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گفتگو با عاطفه صالحی؛
 فیلمساز سیرجانی به بهانه راهیابی 

فیلمش به جشنواره فیلم عراق

»گذر« به 
جشنواره النهج 

عراق رسید

گفتگو با مهندس علیرضا گلخوار؛ 
فارغ التحصیل شهرسازی

با شهرسازی درست 
می توان سبک 
زندگی مردم
را تغییر داد

 صفحه 7

 صفحه 6

هیچ چیز 
نه این دقایق خوش بو، که روی شاخه ی نارنج می شود خاموش 

نه این صداقت حرفی که در سکوت میان دو برگ گل شب بوست 
نه، هیچ چیز مرا از هجوم خالی اطراف نمی رهاند 

و فکر می کنم که این ترنم موزون حزن تا به ابد شنیده خواهد شد...

چهل روز گذشت و ماییم و ناباوری 
به مناسبت چهلمین روز درگذشت عزیزمان 

عبدالحمید خدابخش 
روز دوشنبه مورخ 97/12/27 ساعت 3:30 در کنار مزار آن مرحوم واقع در بهشت 

رضا گرد هم می آییم و یاد مهربانی هایش را گرامی می داریم. 
 خانواده

همسر عزیزم 

جناب آقای 
سجاد لری گویینی
با کمال مسرت انتخاب بجا و شایسته شما را به عنوان رئیس 
هیئت س�ه گانه س�یرجان که نش�ان از درای�ت و کارآمدی 
شماس�ت را تبریک عرض نموده، امید اس�ت در پرتو الطاف 

حضرت حق بیش از پیش موفق و پیروز باشید.

همراه همیشگی ات آسیه

ضمن تقدیر و تشکر و سپاس از کلیه 

دوستان، آشنایان و سروران گران قدر که 

در مراسم تشییع، تدفین و ترحیم 

شرکت و ابراز همدردی نموده اند به اطالع می رسد مراسم چهلم و 

عید اول آن مرحوم روز چهارشنبه 29 اسفندماه از ساعت 3 الی 5 

بعداز ظهر برگزار می گردد. 

اوست اپیدار

 شادروان
صمداهلل سلطان احمدی

ساعت حرکت 3 بعد از ظهر
از خیابان خیام کوچه شماره 10 منزل آن مرحوم

خانواده

خانواده
 محترم فخرآبادی  

از شنیدن خبر درگذشت دوست قدیمي و همکار 
گرام�ي مرحوم مغفور غالمرضا فخرآبادی متاثر و 
متاسف شدیم. از خداوند غفار و رحمان برای آن 
مرحوم رحمت و مغفرت و برای آن خانواده محترم 
مخصوصا همسر گرامی و فرزندان ارجمند ایشان 

و سایر بازماندگان صبر و سالمت آرزومندیم.
حمید میرزاده- عباس دعاگویی

مصیبت وارده را حضور ش�ما تسلیت عرض نموده از درگاه 
خداون�د متع�ال ش�ادی روح آن مرحوم و صبر و س�المت 

بازماندگان معزز را مسئلت می نماییم.

خانواده های محترم 
فخرآبادی و عمادآبادی

سردار ناظری
فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران

ب�ا نهای�ت تاس�ف مصیب�ت وارده را حضور ش�ما عزیزان 
تس�لیت ع�رض نم�وده از درگاه خداوند متع�ال برای آن 
مرح�وم علودرج�ات معن�وی و ب�رای بازمان�دگان صبر و 

سالمت مسئلت می نمایم.
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عطااهلل ناظری

هیچ چیز 
نه این دقایق خوش بو، که روی شاخه ی نارنج می شود خاموش 

نه این صداقت حرفی که در سکوت میان دو برگ گل شب بوست 
نه، هیچ چیز مرا از هجوم خالی اطراف نمی رهاند 

و فکر می کنم که این ترنم موزون حزن تا به ابد شنیده خواهد شد...

چهل روز گذشت و ماییم و ناباوری 
به مناسبت چهلمین روز درگذشت عزیزمان 

عبدالحمید خدابخش 
روز دوشنبه مورخ 97/12/27 ساعت 3:30 در کنار مزار آن مرحوم واقع در بهشت 

رضا گرد هم می آییم و یاد مهربانی هایش را گرامی می داریم. 
 خانواده

همسر عزیزم 

جناب آقای 
سجاد لری گویینی
با کمال مسرت انتخاب بجا و شایسته شما را به عنوان رئیس 
هیئت س�ه گانه س�یرجان که نش�ان از درای�ت و کارآمدی 
شماس�ت را تبریک عرض نموده، امید اس�ت در پرتو الطاف 

حضرت حق بیش از پیش موفق و پیروز باشید.

همراه همیشگی ات آسیه

ضمن تقدیر و تشکر و سپاس از کلیه 

دوستان، آشنایان و سروران گران قدر که 

در مراسم تشییع، تدفین و ترحیم 

شرکت و ابراز همدردی نموده اند به اطالع می رسد مراسم چهلم و 

عید اول آن مرحوم روز چهارشنبه 29 اسفندماه از ساعت 3 الی 5 

بعداز ظهر برگزار می گردد. 

اوست اپیدار

 شادروان
صمداهلل سلطان احمدی

ساعت حرکت 3 بعد از ظهر
از خیابان خیام کوچه شماره 10 منزل آن مرحوم

خانواده

خانواده
 محترم فخرآبادی  

از شنیدن خبر درگذشت دوست قدیمي و همکار 
گرام�ي مرحوم مغفور غالمرضا فخرآبادی متاثر و 
متاسف شدیم. از خداوند غفار و رحمان برای آن 
مرحوم رحمت و مغفرت و برای آن خانواده محترم 
مخصوصا همسر گرامی و فرزندان ارجمند ایشان 

و سایر بازماندگان صبر و سالمت آرزومندیم.
حمید میرزاده- عباس دعاگویی

مصیبت وارده را حضور ش�ما تسلیت عرض نموده از درگاه 
خداون�د متع�ال ش�ادی روح آن مرحوم و صبر و س�المت 

بازماندگان معزز را مسئلت می نماییم.

خانواده های محترم 
فخرآبادی و عمادآبادی

سردار ناظری
فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران

ب�ا نهای�ت تاس�ف مصیب�ت وارده را حضور ش�ما عزیزان 
تس�لیت ع�رض نم�وده از درگاه خداوند متع�ال برای آن 
مرح�وم علودرج�ات معن�وی و ب�رای بازمان�دگان صبر و 

سالمت مسئلت می نمایم.

خانواده های محترم 
فخرآبادی و عمادآبادی

عطااهلل ناظری

ی |
شم

 ها
یم

مر
س : 

عک
 | 

گفتگو با مهندس تقی زاده، مدیرعامل گل گهر 

قرار نیست همه 
سیاست مدارباشیم 

 شرایط اصلی مدیریت، تثبیت و ثبات در امور است یعنی همان خودت
به عنوان مدیر بتوانی تصمیم بگیری و هم اینکه بقیه بپذیرند
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ماجرای این کودک و خانواده چیست؟

از اورژانس اجتماعی 
شکایت می کنم

اعتراضات مردم کریم آباد نتیجه داد 

معدن کریم آباد طاقی 
تعطیل شد 

برترین های فوتبال استان معرفی شدند 

حضور 6 سیرجانی
در جمع  برترین ها 

معاون سیاسی فرماندار خبر داد:

تشکیل یک پرونده برای 
تبلیغات زودهنگام انتخاباتی
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ای شاخ تر برقص آ
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گفتگو با نادر قاضی پور؛ نماینده جنجالی
مردم ارومیه در مجلس 

من بیدی نیستم
 که از این بادها بلرزم 

گفتگو با اصغر ایرانمنش پاریزی
وکیل پایه یک دادگستری 

لجاجت یک قاضی در 
بازداشت پدرم مرا وکیل کرد  

ماجرای دفن اشتباهی یک شهید سیرجانی
 به نام یک شهید جیرفتی در آن شهر

می خواستیم نبش قبرکنیم
که نگذاشتند
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اجتماعی است

ناتورالیسم 
در آثار

لیال راهدار
  صفحه 8

ماجرای عجیب 
سرقت به عنف 

یک خودروی پژو که از 
پاکستان سردرآورد!

از سیرجان
تا میل

 188 مرزی
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سه راه قریب از کجا آمد

محیاشهر؛
 نگین 

اقتصادی
شهر 
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معضلی که کمتر
روی آن فکر می شود

سرنوشت 
زنان ایرانی
 و همسران 
افغان شان 

یک روایت از زندگی 
عالمه شیخ محمدباقر 
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گفت وگو با خادم اموات 
در لحظات حساس
ورود به عالم برزخ

ما را چه 
به  مصاحبه؟!
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گفتگوی اختصاصی نگارستان
 با نورا... عزیزمحمدی،
 قاضی جنجالی ترین پرونده های جنایی ایران

احساس سیرجانی بودن 
می کنم

ضمیمه فرهنگی اجتماعی رایگان
به همراه این شماره



اعتراضات مردم کریم آباد نتیجه داد 

معدن کریم آباد طاقی تعطیل شد 
گروه خبر: اعتراض  یک ساله مردم کریم آباد طاقی نسبت به قلع و قمع درختان 
طاغ به بهانه خاک برداری در روستای محل زندگی شان در بخش گلستان سرانجام 
به تعطیلی معدن شن و ماسه انجامید. بنا به گفته نماینده اهالی که به دفتر نشریه 
آمده بود با این اعتراض ها و مشاهده وضعیت محل توسط نمایندگان دستگاه های 
ناظر س��رانجام مجوز مع��دن مذکور باطل و 148 هکتار از اراضی که در پوش��ش 
معدنکاری و منافع شخصی درختان بیابانی را قطع  می کردند به دولت برگردانده 
شد. گفتنی است اهالی روستاهای کریم آباد طاقی، امیرآباد شول و عباسلو طاقی در 
پیامی که در نگارستان چاپ و منتشر کردند از اداره منابع طبیعی، نشریه نگارستان، 
صداو سیما، شورای محل  و بخشداری گلستان به خاطر آنچه پیگیری در این رابطه 

و تعطیلی شدن معدن و خوشحالی اهالی این روستاها می دانستند تشکر کردند. 

جشنواره ایده پردازی ققنوس 
برندگان خود را شناخت

به گزارش روابط عمومی مؤسسه معراج اندیشه در جشنواره ققنوس که به منظور 
استفاده از ایده های نو همشهریان در حوزه های مختلف برگزار شد 8۲ ایده به 
دبیرخانه جشنواره رسید که در بررسی آثار با نظر هیئت داوران، برگزیده ها در 
هر یک از حوزه ها مشخص شدند. محمدعلی ایران نژاد مدیرعامل مؤسسه معراج 
در این مراس��م گفت: با برگزاری این جشنواره به دنبال پرورش ایده های جدید 
بودیم تا پس از داوری به سراغ اجرای آن ها برویم. وی افزود: مسئله ایده پردازی 
بسیار مهم است، همه دوست داریم اتفاقات خوبی در جامعه بیفتد اما چگونه؟ 
راه آن پرورش ایده های تک تک افراد جامعه اس��ت. با پوزش از برندگان، نفرات 

برگزیده و صاحبان آثار برتر در شماره آینده نگارستان چاپ می شود. 

تجهیزات بی نیاز خود را 
به ما تحویل دهید 

مجمع خّیرین س��امت از خانواده هایی که وسایل کمک حرکتی چون 
ویلچر، واکر، عصا، دس��تگاه اکسیژن س��از، تخت و بقیه تجهیزات را در 
اختیاردارند ولی نیازی به آن ها ندارند خواست این وسایل را به مجمع 
خّیرین س��امت واقع در بلوار س��یدجمال روبروی س��اختمان ارشاد 
تحویل دهند تا به مصرف بیماران جسمی و حرکتی، معلول و نیازمند 

برسانند.
ای��ن مجم��ع اضافه کرد با هدیه کردن این وس��ایل و تجهیزات به این 
خانواده ها ضمن استفاده از وسایلی که بااستفاده مانده از اجر معنوی 

آن نیز برخوردار شوند. 
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08۲5  س��ام خ��دا ق��وت. آقای 
روزنامه نگارس��تان، تش��ریف بیاورید 
اوضاع پل زیرگذر اکبرآباد رو ببینید. 
به بهانه ۲۲ بهمن به زور افتتاح ش��د 
ولی افتتاح نش��ده ب��ا بارندگی پرآب 
شد.! مردم هم به خاطر وضع افتضاح 
اطراف پل نمی توانند رفت وآمد کنند 
و اعضای ش��ریف ش��ورا و شهرداری 
هم پاسخگو نیس��تند. سال 398 شد 
۲019 ش��د ولی ما هنوز اندرخم یک 

کوچه ایم. !
8075  سام چندی قبل پیامکی 
از ط��رف پس��ت بانک خیاب��ان خیام 
ارسال شد کسانی که معلول یا بیمار 
جاخواب  دارند عدد1 را ارس��ال تا کار 
تعویض شناسنامه در منزل انجام شود. 
ما 1 را ارس��ال کردیم ولی جواب آمد 
پیامک فوق را به همه گروه ها ارس��ال 
کنید. فهمیدم اینم نوعی تبلیغ است و 

خبری از حضور در منزل نیست.
 از ش��هرداری بپرس��ید برای چه 
روب��روی ص��دا و س��یما در قس��مت 
فضای سبز صندلی های فلزی به اون 
خوب��ی و دوام رو برداش��تن و ب��ردن 
به ج��اش صندلی چوبی گذاش��تن؟ 
این صندلی ها دوامش��ون زیاد نیست.  
کاش کم��ی در صرف بیت المال دقت 

بیشتری می کردیم.  
6019  س��ام آقایان گل گهر من 
و تع��داد زیادی از رانندگان ماش��ین 
س��نگین و س��بک نزدیک یک سال  
ب��رای ش��رکت پیمان��کاری پتروگان 
پرسپولیس که طرف قرارداد گل گهر 
ب��ود کارکردیم آخرش این ش��رکت 
رف��ت و بخش��ی از طلب م��ا را نداد. 
تماس گرفتیم گفتند می آییم تکلیف 
طلب تان را روش��ن می کنیم که سال 
تمام ش��د ول��ی  نیامدند. حاال ش��ب 
عیدی کی جوابگوی ما و زن و بچه ی 
ماست؟ اگر ش��رکتی را نمی شناسید 
و ب��ه او اعتم��اد ندارید چرا ق��رار داد 
می بندی��د؟ اآلن ح��ق و حقوق ما که 
به اعتبار گل گهر برای این شرکت کار 

کردیم چه می شود؟
 چن��د روز پیش رفته ب��ودم اداره 
].......[ چند تا خانم با هم داشتند بلند 
بلند درباره مرخصی و عید و مسافرت 
صحب��ت می کردند از آن هاخواس��تم 
کار م��را انجام دهند یک��ی از خانم ها 
ب��ا عصبانیت گفت آق��ا کار ما خیلی 
واجب تر از کار شماست ... معنی تکریم  

ارباب رجوع را فهمیدم! 
4340  سام من مریض دیالیزی 
هستم پزشک جراح میگه سه ملیون 
تومان بده ش��یلنگ کاتت��ر بگذارم تو 
کتف��ت تا دیالیز بش��ی آخ��ه خدا رو 
خوش میاد؟ / یک مریض دیالیزی از 

سیرجان.
4898  س��ام لطف��اً مس��ئولین 
برگزاری آزمون استخدامی اعام کنند 
هزینه برگ��زاری یک آزم��ون چقدر 

میشه که نفری60000 گرفته اند.
365۲  ش��ب عید است. خیلی از 
خانواده ها با حق��وق یکی دو میلیون 
کارگری و کارمندی نمی توانند عیدی 
بگیرند. بعضی ها حتی همین حقوق را 
هم ندارند. اول می خواس��تم به دولت 
و دولتی ه��ا بگم خ��دا چکارتان کنه 
دارید چکار می کنید.؟ نمی دانید ملت 
چه می کشند؟ یکی هم به افرادی که 
وضعش��ان خوب اس��ت بگم فقط به 
فکر خودتان و بچه های تان نباش��ید. 
درس��ته سواره از پیاده خبر نداره ولی 
خدا را خوش نمی آید همس��ایه بغل 
دس��تی تون ش��ب بچه هاش گرسنه 
بخوابند و لباسی برای پوشیدن نداشته 
باشند. اگر مسلمان هستید و به خدا 
و امام علی)علیه الّسام( اعتقاد دارید 
االن موق��ع امتحان الهی اس��ت. فردا 
می افتید می میرید سر این پول ها دعوا 
می شود و گورتان را می گویند. همین 
اآلن ب��ه فکر ایتام و بی سرپرس��ت ها 
باشید تا آرامش پیدا کنید وگرنه هم 
در این دنیا آرامش خیال ندارید و هم 
در آن دنیا به عذاب خدا می سوزید و 

کسی هم نیست به فریادتان برسد.  

059۲  ب��ه مس��ئولین کرم��ان 
و س��یرجان بگویید ح��اال که باران 
خوبی آمده حداقل یک ماه موتورها 
را خاموش کنند چون اآلن درختان 
پسته سیر آبند و در تابستان به آب 

احتیاج ُمبرم دارند.
6019  آقای ش��هردار آسفالت 
شهرک آب را به مسخره گرفته اید؟ 
و مردم را س��رکار گذاش��ته اید؟ از 
بس خاک خوردیم مردیم! ش��ورای 
شهر با قول های دروغی که به اهالی 
شهرک آب دادند رأی جمع کردند 
رفتندپش��ت سرش��ان را ه��م نگاه 

نکردند.
0659  سام عند اله هر درصدی 
که  به قیمت نان، ش��یر، گوش��ت و 
هر چی��ز دیگر که مس��ئولین بهتر 
در جریان هس��تند اضاف��ه کردین 
و م��ردم را در تنگن��ا گذاش��تید به 
حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی 
هم اضافه کنی��د! با 400 تومان که 
می خ��واد اضافه بش��ه بعضی ها هم 
زورش��ون می آید همی��ن را بدهند، 
هم��ان اگ��ر ندهن��د بهت��ر اس��ت. 
همه چیز 3 برابرشده پس حقوق ما 
هم  باید 3 برابر بش��ود. بنشینین با 
ببینید  کنید  حساب  ماشین حساب 
خدایی چند باید اضافه کنید. دیروز 
تو اخبار گفتند شکرتحویل مشتری 
4 ه��زار توم��ان هن��وز روز ن��زده 
مغازه دار داره میده 8 هزار تومان!!! 

5676  ی��ا م��ردم را نفهم گیر 
آوردن ی��ا خودش��ون را مس��خره 
کرده ان��د. ن��وروز اس��ت  و ه��زار 
گرفتاری. شهرداری واداره فاضاب 
هم وقت گیر آوردن و تمام کوچه ها 
را به هم ریخته اند. اگر نمیتونستین 
کار کنین خب می گفتن و می رفتن. 
ن��ه ماش��ین برام��ون مون��ده و نه 
آس��ایش. توی خونه هم که میری 
هر روز دوب��اره حیاطت پر از خاک 
میش��ه. هر ش��هری که ب��ری لذت 
می بری ولی سیرجون پر از خاک و 
کانال و دست انداز شده شب عیدی.   
1338  ممکن��ه ازت��ون تقاض��ا 
رفت��ار  حس��ن  دلی��ل  ب��ه  کن��م 
واخاق و رعای��ت ادب واحترام در 
به مش��ترکین همراه  پاس��خگویی 
اول و مراجعی��ن همچنین تس��ریع 
درکارها وراهنمایی کارکنان شرکت 
رئی��س  علی الخص��وص  مخاب��رات 
مجموعه و همکارانشون در روزنامه  
خوب ش��هرمون س��یرجان تش��کر 
وقدردانی بفرمایید... تا هم خستگی 
ازتن آن ها درآد وهم س��ایر ادارات 
یاد بگیرند... ممن��ون از تاش های 

دلسوزانه شما.
8۲6۲  ب��ا س��ام عی��د آم��د 
تکلی��ف کیلو متر 65 جاده ترانزیتی 

بندرعباس  سیرجان چی شد؟
ی��ک  یعن��ی  باس��ام،    195۲
مردتوی س��یرجان پیدانمیش��ه این 
آق��ا را ک��ه باعث سرشکس��تگی ما 
داره میشه  ازفوتبال ما بیرون کنه؟  
اّدعاش هم میشه! بسه دیگه توهین 
به شخصّیتمون. تواین مدت  خیلی 
کوچک وخارش��دیم! خ��دا خارتون 

کنه. 
همش��هریان  س��ام    8075
گردش به راس��ت  عج��ول!  گرام��ی 
س��ر چهارراه��ی مج��از اس��ت که 
تابلو گردش به راس��ت آزاد توس��ط 
راهنمای��ی و رانندگ��ی نصب ش��ده 
باش��د نه همه چهارراه ها. پس لطفاً 
پش��ت س��ر آدم بوق الک��ی نزنید! 

فهمیدین؟ 
جرای��د  در  روز  ه��ر   0901
س��یرجان عکس هایی از اربابان ....

شکهم هایش��ان  می ش��ودکه  چاپ 
ی��ک مترازخودش��ان جلوتراس��ت، 
آیاتقس��یم ث��روت همی��ن معن��ی 
راداردکه عده ای حقوق 10 میلیونی 
بگیرن و بقیه بیچاره وفقیرباش��ند؟ 
فق��ط بخوریدو ببرید و بیاش��امید. 
هیچ خبری نیست، خیال تان راحت 
باشد که سر ارث پدرت نشسته اید!

تریبون آزاد خوانندگان
پیامک : 7258  3000

نگارس�تان: پدر جوانی که دس��ت 
پس��ربچه  9 س��اله اش را گرفت��ه و 
به دفتر نش��ریه آم��ده بود می گفت 
بی احتیاطی و ن��وع برخورد یکی دو 
نف��ر از مأم��وران اورژانس اجتماعی 
در مدرس��ه با فرزندم باعث آس��یب 
جسمی و روانی به فرزندم شده و لذا  
می خواهم از آن ها ش��کایت کنم.  او 

گفت: وقتی در اثر اختاف خانوادگی 
که ب��ا همس��رم داش��تیم اورژانس 
اجتماعی در ماجرای ما دخالت کرد 
و خانمی که رفته بود مدرسه دست 
فرزندم را کشیده تا با خود ببرد ولی  
با ممانعت و مقاومت او رو برو ش��ده 
و در این کش وقوس تاندوم ش��انه ی 
پسرم کشیده ش��ده و از ناحیه بدن 

آس��یب دیده اس��ت. وی که گواهی 
پزش��ک را  دلیل صحت اظهاراتش 
می دانست گفت: آن ها حتی بچه ام را 
با نامی دیگر صدا می زدند و به لحاظ 
روحی هم او آسیب دیده و از آن روز 
فرزندم هیچ تمایلی به مدرسه رفتن 
ندارد و می گوید می ترسم دوباره آن 
خانم ها به مدرسه بیایند.کودک الغر 

و خجالتی سرش را پایین انداخته و 
حرف نمی زند. 

پ��در می گوی��د: از آن روز فرزن��دم 
ب��ا افت ش��دید وزن همراه ش��ده و 
هرچن��د او را از محی��ط دور کرده ام 
تاکمی حال روحی اش بهتر شود ولی 
متأسفانه هنوز وحش��ت در درونش 
موج میزند. در صحبتی که خبرنگار 

ما برای بررس��ی موض��وع  با رئیس 
اورژانس اجتماعی داشت عنوان کرد 
مدتی اس��ت پدر و مادر این کودک 
در حال انج��ام مراحل قانونی طاق 
هس��تند و مادر کودک در شکایتی 
که از همسرش نموده خواستار سلب 
حضان��ت و ادعای بدرفت��اری پدر با 
فرزن��دش نموده و بر همین اس��اس 
مددکاران ما برای رسیدگی به پرونده 
این کودک به مدرسه ی  او  مراجعه 
کردند تا در خصوص کمک کردن به 
این کودک راه گشا باشند. وی گفت: 
حتی صدا زدن ک��ودک با نام دیگر 

خواسته مادرش بوده است. 

نگارس��تان قضاوتی در ای��ن پرونده 
ن��دارد ولی آنچه را ک��ه برای گفتن 
مه��م می داند تنظیم نوع  برخوردها 
با روحیه لطیف ک��ودکان طاق در 
اینگون��ه مواقع  چ��ه از ناحیه پدر و 
مادر و چه از س��وی مراکز آموزشی 
و تربیتی اس��ت. از این نوع فرزندان 
ک��ه متأس��فانه ب��ا جدای��ی والدین 
همینجوری هم آسیب دیده هستند 
در جامعه زیاد داریم  و لذا چه پدر و 
مادر و چه اینگونه مراکز باید احتیاط 
الزم را در برخ��ورد با آن ها داش��ته 
باشند تا مشکات شان از آنچه هست 

بیشتر نشود.

نامه وارده

احتراماً در مورد طرح فاضاب که چهره شهر را به هم زده و رفت و 
آمدها را سخت کرده و هزینه زیادی روی دست مردم گذاشته چند 

مورد خواستم مطرح کنم. 
1-آی��ا این طرح که این همه مش��کل و هزینه درس��ت کرده منافع 

خاصی برای عده ای دارد که دنبالش هستند؟
۲- آی��ا م��ردم که در ط��ول حیات خ��ود هزینه ای ب��رای فاضاب  
نمی پردازن��د ی��ا حداکثر هزینه کم��ی می پردازند ح��اال برای حفر 
ولوله کش��ی از خان��ه تا کوچه و خیاب��ان باید هزین��ه بپردازند؟ این 

هزینه ها را چه کسی به گردن می گیرد؟
3-در خیل��ی از کوچه ه��ا و خیابان های قدیمی به علت فرس��ودگی 
س��اختمان ها و مش��کل خاک برداری احتمال نشس��ت و شکستگی 
س��اختمان و دیوارها وجود دارد. این هزینه ها را چه کس��ی ضمانت 

می کند؟ 
4- ب��رای ط��رح به این مهمی که االن س��یرجان ب��ه آن نیاز ندارد 
چرا ازش��هروندان یک نظرخواهی نشد. فقط ش��هروندان باید هزینه 
بپردازند و خس��ارت ببینند اما نظرش��ان مهم نبود؟  چرا روزنامه ها 

شفاف سازی نمی کنند. ؟
با تشکر. علی فخرآبادی / فرهنگی 

ماجرای این کودک و خانواده چیست؟

ازاورژانساجتماعیشکایتمیکنم

بازرسی های بهداشتی و نظارت های درمانی 
در ایّام نوروز تش��دید می شود. مدیر روابط 
عمومی دانش��کده علوم پزشکی سیرجان 
با اعام این خبر گف��ت: بازدید اکیپ های 
بهداشت محیط از مراکز تهیه و توزیع مواد 
غذایی و اماکن عمومی و حساس همچون 
رس��توران ها، قنادی ها، اغذیه فروش��ی ها و 
مراکز مربوطه در پارک ها، پمپ بنزین ها و 
مکان های اسکان، هتل ها و اقامتگاه ها از۲0 
اسفندماه توس��ط مرکز بهداشت سیرجان 

آغاز شده و تا پایان تعطیات نوروزی ادامه 
دارد.

س��ّید علی آتش��ی پور همچنی��ن گفت: 
کش��یک های مبارزه با بیماری های مراکز 
انج��ام واکسیناس��یون  بهداش��ت ب��رای 
درمرک��ز  ض��روری  نمونه گیری ه��ای  و 
بهداش��ت آمادگ��ی دارن��د و اداره نظارت 
بر درم��ان معاونت درمان علوم پزش��کی 
نیز ب��ا اکیپ های کش��یک خ��ود نظارت 
ب��ر مراک��ز درمانی دولت��ی و خصوصی را 

تشدید می کند. مسئول ستاد اطاع رسانی 
س��امت ن��وروزی اف��زود: ش��هروندان و 
مس��افرین ن��وروزی ب��رای ارائ��ه گزارش 
و طرح ش��کایات و نظرات خ��ود در همه 
زمینه های بهداش��تی، درمانی، دارویی و... 
می توانند با شماره تماس شبانه روزی190 
و همچنین برای ارتباط با حوزه بهداش��ت 
محی��ط با ش��ماره تم��اس4۲۲81610 و 
در ح��وزه مب��ارزه با بیماری ها با ش��ماره 
تماس4۲۲6۲080 تم��اس برقرار نمایند. 
وی اظهار داش��ت: کمپ ها و ایستگاه های 
سامت شبانه روزی نوروزی مرکز اورژانس 
115 و جمعیت هال احمر سیرجان طبق 
روال هرس��اله در ورودی های ش��هر دایر 
شده و در کنار ارایه بروشورهای آموزشی 

و راهنمایی، به خدمات رسانی بهداشتی و 
درمانی اولیه می پردازند. 

◄◄دندانپزش�کی ها و درمانگاه های 
کشیک 

اطاع رس��انی س��امت  مس��ئول س��تاد 
ن��وروزی همچنین گفت: ع��اوه بر اینکه 
پایگاه های بهداش��تی و کلینیک تخصصی 
زنده یاد حس��ینی دانشکده علوم پزشکی 
س��یرجان در ایّام غیرتعطیل خدمات ارائه 
می کنند، درمانگاه عمومی بیمارس��تان ها 
و درمانگاه ه��ای خصوصی بهبود، س��یب، 
رویان، ش��هیداحمدی، نس��یم س��امت، 
ش��هید زندی نی��ا، آراد، فاطمی��ه حضرت 
زین��ب )س��ام ا... تعالی علیه��ا(، ثامن و 

فرهنگیان ب��ه ارائه خدمات ش��بانه روزی 
در ایّ��ام تعطی��ات ن��وروزی می پردازند 
در  دندانپزش��کی  خدم��ات  کش��یک  و 
کلینیک ویژه تخصصی زنده یاد حس��ینی 
علوم پزش��کی و نی��ز درمانگاه های بهبود، 
سیب و ش��هید زندی نیا و مهرگان برقرار 
اس��ت. آتش��ی پور تأکید کرد: ع��اوه بر 
سیرجان،  بیمارس��تان های  داروخانه های 
تمامی داروخانه های ش��بانه روزی س��طح 
ش��هر در ایّام نوروز دایر می باشد. معاونت 
درمان دانش��کده علوم پزشکی با همکاری 
مراکز درمانی خصوصی با نصب بنر راهنما 
در معابر پُرتردد شهر، مشخصات و خدمات 
ارائه ش��ده در درمانگاه های شبانه روزی را 

اعام می کند.

تشدید بازرسی ها 
و آغاز بازدیدهای بهداشتی 

جناب آقای سجاد لری گویینی
 انتخاب بجا و شایسته شما را به عنوان رئیس 
هیئت سه گانه سیرجان که نشان از درایت و 
سربلند و موفق باشید. کارآمدی شماست را تبریک عرض می نمایم. 

روزاه رفت و گذشت 

و رد اندیشه باز آمدنت لحظه اه طی شد و ُمرد 

گاه مان هر روز باز هم با همه شوق کوچه اه را اپیید  و ن

مثل آن روز که می آمدی از دور .... ردیغ

دل ما در غم هجران تو ای 

ِمهدی جان 
چه بگوییم چه کشید. چاره ای نیست جز آه کشیدن 

آه سیزده سال گذشت. 
پدر، مادر، برادر و خواهر 

جناب آقای 

مصطفی صدوقی 
و خانواده محترم ستوده نیا 

مصیبت درگذش�ت مرحوم علی آقا س�توده نیا را حضور شما تسلیت عرض نموده، 
از درگاه یگان�ه قادر متعال ش�ادی روح و علو درجات اخ�روی آن مرحوم و صبر و 

سالمت بازماندگان را مسئلت می نماییم. 
همکاران نشریه نگارستان 

همکاران گرامی جناب آقای 
مصطفی صدوقی

و سرکار خانم ستوده نیا
مصیبت وارده را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض می نماییم. 

ما را در غم خود شریک بدانید.
سیدرضا شهیدی-احسان یزدی- عباس محمودیان

إان لله وإان إليه راجعون
ب�ا نهای�ت احترام و رعایت ادب و در کمال تواضع و ارادت و با عرض س�پاس، بدین وس�یله مراتب 
قدردانی و تش�کر خود را از یکایک شما سروران، دوس�تان، آشنایان، بستگان و مسئوالن ارجمند  

که در مراسم تشییع، خاکسپاری و مجالس ترحیم

شادروان حاج علی آقا  ستوده نیا کرانی
ش�رکت نموده، یا با تماس تلفنی، درج آگهی، ارس�ال تاج گل  ابراز همدردی نموده اید و 

موجب تسلی خاطرمان شدید اعالم می نماییم. 

مراسم خاکبندان آن عزیز سفرکرده روز دوشنبه 27 اسفندماه 
از ساعت 2:30 الی 5 بعد ازظهر برگزار می گردد. 

ساعت حرکت : 3 عصر
از بلوار ولی عصر)عج(خیابان شهید فالحی به سمت بهشت زهرای کران

حضور شما سروان گرانقدر را ارج می نهیم

خانواده های ستوده نیا کرانی و سایر بستگان

شرکت حمل و نقل ترکیبی
مواد معدنی گهر ترابر سیرجان 

 شرکت گهرترابر به منظور تکمیل پروژه های حمل و نقل سبک جهت تردد در 
سایت گل گهر از تعدادی  پیکاپ ریچ و وانت مزدا دو کابین  بدون راننده مدل 
97 ، 96، 95  به صورت قرارداد پیمانکاری دعوت به همکاری می نماید.  واجدین 
شرایط می توانند از تاریخ انتشار آگهی  تا تاریخ 1397/12/28  به دفتر شرکت 

گهر ترابر  واقع در بلوار دکتر صفارزاده روبروی دادسرا مراجعه نمایند.

کاپ ریچ و وانت مزدا آگهی اجاره پی

شرکت حمل و نقل گهرترابر

با بهاران، 
روزگاران نو می شود و

 ما همچنان چشم انتظار
 روزگاری نو 

 بنیاد مهدویت سیرجان

علی حاج محمدی
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◄ می خواهم بدانم آقای تقی زاده که 
بیش از دو دهه قبل، در حوزه سیاسی 
کار می کرد و فرماندار بود چطور شد 
یک ب�اره به حوزه اقتصاد آمد و ش�د 
مدیر عامل یک مجتمع بزرگ معدنی. 

قضیه از کجا شروع شد؟
بله من از سال ۶۷ تا ۷۵ فرماندار بم بودم 
ولی سال هاس��ت که دیگر در آن حوزه ها 
نیستم. همان موقع هم که فرماندار بودم 
تمرکزم بیشتر به کارهای عمرانی معطوف 
بود. س��اخت فرودگاه، تأسیس دانشگاه ، 
بیمارستان، جاده، احداث هتل، سردخانه 
و... از وقتی هم ب��ه این حوزه آمدم دیگر 
در بخش اقتصاد و صنعت ماندم. ۲۴ سال 
اس��ت که کار فّن��ی و تخّصصی می کنم. 
حض��ور در فوالد بن��اب و دیگر طرح های 
صنعتی در همین راس��تا بود. از آن روز تا 
همین امروز که با شما صحبت می کنم در 

بخش صنعت و معدن هستم.  
◄ هیچ وق�ت درگی�ر دغدغه ه�ای 

سیاسی بوده اید؟ 
به سیاست عالقه مند نیستم به آن معنای 
مصطلحی که یک سیاس��ت مدار هست. 
همان تعریفی ک��ه مقام معظم رهبری از 
آگاهی و شناخت سیاسی فرمودند، همان 

میزان سیاست عمومی در بینش ما وجود 
دارد. قرار نیس��ت همه ما سیاس��ت مدار 
باشیم. هر کس به اندازه ی شغل خودش 
باید کار کند و شناختی داشته باشد. یک 
مکانیک و مهندس، یک مدیر معدن کار و 
سایر مشاغل، همه خوشبختانه به برکت 
انقالب اس��المی از س��طح مناسبی فهم 
سیاسی برخوردار هستند که مثاًل بتوانند 
گزینش خوبی در زمان انتخابات داش��ته 
باش��یم. مردم را هم نباید در این باندها و 
دسته بندی ها وارد کرد که منافع گروهی 

معموالً غالب است. 
◄ ش�ما در دور اول، در زمان وزارت 
جهانگیری در دولت خاتمی که وزیر 
صنعت بود مدیرعامل گل گهر شدید. 
از این جا هم که رفتی�د باز در فوالد 
بناب ک�ه متعلق ب�ه جهانگیری بود 
مس�ئول فوالد آنجا شدید. وقتی هم 
که در س�ال ۹۴ دوباره به س�یرجان 
برگشتید، سال انتخابات مجلس بود 
و برادر آقای جهانگی�ری، کاندیدای 
مجلس ش�ده ب�ود. هم�ان روز گفته 
ش�د ب�رادران جهانگی�ری در آمدن 
شما نقش داش�تند و حضور تعدادی 
از اعض�ای س�تاد انتخاباتی ایش�ان 

گل گه�ر،  مختل�ف  پس�ت های  در 
ش�ائبه هایی ایجاد کرد. عالوه بر آن 
انتقادی که آن زمان وارد شد این بود 
که این افراد سیاسی خارج از سیستم 

استخدام وارد گل گهر شده اند.
در ابتدای انقالب من دانش��جوی دانشگاه 
باهن��ر کرم��ان ب��ودم و آنج��ا در جامعه 
اسالمی هم بودم و دوستان ما اصالح طلب 
بودند. طبیعتاً از کسانی که هیچ شناختی 
نداش��تم، انتخاب نکردم و از بین کسانی 
چیدمان را انج��ام دادم که در مورد آن ها 
آگاه��ی داش��تم. در دور جدید هم به هر 
روی با همین دیدگاه حرکت کردیم. البته 
در م��ورد ارتباط من ب��ا دکتر جهانگیری 
باید بگویم که جزو افتخارات زندگی من 
این اس��ت که۴۰ سال شاگرد ایشان بودم 
ولی همواره سعی کردم که بدون گرایش 
سیاس��ی، همکارانم را انتخ��اب کنم. این 
کار را س��ّم ُمهلک می  دان��م که بخواهیم 
دیدگاه های سیاسی را وارد این حوزه  کنیم. 
ما بنگاه اقتصادی هستیم، نه سیاسی. ما 
این ج��ا کار فرهنگ��ی یا سیاس��ی صرف 
نداریم، بحث تولید اس��ت. مهم این است 
که اعتق��اد فرد به نظام مقّدس جمهوری 
اس��المی، اصل والیت فقیه و عدم اشتهار 
به فساد اخالقی ، کفایت می کند. این ها را 
که فرد دارا باشد و تخّصص و تجربه کافی 
هم داشته باشد، بقیه ماجرا دیگر اهمیت 
ندارد. دیگر چپ و راست، مهم نبود. البته 
اشتباهاتی هم در انتخاب هایم داشتم که 
ضربه خوردیم. ببینید بخش��ی از کارهای 
ما، س��ازمان و رونِد مش��خصی دارد. اگر 
فالن قطعه باش��د و سنگ به موقع بیاید، 
طبیعت��اً کارخانه می چرخد. حاال  ممکن 
اس��ت درصدها، مق��داری ب��اال و پایین 
شوند. بخش��ی از کارهای من برمی گردد 
به مذاکرات با طرف های خارجی. مسائلی 
همچ��ون وام های بانک��ی، تأمین منابع و 
رفع موانع با طرف های داخلی و خارجی. 
مدیران کش��ور و آن ها من را می شناسند 
اما به هرحال شرط اصلی شان این است که 
نگاه کنند و ببینن��د که این مدیر در چه 

شرایطی قرار دارد و هنگام امضای قرارداد 
اگر احس��اس کنند که م��ن کوچکترین 
تزلزل��ی دارم احتم��ال دارد ک��ه بی��ان 
نکنند، اما حداقلش این اس��ت که دست 
نگه می دارند و قراردادی با ۴۰ هزارمیلیارد 
ریال س��رمایه، وقفه پیدا می کند و ۵ ماه 
اگر عقب بیفتد، به هرحال مشکالتی پیش 
می آید. ما محاس��به عددی نمی کنیم اما 
آن ها در نهایت سود بانکی شان را محاسبه 

می کنند.  
◄ ب�ا توجه به هم�ه ی این ها ونتایج 
انتخابات مجلس در آن س�ال و ابقای 
آقای حسن پور در نمایندگی مجلس 
آی�ا احس�اس نکردی�د ش�اید کار با 
ایش�ان برای تان مش�کل شده باشد 
به خصوص اینک�ه نماینده مجلس به 
هر حال نقش کلیدی می تواند داشته 
باش�د در حل و فصل مش�کالت یک 
مجتمع بزرگ ک�ه در رایزنی با دولت 
باید حل بش�وند؟ بع�د از انتخابات و 
آن اتفاقات برخورد آقای حسن پور را 

چگونه دیدید؟
نیس��ت.  و  نب��ود  کار  در  مش��کلی 
گره گش��ایی هایی به وس��یله ِی ایش��ان از 
گذش��ته تاکنون برای این مجموعه بوده 
و امیدوار هس��تم که در زمینه اشتغال و 
تثبیت مدیریت، فارغ از شخص من، آقای 
حسن پور همین طور که تاکنون همکاری 
و همراهی کرده اند، به  همین مسیر ادامه 
بدهند. اگر هم چیزی مثاًل در مصاحبه ای 
گفته باشند که به مذاق من خوش نیامده 
باش��د، باید در قالب جایگاه ایش��ان دیده 
ش��ود. به هرحال به عنوان نماینده شهر، 
اعتماد آرای عمومی برای او مهم است و از 
همین منظر باید دیدگاه های وی را بررسی 
کرد. هر کس��ی را باید در جایگاه خودش 
دی��د. همان گونه که جای��گاه امام جمعه 
محترم و فرماندار هم چیز دیگری اس��ت 
و باید در قالب این جایگاه هاِی سیاسی و 
اجتماعی، شخصیت ها را ارزیابی کرد و از 

آن ها انتظار داشت.
◄ آقای تقی زاده چند ماهی اس�ت 

که بسیاری مسائل در مجموعه گفته 
و تکرار می ش�ود و ش�انه به شانه ِی 
ش�ایعه و  واقعیت می زند، مثالً بحث 
رفت�ن ش�ما از کجا ش�کل گرفت و 
االن وضعیت، با توجه به نیاز به ثُبات 
مدیریت در یک مجموعه بزرگ مثل 

گل گهر در چه شرایطی است؟
 البته شایعه نبود و بخشی از افراد و مقامات 
محلی، واقعاً دیدگاه هایی داشتند که قطعاً 
برای خودش��ان، محترم است هرچند که 
برخی صحبت ها، حال��ت تخریب  گرفت. 
من حقیقتاً گله مندم؛ منش��أ این مسائل، 
بداخالق��ی و ع��دم ش��ناخت از مدیریت 
کالن اس��ت. در مجموعه ای که ۱۹ هزار 
نفر فعالیت می کنند، اَغراض ش��خصی و 
مس��ائل کوچک نباید باعث اِخالل در کار 
ش��ود. مثاًل برای ماش��ینی که با سرعت 
بسیار باال، روبه جلو حرکت می کند، نباید 
دس��ت انداز ایجاد کرد. با درس��ت کردن 
دست انداز، خودرو البته متحمِل ضربه ِی 
نابودشونده نمی  شود ولی اختالل به وجود 
می آید هرچن��د که نهایت��اً از مانع عبور 
می کن��د. به هر حال مجموع��ه ای به این 
عظمت را به چش��م یک اداره ِی کوچک 
نمی شود  نگاه کرد. اگر در بقیه  جاها، افت 
و خیزه��ا مانند افتادن از یک پله کوچک 
است، در این مجموعه هر صدمه ای به این 
سیس��تم، مثل این اس��ت که از باالترین 
پله ه��ای نردبان بیفتید. اگ��ر زمانی قرار 
باشد من بروم، حق طبیعی هیئت مدیره 
و سهام داران و حاکمیت است که بخواهند 
من نباشم و هیچ عیب ندارد. در یک روند 
طبیع��ی هم اتفاق می افت��د و افتخار هم 
می کن��م، خب می روم در س��نگر دیگری 
خدمت می کنم. ولی نباید طوری باش��د 
که ش��رکت لطمه بخ��ورد. نباید به خاطر 
مسائل ش��خصی و باندی و این که از من 
خوشش��ان نمی  آید، پنج، شش ماه همه 
چیز را دچار بُح��ران کنند. تبعاتش، این 
مشکالت اس��ت. ش��رط اصلی مدیریت، 
تثبی��ت و ثبات در امور اس��ت. یعنی هم 
خودت به عنوان مدیر بتوانی بدون تزلزل 
تصمیم  بگیری و هم این که بقیه بپذیرند. 
البته من نگذاشتم احساسات بر من فائق 
آید. همکاران من بچه های خوبی هستند 
و همکاری می کنیم و آن ها هم باید با من 
همکاری کنند. ما هم قصدی برای تغییر 
و تح��ّول نداریم. امروز باید مصالح ملّی و 
منافع شرکت را بر خواسته های خودمان 
ارجح بدانیم. ما از تصمیمات احساس��ی 
ضربه خورده ایم. ب��رای من منافع ملّی و 
ایجاد اشتغال مهم است، اگر کسی با من 
در جایی مخالفت کرده اما اگر بدانیم  که 
ب��ه او جایگاه باالتر بدهم به نفع ش��رکت 
اس��ت، حتماً انجام می دهم. هیجان زده، 
عمل��ی را انجام نمی دهم و به کس��ی هم 

ظلم نمی کنم.  

