظرفی
تــوان رقابــت  ارتقــاء  ، گفــت:  متوســط 
ــه  ــت ب ــا عنای ــن ب ــا و همچنی ــری آنه پذی
نقــش برجســته و بــی بدیــل واحدهــای 

ایجــاد  در  متوســط  و  کوچــک  تولیــدی 
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 
ــع تولیــد مســایل بانکــی دانســت  رفــع موان
و اظهــار کــرد: رونــد تســهیالت بانکــی 
ــته  ــو شایس ــه نح ــد ب ــای تولی ــه واحده ب
بایــد انجــام شــود تــا شــاهد توســعه و 
ــیم. ــتان باش ــی اس ــاد مقاومت ــرای اقتص اج

اقتصادی
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ــه در  ــده و البت ــک پیکــره زن ــد ی شــهرها همانن
ــف  ــای مختل ــرض خطره ــات در مع ــه لحظ هم
هســتند. شــهر پهنــه ای عظیــم از نیــروی 
انســانی و فعــاالن مختلــف فرهنگــی و اقتصــادی 
ــای  ــدام روش ه ــر ک ــه ه ــت ک ــی اس و اجتماع
ــن  ــک چنی ــد و در ی ــود را دارن ــاص خ کاری خ
دریــای عظیمــی از تفــاوت هــا بایــد شــهر بتوانــد 
ــه  ــد. ب ــود باش ــار خ ــه ی اقش ــخگوی هم پاس
ــا  ــت هــای بخشــی ب ــی بکارگیــری مدیری عبارت
نــگاه هــای بســته کــه تمرکــز خاصــی را منحصراً 
بــر روی یــک جامعــه هــدف متمرکــز می کنــد، 
آســیب زاتریــن نــوع مدیریــت اســت. پرداختــن 
اقتصــادی  توســعه طلبانــه  بــه روش هــای 
ــهر و  ــی ش ــاخت اجتماع ــه س ــه ب ــدون توج ب
ــوالن  ــو و ج ــک س ــری از ی ــه کارگ ــد طبق رش
ــد  ــی توان ــهر م ــده ای در ش ــی ع دادن تجمالت
ــاورد.  ــار بی ــه ب ــی را ب ــزرگ اجتماع ــدات ب تهدی
رشــد  فرصت هــای  بایــد  راســتا  همیــن  در 
ــار  ــه ی اقش ــرای هم ــی ب ــی و کارآفرین آموزش
ــار  ــا در کن ــات اجتماعــی فراهــم شــود ت و طبق
کاهــش بیــکاران کیفیــت درآمــدی نیــز بهبــود 
یابــد و منزلــت افــراد تامیــن شــود. از نــگاه دیگــر 
ــادی  ــین اقتص ــادن ماش ــت افت ــه حرک ــرای ب ب
ــر  ــادی ب ــای زی ــذاری ه ــرمایه گ ــد س ــهر بای ش
روی فرهنــگ اجتماعــی انجــام پذیــرد. مفهومــی 
ــد  ــذاری مول ــرمایه گ ــی و س ــون کارآفرین همچ
ــب  ــا تصوی ــهری ب ــران ش ــوی مدی ــد از س بای
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 محروم تریــن نقــاط شــهرها کلیــد زد و 
ــواع بســته هــای حمایتــی را  ــرای آن ان حتــی ب
ــرف  ــزان ص ــر می ــه ه ــرا ک ــت؛ چ ــر گرف در نظ
ارتقــای ســرمایه هــای اجتماعــی آن نقــاط شــود 
از هزینــه هــای قطعــی آســیب هــا و بحرانهــای 
ــد.  ــد ش ــری خواه ــاط جلوگی ــی آن نق اجتماع
در  طلبانــه  توســعه  نــگاه  در  دیگــر  نکتــه 
ــای انباشــته شــهر  ــه ســرمایه ه شــهر توجــه ب
هاســت. اینکــه بــه ســرمایه هــای انباشــته 
ــرمایه  ــور آن بخشــی از س ــود منظ ــاره می ش اش
هاســت کــه طــی ســالیان متمــادی و بلکــه ده 
ــد  ــه نســل حاضــر شــهر رســیده ان ــا ســال ب ه
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 
ــر  ــه اگ ــه اینک ــا توجی ــد ب ــز نبای ــت. هرگ اس
درختــی قطــع می شــود جــای آن چنــد درخــت 
ــک  ــود ی ــی ش ــته م ــری کاش ــه دیگ در منطق
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 
ــی اشــتباهی محــض  یــک چنیــن ظرفیــت های
ــه هــای شــهری کــه در  اســت. مهمتریــن تجرب
ایــن زمینــه موفقیــت هــای خوبــی داشــته انــد 
ــورک کــه نمــاد توســعه  ــد نیوی در شــهری مانن
مــدرن بــا جســارت هــای فــراوان در ســاختمان 
ســازی و اتوبــان هــای شــهری و انــواع درگیــری 
ــا یکدیگــر اســت  هــای عرصــه هــای شــهری ب
ــی  ــس مدت ــود را از پ ــزی خ ــارک مرک ــه پ ک
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 
ــب پوشــاک شــهر اســت  ــه قل ــادی اســت ک زی
ــک  ــه کم ــت آن منطق ــظ موقعی ــه حف ــد ب بای
ــن  ــا را تضمی ــب و کار آنه ــای کس ــرد و فض ک
کــرد. از اجــرای طــرح هــای عمرانــی و ترافیکــی 
بــدون محاســبه ظرفیــت هــای آینــده هــر 
ــق  ــات خل ــرد و از تصمیم ــه خــودداری ک منطق
الســاعه نیــز پرهیــز کــرد. در انجــام پــروژه هــای 
عظیــم از کارشناســی هــای ســرمایه ای و هزینــه 
ــاکان  ــا کم ــود ت ــتفاده ش ــگاه کالن اس ــا ن ای ب
ــا کمتریــن خســارات  بــروز رســانی پــروژه هــا ب
اقتصــادی ممکــن باشــد و هــم از شــروع کــردن 
ــتگی  ــاد ورشکس ــال زی ــا احتم ــی ب ــروژه های پ
ــک  ــه تکنولوژی ــی و چ ــر مال ــه از نظ ــی چ و ناتوان
ــاه چــرخ  ــف کوت ــک توصی ــری شــود. در ی جلوگی
توســعه شــهر بایــد همگــون بــا بدنــه شــهر حرکت 
کنــد و شــهر را زیــر چــرخ هــای خــود لــه نکنــد.

مدیرعامل آبفای استان کرمان:
وضعیت آبی 15 شهر استان، قرمز است

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب شــهری 
ــهر  ــی در 15 ش ــت آب ــان وضعی ــتان کرم اس
کرمــان را قرمــز عنوان کــرد و افزود:  بیشــترین 
چالــش مربــوط بــه کرمــان، رفســنجان و زرنــد 
ــت  ــان وضعی ــان کرم ــن می ــه در ای ــت ک اس
. دارد  بقیــه شــهرها  بــه  نســبت  بدتــری 

سیاســت روشــن/ محمــد طاهــری در نشســت 
خبــری اظهــار کــرد: بیــش از 2 میلیــون 
ــهر و  ــان در 68 ش ــتان کرم ــت اس ــر جمعی نف
ــالب  ــرکت آب و فاض ــط ش ــتا توس 129 روس
اســتان کرمــان پوشــش داده مــی شــوند و بــه 
ــزاء و دشــتکار  ــوت، هن زودی ســه شــهر زهکل
ــه خواهــد شــد . ــن مجموعــه اضاف ــه ای ــز ب نی

وی افــزود: یکــی از مشــکالت مــا این اســت که 
در زمــان ارائــه خدمــت جمعیــت شــهر کرمــان 
بــه بیــش از یــک میلیــون نفــر می رســد، 
ــق و  ــه مناط ــه ب ــماری هم ــان سرش ــا زم ام
ــام  ــد کــه بعضــا در ای روســتاهای خــود می رون
ســال بــه نــدرت در آنجــا ســکونت دارنــد و این 
مســئله مشــکالتی را در زمینــه جــذب اعتبارات 
بــرای شــرکت آب و فاضــالب ایجــاد مــی کند و 
شــاهد اختالفــات بــاالی 40درصــدی جمعیــت 
. می شــویم  مواجــه  سرشــماری  آمــار  بــا 
وی بیــان کــرد: عمــده منابــع آبــی مــا از 342 
حلقــه چــاه تامیــن می شــود و شهرســتان 
ــی  ــا خوب ــه بارندگی ه ــه ب ــا توج ــیرجان ب س
کــه امســال داشــته، عمــده آب خــود را از ســد 
ــز  ــت نی ــد آب باف ــد و 70 درص ــن می کن تامی
از ســد ایــن شهرســتان تامیــن می شــود .

مدیرعامــل آبفــای اســتان کرمــان گفــت: 
منابــع  از  کرمــان  اســتان  مابقــی  آب 
می شــود  تامیــن  چاه هــا  و  زیرزمینــی 
ــه  ــا ب ــف م ــاط ضع ــئله از نق ــن مس ــه ای ک
ــی رود . ــمار م ــه ش ــان ب ــهر کرم ــژه در ش وی
وی افــزود: آب شــهر کرمــان بــه طــور کامــل از 
طریــق 96 حلقــه چــاه در دشــت حســین آباد، 
. می شــود  تامیــن  جوپــار  و  قریه العــرب 
1900 کیلومتر خط انتقال آب در اســتان کرمان
طاهــری بــا اشــاره بــه یــک هــزار و 900 
ــان  ــال آب در اســتان کرم ــر خــط انتق کیلومت
بیــان کــرد: منابــع آبــی مــا روز بــه روز در حــال 
فاصلــه گرفتــن از نقــاط جمعیتــی هســتند، آب 
ــج  ــر و قلعه گن ــه 100 کیلومت ــان از فاصل کرم
ــود . ــی ش ــن م ــری تامی ــه 70 کیلومت از فاصل
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
چا ه هــا  از  اســتحصالی  آب  گفــت:  کرمــان 
وارد  بســته  و  ایزولــه  کامــال  محیطــی  در 
کوچکتریــن  و  می شــود  ذخیــره  مخــازن 
. نــدارد  وجــود  مخــزن  بــه  نفوذپذیــری 

در  کرمــان  شــرب  آب  کــرد:  اظهــار  وی 
ــرای  ــی ب ــت و محل ــاز نیس ــی روب ــچ مکان هی
آلودگــی نــدارد، تنهــا منشــا تمــاس بــا آب در 
ــم  ــه آن ه ــت ک ــبکه اس ــتگی ش ــان شکس زم

. گندزدایــی می شــود  و  ترمیــم  بالفاصلــه 
طاهــری افــزود: آب کرمــان بــه صــورت روزانــه 
کنتــرل کیفــی می شــود و شهرســتان های 
ســیرجان، کرمــان، بــم، رفســنجان و جیرفــت 
. هســتند  مــا  آزمایشــگاهی  قطب هــای 
ــارد  ــته 2 میلی ــال گذش ــرد: س ــح ک وی تصری
تومــان تجهیــزات آزمایشــگاهی فلزات ســنگین 
بــرای آزمایشــگاه مرجــع کرمان خریداری شــده 
تــا آخریــن آزمایش هــای روز را انجــام دهیــم .