◄ ای�ن مباح�ث چق�در در رون�د 
کاری تان تأثیر گذاشت؟

طبیعتاً به شرکت های این چنینی وابسته  
به نظام تولید که نظام مند اداره می شوند، 
آسیب هایی جّدی وارد می سازد. در چهار 
پنج ماه اخیر سرعت ما در برخی حوزه ها 
مانند تولید به صورت اتوماتیک کم ش��د 
ولی داریم با شتاب آن را جبران می کنیم.
◄ یکی از تصمیمات تازه ش�ما قطع 
همکاری ب�ا آقای رحیم�ی در منابع 
انس�انی گل گهر  اس�ت. دلی�ل آن با 
توجه به خصوصیات ذاتی  ایشان که 
انس�ان پاک و قانون مداری است، چه 

بود؟
  در م��ورد آقای رحیم��ی باید بگویم که 
ما دو، س��ه س��ال اختالف نظر داش��تیم. 
در وزارتخانه ه��ا و اس��تانداران هم مرتب 
معاونان را ع��وض می کنند. در همه دنیا، 
گردش کار و جابجایی ها طبیعی است. در 
همین نش��ریه ِی شما، مگر آدم ها جابه جا 
نمی ش��وند؟ مگر قرار است الی االبد همه 
در جایی بمانند. چه طور اصل تغییر من، 
طبیعی بوده است اما یک جابه جایی عادی، 

باید غیرعادی تلقی شود. 
◄برنامه ای برای پذیرش جدید نیرو 

ندارید؟
چ��را. ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ نف��ر نیرو خواهیم 
گرف��ت. برای ه��ر کارخانه ای ک��ه فّعال 
ش��ود نیرو می گیریم. حداقل چهار طرح، 
االن َم��د نظرم اس��ت ک��ه کارگاه ها هر 
کدام فّعال  ش��وند، هر کدام حداقل۲۰۰ 
نف��ر نیروی جدید می گیرند. همین امروز 
برای بیمارستان جلسه داشتیم. در همین 
مجموعه حداقل ۶۰۰ نفر را به کار خواهیم 
گرفت. س��یم بکس��ل، هماتی��ت و بقیه 
مجموعه ها که راه بیفتند، حتماً نیرو جذب 
خواهیم کرد. محور کار ما تولید و اشتغال 
است. البته آدم بیکار جذب نخواهیم کرد 
و به تناسب نیاز جذب نیرو می کنیم. اگر 
می خواهید کسی را بدبخت کنید، کار از 
او نکش��ید و حقوق بدهید. این دوس��تی 
خاله خرسه است و فرهنگ بیکاری ایجاد 
می ش��ود. ان ش��اء ا... دس��ت به دست هم 
بدهیم، این جا دریایی از ثروت اس��ت که 

باید از قّوه به فعل برسد. 
◄چش�م انداز آینده را بدون این که 
بخواهیم اغ�راق کنیم با واقعیت های 
موجود و داشته ها و نداشته ها چگونه 

می بینید؟
چ��ه بخواهیم و چه نخواهیم س��یرجان 
در بخش صنعت، ب��ه روال خودش جلو 
م��ی رود. ما نزدیک به ۲۰ هزار پرس��نل 
داری��م ک��ه بای��د ب��رای مس��کن آن ها 
شهرس��ازی کنی��م ک��ه حقیقتاً، فش��ار 
به ش��هر س��یرجان آورده اند. افراد فاقد 
مسکن  در اولویت هستند. وظیفه خودم 
می دانم که هم زمان با توسعه پروژه های 

ش��هری، ۳- ۴ هزار مس��کن هم بسازیم 
که بتوانیم حداقل باِر خانه دارشدن این ها 
را از دوش م��ردم معمول��ی برداریم که 
البته توان و اراده مسئولین محلی را هم 
می طلبد. بر خ��الف تصّور برخی که کار 
را به اَغراض سیاسی نسبت می دهند، ما 
یک مسئولیت اجتماعی داریم. فاضالب، 
راه آهن، بیمارس��تان، س��ینما، کمک به 
س��اخت مصل��ی، پرورش��گاه، کمک به 
نهادهای عمومی ش��هر، بخش��ی از این 
پروسه هس��تند. من هیچ هدف سیاسی 
ن��دارم. من ی��ک مهندس فّنی هس��تم. 
پیش ت��ر ه��م گفت��م، دیدگاه سیاس��ی 
عمومی دارم، از بینش سیاسی به معنای 
تبعیت از اصول نظام برخوردار هستم و به 
چهارچوب والیت فقیه اعتقاد دارم. قطعاً 
گل گهر فراتر از س��قف شهرستان است 
اما از سهم شهرستان هم کم نمی کنیم. 
مانن��د مجموعه های نف��ت و مس. اول، 
شهرستان و استان و به سمت و سوِی هر 
جایی که منافع ملّی ایجاب کند، حرکت 

می کنیم. باید ملّی فکر کنیم.
◄ شما دو دوره مدیر عامل گل گهر 
بودید. اگر یک فلش بک به مصاحبه 
۱۵ س�ال پی�ش ش�ما در س�ال ۸۲ 
ب�ا نگارس�تان بزنیم صحب�ت از ۱۰ 
میلیارد سود و تولید سه میلیون تن 
کنس�انتره برای همان سال کردید و 
گفتید س�ال بعد یعنی در ۱3۸۵ به 
۶ میلیون تن می رس�یم نم�ی دانم 
س�ال ۱3۸۵ بودید یا که رفتید و آیا 
محقق شد یا نه. در مقایسه دو دوره، 

شرایط را چگونه می بینید؟
قباًل شرایط بین المللی بهتر بود اما تجربه 
کمتری برای اس��تفاده از منابع داشتیم. 
االن تجربه بیش��تر اس��ت ولی ش��رایط 
بین المللی مناس��ب نیس��ت. آن سال تا 
جایی که یادم اس��ت برای س��ال ۱۳۸۳ 
س��ه میلیون و در س��ال ۱۳۸۴، چهار و 
خرده ای میلیون تُن تولید، محقق ش��د 
ولی اطالع��ی از بعدش ن��دارم. اما برای 
س��ال ۹۷ پیش بینی م��ا ۱۵ میلیون تن 
کنسانتره، ۱۸ میلیون تن گندله و ۵ هزار 

میلیارد تومان درآمد است. 
◄س�ؤاالت زیادی یادداش�ت کرده 
بودم که وقت محدود اس�ت و باشد 
برای یک فرصت دیگر. فقط بگویید 

چه آرزویی دارید؟ 
بزرگتری��ن آرزوی من مقابل��ه با بحران 
اش��تغال و ایجاد توس��عه اس��ت که هم 
خواس��ته مقام معظم رهبری است و هم 
مطالبه عمومی مردم. ِسنی از من گذشته 
و بن��ا به اعتق��ادات مذهب��ی می خواهم 
باقیات الصالحات��ی برج��ا بگ��ذارم. لذتم 
این اس��ت ۴ تا جوان بروند س��ر کار. در 
گل گهر، جای زیادی برای کار و پیشرفت 

وجود دارد.

بیژن ادبی

با قرار قبلی ساعت ۹ صبح در دفتر مرکزی گل گهر در 
خیابان فاطمی روبه روی هت�ل الله، به انتظار مهندس تقی زاده، 
مدیرعامل می نش�ینم. پس از کمی تأخیر به س�بب برنامه های 
فش�رده ِی جلس�ات، می آید و ب�دون هیچ تکّلف�ی روبروی من 

می نشیند تا پاسخگوی پرسش های این مصاحبه شود. 
با توجه به جلس�ات بعدی و کارهای فش�رده آخر سال قرار بود 
این گفتگو حداکثر ۱۵ دقیقه باش�د اما سرانجام ۵۰ دقیقه طول 
کش�ید. هر چند س�ؤاالت زیادی برای مطرح کردن داشتم، اما 
در جری�ان مصاحبه، بخش عمده ای از گفتگو، به ش�رح پنج ماه 
بُحرانی کش�یده ش�د که تالطم های�ی را در مجموع�ه به همراه 
داشت. تالطم هایی که وی آن ها را حاصل اغراض شخصی و عدم 

شناخت از مدیریت کالن کشور می دانست...

 به هر حال مجموعه ای به این عظمت را به چشم یک اداره ِی 
کوچک نمی شود  نگاه کرد. اگر در بقیه  جاها، افت و خیزها مانند 
افتادن از یک پله کوچک است، در این مجموعه هر صدمه ای 
به این سیستم، مثل این است که از باالترین پله های نردبان 
بیفتید. اگر زمانی قرار باشد من بروم، حق طبیعی هیئت مدیره 
و سهام داران و حاکمیت است که بخواهند من نباشم و هیچ 
عیب ندارد. در یک روند طبیعی هم اتفاق می افتد و افتخار هم 
می کنم، خب می روم  در سنگر دیگری خدمت می کنم.
 ولی نباید طوری باشد که شرکت لطمه بخورد

گفتگوی اختصاصی نگارستان
 با مهندس ناصر تقی زاده  مدیرعامل گل گهر 

قرار نیست همه 
سیاست مدار باشیم 

 قطعاً اشتباهاتی در انتخاب هایم داشته ام که لطمه اش را خورده ایم.
۴۰ سال است شاگرد دکتر جهانگیری هستم.

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و 

اجرای آسفالت معارب سطح شهر شماره 2 سال97 )نوبت دوم( 
شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: تهیه مصالح و اجرای آسفالت معابر سطح شهر شماره 
2  سال 97 به شماره 2097005674000060 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1397/12/18 می باشد. 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 18 روز سه شنبه 1397/12/28 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز  شنبه 1398/1/24

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 18 روز  یک شنبه 1398/1/25
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها: 
آدرس: سیرجان، میدان انقالب شهرداری مرکزی امور قراردادها و تلفن 034-41325077

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934- 021 
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 

مدیریت ارتباطات شهرداری و شورای اسالمی شهر سیرجان 

        فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای 

تکمیل عملیات خاکی و الهی اساس محوطه اپیاهن مسافرربی شهرداری سیرجان )نوبت دوم( 

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: تهیه مصالح و اجرای تکمیل عملیات خاکی و الیه اساس 
محوطه پایانه مسافربری شهرداری سیرجان( به شماره 2097005674000061 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1397/12/18 می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 18 روز سه شنبه 1397/12/28 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز  شنبه 1398/1/24
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 18:30 روز  یک شنبه 1398/1/25

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها: 
آدرس: سیرجان، میدان انقالب شهرداری مرکزی امور قراردادها و تلفن 034-41325077

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934- 021 
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 

مدیریت ارتباطات شهرداری و شورای اسالمی شهر سیرجان 



گروه ورزش

جش��ن برترین های فوتبال استان کرمان 
عصر پنجش��نبه در تاالر ب��رق منطقه ای 
کرمان برگزار ش��د. در این مراسم که به 
ابتکار هیأت فوتبال استان و با حضور تاج  
رئیس فدراسیون فوتبال و اهالی شناخته 
شده این رش��ته برگزار شد از نفرات برتر 

فوتبال در هر حوزه تقدیر شد. 
از سیرجان قاسم ش��هبا به عنوان برترین 
مربی اس��تان کرمان در لیگ های کشور، 
مربی  برتری��ن  به عن��وان  وینگوبگووی��چ 
غیراس��تانی حاضر در لیگ، مریم جهان 
نجاتی به عنوان برترین مربی کرمانی  تیم 
ملّی، فاطمه س��هرابی به عن��وان برترین 
بازیک��ن فوتبال بان��وان اس��تان، فاطمه 
رضوانی به عنوان برترین بازیکن فوتس��ال 
اس��تان و س��عید پورفریدون��ی به عنوان 
برترین مربی فوتبال پایه اس��تان معرفی 
و جایزه گرفتند. ای��ن برای اولین بار بود 
که چنین مراسمی برگزار می شد. مهدی 
تاج رئیس فدراس��یون فوتبال در جش��ن 
برترین ه��ای فوتبال اظهار کرد: اس��تان 
کرم��ان در ح��ال حاضر س��ه نماینده در 
لیگ دس��ته یک فوتبال دارد و امیدواریم 
س��همیه ای از لیگ برتر نیز کس��ب کند.

رئیس فدراس��یون فوتبال کشور ارزیابی 
فدراس��یون از فوتب��ال اس��تان را مثبت 
دانس��ت و خاطرنش��ان ک��رد: تالش های 
مدی��رکل ورزش و جوان��ان و مس��ئوالن 
کرمان برای توس��عه فوتبال اس��تان قابل 

تقدیر است.

◄چگونگی انتخاب نفرات برتر
قب��ل از مراس��م رئیس کیمت��ه برگزاری 
جش��ن برترین ه��ای فوتبال اس��تان در 
چگونگ��ی  معرف��ی و انتخ��اب برترین ها 
گف��ت: این اف��راد طی فراین��دی دقیق، 

حساب شده و مطابق با الگوهای جهانی 
انتخاب ش��ده اند. امیرخسروی با اشاره به 
تدوین برگه هایی برای امتیازدهی و اعمال 
نظر از سوی دبیرخانه جشن برترین های 
فوتب��ال، تصریح ک��رد: مدلی ک��ه برای 
انتخاب برترین ها در اس��تان طراحی شد، 
مشابه همان مدلی است که فیفا هرساله 
ب��رای انتخاب مرد س��ال فوتب��ال دنیا یا 
مربی برتر اجرا می کند. وی ادامه داد: در 
قسمت فوتبال، در هفت بخش از اصحاب 
رس��انه، مربیان، بازیکنان و مدیران عامل 
باش��گاه ها برای دادن امتی��از نظرخواهی 
ش��ده اس��ت. امیرخس��روی ب��ا تأکید بر 
این که س��عی ش��د طی روندی مشخص 
انتخاب برترین ها دنبال ش��ود، بیان کرد: 
در بخش اول برترین مربی فوتبال استان 

در رده سنی بزرگساالن که در لیگ های 
کش��وری ش��اغل اس��ت از بی��ن آقایان 
بام��روت، برهان��ی، بهرامپور، ت��رک زاده، 

س��امره، شکرانی، ش��هبا، عبدالرشیدی و 
میرزایی با جمع نظرات کسانی که تعرفه 
در اختیارش��ان قرار گرفته بود، برگزیده 

ش��د. وی اضاف��ه کرد: در هر بخش س��ه 
جایگاه برای دادن امتی��از در نظر گرفته 
ش��د که جایگاه اول ۲۰ امتی��از، جایگاه 
دوم ۱۵ امتیاز و جایگاه س��وم ۱۰ امتیاز 

داشت.
امیرخس��روی با مهم خوان��دن مربیان و 
بازیکنان رده های س��نی پایه در سیستم 
هیئ��ت فوتبال اس��تان گف��ت: در بخش 
دوم وی��ژه فوتبال، برتری��ن مربی فوتبال 
در رده های س��نی پایه ک��ه در لیگ های 
کشوری ش��اغل هستند در معرض امتیاز 
ده��ی قرار گرفت و نام باش��گاه های مس 
کرمان، مس رفسنجان، گل گهر سیرجان 
و الب��در بندر کنگ در آن بخش نوش��ته 
ش��د. وی افزود: باشگاه های مس کرمان، 
مس رفس��نجان و گل گهر س��یرجان در 
این بخش که در اکثریت رده های س��نی 
در لیگ های کشوری تیم دارند و مربیاِن 
بومی هدای��ت تیم های ش��ان را عهده دار 
هستند و همچنین هدایت تیم امید البدر 
بندر کنگ نیز با اکبر چمنی مربی استان 
کرمانی است که به همه مربیان تیم های 
ذکر شده امکان دادن امتیاز وجود داشت 
ک��ه در این بخش از آوردن نام مربیان به 
دلیل زیاد بودن تعدادشان پرهیز کردیم.

رئیس کمیته برگزاری جشن برترین های 
فوتبال اس��تان کرمان اضافه کرد: بعد از 
این بخش، بخشی با عنوان برترین مربی 
فوتب��ال تیم ه��ای اس��تان در لیگ های 
کش��وری در نظر گرفته ش��د ت��ا امکاِن 
بررسی و ارزیابی فعالیت مربیان غیربومی 
ش��اغل در تیم های استان برای اهالی فن 
وجود داشته باشد و عیار مربیانی همچون 
یونان پور، بگوویچ، کریستوویچ، البندی و 
غیره که غیربومی بودند، مش��خص شود. 
امیرخس��روی با اش��اره به ای��ن که برای 
بازیکن��ان فوتبال نیز س��ه بخش تعریف 
ش��د، تصریح کرد: بخ��ش اول مربوط به 
انتخ��اب برتری��ن بازیکن بوم��ی فوتبال 
اس��تان در رده سنی بزرگس��االن که در 
تیم های داخل اس��تان ک��ه در لیگ های 
کش��وری حضور دارند مربوط می شد که 
مقرر ش��د از بین بازیکنان تیم های مس 
کرمان، مس رفسنجان، گل گهر سیرجان، 
مس ش��هربابک، مس نوی��ن، آرمان گهر، 
ش��هرداری ب��م، ف��والد بردس��یر و فجر 

رفسنجان برترین بازیکن انتخاب شود.

 شماره 1166 
 شنبه 25 اسفند 1397  ورزش4

کرمانی های لیگ 1 و دو بازی حساس
در سیرجان و کرمان

 صف آرایی مسی ها و 
صدرجدولی ها در برابر هم

ام��روز عص��ر دو بازی حس��اس در ایس��تگاه آخ��ر لیگ یک 
درسال97 برای کرمانی ها در صورت پیروزی برابر حریف شاید 
آن قدر خاطره انگیز باشد که با آن به استقبال نوروز بروند و تا 
سال بعد در باد آن بخوابند!. در سیرجان دو تیم باالی جدول 
یعنی گل گهر و سرخ پوشان دیدار حساسی را برگزار می کنند 
طوری که پیروزی هر کدام اوضاع دیگری را در صدر جدول به 
هم می ریزد. گل گهری ها پس6 هفته ناکامی از پیروزی، شاید 
موقعیت خوبی برای به دست آوردن دل تماشاگرانشان داشته 
باش��ند.  تیمی که می توانس��ت در هفته ه��ای اخیر با تدبیر 
بیش��تر مربی اش به اندوخته های��ش اضافه کند تا برای صعود 
به اما و اگر نیفتد اما چنین نش��د و از ۱8 امتیاز ممکن تنها ۵ 

امتیاز گرفت که از یک تیم مدعی پذیرفتنی  نیست. 
در بازی دیگر اما در کرمان دربی حساس��ی میان دو تیم  هم 
فامیلی مس برگزار می شود. پر واضح است کرمانی ها در شهر 
خودشان نمی خواهند ببازند و رفسنجانی ها هم  نمی خواهند 
خاط��ره ب��دی از خود در کرم��ان جا بگذارند. ای��ن تیم که با 
میشو روزهای خوبی را شروع کرده می خواهند پس از شکست 
س��نگین گل گهر ثابت کنند این پی��روزی اتفاقی نبوده و پس 
تغیی��رات اخیر در کادر فن��ی همچنان می توانن��د روی نوار 
پیروزی گام بردارند. به نوشته »تک به تک« آنقدر دو تیم مس 
کرمان و مس رفسنجان در زمین مسابقه و بر سر توپ فوتبال 
و رسیدن به دروازه، گالویز هم شده اند که نمی خواهند مغلوب 
یکدیگر شوند. مس��ی های شهر کرمان که برای صعود به هیچ 
چیز جز س��ه امتیاز فک��ر نمی کنند و به خصوص در بازی های 
خانگی پیش رو فقط پیروزی می خواهند حتی اگر الزم باش��د 

در این راه به قول تک به تک، دست به برادرکشی بزند.

قهرمانی والیبال دختران 
در مسابقات آموزشگاههای استان که هفته گذشته به میزبانی 
کرمان در س��الن مجموعه ورزشی سعادت آن شهر برگزار شد 
تیم والیبال متوسطه دوم دختران سیرجان در مصاف با هشت 
تیم برتر اس��تان با اختالف زیاد قهرمانی را بدس��ت آورد و به 
مسابقات کشوری راه پیدا کرد. فرزانه ستوده نیا مربی و پریناز 
پورامینایی سرپرس��ت کار هدایت این تیم را بر عهده داشتند. 
خبر دیگری حاکی اس��ت تیم فوتس��ال متوسطه دوم دختران 
س��یرجان نیز در مسابقات آموزشگاه های اس��تان با مربیگری 
فاطمه شیخ حسینی و سرپرستی کبری گلستانی به مسابقات 

کشوری راه یافت.

خبر

|  جشن برترین های فوتبال در کرمان |

برترین های فوتبال استان معرفی شدند 

حضور6 سیرجانی در جمع  برترین ها 
 قاسم شهبا، وینگوبگوویچ، مریم جهان نجاتی، فاطمه سهرابی، فاطمه رضوانی و سعید پورفریدونی

با نگاهی امید بخش به آینده و با نگرشی نوین بر آموخته ها و اندوخته های حاصل از تجربیات گذشته 
پای در راه اهدافی متعالی گذاش�ته ایم و در ش�روع این سال جدید، با اس�تعانت از خداوند متعال و با 
تالشی مضاعف سعی می کنیم  همچون گذشته پاسخگوی نیازهای درمانی و پزشکی شهروندان شریف 
س�یرجان باش�یم و راهمان را به راه پرش�کوه الهی پیوند می زنیم. جا دارد حلول س�ال ن���و و بهار 
پرطراوت را که نش�انه قدرت الیزال الهی و تجدید حیات طبیعت می باش�د را به تمامی هم استانی ها و 
همشهریان گرامی، مدیران و مسووالن خدوم استان و شهرستان و همچنین جامعه پزشکی و پرستاری 
استان کریمان و دیگر فعاالن عرصه پزشکی و درمانی تبریک و تهنیت عرض نموده و سالی سرشار از 

برکت و معنویت را از درگاه خداوند سبحان برای همگان مسئلت نمایم.
همچنی�ن جا دارد از این فرصت اس�تفاده کرده و مراتب س�پاس و امتنان قلبی خ�ود را از آقایان دکتر 
محمدی)ریاس�ت محترم دانشکده علوم پزشکی سیرجان(، دکتر رضوی نسب)ریاست محترم  سازمان 
نظام پزشکی س�یرجان و شهربابک(، دکتر جهانش�اهی)معاونت محترم درمان دانشکده علوم پزشکی 
سیرجان(، خانم دکتر جهانگیری )مهربانوی نظارت بر درمان شهرستان سیرجان(، سایر مدیران و کارکنان 
علوم پزشکی و نیز همکاران سخت کوشم خصوصا آقایان دکتر ادیب پور و دکتر سریزدی)مسئولین فنی 

درمانگاه( ابراز دارم.
دکتراعظم رضایی بابک )موسس درمانگاه شبانه روزی سیب(

 بلوار ولی عصر، روبروی س��الن امام علی، جنب مس��جد ولی عصر و دارالقرآن   تلفن:42308154
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◄ جناب آق�ای عزیزمحمدی چه 
ش�د به س�یرجان آمدید و در چه 
مقاط�ع زمان�ی در اس�تان کرمان 

بودید؟
آمدنم به س��یرجان بر اس��اس الزامات 
ش��غلی بود. من بعد از آنکه از دانشگاه 
 51 س��ال  در  ش��دم  فارغ التحصی��ل 
به عنوان دادرس در ش��هربابک مشغول 
شدم. آقای طیبی که اآلن رئیس شعبه 
14 دیوان عالی کش��ور است آن موقع 
رئیس دادگس��تری س��یرجان بود و به 
دلیل دوس��تی ک��ه باهم داش��تیم مرا 
به عن��وان دادرس دادگاه به س��یرجان 
ب��رد. مدتی بعد در س��ال 54 به عنوان 
رئیس دادگاه بخش بافت مشغول شدم 
ازآنج��ا به رفس��نجان رفتم و درس��ت 
در اولی��ن روز جنگ 29 ش��هریور 58 
به س��یرجان برگش��تم. یادم هست در 
اولین شبی که سیرجان آمدم به خاطر 
آژیرهای جنگ خاموش��ی زده ش��د و 

شهر در خاموشی فرورفت.
◄ در برگش�ت ب�ه س�یرجان چه 

سمتی داشتید و تا کی ماندید؟
به عن��وان دادس��تان آم��دم و بع��د از 
دو س��ال کار دادس��تانی ب��ه ریاس��ت 
دادگستری منصوب شدم و تا سال 68 

در همین پست قضایی بودم.
◄ از سیرجان کجا رفتید؟

به عنوان رئیس دادگستری به تاکستان 
رفتم. تاکستان در استان قزوین است. 
ازآنج��ا رفتم ته��ران و رئی��س دادگاه 
کیفری 2 و از س��ال 81 رئیس دادگاه 

کیفری یک تهران شدم.
در  زم�ان  آن  هم�کاران  از   ◄

خاطرت�ان  در  کدام ه�ا  س�یرجان 
است؟

بله همکاران خوبی داش��تم. مهم ترین 
آن ها بهزادپور، احس��انی، حسن شاهی، 
صولتی بودند و ده ها نفر دیگر. بهزادپور 
مدتی رئیس دادگس��تری بود، احسانی 
موقعی که من رئیس دادگستری بودم 
دادس��تان بود و هم��کاری صمیمانه و 
رفت وآمد خانوادگی باهم داشتیم. آقای 
موح��د هم که آن موقع دادیار بودند از 
قضات بسیار خوب و بااستعداد بودند و 

اآلن هم در کرمان موفق هستند.
◄ از کدام پرونده ها در س�یرجان 

خاطره دارید؟
از راه اندازی کار مردم در دادگاه همیشه 
خاطره خوب دارم. سعی می کردم اطاله 
دادرس��ی نباش��د. ولی از دو تا پرونده 
خاط��ره تلخ دارم یکی در س��یرجان و 
یکی در بافت. پرون��ده مربوط به آتش 
زدن دختر کولی در حیاط دادگستری 
که احتماالً داس��تانش را شنیده باشید 
غم انگیز بود. همس��ر م��ن که در طبقه 
باالی دادگس��تری می نشس��تیم وقتی 

صحنه را از پنجره دید حالش بد شد.
◄ یک�ی از قض�ات پرون�ده قباًل 
را  آن  از  ُکلیات�ی  مصاحب�ه ای  در 
گفت. ش�ما چه جزئیات�ی از آن در 

خاطرتان است؟
این دختر توس��ط یکی از بس��تگانش 
مورد آزار جنس��ی قرارگرفت��ه بود. با 
ش��کایت خانواده فرد متهم بازداش��ت 
شد ولی بازپرس وقت پس از بازجویی 
او را ب��ا وثیق��ه آزاد کرد. پ��در و مادر 
دختر که انتظار نداشتند متهم پرونده 

آزاد ش��ود، عصبانی ش��ده بودند. یک 
روز صبح پدر و مادر دختر لباس قابل 
اشتعالی برتن او می پوشند و با آغشته 
کردن به بنزین دخترشان را می آورند 
دادگاه و درخواس��ت می کنند یا متهم 
را ب��ه زن��دان برگردانید ی��ا دخترمان 
را آت��ش می زنیم. چون پاس��خ قاضی 
پرونده با توجه به دالیل موجود منفی 
بود مادر کبریت را درمی آورد روش��ن 
کن��د یکی از مأم��وران بنام س��توده، 
کبریت را از دس��تش می گیرد. دوباره 
کبری��ت دیگری پیدا می کنند و دختر 
را آتش می زنند. صحن��ه عجیبی بود 
وقتی من با سروصدای مردم از دفترم 
در طبق��ه ب��اال آمدم پایین ب��ا جنازه 
س��وخته ای روبرو ش��دم و م��ردم هم 
سراس��یمه نگاه می کردند. دس��تانم را 
زدم زیر بدنش بلندش کردم گذاشتم 
داخل یک وانت س��فید که آنجا بود و 
گفتم فوری ببرید بیمارس��تان. خودم 
برگش��تم َج��و را آرام کردم. س��اعتی 
گذش��ت گفتن��د دختر ف��وت کرده و 

بسیار نگران شدم.
◄ پرونده به کجا ختم شد؟

ماجرا در کش��ور صدا کرد و یک هفته 
بعد آقای نیری و آقای رئیس��ی )رئیس 
فعل��ی قوه قضاییه( که از قضات دادگاه 
انقالب مرکز بودند مأمور شدند بیایند 
ماجرا را بررس��ی کنن��د. آن ها پس از 
س��ه روز بررس��ی از مدیریت این جانب 
تقدی��ر و به جز دو س��ه نفر بقیه قضات 
و کارکنان مرتبط به پرونده را به نقاط 
دوردس��ت منتقل کردن��د. پرونده هم 
پس  از آن با بازداشت عامل آتش سوزی 

دختر جوان، مسیر خودش را طی کرد 
و ب��ه کرم��ان جهت رس��یدگی نهایی 

ارسال شد.
◄ جریان پرونده بافت چی بود؟

زمان��ی ک��ه آنجا بودم یک ش��ب قتل 
نوعروسی را به من اطالع دادند. خودم 
را به مح��ل قتل رس��اندم. نو عروس 
در ش��ب عروس��ی اش در رختخ��واب 
خفه ش��ده ب��ود. همس��ر او، خ��ود را 
ناراحت نش��ان می داد. در برخورد اول 
متوجه ظاهرسازی داماد جوان شدم. 
او در بازجویی ها گف��ت: زمانی که به 
دستش��ویی رفته بودم قاتل از پنجره 
وارد خانه ش��د و همسرش را به قتل 
رس��انده اس��ت! او همچنی��ن با طرح 
ادعاهایی قصد منحرف کردن مس��یر 
تحقیقات را داش��ت. ب��رای تحقیقات 
بیش��تر به بررسی جس��د پرداخته و 
کشف یک تار مو، راز همسر جنایتکار 
را ف��اش ک��رد. تازه دام��اد ک��ه تصّور 
نمی ک��رد این ق��در زود دروغ های��ش 
برمال ش��ود لب به اعتراف گشود. او به 
خاطر س��وءظن، نوعروس جوان را به 
طرز دردناکی خفه کرده بود. هیچ گاه 
چهره معص��وم نوعروس از ذهنم پاک 

نمی شود.
◄ آن زمان خارج از دادگس�تری 

هیچ فعالیتی داشتید؟
بله اتفاق��اً چون اه��ل ورزش بودم با 
ورزش��کاران ارتباط زیادی داش��تم و 
مسئولیت دو هیئت شنا و کوهنوردی 
ب��ا م��ن ب��ود. در س��اخت اس��تخر 
سرپوش��یده ه��م از جه��ات قانونی و 
قضایی کمک ک��ردم. هفته ای یک بار 
با همکاران قضای��ی و هفته ای یک بار 
ه��م جمعه ه��ا به ص��ورت عمومی به 
کوهنوردی می رفتیم. آقای س��ّیدرضا 
ش��جاعی و آقای باقر حدیدی از افراد 
فّع��ال در ای��ن زمینه بودن��د. گاهی 
چندین اتوب��وس از کوهنوردان زن و 
مرد را می بردیم ک��وه و هزینه هایش 
را شهرداری می داد. به همین دالیل با 
افراد خارج دادگستری ارتباط داشتیم 
و در مجموع 12 س��الی که سیرجان 
بودم باعث ش��ده هنوز ه��م گاهی با 
س��یرجانی ها ارتباط داشته باشم و به 

 نوعی احساس سیرجانی بودن کنم.

◄ جری�ان ف�رار ش�ما از بافت به 
در  مخف�ی ش�دنتان  و  س�یرجان 

زمستان 57 چه بود؟
از س��وی عوامل رژیم قصد داشتند به 
دادگاه باف��ت حمل��ه و عده ای از جمله 
م��ن را به خاطر همراه��ی با تظاهرات 
مردم دستگیر کنند. وقتی خبر به من 
رسید فوراً آمدم خانه و با همسر و تنها 
دخترم سراس��یمه آمدیم س��یرجان و 
برای مدتی در خانه آقای یونس��ی یکی 
از کارکنان دادگس��تری پنهان شدیم. 
بعد ایش��ان به ص��ورت مخفیان��ه ما را 
راهی ته��ران کرد و از آنجا به مش��هد 
رفتیم. انقالب که پیروز ش��د برگشتیم 
باف��ت و م��ردم ک��ه رئی��س کالنتری 
محل را بازداش��ت ک��رده بودند منتظر 
من بودند برگردم تا او و همدس��تانش 
را محاکم��ه کنم ک��ه موافقت نکردم و 

گفتم اگ��ر محاکمه ای هم قرار اس��ت 
باش��د باید طبق قانون در مرکز استان 

باشد نه اینجا.
◄ شما پرونده های پرسروصدایی 
در ته�ران رس�یدگی کردید. کدام 

پرونده از بقیه پیچیده تر بود؟
در سال هایی که رئیس دادگاه کیفری 
ی��ک ته��ران ب��ودم ه��زاران پرون��ده 
قتل ب��ه من ارجاع ش��د. خیلی از این 
پرونده ه��ا مثل پرون��ده جنایت مربوط 
ب��ه شهرس��تان ورامین پیچی��ده بود. 
این پرون��ده فجیع ترین قتل خانوادگی 
شناخته شد. در این پرونده در اثر یک 
اش��تباه کوچک از سوی یک زن 7 نفر 
کشته شدند که تشریح آن نیاز به وقت 

زیادی دارد.
◄گفته ش�ده ش�ما قات�ل مرحوم 
پدرت�ان را بخش�یده اید. توضی�ح 

بیشتری نمی دهید؟
چند س��ال قب��ل ک��ه از مأموریتی به 
تهران برمی گش��تم به من اطالع د اد ند  
پد رم د ر خانه به قتل رس��ید ه اس��ت. 
پدرم 87 س��ال داش��ت و آن موقع در 
خانه تنه��ا بوده. ش��واهد  حاکی از آن 
بود  انگیزه قتل، س��رقت ب��ود ه. بعد ها 
مته��م به قت��ل که جوانی 18 س��اله و 
معتاد  به مواد  مخد ر بود ، به د لیل عذاب 
وج��د ان به این موض��وع اقرار کرد . من 
ه��م به عنوان ش��خصی که هم��واره از 
اولیای د م می خواهد  از قصاص بگذرند  
و ب��ا توج��ه ب��ه اینکه ش��رایط پروند ه 
به گونه ای بود  که ازنظر من قابل گذشت 
بود ، ش��کایت نکرد م و خان��واد ه ام نیز 
به پی��روی از من از قصاص گذش��تند 
و  او هم پ��س از گذران��د ن مدت زمان 
محکومیت حبس آزاد  ش��د . این اقدام 
البت��ه از جهات��ی تأثیرگذار ب��ود ؛ مثاًل 
د ر برخ��ی م��وارد  زمان��ی ک��ه اولیای 
د م متوج��ه می ش��دند  م��ن از قصاص 
قاتل پ��د رم گذش��ته ام، بیش ازپیش از 

حرف هایم تأثیر می پذیرفتند .
◄آق�ای عزیزمحم�دی تابه ح�ال 
متوج�ه  دادگاه  در جلس�ه  ش�ده 
ش�وید قاتل ف�رد دیگری ب�وده و 

متهم بی گناه است؟
بله. چند پرونده داش��تیم که ش��خص 
معرفی ش��ده قاتل نب��ود و قت��ل را او 
مرتک��ب نش��ده ب��ود ک��ه در جریان 
رس��یدگی به موض��وع پ��ی بردیم. در 
یک مورد س��ال 78 یک پرونده  مربوط 
به مته��م به قتل 26 س��اله ای بود که 
12 س��ال از عمرش را پشت میله های 
زندان س��پری ک��رده ب��ود. زمانی که 
ای��ن پرون��ده را بررس��ی ک��ردم دیدم 
هیچ م��درک قانونی ای مبنی بر این که 
ای��ن جوان قاتل اس��ت، وج��ود ندارد. 
بالفاصله خانواده مقتول را احضار کردم 
و با تش��کیل دادگاه و برگزاری مراسم 
قس��امه حکم برائت ج��وان بی گناه را 
صادر ک��ردم. همان لحظ��ه نامه ای به 
زندان نوشتم که آن جوان را آزاد کنند. 
ف��ردای آن روز با یک جعبه ش��یرینی 
برای تش��کر و قدردانی به شعبه ام آمد. 
یک��ی از دالیلی که باعث ش��د من در 
مس��یر پرونده های جنایی قرار بگیرم، 
همین پرونده ه��ای افراد بی گناهی بود 

که در زندان گرفتار می شدند.
◄ چن�د فرزند داری�د و آیا آن ها 
هم مانند ش�ما به این ش�غل عالقه 

دارند؟
سه دختر و پس��ر. نه هیچ کدام به این 
رش��ته عالقه ندارند. دخت��ر بزرگم در 
ماهش��هر زندگی می کند و همس��رش 
متخص��ص ارتوپد اس��ت. دختر دومم 
متخصص پزش��کی هسته ای است و در 
بیمارستان امام حس��ین )علیه الّسالم( 
مش��غول اس��ت و عضو هی��أت علمی 
دانش��گاه هم هس��ت، همس��رش هم 
متخصص گوش و حلق و بینی اس��ت، 
دخت��ر کوچک��م ه��م خ��ودش و هم 
همس��رش مهندس صنایع غذایی اند و 
در همی��ن زمینه هم فعالیت می کنند، 
چهارم��ی هم محمد پس��رم اس��ت که 
متولد 68 اس��ت و در حال حاضر بیکار 

است.
◄ چه سالی ازدواج کردید؟

سال 53.
◄چقدر مهریه کردید؟

سه هزار تومان
◄قصد نداری�د در مورد خاطرات 

خودتان کتابی منتشر کنید؟
چرا در حال انجام آن هستم.

گفتگوی اختصاصی نگارستان با نورا... عزیزمحمدی 
قاضی جنجالی ترین پرونده های جنایی ایران

احساس سیرجانی بودن 
می کنم
 پرونده قتل سریالی زنان در کرج و ورامین، جنایت میدان کاج، قتل پل مدیریت،
اسیدپاشی بر روی آمنه بهرامی، جنایت خیابان گاندی و...از پرونده های پرسروصدایی است که 
وی در این سال ها رسیدگی کرده است

احسان یزدی/ گروه حوادث

متول�د 27 ته�ران اس�ت و پس ازآنک�ه 
از دانش�گاه فارغ التحصی�ل ش�د در س�ال 1350 و 
درحالی که تنها 23 سال بیشتر نداشت وارد سیستم 
قضایی ش�د و به عنوان س�همیه به اس�تان کرمان و 
سپس شهرستان سیرجان آمد تا 12 سال از عمرش 
را در مسند دادستانی و ریاست دادگستری سیرجان 
سپری کند. بیشترین حضور نورا... عزیزمحمدی اما 
در دادگاه کیف�ری ی�ک تهران بود جای�ی که در آن 
رکورددار رس�یدگی به پرونده ه�ای جنایی در ایران 
ش�د. بررسی بیش از چهار هزار پرونده قتل و صدور 
س�ه هزار حک�م قص�اص او را م�رد اول پرونده های 
جنایی ایران کرده است. پرونده قتل سریالی زنان در 
کرج و ورامین، جنایت میدان کاج، قتل پل مدیریت، 
اسیدپاش�ی ب�ر روی آمنه بهرام�ی، جنایت خیابان 
گاندی و...از پرونده های پرس�روصدایی است که وی 

در این سال ها رسیدگی کرده است. 
خودش می گوی�د: »در طول خدمت قضایی ام اغلب در 
دادگاه های�ی بوده ام که رس�یدگی ب�ه پرونده های قتل 

در صالحیت آن ها بوده اس�ت. مثل دادگاه های جنایی 
قدی�م، کیفری ی�ک و دادگاه های عموم�ی.« می گوید: 
»گاهی حتی در میان این پرونده ها، مش�خص می ش�د 
فردی که دستگیرش�ده، متهم نیست و در ادامه عامل 
اصلی جنایت شناسایی می شد. پرونده هایی هم داشتیم 
که قاتل به ارتکاب قتل اصرار داشته، اما به دلیل این که 
اقرار او با اوضاع واحوال و صحنه قتل مطابقت نداش�ته، 
پرونده را برای تحقیقات بیشتر به دادسرا برمی گرداندم، 
اما با تمام این ها هیچ گاه از مس�یر حق و عدالت خارج 
نش�دم و تم�ام احکامی که صادر ک�رده ام، جز واقعیت 
نبود.« عزیزمحمدی معتقد است هر قاضی قبل از صدور 
حکم باید تالش کند پرونده به صلح و سازش ختم شود 

تا جان انسان دیگری گرفته نشود. 
وی خود با بخش�یدن قاتل پ�درش که در حادثه ای 
توس�ط ی�ک ج�وان معتاد س�ارق به قتل رس�یده 
ب�ود نش�ان داد به حرف�ش اعتق�اد دارد. گفتگوی 
اختصاصی نگارس�تان با نورا... عزیز محمدی که از 
دیگر قضاوت را کنار گذاشته و به وکالت روی آورده 
است ش�اید برای س�یرجانی ها بیش�تر از دیگران 

جذاب و خواندنی باشد.

 از دو تا پرونده خاطره تلخ دارم یکی در سیرجان و یکی 
در بافت. پرونده مربوط به آتش زدن یک دختر جوان آغشته به 
بنزین از سوی مادرش در حیاط دادگاه خیلی غم انگیز بود. همسر 
من که در طبقه باالی دادگستری می نشستیم وقتی صحنه را از 
پنجره باال دید حالش خیلی بد شد.

 یک شب در بافت قتل نوعروسی را به من اطالع دادند. 
نوعروس در شب عروسی اش در رختخواب خفه شده بود. وقتی 
به محل حادثه رسیدم داماد جوان، خودش را ناراحت نشان 
می داد ولی من در همان برخورد اول متوجه ظاهرسازی او شدم. 
همان شب کشف یک تار مو راز همسر جنایتکارش را فاش کرد. 

رئیس محترم اداره منابع طبیعی سیرجان 

جناب آقای مهران میرشاهی
مسئوالن محترم 

نشریه وزین نگارستان
خبرنگار محترم صدا و سیما مرکز کرمان 

جناب آقای حاج محمد ایران نژاد 
بخشدار محترم بخش گلستان 

جناب آقای مجید زنداقطاعی 
مسئول محترم شورای کریم آباد 

جناب آقای محمد اسماعیلی 
پیگیری و تالش ش�ما بزرگواران که منجر به حفظ و بازگشت 
148 هکتار اراضی منابع طبیعی به اراضی ملی و جلوگیری از 
سوءاس�تفاده شد، قابل تقدیر و ستایش است. همواره موفق 

و سربلند باشید. 
اهالی روستاهای کریم آباد طاقی 
امیرآباد شول، عباسلو طاقی 

جناب آقای 

حاج حسین نجف آبادی پور
انتخاب شایس�ته ش�ما به عنوان عضو هیت نمایندگی 
اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان 

راتبریک عرض می نمایم.
الهام اشکذری، بیمه پارسیان

جناب سرهنگ سجاد سلیمی 
ارتقاء درجه جنابعالی که نش�ان از لیاقت شماس�ت 
را از صمی�م قلب تبریک عرض نموده، تندرس�تی و 

موفقیت روزافزونتان را آرزومندیم. 
جمعی از همکاران شما 
در فرماندهی انتظامی استان هرمزگان 

جناب آقای دکتر رضا سروش نیا 
شهردار محترم سیرجان 

بدینوس�یله مراتب تقدیر و س�پاس خود را از جنابعالی به پاس روحیه 
مهرورزی، همدلی و همکاری بسیار ارزشمندتان با ایثارگران و فرزندان 
شاهد ش�اغل در شهرداری سیرجان اعالم داشته، انشاءاهلل که با دعای 
خیر فرزندان ش�هدا و ایثارگران همواره در همه مراحل زندگی پیروز و 

سربلند باشید. 
جمعی از فرزندان

 شهدا و ایثارگران شاغل در شهرداری سیرجان 

 

فاطمه 
پاریزی 
کس�ب مقام س�وم کونگ فو در مس�ابقات جهانی 
ارمنس�تان که نش�ان از پش�تکار و تالش مجدانه 
ش�ما می باش�د را تبریک و تهنیت ع�رض نموده، 

امیدواریم همواره موفق و مؤید باشید. 
با تش�کر و س�پاس از زحم�ات اس�تادان خانم ها 

عباسلو و رنجبر
خانواده 

سرکارخانم



گروه فرهنگ و هنر

فیلم کوتاه س�ینمایی»گذر« س�اخته 
عاطفه صالحی فیلمس�از سیرجانی به 
پنجمین دوره جشنواره النهج عراق راه 
یافت. این فیلم قبل از این در جشنواره 
مّلي فیل�م کوتاه رضوي و جش�نواره 

استاني آفتاب حضور داشته است. 
گذر داس�تان زنی است که در آستانه 
تولد فرزندش س�ر ی�ك دو راهي قرار 
مي گیرد. الهام خس�روی از س�یرجان 
و محمدرض�ا زبرجدي از یزد بازیگران 
اصلی فیلم هس�تند. پنجمی�ن دوره 
جشنواره النهج عراق فروردین ماه در 

عراق برگزار می شود. 
عاطف�ه صالح�ی هنرمند س�یرجانی 
س�اکن یزد که س�ابقه ی�ك مصاحبه 
دیگ�ر با نگارس�تان دارد، در گفتگوی 
امروز جزئیات بیشتری از این موفقیت 

سینمایی اش را باز گفت. 
***

◄ راج�ع ب�ه گ�ذر بیش�تر توضی�ح 
می دهید؟

اين فیلم را س��ال ١٣٩٥ ساختم با حمايت 
اداره كل ارش��اد استان يزد. آن سال موفق 
شدم با اين اثر در جشنواره ملّي فیلم رضوي 
و جشنواره آفتاب شركت كنم. اخیراً مطلع 
ش��دم فیلم در جش��نواره بین المللی فیلم 
كوتاه النهج عراق نیز پذيرفته  شده كه باعث 

خوشحالی من و همکارانم شد.
◄ از ایران فیلم های دیگری نیز به این 

جشنواره راه یافته اند ؟ 
بله تعدادی فیلم ديگر نیز پذيرفته  شده اند.

◄ موضوع فیلم تان چیست؟
داس��تان زني هس��ت كه به هن��گام حاملگی 
متوجه بیماری س��رطان می شود. او در حین 
درمان س��ر دو راهی ق��رار می گیرد كه چکار 
بکند. آيا به همسرش بگويد يا نه. بچه را نگه 
دارد يا نگه ندارد. خالصه اين كه در آستانه ی 
تولد فرزندش بر سر يک دو راهي قرار می گیرد.
◄ این جش�نواره چه تاریخی برگزار 

خواهد شد ؟
از ١-٥ آوريل )١2 تا ١6 فروردين( .

◄ محوریت جش�نواره بر چه پایه ای 
است؟ 

اين جشنواره بیش��تر بر موضوعات انساني 
تأكید دارد.

◄ عوامل این فیلم چه کسانی هستند ؟

الهام الثوره خسروي سیرجانی و  محمدرضا 
زبرجدي يزدی از بازيگران فیلم هس��تند. 
بقی��ه عوام��ل فیلم ه��م يزدی هس��تند 
از جمل��ه تصويرب��ردار رامی��ن راس��تجو،  
دس��تیار كارگردان محمدعلي نعمت الهي، 
صدابردارمان س��عید س��لمان، طراح گريم 
بهناز علی محمدی و تدوينگر فیلم كه سعید 

سلمان هستند. 
◄ فیلم های قبلی تان چه بودند؟

»آن ش��ب يلدا بود«، »يادم تو را...« و فیلم 
ديگری كه ساخته ام به نام »هستم«

◄ درب�اره فیل�م آخرت�ان توضی�ح 
می دهید ؟ 

»هستم « به تهیه كنندگی انجمن سینماي 
ج��وان ي��زد ساخته ش��ده و از دوس��تان 
س��یرجاني در اين فیلم آقاي حسام اسدي 
به عنوان آهنگساز با من همکاري دارند. اين 
فیلم روايت دختر ورزشکاري است كه دوره 

قهرمانی اش را مرور می كند.
◄ به جز فیلم س�ازی چه فعالیت های 

دیگری دارید؟
در طراح��ي لب��اس فعال هس��تم و به طور 
خالصه بخوام بگم تابه حال ٥ ش��و مانتو در 
شهرهاي س��یرجان، شیراز و تهران داشتم 
درزمینه ی طراحي لباس تئاتر و چند مورد 

فیلم كوتاه هم همکاري داشتم.
◄ طراحی لباس س�خت تر اس�ت یا 

فیلم سازی ؟
يک طراح لباس هم به  اندازه فیلم نامه نويس 
و فیلم س��از باي��د جامعه را بشناس��د و به 
پوشش مردم دقت كند. وقتی يک كاراكتر 
خاص در فیلم هس��ت طراح لباس بايد به 
افراد مشابه او و نحوه لباس پوشیدن آن ها 
در جامعه توجه كند. ممکن اس��ت ما يک 
روس��ری گل دار را باهدفی برای شخصیت 
فیلم در نظر بگیريم اما اين طراحی بايد با 

كاراكتر او تناسب داشته باشد. 

  متن غنی و غنای فیلم 
چند س��ؤال ه��م از نقش اول فیل��م »الهام 
خسروی« بازيگر و مدرس اين رشته هنری 
پرس��یديم. وی در پاس��خ اين سؤال كه چه 
شد در فیلم گذر بازی كردی گفت: با توجه 
ب��ه همکاری های قبلی، خانم صالحی از من 
برای ب��ازی در اين فیلم دعوت كرد كه من 
پذيرفتم. اين فیلم به س��فارش ارش��اد يزد 
تولید ش��د و خوش��بختانه به دلیل كیفیت  
محتوا به جشنواره النهج راه يافت كه نشان 
از مت��ن غن��ی و فنی آن دارد. خس��روی از 
سابقه فعالیت های هنری اش گفت: من از 76 
با تئاتر بهلول در مشهد شروع كردم كه كار 
حمید كیانیان بود. اولین بازی روی صحنه ام 
هم در سیرجان با تئاتر »باغ ما پرچین داره« 
بود و در اين سال ها با نمايش های زيادی به 
روی صحنه رفته ام و در فیلم های »مرضیه«، 
»آوا«، و »روي��ا« نیز ايفای نقش داش��ته ام. 
وی كه دارای ديپلم افتخار به عنوان بهترين 
بازيگر زن استان از جشنواره خانه هنر كرمان 
می باشد آرزو كرد آخرين فیلمش »گذر« در 
جشنواره عراق مورد توجه داوران جشنواره 

قرار گیرد.
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 داستان فیلم درباره زني است كه هنگام حاملگی
 متوجه بیماری سرطان می شود و برسر دو راهی قرار می گیرد
 كه آیا به همسرش بگوید یا نه و
 بچه اش را نگه دارد یا نگه ندارد

كتاب جديد »بن بس��تی كه به 
دره ريخت« منتش��ر ش��د. اين 
كتاب  داستانی در 260 صفحه 
ب��ا تیراژ يک هزار جلد توس��ط 
روح ا… امانی از همش��هريان 
عالقه مند به ب��ازار كتاب آمده 
اس��ت. مؤل��ف در اي��ن كتاب 
به بیان داس��تان های فارس��ی 
پرداخت��ه و آن را به روح پدر و 
همس��ر گرامی اش تقديم كرده 
اس��ت. امانی كه در شرف تهیه 
كتاب جديدی می باشد پیش از 
اين كتاب »مهندسی ارزش« را 
در س��ال ٩٥ تألیف كرده بود. 

وی با كتاب مهندس��ی ارزش در پی انتقال اين پیام بود كه همیش��ه يک 
راه بهتر و مؤثرتر برای انجام كارها وجود دارد.

محمدعلی آزادیخواه 

■ هیچ گاه يک سیگاری قّهار، كوهنورِد بارز و برجسته ای 
نمی شود.

■ همواره همه چیز را خوب بسنج و وارسی كن و آنچه 
را نیک است نگهدار.

■ همیش��ه س��عی كن پیِش خودت رو سفید بمانی و 
هرگز شرمنده ی وجدانت نباشی.

■ آدم بدكار اّول بايد از خودش خجالت بکش��د و نزِد نفس و قوای باطنه اش 
شرمنده باشد.

■ شما كه می دانید دو چشم و دو گوش و يک زبان داريد، پس دو برابِر حرف 
زدنتان ببینید و بشنويد.

■ هر چه آش��کار و روش��ن تر بدانید چه می خواهید، برای رسیدن به آرزو و 
خواسته تان تواِن بیشتری داريد.

■ بدكاره ای كه از خودش خجالت نمی كش��د، آدم بدبختی است كه وجدان 
ندارد.

■ نیاز اصلی پیروزی هر كسی، آدمگری و فروتنی اوست.
■ خیلی راحت طلبیم كه سکوت مان را استراحتگاه فريادمان كرده ايم.

■ راس��ت گفته اند كه پوس��ت ُكُلفت ها نه اهِل دردند و با بی تفاوتی دادشان 
هم درنمی آيد.

■ ناآدم ها، اغلب راحْت َطلَب، پوست ُكُلفت، خودخواه، خودبین و بی شعورند و 
بی تفاوتی را هم گناه نمی شمرند.

■ باارزش ترين اس��تفاده ای هم اكن��ون از وقت مان می توانیم بکنیم، خواندِن 
كتاب های خوب از نويس��ندگاِن دانش��مند و كس��ِب تجربه های شايس��ته و 

بايسته ی انديشمنداِن خوْش َقلب و نیک انديش و مردمی است.
■ بهتر شدن زندگی مان همیشه با انديشه های نو شروع می شود.

■ مسامحه، سهل انگاری، تنبلی و كاهلی، دزد زمانند و راه پیشرفت انسان را 
َسّد می كنند.

■ كسی كه با ديگران روراست نیست؛ با خودش هم نمی تواند روراست باشد.

تازه های نشر

گفتگو با عاطفه صالحی؛ فیلمساز سیرجانی به بهانه راهیابی فیلمش به جشنواره فیلم عراق

»گذر« به جشنواره النهج رسید 
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◄ اولین جرقه ای که شما را به سمت معماری 
و رشته شهرسازی عالقه مند کرد چه بود؟

هم��ه چیز از عالقه ش��دید من به هنر نقاش��ی و 
خوشنویسی در نوجوانی ش��روع شد و همزمان با 
فعالیت های هنری، موضوع  انتخاب رشته تحصیلی 
ذهنم را  معطوف به رش��ته معم��اری کرد که در 
آن س��ال ها چندان شناخته نبود ولی امروزه یکی 
از راه های دس��تیابی به یک ش��هر پایدار، افزایش 

عملک��رد بهین��ه در همی��ن حوزه هاس��ت یعنی  
معماری و شهرسازی.

◄اج�رای مناس�ب طرح ه�ای معم�اری و 
شهرس�ازی چگونه می تواند س�بک زندگی 
م�ردم را تح�ت تأثیر ق�رار دهد. س�ؤالم را 
این جور مطرح کنم ک�ه تأثیر این دو در روح 

و کالبد مردم چگونه است؟
ببینید برای این که یک موجود زنده بتواند رش��د 

کند و متعالی ش��ود؛ به یک تع��ادل و هماهنگی 
نیاز دارد یعنی در کنار پیش��رفت و تعالی جسم و 
کالبدش، فضای ش��هر و زیرساخت ها هم به نوعی 
متعالی شود. اینجا می توانیم بگوییم یک رابطه ی 
متقاب��ل و دیالکتیک��ی بین ای��ن دو بخش وجود 
دارد و به موازات رش��د و توس��عه ی زیرساخت ها 
بای��د نگاه مان به مس��ائل و فرایندهای اجتماعی و 
فرهنگی هم باش��د که متأس��فانه نیست. شهروند 
هر شهر باید شاهد نوآوری ها و تحّرک و نشاط در 
فضای شهری باشد و تالش ها معطوف به برآوردن 
آرامش و آس��ایش ساکنان در مقابل چیزهایی که 
انس��ان را تهدید می کند مانند تابش آفتاب، بادها 
و خاک ها و هرگونه تهدیدات سمعی و بصری، این 
نگرش انس��ان در برآوردن دو خواسته مهم سبک 
زندگ��ی در قال��ب معماری و شهرس��ازی صورت 
می گی��رد. خیلی خالصه عرض کن��م نگاه فّنی به 
اصول معماری و شهرسازی از یک سو و معیارهای 
عمران ش��هری سالم از سوی دیگر می تواند گامی 
راهگش��ا در ایجاد شهر سالم باشد و سبک زندگی 

انسان ها را تحت تأثیر قراردهد. 
◄ م�ردم به عنوان ذینف�ع و تصمیم گیرنده 
اصلی اگر بخواهن�د در بعضی موارد و بعضی 
مکان ه�ا و جاها نظر بدهن�د چه پیش نیازی 

الزم اس�ت که بتوان در س�اختن سرنوشت 
خودش�ان و فضاهای�ی ک�ه در آن زندگ�ی 

می کنند از آن ها نظر گرفت؟
پیش نیاز اصلی این قضیه ظرفیت مدیران شهری 
 است که پذیرش داشته باشند و دوم آگاهی مردم 
در زمین��ه ضوابط و الزام��ات طراحی محیط های 
مسکونی و ش��هری اس��ت. تجربه هم نشان داده، 
استفاده از نظرات مردم و دوری از خود محوری در 

ساختن شهرها مؤثر است. 
بای�د  ک�ه  اس�تانداردهایی  مهم تری�ن   ◄
در شهرس�ازی رعای�ت ش�وند کدام اس�ت. 
یعن�ی چ�ه معیارهای�ی هس�ت ک�ه  اگر در 
شهرس�ازی رعایت و اجرا شوند با مشکالت 
زیست محیطی، ترافیکی و فرهنگی کمتری 

مواجه می شویم؟
به نظ��ر اینجانب که سال هاس��ت در این حوزه هم 
تحقی��ق دارم و هم کار عمل��ی می کنم مهم ترین 
فاکتورهایی که در شهرس��ازی اگر دیده شوند کار 
مردم و مس��ئوالن ش��هری و زندگی شهروندان را 
تحت ش��عاع خود قرار می دهد اول مسائل اجرایی 
اس��ت. یعنی ال��زام همه ب��ه رعایت قان��ون نظام 
مهندسی و استفاده از ظرفیت ها و همکاری متقابل 
شهرداری با این س��ازمان. دوم فرهنگ اجتماعی 
اس��ت یعنی رعایت احترام های فردی و اجتماعی 
متقاب��ل در چهار چوب مس��ائل ش��هری در تمام 
مکان ها که از یک اتاق حیاط کوچک ش��روع و به 
فضاهای شهری ختم می شود. سوم آینده نگری در 
شهر. شما اگر مثاًل یک پل که خیلی ممکن است 
اآلن نیاز نباشد ولی ده سال دیگر نیاز شدید باشد 

اگر اجرا نکنیم آن موقع کار سخت تر می شود.
◄شما با موقعیت شهری سیرجان آشنائید و 
سال ها کار کرده اید. این شهر  چه فاکتورهای 
مثبت�ی دارد و چگونه از این فاکتورها باید به 

نفع آینده شهرسازی استفاده کرد؟
اصلی ترین فاکتور مثبت س��یرجان موقعیت این 
ش��هر اس��ت که به صورت خودکار باعث جذب 
س��رمایه و پذی��رش مهمان و مهاج��ر و نتیجتاً 
باعث رش��د و توسعه ش��هری طی40 سال اخیر 
ش��ده اس��ت. به عالوه عبور مس��افران جنوب و 
حاش��یه فارس به خص��وص در ایّ��ام عید باعث 
تبادالت فرهنگی و اجتماعی می ش��ود. از این رو 
برای س��اختن شهر باید این ها لحاظ شود یعنی 
ما باید پیش بینی کنیم ش��هر به چند هتل نیاز 
دارد. چق��در پارک و پارکینگ می خواهد. چقدر 
مدرسه و آموزش��گاه الزم دارد. مسئله ورود و یا 
عبور مس��افران خودش یک فاکتور است که بر 
اس��اس آن باید بوم گردی ها، نقاط گردشگری و 
میراث فرهنگی مان را بازسازی و از این موقعیت 
ارز آوری اس��تفاده کنیم. مسئله وجود معادن و 
یا دانشگاه ها که موجب ورود بیشتر متخّصصان 
یا دانشجویان می شود باید برایش برنامه داشت.  
◄  چ�ه طرح هایی برای آینده شهرس�ازی 

سیرجان قابل پیشنهاد می دانید؟
م��ن جایگاه تصمیم گی��ری در ای��ن رابطه ندارم 
هر چند که طرح های خ��رد و کالن زیادی برای 
ارتقاء س��طح شهرس��ازی در اینجا وجود دارد و 

من این ها را تا ریز مس��ائل اجرایی برای چندین 
بار بررس��ی کرده ام. آنچه البته قابل بیان اس��ت 
اینکه  در تقس��یمات محالت به لحاظ ساختاری، 
نوع تقس��یم شهر به دو منطقه ش��هرداری دیگر 
جوابگو نمی باشد بلکه باید این تقسیمات بر اساس 
س��رمایه های ملّی شهر شکل بگیرد. ضمن اینکه 
برای اجرای طرح ه��ای کالن و نتیجه بخش باید 
ش��هرداری ما و اصول شهرس��ازی و معماری ما 
مردم محور باشد. هر زمان این اتفاق افتاد خیلی 

کارها و طرح ها شدنی است.
◄با توجه به اینکه شما جزو مهندسین معمار 
با س�ابقه این ش�هر بوده و تا جایی که به یاد 
داریم با اعضای شورای شهر قباًل همکاری هم 
داشته اید کدام یک از مشاوره های قبلی شما 

عملی شده و آن را ارزشمند می دانید؟
من در مقطعی جلسات و کارهای مشورتی زیادی 
داشته ام که بیادماندنی ترین آن همکاری با رئیس 
وقت ش��ورای ش��هر در زمینه مرمت ب��ازار قدیم 
س��یرجان بود. در دوره ای که من ساکن سیرجان 
بودم یکی از دغدغه های کس��به بازار س��یرجان 
سقف های تخریب ش��ده بازار قدیم و سردر بازار 
بود.ح��دود 12 دهانه از س��قف های بازار قدیم در 
اثر بارندگی تخریب ش��ده ب��ود و تابش آفتاب و 
بارندگی فضای بازار را تهدید می کرد. با دعوت از 
پیمانکاران یزدی نسبت به ترمیم خرابی و اجرای 
سقف س��ّنتی بازار سیرجان اقدام شد که البته با 
همکاری بازاریان و شورای شهر کار مرّمت نزدیک 
به شش ماه طول کشید. این را عرض کنم که بازار 
قدیم سیرجان تنها بازار دوقلوی ایران است و یکی 
از آثار معماری زیبای کش��ور محسوب می شود و 

لذا برای حفظ آن باید کوشید. 

◄مهم ترین مشکالت شهری ما کدام است؟ 
تراک�م، ترافیک، شهرس�ازِی در حاش�یه یا 

بی برنامه گی در مدیریت شهری؟ 
تم��ام مواردی که گفتید وج��ود دارد ولی چون در 
ش��هر به نوعی با زندگی مردم در ارتباط هستند و 
از نظر اینجانب این ها هیچ کدام مش��کل محسوب 
نمی شوند چون در حوزه شهرسازی با برنامه ریزی 
قابل حل هس��تند همان طوری ک��ه در ریاضیات 
و فیزیک ما مس��ئله داریم و برای حل مس��ئله ها 
می توان با فکر و اندیشه، راه حل درست را پیدا کرد.
◄با توجه به س�فرهایی که در کشور دارید 
کدام شهر در  ایران شهرسازی زیباتری دارد؟

در سال های 64 به بعد که در دانشکده هنرهای 
زیب��ا تحصیل می کردم یک روز در س��ر کالس 
شهرسازی آقای دکتر محسن حبیبی از اساتید 
برجس��ته شهرس��ازی ایران اتفاقاً همین سؤال 
مط��رح ش��د که ایش��ان یک عک��س هوایی از 
بازار دوقلوی س��یرجان را به دانشجویان نشان 
داد و گف��ت س��یرجان به لح��اظ زیبایی و نوع 
ش��بکه دسترس جزو 5 ش��هر اول کشور است. 
در این ش��هر به خاطر آس��ایش م��ردم طراحی 
اولی��ه ش��هری بر اس��اس حاکمیت دس��ترس 
صورت گرفته اس��ت و خودتان االن مش��اهده 
می کنی��د که 95 درصد دسترس��ی های ش��هر 
به صورت ش��طرنجی و چهارراه بوده و در ش��هر 
سیرجان هرگز بُن بس��تی در خیابان های اصلی 
)بخصوص در بخش مرکزی شهر( ما نداریم. در 
کنار سیرجان، به نظر خودم شهر گنبد کاووس 
در استان گلس��تان هم با همین سبک طراحی 
شده اس��ت که بایدیادی کرد از طراحان قدیم 

شهرسازی در ایران و سیرجان. 

علی حاج محمدی 

فارغ التحصیل ارش�د معماری و شهرس�ازی اس�ت و میان قم، سیرجان، 
میناب و کاظمین در رفت و آمد است و هر جا یک پروژه را طراحی و نظارت می کند.  

در بحث شهرسازی نظارت خوبی دارد و سیرجان را مثل کف دست می شناسد.
علیرضا گلخوار متولد مشهد است اما دوران جنگ را در سپاه و جهاد سیرجان گذراند 
و به خاطر ازدواج همین جا ماند تا اینکه در کرمان به تدریس در دانش�کده معماری 
دانشگاه آزاد پرداخت و هم زمان کار طراحی و نظارت بیمارستان یک صد تختخوابی 
فاطمه زهرا )س( کرمان را بر عهده گرفت. او به دلیل عالقه مندی  و فعالیت در زمینه 
معماری اسالمی به شهر قم رفت و هر ازگاهی سری به بستگان همسرش در سیرجان 
می زند و پروژه های خود را نیز نظارت می کند. در آخرین س�فرش به سیرجان با وی 

گفتگو کردیم و نظراتش را راجع به شهرسازی در سیرجان جویا شدیم.

 از مهم ترین فاکتورها در شهرسازی که اگر دیده شوند زندگی شهروندان را 
تحت شعاع خود قرار می دهد اول مسائل اجرایی است. یعنی الزام همه به رعایت 
قانون نظام مهندسی و استفاده از ظرفیت ها و همکاری متقابل شهرداری و نظام 
مهندسی  دوم  فرهنگی اجتماعی است یعنی رعایت احترام های فردی و اجتماعی 
متقابل در چهار چوب مسایل شهری  و سوم آینده نگری برای شهر که متأسفانه 
هیچکدام از اینها رعایت نمی شود و کارها براساس باری به هر جهت پیش می رود 
و به همین دلیل است که شرایط زندگی شهری مردم هیچوقت بهتر نمی شود

گفتگو با مهندس علیرضا گلخوار؛ فارغ التحصیل شهرسازی

باشهرسازیدرستمیتوان
سبکزندگیمردمراتغییرداد
سیرجان به لحاظ نوع شبکه دسترس جزو 5 شهر اول کشور است



لوله کشی گاز  ساختمان به روش زیرکار و روکار 
آدرس: خ غفاری ، روبروی مسجد موسی بن جعفر

با مدیریت متقین   09131454060

شرکت گازرسانی ساالربنیان

آهن ضایعات و پالستیک 
شما را خریداریم.
09135865238

از یک خانم باتجربه  جهت 
بازاریابی دعوت به همکاری می شود.

09027990626

یک واحد 
آپارتمان به متراژ 115متر 
واقع در خیابان خواجو- 
کوچه محمودی -مجتمع 
گلستان  با فول امکانات 

اجاره داده می شود.
09121581334

یک واحد 
آپارتمان به متراژ 100متر 
واقع در خیابان خواجو 

-کوچه محمودی مجتمع 
گلستان با فول امکانات 

اجاره داده می شود.
09121581334

خریدار 
امتیاز آژانس 

هواپیمایی
09363528503

یک واحد 
مسکونی به متراژ 

110متر با کلیه امکانات 
در مجتمع مسکونی 
جوانان مساجد اجاره 

داده می شود.
09133426369

دوتخته 
قالی9 و12 متری در 

مسیراکبراّباد به خیابان 
نواب گمشده از یابنده 

تقاضا داریم با تحویل آن 
مژدگانی دریافت نماید.
رنجبر09135062042

09131781990

خرید و فروش آهن آالت دست دوم 
خرید انواع ضایعات با باالترین قیمت 

درب منازل ، شرکت ها و ادارات 
برادران خدائی

 09131452643- 09132783052  
 09192305036

آهن ، بطری نوشابه ، گونی پاره ، 
تسمه ، کارتون ، نایلون ضایعات شما را 

خریداریم
09133477436

راننده لودر با ویژه نیازمندیم.
2میلیون و بیمه
09133478452

آهن دست دوم و ضایعاتی شما را 
با باالترین قیمت خریداریم.

09131791171
09132451764

ضایعات شما را با باالترین 
قیمت خریداریم
09132797383

ضایعات آهن 
خرید ضایعات آهن و 

آلومینیوم و غیره با باال 
ترین قیمت درب منزل و 

شرکت 
09139425106

خرید و فروش آهن آالت ضایعاتی و دست 
دوم: خرید از درب منازل و شرکتها و ادارات با 

باالترین قیمت، خرید 
ماشین آالت سنگین 

با متعلقات، خرید 
ماشین آالت راه سازی

09133470534
09138635282

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان 
مهندس نادری نیا 
 09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی - 50 متر بعد از تقاطع دهخدا

خرید و فروش 
آهن آالت دست دوم

خرید ضایعات در محل
 09132781601
09131787522

از یک شاگرد 
جهت کار در فست فود 
واقع در میدان کشتی 

دعوت به همکاری میشود
09131457083

 lx فروش سمند
خانگی مدل 92 بسیار 

تمیز بدون رنگ و ضربه 
فنی سالم 

09132479886

به یک شاگرد 
جهت کار در چایخانه 
سنتی با حقوق عالی 

نیازمندیم
09129174918 

به یک 
نیرو جهت کار در 

رستوران نیازمندیم.  
09133472476

به چند نفر 
خانم وآقا جهت 
کار در رستوران 

نیازمندیم.
09135068503

راننده پایه 
دوم آماده به کار 

هستم.
09139567656

به یک نفر 
نیروی مرد جهت کار در 

فست فود نیازمندیم.
)شیفت عصر(

09337932242

به یک نیروی 
خانم جهت کار در منزل از 
ساعت10 تا3ظهر مجموعا 

5ساعت کاری نیازمندیم. با 
حقوق ماهی600هزار تومان

09131799976

تاپینگ بستنی 
بیست ظرف مدل جهان 

نما سال1396با کارکردکم 
در حدنوبه قیمت14میلیون 

تومان به فروش می رسد.
09133473178

کارت ملی و 
شناسنامه بنام عباس قاسمی 

نژاد رائینی فرزند رضا به 
شماره شناسنامه152مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
09138267526

8حبه ملک )آب 
قنات( معدن مس وطال 
روی ملک توافقی به 

فروش می رسد.
09136233179
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به چند نفر نیروی 
آقا جهت کار در چایخانه 

سنتی نیازمندیم.
باحقوق ماهی900هزار تومان 

و مزایای انعام
09131799976

به یک نیروی خانم 
وارد به فروشندگی با سابقه 
کار جهت کار در فروشگاه 
فرش بهارستان نیازمندیم.

ساالری
09132794893

به یک نفر شاگرد 
خانم جهت کار در فست 
فود نیازمندیم با سرویس 

برگشت
09179010047

09178640047

به یک صندقدار 
خانم و نیروی جوان 

نیازمندیم
 خیابان وحید 

09193454265

کمک آشپز و 
کانترکار جهت کار در 
رستوران نیازمندیم 

09129727891

به چند نفر 
نیرو جهت کار در 

فست فود نیازمندیم
09132787533 

به چند نفر 
نیروی آقا جهت
 کار درکارواش 

نیازمندیم
09116928466

به یک حسابدار یا 
صندوق دار با روابط عمومی 
باال جهت کار در رستوران 

نیازمندیم
09135876332 
09212493585

به یک نفرآشپز 
تخته کار رستوران 

درحاجی آباد هرمزگان 
رستوران ولی عصر 

نیازمندیم
 09171572235

به یک کمک 
آشپز خانم جهت کار 

در رستوران بلوار جاده 
شیراز نیازمندیم
09133459443

به یک نفر خانم 
جهت فروشندگی و یک 

نفر شاگرد آقا جهت کار در 
لوازم ایمنی نیازمندیم 

09211459530
 42338360

به یک 
نیرویی خانم جهت 

کاردرآشپزخانه فست 
فودنیازمندیم

 09132477107

از یک نفر صندوق دار جهت کار 
در رستوران دعوت به همکاری 

می شود
09129727891 

به یک آشپز ماهر کباب 
پیچ و تخت کار نیازمندیم

09133458299 

به سه نفر خانم جهت کار در 
آشپزخانه نیازمندیم

شروع کار از تاریخ 98/01/15
09378845445-09132476715 

به دونفر نیروی جوان یک مرد ویک 
خانم باحقوق عالی جهت کار دررستوران 

نیازمندیم)مراجعه حضوری(
09902527189-09131454134

به یک نفر راننده وانت  
نیازمندیم

 09133791651محمود ابادی

به چند نفر نیرو ماهر جهت کار 
در کارواش نیازمندیم 

09131781032

به یک نفر شاطر بربری و چانه گیر 
نیازمندیم 

)شروع به کار: فرودین 98( 
 09132796074

به دو نفر نیروی ساده   برای 
کار در غذای آماده با حقوق عالی 

نیازمندیم 
خواهشمند است فقط زیر 30 سال 

مراجعه نماید 
مراجعه حضوری، نبش فلکه 

ابوریحان- غذای آماده گنبدان

به یک نفر آقا برای پخش بستنی دارای 
گواهینامه و دیپلم ترجیحا متاهل دارای ضامن 

معتبر دعوت به همکاری می شود.
ابتدای خیابان غفاری نمایندگی بستنی پاک

09139473416
ساعت تماس 9 الی12/5

بعد از ظهر 16 الی21

حراج سیستم های 
صوتی و تصویری اتومبیل به 

قیمت خرید
اول خیابان وحیدجنب 

تعمیرات تلویزیون 
آقای غضنفرپور

09135989471

سند پژو405نقره ای به نام علی عرب زاده به 
شماره پالک26ص576 ایران75 و کارت هوشمند به 

نام علی عرب زاده وبیمه نامه مفقود گردیده واز یابنده 
تقاضا می شود با شماره 09162454171 تماس گرفته 

ومژدگانی دریافت نماید.

خریدار ضایعات
 آهن و مس 

 09131457609

 tu5 پژو پارس
مدل 95 بسیار تمیز بیمه 
یکسال فقط جهت مصرف 

کننده بفروش می رسد
09911454331 

کارواش با 
موقعیت عالی و سابقه 
کاری با تمام وسایل 

رهن داده میشود
09387682664

یک باب مغازه 
داخل بازار رهن و 
اجاره داده میشود 

09133454596

کارت هوشمند 
کامیون به  شماره پالک 
765ع14 ایران 65 به نام 

سجاد شهریاری پور مفقود 
گردیده از درجه اعتبار ساقط 

می باشد. 
09133798981

گوشی سامسونگ 
طالیی فاقدسیمکارت 

حوالی شهرداری منطقه 
یک پیدا شده لطفا با  

09135035069 تماس یا 
پیام دهید

جوشکاری آبگرمکن 
درمنزل دراسرع وقت

09130450214

یک اتاق با سرویس بهداشتی 
مجزا فقط به یک نفر خانم اجاره داده 

می شود.
09304368526

فروش پراید 132 ،مدل 94 ،رنگ 
سفید، یک گلگیر استوک، روکش، 

کفپوش
 09132796074

فروش پلی استیشن 4 - 500 
گیگ به قیمت  2/700 میلیون تومان

 09114729232

به یک زمین 200 الی 400 متری 
داخل شهر  جهت احداث کارواش 

نیازمندیم
09131781032 

20قصب زمین مسکونی واقع 
درروستای اسحاق آباد به قیمت 

کارشناسی بفروش می رسد
 09131784797

فرش کرمانی شمارا 
با باالترین قیمت خریداریم
خرید وتعویض انواع فرش 

کرمانی ، دست بافت ودست 
دوم با فرش ماشینی

09131787795
09131453522 فرش کبیر یزد

فروش پیکان وانت 
مدل 90 بدون رنگ 
الستیک و بیمه فول 

اتاق دار ، 
قیمت 26 میلیون تومان 

تخفیف پاي معامله
09133457915

آرایشگاه زنانه 
باتمام تجهیزات ولوازم  
باموقعیت مناسب اجاره 

داده می شود
09146453476

تخلیـه
 فاضـالب 

09137۶955۸2

خرید وفروش امتیاز وام
 هر سه شعبه

09135323325

خریدار ضایعات 
آهن و غیره در محل 

هستیم 
 09132476144
09133470520

اجرای رومالین و رنگ با 
تخفیف ویژه

 0913502۸220 جعفری 

بهترین خریدار نقدی خودرو های 
سبک و سنگین فرسوده در سیرجان
خریدار انواع خودروهای تصادفی

 09137319040 

بهترین خریدار نقدی خودروهای 
فرسوده سبک و سنگین با باال ترین 

قیمت در سیرجان وحومه
تحویل خودرو درب منزل شما
تلفن تماس:09130919525  مجموعه فست فود 

رستوران تورینو جهت 
همکاری از افراد زیر 

دعوت به عمل
 می آورد:

یک نفر کمک آشپز  
  یک نفر نیرو ساده

یک نفر تحویل دار غذا  
   یک نفر سادویچ زن

یک نفر خدمات
 یک نفر پیک موتوری

یک نفر راننده
09224286762

خرید، فروش، رهن و اجاره استخدام

مفقودی زمین، باغ و خانه باغ
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داربست فلزی 
افالک

 09138455581
عباسی

داربست فلزی 
عدالت

 09178317645
09193453650 

رومالین ،بلکا و نقاشی 
ساختمان)قیمت مناسب 

با 15سال سابقه(
09139477334

حمل بار و مسافر فوری و 24 ساعته به سراسر کشور با 
خودروی سمند    09135818874 

نقاشی ساختمان 
پذیرفته می شود 
)20درصد تخفیف(
09019137573



حمل اثاثیه منزل  ومبلمان در سطح شهر وتمامی نقاط کشور
  با مجوز رسمی وبیمه معتبر 

با کادری مجرب  , با نازلترین قیمت 
انتهای بلوار فاطمیه، جنب شرکت لنگربار

 09139473880-42252330
09136473880 سلطانی

شعبه دیگری ندارد

فروش ، نصب ، سرویس 
و لوله کشی توکار انواع 

کولر گازی اسپلیت
09164458335

داربست فلزی
 سیرجان جنوب

  09133472290 عباسی 
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مریم کاظمی

تفاهم نام�ه ی  انعق�اد  پ�ی  در 
مش�ترک می�ان  ش�رکت معدنی 
و صنعت�ی گل گه�ر و اداره منابع 
طبیعی س�یرجان به منظور احیاء، 
حف�ظ و توس�عه پوش�ش گیاهی 
منطقه با ایج�اد هاللی های آبگیر 
در منطقه موس�وم به چ�اه دراز، 
این هاللی ه�ا در جریان بارندگی 

امسال آبگیری شدند. 
ای�ن اتف�اق مثب�ت ک�ه موج�ب 
ه�زار   655 ذخیره س�ازی 
منطق�ه  در  آب  مترمکع�ب 
گردی�د س�بب ش�د با دع�وت از 
دکت�رای  س�عیدمکنونی  دکت�ر 
آب شناسی و رئیس بهره برداری و 
بهینه س�ازی آب و گاز منطقه گل 
گهر جزئیات بیشتری از این طرح 

زیست محیطی را جویا شویم.
***

◄ب�ا تش�کر توضیح�ی درب�اره 
اداره  با  تفاهم نامه ی منعقدش�ده 
آبخی�زداری  و  طبیع�ی  مناب�ع 
می دهید؟ به نظر راضی می آئید از 

اقدامی که شده است؟
بله م��ن هم تش��کر می کن��م، طرح 
مذک��ور ی��ک روش علمی اس��ت که 
س��بب نفوذ ب��اران به داخ��ل زمین 
می ش��ود و بعداً این آب توسط چاه ها 
استحصال شده و باعث حفظ و تقویت 

پوشش گیاهی منطقه می گردد.
◄ این پروژه  نام علمی هم دارد؟

کتاب ه��ا  در  علم��ی اش  ن��ام  بل��ه 
و  آم��ده  ش��ارژ«  ری  »آرتیفیش��ال 
به معن��ای تغذیه مصنوع��ی آبخوان 

سفره های آب زیرزمینی است.
◄ مطالعات قبلی هم برای انجام 

آن صورت دادید؟
بله مطالعات و پژوهش های آن به یک 
شرکت مش��اوره ای که در سطح ملی 

مطرح بود سپرده شد.
◄ توضی�ح بیش�تری راج�ع به 

انگیزه و اهداف طرح می دهید؟
ببینید م��ا در گل گهر ب��رای اجرای 
طرح ها و برنامه های صنعتی و معدنی 
برای س��ال های آینده به 2000 لیتر 
در ثانی��ه آب نیاز داری��م. روش های 
مختلفی هم برای تأمین آب موردنیاز 
وجود دارد که بخش��ی از آن می تواند 
از طریق تغذی��ه آبخوان های گل گهر 
تأمین ش��ود. این ش��رکت مشاوره ای 
بر اس��اس تحقیقات خود در سال 93 
اعالم کرد با برآوردهای به دست آمده 
میلی��ون   4 از  بی��ش  می توانی��م  
مترمکع��ب آب��ی را که 9 س��اعت از 

دشت به کفه ی نمک خیرآباد سرازیر 
می شود و شور شده و تبخیر می شود 
را ب��ه داخ��ل زمین  دش��ت چاه دراز 
هدای��ت کنیم. بر این اس��اس بعد از 
هر بار سیالبی که در منطقه به وجود 
می آید 9 ساعته به کفه نمک رسیده،  
ش��ور و یا تبخیر می شود که شّدت و 
س��رعت تبخیر هم در منطقه بس��یار 
باال است. ما بررسی کردیم ببینیم به 
چه روش��ی می توانیم آب را در زمین 
ذخیره کنیم. این تحقیقات منجر شد 
ب��ه ط��رح تفضیلی که بر اس��اس آن 
ما س��ه روش مختل��ف را باید در این 
دشت اعمال می کردیم که 2 میلیون 
مترمکع��ب از 4 میلی��ون مترمکعب 
آب را ذخی��ره کنیم. نمونه آن یکی از 
روش هایی که بس��یار مؤثر هم هست 
در یکی از دش��ت های فس��ا در 200 
کیلومتری  س��یرجان توس��ط دکتر 
سّید آهنگ کوثر اجرا شده بود به نام 
پخش س��یالب که به  دشت سیالبی 
مش��هور اس��ت و در محلی ک��ه اجرا 
شده توانسته ضمن تقویت منابع آب 
زیرزمین به میزان30 برابر جاذبه های 
محیط زیس��تی منطق��ه را نیز از یک 
صح��رای بی آب وعلف به مراتع س��بز 
و پ��ُر از عل��ف تبدیل کن��د که مورد 
استقبال عشایر منطقه هم قرارگرفته 
و دامداری و کشاورزی منطقه توأمان 
رش��د کرده است. دومین روش ایجاد 

بَن��د ب��ر روی رودخانه و اس��تفاده از 
بس��تر رودخان��ه برای تغذیه دش��ت 
بود و س��ومین روش ه��م که تکمیل 
کننده ط��رح های قبل ب��ود ذخیره 
ساالنه 2 میلیون مترمکعب آب باران 
در خاک توس��ط  گور آب ها یا همان 

هاللی هاست. 
◄ منظورت�ان را از آبخوان ه�ای 
گل گهر چیس�ت بیش�تر توضیح 

می دهید؟
و  خیرآب��اد  دراز،  چ��اه  دش��ت های 
قطار بن��ه که از س��ال 1355 مناطق 
ممنوع��ه ی صنعت��ی گل گهر ش��ده 
اس��ت؛ یعن��ی توس��عه ی مص��رف و 
توس��عه ی مناب��ع زیرزمین��ی در این 
مناط��ق به جز برای گل گه��ر ممنوع 
اس��ت. البته دش��ت های دیگری هم 
به ای��ن دش��ت ها اضافه ش��ده اند که 
دش��ت های ممنوعه صنعتی نیستند 
مانند دشت سیرجان که چندین سال 
پیش به هّمت امور آب س��یرجان به 
این دش��ت ها اضافه شده ولی ممنوعه 

صنعتی نیست.
◄ میزان مساحت و مکان دقیق 

طرح را هم اعالم می کنید؟
برای کل این طرح 700 هکتار زمین 
از مناب��ع طبیعی درخواس��ت کردیم 
بعد از اتمام تحقیقات پروژه توس��ط 
ش��رکت »یکم« در محدوده ی 700 

کیلومترمربعی چاه دراز اجرا شد.

◄ چه ارگان های�ی در این طرح 
دخیل بودند و یا نظارت داشتند؟

ب��ا  انجام ش��ده  مطالع��ات  از  بع��د 
ازجمل��ه  مختل��ف  دس��تگاه های 
فرمانداری، استانداری، آب منطقه ای،  
منابع طبیعی و محیط زیست به عنوان 
تفاهم نامه ه��ای  منطق��ه،  متولی��ان 
چندجانب��ه به امضا رس��ید تا بتوانیم 

کارمان را طبق قانون شروع کنیم.
◄ چه می�زان بودجه برای طرح 

در نظر گرفته شد؟
یک میلیارد تومان بودجه برای اجرای 
طرح در نظر گرفته شد که مسئوالن 
محت��رم گل گه��ر ب��ا نظ��ر مس��اعد 
مدیرعامل محترم جناب تقی زاده که 

از حامیان طرح بود  تأمین شد.
ف�از  چن�د  در  ط�رح  ای�ن   ◄

پیش بینی شده بود؟
همانطور که گفتم در سه فاز طراحی 
شد که فاز سوم در اینجا  اجرا گردید.
◄ آی�ا الگوی�ی ه�م ب�رای این 

گوراب ها داشتید؟
بله یک س��ری از این گوراب ها توسط 
مناب��ع طبیعی در باالدس��ت چاه دراز 
در ارتفاع��ات اجراش��ده بود که از آن 
به عنوان الگو اس��تفاده کردیم و آن را 
در مس��احتی به متراژ 5000 هکتار 

شروع کردیم.
◄ در چه بازه ی زمانی؟

3 ماه از زمستان 1396 در مساحتی 

به متراژ 2500هکتار
◄ ش�نیدیم عش�ایر محل ابتدا 
اعتراض داشتند. اعتراض عشایر 

بابت چه موضوعی بود؟
آن ه��ا به تراکم زیاد ای��ن هاللی ها یا 
گوراب ه��ا اعتراض داش��تند هرچند 
و  عش��ایری  اداره  توس��ط  بعده��ا 
اس��تانداری و بازرس��ی کل کشور بر 
اجرای آن صحه گذاری شد اما بازهم 
به دلیل عدم رضایت عش��ایر ما مجوز 
به ادام��ه طرح تحت عنوان کاش��ت 
دانه های س��بز ال��وک در تم��ام این 
5000 گ��وراب ک��ه در 2500 هکتار 

اجرا شده گرفتیم.
◄ درباره نتیجه ی نهایی کار هم 

توضیح می دهید؟
بله امسال بعد از 12 ماه سیستم نفوذ 
آب زیرزمینی را در منطقه داش��تیم 
که خوشبختانه به موقع ثبت شد و بر 
اس��اس این ثبت ها حدود 655 هزار 
مترمکع��ب ذخیره آب داش��تیم که 

عدد قابل توجهی است.
◄ ایج�اد این گ�ور آب ها به جز 
گل گهر چه س�ودی برای منطقه 

دارد؟
ببینی��د آبی ک��ه از س��یالب ها وارد 
کفه ی نمک می ش��ود تبخیر شده و 
این منابع آبی هدر می رود. با اجرای 
این طرح و در راس��تای سیاست ها و 
اجتماعی که توسط  مس��ئولیت های 

آق��ای مهندس تق��ی زاده و همکاران 
تدوین ش��ده به دش��ت س��یرجان و 
پوش��ش های گیاه��ی منطقه کمک 

می شود.
◄ چ�ه طرح های دیگ�ری برای 

آینده دارید؟
یک��ی از طرح هایی ک��ه موردنظرمان 
اس��ت و امیدواری��م بتوانی��م آن را 
عملیات��ی کنیم ط��رح جلوگیری از 
تبخیر 5 میلیون مترمکعب آب شرب 
در س��ال در س��د تنگوییه است که 
امیدواریم بتوانیم با دریافت طرح های 
قابل قب��ول و مقرون به صرفه آن را نیز 

اجرا کنیم.
◄ آیا آماری از میزان تبخیر آب 

در دست دارید؟
ب��ارش  مترمکع��ب  میلی��ارد   440

کل ای��ران اس��ت ول��ی296 میلیارد 
مترمکعب از آن فقط تبخیر می شود 
و این در حالی اس��ت که کش��اورزان 
م��ا ک��ه بی��ش از90 درص��د آب را 
مصرف می کنن��د معطل 55 میلیارد 
مترمکعب آب هس��تند پس بنابراین 
نتیج��ه می گیری��م هر قط��ره از این 
مق��دار را بتوانیم ب��ه چرخه مصرف 
و طبیع��ت برگردانی��م ب��ه اقتص��اد 

مقاومتی کمک شایانی کرده ایم.
◄ آی�ا برنام�ه ای ب�رای حفظ و 
نگهداری طرح و یا پیش�رفت آن 

دارید؟
بله اح��داث اگر اهمی��ت دارد حفظ 
و نگه��داری آن هم به همی��ن اندازه 
و حتی بیش��تر مهم اس��ت. لذا برای 

حفظ آن برنامه داریم.
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خروجی خوب یک تفاهم نامه زیست محیطی
 میان گل گهر و منابع طبیعی

هاللی های آبگیر 
چاه دراز

گفتگو با رئیس بهره برداری و بهینه سازی 
آب و گاز منطقه گل گهر در همین رابطه

 امسال بعد از 12 ماه سیستم نفوذ آب زیرزمینی 
را در منطقه داشتیم که خوشبختانه به موقع ثبت شد
 و بر اساس آن حدود 655 هزار مترمکعب
 ذخیره سازی آب داشتیم

 ما در گل گهر برای اجرای طرح ها و برنامه های صنعتی و 
معدنی برای سال های آینده به 2000 لیتر در ثانیه به آب نیاز 
داریم. روش های مختلفی هم برای تأمین آب موردنیاز وجود دارد 
که بخشی از آن می تواند از طریق تغذیه آبخوان های گل گهر 
تأمین شود. این شرکت مشاوره ای بر اساس تحقیقات خود در 
سال 93 اعالم کردبا برآوردهای به دست آمده می توانیم  بیش از 
4 میلیون مترمکعب آبی را که 9 ساعت از دشت به کفه ی نمک 
خیرآباد سرازیر می شود و شور شده و تبخیر می شود را به داخل 
زمین  دشت چاه دراز هدایت کنیم.