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
کرمــان ادامــه داد: عــالوه بــر آزمایش  هــا 
آب  مــورد  در  روزانــه  کــه  گندزدایــی  و 
ــف  ــاط مختل ــرد، از نق ــورت می گی ــان ص کرم
از  تــا  داریــم  نمونه بــرداری  نیــز  شــهر 
ــود. ــری ش ــی جلوگی ــه احتمال ــی ثانوی آلودگ
طاهــری تصریــح کرد: در اســتان کرمــان 8 هزار 
لیتــر در ثانیــه ظرفیــت تامیــن آب داریــم، امــا 
ســرانه مصــرف ما بســیار باالســت و این مســئله 
ــود . ــده می ش ــتر دی ــان بیش ــوب کرم در جن
وی بــا بیــان اینکــه بــا وضعیت مصرفــی کنونی 
ــه  ــر ثانی ــر ب ــود یــک هــزار و 600 لیت ــا کمب ب
ــهر  ــرد: 41 ش ــار ک ــتیم، اظه ــه هس آب مواج
کرمــان دارای وضعیــت ســبز و 12 شــهر دارای 
ــه لحــاظ تامیــن آب هســتند . وضعیــت زرد ب
کرمــان  شــهر   15 در  آبــی  وضعیــت  وی 
را قرمــز عنــوان کــرد و افــزود:  بیشــترین 
چالــش مربــوط بــه کرمــان، رفســنجان و زرنــد 
ــت  ــان وضعی ــان کرم ــن می ــه در ای ــت ک اس
. دارد  بقیــه شــهرها  بــه  نســبت  بدتــری 
طاهــری تصریــح کــرد: شــهر کرمــان در حــال 
ــه  ــر در ثانی ــزار و 925 لیت ــک ه ــا ی ــر ب حاض
تامیــن آب می شــود، امــا اگــر قــرار باشــد 
ــن  ــار آب را تامی ــا فش ــم ب ــاعته بتوانی 24 س
ــم . ــود داری ــه  کمب ــر ثانی ــر ب ــم، 760 لیت کنی
شــهروندان  برابــر   2 کرمانی هــا 
می کننــد مصــرف  آب  پاریــس 

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
ــال  ــتان امس ــرای تابس ــرد : ب ــان ک ــان بی کرم
در صورتــی کــه گرمــای هــوا طاقت فرســا 
کنیــم،  مدیریــت  را  مصــرف  و  نشــود 
جیره بنــدی آب نخواهیــم داشــت و می توانیــم 

اداره کنیــم . بــا کنتــرل فشــار، شــهر را 
طاهــری بــا بیــان اینکــه هــر شــهروند کرمانــی 
اســتحصال  آب  لیتــر   170 شــبانه روز  در 
می شــود، افــزود: ایــن میــزان مصــرف در 
حالــی اســت کــه ســرانه مصــرف آب در 
ــه  ــاال ب ــی ب ــا بارندگ ــس ب ــد پاری شــهری مانن
ــت . ــر اس ــبانه روز 70 لیت ــر در ش ــر نف ازای ه

وی افــزود: بایــد یــاد بگیریــم آب را بــه انــدازه 
نیــاز و در جــای خــودش مصــرف کنیــم، آبــی 
ــت  ــه دس ــراوان ب ــه ف ــت و هزین ــا زحم ــه ب ک
شســتن  حیــاط،  نظافــت  بــرای  می آیــد، 
ــازی و ســرگرمی نیســت . ماشــین و وســیله ب
طاهــری ادامــه داد: اگــر مــردم مــا تنهــا 
را  خــود  روزانــه  مصــرف  از  درصــد   20
افــت  کوچکتریــن  کننــد،  صرفه جویــی 
فشــار و کمبــود آبــی نخواهیــم داشــت .
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
ــه از برخــورد جــدی و محکــم  ــان در ادام کرم
بــا مشــترکان پرمصــرف آب خبــر داد و گفــت: 
جرائــم ســنگینی بــرای ایــن عــده از مشــترکان 
آب در نظــر گرفته شــده و همچنین مشــترکان 
کم مصــرف نیــز مــورد تشــویق قــرار می گیرند .
شــهرداری ها  بــه  کــرد:  اظهــار  طاهــری 
نیــز توصیــه کرده ایــم کــه بــرای آبیــاری 
ــد . ــتفاده نکنن ــرب اس ــبز از آب ش ــای س فض
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
ــعاب های  ــاالی انش ــداد ب ــود تع ــان از وج کرم
تنهــا 5  گفــت:  و  کــرد  غیرمجــاز گالیــه 
ــهر  ــاز در ش ــعاب آب غیرمج ــزار و 500 انش ه
ــه  ــفانه هیچ گون ــه متاس ــود دارد ک ــان وج کرم
ــد  ــه پرداخــت نمی کنن ــن زمین ــی را در ای حق
. دارنــد  هــم  بی رویــه  برداشــت های  و 

ــزود: انشــعاب های غیرمجــاز بعضــا  طاهــری اف
ســالمت جامعــه را بــه خطــر می اندازنــد، 
مســکونی  ملکــی  کــه  نیســت  روا  امــا 
تخریــب  مطئمنــا  و  دارد  گاز  و  بــرق  کــه 
نمی شــود، از آب غیرمجــاز اســتفاده کنــد .

بــه  مربــوط  را  از کمبــود آب  وی بخشــی 
عنــوان  و  دانســت  غیرمجــاز  انشــعاب های 
کــرد: مــا بــه تنهایــی نمی توانیــم کاری کنیــم، 
. هســتیم  خدمت رســان  مجموعــه  تنهــا 

ــتان  ــالب اس ــرکت آب و فاض ــل ش مدیرعام
ــه  ــان ک ــتان کرم ــوب اس ــت: جن ــان گف کرم
اصــال دســت مــا نیســت و نمی توانیــم در 
آنجــا حاکمیــت کنیــم، ادارات دولتــی جنــوب 
کرمــان حاضــر نیســتند هزینــه آب بدهنــد .

طاهــری گفــت: مــا بــه ازای هــر شــهروند در 
فاریــاب و قلعه گنــج 2.5 مترمکعــب آب تولیــد 
می کنیــم، امــا بــاز هــم مــردم آنجــا آب ندارند، 
ــه  ــداران  و ائم ــا فرمان ــم ب ــه ه ــا جلس دهه ه
جمعــه مناطــق جنــوب کرمــان گذاشــته ایم .

ــد  ــه چن ــئوال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
کرمــان  جنــوب  در  غیرمجــاز  انشــعاب 
وجــود دارد، گفــت: بهتــر بگوییــم چنــد 
انشــعاب آب مجــاز در جنــوب کرمــان داریــم .

ــون  طاهــری اظهــار کــرو: مــا هــم مجــری قان
ــتان  ــی اس ــت های کل ــق سیاس ــتیم و طب هس
همــه  کــه  ملکــی  امــا  می رویــم،  پیــش 
ــد  ــرا نبای ــکونت دارد، چ ــرای س ــات را ب امکان
. باشــد  مجــاز  آن  انشــعاب  و  آب  کنتــور 

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
شــهر  چهــار  در  کــرد:  تصریــح  کرمــان 
کهنــوج  و  ســیرجان  ماهــان،  کرمــان، 
فاضــالب شــهری در حــال اجــرا اســت .
وی افــزود: 30 درصــد از شــبکه فاضــالب 
شــهری کرمــان بــا 435 کیلومتــر شــبکه 
اجــرا و 26 هــزار ســیفون بــه شــبکه فاضــالب 
کرمــان وصــل شــده کــه 58 هــزار واحــد 
. می شــود  شــامل  را  تجــاری  و  مســکونی 

ــان  ــه اول کرم ــرد: تصفیه خان ــان ک طاهــری بی
بــا 200 لیتــر در ثانیــه کامــال وارد مــدار شــده 
ــی  ــا وجــود مشــکالت مال ــه دوم ب و تصفیه خان
85 درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد و ســه مــاه 
. می شــود  بهره بــرداری  مــدار  وارد  آینــده 

وی ادامــه داد: شــبکه فاضــالب کهنــوج بــا 84 
کیلومتــر شــبکه، 80 درصــد پیشــرفت فیزیکی 
ــه آن وصــل شــده و  ــزار انشــعاب ب دارد و 6 ه
تصفیه خانــه آن هــم آمــاده بهره بــرداری اســت .
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
کرمــان تصریــح کــرد: 80 میلیــارد پــروژه 
آبرســانی  شــامل  کرمــان  فاضــالب  و  آب 
ــانی  ــوج، آبرس ــه کهن ــار، تصفیه خان ــه رودب ب
ــش  ــیرجان ش ــزن س ــاه و مخ ــج و چ قلعه گن
ــت،  ــرداری اس ــدار بهره ب ــه در م ــت ک ــاه اس م
امــا بــه طــور رســمی هنــوز افتتــاح نشــده اند .
طاهــری عنــوان کــرد: در بخــش اجــرای 
ســه  گذشــته  ســال  فاضــالب  شــبکه 
قــرارداد منعقــد کردیــم کــه شــامل 800 
 217 کرمــان،  فاضــالب  تومــان  میلیــارد 
 270 و  زرنــد  فاضــالب  تومــان  میلیــارد 
ــت . ــیرجان اس ــالب س ــان فاض ــارد توم میلی

ــاز  ــیرجان آغ ــالب س ــبکه فاض ــزود: ش وی اف
کارهــای  حــال  در  نیــز  کرمــان  و  شــده 
مطالعاتــی اســت و بــه زودی اجرایــی می شــود

رمضــان  مبــارک  مــاه  در 
ــع زاخــت،  ــه مجتم ــانی ب آبرس
در  گزآبــاد  و  آبــاد  ملــک 
ــاد  ــی عنبرآب ــتان جنوب شهرس

انجــام شــد.
ــار  ــط عمومــی شــرکت آبف رواب
اســتان/ در ایــن مراســم کــه بــا 
حضــور مهنــدس علی رشــیدی 

ــز  ــتان و نی ــار اس ــرکت آبف ــل ش مدیرعام
فرمانــدار عنبرآبــاد برگزارشــد آبرســانی بــه 
ــه  ــتای تابع ــری 9 روس ــت 2500 نف جمعی

ایــن مجتمــع آغــاز شــد.
مهنــدس رشــیدی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن 
پــروژه در راســتای آبرســانی بــه مناطــق دور 
ــرای  ــت: ب ــت گف ــوده اس ــتان ب ــت اس دس
اجــرای ایــن پــروژه 11هــزار میلیــون ریــال 
هزینــه شــده اســت کــه بخشــی از آن ســهم 

اعتبــارات اســتانی بــوده اســت.
ــن مجتمــع آبرســانی شــامل  ــزود: ای وی اف
ــان،  ــاد، جوزن ــک آب 9 روســتای زاخــت، مل
پاقلعــه، گزآبــاد،  آبســردوئیه،  کغارکــی، 
ــاد اســت. ــاد و مشــاع4 گزآب مشــاع 9 گزآب

ــز  ــه ونی ــزار مترخــط لول ــرای 3ه وی از اج
ــر  ــرای 800 مت ــرق و اج ــد انشــعاب ب خری
خــط بــرق ونصــب یــک پســت بــرق 

100کاوا بــرای آبرســانی بــه 
ــرداد. ــتاها خب ــن روس ای

رئیــس هئیــت مدیــره شــرکت 
ــح  ــان تصری ــار اســتان کرم آبف
ایــن  بــه  آبرســانی  کــرد: 
ــدی  ــره من ــث به ــتاها باع روس
خانــواده هــای زیــادی ازنعمــت 
ــن از  ــل از ای ــه قب ــد ک آب ش
ایــن نعمــت خــدادادی محــروم بودنــد. وی 
ــه حفــر و تجهیــز یــک حلقــه  همچنیــن ب
چــاه و نصــب تجهیــزات آن بــرای آبرســانی 
بــه ایــن روســتاها اشــاره کــرد و خاطرنشــان 
ــی  ــاد مقاومت ــای اقتص ــروژه ه ــاخت: پ س
شــرکت آبفــار اســتان کرمــان انقالبــی 
ــاط دور  ــه نق ــانی ب ــه آبرس ــزرگ در عرص ب
ــه  ــت ک ــرده اس ــاد ک ــتان ایج ــت اس دس
اصــول  اجــرای  راســتای  در  امیدواریــم 
اقتصــاد مقاومتــی در ســال 96 نیــز موفــق 
ــا در  ــروژه ه ــده پ ــی مان ــدازی باق ــه راه ان ب