 یکی از طرح هایی که موردنظرمان است و امیدواریم بتوانیم 
آن را عملیاتی کنیم طرح جلوگیری از تبخیر5 میلیون مترمکعب 
آب شرب در سال در سد تنگوییه است که امیدواریم بتوانیم با 
دریافت طرح های قابل قبول و مقرون به صرفه آن را نیز اجرا کنیم.

440  میلیارد مترمکعب بارش کل ایران است ولی 
296 میلیارد مترمکعبش فقط تبخیر می شود و این در حالی است 
که کشاورزان ما که بیش از 90 درصد آب را مصرف می کنند 
معطل 55 میلیارد مترمکعب آب هستند پس بنابراین نتیجه 
می گیریم هر قطره از این مقدار را که بتوانیم به چرخه مصرف و 
طبیعت برگردانیم به اقتصاد مقاومتی کمک شایانی کرده ایم.

به گزارش روابط عمومی ش��رکت سنگ آهن 
گهرزمی��ن هم زمان با هفت��ه منابع طبیعی و 
روز درخت��کاری30 هکتار از اراضی گهرزمین 
زیر کش��ت رفت و به کاشت۸0 گونه گیاهی 

تعلق گرفت. 
در این مراسم که با حضور مدیرعامل، معاونین 
و مدی��ران گهرزمین و همچنی��ن فرماندهان 
نیروی انتظامی و س��پاه برگزار شد، مهندس 
علی اکبر پوریانی مدیرعامل شرکت سنگ آهن 
گهرزمین با اشاره به تالش و کوشش کارکنان 
در قس��مت های مختلف این ش��رکت گفت: 
عرصه، عرصه خدمت اس��ت و باید همه ی ما 
به وظیفه ای که بر عهده گرفته ایم به درس��تی 
عمل کنیم. وی معادن را امانت های گران بهایی 
دانست که باید ضمن حفظ محیط زیست، در 
اس��تفاده درس��ت از این منابع و سرمایه های 
خدادادی کوشید. مدیرعامل گهرزمین با تأکید 
بر ایجاد فضای س��بز در حاشیه معادن افزود: 
امید است با برنامه ریزی های انجام شده بتوانیم  
به صنعت فضای س��بز در این محیط معدنی 
و صنعتی رونق بیش��تری ببخش��یم. در ادامه 
مهندس دالوریان معاون اداری و پش��تیبانی 
ش��رکت  طی س��خنانی عنوان کرد: در طرح 
توس��عه فضای س��بز در گهرزمین احداث۸0 
هکتار فضای سبز را پیش بینی کرده بودیم که 
سال گذشته40 هکتار از این فضا زیر پوشش 
رفت و امسال30 هکتار. وی به کاشت هشتاد 
گون��ه گیاهی در این می��زان از اراضی معدنی 
اش��اره کرد و گفت: امیدواریم با توسعه فضای 
سبز و زیر پوشش بردن این منطقه با درختان 
متناسب با آب و هوای منطقه در احیای منابع 
طبیعی گام اساس��ی برداریم. وی افزود: برای 
اولین بار در کش��ور است که کاشت گونه های 
گیاهی مختلف بر روی دامپ باطله را داشته ایم 

که این در نوع خود بی نظیر می باشد.
دکتر هاش��م کنش��لو مش��اور فضای س��بز 
گهرزمی��ن نیز ک��ه از دیگر س��خنرانان این 

مراسم بود با اش��اره به فعالیت های گسترده 
و ماندنی در قس��مت فضای س��بز گهرزمین 
اظهار داشت: کاشت گونه های گیاهی بر روی 
دامپ باطله طرحی جدید و نوین در س��طح 
معادن کش��ور و حتی خاورمیانه اس��ت. وی 
ضمن تشکر و قدردانی از مدیران و کارکنان 
گهرزمین به واس��طه داشتن روحیه همکاری 
اف��زود: طرح جامع فضای س��بز از طرح های 
بسیارخوبی اس��ت که می تواند الگوی بسیار 
خوبی در س��طح استان باشد. وی با بیان این 
مطلب که نهال های کاش��ته ش��ده برای این 

منطقه براساس مطالعات علمی انتخاب شده 
است، اظهار کرد: توجه به فضای سبز، توجه 

به سالمت کارکنان و مردم است.
مشاور محیط زیس��ت گهرزمین همچنین به 
طرح احیای جنگل ها که پیشتر در گهرزمین 
کلید خورده بود اشاره کرد وگفت: ما خود را 
مؤظف می دانیم این طرح را بیش��تر توسعه 
بخش��یم چون بر این اعتقاد و باور هس��تیم 
که حفاظت از منابع طبیعی، محیط زیست، 
زیبایی و سرسبزی منطقه از اصول و اولویت 

تالش در استخراج معادن است.

هم زم��ان ب��ا هفت��ه منابع طبیع��ی، آیین 
درختکاری در ش��رکت معدن��ی و صنعتی 
گل گهر با حضور مدیر عامل، اعضای هیئت 
مدی��ره و ش��ورای مدیران ش��رکت، صبح 
چهارشنبه برگزار و21 هزار نهال کشت شد. 
 مدی��ر عام��ل ش��رکت معدن��ی و صنعتی 
گل گهر س��یرجان در این مراس��م گفت: با 
کش��ت21 هزار اصله نهال بر میزان فضای 
سبز گل گهر، میزان قابل توجهی افزوده شد. 
وی از گونه های ش��ورگز، طاغ، اتریپلکس، 

گزش��اهی، قره داغ، خرزه��ره، اُکالیپتوس، 
ایالنتوس، زیتون تلخ و بادام کوهی به عنوان 
نوع درختچه هایی یاد کرد که مناس��ب این 

محیط هستند و کشت شده اند.
مهن��دس تق��ی زاده گفت: س��ال گذش��ته 
نی��ز250 هکت��ار از اراضی مس��یر جاده با 
25 ه��زار اصله نهال زیر کش��ت رفت. وی 
افزود: طبق برنامه ریزی انجام شده شرکت 
گل گهر درپی ایجاد5000 هکتار فضای سبز 
در منطقه اس��ت. مدیرعامل شرکت معدنی 

و صنعت��ی گل گه��ر در ض��رورت توس��عه 
فضاه��ای طبیع��ی ب��ا پوش��ش گیاهی و 
نقش محیط زیس��ت در س��المت جس��م و 
روح کارکن��ان معادن گف��ت: باید تدبیری 
اندیش��ید تا با اتخاذ سیاست های مناسب و 
برنامه ریزی مطلوب، در کنار رشد و توسعه 
صنعت، در راه حفظ محیط زیست نیز قدم 

برداشت. 
مهندس تقی زاده افزود: رعایت این موارد و 
توسعه ی صنعتی  مسالمت آمیز  همنشینی 
با دغدغه های زیس��ت محیطی را به اختصار 
می توان»صنعت سبز« نام نهاد. صنعت سبز 
عام��ل حفظ محیط زیس��ت اس��ت و بر آن 
است که نگاه توس��عه ای روزگاران گذشته 
را تصحیح و بازنگری کن��د. وی افزود: این 
صنعت؛ فرصت مناس��بی برای کارآفرینی، 
توس��عه و انتق��ال فن��اوری را در کاه��ش 
تغییرات آب و هوایی پدید می آورد. صنعت 
سبز شکرگزاری عملی، از منابع و ثروت های 
خدادادی اس��ت که در دل زمین قرار داده 
شده اند و بشر مأمور است تا با کمک  عقل و 
دانش خویش آن ها را برای سعادت خویش 

به استخدام درآورد.
وی همچنین گفت: توس��عه فضای سبز در 
حاشیه معادن ضروری است و ما با احساس  
این ضرورت و اهمیت با کش��ت ده ها هزار 
نهال در هر سال به این مهم اقدام می کنیم 
و اذع��ان داریم در محیط ه��ای معدنی اول 
باید ایمنی و س��المت کارکن��ان را تأمین 
ک��رد آن گاه ب��ه کارکرد آن ه��ا در تولید و 
فراوری توجه کرد. تقی زاده همچنین یکی 
از نعمت ه��ای ارزانی ش��ده ازطرف خداوند 
ب��ه مردِم خطه ی س��یرجان را منابع بزرگ 
طبیع��ی و خدادادی مع��ادن با ذخیره های 
ف��راوان اعالم کرد و اضافه نمود ما باید قدر 
ای��ن دو را در کنار هم بدانیم و از این منابع 

استفاده درست به عمل آوریم.

همزمان با هفته منابع طبیعی 

30 هکتار از اراضی گهرزمین زیرکشت رفت 
با هدف احیای صنعت سبز صورت گرفت:  

کشت 21 هزار اصله نهال درگل گهر
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نگارستان

 از یک سال پیش شرکت جهان فوالد 
س��یرجان به عنوان معی��ن اقتصادی 
بل��ورد ب��ا هم��کاری و بهره گیری از 
دانش کارشناسان حوزه های مختلف 
پروژه های زیربنای��ی خود را با توجه 
به نیاز سنجی هایی که صورت گرفته 
تعریف و در حال اجرای آن می باشد. 
مهن��دس علی عباس��لو مدی��ر عامل 
شرکت جهان فوالد سیرجان با اعالم 
این مطل��ب گفت: عملکرد ش��رکت 
جهان فوالد در منطقه بلورد به عنوان 
معین اقتصادی این ش��هر قابل توجه 
بوده و ش��هروندان و مسئوالن بلورد 
ب��ه این امر اذعان داش��ته و اقدامات 
ص��ورت گرفت��ه را گامی ارزش��مند 
در جهت عم��ران و آبادان��ی منطقه 

می دانند. 
وی این مطالب را هفته گذش��ته در 
جمع خبرن��گاران س��یرجانی که به 
دعوت آن ش��رکت در منطقه حضور 
یافته بودن��د بیان کرد و اضافه نمود: 
عمل به مس��ئولیت های اجتماعی آن 
ه��م در قالب ط��رح اقتصاد مقاومتی 
از افتخارات ماس��ت و خدا را ش��کر 
می کنیم ک��ه با الطاف خ��ود زمینه 
موفقی��ت جهان ف��والد را در تکمیل 
چرخه تولی��د فراهم کرد تا بتواند در 
کنار تولید و توس��عه اشتغال به این 
مهم نیز در مس��ئولیت های اجتماعی 

خود بپردازد. 

 سیاستشناساییطرفیتها
مهندس مس��عود میرمحمدی مدیر 
پروژه ی معین اقتصادی بلورد نیز در 
رویکرد شرکت جهان فوالد  خصوص 
گرفته  سرمایه گزاری های صورت  در 
گفت: ش��رکت سیاست ما شناسایی 
ظرفیت ه��ا و پتانس��یل های منطقه 
بلورد و تالش برای ش��کوفایی، ارتقا 
و بهینه س��ازی ای��ن ظرفیت ها بوده 
اس��ت. وی اف��زود: در همین راس��تا 
توج��ه به صنایع دس��تی منطقه که 
ش��امل گلیم و قالی بافی است مورد 

توجه ویژه قرار گرفت.
میرمحم��دی گف��ت: از آن جایی که 
ش��عار مدیران ش��رکت جهان فوالد، 
آموزش و ارتقاء توانمندی شهروندان 
برای نیل به اهداف توس��عه ای است 
در بَدو امر یکی از مدارس بلورد را که 
سال ها بالاستفاده مانده بود بازسازی 
و به عن��وان نمایندگی آموزش فّنی و 
حرفه ای مورد بهره برداری قرار دادیم. 
در ای��ن مرکز رش��ته های گلیم بافی، 
قالی باف��ی، خیاطی، صنایع دس��تی 
و جوش��کاری آرگون ب��ه هنرجویان 

آموزش داده می شود. 
میرمحمدی با اش��اره ب��ه اینکه این 
مرکز تاکنون280 نفر از عالقه مندان 
را آم��وزش داده افزود: در راس��تای 
حمایت از تولید و ایجاد اش��تغال نیز  
به ویژه اش��تغال های ُخ��رد و خانگی 
650 نف��ر از اهال��ی محل ب��ه بانک 
رسالت معرفی و تسهیالت با کارمزد 

پایی��ن دریافت کرده ان��د. همچنین 
آموزش دی��دگان  ب��رای  کارگاه��ی 
رش��ته ی خیاطی فراهم ش��ده که با 
موافقت مدیران شرکت جهان فوالد 
مقرر ش��د لباس فرم شرکت توسط 
خیاطان آموزش دیده ی همین مرکز 

تهیه و از ایشان خریداری شود. 

 ایجاداقامتگاهبومگردی
وی افزود: اقدام دیگر معین اقتصادی 
بلورد تالش برای به ظهور رس��اندن 
پتانس��یل تفریح��ی گردش��گری در 
منطق��ه بل��ورد اس��ت. آب و هوای 
مناس��ب و طبیعت فوق العاده و بِکر 
منطقه بلورد در کنار بناهای تاریخی 
و همچنی��ن باغ س��نگی ظرفیتی را 
ایج��اد ک��رده اس��ت که مدی��ران و 
کارشناس��ان ش��رکت جهان فوالد را 
ترغی��ب ک��رده تا در این ح��وزه نیز 
میرمحمدی  دهن��د.  انجام  اقداماتی 
افزود: در همین راس��تا تفاهم نامه ای 
با آم��وزش و پرورش امض��اء و یکی 
از م��دارس متروک��ه را به عنوان یک 
اقامت��گاه بوم گردی مورد بازس��ازی 
قرار گرفته است. این خانه بوم گردی 
قرار اس��ت به عن��وان بزرگترین خانه 
مورد  کشور  جنوب ش��رق  بوم گردی 
بهره برداری قرار گی��رد. در نزدیکی 
کتابخانه ی  بوم گ��ردی  خان��ه  ای��ن 
بلورد نیز مورد بازس��ازی قرار گرفته 
و2000 جل��د کتاب به این کتابخانه 

اهدا شده است. 

مدی��ر پروژه معین اقتص��ادی بلورد، 
اقدام بسیار ارزش��مند دیگر شرکت 
جهان ف��والد را در راس��تای توس��عه 
گردش��گری و رش��د اقتصاد بر پایه 
گردش��گر در منطقه دانست و گفت: 
مرّم��ت خان��ه ی شجاع الس��لطان با 
بهره گی��ری از ی��ک تی��م حرف��ه ای 
مرّمت و بازسازی بناهای تاریخی نیز 

در همین راستاست. 
وی گف��ت: مرّمت این اث��ر می تواند 
کن��ار  در  را  مناس��بی  جاذب��ه ی 
مجموع��ه ی بوم گ��ردی باغ س��نگی 
ک��ه آن نیز در حال انجام می باش��د، 
ایجاد کند و گردش��گران زیادی را از 
داخل و خارج از کشور به این منطقه 

بکشاند. 
وی افزود: از آنجایی که منطقه بلورد 
دارای اقلی��م خ��اص و آب و ه��وای 
متفاوت اس��ت که گونه های متفاوت 
درخت��ان و پوش��ش گیاهی منحصر 
جهان ف��والد  ش��رکت  دارد  به ف��رد 
به عنوان معین اقتصادی بلورد به این 
مه��م نیز توجه خاص نش��ان داده و 
در قالب تفاهم نامه ای که با اداره کل 
منابع طبیعی اس��تان داش��ته ایجاد 
20 هکت��ار جنگل کاری ب��ا درختان 

مناس��ب با آب و هوای منطقه، نصب 
تابلوهای مراقبت از جنگل ها، ساخت 
ایس��تگاه اطف��اء حری��ق جنگل ه��ا 
و مرات��ع و س��اخت دفت��ر مرک��زی 
تحقیقات کش��اورزی م��ورد توجه و 

اقدام قرار گرفته است. 

 اصالحالگویکشت
ش��رکت  ک��ه  دیگ��ری  ح��وزه ی 
جهان فوالد به آن ورود کرده موضوع 
اصالح الگوی کشت و نژاد دام است. 
میرمحم��دی در همی��ن رابط��ه به 
خبرن��گاران توضیح داد ک��ه با عقد 
تفاهم نامه ای با اداره جهاد کشاورزی 

در خصوص اصالح الگوی کشت،80 
هکتار از اراضی منطقه چهارگنبد به 
کاشت گل محمدی اختصاص یافته 
و ب��ا توجه به تحقیقات انجام ش��ده 
اطمینان داریم اقلیم منطقه حتی از 
قمصر کاش��ان و الله زار بردسیر نیز 
برای کش��ت این محصول مناسب تر 
است. وی افزود: در زمینه اصالح نژاد 
دام نی��ز یک مجموعه40 رأس��ی بُز 
س��انن و300 رأس��ی میِش افشار با 
پیش��رفت ح��دود80 درصد در حال 

راه اندازی می باشد. 
یک��ی از ش��عارها و اف��ِق دیدهای��ی 
که ش��رکت جهان فوالد ب��رای بلورد 

ترس��یم کرده است اش��تغال زایی با 
ش��عار محوری»بلورد ب��دون بیکار« 
اس��ت ک��ه ب��ه گفت��ه مدی��ر معین 
اقتص��ادی مقرر گردیده در قالب این 
طرح کلی��ه متقاضی��ان جویای کار 
منطقه بلورد به این ش��رکت معرفی  
ش��وند و با هماهنگی های الزم پس 
از آموزش فّنی و حرفه ای و پرداخت 
تسهیالت شغل پایدار کسب نمایند. 

 استفادهازدانشمتخصصان
به گ��زارش خبرنگار ما در نشس��تی 
ک��ه در پای��ان این بازدی��د با حضور 
فرماندار، بخشدار محل و مدیرعامل 
شرکت جهان فوالد در تاالر اجتماعات 
بخشداری بلورد برگزار شد، فرماندار 
س��یرجان اقدام��ات ص��ورت گرفته 
توسط شرکت جهان فوالد در منطقه 
بل��ورد را س��تود و از هّمت، تالش و 
نگاه توسعه محور مدیران این شرکت 

تقدیر کرد. 
منص��ور مکی آبادی یک��ی از دالیل 
موفقی��ت ش��رکت جهان ف��والد در 
اجرای پروژه ها و طرح های ش��ان در 
منطق��ه بل��ورد را اس��تفاده از دانش 
فّن��ی متخّصص��ان ای��ن ش��رکت و 
بهره گی��ری از دیگر کارشناس��ان در 
تصمیم گیری ه��ای راهبردی قلمداد 
کرد و ابراز امی��دواری نمود: با ادامه 
این روند ش��اهد ی��ک پایلوت موفق 
ب��رای الگوس��ازی و ارائه در س��طح 

کشور باشیم.
مهندس عباس��لو مدیرعامل شرکت 
جهان فوالد و معی��ن اقتصادی بلورد 
نی��ز در جریان نشس��ت خب��ری با 
خبرن��گاران اقدامات ص��ورت گرفته 
را تالش��ی ب��رای ارتقاء هم��ه جانبه 
س��طح زندگی ای��ن منطق��ه خواند 
و اب��راز امیدواری کرد ب��ا حمایت و 
هم��کاری هم��ه مس��ئوالن و مردم 
بتوانیم فردای بهتری را برای خود و 
فرزندان م��ان رقم بزنیم. وی در انتها 
از همه کارشناس��ان و صاحبان فکر 
و ای��ده دعوت کرد نظرات، طرح ها و 
ایده های خود را به این ش��رکت ارائه 
دهند ت��ا در صورت اجرایی بودن در 
مسیر رشد و توس��عه مورد استفاده 

قرار گیرند.
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| بازسازی کتابخانه و اهداء 2000 جلد کتاب |

| کاشت درختان تزئینی و زیباسازی محیط اقامتگاه بوم گردی |

| اجرای پروژه اقامتگاه بوم گردی در منطقه گردشگری باغ سنگی |

 مرمت عمارت تاریخی شجاع السلطان
 می تواند جاذبه ی مناسبی را در کنار مجموعه ی
 بوم گردی باغ سنگی که آن نیز در حال انجام می باشد،
 ایجاد کند و گردشگران زیادی را از داخل و خارج از کشور
 به این منطقه بکشاند

مدیرعامل شرکت جهان فوالد
در بازدید از طرح های عمرانی و فرهنگی بلورد:

از ایده های نو
 استقبال می کنیم 

 سیاست ما شناسایی ظرفیت ها و پتانسیل های منطقه است
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| بهره برداری از نمایندگی مرکز آموزش فنّی و حرفه ای |

| بازسازی مدرسه متروکه در قالب اقامتگاه بوم گردی |

| بازدید از عملیات مرّمت خانه شجاع السلطان ) حسین خان بچاقچی ( |

| بازدید مدیرعامل شرکت جهان فوالد از پیشرفت پروژه های بلورد  |

| بازدید خبرنگاران و اصحاب رسانه از پروژه های در حال اجرا |

| تأمین تجهیزات و عملیات بازسازی سالن ورزشی |
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◄ ◄ امور عمرانی بقاع و موقوفات 
 بقعه متبرکه امامزاده علی )علیه الّسالم(: 

1- تعمیر و اصالح باغات پس��ته )ک��ود دهی، پیوند درختان 
پسته،  زدن علف های هرز، سمپاشی( 

2- اصالح و تعمیر سنگ های شکسته صحن جنوبی و احداث 
سرویس بهداشتی اختصاصی ساختمان امور اداری 

3- اندود و کاهگل پشت بام اتاق های موتورخانه و سقف کاذب 
ساختمان زیرزمین خیابان انقالب 

4- پیگیری و تأمین اعتبار خرید س��ه دستگاه هواساز جهت 
سیستم سرمایش و گرمایشی و تعمیرات کارخانه یخ سازی 

 بقعه متبرکه امامزاده احمد )علیه الّسالم(:
1- تکمیل آینه کاری داخل تربت خانه و شروع آینه کاری سقف 

رواق ها 
2- طراحی نمای ضلع غربی رواق ها 

3- شیروانی پشت بام سردرب و اتاق های ضلع غربی با ورق و 

باز نمودن داربست اطراف سردرب و گلدسته ها 
4- جداس��ازی و حف��اظ داخل تربت خانه قس��مت آقایان و 

خانم ها با کتیبه قاب استیل و شیشه 
 بقعه متبرکه امامزاده محمد )علیه الّسالم(:

1- سفارش ساخت 24 عدد پنجره جهت رواق ها توسط خّیر 
 بقعه متبرکه امامزاده حسنین )علیهم الّسالم(:

1- باال آوردن کف تربت خانه و ضریح مطهر 
2- تعویض درب ورودی تربت خانه و نصب چراغ روش��نایی 

در صحن امامزاده 
3- گچ کاری داخل و تعمیر ایزوگام پشت بام تربت خانه 

 بقعه متبرکه امامزاده حمزه )علیه الّسالم(:
1- محوطه سازی 

◄ ◄ واح�د حقوقی:  اخ�ذ آرای متعدد در خصوص 
حف�ظ و نگهداری موقوف�ات، جلوگی�ری از تصرفات 

عدوانی و اجرای احکام له موقوفات ثبتی:
 افراز اراضی قلعه س��نگ به میزان 100 هکتار در هیئت 

موقوفات شهرستان سیرجان 
 اخ��ذ س��ند مالکی��ت بقع��ه متبرک��ه امام��زاده علی 

)علیه الّسالم( 
 صدور سند 70 رقبه از امالک وقفی شهرستان سیرجان 

توسط واحد ثبتی با همکاری اداره ثبت اسناد و امالک.

◄ ◄ واحد فرهنگی
 ط��رح آرامش بهاری به مدت 15 روز و طرح معرفت با 

حضور 30 نفر روحانی و خادمین افتخاری. 
 برگزاری مس��ابقات قرآنی 41 دوره همراه با  اعزام 30 

نفر به مرحله استانی به عنوان نفرات برتر. 
 برگزاری جش��ن های والدت و شهادت در بقاع متبرکه 

شهرستان. 

 برگزاری ش��ب های قدر با حضور فراوان مردمی درکل 
بقاع متبرکه با صرف افطاری.

 برگزاری مراسم عید غدیر و عید قربان در بقاع متبرکه.
 اجرای نیات واقفین خیراندیش در طول س��ال در بقاع 

متبرکه، مساجد و هیات های مذهبی.
 برگزاری مراس��م طرح س��وگواری و عاشورایی ایام ماه 

محرم در بقاع متبرکه با صرف سفره تبرکی.
 برگزاری مراسم استقبال از زائرین پاکستانی در ورودی 

شهر سیرجان به سمت پیاده روی اربعین )10 هزار نفر (
 برگزاری مراس��م دهه آخر سفر و همچنین هفته وقف 

در کاروانسرای آقا ابراهیم و بقاع متبر.
 برگزاری سوگواری یاس نبوی در بقاع متبرکه، مساجد 

و هیئت  های مذهبی.
 اج��رای آزمون حفظ و مفاهیم قرآن کریم با همکاری 

اداره ارشاد و آموزش و پرورش.

احمدعلی قاسمی 

عشایر نقش بسزایی در رونق اقتصادی استان 
کرمان داشته و دارند و حدود 60 درصد مواد 
پروتئینی مورد نیاز شهروندان توسط 25 ایل 
و طایفه مستقل در شهرستان تأمین می شود. 
بر اس��اس جمعی��ت ایلی و عش��ایری ایالت 
افش��ار، بچاقچی، رائینی، لری میرزا حس��نی، 
لری سهراب خانی، شول، قرایی و سایر طوایف 
توانسته اند با دارا بودن حدود 400 هزار رأس 
دام سبک و 20 هزار رأس دام سنگین حدود 
2 هزار و دویست تن گوشت، 1000تن شیر، 
250 ت��ن پش��م، 120 تن کش��ک و 55 تن 
پنیر س��هم قابل توجه��ی در نیازهای لبنی و 

پروتئینی شهر سیرجان را تأمین نمایند.
اما با توجه به دو مشکل عمده ی استان یکی 
کمبود مناب��ع آب و دیگری خشک س��الی و 
فقر منابع طبیعی، شرایطی به وجود آمده که 
قیمت منابع طبیعی و هزینه ی تمام ش��ده ی 
پ��رورش دام در زندگی عش��ایری، ش��رایط 
زندگی و اقتصادی عشایر را درتهدید و فشار 
قرار داده و با توجه به اینکه در فرایند توسعه 
همواره در کش��ورها زندگی کوچ رو در بخش 
عش��ایری به س��مت  نیمه ک��وچ رو و یکجا 
نش��ین حرکت می کند. این امر ش��رایطی را 
ب��ه وجود می آورد که در پ��رورش دام فرایند 
صنعتی تقویت ش��ده و به دلی��ل افزایش در 
آمد، اش��خاصی که ریشه ی زندگی عشیره ای 

دارند به تدریج  در ش��هرها س��اکن شوند در 
حالی که می توانس��تند به جای ش��هر، جذب 
روستاها شده و به پرورش دام مبادرت ورزند. 
براس��اس یک آمار در سال 1351  در حالی 
که عشایر شهرس��تان حدود 6 میلیون رأس 
س��بک و س��نگین را به خود اختصاص داده 
بودند اما رش��د بخش کش��اورزی به دلیل نا 
متوازن بودن، ش��رایطی حاکم کرد که عشایر 
به جای اینکه شیوه ی پرورش خود را از سمت 
کوچ رو به س��مت یکجا نشین سوق دهند از 
آن فاصل��ه گرفتند و دام های خود را فروخته 
و میزان دام شهرس��تان به یک ششم تقلیل 
یافت. ارزیابی های آن روز نش��ان داد منش��أ 
این امر رشد بخش کشاورزی مستقل از رشد 
جامعه عش��ایری و زندگی عش��یره ای بود در 
حالی که می بایس��ت توازن در این امر برقرار 
باش��د تا ش��اهد چنین امری نباشیم. این به 
مثابه بدن یک فرد اس��ت که همه ی اعضای 
بدنش به یک تناسب رشد ولی یکی از پاهای 
آن بیشتر از سایر قسمت های بدن رشد پیدا 

کند و اصلی ترین رسالت پاهای انسان که راه 
رفتن است دچار اختالل گردد. 

از این رو الزم اس�ت برای تقویت زندگی 
عشایری:

◄ اوالً عشایر را به عنوان یک شیوه ی زندگی 
ببینیم و یک سیس��تم ت��ا بخش های مرتبط 
ب��ا آن از جمله کش��اورزی،  محیط زیس��ت، 
آب و امنیت شغلی و ش��رایط زندگی به طور 

هماهنگ رشد پیدا کند.
◄ ثانیاً با توجه به اینکه جامعه ی عش��ایری 
می تواند به دلیل پایین بودن هزینه ی اشتغال 
ک��ه ح��دود 106 میلی��ون برای هر ش��غل 
می باش��د، با توجه به اینکه در س��ایر مشاغل 
برای هر ش��غل به طور متوس��ط300 میلیون 
تومان الزم اس��ت، از این فرصت اس��تفاده و 
با یک سوم هزینه، س��ه برابر سایر فعالیت ها 
ش��غل ایجاد کنی��م. دوم با توجه ب��ه اینکه 
در زندگ��ی عش��ایر و اقتصادش��ان روش ها و 
ش��یوه های پرورش دام مبتنی ب��ر بهره وری 

بیش��تر اس��ت هم اکنون که هر فرد عش��ایر 
به دلیل ش��رایط اقتصادی مجبور است برای 
تولی��د هر کیلو گوش��ت گوس��فند 93 هزار 
توم��ان هزینه نماید و برای هر کیلو ش��یر بز 
به صورت س��ّنتی 9 هزار توم��ان قیمت تمام 
شده و هزینه شامل می شود، شرایط را طوری 
ب��رای عرضه و تقاضا در نظر بگیریم که برای 
حفظ بخش س��ّنتی زندگی عش��ایری قیمت 
تعریف نکنی��م و مکانیزم ب��ازار یعنی عرضه 
و تقاضا قیمت هر محصول س��ّنتی را تعیین 
نماید که این سیاست هم اکنون توسط دولت 

انجام می گیرد. 
◄ ثالث��اً باتوجه به اینکه هر فرد س��اکن در 
ش��هرها 940 هزار تومان یارانه غیر مستقیم 
استفاده می کند مانند آب، برق و سایر موارد 
درصورتی ک��ه ه��ر فرد عش��ایر ح��دود350 
هزار تومان که می ت��وان این تفاوت را جهت 
سرمایه گذاری در بخش های مورد نیاز زندگی 
عش��ایر در نظر گرفت و شاهد افزایش درآمد 

برای عشایر شد.
◄ رابع��اً با توجه به اینکه جامعه ی عش��ایر 
4 بس��تر قابل توجه ک��ه عبارتند از فصل دام 

و طی��ور، زنبورداری، کش��اورزی فصل صنایع 
دس��تی، فص��ل گردش��گری، فص��ل گیاهان 
دارویی ب��ا س��رمایه گذاری در این فصول در 
شهرس��تان س��یرجان بیش از 50 هزار شغل 
به عنوان ش��رایط بالقوه جامعه عش��ایری در 
نظ��ر گرفت و آن را ب��ا برنامه ریزی به بالفعل 

تبدیل نمود. 
◄ خامساً با توجه به اینکه محصوالت عشایر 
اس��تان کرمان بسترهایی هستند که می توان 
ب��ا اقتصادی نمودن آن ها بخ��ش صادرات را 

افزایش داد/ به امید آن روز

خشکسالی و کاهش منابع آبی، حیات عشایر را تهدید می کند 

اقتصاد  عشایر
 ارائه چند راهکار برای بهبود زندگی عشایری 

از سوی اداره 
اوقاف و امور خیریه سرجان 
تشریح شد:

عملکرد
 اداره اوقاف
در سال 97 

 HSEآگهي جذب نيروي
در شركت معدني و صنعتي گل گهر و شركت هاي تابعه 
و شركت  خود  نياز   مورد  انساني  نيروي  دارد جهت  نظر  در  گهر  گل  و صنعتی  معدنی  شركت 
و تست های  كتبي، مصاحبه تخصصي  آزمون  برگزاري  از طريق  ليسانس  تابعه، در مقطع  هاي 

روانشناختی به صورت قراردادي نيرو جذب نمايد. 
به آدرس  افراد عالقه مند می توانند برای ثبت نام از تاریخ 97/12/15 تا تاریخ 97/12/27 

اينترنتي  )www.hrdms.ir( مراجعه نمايند.

سركار خانم

 زهـرا 
مکی آبادی 
كس�ب مق�ام اول ودوم مس�ابقات 

استانی را به شما تبريک عرض می نماييم . 
باتش�کر از مربی ش�ما س�ركار خانم فاطمه زحمتکش 
ونماينده محترم سبک استان استاد عليرضا عبداللهی 

خانواده

دايی عزيزمان 

جناب آقای 
محمدحسين 

محياپور
كسب مقام اول كش�وری در رده سنی جوانان و مقام سومی 
در رده س�نی بزرگساالن مسابقات پاورليفتينگ بدون لوازم 
را حضور شما تبريک عرض نموده، از خداوند منان پيشرفت 

در تمام مراحل زندگی را آرزومنديم.

خواهرزاده هايت؛ علی، ايليا و كسرا

جناب آقای حاج شهباز حسن پور 
نماينده محترم سيرجان 

جناب آقای منصور مکی آبادی 
فرماندار محترم سيرجان 

جناب آقای مهندس محسن آرش 
معاون محترم  برنامه و بودجه فرمانداری 

جناب آقای مهندس بيگلری 
معاون محترم عمرانی فرمانداری 

جناب آقای مهندس عماد 
بخشدار محترم مركزی سيرجان 

جناب آقای احمد اسدی 
معاون محترم بخشداری 

جناب آقای احمد احمدی پور 
رياست محترم اداره آب و فاضالب روستايی 

جناب آقای وحدتی
 معاون محترم اداره آب و فاضالب روستايی 

بدينوس�يله از ش�ما بزرگواران جهت پيگيری و حمايت از پروژه آب رسانی و لوله گذاری به روستای كريم آباد 
كفه تقدير و تشکر فراوان به عمل می آيد. 

اعضای شورای روستای كريم آباد كفه 



با هدف ارتقا امنیت مردم 
در آستانه نوروز انجام شد:

اجرای طرح
 4 روزه پاکسازی 
نقاط آلوده

حوادث
4535  620  0913حوادث و اتفاقات پیرامون خود را به ما اطالع دهید

کانال خبری نگارستان
@negarestan_news

آخرین اخبار و تصاویر حوادث را با ما در اینستاگرام دنبال کنید

havaades.negarestan

در هنگام اخذ پول از بانک از نمایش آنها در بیرون 
شعبه بپرهیزید و مراقب سارقان در کمین باشید.

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان 

 شماره 1166 
15 شنبه 25 اسفند 1397 

گروه حوادث: سارق وسائل داخل خودرو، که کیفی 
را از داخل یک پراید س��رقت کرده بود، هیچگاه فکر 
نمی کرد که یک دانش��جو غیربومی را در چه دردسر 

بزرگی انداخته است. 
گ��زارش خبرنگار نگارس��تان حاکی اس��ت، یک جوان 
دانش��جو اهل یکی از ش��هرهای اس��تان های همجوار 
خ��ودروی خود را روز چهارش��نبه در حوالی دانش��گاه 
صنعت��ی س��یرجان پارک ک��رده و به داخل دانش��گاه 
می رود. او وقتی چند س��اعت بعد باز می گردد متوجه 
می شود که کیف وی به همراه تمامی وسائل داخل آن 
به س��رقت رفته است. در کیف وی لپ تاپ، چند فلش 
مموری، چند خودکار قیمتی، مدارک، هارد و... موجود 
بوده است. اما موضوعی که این دانشجوی فوق لیسانس 
عمران را به ش��دت نگران کرده بود پایان نامه ارش��د او 

ب��ود که در لپ تاپ و روی یکی از فلش مموری ها وجود 
داشت و حاصل زحمات چندین ماهه او بود که برایش 

بسیار ارزش داشت. 
این دانش��جو به خبرنگار نگارستان گفت: وقتی متوجه 
سرقت گردیدم بسیار شوکه شدم. پایان نامه ام مهمترین 
چیزی بود که سرقت شده بود و قطعاً برای سارق هیچ 
ارزشی نداشت؛ اما حاصل زحمات چندین ماهه من بود. 
بالفاصله پلیس را در جریان گذاشتم و مأموران کالنتری 
14 نجف شهر به محل حادثه آمدند. پلیس آگاهی نیز 
تحقیقات گس��ترده ای آغاز کرد تا اینکه زحمات آن ها 
نتیج��ه داد و ب��ا اقدامات فنی نیروی انتظامی س��ارق 
شناسایی ش��د و اموالی که برایم بس��یار ارزش داشت 
کشف ش��د. وی از زحمات سروان قوهستانی و سروان 

عباسی نژاد در این رابطه تشکر کرد.

گروه حوادث: اجرای طرح 4 روزه پاکس��ازی نقاط آلوده 
س��یرجان به همت فرماندهی انتظامی با هدف ارتقا سطح 
امنیت در شهرس��تان هفته گذش��ته با موفقیت اجرا شد. 
فرمانده انتظامی شهرس��تان س��یرجان که در نمایش��گاه 
کشفیات طرح 4 روزه پلیس با خبرنگاران سخن می گفت، 
اظهار داش��ت: در این طرح 15 هزار لیتر س��وخت قاچاق، 
بیش از 200 کیلوگ��رم تریاک، 4300 قرص متادون، 10 
لیتر ش��ربت تریاک، قریب به 3 کیل��و هروئین، حدود 40 
دستگاه وافور، 8800 انواع مواد محترقه، 4 موتورسیکلت و 
2 خودروی س��رقتی، 2 موتورسیکلت سنگین و 2 کانتینر 
لوازم آرایش��ی و لوازم خانگی قاچاق کشف شد. سرهنگ 

محمدرض��ا ایران نژاد ک��ه فرماندار و دادس��تان عمومی و 
انقالب س��یرجان او را همراهی می کردن��د افزود: 22 نفر 
س��ارق، 90 نفر خرده فروش مواد مخ��در و 97 نفر متهم 
تحت تعقیب و محکوم فراری در این طرح دستگیر شدند. 
وی اجرای این طرح را در آس��تانه س��ال نو بسیار ضروری 
و مفید دانست و اذعان داشت: قطعاً با دستگیری متهمان 
فراری و سارقان سابقه دار ارتقا سطح امنیت در سیرجان را 

شاهد خواهیم بود.
دادستان عمومی و انقالب سیرجان نیز در این رابطه گفت: 
مأم��وران پلیس در اجرای این طرح بی��ش از 1900 لیتر 
مش��روب الکلی دست ساز، 8 قبضه سالح غیرمجاز جنگی 

را کشف و440 نفر اتباع بیگانه غیر مجاز را دستگیر کردند.
قاضی محسن نیک ورز ضمن تشکر از اقدامات شبانه روزی 
پلیس بیان داش��ت: مجرمان بدانند در سیرجان جایگاهی 
ندارن��د و در صورت اقدام به اعم��ال خالف قانون قطعاً در 
دام مأموران گرفتار خواهند ش��د. فرماندار ویژه شهرستان 
نیز اضافه کرد: سیرجان از لحاظ سطح امنیت در موقعیت 
مناس��بی در استان قرار دارد و علی رغم جمعیت مهاجری 
که در این شهرس��تان حضور دارد موارد ناامنی مهم بسیار 

کمی گزارش می شود. 
منصور مکی آبادی با اشاره به وجود زیرساخت های مناسب در 
سیرجان تصریح کرد: با پیگیری صورت گرفته خوشبختانه 

با حمایت ش��رکت های معدنی مشکل ساختمان تعدادی از 
کالنتری های س��یرجان حل شده است. ساختمان کالنتری 
12 سیرجان نیز در انتهای بلوار دکتر صادقی مراحل پایانی 
را می گذران��د و احتم��االً تا خرداد ماه س��ال 1398 افتتاح 
خواهد ش��د. فرماندهی انتظامی شهرس��تان س��یرجان از 
مهندس تقی زاده و مهندس طاهری که در ساخت ساختمان 
کالنت��ری 12 حمایت فراوانی کردند، تقدیر کرد. مخاطبان 
می توانند گزارش تصویری و فیلم این نمایشگاه و اقالم کشف 
ش��ده را در پیج حوادث نگارس��تان در اینستاگرام یا کانال 
خبری نگارستان در تلگرام که آدرس آن ها در باالی همین 

صفحه موجود است، مشاهده کنند.

گروه حوادث: مأموران پلیس کالنتری 13 س�یرجان هفته گذش�ته حین اجرای طرح پاکس�ازی نقاط آلوده در شهرستان موفق به کشف یک قبضه 
کلت کمری ش�اه کش طالیی شدند. دادستان عمومی و انقالب س�یرجان در گفتگو با خبرنگار نگارستان ضمن تأیید این خبر بیان داشت: مأموران 
پلیس موفق شدند این اسلحه را در زیر خاک در باغی متروکه در محله خرم آباد سیرجان همراه با 13 فشنگ پیدا کنند. قاضی نیک ورز افزود: یک 

نفر متهم غیربومی نیز در این رابطه دستگیر شد.

  اتفاقی خواندنی در پایان سال

کشف یک قبضهماجرای سرقت پایان نامه یک دانشجو
ُکلت طالیی
 در طرح پاکسازی
 پلیس

خرید و فروش آهن آالت 
و فلزات دست دوم 

 09133791079 - 09133791225
برادران خدانوری 

باالترین قیمت 

درب منزل 

شرکت و مغازه 

بدنسازی و پرورش اندام فلکس
 ارائه برنامه های تخصصی ورزشی و غذایی

مربی: مهدی شول
قهرمان آسیا و کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی

خیابان ولی عصر سالن امام علی 09129152659

ملک تجاری خیابان آیت اهلل سعیدی،
جنب بانک صادرات به متراژ 1۴ قصب به قیمت 

کارشناسی به فروش می رسد.
قیمت کارشناسی 1/700 یک میلیارد و هفتصد 

میلیون تومان
 0991۳۸212۴۳

آگهی تغییرات ش�رکت داتیس صنعت ثمین شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 2۳2۴ و شناسه ملی 10۸60551512 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳0/11/1۳97 - محل شرکت در واحد 
ثبتی س�یرجان به آدرس بخش مرکزی ، شهر سیرجان، گل محمدی ، 
خیاب�ان احمد کافی ، کوچه احمد کافی 7 ، پالک 5 ، طبقه اول ، واحد 
1 کدپس�تی7۸166۳۳115 تغیی�ر یافت و ماده مربوطه در اساس�نامه 
بش�رح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )۴10656( 



پشت پرده 
زمین مشکوک 
روشن نشد

دوس��ه هفته قبل با گزارش همسایگان محل 
و تصویری که فرس��تادند و چاپ شد از وجود 
قطع��ه زمینی در جن��وب می��دان پلیس راه، 
روبروی انبارهای ش��رکت نفت خبر داده شد 
ک��ه در ظاهر آن طور ک��ه در عکس پیدا بود 
با یک مت��ر دیوارچینی عجوالن��ه با بلوک در 
روزه��ای تعطیل خواس��ته اند آن را به تصّرف 

مبارک درآورند.
در آن گزارش آمده بود هیچکدام از دستگاه های 
مسئول اعم از مسکن و شهرسازی، شهرداری، 
جهادکشاورزی و یا اتحادیه امالک سیرجان و 
کرمان مالکیت و مس��ئولیت این قطعه زمین 
را ب��ر عهده نگرفتند و ش��هرداری هم با وجود 
تم��اس و پرس��ش در هم��ان گ��زارش تا این 
لحظ��ه پس از یک ماه هنوز ن��ه جوابی داده و 
نه مش��خص کرده اند در نقش��ه های شهرداری 

این زمین شخصی است یا دولتی. صاحب دارد 
یا بی صاحب اس��ت. پروانه حصارکشی دارد یا 
شبانه کش��ی. پلیس س��اختمان از کنارش رد 
شده یاخیر و اگر خبر نداشته قاعدتاً پس ازآن 
گزارش که دنیا خبرشد،  البد پلیس ساختمان 
هم خبرش��ده این گوشه از ش��هر در نزدیکی 
خودش��ان زمینی در حال خورده شدن است. 
حاال چرا تا این لحظه نه واکنش��ی و پاس��خی 
پیرامون این زمین مشکوک داده نشده ا...اعلم! 
اما در عکس جدید هوایی امروز که محل زمین 

باعالمت قرمز مش��خص ش��ده. لطف��اً برادران 
ش��هرداری یا شهرسازی در این رابطه به مردم 
شفاف سازی کنند در غیر این صورت با ارسال 
این گزارش مردمی و تصاویر مربوطه به برادران 
سازمان بازرس��ی از آن ها می خواهیم به جای 
برادران همشهری ما که سرشان این روزها در 
خدمت گذاری ش��لوغ است و وقت پاسخ گویی 
ندارند الاقل آن ها جوابی بفرس��تند تا ش��اید 
پش��ت پرده ماجرا روشن و خیال همسایگان و 

ساکنان محل راحت شود.