ــویم. ــش ش ــن بخ ای
ــان  ــتان کرم ــار اس ــرکت آبف ــل ش مدیرعام
آبفــار  مدیــران  از  جمعــی  همــراه  بــه 
همچنیــن از پــروژه هــای در دســت اجــرای 
ایــن شــرکت در جیرفــت و عنبرآبــاد بازدید 

ــد. کردن

شــرکت  عمومــي  روابــط 
توزیــع نیــروي بــرق شــمال 
اســتان کرمــان/ مهنــدس علــي 
نورمنــدي مدیــر امــور بــرق 
بــه منظــور  چتــرود گفــت: 
اصــالح شــبکه بــرق مانــور 
ــش  ــارکت بخ ــا مش ــي ب گروه

گردیــد. برگــزار  خصوصــي 
وي گفــت: بــا برنامــه ریــزي انجــام شــده 
و اعمــال خاموشــي قریــب 3 ســاعت 
هوتــک  فشارمتوســط  فیــدر  بــرروي 
از پســت فــوق توزیــع کاظــم آبــاد و 
همــکاري بیــش از 10 گــروه اجرایــي 
بــا  مانــور  ایــن  چتــرود  بــرق  امــور 

موفقیــت برگــزار گردیــد.
ــام  ــتاي انج ــه داد: در راس ــدي ادام نورمن
ــش  ــتر بخ ــرعت بیش ــا س ــر و ب کار بهت
خصوصــي و شــرکت هــاي پیمانــکار نمــاد 
نیــرو، نیکامهــر، رعدســازه آروشــا، نگیــن 
اختــر، آذرخــش نیــروي کلــوت و فرتــاش 
نیــرو نیــز بــا اعــزام نیــرو بــه محــل مانــور 

مشــارکت نیــز داشــتند.
ــه   ــان اینک ــا بی ــرود ب ــرق چت ــر امورب مدی
ــرق  اصــالح  زیرســاخت هــا در صنعــت ب
الزم و ضــروري مــي باشــد، تصریــح کــرد: 

ــت  ــد خدم ــتاي تولی در راس
بــا کیفیــت بهتــر بــه مــردم 
ــر  ــعي ب ــرود س ــش چت بخ
ــه  ــا برنام ــه ب ــم ک ــن داری ای
ریــزي هــاي انجــام شــده و 
ــر  ــاي دیگ ــزاري مانوره برگ
زیرســاخت  اصــالح  بــا  و 
هــاي شــبکه بــرق  بتوانیــم 
ــه  ــق برنام ــي را طب ــان خاموش ــدت زم م
ــان  ــل زم ــه حداق ــرکت ب ــتراتژیک ش اس

ــم. ــش دهی کاه
وي بــا اشــاره بــه ضــرورت رعایــت ایمنــي 
در صنعــت بــرق نیــز گفــت: بــا توجــه بــه 
ــاري  ــال ج ــرکت درس ــي ش ــعار ایمن ش
ــي   ــم هفتگ ــات منظ ــزاري جلس ــا برگ ب
وآمــوزش مســتمر نیروهــا  امیدواریــم کــه 
ــرود شــاهد حــوادث  ــور بخــش چت در ام
ــرق نباشــیم. ناشــي از کار و مخاطــرات ب
نورمنــدي همچنیــن از برقــدار شــدن 
ایــن  در  جمعیــت  کــم  روســتاهاي 
بخــش خبــر داد و گفــت:  طبــق ابالغیــه 
ــکار  ــرکت پیمان ــارکت ش ــر و بامش توانی
ــه  ــاني ب ــرق رس ــي کار ب ــش خصوص بخ
ــوار در بخــش  ــاالي 10 خان روســتاهاي ب

ــت. ــده اس ــام ش ــرود انج چت

مانور اصالح شبکه برق با هدف خدمت آبرسانی در گرمای باالی 40 درجه
بهتر و باکیفیت به شهروندان در چترود

اجتماعی
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دهمین دوره جشنواره موسیقی نواحی ایران در کرمان
ــش  ــش پژوه ــر بخ ــنی، مدی ــوان آقامحس کی
دهمیــن دوره جشــنواره موســیقی نواحــی 
ایــران گفــت: بخــش پژوهــش جشــنواره 
ــان و  ــهر کرم ــج روز در دو ش ــی پن ــال ط امس

ــد. ــد ش ــزار خواه ــران برگ ته
ــتان  ــالمی اس ــاد اس ــگ و ارش اداره کل فرهن
ــنواره  ــش جش ــش پژوه ــر بخ ــان / مدی کرم
در زمینــه رویکــرد بخــش پژوهــش جشــنواره 
نواحــی، تصریــح کــرد: زمانــی کــه آقــای 
صــدری مســئولیت مدیریــت بخــش پژوهــش 
ــه ایــن فکــر  ــه مــن ســپردند، ب جشــنواره را ب
ــرد  ــک رویک ــود ی ــور می ش ــه چط ــردم ک ک
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 موسیقی شناســی تطبیقــی گرایــش 

داشــته اســت.
مدیــر بخــش پژوهــش جشــنواره افــزود: ایــن 
ــت  ــه باف ــی ک ــا زمان ــاید ت ــی ش ــد قدیم مت
اجتماعــی مناطــق کشــور یــک بافت روســتایی 
بــود، بــرای موســیقی نواحــی کفایــت می کــرد 
ــه  ــه مناطــق شــهری بیشــتری ب ــا حــاال ک ام
بــه نظــر می رســد کــه  وجــود آمده انــد، 
ــش  ــوزه پژوه ــج در ح ــم و رای ــان  حاک گفتم
موســیقی نواحــی در ایــران، ابزارهــای الزم 
ــد  ــای جدی ــه حوزه ه ــدن ب ــک ش ــرای نزدی ب
ــرش  ــد و نگ ــا دی ــد. در این ج ــته باش را نداش
موســیقی  کــه  دارد  بــاور  اتنوموزیکولــوژی 
نواحــی بایــد متدهــای جدیــد را بــه رســمیت 

ــرار بدهــد. ــز ق بشناســد و مــورد تحلیــل آنالی
کیــوان آقامحســنی ادامــه داد: بــا ایــن رویکرد، 
ــاتید  ــر از اس ــه دو نف ــم ک ــم گرفت ــن تصمی م
ــه جشــنواره  دانشــگاه هیلدســهایم آلمــان را ب
ــن  ــا ضم ــاورم ت ــران بی ــی ای ــیقی نواح موس
ــه،  ــن عرص ــگران ای ــه پژوهش ــه هم ــرام ب احت
آن اســاتید بتواننــد زمینه ســاز رویکردهــای 
بــه  باشــند.  نواحــی  موســیقی  در  جدیــد 
خصــوص آن کــه اآلن حــدود 5 ســال اســت که 
ــود و  ــس می ش ــوژی تدری ــته اتنوموزیکول رش
از پژوهشــگران  هم اکنــون نســل جدیــدی 
دانشــگاه ها  در  دارنــد  مقامــی  موســیقی 
ــرفت  ــه پیش ــنی ب ــوند. آقامحس ــت می ش تربی
بــا  آن  تعامــل  و  اتنوموزیکولــوژی  رشــته 
فرهنــگ اشــاره کــرد و در تعریــف ایــن رشــته 
هنــری گفــت: اتنوموزیکولــوژی را بــه فارســی، 
ــد  ــف کرده ان ــی« تعری ــی قوم »موسیقی شناس
کــه البتــه تعریــف جامعــی نیســت و نمی توانــد 
واقعیــت ایــن رشــته را منتقــل کنــد چــون در 

اتنوموزیکولــوژی فقــط موسیقی شناســی اقــوام 
ــاره  ــاده درب ــور س ــه ط مطــرح نمی شــود. ب
اتنوموزیکولــوژی می تــوان گفــت: مطالعــه 
موســیقی در بســتر فرهنــگ. ایــن تعریــف هــم 
شــامل بینش هــای موســیقایی ، رفتارهــای 
موســیقایی و اصــوات موســیقایی یــک فرهنــگ 
می شــود و ایــن ســه مــورد را در بــر می گیــرد.

ــیقی  ــنواره موس ــش جش ــش پژوه ــر بخ مدی
ــن  ــاره چگونگــی اجــرای ای ــران درب نواحــی ای
بخــش در جشــنواره دهــم توضیــح داد: بخــش 
ــران طــی 5 روز  پژوهــش جشــنواره نواحــی ای
در دو شــهر کرمــان و تهــران برگــزار می شــود. 
ابتــدا در خــالل برگــزاری جشــنواره، دو اســتاد 
آلمانــی در کرمــان بــرای شــرکت کنندگان 
ورکشــاپ برگــزار خواهنــد کــرد. ســپس پس از 
پایــان برگــزاری جشــنواره در کرمــان، بالفاصله 
در تهــران نیــز طــی دو روز بــرای دانشــجویان 
ــه از  ــی ک ــاس فراخوان ــوژی براس اتنوموزیکول
ــالم  ــران اع ــل توســط انجمــن موســیقی ای قب

شــده بــود ورکشــاپ هایی را برگــزار می کنیــم. 
هــدف از برگــزاری ایــن ورکشــاپ ها هــم ایــن 
اســت کــه دانشــجویان تهرانــی خیلــی ســخت  
ورکشــاپ ها  در  شــرکت  بــرای  می تواننــد 
ــی  ــم توانای ــنواره ه ــد و جش ــان برون ــه کرم ب
تأمیــن منابــع الزم بــرای حضــور آن هــا را 
نــدارد، بنابرایــن بهتریــن کار ایــن اســت که در 
ــرای  تهــران هــم طــی دو روز ورکشــاپ هایی ب

ــود. ــزار ش ــی برگ ــرکت کنندگان متقاض ش
روزه   2 کارگاه  دربــاره  آقامحســنی  کیــوان 
ــت:  ــار داش ــران اظه ــی در ته ــنواره نواح جش
انجمــن  همــکاری  بــا  روزه  کارگاه 2  ایــن 
ــران در  ــیقی ای ــوزه موس ــران و م ــیقی ای موس
ــاه در مــوزه موســیقی  روزهــای 11 و 12 تیرم
ــداد شــرکت کنندگان  ــه تع ــزار می شــود ک برگ
عالقه منــدان  و  می پذیــرد  را  محــدودی 
ــد  ــا می توانن ــن کارگاه ه ــور در ای ــرای حض ب
ــه  ــران مراجع ــه ســایت انجمــن موســیقی ای ب
نماینــد. وی در پایــان گفــت: در حــال حاضــر 
شــرایط مناطــق مختلــف دارای موســیقی 
ــرده و  ــر ک ــش تغیی ــال پی ــا 20 س ــی ب نواح
ــل  ــه بافــت شــهری تبدی ــت  روســتایی ب از باف
ــرای  ــا ب ــی م ــن صورت ــت. در چنی ــده اس ش
بررســی موســیقی نواحــی نیــاز بــه ابــزار جدید 
پژوهشــی داریــم کــه ورکشــاپ روزهــای 11 و 
کــه  کنــد  ســعی  می خواهــد  تیرمــاه   12
بخشــی از ایــن ابــزار را در اختیــار پژوهشــگران 
قــرار بدهــد. دهمیــن دوره جشــنواره موســیقی 
ــی از  ــت منظومه خوان ــا محوری ــران ب نواحــی ای
ششــم تــا نهــم تیرمــاه 1396در کرمــان برگزار 

ــد شــد. خواه

با حضور مسئوالن کتابخانه هاي جنوب استان کرمان:
کارگاه »آشنایی با فرایند رف خوانی و وجین منابع 

اطالعاتي« در جیرفت و بم برگزار شد
فراینــد  بــا  »آشــنایی  توجیهــی  کارگاه 
رف خوانــی در نرم افــزار ســامان و وجیــن 
منابــع اطالعاتــي« بــا حضــور مســئوالن 
جنــوب  عمومــی  کتابخانه هــای  و  ادارات 
اســتان کرمــان در شهرســتانهاي جیرفــت و 