سال بیست و دوم  شماره  1166 شنبه 25 اسفند 1397 

سیاسی  /   اجتماعی /   فرهنگی

امام صادق علیه الّسالم: نوروز روزی است که قائم 
ما و والة األمر ظهور می کنند و آن روزی است که 

قائم ما علیه الّسالم بر دجال، ظفر می یابد و او را در 
زباله دانی کوفه به دار می کشد و روز نوروزی نیست 
مگر این که ما در آن در پی فرج هستیم برای این که 
آن روز از ایّام ما و ایّام شیعه ماست که عجم، آن را 

حفظ کرده در حالی که شما آن را ضایع کردید.

نوروز و تقویم جاللی 
شهسوار صادقی 

تقوی��م ایران» تقوی��م جاللی« ن��ام دارد و این 
نام گذاری داس��تانی دارد که در این یادداش��ت 
مرور می شود. اما پیشاپیش یادآوری کنم تدوین 
این تقویم حاصل تعامل قدرت و معرفت اس��ت که در زمان خودش 

اتفاق افتاده.
تقس��یم و تنظیم زمان از نیازهای اساس��ی بش��ر اس��ت وگاه شمارها 
وتقویم های مختلف ملت ها در پاس��خ به همین نیاز بنیادین به وجود 
آمده اس��ت. تاریخ نش��ان می دهد ایرانیان نسبت به وقت وگذر زمان 
از دقت وهوش��مندی وحس��ن انتخاب خوب و  خ��اص برخوردارند. 
تشخیص ش��ب یلدا به عنوان بلندترین شب سال در دوهزار و پانصد 
سال قبل نشان از دقت وهوشمندی کم نظیر این ملت در وقت شناسی 
دارد. این که در آن زمان چگونه به این تش��خیص دقیق رس��یده اند 
جای بحث  نیس��ت؛ اما مهم این اس��ت امروزه با ابزارهای دقیق این 

تشخیص و دقت به درستی تأیید شده و موجب مباهات است.
در پیوند با موضوع زمان شناس��ی و متناسب با ایام فرارسیدن نوروز  
وقدردانی از دانشمندانی که در این زمینه نبوغ به خرج داده اند الز م 
اس��ت بدانیم در س��ال ۴۷۱  قمری به دستور س��لطان جالل الدین 
ملک ش��اه س��لجوقی یک گروه هفت نفره از دانشمندان به ریاست 
حکیم عمر خیام  ریاضی دان و ش��اعر  نام آش��نای ایران مأمور شدند 
تقویمی تدوین کنند که بر اس��اس آن نوروز ثابت و همواره منطبق 
بر اعتدال باشد. این گروه پس از تحقیق وتالش بسیار این کار را به 
صورت دقیق انج��ام دادند. حاصل کار آن گروه زیر نظر خیام منجر 
به تدوین» تقویم  جاللی « ش��د که وجه تس��میه اش را از س��لطان 
جالل الدین ملک ش��اه س��لجوقی گرفته اس��ت که بانی  این  پروژه 
فرهنگی بوده اس��ت. بدین گونه بود ک��ه تقویم ایرانیان از آن پس به 

نام »تقویم جاللی« شد.  
زم��ان نیز بر همین اس��اس گذش��ت ت��ا این که در روز ش��نبه ۱۱ 
فروردی��ن ۱۳۰۴ باتصویب قانون اساس��ی در مجلس ش��ورای ملی، 
تاریخ و ماه های رس��می ایران وآغاز نوروز نیز مصوب ش��دوهم چنان 
پا برجاست. ماحصل کالم این که تکوین تقویم جاللی همانگونه که 
دراین  نوشته آمده بر اساس نیازهای انسانی واجتماعی به وجودآمده 
ونکت��ه حای��ز اهمیت این ک��ه حاصل تعام��ل س��ازنده وهمگرایی 
جالل الدین س��لجوقی پادشاه وقت ودانشمندان به نام، به ویژه حکیم 
خیام نیش��ابوری بوده اس��ت و این نکته را می آموزد که تعامل بین 
صاحبان قدرت و معرفت به نفع جامعه و طرفین است؛ زیرا حاکمان 
برای ماندگاری در تاریخ باید کارهای ماندگار از خود بر جای بگذارند 
و کارهای ماندگار جز با همکاری دانشمندان میسر نیست. از طرفی 
دانش��مندان برای به فعلیت رس��اندن ایده ها و اندیش��ه های خود به 
همکاری و حمایت کانون های قدرت نیاز دارند. ما که امروز از نتایج 
آن تعامالت بهره می بریم و به پیشینه خود می بالیم؛ به همه کسانی 
ک��ه به غنا و پویایی فرهنگ ای��ران در هر جایگاه و پایگاهی خدمت 
کرده اند مدیونیم و ادای دین این است که حاصل زحمات آنان را به 
نس��ل های جدید منتقل کنیم تا با چهره های نامدار و تأثیرگذار ملّی 
و علمی این کهن مرز و بوم با ش��ور و ش��وق بیشتر آشنا شوند و به 
ایرانی بودن افتخار کنند و با اکتشافات و اختراعات بر این افتخارات 

نیز بیفزایند.

نگاه آخر

معاون سیاسی فرماندار خبر داد:
تشکیل یک پرونده قضائی
برای تبلیغات زودهنگام

معاون سیاسی فرماندار با توجه به برخی تبلیغات علنی انتخاباتی در تماس با 
نگارستان گفت با هرگونه تبلیغات زودرس و خارج از قانون  برخورد می شود. 
وی گفت: اخیراً در فضای مجازی و نشریات محلی مطالبی  از زبان بعضی افراد 
در خصوص انتخابات آینده مجلس منتشرشده که بر اساس قانون هم تبلیغات 
زودهنگام محسوب می شود وهم تخریب افراد که فرمانداری بر اساس وظایف 
قانونی و آیین نامه انتخابات مراتب را به مراجع مرجع قضایی ذیربط  منعکس 
خواهد کرد. وی از تشکیل پرونده ای در همین رابطه در دادسرا خبر داد و گفت: 

کشور قانون دارد و افراد هم از مسیر قانون راه رفتن به مجلس را پیدا کنند.
خودزنی در صدا و سیما 

آش صدا و سیما آنقدر شور شده که رسانه های همسو هم به آن می توپند. 
وطن امروز درباره حاش��یه های پررنگ تر از متن جشنواره تلویزیونی »جام 
جم« با عنوان خودزنی در جام جم! نوش��ت: ش��اید کمتر سازمانی در دنیا 
اینق��در متخصص»اقدام علیه خود« باش��د که صداوس��یمای ما هس��ت؛ 
همچنی��ن کمت��ر س��ازمانی در دنیا اینق��در »علیه خود« هزین��ه کند که 
صداوس��یمای ما می کند و البته در دنیا سازمانی نداریم که بتواند هم برای 
اقدام علیه خود هزینه کند و هم از کس��انی که برای ش��ان هزینه می کند، 
طعنه و کنایه بش��نود! سه شنبه شب پس از اختتامیه جشنواره جام جم که 
یکی از جّدی ترین اقدامات تلویزیون »علیه خود« در چند سال گذشته بود، 
انتقاد ها نس��بت به نحوه داوری و ساختار این جشنواره از سوی تعدادی از 
مجری��ان و چهره های تلویزیونی فضای رس��انه ای را از خود متأثر کرد. چرا 
یک رس��انه باید اینقدر علیه خود هزینه کن��د و برای هزینه کردن علیه 
خود اینقدر انگیزه داش��ته باشد و سازوکار درست کند و ستاره مربع راه 
بین��دازد و با راه رفتن روی اعصاب ملت با زیرنویس های مس��ابقه، هیچ 
عایدی از منظر ارتقای کیفیت و کمیت مخاطب عمومی نداش��ته باش��د 

و دست آخر در کنار این همه فحش بخورد و عکس یادگاری بگیرد؟
غیبت نداشتم مرخصی بودم

محمدرضا عرب گویینی عضو مستعفی شورا که هفته قبل به پرونده های 
وی در دادسرا اشاره شده بود در جوابیه ای نوشت: من در جلسات شورای 
ش��هر غیبت نداشته و مرخصی بوده ام و تائیدیه رئیس وقت شورا موجود 
اس��ت. وی در خص��وص پرونده اتهامی درگیری با ش��هردار هم نوش��ت  
دس��تگاه قضایی در حال رس��یدگی به آن پرونده است و به زودی غلط یا 
درس��ت بودن اتهام وارده از سوی ش��هردار روشن می شود. عرب گویینی 
همچنین در خصوص ش��کایت متقاضیان واحدهای مس��کونی از وی به 
دلی��ل تأخیر در واگذاری واحدها و آنچه آن ها در ش��کایت خود تضییع 
حق خود پنداشته بودند نوشت: در این پرونده برای من قرار منع تعقیب 

صادر شده و پرونده مختومه شده و مدارک به ضمیمه وجود دارد.
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نمایشگاه هنری
 تیله در چارطاق

نمایشگاه بهاره کارگاه هنری تیله از آثار 
مهدیه دالوری هنرمند صنعتگر همشهری 
روز پنجشنبه در مجموعه معماری عمارت 
چارطاق واقع در کوچه 2۳ خیابان نصیری 
شمالی افتتاح شد. در این نمایشگاه که به 
مدت یک هفته تا 28 اسفند صبح و عصر 
برپاست آثار مختلفی از جمله هفت سین، 
قاب عکس، تابلو، ظروف شیشه ای و دیگر 
آثار این هنرمند خوش ذوق صنایع دستی به 
نمایش در آمده است.
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گفتگو با نادر قاضی پور؛ نماینده جنجالی
مردم ارومیه در مجلس 

من بیدی نیستم
 که از این بادها بلرزم 

گفتگو با اصغر ایرانمنش پاریزی
وکیل پایه یک دادگستری 

لجاجت یک قاضی در 
بازداشت پدرم مرا وکیل کرد  

ماجرای دفن اشتباهی یک شهید سیرجانی
 به نام یک شهید جیرفتی در آن شهر

می خواستیم نبش قبرکنیم
که نگذاشتند

  صفحات 19-18

  صفحات 11-10

  صفحات 2- 3

  صفحه 6

گفتگو با نویسنده ای که
نوشته هایش  برگرفته 
از رویدادهای طبیعی و 

اجتماعی است

ناتورالیسم 
در آثار

لیال راهدار
  صفحه 8

ماجرای عجیب 
سرقت به عنف 

یک خودروی پژو که از 
پاکستان سردرآورد!

از سیرجان
تا میل

 188 مرزی
  صفحه 12

واژه های شوتی، چترباز و 
سه راه قریب از کجا آمد

محیاشهر؛
 نگین 

اقتصادی
شهر 

  صفحه 7

معضلی که کمتر
روی آن فکر می شود

سرنوشت 
زنان ایرانی
 و همسران 
افغان شان 

یک روایت از زندگی 
عالمه شیخ محمدباقر 

فقیه میرزایی سیرجانی 

لسان العلماء 
  صفحه 4

گفت وگو با خادم اموات 
در لحظات حساس
ورود به عالم برزخ

ما را چه 
به  مصاحبه؟!

  صفحه 16



غن��ی زاده پس��رعموی ش��هید صحبت 
کردیم که او نیز در شرح این ماجرا گفت: 
من آن روزها اگرچه سن و سالم کم بود 
اما یادم اس��ت وقتی شهید رضوی را به 
اینجا آوردند و تشییع کردند زن عموی 
من گفت این جنازه بچه من نیست ولی 
مسئوالن بنیاد شهید جیرفت به استناد 
پالک دور گردنش گفتند چرا غالمرضای 
شماست و درحالی که مادر به سختی این 
دلیل آن ها را پذیرفت به مسئله تن داد 
و ش��اید خواست خدا بود شهید رضوی 
اینجا دفن ش��ود چون ت��ا آن روز هیچ 
شهیدی از بلوک در این محل دفن نشده 
ب��ود و وجود این ش��هید برک��ت داد به 
منطقه ما. وی در بقیه خاطراتش گفت: 
وقتی یک هفته بعد غالمرضا خود برابر 
چش��مان حیرت زده مردم و خانواده اش 
در مراس��م هفتمین روز خودش ظاهر 
شد! غوغایی در محل برپا گشت. مردم او 
را می بوئیدند. او را روی سر و دوش خود 
گذاشتند و چرخاندند. مادرش غش کرد 
و عمویم از حال رفت. با کمک بچه های 
محل پارچه های سیاه عزا و تسلیت را از 
درودیوار درآوردیم. خبر آمدن غالمرضا 
و زنده بودن او که به همه جا پیچید مردم 
فوج فوج می آمدند و تبریک می گفتند. 

هوش��نگ غنی زاده در پاسخ این سؤال 
که آیا بالفاصله فهمیدید جنازه شهیدی 
که به جای غالمرضا دفن ش��ده کیست 
و از کجاس��ت گفت: نه موضوع در ابتدا 
روش��ن نبود و غالمرضا هم نمی دانست 
پالکش با پالک دوس��تش جابه جا شده 
و جنازه دفن ش��ده متعلق به هم رزمش 
قاس��م است ولی بعدها با پیگیری که از 
طرف بسیج و بنیاد برای شناسایی پالک 
غالمرضا شد متوجه این مسئله شدند و 
خانواده ش��هید رضوی هم در سیرجان 
ک��ه مدت ها دنب��ال فرزند شهیدش��ان 
بودن��د از این حادثه کم س��ابقه خبردار 
و ب��ا گروه زیادی از بستگانش��ان آمدند 
جیرفت و روس��تای ما بلوک و بر س��ر 
مزار جوانشان افتادند. هوشنگ غنی زاده 
گفت: غالمرضا عاشق جبهه بود و طولی 
نکشید که دوباره برگشت جبهه و این بار 
خودش ش��هید شد تا روستای ما بلوک 
دو ش��هید تقدیم جنگ و انقالب کرده 
باشد. ش��هید رضوی و شهید غنی زاده. 
دوستانی که گردن آویز پالکشان را باهم 
آمیختند و باهم جنگیدند و یکی پس از 
دیگری ش��هید شدند و اکنون در معراج 
الهی از خزانه بی انتهای پروردگارش��ان 

ارتزاق می کنند. ■

◄ بررسی علت ماجرا
بررسی های بعدی نشان داد 
جابجای��ی پالک شناس��ایی 
ای��ن دو ج��وان رزمن��ده در جبهه که 
ماه ها در کنار هم بودند س��بب ش��ده 
بود جنازه سیدقاس��م ش��هید را به نام 
شهید غالمرضا به جیرفت انتقال دهند 

و به نام او به خاک س��پارند. دگرگونی 
در چه��ره  او پ��س از مصدومی��ت و 
ش��هادت و مقداری تغییر قیافه شهید 
به این اشتباه بیشتر دامن زده بود؛ اما 
وقتی غالمرضا با پای خود به جیرفت 
برمی گردد همه چیز روش��ن و داستان 
شناسایی جنازه سیدقاس��م که تا آن 

لحظه مشخص نبود کیست و از کدام 
شهر است آغاز می شود. سر دیگر این 
ماج��را در س��یرجان ب��ود و جایی که 
خانواده ش��هید رضوی پس از عملیات 
مجن��ون و ش��هادت فرزندش��ان هیچ 
خبری از او نیافت��ه بودند. این خانواده 
همه ج��ا را دنبال فرزندش��ان گش��ته 

بودند. بیمارس��تان ها، س��ردخانه ها و 
مراکز پزشکی از یک سو و جبهه و اهواز 
و محل عملی��ات در جزیره مجنون از 
سوی دیگر مورد جستجو قرار می گیرد 
ام��ا خبری از او نمی یابند تا اینکه پس 
از س��ه هفته س��رنخ هایی از ماجرا در 
جیرفت پیدا می ش��ود و مسئول وقت 
بس��یج س��یرجان خانواده رضوی را از 
دفن اش��تباهی فرزندشان در جیرفت 

مطلع می کنند. 
ای��ن البته پایان ماجرا نیس��ت چراکه 
غالمرض��ای جیرفتی پ��س از اندکی 
اس��تراحت به جبهه برمی گردد و این 
بار خود او به ش��هادت می رسد تا کنار 
دوست ش��هیدش سیدقاسم در بلوک 
جیرفت دفن ش��ود. جنگ بود و هزار 
ماجرا و سرنوشتی که انسان ها خود از 
آن بی خبر بودند. چرخ روزگار دوستان 
هم رزمی را که ش��هر و دیارشان صدها 
کیلومتر از هم دور بود پس از شهادت 

کنار هم قرار می دهد.

◄ سیدقاسم عزیزکرده بود
بی ب��ی  زه��را رض��وی خواهر ش��هید 
سّیدقاس��م ک��ه به هم��راه بی بی نیره 
رض��وی خواه��ر بزرگترش ب��ه دفتر 
نگارس��تان دعوت ش��ده بود در شرح 
بیش��تر این اتفاق به سؤاالت ما چنین 

پاسخ داد:

■ از خانواده ت�ان بگویی�د و اینکه 
سّید قاسم چه زمانی هوای جبهه 

به سرش زد؟
ما 6 نفر بودیم. 3 تا دختر و 3 تا پس��ر. 
قاس��م ته تغاری ب��ود و عزیزکرده. اگر 
دیر از مدرس��ه می آمد م��ادر بی تابی 
می ک��رد. غذای��ی در خان��ه درس��ت 
می کرد که او دوست داشت. سّیدقاسم 
کوچک بود و 16 س��ال بیشتر نداشت 
ول��ی هیچ وقت بیکار نبود. یا مدرس��ه 
می رفت و یا تابس��تان ها سرکار. وقتی 
پدرم برای��ش موتور خرید بیش��تر از 
قبل شوق کار داش��ت و می گفت من 
دیگر بزرگ ش��ده ام. ماجرای جبهه هم 
همین طور. با اینکه 16 س��ال بیش��تر 
نداش��ت فکر می ک��رد بزرگ ش��ده و 
می تواند به جبهه برود. آقای افس��ری 
معلمش می گفت همیش��ه سر کالس 
توی فکر بود و از دین و آخرت پرسش 

می کرد.
■ اولین بار چه زمانی جبهه رفت؟

یک��ی از روزه��ای زمس��تان 62 توی 
اوج سرما از مدرس��ه که آمد خانه، نه 
گذاشت و نه برداشت گفت می خواهم 
ب��روم جبهه! از مادر نه و از او اصرار که 
می خواهم بروم. مادرم انگار که سطل 
آب ریخته باش��ند روی سرش یخ زد و 
گف��ت: این چه حرفیه فرزندم تو هنوز 
کوچکی. ت��و چش��م وچراغ مایی. اگر 
بروی ما تنهایی��م که گفت من کی ام، 
خدا هست. خالصه آن روز کلی بحث 
شد ولی نتیجه ای نداش��ت. آن روزها 
آقای حس��ن پور مسئول بسیج بود. به 
او گفتم به آقای حسن پور می گم شما 
را نبرند ولی او مگر تس��لیم می ش��د؟ 
در عوض او ما تس��لیم ش��دیم. ساعت 
2 بعدازظه��ر بود که با ت��وکل بر خدا 
رساندیمش پای اتوبوس و رفت. هنوز 
2 ماه بیشتر از رفتنش نگذشته بود که 
یکی از دوستانش از جبهه آمد و گفت 

قاسم شهید ش��ده. انگار دنیا روی سر 
ما خراب شد به خاطر مادر البته چون 
می دانس��تیم طاقت این خبر را ندارد... 

مانده بودیم چطور به او بگوییم.
■ چگونه به مادر خبر دادید؟

اصاًل جرئت گفتن خبر شهادت قاسم را 
نداشتیم. نمی دانستیم چکار کنیم بچه 
آخ��ری اش بود و عزیز. خیلی س��خت 
بود. سیدرضا ابتدا گفت قاسم مجروح 
ش��ده. بعد گفت توی بیمارستاِن. ولی 
او کم کم فهمید و خیلی خیلی بی تابی 

کرد.
■ خب بعد چی شد؟

منتظر جن��ازه اش بودیم ک��ه بیاورند 
ام��ا اثری از او نش��د. هر چه پرس وجو 
کردیم که اگر قاس��م شهید شده پس 
کجاست چرا پیکرش را نمی آورند. چند 
هفته طول کش��ید بازهم خبری نشد. 
از س��پاه آمدند گفتند که مفقودشده. 
همین جور دنبالش می گشتیم تا اینکه 
آقای حسن پور گفت پیکرش پیدا شده. 

او را در جیرفت دفن کرده اند.
■ عکس العمل شما چی بود؟

خیلی تعجب کردیم که چرا جیرفت. با 
فامیل راه افتادیم رفتیم جیرفت. ازآنجا 
باید می رفتیم بل��وک که 70 کیلومتر 
آن طرف تر بود. رفتی��م و افتادیم روی 
قبرش. تازه فهمیدیم قاس��م را به جای 
ی��ک رزمنده جیرفتی اش��تباهی آنجا 
دفن کرده اند. نمی دانستیم چکار کنیم. 
به فکر نبش قبر و انتقال جنازه قاسم به 
سیرجان افتادیم. از هر کس پرسیدیم 
گف��ت نمیش��ه. از امام جمع��ه کرمان 
اس��تعالم کردیم که گفتند نبش قبر 
جایز نیس��ت. از طرفی خانواده شهید 
غنی زاده هم که برادر ما به جای پس��ر 
آن ها دفن ش��ده بود نمی گذاش��تند و 
می گفتند این شهید دیگر متعلق به ما 
هس��ت و باعث آبادی و برکت منطقه 

ماست. آن ها هم مخالف بودند.
■ با اطرافیان غنی زاده که صحبت 
کردی�د جری�ان را آن ه�ا چگونه 

تعریف کردند؟
غالمرضا فرزند آن ها همراه قاس��م ما 
جبه��ه بوده. ظاهراً پالکش��ان جابه جا 
ش��ده بوده. م��ادر غالمرض��ا می گفت 
وقتی جنازه برادر ش��مارا دیدم گفتم 
این فرزند من نیس��ت ولی چون اصرار 
داش��تند که هس��ت من کوتاه اومدم. 
آن ها س��ید قاس��م را به جای فرزشان 
تش��ییع کرده بودند و مراس��م گرفته 
بودند که یک هفته بعد فرزندش��ان از 
جبه��ه می آید و همه چی��ز برای آن ها 

روشن می شود.
■ شما بعد چکار کردید؟

ما دیگر چاره ای نداش��تیم. تسلیم این 
سرنوش��ت شدیم و هر هفته راه دور تا 
جیرفت و منطقه بل��وک را می رفتیم 
فاتحه خوان��ی. خیلی س��خت  ب��رای 
ب��ود اما چاره ای نبود. البته یک س��ال 
نش��د که فرزند آن ها هم شهید شد و 
آوردند همان جا دفن کردند. مثل اینکه 

سرنوشت این دو این جوری بود.

◄ پارچه های سیاه را درآوردیم
پدر ش��هید غنی زاده چند س��ال پس 
از ش��هادت فرزن��دش ف��وت ک��رده و 
درحالی ک��ه برای تکمی��ل گزارش این 
واقعه عجیب دسترسی به سایر اعضای 
خانواده اش میس��ر نش��د با هوش��نگ 

| شهید غالمرضا غنی زاده |
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| شهید سیّد قاسم رضوی نسب |

| خواهران شهید رضوی نسب در گفت و گو با خبرنگار نگارستان |

در حاشیه جنگ تحمیلی و سال های دفاع مقدس گاهی اتفاقات نادری می افتاد که خود، تاریخ می شد. مثل ماجرای 
دفن اشتباهی شهید سیدقاسم رضوی از سیرجان به جای شهید غالمرضا غنی زاده در جیرفت. این ماجرا مربوط به 
اوایل جنگ در سال 62 است و داستان مفصلی دارد اما خالصه آن این است که سیدقاسم رضوی زمستان سال 62 
از سیرجان عازم جبهه می شود. او پس از حضور در جبهه با جوان رزمنده جیرفتی بنام غالمرضا غنی زاده آشنا و در 

یک گروهان کنار هم می جنگیدند.
س�ّید قاس�م در جریان عملیات والفجر 8 در جزیره مجنون ش�هید می ش�ود ولی جنازه او را به جیرفت می برند و 
به جای دوس�ت هم رزمش غالمرضا و به نام او در روس�تای بلوک دفن می کنند. برای ش�هید مراسم تشییع و ترحیم 
برگزار می کنند و اقوام و دوس�تان و هم محلی های غالمرضا غنی زاده به خانواده اش تس�لیت می گویند؛ اما داستان 
این اتفاق نادر از لحظه ای دگرگون می ش�ود که غالمرضا خ�ود یک هفته پس از دفن به اصطالح پیکرش از جبهه به 
مرخصی می آید و شاهد مراسم هفتمین روز شهادت خود می شود! خانواده شهید غنی زاده وقتی چشم شان به جمال 
فرزندش�ان می افتد دچار ش�وک شده و او را در آغوش می گیرند. هنوز مردم محل باور ندارند این همان غالمرضایی 

است که او را به خاک سپرده و برایش مراسم ترحیم و هفتم گرفته اند.

ماجرای دفن اشتباهی یک شهید سیرجانی
 به نام یک شهید جیرفتی در آن شهر، در گفتگو با اطرافیان دو شهید

می خواستیم نبش قبر کنیم 
که  نگذاشتند
◄ خواهر شهید قاسم رضوی: نمی دانستیم این خبر را چگونه به مادرمان بدهیم 
◄ مادر شهید غنی زاده وقتی جنازه قاسم ما را دیده بود
 خودش گفته بود این فرزند من نیست
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فاطمه آبکار

ما از این روزهای س��خت زیاد داش��ته ایم که آمده اند و گذش��ته اند. روزهایی خیلی 
س��خت تر از این. ما ایستادن در صف نفت را در زمستان های سرد با گالن های بیست 
لیتری به یاد داریم. ما انتظارها کشیده ایم برای اعالم کوپن روغن نباتی و قند، تقالها 
کرده ای��م برای گرفتن ی��ک خط تلفن ثابت، خواهش ها کرده ای��م برای خریدن یک 
نوش��ابه بدون ساندویچ! آن روزها تمام شدند، به رغم تحریم ها. اقتصاد کشور حرکت 
کرد، کارخانه ها یکی بعد از دیگری راه افتادند، تولید جان گرفت، گاز به شهرها آمد، 

روستاها برق دار شدند و جاده ها آسفالت. 

حاال ش��رایط دوباره س��خت شده است، ولی نه مثل آن روزها. اینکه چرا بعد از چهل 
سال به اینجا رسیده ایم »یکی داستان است پر آب چشم«. قصه حسادت ها بود، قصه 
حریصان قدرت. یک جاهایی ما اشتباه کردیم، بر هم تیغ کشیدیم برای صندلی های 
ریاس��ت. به جای آنکه دس��ت هم را بگیریم پای هم را کش��یدیم و به دشمنان زهره 

عرض اندام دادیم، اما اینجا پایان ما نیست.
یک روز هم می رسد که از این تحریم های ظالمانه گذر کنیم، از حسادت ها و دشمنی ها 
عبور نماییم. روزی که آتش کینه ترامپ و بولتون و پمپئو خاکستر شده باشد. ما از 
این گردنه نفس گیر، از این زمستان خشک عبور خواهیم کرد به فضل خدا، آن روز 
اما عده ای باید در عرق خجالت غرق بش��وند. آن ها که وس��ط همین شرایط بحرانی 
دزدی کردن��د و بر صورت اعتماد مردم چنگ کش��یدند. آن ها که با کینه ورزی های 
سیاس��ی به تعبیر رهبر انقالب، بند دل مردم را پاره کردند. دزدان ارز، سارقان سکه، 
وزیران بی حال، مدیران اشرافی، خانواده های رانت خوار و کسانی که یک شبه میلیادر 
ش��دند. اینها همه وقتی از این گردنه سخت بگذریم باید جواب پس بدهند به تاریخ، 
به محضر الهی و -اگر دارند- به وجدانشان. اما امروز روز یک دلی است. روز ایستادن 
در مقابل دش��منی که می گوید: اگر ایران بخواهد مردمش غذا بخورند باید از آمریکا 

اطاعت کند/. رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند. ■

* آزاده دفاع مقدس

رسید مژده که ایّام غم
نخواهد ماند

اینجا پایان ما نیست

 احمد یوسف زاده *

خواهر شهید رضوی نسب: ابتدا از سپاه آمدند گفتند که پیکرش مفقودشده. 
همین جور که دنبالش می گشتیم دو هفته بعد آمدند و گفتند پیکرش پیدا 
شده و او را در جیرفت دفن کرده اند. خیلی تعجب کردیم که چرا جیرفت. 
رفتیم و افتادیم روی قبرش. تازه فهمیدیم قاسم را به جای یک رزمنده 
جیرفتی اشتباهی آنجا دفن کرده اند. از امام جمعه کرمان استعالم کردیم 
که گفتند نبش قبر جایز نیست. از طرفی خانواده شهید غنی زاده هم که 
برادر ما به جای پسر آن ها دفن شده بود نمی گذاشتند و می گفتند این 
شهید دیگر متعلق به ما هست و باعث آبادی و برکت منطقه شده است

پسر عموی شهید غنی زاده: وقتی شهید رضوی را به اینجا 
آوردند و تشییع کردند زن عموی من گفت این جنازه بچه 

من نیست ولی مسئوالن بنیاد شهید جیرفت به 
استناد پالک دور گردنش گفتند چرا غالمرضای 
شماست و درحالی که مادر به سختی این دلیل 

آن ها را پذیرفت به مسئله تن داد و شاید خواست 
خدا بود شهید رضوی اینجا دفن شود چون تا آن 
روز هیچ شهیدی از بلوک در این محل دفن نشده 

بود و وجود این شهید برکت داد به منطقه ما

  دفاع مقّدس



همیش��ه روای��ت زندگ��ی 
و آث��ار اجتماع��ی حی��ات 
مفاخر، مشاهیر و نامداران 
تاریخ این سرزمین پر بوده از درس 
و پن��د و تجربه به ویژه برای آنان که 
جویای خردورزی در بررسی عقبه، 
هویت و کش��ف و ژرف اندیش��ی در 
زندگی بزرگان و پیشینیان هستند 
ت��ا از ای��ن ره، از الب��ه الی صفحات 
تاریخی که شناس��نامه ملت هاست 
و اندوخت��ه فرهنگ��ی ارزش��مندی 
برای هر تمدنی محس��وب می شود 
به زوایای گمش��ده هویت و پیشینه 

خود دست یابند.
ازاین رو شایس��ته است که رسانه ها 
نیز به انح��اء مختلف توجه و اهتمام 
ویژه ای به این امر داش��ته باش��ند و 
فرصت و زمینه ای را برای ش��کافتن 
حقای��ق تاریخ��ی مهی��ا کنن��د که 
در این می��ان با یک ن��گاه گذرا به 
۲۲ س��ال چاپ مس��تمر نگارستان 
به عنوان نش��ریه ای پیش رو در این 
بخ��ش به وفور ازاین دس��ت مطالب 

برمی خوریم.
گزارش ه��ا و گفتگوهای��ی در حوزه 
تاریخ اس��تان به ویژه س��یرجان که 
همیش��ه بدی��ع و از جذابیت ه��ای 
خاص خ��ود ب��رای خوانن��دگان و 

همشهریان برخوردار بوده است.
ای��ن ضمیم��ه فرهنگی  لذا ب��رای 
اجتماع��ی نگارس��تان  ب��ه معرفی 
مرحوم عالمه شیخ محمدباقر فقیه 
میرزایی س��یرجانی ملقب به لسان 
العلماء یکی از شخصیت های بزرگ 
مذهبی و تاریخ شهرستان سیرجان 
اختصاص دادیم که تا حدود زیادی 
به گواه برخی منسوبین وی تاکنون 
آن گونه که بایدوش��اید ب��ه معرفی 
ابع��اد مختلف ش��خصیت و زندگی 
او پرداخته نش��ده اس��ت. به همین 
منظور به سراغ مهدی فقیه میرزایی 
نوه شیخ محمدباقر سیرجانی رفتیم 

ک��ه ب��ه گفته خ��ودش به واس��طه 
اهمی��ت و عالقه من��دی وافرش به 
ش��خصیت و معرفی جای��گاه علمی 
پدرب��زرگ تحقیقات و بررس��ی ها و 
مطالعات��ی در این خصوص داش��ته 
است. نکته جالب اینکه قرار گفتگو 
را هم نیمه شب در جوار آرامگاه این 
فقیه عالی منزل��ت در کنار باغی از 
درختان پسته خطه زرخیز زیدآباد 

گذاشتیم.
مهدی فقیه میرزایی که تحصیالت 
رش��ته  در  را  خ��ود  دانش��گاهی 
کشاورزی طی کرده و سال هاست به 
کشاورزی و کار پژوهشی و تولیدی 
در این زمینه مش��غول اس��ت خود 
را کوچک تری��ن فرزند حاج محمود 
که خود کوچک ترین فرزند مرحوم 

لسان العلماء است معرفی می کند.
او در وص��ف زندگی پدربزرگ خود 
چنین می گوید: »مرحوم حاج لسان 
در س��ال ۱۲۳۹ ه. ش متولد و پس 
از ۷۶ س��ال زندگی در سال ۱۳۱۵ 
ه. ش فوت کرده است، ایشان فرزند 
حاج اس��ماعیل که وی نی��ز فرزند 
حاج ش��یخ عبدالرحی��م یزدی بوده 
اس��ت و حاج ش��یخ عبدالرحیم در 
زمان خود یکی از تجار بزرگ جاده 
ابریش��م محسوب می ش��ده. جالبه 
ک��ه در آن دوره چن��د فرزندی، هم 
پدربزرگ من »لسان العلماء« و هم 
پدرش یگانه فرزند خانواده بوده اند. 
حاج لس��ان تحصی��الت مکتبی را 
به طور کام��ل در ایران طی می کند 
و بعد برای تکمیل تحصیالت راهی 
نجف اشرف می شود، حدود ۶ سال 
دروس فقه��ی و دین��ی را مطالع��ه 
می کند ت��ا در آنجا به درجه اجتهاد 
می رسد و این طور که در اظهارات و 
صحبت هایی که به صورت مکتوب از 
ایشان مانده پایان نامه تحصیلی شان 
حداقل ۳ س��ال تبلیغ دین اس��الم 
در یک کش��ور غیرمس��لمان بوده. 
العلما  لس��ان  مرحوم  ازآنجایی ک��ه 
انسان جّدی و توانمندی بوده از بین 
این همه کشور، هند و از بین مذاهب 
متع��دد هندوه��ا را انتخاب می کند 
چون ظاهراً کس��ی حاض��ر نبوده با 

هندوه��ا که نس��بت به مذهبش��ان 
خیلی تن��د با ادیان دیگ��ر برخورد 
می کردند سروکله بزند و آن ها را به 

اسالم دعوت کند.
گفته می ش��ود حاج لس��ان کرامات 
و معجزات��ی ه��م در هن��د داش��ته 
اس��ت و اتفاق��ات و خاطرات زیادی 
از سفرش��ان به هند نقل می ش��ود 
ت��ا جایی که دریک��ی از این روایات 
نقل ش��ده ک��ه یک��ی از هندوها به 
رؤس��ای قبایل یا همان شیخ و مراد 
خودشان به ش��کلی اطالع داده که 
ی��ک نفر از ایران آم��ده و مذهب ما 
رو نقد کرده و مورد سؤال قرار داده 
و آن ه��ا را مج��اب و متقاعد کرده 
که بای��د او را از بین ببریم و حدود 
۲۰ نف��ر آدم ب��ا چاق��و و قمه راهی 
می شوند تا او را بکشند اما به محض 
اینکه آن فرد هندو خواس��ته اشاره 
کند و نشان بدهد که این فرد حاج 
لس��ان است در دم س��کته  و فوت 
کرده اس��ت.  البته هن��وز که هنوز 
اس��ت پیرم��رد و پیرزن های��ی در 
زیدآباد داریم که با گریه از ایش��ان 
ی��اد می کنند. پیرزنی که هنوز زنده 
اس��ت و می گوید: سال ها در زیدآباد 
باران نمی بارید و خشک سالی شده 
ب��ود تا نهایتاً مردم دس��ت به دامان 
حاج لسان شدند و ایشان را واسطه 
ق��رار می دهند ت��ا اینک��ه او روزی 
مردم را در مس��جد جم��ع می کند 
و ش��روع می کند به گریه و زاری و 
دعا و آن قدر مدهوش دعا و مناجات 
می ش��ود ک��ه حاضری��ن ب��ا دیدن 
حاالت و خلوص نیت ایشان متوجه 
نزول باران ش��دید نمی ش��وند و آن 
دختربچ��ه ای که پ��درش زیر باران 
بغل��ش می کند تا او را به منزل ببرد 
هنوز زنده اس��ت و گواهی می دهد. 
می خواه��م بگوی��م مرحوم لس��ان 
العلما ی��ک مجتهد معمولی نبوده و 

کرامات خاصی داشته.
ایش��ان به جای ۳ س��ال ۷ سال در 
هندوستان می ماند و به تبلیغ دین 
می پ��ردازد و خب از این جهت که از 
خان��واده متمولی بوده و مأموریتش 
برای��ش اهمیت زیادی داش��ته هر 

آنچه پ��در ب��رای هزین��ه تحصیل 
وزندگی برای ایش��ان می فرس��تاده 
درراه خی��ر و کمک به مس��تمندان 
همین طور چاپ کتاب هایش هزینه 

می کرده است.«

◄ چندین پرس�ش و پاسخ از نوه 
شیخ محمدباقر فقیه میرزایی

■ ایشان چند کتاب و چه آثاری 
داش�ته اند و در ح�ال حاضر چه 
به جامان�ده  وی  از  کتاب های�ی 

است؟
ب��ر اس��اس اطالعات��ی که ت��ا اآلن 
خانواده ما به دس��ت آورده ایش��ان 
۱۷ جلد کتاب که عمدتاً کتاب های 
قط��ور و بزرگی هس��تند در بمبئی 
به چاپ رس��انده اند که هنوز خیلی 
وقت ها به عنوان یک مرجع تحصیلی 
ب��رای دانش��جویان و ط��الب علوم 
دین��ی و فقهی چ��ه در ایران و چه 
در نجف اش��رف از آن ها اس��تفاده 
می ش��ود، چون ما گاه��ی با چنین 
افرادی برخورد می کنیم که می آیند 
و از ما می خواهند که بیایند بر مزار 
ایشان فاتحه ای بخوانند یا اطالعاتی 
می خواهن��د که متوجه می ش��ویم 
یک��ی از کتاب ه��ای ح��اج لس��ان 
را ب��رای تحقی��ق به آن ه��ا معرفی 
کرده اند و قلمی بسیار توانا داشتند 
و کتاب های��ی که به زب��ان عربی و 
فارس��ی، کتاب هایی مث��ل »جواهر 
جواهرالعقاید  »رس��اله  الحج��اب«، 
اصول و فروع«، »جواهراالس��رار در 
فضایل ائمه اطهار«، »جواهرالقوانین 
در اصول و فروع« و »فریده وافیه در 

صرف و نحو عربی«
■ این کتاب ها و آثار ارزشمندی 
ک�ه از ایش�ان برجای مان�ده در 
حال حاضر کجا هس�تند؟ آیا در 

دس�ترس عموم، پژوهشگران یا 
مراکز خاصی قرار دارند؟

از این کتاب ها ۹ جلد آن در اختیار 
خانواده فقیه هس��ت و جالب است 
بدانید مابقی آن ها در محل آس��تان 
قدس در ی��ک مکانی که کتاب های 
خط��ی و نس��خ قدیمی ارزش��مند 
و تاریخ��ی و کمیاب ق��رار دارند در 
ش��رایط بس��یار مطلوبی ازنظر نور 
و رطوب��ت و... از آن ه��ا نگه��داری 
می ش��ود و اینکه م��ا از وجود آن ها 
در آس��تان ق��دس مطل��ع ش��دیم 

هم داستان خیلی جالبی دارد. 
■ داس�تانش چیس�ت توضی�ح 

می دهید؟
چی��زی ح��دود ۱۰ س��ال پی��ش 
به واس��طه اینکه پدرم مرحوم حاج 
محم��ود فقی��ه عضو هی��أت امنای 
امامزاده محمد)علیه الّس��الم( بود و 
گفته می شد که امامزادگان محمد، 
عل��ی و احمد ک��ه مدفن ش��ان در 
سیرجان اس��ت هم برادر هستند و 
از قض��ا داماد ما آقای دکتر افصحی 
ای��ن  ب��ر روی  در ح��ال تحقی��ق 
موضوع بودند با مجوزی که ایش��ان 
از دانش��گاه ته��ران ب��رای این کار 
داش��تند نهایتاً به کامپیوتر مرکزی 
آس��تان قدس که اطالعاتی در این 
رابط��ه در آن ب��ه ثبت رس��یده بود 
دسترس��ی پیدا کردیم و گفتند در 
فالن قفسه در فالن ردیف اطالعاتی 
در این مورد هس��ت که با ش��رایط 
نورهای خاصی نگهداری می ش��دند 
و خودش��ان صفحات��ی را از ی��ک 
مجموعه ورق زدند که در آن نوشته 
بود محمد_عل��ی و احمد به ترتیب 
س��نی برادرند و ما ۳ نس��خه از آن 
را کپ��ی و به هر ۳ امام��زاده دادیم 
و درواق��ع همان جا ب��ود که به طور 
اتفاقی در مورد مرحوم لس��ان العلما 

سؤال کردیم، وقتی دیدند ما مشتاق 
هس��تیم و از نوادگان ایشان هستیم 
بررس��ی کردند و گفتند در ۲ قفسه 
پایین ت��ر کتاب هایی از عالمه ش��یخ 
محمدباقر س��یرجانی موجود است و 
م��ا این کتاب ه��ا را از نزدیک دیدیم 
و چون قباًل مهر حاج لس��ان رو دیده 
بودم کاماًل شناختم حتی کتاب هایی 
در آستان قدس وجود داشت که نام 
نویسنده ش��ان نامعلوم ب��ود اما چون 
ممهور به مهر حاج لس��ان بود به نام 

ایشان به ثبت رسیده بود.
و  خصوصی�ات  م�ورد  در   ■
ش�خصیت وزندگ�ی ایش�ان هم 
اطالع�ات خاص�ی هس�ت که در 

اختیار خوانندگان ما قرار بدید؟
بله تا حدودی و همه این ها نس��ل به 
نس��ل و سینه به سینه منتقل می شود 
و البت��ه امیدوارم برای ثبت آن ها نیز 
اقدامی ش��ود. مرحوم حاج لسان بعد 
از هفت س��ال تبلیغ در هندوس��تان 
به ایران برمی گردد و برای تش��کیل 
کالس های دینی و ای��ن زمان دقیقاً 
مصادف می ش��ود با حکومت رضاشاه 
و فش��ارهایی که به علما می ش��ده و 
س��ختگیری هایی که نسبت به مردم 
به وی��ژه مذهبیان ص��ورت می گرفته 
و ایش��ان هم روحانی تندرویی برای 
حکومت وقت محس��وب می ش��دند 
چراک��ه ب��ر اص��ول دین��ی و مبانی 
فکری شان پافش��اری زیادی داشتند 
و حاض��ر نبوده ان��د در مقاب��ل بیداد 
ظل��م حکوم��ت کوت��اه بیایند حتی 
پیش��نهاد های مال��ی عجیب وغریبی 
برای س��اکت کردنش��ان به وی شده 
ب��وده و خب با توجه به جایگاه باالی 
علمی و اینکه مورد تأیید بسیاری از 
علمای وقت بوده اند قتل ایش��ان هم 
برای حکومت هزینه زیادی داش��ته 
چراک��ه ممک��ن بوده منج��ر به یک 
موضع گی��ری و حرک��ت مردمی در 
مقابل حکومت وقت بش��ود تا اینکه 
رضا ش��اه با دستور مس��تقیم خود با 
یک تدبیری لسان العلما را به زیدآباد 

تبعید می کند.
■ پس مرحوم لسان العلماء اصالتًا 

زیدآبادی نبودند؟
نخیر اصالت ایش��ان زیدآبادی نبوده 
درواقع پدربزرگش��ان یزدی بوده اما 
پس از تبعید از زمان حاج اس��ماعیل 
)پدرش��ان( زیدآب��اد را به  عنوان یک 
مرک��ز و پ��ل ارتباطی ب��رای تجارت 
و ادام��ه فعالیت ه��ای خ��ود انتخاب 
می کن��د و تیمچ��ه ای تج��اری دایر 
می کند و وانم��ود می کند که به امر 
تجارت مش��غول است اما در حقیقت 
آن تیمچه مرکزی بوده برای اقدامات 
را  ش��اگردانی  و  دین��ی  و  تبلیغ��ی 

پرورش می داده اند.
■ چرا عنوان »لسان العلماء« در 
مورد این عالم�ه به کار می رود از 
کج�ا آمده و یا چه ش�خصی این 
عن�وان و لق�ب را به وی نس�بت 

داده است؟
همان ط��ور ک��ه از معن��ای این لقب 
پیداس��ت و آن ط��ور ک��ه از کتب و 
دست نوش��ته ها و آثارشان پیداست، 
نقل شده به اندازه ای ایشان در کالم و 
اندیشه و سخنوری و اشراف به مسائل 
مختلف و عل��وم دینی جایگاه باالیی 

داش��ته اند که با این لقب که توس��ط 
آی��ت ا… محمد می��رزای کرمانی به 
ایشان داده و حتی درجایی از ایشان 
به عنوان فقیه الفقها، زبده الراشدین و 
نخبه الفقها العالمین... یادکرده است 
به عن��وان زبان گویای هم��ه علمای 
وقت ش��ناخته می ش��ده و ه��زاران 
افسوس که به دو علت فشار حکومت 
وق��ت و همین ط��ور کف��اف ن��دادن 
عم��ر پربرکت این فاض��ل بلندمرتبه 
از ب��رکات وجودی ایش��ان به خوبی 

استفاده نشده است.
■ ایش�ان چند فرزند داش�تند و 
آیا فرزندان هم در همین زیدآباد 

یا سیرجان زندگی کرده اند؟
لسان العلماء دارای پنج فرزند پسر و 
۲ فرزند دختر بود که دخترها بی بی 
ربابه و بی بی خدیجه نام داش��تند و 
بزرگ تری��ن فرزن��دان مرح��وم حاج 
ش��یخ محمدجعفر اصول��ی ملقب به 
صادق العلماس��ت که او نی��ز دارای 
درجه اجتهاد بوده اس��ت، تحصیالت 
عالیه خود را در نجف اشرف گذرانده 
ک��ه اتفاق��اً در جوار مقب��ره امامزاده 
به  س��یرجان  در  علی)علیه الّس��الم( 
خ��اک سپرده ش��ده اند، فرزن��د دوم 
محمدرض��ا فقی��ه ب��وده ک��ه حدود 
بیس��ت س��ال مدیری��ت دفترخان��ه 
ش��ماره ۷ ثبت اس��ناد س��یرجان را 
ب��ر عهده داش��تند و آن ط��ور که در 
مجموعه گردآوری ش��ده توسط آقای 
محسن اسدی آمده که عضو انجمن 
شهر بودند و مدتی ریاست پرورشگاه 
س��یرجان را ک��ه تازه تأسیس ش��ده 
بود را بر عهده داش��ته اس��ت، فرزند 
بعدی محمدتقی فقیه است که عالوه 
بر اینکه از کش��اورزان نمونه بوده از 
آثار خی��ر به جامانده از او می توانم به 
بخ��ش ICU بیمارس��تان امام رضا 
)علیه الّس��الم( اشاره کنم که به هّمت 
وی اجرا ش��د و بخ��ش دیالیز هم به 
کمک پسرشان داوود فقیه اجرا شد. 
فرزند بعدی س��رهنگ محمدمهدی 
بازنشس��تگان ارتش  از  فقیه میرزایی 
ته��ران در قب��ل از انقالب هس��ت و 
فرزند آخ��ر هم پدر خ��ودم مرحوم 
حاج محمود فقیه میرزایی اس��ت که 
از یک س��الگی از نعم��ت پدر محروم 
شد منتها چون از رگ و ریشه همین 
پدر بود ایش��ان هم تأثیرات خوب و 
مثبت��ی را از خودش��ان در جامعه به 
یادگار گذاش��تند ک��ه مهم ترین آن 
احداث یک کتابخان��ه در زیدآباد در 
همین محلی که س��ابقاً تیمچه حاج 
لس��ان بوده و مخفیانه دروس فقهی 
تدریس می شده در زمینی به وسعت 
۱۰ ه��زار مترمربع بناش��ده که قرار 
بود مرحوم پ��درم در این زمین یک 
مجتمع ب��زرگ فرهنگی ورزش��ی و 
مذهبی برای اس��تفاده عموم احداث 
کند که عمر گران بهای ایشان کفاف 
ن��داد و امیدوارم به مرحل��ه انجام و 

بهره برداری برسد.
احس�اس  نمی کنی�د  فک�ر   ■
می ش�ود هنوز بسیار جا دارد که 
در ارتباط با ابعاد مختلف زندگی 
و شخصیت ایشان کار تحقیقاتی 
و پژوهش�ی جهت معرفی بیشتر 
چنین عالم و اندیش�مند بزرگی 

صورت بگیرد؟

بله حتم��اً همین طور اس��ت و البته 
کارهایی ش��ده ک��ه کافی نب��وده و 
م��ن امی��دوارم ما نوادگان ایش��ان و 
پژوهش��گران و عالقه من��دان بتوانیم 
اقدام��ات مؤثری انج��ام دهیم و در 
این رابطه ما به تازگی از طریق همین 
طلبه ها که گاه��ی مراجعه می کنند 
مطلع ش��دیم قرار اس��ت ب��ه زودی 
مراس��م بزرگداش��تی ب��رای مرحوم 
لس��ان العلماء ب��ا هم��کاری آس��تان 
قدس و دو تا از دانش��گاه های مطرح 
کش��ور در حوزه دینی برگزار ش��ود 
و ش��هرداری زیدآباد ه��م بودجه ای 
برای س��اخت مقبره ایش��ان در نظر 
گرفته اس��ت همین طور جناب آقای 
محس��ن اس��دی که از پژوهشگران 
ح��وزه تاری��خ در س��یرجان اس��ت 
مجموع��ه ای تحت عن��وان دریایی از 
جواهر، ش��رح مختصری از زندگانی 
مرح��وم لس��ان العلماء را گ��ردآوری 
و به چاپ رس��انده اند و نکته بس��یار 
جالب توج��ه اینکه لس��ان دریکی از 
کتاب های خود مطالبی را با موضوع 
گفتگ��وی تمدن ه��ا و فرهنگ ه��ا و 
اینکه تمدن ها قابلیت این رادارند که 
بتوانند مس��ائل مختلف و اشتراکات 
و... را از طری��ق رؤس��ای دولت ه��ا و 
ب��زرگان کش��ورها باهم ب��ه مباحثه 
بپردازن��د مطرح کرده ب��وده و زمانی 
ک��ه ایده گفتگ��وی تمدن ها از طرف 

رئیس جمهور وق��ت آقای خاتمی در 
دنیا مطرح و موردتوجه قرار می گیرد 
آقای اسدی نامه ای به رئیس جمهور 
می نویس��د و ش��رح می دهد که این 
نظری��ه چی��زی ح��دود ۱۰۰ س��ال 
پیش توسط عالمی اندیشمند به نام 
لس��ان العلماء که از بزرگان سیرجان 
و زیدآب��اد بوده مطرح ش��ده اس��ت 
و خ��ب بنا ب��ه دلیلی به فراموش��ی 
سپرده شده و به واسطه حضور ایشان 
در هندوس��تان اطالع��ات زیادی در 
ای��ن خصوص در دس��ت نیس��ت و 
متن های مربوطه و اس��ناد آن را نیز 
رئیس جمهور  ک��ه  ارس��ال می کنند 
در پاس��خ موافقت می کنند تا ایشان 
مدتی را برای تحقیق به هندوس��تان 
برون��د و به تحقی��ق در این خصوص 
بپردازند که البته هنوز این تحقیقات 
تکمیل نش��ده و نیاز به کار بیش��تر و 

جّدی تری دارد.■
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یک روایت از تاریخ زندگی 
عالمه شیخ محمدباقر فقیه میرزایی سیرجانی 

لسان العلماء 
◄مرحوم حاج لسان در سال 1239 هجری شمسی متولد و پس از 76 سال زندگی
 در سال 1315 ه.ش فوت کرده است، ایشان فرزند حاج اسماعیل که وی نیز

فرزند حاج شیخ عبدالرحیم یزدی است که در زمان خود یکی از تّجار بزرگ 
جاده ابریشم محسوب می شده است

شهرام نیکویان

نوه شیخ محمدباقر فقیه میرزایی:
بر اساس اطالعاتی که تا اآلن به دست آورده ایم ایشان 17 جلد کتاب که 
عمدتًا کتاب های قطور و بزرگی هستند در بمبئی به چاپ رسانده اندکه 
هنوز به  عنوان یک مرجع برای دانشجویان و طالب علوم دینی و فقهی
 چه در ایران و چه در نجف اشرف از آن ها استفاده می شود،
کتاب هایی مثل »جواهر الحجاب«، »رساله جواهرالعقاید اصول و فروع«، 
»جواهراالسرار در فضایل ائمه اطهار«، »جواهرالقوانین در اصول و فروع« و 
»فریده وافیه در صرف و نحو عربی«

به کامپیوتر مرکزی آستان قدس که اطالعاتی در این رابطه در آن به 
ثبت رسیده بود دسترسی پیدا کردیم و گفتند در فالن قفسه در فالن 
ردیف اطالعاتی در این مورد هست که با شرایط نورهای خاصی نگهداری 
می شدند و خودشان صفحاتی را از یک مجموعه ورق زدند که در آن 
نوشته بود محمد_علی و احمد به ترتیب سنی برادرند و ما 3 نسخه از آن 
را کپی و به هر 3 امامزاده دادیم و درواقع همان جا بود که به طور اتفاقی 
در مورد مرحوم لسان العلما سؤال کردیم، وقتی دیدند ما مشتاق هستیم 
و از نوادگان ایشان هستیم بررسی کردند و گفتند در 2 قفسه پایین تر 
کتاب هایی از عالمه شیخ محمدباقر سیرجانی موجود است 

 ■ ■
لسان العلماء دارای 
پنج فرزند پسر و ۲ 
فرزند دختر بود که 
دخترها بی بی ربابه 
و بی بی خدیجه نام 

داشتند و بزرگ ترین 
فرزندان مرحوم حاج 

شیخ محمدجعفر 
اصولی ملقب به 

صادق العلماست که 
او نیز دارای درجه 
اجتهاد بوده است، 

تحصیالت عالیه خود 
را در نجف اشرف 

گذرانده که اتفاقًا در 
جوار مقبره امامزاده 

علی)علیه الّسالم( 
در سیرجان به خاک 

سپرده شده اند

 ■ ■
به تازگی مطلع شدیم 

قرار است به زودی
مراسم بزرگداشتی 

برای مرحوم 
لسان العلماء با 

همکاری
آستان قدس رضوی

و دو تا از 
دانشگاه های

مطرح کشور در
حوزه دینی برگزار 

شود و شهرداری 
زیدآباد هم بودجه ای 

برای ساخت
مقبره ایشان

در نظر گرفته است

  تاریخ



■ خودت�ان تص�ور می کردی�د ب�ه آثارتان 
این گونه توجه شود؟

طبع انس��ان این اس��ت که س��عی کند 
بهتری��ن کار را ارائ��ه ده��د. م��ن روی 
داستان هایم  وقت می گذارم  و آن ها را با 
رویکرد واقعی منتشر می کنم و انتظار دارم همیشه 

خوب از کار در بیایند.  
■ رویکرد داستان های شما چگونه است؟

بیش��تر داس��تان هایم رویکردی اجتماعی دارند و 
متأثر از اتفاقاتی اس��ت که محیط زیست، حوادث 
و اتفاق��ات طبیعی و همین ط��ور جنگ و اتفاقات 
دیگر داش��ته که آن را از نگاه و نظر خودم نوشتم؛ 
مثاًل زلزله ی بم یا خشک س��الی های اخیر، جنگ 
تحمیلی و رزمنده ها، مسئله ی مهاجرت و موضوع 
زن و جایگاه��ش ازجمله موضوعاتی هس��تند که 
داستان های من حول محور آن ها نوشته شده اند. به 
باور من جغرافیا، محیط پیرامون و عوامل سیاسی 
و اجتماعی واقعیت هایی هستند که زندگی انسان 
را تشکیل می دهند. ما نمی توانیم خودمان را از این 
واقعیت ها دورنگه داریم خصوصاً اینکه اگر یک زن 

باشیم این حقیقت بیشتر دیده می شود.

■ توضیح بیشتری نمی دهید؟
قلم من متأث��ر از اتفاقات محیط پیرامون اس��ت. 
جای��ی که در آن زندگی می کنیم. من به واس��طه 
اقتضای شغل پدرم که نظامی بود در نقاط مختلفی 
زندگی کرده ام از کردستان تا کرمان و زاهدان. در 
کردستان و سنندج که زندگی می کردیم و مدرسه 
می رفتم با حوادث مختلفی برخورد داشتیم. پدرم 
نظام��ی بود و جن��گ را لمس ک��رده بود. همه ی 
این ها در نوشته ها و داستان های من به نوعی بروز 
کرده اس��ت. در کتاب جاده فرودگاه داستان هایی 
آورده ام که متأثر از این حوادث است. در یک جمله 
عرض کنم رویکرد داس��تان های من یک رویکرد 
ناتورالیستی اس��ت و این کاماًل در متن داستان ها 

مشخص است.
■ در کتاب پری ماه هم همین سبک را دنبال 

کردید؟
بل��ه برای نوش��تن این رم��ان ۴ س��ال مطالعه و 
کارکردم از خواندن کتاب های انجوی ش��یرازی تا 
کشفیات شهر سوخته ی سیس��تان که به صورت 
تخصصی انج��ام دادم مصاحبه ه��ای متعددی با 
پیران سیس��تانی انجام دادم تا بتوانم این اثر را هر 

چه بهتر بنویس��م. قبل از اینکه ش��روع به نوشتن 
این رمان کنم ش��اگرد دکتر برومند سعید و دکتر 
مدبری بودم و اسطوره شناس��ی را نزد این بزرگان 
آموختم. مدتی عضو انجمن زبان های باستانی بودم 
که دکتر برومند سعید مسئول آن بودند. این رمان 
را به دوعلت نوش��تم. یک��ی مهاجرت های عظیم 
سیستانی ها به نقاط دیگر کشور و یکی هم اینکه 
تابه حال هیچ کس به این اس��اطیر سیستان برای 

نوشتن داستان توجهی نشان نداده است.
■ زن بودن ش�ما تأثیری در نوش�ته هایتان 

داشته است؟
بله زن بودن من باعث ش��ده که نگاه متفاوتی به 
حقایق رخ داده داش��ته باش��م و قطعاً این موضوع 
توانس��ته نگاه جدیدی رو ارائه کن��د. هر حادثه با 
توج��ه به موقعی��ت، فرهنگ، جامع��ه، جغرافیا و 
جنس��یت فرد مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد و 
من تمام تالش��م را ک��رده ام و در آینده هم چنین 
خواهد بود که تجربیات ش��خصی خودم و آنچه را 

که درک و دریافت کرده و می کنم را بنویسم.
■ شما دبیر انجمن داستان در کرمان هستید. 
چگونه عضو این انجمن شدید و با چه کسانی 

فعالیت دارید؟

سالی که من عضو انجمن شدم هنوز شادروان خانم 
جهانگرد و شادروان دکتر برومند سعید زنده بودند 
و انجمن سر چهارراه خورشید بود. البته آن زمان 
من شاگرد دکتر برومند بودم و ایشان در زمینه ی 
مقاله و ادبیات فارسی بیشتر فعالیت می کردند. بعد 
از او بزرگانی چون آقای علی علومی و مس��عودی 
و جناب آقای ثانی و آقای اس��داللهی، جناب آقای 
کرمان��ی نژاد آمدند و رفتند و من ش��اگرد همه ی 
این اساتید بودم. بعدازآن بر اساس طرحی خانه ی 
هنرمندان اس��تان کرمان به عنوان نهادی مستقل 
بنانهاده ش��د و رأی گیری کردند که بنده برحسب 
آرا دبیر انجمن داستان کرمان شدم. رئیس انجمن 
داستان جناب آقای محبی است. من دبیر و آقایان 
شمس الدینی، لشکری و جهانگرد هم اعضای اصلی 

آن هستند.
■ در کنار ش�ما انجمن های داستان دیگری 
هم وجود دارند که بودنشان از یک سو موجب 
تکثر می ش�ود ولی از س�ویی م�وازی کاری 
آفت های دیگری دارد. نظ�ر خودتان در این 

رابطه چیست؟
من ب��ا پراکندگی و موازی کاری موافق نیس��تم. 
ی��ک انجمن ق��وی بهت��ر از ده انجم��ن ضعیف 
اس��ت. اعتقاددارم یک انجمن باش��د با تقسیم کار 
و ش��اخه های مختلف مثل کارگاه آموزش��ی، کار 
تخصصی در داستان، شاخه کودک و نوجوان وغیره 
می تواند بیشتر اثربخش باشد. اگر مقررات و قانونی 
در این رابطه بگذارند تا مثاًل انجمنی که مسئولش 
حتی یک کتاب بیرون نداده نتواند ادعای داشتن 
انجمن کند شاید شرایط بهتر شود. منهای دو سه 
انجمن داس��تان که قوی تر کار می کنند متأسفانه 

بقیه حرفی برای گفتن ندارند.
■ برنامه بعدی ش�ما چیس�ت. سوژه و طرح 

جدیدی برای نوشتن دارید؟
بله سوژه و کار جدید برایم مشخص شده و در حال 
یک س��ری پژوهش ها هس��تم برای نوشتن رمان 
بعدی. به گمان من رمان نویسی تنها یک پدیده ی 
هنری نیست. برای نوشتن رمان مثل یک اثر علمی 
ابتدا باید پژوهش کرد، یادداشت برداشت و باعلم به 

موضوع شروع به نوشتن کرد.
■ رمان جدیدتان چه ماهیتی دارد؟

دوس��ت دارم ادبیات فانتزی را بیش��تر بشناسم و 
درباره اش بنویس��م. دنیای باورها، قصه ها، خیاالت 
یا خراف��ات و آرزوها...که با زندگی واقعی ما تنیده 
ش��ده. این ه��ا برایم جالبه. من این ه��ا را جزئی از 
حقیقت جاری در زندگ��ی می دانم و تفاوتی بین 
تجربی��ات عینی آدم ها و ذهنی آن ها چندان قائل 
نیس��تم. حقیقت ش��الوده ای پیچی��ده از حوادث 
رخ داده و رخ نداده است. هیچ چیز نیست که اثبات 
کند آنچه در بیرون اس��ت حقیقت محض است و 
آنچه درون بشر جریان دارد آن حقیقت نیست. در 

رمان جدیدم هم چنین نگاهی است. ■

 امسال دو رویداد ادبی برای لیال راهدار، دبیر انجمن داستان کرمان و نویسنده کتاب های ادبیات 
داس�تانی اتفاق افتاد. برگزیده سوم کشور در مسابقه »هزارافس�ان« در فروردین ماه و برگزیده 

جایزه کتاب سال با مجموعه داستانی جاده فرودگاه در بهمن ماه. 
او  البته در مقطعی س�ابقه رتبه اول داستان نویس�ی را در میان دانش آموزان کش�ور دارد و 
در مس�ابقه هزارافس�ان جایزه فانتزی الیف، نصیب راهدار ش�د و برای جایزه سال کتاب در 
مراسمی که 25 بهمن با حضور وزیر ارشاد در کرمان برگزار شد از او و دیگر برگزیدگان این 

بخش تقدیر گردید.
 بلقیس سلیمانی با »رمان مارون«، داود نوابی با ترجمه »من اگر شما بودم«، یدا… آقاعباسی با 
ترجمه »فصل بارانی«، علیرضا دوراندیش با ترجمه »فیستا« و عرفان رعایی با مجموعه شعر »بر 
دیوار غار« دیگر نفرات برگزیده این بخش بودند. در گفتگو با لیال راهدار دبیر انجمن داستان در 

کرمان از سبک و سیاقش در نویسندگی و انجمن محل کارش پرسیدیم.

گفتگو با نویسنده ای که نوشته هایش
 برگرفته از رویدادهای
 طبیعی و اجتماعی است

ناتورالیسم در آثار
 لیال راهدار

مریم کاظمی
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  جامعه

| دریافت جایزه سال کتاب داستان |

گروه جامعه

آم��ار دقیقی از زن��ان ایرانی که در این 
ازدواج کرده اند  افغان  با مردان  س��ال ها 
وجود ندارد. آمار ۴0 تا 50 هزار ازدواج 
از س��وی برخی منابع رسمی اعالم شده 
اما مطمئناً این آمار خیلی دقیق نیست 
چراک��ه خیلی از ای��ن ازدواج ها به ثبت 
رسمی نمی رسد و در همان عقد شرعی 
باقی می ماند. مشکل اما تنها این نیست 
که چرا این ازدواج ها صورت می گیرد و 

یا ثبت رسمی نمی شود. 
مشکل اصلی آنجاس��ت که کودکان این 
زنان و م��ردان غالباً بدون شناس��نامه و 
س��رگردان در جامعه می گردند و هویت 
درس��تی ندارند. از این نمونه در کش��ور 
زیاد اس��ت و س��یرجان نیز با 112 مورد 
ازدواج زنان س��یرجانی با همسران افغان 
از این قاعده مستثنا نیست. برخی منابع 
می گوین��د یک میلیون ک��ودک حاصل 
این گونه ازدواج ها در کشور است. چندی 

پی��ش روزنامه ایران در گزارش��ی از قول 
یکی از مقامات سفارت افغانستان نوشت 
در ادارات مختل��ف ای��ران و افغانس��تان 
درب��اره این موضوع بارها بحث ش��ده اما 
هنوز به نتیجه قابل توجهی نرس��یده ایم. 
این روزنامه به نقل از یک فعال اجتماعی 
اهل افغانس��تان هم نوشت: »باید با حل 
این مش��کل از تکرار اتفاق��ات تلخی که 
در این سال ها رخ داده جلوگیری کنیم و 
زندگی تعداد زیادی زن و کودک را نجات 
دهیم. اگر این مسئله همچنان ادامه پیدا 
کند باعث می ش��ود که روزب��ه روز تعداد 
بچه هایی که تابعیت ندارند و نمی توانند 
مدرسه بروند بیشتر بشود و مشکالتشان 
هم بیش��تر. همین اخیراً اعالم ش��د که 
حدود یک میلیون نفر در ایران شناسنامه 
و هویت ندارن��د و اگر فکری به حال این 
موضوع نش��ود واقعاً تبعات جدی خواهد 
داش��ت«. وی با اش��اره به تبع��ات دیگر 
ای��ن ازدواج ه��ا می گوید: »این مس��ئله 
یعنی ازدواج زن��ان ایرانی با مردان افغان 
مش��کالت زیادی ایجاد کرده، نمی دانیم 

چرا هیچ راه حل��ی برای این موضوع پیدا 
نمی کنند. مردان افغان زیادی را دیده ایم 
که همسر ایرانی شان را رها کرده و رفته اند 
و زن اینج��ا مانده ب��دون هیچ حمایتی. 
خیل��ی اوقات هم زن��ان ایرانی اصالً عقد 
محضری نیس��تند و صیغه ان��د. خالصه 
زن می ماند با مش��کالت زیاد و بچه های 
بدون شناس��نامه. البته برعکسش را هم 
داش��ته ایم. مردان افغان که سال ها اینجا 
کارکرده اند و همه چیزش��ان را به نام زن 
ایرانی ش��ان کرده اند؛ خانه، ماش��ین و... 
چون خودش��ان حق ندارن��د چیزی بانام 
خودشان داشته باشند. خانم ایرانی هم با 
کوچک ترین مشکلی جداشده و همه چیز 
را برای خودش برداشته و مرد هم از مرز 

رد شده و دیگر برنگشته است.«

◄ ◄ تض�اد فرهنگی و اختالفات 
خانوادگی

ام��ا روی دیگ��ر ای��ن داس��تان ازدواج 
جوان��ان ایرانی با زنان افاغنه اس��ت. بر 
اساس آماری که  چندی پیش مدیرکل 

دفت��ر اطالع��ات و جمعی��ت مهاجرین 
س��ازمان ثبت احوال کشور ارائه کرد در 
یک س��ال 660 مورد ازدواج مرد ایرانی 
با  زنی از اتباع  بیگانه به ثبت رس��یده 
اتباع  است. مس��ئول مجوز ازدواج های 
افغانی با ایرانی مدعی است »روزی سه 
زن ایرانی برای ازدواج با مرد افغان و هر 
پانزده روز یک بار س��ه پسر ایرانی برای 
ازدواج ب��ا دختر افغانی به س��فارتخانه 
افغانس��تان مراجعه می کنن��د.« با آنکه 
خانواده ه��ا همیش��ه خواس��تار بهترین 
زندگی برای فرزندان خود هس��تند اما 
تن به ازدواج هایی ازاین دست می دهند 
که سرنوش��تی جز اختالف خانوادگی و 
یا کودکان فاقد هویت برایش��ان ندارد. 
ب��ه گفت��ه ی��ک جامعه ش��ناس نباید 
فرزندانم��ان را در ش��رایطی قرار دهیم 
که احس��اس س��رخوردگی کنند و این 
عامل عواقب و آینده غیرقابل جبرانی را 
به ک��ودکان در جامعه تحمیل می کند. 
آینده ای که آین��ده آن ها را به مخاطره 

می کشاند. 
دکتر سهیال ادهمی می گوید: مشکالت 
خانوادگ��ی ک��ه ب��رای خانواده ها پیش 
می آی��د، درواق��ع تض��اد فرهنگی بین 
زن و مرد اس��ت که ناش��ی از باورها و 
اعتقاداتش��ان اس��ت و ازای��ن رو ازدواج 
کس��انی که تض��اد فرهنگ��ی دارند به 
مصلح��ت خودش��ان و جامعه ای که در 
آن زندگ��ی می کنند نیس��ت. به گفته 
وی باوره��ا و ارزش های��ی ک��ه در هر 
فردی وج��ود دارد، فرهنگ آن جامعه 
را تشکیل می دهد. ازدواج با خارجی ها 
همان طور که می تواند برای خانواده شان 
مشکل ساز باشد، آسیب های زیادی هم 
به جامعه وارد می کند، وقتی پسرهای 
ایران��ی به ج��ای ازدواج ب��ا دختری از 
کشورشان حاضر به ازدواج با خارجی ها 
باش��ند، می تواند از عوامل پایین آمدن 
آم��ار ازدواج در بین جوانان باش��د. وی 
ازدواج های  ک��ه  آس��یب هایی  درب��اره 
خارج��ی در جامعه به وج��ود می آورد 
می گوی��د: ازدواج جوان��ان با خارجی ها 
موازن��ه ازدواج بین دختر و پس��ر را بر 
هم می زند و جامعه ب��ا جوانانی مواجه 
می شود که هنوز متأهل نشده اند و این 
به جامعه آسیب جبران ناپذیری می زند. 
به گفته دکتر س��هیال ادهمی اگر حتی 
ای��ن تضادهای فرهنگ��ی و اجتماعی را 
نادی��ده بگیریم و دلمان ب��رای جامعه 
نس��وزد باید برای ک��ودکان و فرزندان 
حاصل ای��ن ازدواج ها دل س��وزاند که 
سرنوش��ت محتومی دارند. اف��راد فاقد 
شناسنامه، فاقد هویت، فاقد تحصیل و 

درس که عواقب تاریکی دارد. ■

■ ■ سعید بیابانکی 

کش�ک یعن�ی  روزگار  ش�ادی 
یعن�ی کش�ک بی غب�ار  خاط�ر 

در ق�م و یزد و گرمس�ار و طبس
کش�ک یعن�ی  آبش�ار  شرش�ر 

مرداب�ی خرچنگ ه�ای  بی�ن 
س�خن از خاوی�ار یعنی کش�ک

چ�ون ک�ه پروازه�ا س�ر وقتند
کش�ک یعن�ی  انتظ�ار  س�الن 

چون ک�ه بینش پ�ژوه می خواند
کش�ک یعن�ی  ش�اهکار  اث�ر 

محس�ن نامجو که خواننده است
کش�ک یعن�ی  کام�کار  بی�ژن 

کارگردان اگر که ده نمکی اس�ت
منش�ی و دس�تیار یعنی کشک

تا ک�ه یک س�انت ب�رف می بارد
کش�ک یعن�ی  گازدار  کش�ور 

جیب ما را زدند از چپ و راس�ت
هم یمین هم یس�ار یعنی کشک

ت�ک جناح�ی اگر ش�ود کش�ور
پ�س گروه فش�ار یعنی کش�ک!

چون که مستعجل است هر دولت
صحب�ت از اقتدار یعنی کش�ک

چ�ون دمد ت�وی صوراس�رافیل
قطر س�نگ مزار یعنی کشک ...!

یعنی کشک 

معضلی که کمتر روی آن فکر می شود

سرنوشت زندگی زنان ایرانی
 با همسران افغان 
◄ یک آمار حکایت از ازدواج 112 نفر از مردان افغان با زنان همشهری دارد 

  فرهنگ و ادبیات

 ■ ■
مسئله فقط این نیست 

که چرا زنان ایرانی با 
مردان افغان ازدواج ها 

می کنند. مشکل 
اصلی آنجاست که 

کودکان حاصل از این 
ازدواج ها غالباً بدون 

شناسنامه و سرگردان 
در جامعه می مانند و 

بدون درس و تحصیل 
به افرادی تبدیل 

می شوند که مضر به 
حال خود و جامعه 

می شوند.

 ■ ■
از تعداد آمار اینگونه 

ازدواج ها در سیرجان 
عدد دقیقی نداریم 
اما برخی آمارهای 
غیر رسمی ناشی 
از مراجعه آنها به 

دفتر اتباع خارجی 
یا دستگاه های دیگر 

حکایت از ازدواج بیش 
از یکصد مرد افغان 

با زنان همشهری 
دارد که جایی ثبت و 
ضبط نشده اند. این 

آمار در سطح استان 
باالی یک هزار نفر 

و در سطح کشور تا 
50 هزار مورد گزارش 
شده در حالی که آمار 
واقعی خیلی بیشتر از 

این است.



 ◄ ◄ شروع داستان 
5 آب��ان م��اه امس��ال »عل��ی 
ش��هروندان  از  روح االمین��ی« 
 40 ک��ه  س��یرجان  س��اکن 
س��ال س��ن دارد و متأهل است، حوالی 
س��اعت5:30 عصر قصد رفتن به ش��هر 
بافت با ی��ک خودروی پ��ژو 405 نوک 
مدادی را داشته است. حوالی میدان امام 
علی)علیه الّسالم( )پلیس راه( ابتدای بلوار 
سردار شهید ا... دادی )خروجی به سمت 
بافت( با دو مسافر جوان روبرو می شود. از 
آنجایی که تنها بوده قصد می کند که این 
دو جوان را هم سوار کند. این افراد مقصد 
خود را بلورد عنوان می کنند. وقتی سوار 
خودرو شدند برای راننده تعریف می کنند 
که از بندر عباس آمده و جهت شرکت در 
مراسم عروسی یکی از دوستانشان عازم 
بلورد هستند. چهره سبزه این دو جوان 

نشان می داد که اهل جنوب هستند...

◄ ◄ روایت داستان از قول راننده 
پژو

»عل��ی روح االمین��ی« در روای��ت ای��ن 
ماجرای ش��نیدنی به خبرن��گار حوادث 
نگارس��تان گفت: وقتی دو جوان را سوار 
کردم به جایگاه سوخت CNG نجف شهر 
برای س��وخت گاز مراجعه کردم. بعد از 
اینک��ه مقداری به س��مت بلورد حرکت 
کردی��م یکی از آن ها گف��ت که بیماری 
کلیه دارد و باید س��ریعاً به دستش��ویی 
برود. در یک پارکینگ نرس��یده به بلورد 
توقف کردم. او از صندلی عقب پیاده شد 
و به حاش��یه جاده رفت. دقایق بعد هم 
برگش��ت و سوار ماشین ش��د اما قبل از 
آنکه بخواهم حرکت کنم تیغ موکت بُری 

را روی گردنم گذاشت و با لهجه جنوبی 
گفت: »تک��ون مخور!«. چنان جا خورده 
بودم که ق��درت گرفتن هیچ تصمیمی 
را نداش��تم. بالفاصله جوان��ی که کنارم 
نشسته بود دستانم را گرفت و سعی کرد 
که من را به طرف صندلی عقب بکش��د 
اما من بی اختیار فرمان ماشین را محکم 
چس��بیده بودم. وقتی دید، من که جثه 
کوچکی دارم را نمی تواند به عقب بکشد 
با تیغ  بر روی پشت و مچ دستانم کشید. 
خون به اطراف پاش��ید و دستم بی حس 
شد. دوتایی مرا به عقب کشاندند. نفری 
که جلو نشس��ته بود پیاده ش��د و پشت 
فرمان نشست. نفر عقب هم با لهجه خاص 
خود تهدید کرد که س��رم را زیر صندلی 
ببرم. من هم در حالی که خون از دستانم 
می رفت به زی��ر صندلی پناه بردم. افکار 
زیادی در سرم می گذشت و نمی دانستم 
چه تقدیری قرار است برایم رقم بخورد. 
با س��رعت خیلی زی��اد رانندگی می کرد 
به ش��کلی وقتی از پیچ بلورد گذشت با 
اینکه سرم پایین بود کاماًل متوجه شدم 
و فهمیدم که تمام قصه آن ها ساختگی 
ب��ود. همانطور ک��ه می رفتی��م ناگهان 
نف��ر عقب تیغ را روی کمرم گذاش��ت و 
پیراهن و زیرپوشم را پاره کرد. آن لحظه 
متوجه قصدشان نش��دم تا اینکه پس از 
گذش��ت دقایقی ماشین سرعتش را کم 
ک��رد و وارد جاده خاکی ش��د. آن موقع 
بود که گفتند سرم را باال بیاورم. باتوجه 
به آش��نایی که با منطقه داشتم فهمیدم 
که نزدیک روس��تای اس��طور هس��تیم. 
ح��دود 2 کیلومتر در جاده خاکی پیش 
رفتند تا اینکه ماشین از حرکت ایستاد. 
م��ن را پایین انداختند و دس��ت و پایم 

را از پُش��ت با پیراهن و زیرپوشم محکم 
بستند. اینقدر محکم گره زدند که دست 
و پایم درد گرفت. دهانم را هم بس��تند و 
با برداشتن مدارک و گوشی تلفن همراه 
از داخل جیب ش��لوارم بالفاصله از محل 
گریختند. س��اعت حدود 6:15 شب بود. 
شروع کردم به دست و پا زدن اما کاری از 
من ساخته نبود. در تاریکی شب در دلم 
به درگاه خدا التماس کردم که به خاطر 
دو فرزندم نجاتم دهد. به س��ختی پارچه 
دور دهنم را کنار زدم و ش��روع کردم به 
فریاد کشیدن. چراغ های منازل اسطور را 
به راحت��ی می دیدم و حتی صداهایی نیز 
به گوشم می رسید اما هر چه فریاد زدم 

کسی به دادم نرسید.

◄ ◄ حرک�ت روی زمین ناهموار و 
پُر از خار

 زمین س��نگالخی و پوشیده از خار بود. 
ش��روع کردم به سمت روستا خزیدن اما 
پس از گذشت مدت زیادی فقط توانسته 
بودم حدود 3 متر پیش بروم. هوا س��رد 
ب��ود و من بدون پیراه��ن و زیرپوش در 
حال��ی ک��ه می لرزیدم پی��ش می رفتم. 
ش��لوارم به علت کشیده شده روی سنگ 
و خ��ار، پ��اره و کم��رم زخم ش��ده بود. 
خونریزی دس��تانم کمتر شده بود اما باز 
هم احساس می کردم که دستم به خاطر 
خونریزی خیس است. دوباره با همه درد 
و ناراحتی که داش��تم شروع به خزیدن 
ک��ردم. ح��دود س��اعت4:30 صبح بود 
که صدای اذان بلند ش��د. هوا در بامداد 
شش��مین روز از دومین ماه پاییز چنان 
سرد بود که دندان هایم به هم می خورد. 
خونریزی باعث شده بود فشارم افت کند 

و س��رمای هوا بدنم را بی حس کرده بود. 
دیگر نای داد زدن هم نداش��تم. فقط در 
دل دعا می کردم که خدای بزرگ نجاتم 
دهد. س��عی می کردم خواب نروم. حدود 
ساعت 6 صبح فقط توانسته بودم حدود 
100 متر به س��مت روستا بروم. لحظات 
عجیب��ی ب��ود؛ اف��کار زی��ادی از ذهنم 
می گذش��ت. به لطف خدا امید داش��تم 
اما درد پش��ت، اجازه نم��ی داد که تکان 
بخورم. هوا روش��ن ش��ده بود که گله ای 
گوسفند از کنار منازل روستایی شروع به 
حرکت کرد. چوپان داشت آواز می خواند 
و زنگوله های گوس��فندان نغمه زندگی و 
امید س��ر می داد. من بی ح��ال بودم، اما 
تم��ام توانم را جمع ک��ردم و داد زدم. او 
صدای من را نشنید. اینقدر ناراحت شدم 
که قابل بیان نیست. ان شاءا... خدا چنین 
شرایط زجرآوری را برای هیچ کس پیش 
نیاورد. به حرف آس��ان اس��ت! تا کسی 
تجربه نکند، نمی داند چه می گویم. فاصله 
بین مرگ و زندگی است. انگار که داری 
دقایق پایانی عمرت را می گذرانی! گله و 
چوپان به آرامی از من دور ش��دند و من 
دوباره در آن بیابان تنها ماندم. حدود 20 
دقیقه بعد صدای گله دیگری را شنیدم 
که به من نزدیک می شد. به خدا التماس 
ک��ردم که این چوپان صدایم را بش��نود. 
لطف خدا ش��امل حالم ش��ده بود. بره ها 
به س��مت من در ح��ال حرکت بودند. با 
تمام توان فریاد زدم و خوشبختانه چوپان 
صدایم را ش��نید. عاقله مردی 50 ساله 
بود. با خواهش از او خواستم که راه نرود! 
او چوب��ش را انداخت و به س��متم دوید. 
باالخ��ره از روی صدا مرا پیدا کرد. وقتی 
باالی س��رم رس��ید به قدری خوشحال 
ش��دم که حد ندارد! پیرم��رد چوپان با 
تلفن همراهش به پس��رش خبر داد و از 
او خواس��ت که با اورژان��س 115 تماس 
بگی��رد. خودش هم دس��ت و پای من را 
باز کرد و س��پس زیر بغلم را گرفت و از 
زمی��ن بلندم کرد. کمک کرد تا به محل 
سوپرمارکت اول جاده روستا برسم. مرد 
صاحب مغازه نیز لطف ک��رد و از داخل 
منزلشان برایم پتو آورد تا لخت نباشم و 
سرما بدنم را نلرزاند. دقایقی بعد ماشین 
اورژانس هم رس��ید و من را سوار کردند 
و به سمت بیمارستان راه افتادند. گشت 
پاس��گاه انتظام��ی هم رس��ید و صورت 

جلسه ای تنظیم کرد. در داخل اورژانس 
از هوش رفتم و دیگر چیزی یادم نمی آید 
تا در بیمارس��تان امام رضا )علیه الّسالم( 
همس��ر و ب��رادرم را باالی س��رم دیدم. 
به خاطر ش��وک حادثه، س��رمای هوا و 
فریادهایی که کشیده بودم، نمی توانستم 
حرف بزنم. سرهنگ مجتبی جهانشاهی 
رئیس پلی��س آگاهی و س��روان مهدی 
قوهس��تانی رئیس دایره مبارزه با سرقت 
خودرو پلیس آگاهی باالی س��رم آمدند 
اما من توان حرف زدن نداشتم. دستانم 
به علت فشاری که به خاطر بسته شدن 
به آن ها آمده بود به ش��کل وحشتناکی 
متورم و کبود ش��ده بود. م��ن را به اتاق 
عم��ل بردن��د و احتمال اینک��ه برای دو 
دستم مشکل پیش بیاید وجود داشت. در 
اتاق عمل با بیهوش��ی کامل زخم هایم را 
بخیه و اقدامات درمانی را انجام دادند که 
همین جا از پزشک جراح و تمامی کادر 
درمانی بیمارستان امام رضا)علیه الّسالم( 

تشکر می کنم.

◄ ◄ آغاز تحقیقات پلیس آگاهی
 مأم��وران پلی��س آگاهی س��یرجان  از 
طریق همسرم، سند پژو که داخل منزل 
بود را برداشته و تحقیقات خود را شروع 
کرده بودند. برادرانم و برخی اقوام خود و 
اقوام همسرم نیز خیلی کمک کردند که 
از آن ها سپاس��گزارم. روز بعد به سختی 
می توانس��تم چن��د کلمه ح��رف بزنم و 
دادم. دوربین های  به پلیس  س��وژه هایی 
جایگاه سوخت CNG نجف شهر بررسی 
شد اما به خاطر کیفیت پایین دوربین ها 
سرنخی به دس��ت نیامد. خدا به مأموران 
آگاه��ی خصوصاً س��روان قوهس��تانی، 
سرهنگ جهانشاهی و سرهنگ ایران نژاد 
فرمان��ده انتظامی خیر ده��د که خیلی 
زحمت کش��یدند. توسط پلیس و با اخذ 
دستور قضایی از آقای نیک ورز دادستان و 
آقای حسنی نیا بازپرس شعبه اول دادسرا 
ب��ا همکاری ب��رادرم فیلم چن��د جایگاه 
س��وخت دیگر در بافت و... مورد بازبینی 
قرار گرفت و با اقدامات فنی پلیسی که از 
ذکر آن ها به خاطر محرمانه بودن معذور 
هستم، ابتدا به 50 نفر و سپس با پاالیش 
به 5 نفر و سپس به 3 نفر مشکوک شدیم 
ک��ه در نهایت با تحقیقات صورت گرفته 
یک نفر باقی ماند. متوجه شدیم 2 جوانی 

| علی روح االمینی، محل حادثه در جاده فرعی حوالی روستای اسطور و منطقه سنگالخی و پر از خار را به خبرنگار نگارستان نشان می دهد |
که خودرو من را س��رقت ک��رده و آن بال 
را به س��رم آوردند اهل یکی از روستاهای 
ش��هرهای جنوبی اس��تان هستند. جایی 
بسیار دوردس��ت در مرز اس��تان کرمان 
و سیستان و بلوچس��تان. با مشورتی که 
انجام دادیم قرار بر این شد که با واسطه ای 
به مح��ل برویم و بنا ب��ه مقتضیات محل 
زندگی س��ارقان، از طریق بزرِگ منطقه و 
با ریش سفیدی وارد عمل شویم که قطعاً 
اگر خالف این شیوه عمل کرده بودیم به 

نتیجه نمی رسیدیم.

◄ ◄ حرکت به سمت مرز
 ب��ا یکی از اقوام ک��ه محبت زیادی به ما 
دارد و در جیرفت س��اکن اس��ت به شهر 
مورد نظر رفتیم. او با »سردار« منطقه)...( 
رفاقتی دیرین��ه دارد. )به بزرگان قبیله و 
طوایف در مناطق عشایری جنوب استان 
کرمان و سیستان و بلوچستان »سردار« 
می گویند(. سردار منطقه مورد نظر، وقتی 
م��دارک ما را دید پرس وجو را آغاز کرد و 
دو جوان سارق را که از اهالی روستای او 
بودند را ش��ناخت. او پدر یکی از سارقان 
را ص��دا زد و گفت که باید ماش��ین من 
را برگردان��د. پدر س��ارق ه��م قبول کرد 
ک��ه کمک کند. او گفت: ماش��ین تا االن 
4 مرحل��ه فروخته ش��ده و هم اکنون در 
پاکس��تان اس��ت. یک ماه ب��ه ما فرصت 
بدهی��د یا ماش��ین را برمی گردانیم یا در 
نهای��ت مع��ادل وج��ه آن را می پردازیم. 

س��ردار منطقه هم حرف او را تأیید کرد. 
یک ماه تمام شد و ما دوباره به آن منطقه 
روستایی در جنوب استان کرمان رفتیم. 
قرار ش��د یک ماه دیگر فرصت بدهیم تا 
ماش��ین را پیدا کنند. پس از گذش��ت 2 
ماه س��رانجام خبر دادند که ماشین پیدا 
شده اس��ت. من به منطقه رفته و مجدداً 
با س��ردار صحبت کردم. او گفت باید به 
س��راوان و س��پس از طریق روستای )...( 
به محل مرز بروی. آنجا با س��ردار منطقه 
س��راوان صحب��ت کن. او با من دوس��ت 
اس��ت و به تو کم��ک خواهد کرد. من به 
هر بدبختی بود خودم را به آنجا رس��اندم 
و با سردار منطقه سراوان صحبت کردم. 
او ه��م من را راهنمای��ی و میهمان کرد. 
یک کامی��ون بنز بود که به روس��تاهای 
مرزی کپس��ول گاز می رساند. قرار شد با 
او به روستای مرزی برم. روز بعد به اتفاق 
راننده کامیون حرک��ت کردیم. وقتی به 
روستا رس��یدم باران شدیدی می بارید و 
چون شب شده بود امکان رفتن به محل 
میل 188 مرزی وجود نداش��ت. )در مرز 
در هرفاصله مشخص برای آدرس دهی و 
شناسایی محل، میل با شماره مخصوص 
وجود دارد(. شب در منزل یک خانواده با 
تابعیت دوگانه پاکستانی – ایرانی ماندیم. 
بن��دگان خدا با اینکه اوضاع مالی چندان 
مناسبی نداش��تند، از ما پذیرایی خوبی 
کردند. صبح روز بعد با یک موتورسیکلت 
ب��ه محل می��ل 188 رفت��م و دیدم که 

ماشینم در گوشه یک تپه رها شده است. 
س��وویچ زیر صندلی شاگرد بود. خواستم 
ماش��ین را روش��ن کنم که دیدم روشن 
نمی شود. کارتر ماش��ین کنده شده بود. 
همه الس��تیک ها هم به علت کوهستانی 
و س��نگ الخی بودن منطقه مرزی پنچر 
و خ��راب ش��ده بودن��د. با رایزن��ی که با 
س��ردار سراوان کردیم جرثقیلی پیدا شد 
و قب��ول کرد که خودرو را به قرار دریافت 
1 میلیون تومان از مرز پاکستان به شهر 
جیرفت کرم��ان منتقل کن��د. وقتی به 
جیرفت رس��یدم به نزد س��ردار آن شهر 
جنوبی استان بازگشتم و ماجرا را تعریف 
کردم. او ه��م پول کرایه جرثقیل، هزینه 
خرید 4 حلقه الستیک نو و تعمیر کارتر و 
موتور ماشین را پرداخت کرد و من دیگر 
هیچ گاه س��ارقان یا پدر آن ها را ندیدم و 

قرار شد که رضایت بدهم. 