ــد. ــزار ش ــم برگ ب
روابــط عمومــي اداره کل کتابخانــه هــا/ 
مســئول  کارشــناس  ســاالري  راضیــه 
امــور کتابخانــه هــاي اداره کل در کارگاه 
ــه  ــا توجــه ب ــت: ب ــي گف توجیهــي رف خوان
ــده در  ــام  ش ــی انج ــن رف خوان ــه آخری اینک
 1391 ســال  در  عمومــی،  کتابخانه هــای 
ــار و  ــدت آم ــن م ــه و طــی ای صــورت گرفت
اطالعــات منابــع کتابخانه هــای عمومــی 
بــه دلیــل تحــوالت نرم افــزاری و عــدم 
انجــام رف خوانــی دوره ای، تغییراتــی داشــته 
اســت، لــذا اجــرای رف خوانــی بســیار مهــم 

ــت. ــروری اس و ض
ــرای  ــودن اج ــارن ب ــه مق ــه ب ــا توج وی ب
ــارک رمضــان،  ــاه مب ــا م ــی ب طــرح رف خوان
ــه  ــاد کتابخان ــت نه ــا موافق ــرد: ب ــح ک تصری
هــا مــدت زمــان انجــام رف خوانــی بــه 3 ماه 
افزایــش یافــت؛ بــر ایــن اســاس پــس از مــاه 

ــی  ــت رف خوان ــز فرص ــان نی ــارک رمض مب
ــود دارد. وج

ســاالري گفــت: فراینــد رف خوانــی بــه 
ــر اســاس برنامــه  ترتیــب در کتابخانه هــا و ب
ــد  ــاز خواه ــده، آغ ــخص ش ــدی مش زمان بن
شــد و کیفیــت و دقــت در انجــام کار، الزمــه 
ــالش و  ــا ت ــه ب ــت ک ــی اس ــد رف خوان فراین
همــت کتابــداران عزیــز محقــق خواهــد 

شــد.
کارشــناس مســئول امــور کتابخانه هــاي 
اداره کل افــزود: بــا انجــام ایــن مرحلــه 
در  موجــود  آمــار  رف خوانــی،  فراینــد  از 
ــع،  ــودی مناب ــم از موج ــامان اع ــزار س نرم اف
ــای  ــده ها و کتاب ه ــن ش ــا، وجی مفقودی ه

ــد. ــد ش ــالح خواه ــته، اص برنگش
وي در خصــوص الزامــات و پیش نیازهــای 
رف خوانــی گفــت: در گام نخســت الزم اســت 
داده هــای موجــود در نرم افــزار مدیریــت 
کتابخانــه اصــالح شــود، چراکــه بــرای انجــام 
ــا  ــه ب ــودی کتابخان ــیاهه موج ــی س رف خوان
تطبیــق  نرم افــزار  در  موجــود  داده هــای 
داده خواهــد شــد؛ حــذف بخش هــای زائــد، 
ــر  ــه ب ــع کتابخان ــح مناب ــازی صحی مرتب س

ــا  ــی بارکده ــا، بررس ــماره راهنم ــاس ش اس
مخــدوش  بارکدهــای  مجــدد  چــاپ  و 
فراینــد  انجــام  ضروریــات  از  ناخوانــا،  و 

ــت. ــی اس رف خوان
ــناس  ــک کارش ــاج مل ــه ح ــه ملیح در ادام
ضمــن  هــا  کتابخانــه  کل  اداره  منابــع 
ــن  ــل وجی ــازي کارتاب ــال س ــه فع ــاره ب اش
در نــرم افــزار ســامان گفــت: وجیــن منابــع 
ــه  ــد مجموع ــات ورش ــث حی ــي باع اطالعات
کتابخانــه هماننــد یــک ارگانیســم زنــده 

ــود. ــي ش م
معیارهــاي  از  یکــي  وجیــن  افــزود:  وي 
ارزیابــي کیفیــت و کارایــي کتابخانــه هاســت 

کــه بــا هــدف روزآمــد کــردن منابــع، 
ــن،  ــرح وجی ــمول ط ــب مش ــایي کت شناس
کنتــرل و هدایــت رشــد وتناســب موضوعــي 
منابــع کتابخانــه و خــروج منابــع نامناســب و 

ــود. ــي ش ــرا م ــب اج ــدون مخاط ب
حــاج ملــک افــزود: ایجاد شــرایط دسترســي 
ــر  ــع غی ــن مناب ــا وجی ــد ب ــع مفی ــه مناب ب
ــه  ــتفاده بهین ــروري، اس ــر ض ــد و غی روزآم
ــع  ــایي مناب ــا، شناس ــه ه ــاي کتابخان از فض
تعمیــر  نیازمنــد جایگزینــي، صحافــي و 
ــع  ــه مناب ــف مجموع ــط ضع ــي از نقت وآکاه
کتابخانــه از ضروریــات انجــام وجیــن در 

ــت. ــه هاس کتابخان

یادداشت

شهر فرهنگی  

سلیمه سعید نژاد
ــک کلیشــه  ــاً ی ــی لزوم ــارت شــهر فرهنگ عب
نیســت کــه عنوانــی باشــد نمایشــی کــه 
ــک  ــا ی ــاص ی ــداد خ ــک روی ــطه ی ــه واس ب
ــبت داده  ــهر نس ــه ش ــته ب ــخصیت برجس ش
شــود. منظــور از شــهر فرهنگــی، شــهری 
اســت کــه نیازهــای فرهنگــی شــهروندانش را 
ــزوم داشــتن مــدارس  فراهــم کنــد. مســلماً ل
ــه  ــی اســت ک ــای فرهنگ و دانشــگاه از ابزاره
ــه ی  ــه هم ــه اولی ــورد توج ــا م ــود آن ه وج
مدیــران شــهری اســت؛ امــا هنگامــی کــه از 
ــرآورده ســاختن نیازهــای متنــوع فرهنگــی  ب
اســت، از گســتره بزرگتــری از امکانــات و 
ــر  ــت کننــده و حتــی زی ــه قوانیــن حمای البت
ســاخت هــای اقتصــادی صحبــت مــی شــود. 
در یــک نــگاه بــه گســتره نیازهــای فرهنگــی 
ــده هــای خــرد  ــه ســراغ عرضــه کنن ــدا ب ابت
کاالهــای فرهنگــی مــی رویــم؛ ماننــد کتــاب 
فروشــی هــا و ســالن هــای خصوصــی تئاتــر و 
ــری هــای خصوصــی هنرهــای تجســمی.  گال
بــرای یــک چنیــن حــوزه هایــی هــم از نقطــه 
نظــر پراکندگــی هــای منطقــه ای و محلــی و 
هــم فراهــم آوردن امکانــات ارزان زیرســاختی 
ــر  ــت ت ــوارض ارزان قیم ــن و ع ــل زمی از قبی
ــورت داد.  ــبی را ص ــای مناس ــوان کاره می ت
ــم  ــورد تهاج ــه م ــد از هرچ ــن بای ــن بی در ای
قــرار گرفتــن اقتصــادی مراکــز فرهنگــی 
بــا قوانیــن حمایتــی جلوگیــری کــرد. در 
ــورد نحــوه  ــد در م ــد بای ــه ی بع ــه پل ــگاه ب ن
طراحــی انــواع پــروژه هــای شــهر از عمرانــی 
نقطــه  اقتصــادی  و  تفریحــی  تــا  گرفتــه 
ــی را  ــاالن فرهنگ ــان و فع ــرات کارشناس نط
جویــا شــد. از دیگــر ســو بایــد بــرای حــرکات 
فرهنگــی هــم از دخالــت مســتقیم شــهرداری 
اجــرای  می تــوان  تــا  و  کــرد  جلوگیــری 
زیرســاخت هــای فرهنگــی را بــه فعــاالن 
ــد وارد  ــا ســپرد. شــهرداری نبای آن حــوزه ه
ــای  ــالن ه ــه و س ــینما و کتابخان ــاخت س س
تئاتــر شــود؛ چــرا کــه ورود صــرف شــهرداری 
بــه ماجــرا تنهــا منتهــی بــه ســاختمان 
ــی در آن  ــگاه فرهنگ ــردد و ن ــی گ ــازی م س
ــر  ــه دیگ ــد. نکت ــی مان ــا دور م ــم ه از چش
شناســایی ســنت هــا و خــرده فرهنــگ هــای 
مــورد احتــرام و غنــی مــردم شــهر اســت کــه 
ــا ســعی  ــان آنه ــه حامی ــا دادن ب ــا به ــد ب بای
ــظ  ــی حف ــود. حت ــا نم ــظ آنه ــت حف در جه
ــت  ــا هوی ــهر ب ــف ش ــای مختل ــه ه ــام محل ن
بخشــی و رســمیت دادن بــه آن اســامی و 
قدیمــی  هــای  نــام  بــه  دادن  شــخصیت 
را  فرهنگــی محــالت  پیوندهــای  محــالت 
ــت از برگــزاری جشــنواره  حفــظ کــرد. حمای
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. 
ــور  ــرا و اداره ام ــد اج ــا بای ــه ه ــن زمین در ای
ــد و  ــی باش ــاالن فرهنگ ــود فع ــار خ در اختی
ــی را  ــی و مال ــر ســاخت هــای قانون ــاً زی صرف
ــراد  ــه اف ــه ب ــازد. توج ــم س ــهرداری فراه ش
فرهنــگ  در  و کســانی که  برجســته شــهر 
حرفــی بــرای گفتــن دارنــد نیــز یــک مســاله 
حیاتــی اســت. بایــد بــا فراهــم کــردن شــرایط 
مناســب کاری و حمایــت از رســانه هــا بــرای 
ــای  ــوزه ه ــد ح ــراد توانمن ــدن اف ــده ش دی
فرهنگــی از مهاجــرت آنهــا بــه مناطقــی کــه 
در اصطــالح بیشــتر در معــرض دیــد هســتند، 
جلوگیــری شــود. تنهــا راه اصالــت بخشــی و 
ــی،  ــس اجتماع ــه نف ــاد ب ــردن اعتم ــاال ب ب
ــت.  ــد و کاراس ــانی توانمن ــروی انس ــظ نی حف
در ایــن بیــن تــالش مدیــران و رایــزن هــای 
ــای  ــر ســر رخداده ــت ب ــرای رقاب فرهنگــی ب
ــزی  مهــم فرهنگــی از یــک ســو و برنامــه ری
ــی  ــای فرهنگ ــت ه ــد زدن حرک ــرای کلی ب
توجــه  بتواننــد  کــه  شــهر  بــه  منحصــر 
کشــوری و بیــن المللــی را جلــب کننــد، 
نکتــه ای اســت کــه بایــد مــورد توجــه 
جــدی مســئوالن حــوزه شــهری قــرار گیــرد .

فرهنگی

هنرمند نی نواز کرمانی: 
منظومه خوانی یکی از زیر مجموعه های نقالی است

ــده  ــد و نوازن ــی؛ هنرمن ــی گروس مرتض
ــن  ــزاری دهمی ــه برگ ــاره ب ــا اش ــی ب ن
ــا  ــران ب ــی ای ــیقی نواح ــنواره موس جش
گفــت:  خوانــی،  منظومــه  محوریــت 
منظومــه خوانــی یکــی از زیــر مجموعــه 
ــتمل  ــی مش ــت و نقال ــی اس ــای نقال ه
ــه داد:  ــت . وی ادام ــر اس ــم ونث ــر نظ ب
ــه  ــای معرک ــز از هنره ــی نی ــرده  خوان پ
 گیــری و ترکیبــی از فنــون قصــه  گویــی 
و نقالــی اســت کــه گاه منظومــه خوانــی 
نیــز تــوام بــا پــرده خوانــی اســت.