حدود یک هفته میهمان سردار بودم تا 
کارهای ماشین انجام شد. ماشین پالک 
هم نداش��ت. گواهینامه و کارت ماشین 
ه��م که س��رقت ش��ده ب��ود. باالخره با 
هماهنگ��ی پلیس آگاهی، از جیرفت  به 
سیرجان آمدم. االن خدا را شکر می کنم 
که زنده ام و به هر حال ماشینم هم پیدا 
ش��ده اس��ت. با این اوض��اع اقتصادی و 
افزای��ش عجیب قیمت خودرو من دیگر 
توان خرید ماش��ین را نداشتم. سارقان 
پالک و دیگر ارکان شناسایی ماشین را 
جدا یا مخدوش کرده اند و من این روزها 
پیگی��ر دریاف��ت دوباره پالک هس��تم. 
متأس��فانه یکی از دفات��ر اصلی تعویض 
پالک در سیرجان هم تعطیل شده و ما 
برای کارهایی که قباًل در سیرجان انجام 
می ش��د مجبور هستیم به کرمان برویم 

که سخت و زمان بر است. ■
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 س�رقت خودرو این روزها اتفاق عجیبی نیس�ت! هر ماه قریب به 20 تا 25 خودرو در س�یرجان سرقت، که البته 
حدود 90 درصد آن ها کشف می شوند. اوضاع نابسامان اقتصادی باعث شده سرقت نه تنها در سیرجان بلکه در 
کل کش�ور افزایش چند برابری داشته باشد. خیلی از س�ارقاِن عمومًا معتاد، به جهت سرقت لوازم خودرو آن را 

دزدیده و سپس رها می کنند. 
گزارش های منتشر شده از سوی پلیس نشان می دهد هر هفته چندین خودروی سرقتی در حاشیه شهر رها می شود 
که سابقه سرقت از دیگر نقاط مختلف شهرستان سیرجان و حتی شهرهای مجاور دارند. اما ماجرایی که قصد داریم 
آن را برای شما روایت کنیم واقعاً جالب و کم نظیر است. ماجرایی که در آن پای کشور پاکستان نیز به میان می آید. 

کشوری که در این روزها پناهگاه تروریست ها و اشراری شده که جایی در ایران ندارند.

روایت ماجرای عجیب و شنیدنی سرقت به عنف 
یک خودروی پژو که از پاکستان سردرآورد!

از سیرجان تا میل 188 مرزی

احسان یزدی / گروه حوادث

علی روح االمینی، پیراهن خونین خود را که به وسیله آن
درست و پای وی را بستند به خبرنگار ما نشان می دهد.
خاطرات آن روز دوباره او را ناراحت کرد

| سوپرمارکت ابتدای جاده روستای اسطور در محور سیرجان به بافت که سوژه گزارش ما در مقابل این مغازه سوار آمبوالنس شد |
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او پدر یکی از 

سارقان را صدا زد و 
گفت که باید ماشین 
من را برگرداند. پدر 
سارق هم قبول کرد 

که کمک کند. او 
گفت: ماشین تا االن 

4 مرحله فروخته 
شده و هم اکنون 

در پاکستان است. 
یک ماه به ما فرصت 

بدهید یا ماشین را 
برمی گردانیم یا در 

نهایت معادل وجه آن 
را می پردازیم

  حوادث

گروه حوادث نگارس�تان: اگر بدون تعارف و بدون مالحظه بخواهیم از ش��رکت 
و یا س��ازمانی که بیش��ترین قصور و س��هم را در مرگ کارگران و کارکنان جوان و 
داغدار کردن خانواده های ش��ان درمعادن داش��ته نام ببریم می توان به ش��رکت 
پیمانکاری جهاد نصر )آرمان گهر( اش��اره کرد. شرکتی که در معادن 6 گانه سنگ 
آهن س��یرجان پیمانکار است و بیش��ترین درآمدهای خالص را از این شرکت های 
معدنی به حس��ابش واریز می کند اما نه در خدمات اجتماعی و عمرانی شهر آنطور 
که الزم اس��ت نقش دارد و نه در ایجاد امکان��ات و تمهیدات ایمنی برای کارگران، 
کارکنان خودش و رانندگان صدها دستگاه ماشین آالت سنگین و سبک جهادنصر 
که هر سال عوارض و خسارت های شدیدی به زیرساخت های شهر وارد می کنند. 
همین اآلن مردم بخاطر س��هل انگاری این ش��رکت در ترمیم کانال های حفر ش��ده 
فاضالب و گرد و خاکی که ش��ب عیدی از آنها در کوچه و خیابان به هوا می ش��ود و 

گذشته از آسیب رساندن به ماشین ها، شستشوهای نوروزی خانواده ها را از بین می 
برد به فغان هستند و کسی را هم غمی نیست، نه شهرداری و نه مسئوالن آن شرکت 
که با درآمدهای نجومی منافع ش��ان می برند حاال هرچه به س��ر ش��هر و مردم آمد 
دیگر بیاید! اما در یک بررسی مختصر از تعداد خانواده هایی که فرزندان جوان شان 
را بخصوص از دوس��ه سال گذش��ته تاکنون در حوزه های کاری جهاد نصر از دست 
داده اند و یا خانواده های جوانی که در غم مرگ سرپرست عزیز  و نان آور خانه شان 
نشس��ته اند عدد آن با هیچکدام از میزان مرگ و میرها با معیارو اس��تاندارد حوادث 
در محیط های صنعتی و کارگاهی نمی خواند. اکنون روزهای پایانی س��ال اس��ت و 
خانواده های بس��یاری که در مرگ جوان و یا همسرش��ان داغدار ش��دند به اس��تناد 
آنچه پاس��ارگاد هم در گزارش آخر سالش آورد هنوز اندرخم پرونده و حقوق قانونی 

عزیزشان گرفتار و در راهروهای دادگاه و شرکت و اداره کار همچنان می دوند.
اگرچ��ه به همین میزان ش��رکت ه��ای کارفرم��ا در معادن گل گه��ر، گهرزمین، 
گهرروش، گروه مالی گردش��گری، ماهان، ایمیکو و س��ایر س��هامداران و کارفرماها 
در خصوص مرگ کارکنان در حوزه معدنی آنها در معادن1 تا 6 مس��ئول هس��تند 
اما از آنجا که این حوزه های معدنی غالبا در پیمان جهادنصر می باشد قاعدتاً باید 

پاسخگوی نابود شدن این خانواده ها نیز همین شرکت باشد. ■

جهاد نصر و 
مرگ کارکنان معادن

منابع خبری
 این حادثه



هرگاه که صحبت   ■
وکال�ت  ش�غل  از 
می شود غالباً در ذهن 
مردم این تداعی می شود که 
وکیل کس�ی اس�ت در قبال 
گرفتن پ�ول کمک می کند تا 
ش�ما به هر نحو ممکن حاکم 
شوید. به نظر شما این دیدگاه 

چقدر واقعیت دارد؟
در ه��ر صنف و ش��غلی آدم های 
خوب وبد زی��اد داریم و من هم 
انکار نمی کنم اندک افرادی برای 
رسیدن به خواسته های خودشان  
و موکالن ش��ان فریب شیطان را 
می خورن��د و با آبروی وکال بازی 
می کنند. شاید رفتار غلط همین 
تعداد اندک باعث ذهنیت منفی 
در جامعه ش��ده باش��د. ولی من 
خدا را ش��اهد می گی��رم که در 
27 سالی که کار حقوقی می کنم 
که 21 سالش وکالت است حتی 
ی��ک دروغ هم ب��رای اینکه کار 
موکل��م را پیش بب��رم نگفته ام، 
هرچن��د ممک��ن اس��ت به دلیل 
اطالعات نادرس��تی که مثاًل یک 
موکل داده باشد ناخواسته حرف 
اش��تباهی زده باش��م که آن هم 
وقتی متوجه اصل ماجرا بش��وم 
اصالح می کن��م ولی در مجموع 
خط قرمز من دروغ اس��ت. بارها 
اتفاق افتاده که حتی در نیمه راه 
وکالت وقتی متوجه شدم موکلم 
به من راس��تش را نگفته از ادامه 
پرونده منصرف شده ام و از حقوق 

خودم هم گذشته ام.  
در  را  وکی�ل  حض�ور   ■
زندگی اف�راد چقدر ضروری 

می بینید؟
داشتن وکیل در همه بخش های 
آدم ه��ا ضروری  کاری  زندگ��ی 
است به خصوص در بحث دعاوی. 
اگر فرهنگ سازی بشود که مردم 
عادت کنند هر کاری را با حضور 
وکیل ش��ان انجام بدهند وبدون 
نظر وکی��ل کاری نکنند و  هیچ 
قراری نگذارند، حجم بسیاری از 
پرونده های دادگاه ها کم می شود 
و علت اینکه این همه پرونده در 
دادگاه ها وجود دارد عدم آگاهی 

مردم از حقوق خودش��ان وعدم 
استفاده از وکیل است.

■ استانداردهای جهانی برای 
وکالت چگونه اند؟ 

اس��تاندارد این است که به ازای 
هر پرونده حداقل دو وکیل برای 
انتخاب فرد داش��ته باشیم. االن 
م��ا در اروپا پرون��ده بدون وکیل 
نداری��م. در آنجا پرون��ده بدون 
وکیل معنا ن��دارد. برای ملموس 
شدن این قضیه شما هرگز بدون 
پزش��ک به داروخان��ه نمی روید 
و خودتان را درم��ان نمی کنید. 
ول��ی اینجا در کش��ور م��ا افراد 
بدون وکیل ب��ه دادگاه می روند 
و این باعث می ش��ود خودش��ان 
نمی توانند  و چ��ون  ضررکنن��د 
از حق ش��ان درس��ت دفاع کنند 
محک��وم می ش��وند. ام��ا مهم تر 
این اس��ت که وکی��ل فقط برای 
زم��ان دعوا نیس��ت وکیل برای 
انعقاد  و  مش��اوره های حقوق��ی 
قرارداده��ا و توافق��ات حقوق��ی 
هم  هس��ت ک��ه ای��ن مهم تر از 
زمان دعوا اس��ت که عماًل همان 

پیشگیری قبل از درمان است. 
■ اس�تارت وکال�ت در ذهن 

خود شما چگونه زده شد؟
من سال دوم دبیرستان بودم. در 
جریان یک دعوای ملکی پدرم با 
همسایه اش و بر اثر لجاجت یک 
قاضی جوان به یک ش��ب پدرم 
ب��ه ناحق بازداش��ت ش��د و من 
همان ج��ا تصمی��م گرفتم درس 
بخوانم وکیل بش��وم. این انگیزه 
آنچنان در من ق��وی بود و تا به 
امروز هم هست که اگر االن هم 
برگردم به گذشته با همه سختی 
کار وکال��ت ب��از هم به س��مت 
وکال��ت م��ی روم. م��ن معتقدم 
شریف ترین و شیرین ترین شغل 

دنیا وکالت است.
■ آن زمان چقدر برای قبولی 
در رشته حقوق و اخذ پروانه 

وکالت تالش کردید؟ 
زمان جنگ بود. سال سوم 6 ماه 
رفتم جبهه. س��ال چهارم هم تا 
یازده��م ماه بهم��ن جبهه بودم 
وت��ازه از آن روز ک��ه برگش��تم، 

کتاب های س��ال چه��ارم را پیدا 
کردم.کاًل من 4 ماه وقت داشتم 
برای سال چهارم وکنکور بخوانم 
که ش��رکت کردم و نفر 7 شدم. 
البته دعای پدر و مادرم هم قطعاً 
نقش داش��ت. بعد که دانش��گاه 
تمام ش��د منتظر آزمون وکالت 
ش��دم. آن زم��ان خیل��ی دیر به 
دیر آزمون وکالت برگزار می شد 
و در آن س��ال ها 7 س��ال آزمون 
برگزار نش��د دقیقاً 3 سال و نیم 
بع��د از فارغ التحصیل��ی و بعد از 
آن که م��ن در گل گهر مش��اور 
حقوقی ب��ودم در آزمون وکالت 
ش��رکت کردم قبول شدم و سه 
س��ال و نیم بعد پروانه وکالت به 

من دادند.
■ از اولی�ن پرون�ده ای ک�ه 
وکالت آن را به عهده داشتید 

چقدر حق الوکاله گرفتید؟
ک��ه  حق الوکال��ه ای  اولی��ن 
گرفتم700 ه��زار تومان بود. آن 
زمان پیکان معمولی یک میلیون 
و دویس��ت هزار تومان بود البته 
من قبل از وکالت 7 سال سابقه 

کار مشاوره حقوقی داشتم.
■ رابط�ه ش�ما به عنوان یک 

وکیل با قضات چگونه است؟
م��ن پس از آنکه وکیل ش��دم با 
چن��د تن از دوس��تانم که قاضی 
رابط��ه خانوادگی ام  بودند حتی 

را قط��ع ک��ردم، به گون��ه ای که 
روزی یک��ی از همی��ن افراد که 
س��اکن کرمان است به من زنگ 
زد وگف��ت حاال که تو به خانه ما 
نمی آی��ی و ما را ه��م به خانه ات 
دعوت نمی کنی م��ا می خواهیم 
بروی��م بندرعباس بیا ت��ا با هم 
بروی��م و م��ن باز ه��م مخالفت 
ک��ردم و گفتم برای پرهیز از هر 
گونه س��وءظن تا زمانی که شما 
قاضی و من وکیل هستم ما هیچ 
رابطه ای با هم نخواهیم داش��ت. 
من معتقدم باید از مواضع تهمت 
بپرهیزی��م تا خدای��ی ناکرده نه 
دس��تگاه قضای��ی و قاض��ی زیر 
س��ؤال ب��رود و نه وکی��ل و در 
عین حال که ب��ه قضات احترام 
می گ��ذارم ولی با هی��چ کدام از 
قضات رابط��ه خانوادگی و خارج 

از مرسوم دادگاه ندارم.
■ اش�اره ای در ابتدا به میدان 
جن�گ داش�تید و این که به 
دانش�گاه رفتی�د، چ�ه حال 

وهوایی داشت؟ 
زندگ��ی  دوران  ش��یرین ترین 
م��ن در جبهه بود، من درس��ال 
س��وم دبیرس��تان و دو سال اول 
دانش��گاه را 27 ماه در جبهه در 
واح��د اطالعات عملیات بودم در 
شش عملیات شرکت کردم وتنها 
نیروهای س��یرجانی که با آن ها 

بودم ش��هید رنجب��ر از بچه های 
پس��وجان و شهید س��لطانی از 
بچه های غواص وش��هید حسین 
نیروهای  اکث��ر  بودن��د.  صادقی 
اطالعات وعملیات کرمان بودند. 
ده روز قب��ل از امتحانات خرداد 
سال دوم دبیرستان رفتم پادگان 
َربَذه که اعزام شویم برای جبهه 
که باعث شد به امتحانات نرسم. 
جن��گ خوب نیس��ت، ولی دفاع 
مق��دس ما یک جنگ��ی بود که 
ش��یرین ترین دوران زندگی من 

در آن رقم خورد.
در  مس�ئولیت هایی  چ�ه   ■

جنگ داشتید؟
م��ن در ادام��ه عملی��ات خیبر، 
مقدمات��ی والفجر،کربالی 4 و 5 
در شلمچه و فاو و جزایر مجنون 
بودم. والفجر مسئول محور لشکر 
ب��ودم. اولی��ن وظیف��ه ام نیروی 
عادی در واحد اطالعات به عنوان 
دیده بان بود و آخرین مسئولیتم 
ه��م مس��ئول محور شناس��ایی 
لشکر در غرب کشور بودم. یکی 
از مس��ئولیت هایی که همیش��ه 
ذهنم را به خود مش��غول کرده 
اس��ت، این اس��ت که پیک حاج 
قاس��م س��لیمانی برای رساندن 
دس��تور عقب نشینی و شکست 
عملی��ات کرب��الی 4 به ش��هید 
حاج قاسم میرحسینی قائم مقام 

لشکر بودم. 
■ برادرتان چه س�الی شهید 
ش�د. بع�د از ش�هادت او آیا 
خان�واده مانع رفتن ش�ما به 

جبهه نمی شدند؟
 برادرم علی سال 65 در عملیات 
کربالی پنج ش��هید ش��د. علی 
اس��تعداد خارق العاده ای داشت 
که مطمئن هس��تم اگر اآلن بود 
نخبه رش��ته ریاضی و مهندسی 
بود. اما ن��ه در خانواده ما چنین 
تفکری نبود. تنه��ا توصیه پدرم 
این ب��ود اگر به جبه��ه می روید 

درس تان را هم رها نکنید.
■ دقیقاً چند سال است رسمًا 
وکیل هس�تید و وکالت چند 

پرونده را بر عهده داشتید؟ 
االن دقیق��ا 21 س��ال و تاکنون 

942 پرونده را وکالت کرده ام. 
■ ش�یرین ترین و تلخ تری�ن 
پرون�ده که تاکن�ون به عهده 

داشته اید؟
همه ی پرونده ها برای من شیرین 
است و همه آن ها مثل بچه های 
من هستند. ولی تلخ ترین پرونده 
پرون��ده ای ب��ود که ی��ک نفر با 
تفن��گ همزم��ان دختر خودش 
و یک جوان دیگر را کش��ته بود. 
آن پرون��ده خیلی حزن انگیز بود 
و هنوز تلخی آن پرونده از ذهن 
من پاک نشده است. در کنار این 

یک پرونده ک��ه برای من خیلی 
پرون��ده خانوادگی  بود  ترس آور 
بود که ی��ک طرف آن مربوط به 
جنوب استان فارس بود. پس از 
ورود من به این پرونده طرف های 
دعوا به من زنگ زدند وگفتند ما 
نارنج��ک می اندازیم در خانه ات. 
من یک یادداش��ت توی کشوی 

میزم گذاشتم و به یک بهانه یک 
هفته نگذاش��تم زن و بچه ام در 
خانه باش��ند. البته بعدها متوجه 
ش��دم اینها از اش��رار آن منطقه 
بودند. اتفاقی هم نیفتاد و من هم 
پرونده را تا آخر پیگیری کردم. 

ش�دن  مختوم�ه  از  بع�د   ■
پرونده ها آیا تبعاتی برای تان 

داشته است؟
چون من همیشه تالش کرده ام 
ح��ق و حقیق��ت را بگوی��م نه، 
به لط��ف الهی تاکن��ون تبعاتی 
نداشته ام تنها یک مورد در شهر 
دیگر که پرونده ای داشتم پس از 
پایان جلسه دادگاه هنگام خروج 
از دادگاه یک��ی از اف��راد ط��رف 
مقابل که دع��وای ملکی هم بود 
آمد کنار من و گفت اگر توانستی 
ام��روز زن��ده از این ش��هر بروی 
کارت را ادام��ه ب��ده. من آن روز 
سریع خودم را در شهر گم کردم 
و پس از مدتی با احتیاط ماشینم 
را برداشتم و به سیرجان برگشتم 

البته در پرونده هم حاکم شدم.
ج�زو  وکال�ت  گرچ�ه   ■
شغل هاس�ت،  پُردرآمدترین 
آیا درست است که شما جزو 
پُردرآمدتری�ن وکالی ش�هر 

هستید ؟ 
شاید! چون تمامی درآمد وکالتم 
را کاماًل ش��فاف ثب��ت و ضبط و 
به مراجع ذی ربط اعالم می کنم 
این گونه به نظر برسد که من جزو 
پردرآمدترین ه��ا در ای��ن حوزه 
هس��تم ولی نه. معتقدم وکالی 
دیگری هم هستند که درآمدی 
در ح��دود م��ن دارن��د و جهت 
ش��فافیت، همین هفته گذشته 
ابالغ مالیاتی س��ال 1396 برایم 
مبل��غ 136 میلیون تومان صادر 

شده است.
ک�ه  ب�وده  م�وردی  آی�ا   ■
نداشتن  به دلیل  را  پرونده ای 

حق الوکاله قبول نکنید؟ 
من دوران وکالتم را به دو بخش 
تقس��یم می کنم بخ��ش اّول که 
م��ن ش��هرت آنچنانی نداش��تم 
وکاره��ای مختل��ف و معمول��ی 
انجام م��ی دادم آن موقع کارهای 
مجانی زیاد داشتم. ولی در دهه 
دوم وکال��ت، تنها به پرونده های 
س��نگین آن هم در حوزه آب و 
ملک می پردازم و معتقدم ارزش 
وقت من بیشتر از آن است که به 
پرونده های کوچک بپردازم. البته 
زمانی که به موردی برخورد کنم 
که نیاز به کمک داش��ته باشد به 
چند نف��ر از همکارانم که با من 
کار می کنند می س��پارم تا کار را 

پیش ببرند. 
■ در خصوص پیش�گیری در 
مباحث حقوقی آیا مثالی هم 

دارید؟
معامل��ه ای  ی��ک  زمان��ی  بل��ه 
می خواست صورت بگیرد که به 
قیمت ام��روز مبلغ قرارداد 150 
میلیارد تومان بود تقریباً معامله 
داشت نهایی می ش��د که آمدند 
ت��ا نظر م��ن را بگیرند من نصف 
صفح��ه آن ق��رارداد را خوان��دم 
گفت��م اصاًل ای��ن قاب��ل معامله 
نیست و طرفین دو هفته آمدند 
در دفتر و به س��ؤاالت من پاسخ 
دادن��د و روی بن��د بند آن بحث 
کردند. پس از دو هفته قراردادی 
در بی��ش از 7 صفحه به ش��کل 
آگاهانه نوش��تند و امضاء کردند. 
حاال پس از مدت ها هر وقت من 

را می بینن��د می گویند تازه حاال 
فهمیدم وکیل ومشاوره حقوقی 

یعنی چه. 
■ براس�اس آنچه اطالع دارم 
ش�ما در کن�ار فعالیت ه�ای 
کاره�ای  حرفه ای ت�ان، 
خیری�ه و عام المنفع�ه ای هم 
انج�ام می دهید ک�ه احداث 
بزرگتری�ن کتابخان�ه منطقه 
یک�ی از همی�ن تصمیم�ات 
اس�ت. اگر صالح می دانید به 

اینها هم اشاره کنید؟ 
من معتقد به جهاد با مال هستم. 
از همان ابت��دای زندگی تصمیم 
گرفت��م از مجم��وع درآمدم یک 
س��وم آن را هزین��ه امور خیریه، 
یک س��وم پس انداز و یک سوم 
هم خ��رج زندگ��ی روزمره کنم. 
در س��ال های اخیر ب��ا توجه به 
موقعیتی ک��ه در بحث وکالت و 
مشاوره های حقوقی کسب کردم 
)که هم��ه اش لطف خداس��ت( 
درآمدم رشد قابل توجهی داشت 
و به  همین دلیل در این س��ال ها 
بیش از دو س��وم درآمدم را برای 

کارهای خیریه گذاشتم.
■چه کارهایی انجام داده اید؟

س��اخت  همچ��ون  کارهای��ی 
کمک های  کهوئی��ه،  حس��ینیه 
تأسیس  به کتابخانه ها،  پراکنده 
مرکز قرآن��ی کهوئی��ه، و اخیراً 
هم که اگر خدا بخواهد س��اخت 
کتابخانه مرکزی سیرجان را در 
برنامه گذاش��ته ام. البته کارهای 
مؤسس��ات خیریه  در  دیگ��ری 
بوده است که دیگران هم انجام 
می دهن��د. م��ن معتق��دم همه 
این ه��ا وظیف��ه ماس��ت و هیچ 
دلیل��ی هم ب��رای  تفاخر وجود 
ندارد و این یک تکلیف اس��ت. 
تکلیفی که اگر همه به آن عمل 
کنیم خیلی از مش��کالت شهر و 

کشورمان حل می شود.
■ راج�ع به کتابخانه مرکزی 

بیشتر توضیح می دهید؟
من  در دوران جوانی و نوجوانی 
بیشترین هزینه هایم برای کتاب 
بود. همیشه آرزویم این بود که 
یک کتابخانه بزرگ بسازم. اخیراً 
خدا دو پرونده س��نگین با حق 
الوکال��ه های خوب بر س��ر راه 
من قرار داد ت��ا این آرزوی من 
برآورده شود. ان شاءا... در مرحله 
اول بیش از پنج میلیارد تومان و 
در مرحله بعد هم همین حدود 
برای نزدی��ک به هفت هزار متر 
زیربنای کتابخانه مرکزی هزینه 
خواه��م ک��رد. این ط��رح االن 
در مرحل��ه طراحی نقش��ه های 
معماری اس��ت که توسط چند 
گروه متخصص هنرمند در حال 
انجام است و عملیات اجرایی از 
اوایل سال 98 آغاز خواهد شد. با 
تدبیری که انجام شده قرار است 
ب��ا رعایت معماری  کتابخانه ای 
بوم��ی، زیبا، منحص��ر به فرد و 
با رعایت تمامی اس��تانداردهای 
کتابخانه های مدرن در سیرجان 
ساخته شود و پس از ساخت به 
انجم��ن کتابخانه ه��ای عمومی 

واگذار خواهد شد.
■ رابطه شما با عالم سیاست 

چگونه است؟
دی��دگاه سیاس��ی دارم اما اصاًل 
در هیچ گروه و جناح سیاس��ی 
فعالیت��ی ن��دارم. م��ن اص��الح 
طلبی هس��تم که عاشق اصول 
هس��تم. رهب��ر معظ��م انقالب 
فرمودن��د اص��الح طلب های ما 
ما  اصول گراه��ای  و  اصول گ��را 
بای��د در پی اصالحات باش��ند. 
من معتقدم م��ا باید پای اصول 
ثابت خود باشیم و همیشه نیاز 
به اصالحات مداوم داریم. حتی 
قانون اساسی ما هم در جاهایی 
که به بن بست می خورد نیاز به 

اصالح دارد.
قانون�ی  گذش�ته  هفت�ه   ■
ش�د  تصوی�ب  مجل�س  در 
ک�ه نمایندگان بیش از س�ه 
نماین�ده  نمی توانن�د  دوره 
مجلس شوند نظرتان در این 

خصوص چیست؟
ب��ه نظ��ر م��ن به عن��وان ی��ک 
مغایر  قان��ون  ای��ن  حقوق��دان 
با قانون اساس��ی اس��ت و حق 
انتخاب اف��راد جامعه را محدود 
می کند. به نظرم شورای نگهبان 
آن را خ��الف قان��ون اساس��ی 

تشخیص بدهد.
از  صحب�ت  ک�ه  ح�ال   ■
مجلس شد نظرتان به عنوان 
یک ش�هروند نس�بت آقای 

حسن پور چیست؟
من از زاویه مسائل سیاسی هیچ 
ارتباطی با آقای حسن پور ندارم، 
گرچه از نوجوانی با ایشان رفیق 
بوده ام و به ایش��ان ارادت دارم، 
ولی ایراداتی هم به ایشان دارم 
اما این به معنای آن نیس��ت که 
کاره��ای او را نادی��ده بگیریم. 
حس��ن پور ف��رد فوق الع��اده ای 
است و کارهای ایشان درکشور 
بی نظیر اس��ت و بی ش��ک هر 
فردی کار می کند دارای خطاها 
و اش��تباهاتی هم هس��ت. اصاًل 
کس��ی که کار نمی کند اشتباه 
ن��دارد. م��ن ش��هادت می دهم 
ک��ه حس��ن پور در کارهای��ش 

کوچک ترین سوء نّیتی ندارد.
■ آیا در کاره�ای خیری که 
انج�ام می دهی�د خان�واده 

مخالفتی ندارند؟
نه در این زمینه حتی همسرم 
از من داغ تر اس��ت و عالوه بر 
کارهایی که مش��ترک داریم 
ایش��ان به طور مس��تقل نیز 
کارهایی انج��ام می دهد. پدرم 
نیز از هم��ان کودکی با رفتار و 
عمل خودش ما را اینگونه بار 
آورد. همین دی��روز دخترم 
آمده ب��ود و می گف��ت بابا 
یک کاری هست باید کمک 
کنی و من می گفتم که این 
روزه��ا کار زیاد کرده ایم که 

گف��ت اون کاره��ا مربوط به 
خودت اس��ت من ه��م باید به 

سهم خودم کمک کنم. به لطف 
خداوند متعال ای��ن فرهنگ در 

خانواده ما جاری ست. ■

 یونس فتحی  

 وقتی س�ردبیر نگارستان از من خواست بعد از مدت ها دوری از 
فعالیت مطبوعاتی با حاج اصغر ایرانمنش وکیل ش�ناخته ش�ده 
ش�هر یک مصاحبه داشته باشم به خاطر طرف گفتگو گل از گلم 
می ش�کفد و بالفاصله قبول می کنم. قرارمان س�اعت 9 روز پنج 
شنبه 16 اسفند در دفتر وکالتش است. اگرچه فضای دفتر تقریبًا 
اعیانی و الکچری اس�ت اما در پس آن س�ادگی و بی آالیشی را 
می ت�وان به وضوح دی�د، دفتری َممل�و از پرون�ده و کتاب های 
حقوقی و پ�اره ای کتاب های دینی و تنه�ا عکس های موجود از 

سردار شهید ا... دادی و زنده یاد دکتر طاهره صفارزاده.
شخصیت هایی که در طول مصاحبه متوجه می شوم تصویرشان 
اینجا از س�ر ارادت تام و تمام است. مصاحبه که نه، گفت وگوی 
راحت و صمیمی ما با آقای ایرانمنش بیش�تر از 2 س�اعت طول 
می کشد از هر دری سخن می گوییم. از سال های جنگ، وکالت، 
سیاس�ت و از هم�ه مهم تر کاره�ای خیریه ای که ب�دان اعتقاد 
ش�دید دارد و به قول خودش دو س�وم درآمد وکالتش را برای 

آن گذاشته است.
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گفتگو با حاج اصغر ایرانمنش پاریزی وکیل پایه یک دادگستری 

لجاجت یک قاضی در بازداشت پدرم
 مرا وکیل کرد  

 ◄ عهد کرده ام دو سوم درآمدهایم را خرج کار خیر کنم 

در شهر دیگر که پرونده ای داشتم پس از پایان دادگاه هنگام 
خروج یکی از افراد طرف مقابل که دعوای ملکی هم بود آمد 
و گفت اگر توانستی زنده از این شهر بروی کارت را ادامه 
بده. من آن روز سریع خودم را در شهر گم کردم و پس از 
مدتی با احتیاط ماشینم را برداشتم و به سیرجان برگشتم 
البته در پرونده هم حاکم شدم

 ■ ■
دیدگاه سیاسی دارم 

اما اصاًل در هیچ 
گروه و جناح سیاسی 

فعالیتی ندارم. من 
اصالح طلبی هستم 

که عاشق اصول 
هستم. رهبر معظم 

انقالب فرمودند 
اصالح طلب های ما 

اصول گرا و اصول 
گراهای ما باید در پی 

اصالحات باشند.

 ■ ■
پس از آنکه وکیل 
شدم با چند تن از 
دوستانم که قاضی 
بودند حتی رابطه 

خانوادگی ام را قطع 
کردم و گفتم برای 
پرهیز از هر گونه 
سوءظن تا زمانی 
که شما قاضی و 

من وکیل هستم ما 
هیچ رابطه ای با هم 

نخواهیم داشت. 

  گفت و گو
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  اقتصاد

از مهم ترین نقاط محوری در داد و ستد کاال در 
سیرجان است. جایی که نبض اقتصاد بازار این 
شهر در آن می تپد. ش��کل گیری محیاشهر به 
سال های 1351 تا 1355 برمی گردد. جایی که 
در ابتدا بازارچ��ه ای کوچک به نام »بازار روز« 
آن ه��م به دلی��ل فعال بودن در هم��ه ی اوقات 
ش��بانه روز این نام را به خ��ود اختصاص داد و 
بعدها به محیا ش��هر در ع��رف و گویش محلی 

تغییر یافت. 
منظور از محیا یعنی زنده و س��ر پا بودن البته 
وجه دیگر محیاشهر ازلحاظ عنوان برمی گردد 
ب��ه طوایف فع��ال در این بازار یعن��ی طوایف 
محیاپور، لری، خضری،  قرایی و س��ایر عش��ایر 
سلحش��ور ک��ه همان گونه در زندگ��ی صادق 
بودند در کسب وکار هم صادقانه فعالیت کردند 
و توانس��تند با خون دل خوردن ه��ا این بازار را 
به عنوان یک مرکز اقتص��ادی در تمام ایران و 
حتی در کشورهای عربی آن سوی بندرعباس 

بشناسانند.
اما برای اینکه بهتر محیاشهر را بشناسیم الزم 
است که واژه هایی همچون »چترباز«، » کولبر« 
»شوتی« و »قریب« را ازلحاظ مفهومی واکاوی 
نمایی��م. معنای چترباز یک مفهوم اس��تعاری 
است. دلیل این امر هم این است که کولبران و 
افرادی ک��ه از هواپیما می پرند هر دو همه چیز 
خود را در کوله پش��تی خود قرار داده و هر دو 
ب��ا امید خدا حرکت را آغ��از و هیچ گاه منتظر 
رس��یدن به ه��دف و مقصد ب��ا قطعیت انتظار 

ندارند و می توان گفت از لحاظ ش��غلی هر دو 
گروه شغلش��ان با ریسک و خطر باالیی همراه 
اس��ت. شوتی چیست؟ ش��وتی کسی است که 
ظه��ر یا عص��ر پیش از طلوع آفت��اب و یا پس 
از نیمه ی ش��ب، هول زده صندلی عقب ماشین 
را درآورده ب��ه شیش��ه ی پنجره ها هم روکش 
دودی می چس��باند و از ک��ف تا س��قف فضای 
خالی پش��ت صندلی راننده را از بسته های ریز 
و درش��ت باری ک��ه مجاز به حمل نباش��د پُر 
نموده و در حرکت به س��مت سیرجان چیزی 
به نام ترمز و توقف نمی شناس��د، آن  هم مسیر 
300 کیلومتری را بین 1.5 تا دو س��اعت طی 
می کند. به همین دلیل است در مسیر این بازار 
تا بندرعباس بس��یاری جان خود را گذاشته اند 
و زندگی و حیات خود را در این راه در مس��یر 
جاده سیرجان بندرعباس و راه های استان های 

جنوبی و شرقی کشور از دست داده اند. 
بهشت زهرای سیرجان با تصاویر برخی جوانان 
ناکام بر باالی قبور اموات گویای این واقعیت و 

شاهد همین مدعاست.
ام��ا واژه ی دیگر قریب اس��ت. از هر طرف که 
بخواهی  به محیاش��هر برسی رانندگان تاکسی 
با واژه سه راه قریب آشنایند. قریب همان دکتر 
قریب مش��هور اس��ت اما خیلی ها مسمای این 
نامگذاری را نمی دانن��د. قریب البته به معنای 
نزدیکی و س��هل الوصول نیز هست و خیلی ها 
کاالی نایاب خ��ود را بعد از چهارراه قریب که 
وارد محیاشهر بشوند پیدا می کنند. از خورد و 
خوراک هایی چون برنج و روغن و چای خارجی 
تا لوازم خانگی و تصویری و انواع کاالی قاچاق 
و جنس ه��ای وارده از بندرعب��اس و دب��ی و 
امارات. اگر چه اینجا چهارراه اس��ت ولی هنوز 
علت گفتن سه راه به آن کشف نشده است! در 
ای��ن بازار کاالهای مختلف ک��ه از لحاظ تولید  

به روزترین کاالها می باشند. با ورود این کاالها 
در ای��ن ب��ازار زندگی م��ردم و الگوی مصرف 
تغییریافته است. همه ی این مفاهیم با یکدیگر 
دست به دس��ت هم داده اند تا بازار محیاشهر با 
ح��دود700 مغازه و حجره و بازارچه و پاس��اژ 
ک��ه روزی نزدیک 3.5 میلیارد تومان کاال بین 
اش��خاص معاوضه و مبادله می ش��ود و بیش از 
هزار نفر به طور مس��تقیم و10هزار نفر به طور 
غیرمس��تقیم به عنوان فعاالن این بازار زندگی 
خ��ود را تأمین می س��ازند. ش��اید بتوان گفت 
در ایّام خشک س��الی تنها بازاری که توانس��ت 
درآم��دی برای مردم س��یرجان ایج��اد نماید 
محیاشهر است. الزم اس��ت بدانیم برای ایجاد 
ای��ن بازار بیش از 2 هزار میلیارد تومان هزینه 
ش��ده اس��ت و می توان با جهت ده��ی آن، هم 
فضای کسب وکار را تقویت نمود و هم با وجود 
کس��به ی منصف و متدیّن که ریش��ه و اصالت 
عش��یره ای دارند ش��رایطی را فراهم کرد تا به 

 عن��وان یک برند اقتص��ادی حیات آن را حفظ 
و ت��داوم فعالی��ت آن به عنوان قل��ب اقتصادی 
سیرجان برای شکل گیری مهیا شهر )ساختن 
و آباد کردن( مس��ئولین محترم شهر و استان 
ب��ه آن به  دی��ده ی مثبت بنگرند ن��ه به عنوان 
جای��ی برای ورود کاالهای قاچ��اق و غیرمجاز 
چراکه بیش از 70 درصد این کاالها متاس��فانه 
از مجاری قانونی با برگ سبز وارد کشور و این 

بازار می شوند. 
اگ��ر به بازارهای مش��ابه در کش��ور نگاه کنیم 
متوج��ه خواهی��م ش��د از بازارچه هایی که در 
عین خرید و فروش کاالهای خارجی اما کسبه 
هیچ گاه نس��بت به مش��تریان دی��د منفی و یا 
برخورد نامناس��ب ندارند و از دعواهای بازاری  
خبری نیس��ت محیا شهر با مش��تریانی است 
که بیش از 65 درصدش��ان مس��افر عبوری از 
شهرهای دیگر هستند. شاید بتوان گفت سهم 
دعواه��ا و نزاع های بازاری در این مرکز تجاری 
حدود 0.1 درصد اس��ت. ثانیاً اکثر بازاری های 
محیاشهر انصاف را در مبادله و خرید و فروش 
کاال سرلوحه کارش��ان قرار می دهند. امید که 
محیاش��هر، این مرکز مهم اقتصادی سیرجان 
با فروش��گاه های متنوعی که غیرت و بی باکی 
صاحبان عش��یره ای اش معلوم و عنوانش برای 
بسیاری مس��افران و ساکنان ش��هرهای دیگر 
آشناس��ت در ش��رایط اقتص��ادی کنون��ی در 
برخورد مسافران ایرانی و همشهریان سیرجانی 

در نوروز امسال خوش یمن باشد. ■

*  کارشناس اقتصاد و عضو هیئت علمی 
دانشگاه آزاد

 دکتر 
احمدعلی قاسمی *

واژه های شوتی، چترباز و سه راه قریب از کجا آمد

محیاشهر؛
 نگین اقتصادی شهر 

قریب البته به معنای نزدیکی و سهل الوصول نیز هست و خیلی ها کاالی نایاب خود را 
بعد از سه راه قریب که وارد محیاشهر بشوند پیدا می کنند.
از خورد و خوراک هایی چون برنج و روغن و چای خارجی تا لوازم خانگی و تصویری و انواع
کاالی قاچاق و جنس های وارده از بندرعباس و دبی و امارات

13  ضمیمه شماره       1166 شنبه 25 اسفند 1397
  سیاست

گروه سیاسی

هرچه کالف مش��کالت مردم در کش��ور پیچیده تر 
می ش��ود س��ایه اقتصاد ب��ر انتخابات ها س��نگینی 
می کند. البته این یک طرف قضیه است. طرف دوم 
ماجرا این اس��ت که مردم به تجربه نش��ان داده اند 
به خاطر رقابت ه��ای حزبی و یا محلی و ُکری های 
سیاس��ی و جناحی در هرگونه شرایط در انتخابات 
مش��ارکت و برای به کرس��ی نش��اندن افراد مورد 
نظر خود در مجلس و یا پاس��تور در نهاد ریاس��ت 
جمه��وری رقابت خاص��ی از خود ب��روز می دهند 
ب��ا این حال بازه��م می توان حدس زد مش��کالت 
اقتصادی مردم بخصوص در این س��ال ها سایه اش 
را از این دوئل های سیاس��ی دور نگه ندارد. در این 
میان درگیری ه��ای درون جناحی هم کار خودش 
را می کن��د. مثاًل اصالح طلبان ب��ا خود درگیرند و 
اصولگرایان با یکدیگر کنار نمی آیند. تا این جای کار 
حداقل چنین بوده و بخصوص که س��کوت احزاب 
اصولگرا و یا بی تفاوتی اصالح طلبان پس از ناامیدی 
از وعده ای روحانی - نامزد مورد حمایت ش��ان در 
دو انتخابات گذشته - شرایط و چگونگی مشارکت 
آنها را در انتخابات1400 با ابهام روبرو کرده است. 
حال در پستوی این احزاب چه می گذرد و چه آمد 

و رفت هایی است دیگر ا... اعلم.
به نوش��ته اعتماد گروه سیاس��ی »جمنا« به عنوان 
گروه حکمیت اصولگرایان تمام تمرکزش را متوجه 
شهرس��تان ها کرده تا بتوان��د پایگاه های رأی برای 
1400 داش��ته باش��د و از این نظر غائله را به رقیب 
نبازند. مؤتلفه هم که همواره ادعای پیشکس��وتی و 
مغز متفکر جریان راس��ت را داش��ته، در این مسیر 
ب��ه دنبال چهره ای اس��ت تا بتوان��د از دل آن یک 
رییس جمه��ور بیرون بیاورد. هرچند س��ال 96 یک 
روز مان��ده به انتخاب��ات در بیانی��ه ای حمایتش را 
از کاندی��دای خود برداش��ت و آن را متوجه گزینه 
»جمنا« کرد اما خودش��ان آن رفتار را یک اس��تثنا 
می دانند و همیشه بر معرفی یک گزینه حزبی اصرار 
دارند. بنابراین نوش��ته رهپویان، جمعیت ایثارگران 
و جبه��ه پایداری هن��وز در س��ردرگمی مجلس و 
ریاست جمهوری مانده اند و شاید بیشتر از آنکه دل 
به پاستور بسته باشند سودای بازگشت به بهارستان 
را در س��ر می پرورانند. اما فارغ از جریان ها و احزاب 
سیاس��ی افراد نیز بیکار ننشس��ته اند و پا در رکاب 
گذاش��ته اند تا وقتی ب��ه بزنگاه انتخابات رس��یدند 

بتوانند برنامه های خود را یک به یک رو کنند.