منظومــه  هنــر  در  افــزود:  گروســی 
ــب  ــار ملــی و مذهبــی در قال ــی آث خوان
ــراد  ــد اف ــر چن ــود ه ــان می ش ــم بی نظ
وکیســه  ســر  بــرای  هــم  ســودجو 
ــد  ــرده ان ــره ب ــن روشــها به ــردم از ای م
هدفشــان  عمدتــا  نقالهــا  معذلــک 
بیــان شــفاهی داســتانها ملــی و یــا 
ــت . ــوده اس ــقانه ب ــا عاش ــی وی مذهب

ــرد  ــح ک ــی تصری ــواز کرمان ــی ن ــن ن ای

:ایــن روش شــفاهی توانســته اســت 
ــای  ــل ه ــرب المث ــی ض ــتان و حت داس
چنــد صــد ســاله و یابعضــا هــزاران 
ســاله را بیــن اقــوام و ملــل ایرانــی 
ــه  ــی ک ــه خوان ــد .  منظوم ــظ نمای حف
گاهــی بــا پــرده و نقــوش حماســی 
و یــا عاشــقانه ای کــه بــر ان نقــش 
ــا و در  ــه ه ــوه خان ــت در قه ــته اس بس
قدیمتــر در مکانهــای عمومــی برپــا 
کنجــکاوی  و  حضــور  بــا  می شــده 
ــه  ــد و بچ ــان مرش ــه مخاطب ــردم ک م
مرشــد بــوده شــکل احساســی بــه خــود 
ــوم  ــه از مرح ــوری ک ــه ط ــه ب می گرفت
ــاهد  ــان ش ــود ایش ــنیدم و خ ــدر ش پ
ــنیدن  ــا ش ــردم ب ــا م ــد بعض ــوده ان ب
نقــل مرشــد و دیــدن نقــوش پــرده کــه 
در مــورد کشــته شــدن ســهراب توســط 
ــاده  ــی افت ــه م ــه گری ــوده ب ــدرش ب پ
انــد و اشــک زیــادی مــی ریختــه انــد .

ــه  ــاهنامه ک ــعار منظــوم ش وی گفت:اش

بــر وزن عروضــی »فعولــن فعولــن فعولن 
ــد  ــه در آم ــرا در مای ــوده اکث ــول« ب فع
ــه  ــوزناک و تنب ــن س ــا لح ــون و ب همای
ــا مرشــد  ــز توســط  پرده خــوان و ی آمی
خوانــده می شــده،بر وزن بحــر فعولــن....

ردیــف  :در  کــرد  تصریــح  گروســی 
ای  گوشــه  نیــز  چهــارگاه  دســتگاه 
بــا نــام گوشــه  رجــز وجــود دارد؛ 
اســتاد کســایی نیــز در ردیــف ســاز 
اشــعار  لحــن  بــا  ای  ،گوشــه  نــی 
شــاهنامه  نــام«  تحــت  شــاهنامه 
خوانــی« نیــز روایــت کــرده اســت.

داد:منظومــه  ادامــه  هنرمنــد  ایــن 
خوانــی کــه اکثــرا بــا صــدای ســر 
بــرای  اوال  اجــرا می شــده  )فالســتو( 
نفــوذ در روان مخاطــب و ثانیــا بــه دلیل 
نبــود ابــزار تقویــت صــوت بــوده اســت. 
ــر جــاودان  ــه اث گذشــته از شــاهنامه ک
ــول  ــه ق ــت و ب ــان اس ــا ایرانی ــی م مل
ــک هــدف از ســرودن  ــم طــوس ی حکی

پایــدار  ســخن  تخــم  پراکنــدن  آن 
ــا  ــی باره ــز فردوس ــت و نی ــی اس پارس
ــد  ــد می کن ــاهنامه تأکی ــا در ش و باره
ــاطیر  ــدگاری اس ــظ و مان ــه حف ــه ب ک
ــه  ــن می اندیشــیده ک ــای که ــانه ه افس
ــده اســت  . ــران باســتان باقــی مان از ای

وی افــزود : منظومــه هــای مذهبــی 
ــود دارد؛ از  ــاهنامه وج ــر وزن ش ــز ب نی
ــی(  ــر مالبمانعلی)راجــی کرمان ــه اث جمل
ــن  ــه دی ــت ورود ب ــه میمن ــه ب اســت ک
اســالم و تــرک دیــن زرتشــتی منظومــه 
ــیعیان تحــت  ــام اول ش ــرای  ام ای را ب
نــام حملــه حیــدری ســروده اســت. 
منظومــه هــای عاشــقانه ای نیــز در 
فرهنــگ هــا و یــا خــرده فرهنــگ هــای 
ــود دارد  ــز وج ــی نی ــل ایران ــوام و مل اق
ــوان گفــت  ــه صــورت اجمــال مــی ت وب
کــه  منظومــه هــا در کل بــه ســه 
ــی-  ــی ،حماس ــی -مل ــته ی حماس دس
مذهبــی و عاشــقانه تقســیم مــی شــوند.
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گزارش تحلیلی سیاست روشن از اداره ای که همچنان با سرپرست مدیریت می شود
گل محمدی می آید یا امیری می ماند!؟

روز 25 تیرمــاه ســال 95 شــهر ســیرجان 
ــر  ــودرزی، وزی ــود گ ــان محم ــی میزب در حال
ورزش  کــه  بــود  وقــت  جوانــان  و  ورزش 
اتفاقــات  دســتخوش  ســیرجان  و  اســتان 
ــدی  ــر حدی ــی اصغ ــد. از طرف ــی می ش خاص
ــت شــهباز  ــا حمای ــدت 4 ســال ب ــه م ــه ب ک
حســن پور، نماینــده ســیرجان در مجلــس 
ــن شــهر را برعهــده داشــت  ســکان ورزش ای
ــا  ــالف ب ــل اخت ــه دلی ــم ب ــمتش ه و از س
و  ورزش  مدیــرکل  محمودی نیــا،  محمــود 
جوانــان وقــت اســتان بــرای چنــد روزی 
کنــاره گیــری کــرده بــود، جــای خــود را بــه 
نوربخــش محمــود آبــادی مــی داد. نوربخشــی 
کــه جــای خــود را در ســال 91 بــه حدیــدی 
ــود را  ــای خ ــددا ج ــی مج ــود، در حال داده ب
از حدیــدی پــس می گرفــت کــه حکــم 
ــر می گرفــت  سرپرســتی اش را از دســتان وزی
و در آســتانه بازنشــتگی هــم قــرار داشــت. از 
ــا اســتاندار  ــه ب ــا ک طــرف دیگــر محمودی نی
ــود،  ــده ب ــدید ش ــالف ش ــار اخت ــان دچ کرم
صبــح 26 تیــر مــاه از ســمتش اســتعفا 
داد کــه در ایــن ماجــرا زور اســتاندار بــه 
پورابراهیمــی، نمانیــده کرمــان و وزارت ورزش 
کــه بــه دنبــال بازگردانــدن محمودی نیــا 

ــد.  ــد، چربی بودن
ــرای چنــد  پــس از اســتعفای محمودی نیــا، ب
روزی اداره کل ورزش و جوانــان اســتان بــدون 
ــد  ــت اداره می ش ــی سرپرس ــر کل و حت مدی
تــا ایــن کــه دیبــا کالنتــری طــی حکمــی از 
ــه، بلکــه از طــرف ســید  ــم ن ــر ه ســوی وزی
منــاف هاشــمی، معــاون وزیــر ورزش بــه 
عنــوان سرپرســت منصــوب شــد. در همیــن 
ــمت  ــم از س ــر ورزش ه ــودرزی، وزی ــا گ اثن
ــا روی کار  ــا ب ــرد ت ــری ک ــاره گی ــود کن خ
ــان  ــه، جری ــلطانی فر در وزارت خان ــدن س آم
ــاز  ــتان وارد ف ــر کل ورزش اس ــاب مدی انتص
ــازه ای شــود. کــه اســتاندار کرمــان از یــک  ت
ــتان و وزارت ورزش از  ــدگان اس ــو و نماین س
ســوی دیگــر بــرای نشــاندن گزینــه خــود بــر 
کرســی مدیرکلــی تــالش نمایند و حتــی وارد 
ــه و جبهــه گیری هــای خــاص شــوند.  مجادل
ــری  ــا کالنت ــا دیب ــر و داره ــن گی در همــه ای
ــل آن  ــه دلی ــود و ب ــته ب ــکار ننشس ــز بی نی
ــرای روی کار آوردن هــم  حــس فمنیســتی ب
شهرســتان  ها  ورزش  ادارات  در  جنســانش 
تــالش قابــل توجهــی می کــرد تــا هــم 
حمایــت ایــن افــراد در قصه مدیرکل شــدنش 
را داشــته باشــد و هــم نشــان دهــد کــه آمــده 

تــا بمانــد. زهــرا امیــری در ســیرجان از 
جملــه کســانی بــود کــه پــس از بازنشســتگی 
نوربخــش محمودآبــادی، بــا حکــم کالنتــری 
ــم سرپرســت  ــان ه سرپرســت شــد و همچن
اســت و ایــن انتصــاب در حالــی روی مــی داد 
کــه گزینه هــای چــون حســن بدخشــان نیــز 
ــود کــه  ــار ب ــد. ایــن نخســتین ب مطــرح بودن
یــک زن ســکان ورزش شــهر ســیرجان را 
در دســت می گرفــت. 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 
ــه زد،  ــی تکی ــی مدیرکل ــر کرس ــه ب از آن ک
ــر  ــری تغیی ــس از دیگ ــی پ ــش را یک معاونین
داد. دیبــا کالنتــری و ناصــر گل محمــدی کــه 
اصالتــی ســیرجانی دارد از جملــه کســانی 
ــدند.  ــار ش ــود برکن ــمت خ ــه از س ــد ک بودن
ــاون  ــه مع ــش از آن ک ــه پی ــدی ک گل محم
جوانــان  و  ورزش  کل  اداره  ورزش  توســعه 
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 

ــت اداره  ــرای ریاس ــانی ب ــور و امیری خراس پ
ــه  ــر گرفت ــیرجان در نظ ــان س ورزش و جوان
شــد. ســیرجانی کــه بــه دلیــل حضــور 
کارتل هــای اقتصــادی قدرتمنــدی هــم چــون 
ــایر  ــوزه ورزش از س ــته در ح ــر توانس گل گه
شهرســتان های اســتان حتــی شهرســتان 
ــن  ــا ای ــا ت ــد. ام ــر بدرخش ــان خوش ت کرم
ــن  ــرش ای لحظــه ناصــر گل محمــدی از پذی
مســئولیت امتنــاع کــرده اســت. زهــرا امیــری 
کــه ظاهــرا سیســتم مدیریتــی اش آن چنــان 
مــورد قبــول مدیــرکل واقــع نشــده و حمایــت 
نماینــده و فرمانــدار را نیــز نــدارد بایــد 
ــا شــخص  ــه گل محمــدی ی جــای خــود را ب
دیگــری دهــد تــا ســیرجان نیــز بــا ایــن همه 
پتانســیل نــاب از موضــع انفعــال خــارج شــود 
و چــرخ ورزشــش شــتاب روبــه رشــدی بگیرد. 
ــدودا  ــم ح ــه بگذری ــائل ک ــن مس ــه ای از هم
شــش ماهی هســت که اداره ورزش ســیرجان 
بــا سرپرســت اداره می شــود و برطبــق قانــون 
اداره  ایــن  مدیــر  بایــد  ســریع تر  هرچــه 
ــد  ــد نشســت و دی مشــخص شــود. حــال بای
ــه  ــه و کهن ــا تجرب ــدی ب ــا گل  محم ــه آی ک
کار بــه ســیرجان بازمی گــردد یــا امیــری 

ــی اســت!؟ ــان ماندن همچن

یادداشت
احمد نخعی، سرمربی جدید مس کرمان در گفت وگو با سیاست روشن:

 لیگ یک از ازل تا ابد همیشه سخت است

ــه عنــوان  احمــد نخعــی چنــدی پیــش ب
ســرمربی مــس کرمــان معرفــی شــد. 
نخعــی کــه فصــل قبــل موفــق شــد 
ــته دو  ــگ دس ــه لی ــس ب ب ــم م ــا تی ب
ــی و  ــابقه کاپیتان ــد س ــود کن ــور صع کش
ــم  ــتی تی ــن سرپرس ــری و همچنی مربیگ
فوتبــال مــس را در کارنامــه دارد و یکــی 
هــای  فوتبالیســت  تریــن  باســابقه  از 
اســتان کرمــان مــی باشــد. مصاحبــه 
احمــد نخعــی، ســرمربی مــس کرمــان بــا 

سیاســت روشــن در ادامــه می آیــد: 
**بــه عنــوان اولیــن ســوال از 
ــد  ــرای فصــل جدی برنامه پیــش رو ب

ــد؟ ــک بگویی ــته ی ــگ دس لی
تنهــا قولــی کــه می توانــم بــه مــردم 
ایــن  دهــم،  هــواداران  بــه  و  کرمــان 
اســت کــه هــم مــن و هــم باشــگاه تمــام 
ــام  ــرد و از تم ــم ک ــن را خواهی تالش مت
وجــود مایــه خواهیــم گذاشــت بــرای 
خوشــحالی مــردم کرمــان و از هیــچ کاری 
هــم دریــغ نخواهیــم کــرد. برنامــه اصلــی 
ــیار  ــم بس ــک تی ــه ی ــت ک ــن اس ــا ای م
خــوب و قــدر بــا بازیکنــان بــا انگیــزه، بــا 
ــدان  ــه می ــیه ب ــه دور از حاش ــالق و ب اخ
مســابقات بفرســتیم. انشــااهلل اگــر بتوانیــم 
ــم  ــول می ده ــم ق ــام دهی ــن کار را انج ای
ــرای  ــی را ب ــی خوب ــال خیل ــک س ــه ی ک

ــم. ــم بزنی ــان رق ــواداران کرم ه
ــد  ــد درص ــد چن ــر می کنی **فک
از تیــم فصــل گذشــته را حفــظ 

ــد؟ کنی
نبایــد  کــه  می گویــد  علمــی  فوتبــال 
تیــم  یــک  در  چنانــی  آن  تغییــرات 
ــن  ــذب بازیک ــون ج ــرد. چ ــورت بگی ص
جدیــد و جــا انداختــن ایــن بازیکنــان در 
ــی دارد  ــه هماهنگ ــاج ب ــم احتی ــار ه کن
ــان  ــد زم ــردن نیازمن ــگ ک ــن هماهن و ای
ــان را  ــد زم اســت کــه در لیــگ هــم نبای
از دســت داد. مــن وضعیــت قراردادهــای 
و  نمی دانــم  را  قبــل  ســال  بازیکنــان 
درجریــان نیســتم چــه کســانی قصــد 
مانــدن دارنــد و چــه کســانی ندارنــد. 
ــم  ــاکله تی ــه ش ــرد ک ــم ک ــعی خواه س
ــی  ــم و جاهای ــظ کن ــل را حف ــل قب فص
هــم کــه نواقصــی داریــم، بــرای برطــرف 
ســه  یــا  دو  جــذب  بــا  کردن شــان 
بازیکــن خــوب و تاثیرگــذار بــا توجــه بــه 
ــد پیــش  ــا رفته ان ــه ســتاره های م ــن ک ای
ــت  ــن اس ــن ای ــدف م ــت. ه ــم رف خواهی
تغییــرات زیــادی در بازیکنــان ندهــم 

ــی دارد. ــاد عواقب ــرات زی ــون تغیی چ
ــما  ــه ش ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج **ب
فصــل گذشــته ســرمربی مــس 
ــن  ــا ای ــتید ب ــد و توانس ــن بودی نوی

ــد،  ــق کنی ــاهکار خل ــک ش ــم ی تی
ــس  ــه م ــم ب ــن ه ــس نوی ــا از م آی

بازیکــن می آوریــد؟ کرمــان 
مــن نــگاه ویــژه بــه بازیکنــان بومــی دارم 
ــات  ــای آن احساس ــه معن ــی ب ــه بوم البت
دنبــال  بــه  مــا  و  نــه  ناسیونالیســتی 
ــطح  ــم در س ــت ه ــی باکیفی ــذب بوم ج
اســتان و هــم در ســطح کشــور هســتیم. 
یکــی از برنامه هایــم کــه در مــوردش 
ــت  ــن اس ــردم ای ــت ک ــگاه صحب ــا باش ب
کــه برویــم دنبــال بازیکنــان کرمانــی 
کــه در تیم هــای غیــر کرمانــی تــوپ 
می زننــد، مثــال بهــرام رشــید فرخــی، 
احمــد حســن زاده و... . مــن نــگاه ویــژه ای 
بازیکنــان بومــی خواهــم داشــت  بــه 

کــه مــس نویــن هــم در ایــن ورطــه 
قــرار می گیــرد کــه انصافــا بازیکنــان 

دارد. باکیفیتــی 
**ترکیــب کادر فنــی بــه چــه 

شــکل خواهــد شــد؟
اجــازه بدهیــد در ایــن مــورد طــی چنــد 

روز آینــده صحبــت کنــم.
ــردگی  ــورد فش ــما در م ــر ش **نظ

ــت؟ ــک چیس ــگ ی ــای لی بازی ه
ــن  ــت. ای ــخت اس ــک س ــگ ی کار در لی
بــه  توجــه  بــا  ابــد  تــا  ازل  از  لیــگ 
ســخت  همیشــه  دارد،  کــه  شــرایطی 
ــم  ــان را خواهی ــام تالش م ــا تم ــت. م اس
ــفید  ــه رو س ــم ک ــعی می کنی ــرد و س ک

باشــیم. 

بازی با ازبکستان،
 آغاز عملیات بزرگ

بال های پرواز را باز کنید 
سعید زاهد یان

خیلی هــا می گوینــد تیــم ملــی از ایــن بهتــر 
ــام  ــی ج ــروه در مقدمات نمی شــود، صدرنشــین گ
جهانــی و یــک پیــروزی تــا صعــود مقتدرانــه بــه 
ــدی  ــم نخســت آســیا در رده بن ــی، تی جــام جهان
فدراســیون جهانــی )فیفــا( با یک نســل جــوان که 
ــد.  ــه می کنن ــران را بیم ــی ای ــال مل ــال ها فوتب س
ــز دارد و یکــی از  ــه چی ــر هم ــی در ظاه ــم مل تی
بهتریــن دوره هــای خــود را ســپری می کنــد؛ 
ســرمربی بــزرگ در کنــار بازیکنــان مســتعد کــه 
ــد. ــت را ندیده ان ــگ باخ ــت رن ــیا سال هاس در آس

اســت  آســیا  تیــم  بهتریــن  بی شــک  ایــران 
منتقــدان  بزرگتریــن  ملــی،  تیــم  نتایــج  و 
ــد  ــه تمجی ــا ب ــرده ت ــم تســلیم ک ــی روش را ه ک
ــد. ــی آن بپردازن ــرمربی پرتغال ــی و س ــم مل از تی
در شــرایطی کــه مــا همــه بــر ایــن باوریــم تیــم 
ملــی در شــرایط فوق العــاده ای قــرار گرفتــه، امــا 
یــک پرســش ذهــن مــا را بــه خــود مشــغول کرده 
اســت. یــک پرســش کلیــدی کــه می توانــد آینــده 
ــد. ــم بزن ــا رق ــی م ــال مل ــرای فوتب ــری را ب بهت
پرســش ایــن اســت: تیــم ملــی بــا حواشــی یــک 
ســال گذشــته و از جنــگ و جــدل کــی روش 
و  دســتیاران  برکنــاری  تــا  گرفتــه  برانکــو  و 
ــی روش  ــگاه ک ــای گاه و بی ــا و بیانیه ه مصاحبه ه
ــن  ــتن زمی ــات، نداش ــود امکان ــوص کمب در خص
ــدن  ــگ نش ــب، هماهن ــای مناس ــن و اردوه تمری
و  بــزرگ  تیم هــای  بــا  تدارکاتــی  بازی هــای 
ســوءمدیریت در فدراســیون فوتبــال، بهتریــن 
ــن  ــی ای ــم مل ــر تی ــاال اگ ــت. ح ــیا اس ــم آس تی
کیفیــت  لحــاظ  بــه  نداشــت،  را  مشــکالت 
فنــی و جایــگاه در فوتبــال دنیــا کجــا بــود؟
اعمــال  ملــی  تیــم  در  بهتــری  تدابیــر  اگــر 
می شــد، یــا اگــر اختالفاتــی کــه میــان کــی روش 
و برانکــو، جــو اردوهــا را متشــنج کــرد و بازیکنــان 
بازگردانــده  تهــران  بــه  دبــی  از  پرســپولیس 
شــدند و در روحیــه تیــم ملــی ماه هــا اثــر 
منفــی گذاشــت، از اســاس درســت مدیریــت 
ــت؟ ــتری نمی گرف ــی اوج بیش ــم مل ــد، تی می ش
گذشــته  ســال  یــک  در  کــی روش  کارلــوس 
امکانــات  کمبــود  از  بیانیه هایــش  در  مــدام 
و فقــدان زمیــن تمریــن شــکایت داشــت. او 
ــق  ــی را طب ــم مل ــای تی ــت اردوه ــز نتوانس هرگ
برگــزار  تعییــن شــده  پیــش  از  برنامه ریــزی 
ــی  ــی الزم و کاف ــازی تدارکات ــی ب ــم مل ــد. تی کن
ــان  ــه حریف ــی ک ــت، در حال ــن دوره نداش در ای
ــا  ــی ب ــران و رقبــای تیــم ملــی بازی هــای خوب ای
ــد. اگــر تیــم  تیم هــای مطــرح دنیــا برگــزار کردن
ــرار  ــب تری ق ــازی مناس ــای آماده س ــی در فض مل
ــای  ــر و برده ــای بهت ــی بازی ه ــم مل ــت، تی داش
ــود؟  ــرده ب ــه نک ــا هدی ــه م ــزی را ب حیرت انگی
ــیه های  ــه حاش ــتیاران ک ــراج دس ــا موضــوع اخ ی
بــا  ایجــاد کــرد و برخــی رســانه ها  بزرگــی 
دامــن زدن بــه ایــن مســائل، آرامــش تیمــی کــه 
ــد. ــد را گرفتن ــی برس ــام جهان ــه ج ــد ب می خواه
در مجمــوع تیم ملــی ایران روزهــای امیدوارکننده 
و خوبــی را پشــت ســر می گــذارد و عالقه منــدان 
بــه فوتبــال را خرســند و راضــی نگه داشــته اســت.
ــج  ــه نتای ــراوان در ادام ــال ف ــه احتم ــم ب ــن تی ای
خــوب خــود از ســد ازبکســتان هــم عبــور 
خواهــد کــرد و دوشــنبه شــب در تهــران  و 
ــه جــام  ــود ب ــران، جشــن صع همــه شــهرهای ای
ــاال  ــا از ح ــد ام ــد ش ــا خواه ــیه برپ ــی روس جهان
ــار  ــا کن ــی ب ــم مل ــه تی ــیم ک ــن بیندیش ــه ای ب
ســال  یــک  مصائــب  و  مشــکالت  گذاشــتن 
جهانــی  جــام  شگفتی ســاز  می توانــد  اخیــر، 
ــزرگ  ــی ب ــن مرب ــا ای ــم ب ــن تی روســیه باشــد. ای
و مجموعــه ای از ســتاره های جــوان و مســتعد 
می توانــد بــرای نخســتین بــار از مرحلــه گروهــی 
ــه شــرطی کــه تمــام  ــرود، ب ــاال ب ــی ب جــام جهان
ظرفیت هــای فوتبــال ایــران در خدمــت تیــم 
ملــی باشــند و پــس از صعــود، مشــکالت گذشــته 
ــی بال هــای  ــم مل از ســر راه برداشــته شــده و تی
ــرد.  ــر بپ ــاال و باالت ــد و ب ــاز کن ــود را ب ــرواز خ پ
تیــم ملــی ایــران بــه عنــوان بهتریــن تیــم آســیا  
می توانــد رویاهــای بزرگــی را بــه واقعیــت تبدیــل 
کنــد. بــا نــگاه بــه جــام جهانــی 2014 برزیــل و 
ــه  ــل نیجری ــی مقاب ــم مل ــوب تی ــای خ نمایش ه
ــتانه  ــا آس ــا ت ــازی دوم م ــه در ب ــن  ک و آرژانتی
حتــی پیــروزی مقابــل یکــی از بهتریــن تیم هــای 
ــد را در دل  ــای امی ــم بارقه ه ــش رفتی ــام پی ج
ــرد  ــده ک ــران زن ــال در ای ــه فوتب ــدان ب عالقه من
کــه پــروژه نیمــه تمــام خــود را در جــام جهانــی 
برزیــل ایــن بــار در روســیه تکمیــل کنیــم.

ورزشی

احمد زنده روح، کاپیتان سابق مس کرمان:
علی رغم میل باطنی ام از مس جدا شدم

کاپیتــان ســابق مــس کرمــان گفــت: 
علــی رغــم میــل باطنــی ام از مــس جــدا 
خیلی هــا  منافــع  انــگار  چــون  شــدم 
ــگاه  ــود و باش ــس ب ــن از م ــن م در رفت
و  خواســته  هیــچ  هــم  مســولین  و 
صحبتــی بــرای مانــدن مــن در مــس 
ــن  ــا ای ــم ب ــار درســتی ه نداشــتند و رفت
ــگاهی  ــرای باش ــه ب ــتند ک ــوع نداش موض
ــف دارد. ــای تاس ــان ج ــس کرم ــل م مث

سیاســت  ورزش  گــروه  گــزارش  بــه 
روشــن بــه نقــل از فرتــاک ورزشــی؛ 
اظهــار  ادامــه  در  زنــده روح  احمــد 
ــا  ــتم ام ــنهاد داش ــی دو پیش ــت: یک داش

ــه  ــی ک ــورت های ــا مش ــه ب ــم ک مطمئن
انتخــاب  را  تیــم  بهتریــن  دادم  انجــام 

ــاظ  ــه لح ــترش از هم ــون گس ــردم چ ک
ــت  ــران اس ــای ای ــن تیم ه ــی از بهتری یک

ــه  ــم ک ــهر ه ــن ش ــردم ای ــز و م و تبری
بودنــد. بهتریــن هــا  همیشــه جــزو 
او افــزود: مطمئنــا بــا تمــام تــالش 
گســترش  موفقیــت  بــرای  توانــم  و 
کار مــی کنــم. لــوکا مربــی بزرگــی 
اســت و مــن ســابقه کار کــردن بــا 
می توانیــم  قطعــا  دارم.  را  ایشــان 
تمــام  کمــک  و  لــوکا  بــودن  بــا 
بگیریــم. را  نتایــج  بهتریــن  مجمــوع 
زنــده روح در پایــان اضافــه کــرد: تشــکر 
ویــژه دارم از هــواداران و مــردم کرمــان 
ــد و  ــت کردن کــه همیشــه از مــن حمای
ــااهلل روزی  ــتم انش ــان هس ــن مدیونش م
بتوانــم محبــت های شــان را جبــران کنــم.
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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 
ــات  ــه ی حی ــتر اولی ــه بس ــد .آب اگرچ باش
اســت امــا وقتــی یــک جــا بمانــد مــی 
ــرود  ــو ب ــه از یکس ــه همیش ــدد وچنانک گن
ــا بارانهــای بــی  ــد و چنانکــه ب جلبــک می زن
ــار آورد. ــیل بب ــی وس ــدید وویران ــع وش موق

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 
ــه  ــت چرخ ــادی وحرک ــش م ــه آفرین مرحل
ی زندگــی در ســاختار کیهانــی ومظهــر 

ــادی اســت. ــات م ــداوم حی ــی وت جاودانگ
پیوســتگی مولکولهــای ّآ ب  بــه یکدیگــر 
ــام  ــد اجس ــی توان ــه م ــت ک ــدری اس ــه ق ب
ــود  ــطح خ ــر س ــود را ب ــر از خ ــنگین ت س
نگــه دارد، بــه دلیــل وجــود نیــروی کشــش 
ســطحی اســت کــه وقتــی دو دریــا بــه هــم 
مــی رســند بــا یکدیگــر ترکیــب نمــی شــوند 
ــای  ــف غلظــت ه ــای مختل ــون آب دریاه چ
ــد و کشــش ســطحی  ــا هــم دارن ــی ب متفاوت
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 
ــا  ــا و دریاچــه ه ــر آب از ســطح دریاه تبخی
مصــرف مــی شــود. آب تنهــا مــاده ای اســت 
کــه در شــرایط عــادی یعنــی فشــار و دمــای 
ــع  ــد، مای ــت جام ــه حال ــر س ــی در ه معمول
ــته  ــای آب پیوس ــود دارد مولکوله و گاز وج
در حــال حرکــت انــد جامــد بــودن یــا 
ــه  ــودن آب بســتگی ب ــا گاز ب ــودن ی ــع ب مای
ــای آب  ــت دارد مولکوله ــن حرک ــرعت ای س
ــک هســتند  ــم نزدی ــه ه ــد ب ــت جام در حال
ــد، در حالــت مایــع  و تقریبــا بــی حرکــت ان
نزدیــک بــه هــم آزادانــه حرکــت مــی کننــد 
ــه  ــد و ب ــد دارن ــی تن ــت گاز حرکت و در حال
یکدیگــر تنــه مــی زننــد، گرمــای خورشــید 
ــد  ــی تابی ــراری م ــا بیق ــب و روز ب ــر ش اگ
ــن  ــای زمی ــی یخه ــرای ذوب تمام ــی ب کاف

ــود. ب
امــروزه بحــران آب و محیــط زیســت جهــان 
ــه اســت ، بحــران اقلیمــی زمیــن  را فراگرفت
زمیــن،  کــره  گرمایــش  افزایــش  یعنــی 
تولیــدات کشــاورزی  بحــران  و  دشــواری 
ــان  ــت جه ــرای جمعی ــی را ب ــواد غذای و م
ــک  ــعه خش ــا توس ــد داد و ب ــش خواه افزای
جمعیــت  فقــر  رشــد  موجــب  ســالی 
کشــاورزان خواهــد شــد. از دیگــر نتایــح 
افزایــش مهاجــرت، رشــد  ایــن بحــران، 
تنــش هــا و جنــگ بیــن کشــورها و مناطــق 
ــب  ــی ، تخری ــع آب ــه ی تقســیم مناب ــر پای ب

مناطــق مرطــوب و مرغزارهــا و نیز گســترش 
ــده آب  ــران کنن ــی نگ ــا و آلودگ ــاری ه بیم
مــی باشــد. کشــورهای فقیــر و عقــب افتــاده 
در آفریقــا و آمریــکای التیــن و آســیا اولیــن 
قربانیــان ایــن بحــران اقلیمــی و زیســت 
کشــورهای  در   . بــود  خواهنــد  محیطــی 
اروپایــی و آمریــکا ، ســیل و طوفــان و درجــه 
ــواحل  ــب س ــوزی و تخری ــش س ــا و آت گرم
ــی و جــاده  ــی زیربنای افزایــش یافتــه و ویران
هــا و وخامــت ســالمت افــراد ابعــاد جدیــدی 
بخــود خواهــد گرفــت . در مناطــق قطبــی بــا 
افزایــش گرمایــش ، یخهــای قطبــی ســریعتر 
ذوب خواهنــد شــد و آب اقیانوســها بــاال 
ــاحلی  ــق س ــر مناط ــت و بناگزی ــد رف خواهن
ــر آب  ــی بزی ــق مســکونی گســترده ی ومناط
خواهنــد رفــت جهــان مــا بــا پریشــانی هــای 
ــاله  ــر س ــت . ه ــاختاری روبروس ــق وس عمی
ــی  ــبب آلودگ ــه س ــی ب ــون چین ــم میلی نی
ــزان  ــه می ــات ب ــن تلف ــد و ای ــی میرن ــوا م ه
100 تــا 300 میلیــارد دالر هزینــه ببــار 
ــذرد در  ــی گ ــان م ــه در جه ــی آورد. آنچ م
ــت  ــز صــادق اســت و وضعی ــران نی ــورد ای م
ــت  ــت زیس ــت، اف ــم اس ــیار وخی ــران بس ای
ــوده  ــه دارد، آل ــران بشــدت ادام محیطــی ای
ــان  ــواز اســت، در می ــان اه ــن شــهر جه تری
شــهر  چهــار  جهــان  آلــوده  شــهر   10
اهــواز، ســنندج ، کرمانشــاه، و یاســوج در 
ایــران هســتند. در پاکســتان 2 شــهر، در 
هنــد 2 شــهر، در مغولســتان یــک شــهر 
ــهرهای  ــزو ش ــهر ج ــک ش ــوانا ی و در بوتس
ــودی  ــد.  ناب ــی آی ــمار م ــه بش ــوده دهگان آل
ــم  ــران ک ــه و بح ــد ارومی ــا مانن ــه ه دریاچ
ــد کارون و خشــک شــدن  ــا مانن ــی روده آب
ــای  ــی ه ــه ی آلودگ ــز مجموع ــا و نی تاالبه
نفتــی و بنزیــن هــای ســمی غیــر اســتاندارد 
و پخــش گازهــای ســمی آن در هــوا از نظــر 
ــد. از  ــته ان ــع داش ــر قاط ــوا تاثی ــی ه آلودگ
ــوده  ــی از آل ــران یک ــوا ای ــت ه ــر وضعی نظ

ــت . ــان اس ــق جه ــن مناط تری
ــه نســلهای  مــا در حــال تحویــل مملکتــی ب
زیســت  ویرانگــری  کــه  هســتیم  آینــده 
محیطــی و آلودگــی محیــط زیســت بــه 
باالتریــن ســطح رســیده و بیانگــر یــک 
ــی  ــی اعتنای ــت ، ب ــی اس ــی همگان خودکش
ــرد  ــه ک ــه رخن ــراد جامع ــت در اف ــه طبیع ب
ــت  ــای طبیع ــونت در فض ــاد خش ــا ایج ، و ب
ایــران مــا شــاهد کشــته شــدن محیــط 
ــم  ــا همــه اقلی ــی باشــیم .کشــور م ــان م بان
هــای گوناگــون جهــان ماننــد کویــر ، بیابــان 
ــتان ،  ــتپ ، کوهس ــت ، اس ــک زار ، دش ، نم
جنــگل ، دریاچــه ، دریــا ، رودخانــه و تــاالب 
را بــا بیــش از 100 هــزار تنــوع گونــه هــای 
ــده  ــوع پرن ــش از 500 ن ــی دارد . مابی گیاه
ی بومــی مهاجــر و نیمــه مهاجــر و 170 
ــم  ــود داری ــرزمین خ ــتاندار در س ــه پس گون
، مــا بیــش از هزارگونــه از دوزیســتان و 
ماهیــان و خزنــدگان را داریــم ، علیرغــم 
ــا  ــور م ــی کش ــع طبیع ــای مناب ــروت و غن ث

ــود  ــی خ ــت محیط ــوع زیس ــیاری از تن بس
ــران  ــی در ای ــت . زمان ــت داده اس را از دس
هــزاران گــور و آهــو وجــود داشــت و امــروز 
ــرو شــیر  ــی بب ــا زمان ــدارد م دیگــر وجــود ن
داشــتیم کــه امــروز از بیــن رفتــه انــد. چنــد 
دهــه ی پیــش در دریاچــه ارومیــه میلیونهــا 

ــی  ــر زندگ ــان دیگ ــو و آبزی فالمینگ
مــی کردنــد و وقتــی فالمینگوهــا پــرواز مــی 
ــی و  ــگ صورت ــه رن ــمان ب ــام آس ــد تم کردن
قرمــز دیــده مــی شــد . ولــی امــروز دریاچــه 

ــه . . . ؟!. . . .  ی ارومی
ــگل  ــب جن ــران تخری ــه در ای ــت ک سالهاس
هــا شــتاب یافتــه اســت ، ســاالنه 40 هکتــار 
ــارک  ــوند . پ ــی ش ــود م ــا ناب ــگل ه از جن
ملــی تــوران در اســتان ســمنان کــه در ســال  
ــی  ــوع طبیع ــا آن تن ــد ، ب ــود آم 1351بوج
ــه و  ــام گرفت ــران ن ــای ای ــاده افریق ــوق الع ف
از بزرگتریــن مناطــق جهــان بــا وســعت 1/5 
میلیــون هکتــار اســت زمانــی تعــداد انبوهــی 
ــوچ ،  ــو ، ق ــی ، آه ــوز ایران ــی ، ی ــور ایران گ
ــق  ــرغ ح ــن ، م ــک ، بلدرچی ــز ، کب کل ، ب
و عقــاب طالیــی داشــت . بــه عنــوان نمونــه 
 1356 درســال  ایــران  گورخــر  جمعیــت 
ــه  ــال 1392 ب ــش از 6000 راس و در س بی
ــت .  ــده اس ــی ش ــر از 380 راس ارزیاب کمت
ــد  ــی دیدن ــور م ــدر گ ــوران آنق ــی در ت زمان
کــه بــه شــمار در نمــی آمــد و اکنــون اگــر 
ــور  ــواری 10 گ ــا دش ــد ب ــم بگردی ــا ه روزه
ــا  ــه چنــدان دور م ــی ن ــد ، زمان خواهیــد دی
ــوچ ،  ــزار ق ــا 14 ه ــتان ب ــی گلس ــارک مل پ
ــه  ــتیم ک ــوزن را داش ــز و گ ــش ، کل ، ب می
در ســال 1392 تنهــا 10 تــا 15 درصــد 
ــی  ــی گلســتان باق ــارک مل ــات وحــش پ حی
مانــده اســت . طــی ســالهای اخیــر جمعیــت 
ــی از  ــه کل ــات وحــش در مناطــق آزاد ب حی
ــاط  ــی نق ــی در برخ ــت حت ــه اس ــن رفت بی
حفاظــت شــده تنهــا 5 تــا 10 درصــد از 
جمعیــت حیــات وحــش باقــی مانــده اســت 
. اکنــون از گلــه هــای بــزرگ 10 هــزار راس 
کل ، بــز ، قــوچ ، میــش و آهــوی وحشــی و 
خــرس ســیاه در اســتانهای فــارس ، بوشــهر 
، آذربایجــان و کرمــان چیــزی باقــی نمانــده 
ــه و  ــت رفت ــه از دس ــه ارومی ــت . دریاچ اس
از اراضــی آن  حــدود 390 هــزار هکتــار 
تبدیــل بــه کویــر شــده کــه از آن بــه عنــوان 
ــرن 21  ــی ق ــان زای ــداد بیاب ــن رخ بزرگتری
یــاد مــی شــود ، در گذشــته دریاچــه ارومیــه 
ــه  ــت ک ــب آب داش ــر مکع ــارد مت 30 میلی
اکنــون ایــن میــزان بــه کمتــر از دو میلیــارد 
ــد از  ــت و 5 درص ــیده اس ــب رس ــر مکع مت
ــالق  ــم بات ــه آن ه ــده ک ــی مان ــه باق دریاچ
ــل  ــزار تبدی ــه نمک ــه ب ــاال دریاچ ــت . ح اس
شــده و همــه حیوانــات و پرنــدگان در حــال 
از بیــن رفتــن اســت در دریاچــه ارومیــه 
ــا ماشــین رفــت و آمــد مــی کننــد و  هــم ب
هــم بــاد داغ و نمــک وجــود دارد . در حــال 
حاضــر در اطــراف دریاچــه ارومیــه 53 هــزار 
ــود  ــاز( وج ــر مج ــزار غی ــاه )49 ه ــه چ حلق

دارد کــه باعــث بیمــاری دریاچــه شــده 
ــه  ــای دریاچ ــه ج ــد ب ــه بع ــن ب ــت از ای اس
ارومیــه بایــد گفــت کویــر ارومیــه . در ســال 
ــور را  ــزان آب کش ــتند می ــه خواس 1335 ک
محاســبه کننــد ایــران را بــه شــش حــوزه ی 
ــد و دریاچــه ی ارومیــه  ــز تقســیم کردن آبری
ــز  ــود . آبری ــز ب ــای آبری ــوزه ه ــی از ح یک
یعنــی هــم آب ســطحی وهــم رودهایــی کــه 
بــه دریــای خــزر ، خلیــج فــارس و دریاچــه 
ــی  ــم آب زیرزمین ــد و ه ــی ریزن ــه م ارومی
کــه بــه آنهــا وارد مــی شــود.  آرام آرام 
شــهرها و صنعــت توســعه پیــدا کــرد و 
ــاختند.  ــد س ــود س ــم ب ــزان آب ک ــون می چ
آبهــای پشــت ســدها را بــه شــهرها و صنعــت 
دادنــد و کشــاورزان بــه ســراغ چاههــای 
عمیــق رفتنــد. االن شــهر اصفهــان و صنایــع 
ایــن  و  گرفتــه  را  گاوخونــی  باتــالق  آن 
ــوده  ــا آل ــت روده ــده اس ــک ش ــالق خش بات
ــانده  ــکی کش ــه خش ــده رود ب ــد . و زاین ش
شــده اســت ، تاالبهــای پریشــان، ارژن، نــای 
ــه ی  ــه گان ــای س ــی و تاالبه ــد، گاوخون بن
هامــون خشــک شــده انــد و وضعیــت تــاالب 
شــادگان هویــزه و تــاالب انزلــی بــه بحــران 
ــیاری از  ــروزه بس ــت . ام ــده اس ــیده ش کش
ــت  ــر خش ــه زی ــت ب ــر کش ــا از زی ــن ه زمی
رفتــه اســت بــه زیســتگاههای حیوانــات 
ــاخته  ــال س ــاده و وی ــا ج ــد ت ــاوز کردن تج
ــه  ــا را ب ــات و کوده ــع آف شــود ، ســموم دف
زمیــن هــا تحمیــل کردنــد و امــروز پرنــدگان 
دانــه هــای ســمی مــی خورنــد و در زنجیــره 
ــود و  ــی ش ــموم وارد م ــی س ــواد غذای ی م
ــرو  ــا بیمــاری هــای مرگبــار روب انســانها را ب
ــای  ــفره ه ــت س ــد فرواف ــد. رون ــی گردانن م
آب زیــر زمینــی در کشــور یــک بحــران 
بــزرگ اســت . منابــع آب کشــور بــاز تولیــد 
ــط  ــور متوس ــور بط ــت کش ــده و 70 دش نش
ــدی  ــره بن ــد . جی ــرده ان ــت ک ــر اف 103 مت
ــت، 527  ــی اس ــران بزرگ ــور بح آب در کش
ــتند و 35  ــرو هس ــود آب روب ــا کمب ــهر ب ش
ــد  ــران آب خواهن ــر بح ــر درگی ــون نف میلی
بــود ، بــا خشــک شــدن 40 تــاالب کشــور از 
20 تــا 100 در صــد و کاهــش 40 درصــدی 
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 30 ســال دیگــر ایران 
کشــور ارواح مــی شــود . از 88 میلیــارد متــر 
مکعــب آب در خراســان رضــوی 46 میلیــارد 
متــر مکعــب باقــی مانــده اســت . روشــها تــا 
ــه بازنگــری  کنــون پاســخگو نبــوده و نیــاز ب
ــش از  ــا بی ــت آبه ــح مالکی ــت صحی و مدیری

ــی شــود.  ــان دیگــر احســاس م ــر زم ه
از دهــه ی 40 حفــر چاههــای عمیــق و 
ــتاها رواج  ــوص در روس ــق بخص ــه عمی نیم
پیــدا کــرد ، بــا اجــرا شــدن اصالحــات 
ــی  ــع مل ــا و مرات ــگل ه ــا ، جن ــی آبه ارض
شــدند . از ســال 1340 تــا 1355 قریــب 
50 هــزار حلقــه ی چــاه حفــر شــد و از 

ســال 55 تــا ســال 60 ایــن میــزان 2 برابــر 
ــت . االن در  ــاز گش ــا آغ ــارت آبه ــد و غ ش
ــته  ــاغ پس ــار ب ــاالنه 600 هکت ــنجان س رفس
ــار  ــزار هکت ــان ســاالنه 7ه و در اســتان کرم
زمیــن و بــاغ در حــال خشــک شــدن اســت 
ــه آب  ــا اینک ــده ی ــک ش ــا خش ــون چاه چ
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 
ــی  ــر م ــن ت ــای پایی ــه ه ــه الی ــزان آب ب می
ــود  ــی ش ــک م ــتری خش ــای بیش رود قناته
ــی  ــات م ــت قن ــی رود آف ــاه م ــا چ ــر ج . ه
ــن آب  ــع تامی ــه روزی منب ــا ک ــود . قناته ش
بودنــد در حــال تبدیــل شــدن بــه جاذبــه ی 
ــا  توریســتی هســتند. در حالــی کــه قنــات ب
ــه  ــا ب ــردم م ــن شــده و م ــا عجی ــگ م فرهن
آن عــادت دارنــد . خاطــره چاههــای ارتزیــن 

ــخ پیوســته اســت . ــه تاری ب
در ایــران هــر ســاله 413 میلیــارد متــر 
ــزوالت جــوی وجــود دارد کــه 70  مکعــب ن
ــزان آب  ــود و می ــی ش ــر م ــد آن تبخی درص
ــت.  ــب اس ــر مکع ــارد مت ــاالنه 130 میلی س
اگــر میــزان برداشــت آب یــک کشــور از 
منابــع آب زیــر زمینــی بیــش از 40 درصــد 
کل حجــم منابــع آب تجدیــد شــونده باشــد 
آن کشــور دچــار بحــران شــدید آب خواهــد 
ــور  ــی کش ــت آب ــت کش ــاحت تح ــود . مس ب
حــدود 9 میلیــون هکتــار اســت کــه بــا 
ــه ازای هــر  ــه ایــن میــزان ســرانه ب توجــه ب
ــار  ــدود 125 هکت ــران ح ــر در ای 1000 نف
ــر  ــه ازای ه ــرانه ب ــه س ــی ک ــت در حال اس
1000 نفــر در جهــان 45 هکتــار اســت . 
ایــران در رده بنــدی جهانــی از نظر مســاحت 
ــر  ــم و از نظ ــه پنج ــی رتب ــت آب ــت کش تح
میــزان تولیــدات کشــاورزی رتبــه ی ســی ام 
را در جهــان داراســت . مصــرف آب در بخــش 
ــه  ــران 94 درصــد اســت ک کشــاورزی در ای
جهــان  در  متوســط  بطــور  مقــدار  ایــن 
70 درصــد اســت . ضایعــات محصــوالت 
کشــاورزی از نقطــه برداشــت ، حمــل و نقــل 
، نگهــداری و مصــرف در ایــران 30 الــی 35 
درصــد اســت .براســتی چــه بایــد کــرد . بــا 
مدیریــت بحــران آب و بحــران مدیریــت آب 
ــی  ــرد؟! زمان ــد ک ــه بای ــط زیســت چ و محی
کــه زخــم هــای بســیاری بــر پیکــره ی 
محیــط زیســت وارد شــده اســت و در میــان 
133 کشــور جهــان رتبــه مدیریتــی مــا 
در پژوهــش هــای اکوسیســتم آبــی 130 
ــه  ــه ب ــم ک ــی دانی ــتی م ــت! براس ــوده اس ب
خطــر افتــادن محیــط زیســت و بحــران آب 
ــر از مــواد مخــدر و  ــه مراتــب بدت عواقبــی ب
ــن  ــر همی ــای اقتصــادی دارد؟! اگ ــم ه تحری
ــال  ــت کام ــن وضعی ــی نشــود ای ــروز اقدام ام
ــی  ــردا خیل ــود و ف ــی ش ــر م ــت ناپذی برگش

ــر اســت!!! دی