◄ ◄ نیم نگاه سیاسیون به پاستور
در حالی ک��ه در جبه��ه اصولگرای��ان س��ّید ابراهیم 
رییسی یک کاندیدای بالقوه نشان می داد اما اکنون با 
انتصاب وی به ریاس��ت قوه قضاییه و حذف احتمالی 
او از ای��ن فهرس��ت، در می��ان گزینه ه��ای احتمالی 
دیگ��ر اصولگرای��ان برای1400، عل��ی الریجانی یک 
نام آش��نای دیگر اس��ت هرچند که او ب��ا احزاب تند 
راس��ت مثل جبهه پایداری میانه ای ندارد. وی که تا 
امروز رکورد ریاست بر قوه مقّننه را به خود اختصاص 
داده، نس��بت به سه س��ال دیگر چندان بی برنامه به 
نظر نمی رس��د. هرچند او یک بار کاندیدا ش��دن در 
انتخابات را در س��ال84 و بعد از پایان ریاس��تش بر 
سازمان صدا و س��یما امتحان کرده بود اما این بار به 
نظر می رسد گام هایی پخته تر بَر می دارد بخصوص که 
با موضع گیری هایی که به نفع برجام و الیحه موسوم 
به »سی اف تی« داشته از میان اعتدالیون برای خود 
حامیانی دست و پا کرده است. بنا بر همان یادداشت 
الریجانی در این س��ال ها مانند بخشی از اصولگرایان 
چرخش رویکردی داشته است اما این چرخش را در 
طول این سال ها به گونه ای رقم زده که امروز در صف 
معتدالن به شمار می آید به طوری که هم می تواند از 
حمایت جریان راس��ت برخوردار شود و هم بخشی از 

جریان چپ را با خود موافق سازد.
در می��ان اصولگرایان ع��زت ا... ضرغام��ی نیز بیکار 
نیست و با اظهار نظرهای اجتماعی و سیاسی و بازی 
با توییتر و بیان مواضعی که با مواضع دوران ریاستش 
ب��ر صدا و س��یما بس��یار فاصله دارد س��عی می کند 
خ��ود را درصحنه نگه دارد. ش��رایط ب��رای ضرغامی 
به گونه ای اس��ت که به نظر نمی رس��د اصالح طلبان 
بخاطر رفتارهای جناحی ضرغامی در صدا و س��یما با 
او کنار بیایند اگر چه همین تغییر مواضع کار دس��ت  
او می دهد تا اصولگرایان تندرو را از خود می کند و به 
مصداق ضرب المثل »از این جا رانده و از آنجا مانده« 

ندانسته کار را برای خودش سخت کند. 
محمدجواد آذری جهرمی وزی��ر جوان ارتباطات نیز 
اگر چه تا ب��ه حال جایی برای انتخابات اظهار نظری 
نداش��ته اما نوع مواضع جوان پس��ند او در مس��ائل 
اجتماع��ی  بخصوص در باب مخالفت با بسته ش��دن 
ش��بکه های اجتماعی و یا ش��فاف س��ازی های او در 
برخ��ی مس��ائل اقتص��ادی و غیره از خ��ود چهره ای 
س��اخته که ای��ن پتانس��یل را ب��رای او در آینده به 
عن��وان یک نامزد ج��وان ایجاد کند. اما از این س��و 
یعنی در جبهه اصالح طلبان حداقل تا این لحظه آبی 
برای انتخابات گرم نش��ده و اس��حاق جهانگیری که 
کاندیدای ش��اخصی در این جبهه نش��ان داده بود با 
ش��رایط بس��یار بد اقتصادی و عدم تحقق وعده های 
اقتص��ادی او و روحانی ص��رف نظ��ر از اینکه چقدر 
خود در این داس��تان مقصر هستند یا خیر، از اعتبار 
کاندیداتوری اش به ش��دت کم شده تا جایی که دکتر 
عارف به نظر می رس��د اسب خود را بخواهد به جای 
او زین کند هرچند که او هم دیگر آن جایگاه گذشته 
را که در سال90 توانست بخشی از آرای اصالح طلبان 

را به سمت روحانی سوق دهد ندارد. 
ح��ال اگر چه تا انتخابات ریاس��ت جمه��وری آینده 
بیش از دو س��ال باقی اس��ت اما باید صبر کرد و دید 
چه کس��انی جس��ارت ورود ب��ه کارزاری را دارند که 
ش��رایط آن به شرایط اقتصادی مردم تا حدودی ِگره 
خورده اس��ت. این نامزد از اصولگرایان ظهور می کند 

یا اصالح طلبان و یا یک جریان سوم؟ ■

 ■ ■
در حالی که میان 
اصولگرایان سّید 

ابراهیم رییسی یک 
کاندیدای بالقوه نشان 

می داد اما اکنون با 
انتصاب وی به ریاست 

قوه قضاییه و حذف 
احتمالی او از این 
فهرست، در میان 

گزینه های احتمالی 
دیگر اصولگرایان 

برای1400، علی 
الریجانی یک نام 

آشنای دیگر است 
هرچند که او با احزاب 
تند راست مثل جبهه 
پایداری میانه ای ندارد

 ■ ■
در میان اصالح طلبان 

جهانگیری که 
کاندیدای شاخصی در 
این جبهه  نشان داده 
بود با شرایط بسیار بد 
اقتصادی و عدم تحقق 
وعده های اقتصادی او 

و روحانی صرف نظر 
از اینکه چقدر خود 

در این داستان مقصر 
هستند، از اعتبار 
کاندیداتوری اش 

به شدت کم شده تا 
جایی که دکتر عارف 

به نظر می رسد اسب 
خود را بخواهد به جای 

او زین کند

سایه سنگین اقتصاد بر انتخابات

نامزدهای احتمالی 
ریاست جمهوری 
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به نام خدا. طرح ارزش��مند اقتصاد مقاومتی سال 95 برای اولین بار از 
س��وی مقام معظم رهبری مطرح ش��د و طبق این نام گذاری، اقتصاد 
مقاومتی به عنوان سیاستی کلی جهت برون رفت از مشکالت اقتصادی 
مطرح شد. در این میان معادن و صنایع معدنی که یکی از پتانسیل های 
کش��ور هستند که می توانند به عنوان یکی از مزیت های مهم در رشد 
و توس��عه اقتصادی مطرح و به کمک ای��ن طرح ملی بیایند. لذا طی 
یکی دو سال گذشته این شرکت تالش کرد از این پتانسیل خود برای 
توس��عه اقتصادی و اجرای اقتصاد مقاومتی استفاده کند. ازاین رو این 
شرکت با نظر اس��تاندار محترم کرمان به عنوان معین اجرای اقتصاد 
مقاومتی در شهرستان سیرجان و بردسیر انتخاب شد و طی سه سال 

اخیر تالش خود را در راستای تحقق این امر مهم به کار گرفت.

■ ■  استراتژی ده گانه اقتصاد مقاومتی
ما 10 گام اصلی را در راستای اجرای طرح برای خودمان تعریف کردیم 
تا در قالب این طرح به اهدافمان برس��یم که خوش��بختانه در همین 

چارچوب با همین استراتژی موفقیت های خوبی نیز کسب کردیم.

■ ■ گام اول افزای��ش تولید بود، به طوری که افزایش تولید و ارتقای 
به��ره وری در خطوط تولید فعلی و نیز باال بردن تولید خطوط جدید 
و نزدیک شدن به ظرفیت اس��می این خطوط، یکی از دستاوردهای 
مجموعه معدنی و صنعتی گل گهر بود. ما می دانستیم با این دستاوردها 

بهتر می توانیم به اجرای اقتصاد مقاومتی در منطقه کمک کنیم.
■ ■ گام دوم ش��رکت توسعه صادرات محصوالت معدنی و کاهش 
ات��کا به نفت ب��ود. درحالی که با توجه به ش��رایط رکود و افت قیمت 
در بازارهای جهانی به عقیده بس��یاری در سال 1394 باید به سمت 
استراتژی کاهش تولید می رفتیم، اما در مجموعه گل گهر به این نتیجه 
رس��یدیم که به جای اتخاذ اس��تراتژی کاهش تولید، به افزایش تولید 
روی آورده ش��ود و بدین ترتیب این تهدید تبدیل به فرصت ش��د و 
گل گهر توانست با افزایش تولید و صادرات، گامی ارزشمند در جهت 

تحقق اقتصاد مقاومتی بردارد.
■ ■ گام س�وم عبارت ب��ود از باال ب��ردن رقابت پذیری محصول با 
کاهش قیمت تمام ش��ده، با توجه به همان رکودی که در بازار داخلی 

و بین المللی به وجود آمد شرکت گل گهر برای حفظ و حتی افزایش 
سهم خود در بازار، بهای تمام شده را به عنوان یک موضوع استراتژیک 
موردتوجه قرارداد و با تمرکز بر کاهش قیمت تمام شده درصدد افزایش 

رقابت پذیری محصوالت خود در بازارهای جهانی گام برداشت.
■ ■ گام چه�ارم در ای��ن زمینه، بومی س��ازی و کم��ک به داخلی 
س��ازی تجهیزات بود. در این زمینه اقدامات خوبی در شرکت گل گهر 
صورت گرفت که تشکیل کارگروه بومی سازی و نیز مدیریت مهندسی 
معکوس و س��اخت داخل در ساختار شرکت، برگزاری نمایشگاه های 
تخصصی نیازمندی ها و فرصت های بومی س��ازی و س��هیم شدن در 
ریس��ک سرمایه گذاری س��ازندگان داخلی از طریق تأمین مواد اولیه 

ازجمله آن هاست.
■ ■ گام پنج�م عب��ارت بود از تکیه بر ت��وان ظرفیت های داخلی و 
افزایش مشارکت سرمایه های انسانی. در این زمینه باید گفت مدیران 
مجموعه گل گهر به ارتقای بهره وری نیروی انس��انی، توانمندس��ازی 
س��رمایه انس��انی و اس��تفاده حداکثری از توان فکری و اجرایی آن ها 
اعتقاددارند. لذا در این راس��تا توسعه سیس��تم های مشارکتی مانند 
نظام پیش��نهادها بر اساس اصول منش��ور اقتصاد مقاومتی به امضای 
کلیه معاونین و مدیران شرکت رسید و دریکی دو سال گذشته حدود 
دویست میلیارد تومان صرفه جویی از محل پیشنهادهای ویژه کارکنان 

محقق شد.
■ ■ گام شش�م که در ش��رکت تعریف کردیم عبارت بود از توسعه 
مس��ئولیت های اجتماعی. واقعیت این است که گل گهر همواره خود 
را در برابر جامعه مس��ئول می بیند و لذا در همین راستا اقداماتی در 
منطق��ه برای خود تعریف و به اج��را درآورد ازجمله تکمیل مجموعه 
ورزش��ی گل گهر، ایجاد شبکه فاضالب شهری که در دست اجراست، 
مش��ارکت حداکثری در احداث تصفیه خانه آب آشامیدنی سیرجان، 
طرح گوگردزدایی از گاز خروجی کارخانه گندله س��ازی شماره یک، 
توسعه فضای سبز با ایجاد کمربند سبز در مسیر گل گهر به سیرجان 
با کاش��ت بیش از بیست هزار نهال درخت. پروژه بازاریابی آب فرآیند 
تولید، طراحی و احداث بیمارستان تخصصی 128 تختخوابی در شهر، 
مشارکت در احداث راه  آهن سیرجان به کرمان به عنوان اولین مشارکت 

بخش خصوصی با راه آهن جمهوری اسالمی.

■ ■ گام هفتم کارآفرینی پایدار و توجه به مس��ئله مهم اشتغال با 
توس��عه کارآفرینی و اش��تغال در جامعه به صورت پایدار و نه اشتغال 
کاذب. اشتغالی که بر پایه رشد اقتصادی ایجاد شود و اشتغالی که بر 

پایه افزایش فرصت ها و ظرفیت های تولید باشد.
■ ■ گام هشتم توسعه نظام هم افزایی و استفاده بهینه از منابع در 
شرکت های هم گروه است. این گام عبارت است از استفاده حداکثری 
از منابع در دسترس شرکت های هم گروه و خلق هم افزایی در بین این 

مجموعه ها که درواقع منابع ملی هستند.
■ ■ گام نهم بهینه سازی کیفیت محصوالت تولیدی است که یکی 

از اهداف مهم گل گهر بوده و هست.
■ ■ گام دهم که در ش��رکت تعریف ش��د عبارت اس��ت از تکمیل 
زیرس��اخت های توسعه در منطقه، برای دس��تیابی به اهداف در نظر 
گرفته ش��ده در سند چش��م انداز کشور در س��ال 1404 که بر اساس 
آن میزان تولید فوالد بایس��تی به 55 میلیون تن برس��د. بر اس��اس 
این چش��م انداز که ب��ا محوریت تکمی��ل زنجی��ره ارزش در منطقه 
برنامه ریزی ش��ده اس��ت قرار اس��ت بر اس��اس آخرین بازنگری این 
چشم انداز، ظرفیت الزم برای تولید بیش از 24 میلیون تن کنسانتره، 
21 میلیون تن گندله و 5 میلیون تن فوالد توسط شرکت گل گهر و 
شرکت های تابعه خود در منطقه گل گهر محقق شود. برای دستیابی 
به این چش��م انداز، نیازمند تأمین زیرساخت های ضروری مانند آب، 
برق و گاز و نیز زیرس��اخت  های حمل ونقل هس��تیم که برای تأمین 
نیازمندی های مذکور طرح های متعددی تعریف و در حال اجرا است 
که برخی از آن ها در س��فر گذش��ته رئیس جمهور محترم به گل گهر 
ب��ه بهره برداری رس��ید. همچنی��ن الزم می دانم از پ��روژه انتقال آب 
خلیج فارس به عنوان محور پروژه های توس��عه گل گهر نام ببرم که در 
آین��ده نزدیک کار تأمین و انتق��ال آب به صنایع فوالد گل گهر، مس 

سرچشمه و چادرملو را بر عهده خواهد داشت. ■

مهم تری�ن  س�رفصل   ◄  ◄
اقدامات در منوجان

مدیرعامل ش��رکت س��نگ آهن گهر 
مهم تری��ن  س��رفصل های  زمی��ن 
در  را  ش��رکت  ای��ن  فعالیت ه��ای 
چارچ��وب طرح اقتص��اد مقاومتی در 

منوجان به شرح ذیل برشمرد:
■  فرهنگی، آموزشی و ورزشی
■ گردشگری و میراث فرهنگی

■ توسعه مشاغل خانگی و سّنتی
■ خدمات اجتماعی و مددکاری
■ اصالح الگوی کشت و نژاد دام
■ اکتشافات معدنی و معدنکاری

مهندس پوریانی مدیرعامل ش��رکت 
سنگ آهن گهرزمین در توضیح بیشتر 
در ای��ن رابطه گفت: در بحث آموزش 
احداث مجتمع آموزش��ی شبانه روزی 
رایگان صدها  »ریحانه النبی«، حضور 

دانش آم��وز منوجان��ی در کالس های 
کنکور با استفاده از اساتیدی پروازی 
از تهران، تجهی��ز خوابگاه ها و اماکن 
روزانه  تأمین  آموزش��ی شهرس��تان، 
600 ت��ا 800 غذا برای دانش آموزان 
محروم، تهیه لب��اس نو برای بیش از 
دو ه��زار دانش آم��وز و اقدامات دیگر 
نظیر برپایی همایش ها و سمینارهای 
آموزش��ی برای خانواده ها انجام ش��ده 
و می ش��ود. در بح��ث رون��ق صنعت 

گردش��گری منطق��ه »مجموعه هتل 
گردشگری مینوجهان« با سازه سّنتی 
و تجهی��زات مدرن و با 34 س��وئیت 
24 مت��ری و اش��تغال 90 نفر در آن 
از سوی این شرکت احداث شده است. 
در این رابط��ه به دنب��ال برنامه ریزی 
برای جذب گردشگر علمی توریستی 
در این منطقه هس��تیم. اشتغال زایی 
بخش ه��ای  در  نف��ر   300 ب��رای 
خانگ��ی مانند قالی باف��ی، دوزندگی، 

ش��ال بافی، توزی��ع اق��الم خوراکی و 
اج��رای طرح هایی  مایحتاج عمومی، 
در ح��وزه منابع طبیعی و آبخیزداری 
و اصالح الگوی کش��ت و ن��ژاد دام از 
اقدامات دیگر بوده اس��ت. وی افزود: 
ب��ا برنامه ریزی های جدیدی که انجام 
خواهیم داد به دنبال توس��عه بیش��تر 
و  فرهنگ��ی  عمران��ی،  فعالیت ه��ای 
ورزش��ی برای محرومیت زدایی بیشتر 

از چهره منطقه هستیم. ■

از سوی مهندس پوریانی، مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهر زمین
تشریح شد:

استراتژی اقتصاد مقاومتی 
در گهرزمین

استراتژی شرکت گهرزمین برای اجرای طرح اقتصاد مقاومتی در منوجان بر مبنای توسعه اقدامات فرهنگی، آموزشی، ورزشی، اشتغالزایی، خدمات اجتماعی و 
مددکاری، اکتشافات معدنی و اصالح الگوی کشت در منطقه شکل گرفت و طی سه سال گذشته به لطف خداومد متعال نتایج ارزشمندی در بر داشته است

◄ ◄ س�ردار س�لیمانی در دی�دار مدی�ران 
گهرزمین:

بن��ده به ام��ور معدن آش��نایی زیادی ن��دارم، اما در 
گزارش های همه برادران عزیز نکته ای مس��تتر بود و 
آن هم این بود که انگیزه ی پایان ناپذیر در مجموعه ی 
گهر زمین به وجود آمده است. با اینکه به موفقیت های 
چشمگیری دس��ت پیداکرده اید، اما هم چنان انگیزه 
برای دستیابی به قله های باالتر در شما موج می زند. ■

◄ ◄ س�ردار عزی�ز جعف�ری پ�س از بازدید 
منوجان:

طرح بزرگ اقتصاد مقاومتی، ابتکار مقام معظم رهبری 
ا ست و جناب آقای پوریانی نیز از دوستان و هم رزمان 
دوران دفاع مقدس ماست که امیدوارم این طرح های 
زیبا را با کمک هیئت مدیره و س��هامداران ش��رکت 
س��نگ آهن گهر زمین ت��داوم بدهن��د و درزمینه ی 

توسعه ی پایدار منطقه قدم های مؤثری بردارند. ■

◄ ◄ امام جمع�ه س�یرجان پ�س از بازدید از 
منوجان

در بازدید از منوجان شاهد اقدامات بسیار خوب گهر زمین 
در منوجان بودم که عملکرد بس��یار خوبی در راس��تای 
اقتص��اد مقاومت��ی و حمایت از مردم مح��روم منوجان 
انجام می دهند. این حمایت ها در قالب خدمت رسانی به 
منطقه و اشتغال زایی برای مردم محروم آنجا انجام شده 
که توفیق بیشتر این مسئوالن محترم را برای ادامه کار 

بیشتر و بهتر از خداوند متعال خواستارم. ■

  اقتصاد مقاومتی  اقتصاد مقاومتی

از سوی مهندس تقی زاده مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی
 گل گهر تشریح شد:

استراتژی ده گانه
 اقتصاد مقاومتی در گل گهر
زمانی که بحث اقتصاد مقاومتی مطرح ش�د با برنامه ریزی هایی که صورت گرفت س�تادهای اقتصاد مقاومتی در همه 
اس�تان ها تعیین و تشکیل ش�د و سه استان به عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی در سطح کشور انتخاب و استاندار آن 
استان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی تعیین و مدیریت و برنامه ریزی برای اجرای اقتصاد مقاومتی را بر عهده گرفت.

 استان کرمان یکی از همین سه استان بود. استاندار کرمان در چارچوب همین ستاد برنامه ریزی جدیدی کرد که تا قبل از آن 
سابقه ای در این زمینه وجود نداشت. 

در ای�ن سیس�تم، اس�تانداری کرمان با توجه به ناکارآمدی سیس�تم های خرد دولت�ی در مدیری�ت و برنامه ریزی اقتصادی، 
اختیارات اقتصادی اس�تانداری و زیرمجموعه های آن را در هر منطقه از اس�تان به یک ش�رکت یا سازمان مستقر در منطقه 
سپرد. به این ترتیب استان کرمان به 8 منطقه اولیه تقسیم و هر منطقه به یک سازمان یا شرکت واگذار و تفاهم نامه هایی در 
این رابطه امضا شد. در این میان گل گهر یکی از شرکت هایی بود که برای اجرای اقتصاد مقاومتی در منطقه 7 انتخاب و اجرای 
اقتصاد مقاومتی در شهرس�تان های سیرجان و بردسیر به آن سپرده شد. مهندس ناصر تقی زاده مدیرعامل شرکت گل گهر، 

استراتژی این شرکت را در اجرای این طرح مّلی چنین تشریح می کند :

در چارچ�وب اجرای طرح اقتصاد مقاومتی، ش�رکت س�نگ آهن گهرزمین مس�ئولیت اج�رای اقتصاد 
مقاومتی را در منطقه محروم منوجان بر عهده گرفت. شهرستان منوجان با جمعیتی حدود 66 هزار نفر، 
در چهارصد کیلومتری جنوب استان کرمان واقع شده که حدود 70 درصد جمعیت آن را روستانشینان 
تش�کیل می دهند. این شهرس�تان دارای دو بخش، پنج دهستان و حدود 3 هزار آبادی به صورت پراکنده است 

که به علت خشک سالی های متوالی، طی دهه های گذشته نیمی از این آبادی ها خالی از سکنه شده اند.
نرخ بیکاری در شهرستان منوجان 18 درصد و تعداد کل بیمه شدگان تأمین اجتماعی چیزی بیشتر از چهار هزار 
نفر اس�ت. یکی از مهم ترین مش�کالت منوجان کم آبی اس�ت و ازآنجاکه مردم این خطه بعضاً از راه کش�اورزی و 
دام پروری امرارمعاش می کنند کمبود آب در اقتصاد زندگی مردم اثر گذاش�ته و مش�کالت فراوانی را برای مردم 
ایجاد کرده است. در حال حاضر تعدادی از روستاها و بخش های عشایری منطقه به دلیل عدم وجود شبکه توزیع 
آب در بهترین حالت ممکن با تانکر آب رسانی می شوند. به این ها باید اضافه کرد مشکالت تحصیلی، کمبود فضای 
آموزش�ی، مش�کالت جاده ای وغیره که هّمت باالیی برای رفع آن ها می طلبد. با آگاهی از این مشکالت و با هدف 
حمایت از اقشار محروم منوجان، شرکت سنگ آهن گهر زمین از سال 95 عهده دار طرح حمایتی اقتصاد مقاومتی 

در آن منطقه شد و تاکنون اقدامات قابل توجهی در همین راستا در ابعاد آموزشی و عمرانی انجام داده است.



■ حاال که مایل نیستید 
اس�م و عکس�تان چاپ 
شود بگویید شمارا به چه 

نامی صدا کنم؟
م��ن غ��الم ابوالفض��ل ام. غالمعباس 

صدایم کنید.
چ�را  غالمعب�اس!  آق�ای   ■
ش�مارا  م�ردم  نمی خواه�ی 

بشناسند؟
به خاطر ش��غلم و نگاهی که مردم به 

قبرکن ها دارند.
■ شغل که عار نیست؟

نه اتفاقاً خیلی هم شرافتمندانه  است. 
نه دزدی می کنم، نه هیزی، نه از دیوار 
مردم باال می روم و نه قاچاق می کنم. 
ولی می ترس��م بع��داً بچه هایم اذیت 
شوند و از نظر روحی و روانی آزارشان 

بدهند.
■ متوجه نمی شم! چه دلیلی برای 

آزار بچه های شما هست؟
تا ح��اال بارها به عیال��م طعنه زده اند 
که شوهرت »گورَکن« است. مّیترسم 
بچه های��م را ه��م اذیت کنن��د. البته 
هرچ��ه می خ��ورم از خودی هاس��ت. 

غریبه ها کاری با ما ندارند.
■ ُخ�ب گورَکن�ی ی�ک اصطالح 
عامیانه است که به افرادی که قبر 

را آماده می کنند می گویند.
این را ش��ما می گویی��د؛ اما بعضی ها 
که فرهنگ پایین��ی دارند ما را عامل 
مرگ ومیر م��ردم می دانند. می گویند 
چون ش��ما قبره��ا را از قبل می َکنید 
باعث می ش��وید مردم بمیرند، طوری 
صحب��ت می کنند انگار م��رگ مردم 
دست ماس��ت و اگر ما قبرها را آماده 
نکنی��م دیگ��ر هیچ ک��س نمی میرد. 
نمی دانن��د که مرگ و زندگی دس��ت 

خداست.

به عن�وان  اکن�ون  بگذری�م...   ■
یک انسان ش�ریف و زحمت کش 
که اتفاقاً ش�غل ش�ریفی هم دارد 
می خواهی�م باهم صحب�ت کنیم. 
چند سال دارید و چند سال است 

که مشغول کار قبرکنی هستید؟
متولد س��ال 1352 جیرفت هس��تم. 
بعد از آنکه در س��یرجان ازدواج کردم 
همین جا به عنوان رفتگر از سال 84 در 
واحد امور ش��هری شهرداری مشغول 
به کار ش��دم. بعد از حدود 2 س��ال، 
کارگر بهش��ت زهرا بازنشس��ت شد یا 
فکر کنم فوت کرد. گفتند »چه کسی 
داوطلب است جایگزین او شود؟« من 
داوطلب شدم و از س��ال86 در دایره 
کندن  وظیف��ه  متوفیات ش��هرداری 
قبر و دفن ام��وات را بر عهده گرفتم. 
ت��ا حدود 2 ماه قبل که عمل جراحی 
قلب انجام دادم. حاال هم چون توانایی 
کار س��نگین با بیل و کلنگ را ندارم 
مش��غول کار نظافت و رس��یدگی به 

فضای سبز آرامستان شدم.
■ تحصی�الت چ�ی؟ آی�ا درس و 

مدرسه هم رفته اید؟
نه زیاد. من دیپلم ناقص حس��ابداری 

دارم.
■ چطور شد اینجا ازدواج کردید؟

عموهای��م در س��یرجان ازدواج کرده 
بودن��د و م��ن ه��م تابس��تان ها ب��ه 
سیرجان می آمدم و بّنایی می کردم و 
زمستان ها به جیرفت برمی گشتم. در 
همین رفت وآمدها منزلی در سیرجان 
اج��اره کردیم و کم کم با همس��ایه ها 
آش��نا ش��دیم تا اینکه دختر یکی از 
همس��ایه ها نظرم را جل��ب کرد و به 

خواستگاری رفتیم و ازدواج کردیم.
■ خدا به ش�ما ببخش�د. در این 
چند سال حدوداً چند قبر کندی؟

آمارش را ندارم ولی به طور متوس��ط 
اگ��ر  می کن��دم.  قب��ر  ت��ا   2 روزی 
روزهای تعطیل و غیر ش��یفت را هم 
کن��ار بگذاریم در ماه ح��دود 40 قبر 
می کندم. حاال حساب کنید ببینید در 

12 سال چند تا قبر می شود.
■ برای کن�دن قبره�ا فرقی هم 
قائل ب�ودی؟ مثاًل کندن قبر افراد 
پول�دار ب�ا قبر اف�راد فقی�ر فرق 

داشت؟
خودتان بهتر می دانی��د که قبر برای 
همه یکی اس��ت. 2 ال��ی 2 مترو 20 
سانتیمتر طول،60 الی 80 سانتیمتر 
ع��رض،120 س��انتیمتر عم��ق برای 
قبرهای بلوکی و180 سانتیمتر عمق 
برای قبرهای لحدی؛ اما قبر آدم های 

خوب با آدم های بد فرق می کرد.
■ بیش�ترین تعداد قب�ری که در 
یک روز آماده کردی چند تا بوده؟

در ی��ک روز از صب��ح تا غ��روب 11 
قبر ب��رای 11 مّیت زن و مرد که هم 
م��رگ طبیعی بود ه��م تصادفی هم 
س��کته ای، با کمک 2 نفر از همکاران 
آم��اده کردی��م. آن روز وقت��ی آقای 
قاسمی شهردار لباس هایم را زیر ِگل 
دید گفت »ما ش��رمنده شما هستیم، 

اجرتان را خدا بدهد.«
■ از قبر و قبرستان نمّیترسی؟

اوای��ل کمی مّیترس��یدم ام��ا مدتی 
کارک��ردم و دی��دم ای��ن راه، رفتنی 
اس��ت و باالخره ی��ک روز خودم باید 
همین جور جایی بخوابم. همین شغل 
من باعث ش��د که خیلی از گناهان را 
انجام ندهم و بیش��تر مراقب اعمال و 
رفتارم باش��م. همیش��ه صحنه قبر و 
تنهایی بعد از مرگ مقابل چش��مانم 

است.
■ ب�ه نظرت چ�را بعضی ها از قبر 

مّیترسند؟
چون برایشان غریب است. باالخره دل 

کندن از دنیا سخت است.
■ تا حاال هیچوقت مجبور ش�دی 

نبش قبرکنی؟
بله یک بار نمی دونم دلیلش چی بود  با 
حکم قاض��ی، قبری که 10 روز قبل از 
آن بسته شده بود را باز کردیم. صاحبان 
مّیت خودش��ان هم بودن��د که کمک 
دادند جن��ازه را بیرون آوردیم و دوباره 

دفن کردیم.
■ اینکه می گویند جنازه به سمت 
قب�ر می دوی�د ی�ا جنازه دوس�ت 
نداش�ت به س�مت قبر برود چقدر 

درست است؟
بله بعضی جنازه ها روی دس��ت مردم 
س��نگینی ندارند و بعضی دیگر خیلی 
س��نگینی می کنن��د ک��ه می گویند با 
اعم��ال مّی��ت ارتب��اط داره. نمی دونم 
چقدر درس��ته ولی می گویند س��بکی 
و س��نگینی جنازه ب��ا وزن مّیت هیچ 

ارتباطی نداره.
■ خاط�ره خوب یا ب�دی از داخل 

قبرستون داری؟
یک روز پیرمردی قدکوتاه و موسفید 
آمد گفت: »پس��رم می خوام در قطعه 
هنرمندان قب��ری برام آم��اده کنی« 
گفتم: باید کارهای قانونی اش را انجام 
بدهی. رف��ت و بعد از چند روز با نامه 
متوفیات و مج��وز آمد. من هم قبری 
در قطع��ه هنرمندان کندم و س��نگی 
که روی آن ش��عری نوشته ش��ده بود 
ولی اس��می نداش��ت گذاش��تم روی 
قب��ر. پیرم��رد دو کتاب از ش��عرهای 
خ��ودش را به من هدیه داد. اس��مش 
ح��اج اصغ��ر بحرانی بود. ب��رای چند 
س��ال هر پنج ش��نبه می اومد سر قبر 
خ��ودش فاتح��ه می خوان��د. یک روز 
پرس��یدم این کار چه فای��ده ای داره 
که گف��ت: »می خوام تا زن��ده ام برای 
خ��ودم توش��ه ای بفرس��تم و نباید به 
امید دیگران بنشینم«. چند سال بعد 
خودم قب��ر را باز ک��ردم و حاج اصغر 
شاعر را در همان قبر دفن کردم. خدا 

رحمتش کند. پیرمرد روشنی بود.
■ از وقت�ی آرامس�تان راه اندازی 

شد کاسبی شما هم کساد شد؟
ما که کاس��بی نمی کنیم. ما حقوقمان 
را از ش��هرداری می گیری��م. ول��ی در 
آرامس��تان ه��م قبر می کنی��م و لحد 

می زنیم. برای ما فرقی نکرده.
■ مهم ترین آدمی که تا حاال دفن 

کردی چه کسی بود؟
ب��رای ما همه م��ردم مه��م و محترم 
هس��تند. مّیت احت��رام دارد. چه بچه 
باشد چه پیرمرد یا پیرزن. مّیت، مّیت 
است. این ِسَمت ها و لقب ها مخصوص 
دنیا و آدم های دنیا هستند. کسی که 
ما دفن می کنیم دیگر از این دنیا رفته 
و به خاطر همین هم هست که احترام 

پیدا کرده.
■ س�نگین ترین جنازه ای که دفن 

کردید چقدر وزن داشته؟
نمی دان��م چند کیلو ب��ود، جوانی بود 
که به نظر می رس��ید 120 کیلو وزن 
داش��ت که به اندازه 300 کیلو فش��ار 

می آورد؛ ام��ا به تنهایی جن��ازه اش را 
داخل قبر گذاشتم.

■ آیا قبری هست که از کندن آن 
احساس خوبی داشته باشی؟

بله در این س��ال ها قبر س��ه شهید را 
به کمک بچه بسیجی ها آماده کردیم. 
با اینکه س��ه الیه بتن را باید درگلزار 
ش��هدا برمی داش��تیم اما اصاًل خسته 
نمی ش��دیم و از لح��اظ درون��ی یک 
آرامش خاطر داش��تیم و در آن لحظه 
احس��اس می کردم مشغول کار بسیار 

بزرگی هستم.
■ ش�ما که آخر کار انس�ان را در 
این دنیا دیده اید؛ به اختالس گران 

و احتکارکنندگان�ی که این روزها 
بیشتر از گذشته فّعال  شده اند چه 

توصیه ای داری؟
ما کسی نیستیم که توصیه  کنیم ولی 
عاقب��ت همه با 2 مت��ر قبر و چندتکه 
کفن تم��ام می ش��ود. خوب نیس��ت 
قیامِت خودش��ان را برای هیچ خراب 

نکنند.
■ سؤاالت من تمام شد هر چیزی 

که دلت می خواهد بگو؟
از خان��م پاری��زی مس��ئول س��ازمان 
متوفی��ات که م��را در عم��ل قلبم در 
کرمان همراهی کرد و آقای ش��هردار 
که توصیه کرده بود هوای مرا داش��ته 
باشند تش��کر می کنم. من با همسرم 
و3 فرزن��د و مادرم در ی��ک  خانه30 
مت��ری که یک اتاق و یک آش��پزخانه 
دارد زندگی می کنیم و اگر شبی باران 
ببارد ت��ا صبح خواب نم��ی روم چون 
مّیترسم روی س��رمان خراب شود. از 
کسی توقعی ندارم و با همین سختی 
ادام��ه می دهیم اما از مردم می خواهم 
دع��ا کنند بتوان��م س��رپناه محکمی 
بسازم و شرمنده زن و بچه ام نشوم. ■
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گفت وگو با خادم اموات 
در لحظات حساس ورود به عالم برزخ

ما را چه 
به  مصاحبه؟!
◄ تا حاال بارها به عیالم طعنه زده اند که شوهرت »گورَکن« 
است. می ترسم بچه هایم را هم اذیت کنند. البته هرچه 
می خوریم از خودی هاست. غریبه ها کاری با ما ندارند.

◄ این ِسَمت ها و لقب ها مخصوص دنیا و آدم های دنیا هستند. 
کسی که ما دفن می کنیم دیگر از این دنیا رفته و به خاطر 
همین است که احترام پیدا می کند

با اینکه شغلش را شغل شریفی می دانست اما حاضر به گفت وگو نمی شد. 
می گف�ت ما را چه ب�ه مصاحبه؟! کل�ی صغری و کبری چی�دم تا باالخره 
رضایت داد اما به شرط اینکه اسم و عکسش را نزنم. بااین حال هنوز اکراه 
داش�ت. راس�ت می گفت، حق را به او می دهم. بسیاری از مردم موقعیت، 
حساس�یت و قداست کار قبرَکن ها را درک نمی کنند. این افراد شریف در 
پرالتهاب تری�ن لحظاتی که یک خانواده بی�ش از هر زمان دیگری نیاز به 
کمک و همراهی دارد، بدون چشمداش�ت، به کمک شان می آیند و شاید 
مهم تری�ن کاری که می توان در آن دقایق و س�اعات ب�رای یک خانواده 

عزادار کرد را به بهترین نحو انجام می دهند.
قبرَکنی ش�اید یکی از مش�اغلی اس�ت که در کنار بحث م�ادی می تواند 
آثار معنوی هم برای صاحب ش�غل داش�ته باشد و ش�اید اولین و پیش پا 
افتاده تری�ن اثر آن، تذکر و یادآوری مداوم بی وفایی دنیا، کوتاهی عمر و 
نزدیکی مرگ، برای شخص »قبرکن« باشد. گفت وگوی من با خادم اموات 
سیرجان را که به گفته خودش در 12 سال گذشته حدود 6 هزار قبر آماده 

کرده باهم می خوانیم.

مجتبی احمدزاده

یک روز پیرمردی قدکوتاه و مو سفید آمد و گفت: »پسرم! می خوام در قطعه هنرمندان قبری برام آماده کنی«
گفتم: باید کارهای قانونی اش را انجام بدهی. رفت و بعد از چند روز با نامه متوفیات و مجوز آمد. 
من هم قبری در قطعه هنرمندان کندم و سنگی که روی آن شعری نوشته شده بود ولی اسمی نداشت گذاشتم
روی قبر. پیرمرد دو کتاب از شعرهای خودش را به من هدیه داد. اسمش حاج اصغر بحرانی بود.
برای چند سال هر پنج شنبه می اومد سر قبر خودش فاتحه می خواند. این پیرمرد روشن ضمیر باالخره از دنیا رفت و 
توی همین قبر دفن شد.

در یک روز از صبح تا غروب 11 قبر برای 11 میت زن و مرد که هم 
مرگ طبیعی بود هم تصادفی هم سکته ای، با کمک 2 نفر از همکاران 
آماده کردیم. آن روز وقتی آقای قاسمی شهردار لباس هایم را زیر ِگل دید 
گفت »ما شرمنده شما هستیم، اجرتان را خدا بدهد.«

 ■ ■
بعضی ها که

فرهنگ پایینی دارند 
ما را عامل مرگ ومیر 

مردم می دانند. 
می گویند چون 
شما قبرها را از 

قبل می َکنید باعث 
می شوید مردم 

بمیرند !

 ■ ■
عموهایم در سیرجان 

ازدواج کرده بودند 
و من هم تابستان ها 

به سیرجان می آمدم 
و بّنایی می کردم و 

زمستان ها به جیرفت 
برمی گشتم. در همین 

رفت وآمدها منزلی 
در سیرجان اجاره 

کردیم و با همسایه ها 
آشنا شدیم تا اینکه 

برای دختر یکی از 
همسایه ها رفتیم 

خواستگاری و
ازدواج کردیم

  گفت و گو

■ ■ سامان سلیمی
 

◄ آخرین کلمات یک غواص/ نه این طرف ها کوسه وجود نداره...
◄ آخرین کلمات یک متخصص خنثی کردن بمب/: این سیم آخری رو که 

قطع کنم تمومه...
◄ آخرین کلمات یک دوچرخه سوار/ نخیر تقدم با منه!

◄ آخرین کلمات یک بیمار/ مطمئن اید که این آمپول بی خطره؟
◄ آخرین کلمات یک ملوان/ من چه می دونستم که باید شنا بلد باشم؟

◄ آخرین کلمات یک الکتریسین/ خوب حاال روشنش کن...
◄ آخرین کلمات یک انسان عصر حجر/ فکر می کنی توی این غار چیه؟

◄ آخرین کلمات یک بندباز/ نمی دونم چرا چشمام سیاهی میره...
◄ آخرین کلمات یک پلیس/ شیش بار شلیک کرده، دیگه گلوله نداره...

◄ آخرین کلمات یک پزش�ک/ راس�تش تش�خیص اولی�ه ام صحیح نبود. 
بیماریتون العالجه...

◄ آخرین کلمات یک چترباز/ پس چترم کو؟
◄ آخرین کلمات یک خلبان/ ببینم چرخ ها باز شدند یا نه؟

◄ آخرین کلمات یک داور فوتبال/ نخیر آفساید نبود!
◄ آخرین کلمات یک دربان/ مگه از روی نعش من رد بشی...

◄ آخرین کلمات یک دیوانه/ من یه پرنده ام!
◄ آخرین کلمات یک قصاب/ اون چاقو بزرگه رو بنداز ببینم...

◄ آخرین کلمات یک قهرمان/ کمک نمی خوام، همه اش سه نفرند...
◄ آخرین کلمات یک کارآگاه خصوصی/ قضیه روشنه، قاتل شما هستید!

◄ آخرین کلمات یک کوه نورد/ سر طناب رو محکم بگیری ها...
◄ آخرین کلمات یک گروگان/ من که می دونم تو عرضه شلیک کردن نداری...

◄ آخرین کلمات یک متخصص آزمایشگاه/ این آزمایش کاماًل بی خطره...
◄ آخرین کلمات یک معلم رانندگی/ نگه دار چراغ قرمزه!

◄ آخرین کلمات یک ملوان زیردریایی/ من عادت ندارم با پنجره ی بسته بخوابم...
◄ آخرین کلمات یک نارنجک انداز/ گفتی تا چند بشمرم؟ ■

آخرین کلمات 



■ آقای قاضی پور ش�ما 
بودن  صریح اللهجه  ب�ه 
ش�هره ی ع�ام و خاص 
هستید. چه هدف و خواسته ای 
در پس و پش�ت افکار شماست 
ک�ه گم�ان می کنی�د فق�ط ب�ا 
ای�ن رویک�رد می توانی�د به آن 

برسید.؟ 
اگ��ر چی��زی می گویم ک��ه برخی 
خوش ش��ان نمی آید، مهم نیس��ت. 
م��ن اص��ول و چش��م اندازی برای 
خودم دارم که از وصیت نامه سیاسی 
حضرت امام یاد گرفته ام. اصوالً هر 
مسئول ایرانی باید مؤظف و متعهد 
باش��د که ه��ر از چن��د وصیت نامه 
ایشان را بخواند. در این وصیت نامه، 
آینده ای��ران به وضوح در چند قرن 
آینده تصویر شده است. کلمات »نه 
ش��رقی و نه غربی« 33 بار و کلمه 
زیبای مس��تضعفین 13 بار در این 
وصیت نام��ه آم��ده اس��ت. باید آن 
را ک��ه برگرفته از ن��گاه نهج البالغه 
اس��ت بخوانی��م. اگ��ر م��ا این ها را 
بخوانی��م و 10 درصد حکمت هایی 
امیرالمؤمنین در  ک��ه خطبه ه��ای 
نهج البالغ��ه دارند، انجام بدهیم، در 
کشور ما یک نفر بیکار و بی خانمان 

هم نمی ماند. 
ب�ه  قاعدت�ًا  ش�ما  اش�اره   ■
دول�ت  اس�ت.  دولتم�ردان 
ب�ر  غلب�ه  ب�رای  می گوی�د 
مشکالت درصدد تحقق اقتصاد 
مقاومت�ی اس�ت. اخی�راً هم در 
س�الروز چهل س�الگی انق�الب، 
فرماندهی  گف�ت  رئیس جمهور 
نب�رد اقتص�ادی ب�ه او تفویض 
ش�ده اس�ت. پس اصل ماجرا از 

نظر شما چیست؟
 ب��ه این ها ک��ه می گویی نیس��ت. 
بای��د همه چیز در عمل ثابت ش��ود 

که نش��ده. این که گفته ش��ده یعنی 
مس��ئولین تولی��د مل��ی را ناموس 
خود بپندارند. آن ه��ا که از ناموس 
خودش��ان دفاع نمی کنن��د و دنبال 
تولید ملی نیستند، کسانی هستند 
که زن و بچه های خود را به خارج از 
کشور می فرستند و اینجا می خورند 
و  می کنن��د  پ��ر  را  جیب ش��ان  و 
می چاپند تا این ژن های خوب شان 
را حمای��ت کنن��د. ما ب��ا آن ها کار 
نداریم. آدم های با ارزش و ش��ریف، 
کسانی مثل نماینده شهر شما، مثل 
حسن پور هم هستند که خانواده اش 
در همین مملکت زندگی می کند و 
با مشکالت شهرش غریبه نیست و 
هم درد مردم اس��ت. فالن مدیر که 
یک بچ��ه اش در کان��ادا و یکی در 
آمری��کا زندگی می کن��د، نمی تواند 
اهمی��ت اقتصاد مقاومت��ی را درک 
کند. باید آدم ها درس��ت و شریف و 

دلسوز به میدان بیایند.
■ همان گون�ه ک�ه در ابت�دا هم 
گفت�م، نمی دانم بای�د انتقادات 
بی س�ابقه تان ک�ه گاه�ی از آن  
تعبی�ر ب�ه تخری�ب و توهی�ن 
صراح�ت  به پ�ای  می ش�ود، 
لهج�ه بگذاری�م ی�ا خصومت با 
کارگزاران فعلی. مش�کل اصلی 

شما با دولت چیست؟
دول��ت م��ردان فعل��ی م��ا، ازنظر 
به جای  م��ن  لیبرال اند.  اقتص��ادی 
این که بگویم در شمال شهر تهران 
و محله ه��ای اعیان��ی کاخ دارن��د، 
لواس��انات  در  »الن��ه«  می گوی��م 
دارند. وقتی وزیر پورشه س��وار شود 
و از میلیارده��ا واردات، خ��ودش و 
خانواده اش س��ود ببرد، معلوم است 
که اصاًل به فکر مردم فقیر نیس��ت. 
من همیشه می گویم بیت المال مثل 
یک ظرف غذا است، هر که بخواهد 

بیشتر از سهمش بخورد، سهم مردم 
زحمت کش کمتر می شود. 

■ شما پیشنهاد خاصی برای این 
مشکالتی که می گویید دارید؟

بل��ه، بای��د خیل��ی چیزه��ا به خاطر 
م��ردم کوپنی ش��ود. ارزاق عمومی، 
نان، گوش��ت، روغ��ن، برن��ج، قند، 
ش��کر و لبنیات باید کوپنی ش��وند 
و در دس��ترس م��ردم باش��ند. االن 
در تهران، گوش��ت توزی��ع می کنند. 
کدام روس��تایی می توان��د بخرد؟ ما 
جزو کش��ورهای ثروتمند هس��تیم. 
مردم از نداش��تن ناراحت نیستند، از 
تبعیض ناراحت هس��تند. ما ترک ها 
مثل��ی داریم که ش��اید هم درس��ت 
نباش��د. ولی خب مثال اس��ت. البته 
این طور نیس��ت ولی می گویند ظلم 
بالسویه، عدالت است ولی این حرف 
درس��ت اس��ت که تبعی��ض، حتماً 
ظلم اس��ت. ای��ن را محک��م بنویس 
ک��ه ام��روز 18 اس��فند اس��ت و به 
پایان س��ال می رس��یم، دولت تدبیر 
و امی��د، هنوز جلس��ه تصمیم برای 
دس��تمزد کارگران را نگذاشته است. 
من چندین جلس��ه در فراکس��یون 
کارگران برگزار ک��رده ام، نه کارفرما 
و ن��ه دول��ت نیامده ان��د. واقعیت را 
که نمی ش��د نگفت، دولت همیش��ه 
طرفدار کارفرما بوده اس��ت. این همه 
کارگ��ر در اثر بی توجه��ی به اصول 
ایمنی و حفاظت کار توسط کارفرما، 
در س��اختمان ها از طبقات می افتند 
و می میرند، هم در زیر دس��تگاه های 
صنعتی کارخانه ها، دس��ت و پایشان 
له می ش��وند، هم در کنار کوره های 
صنعت��ی پیش آمده که بس��وزند و از 
بی��ن می روند و ه��م در معادن دفن 
می شوند، بسیاری از آن ها جنازه شان 

هم پیدا نشده  است. 
■ بح�ث کارگران ک�ه می گویید 
اخیراً زیاد مطرح بوده در دولت..

فق��ط مط��رح ب��وده ولی پ��ای کار 
نمی آیند. هنوز دس��تمزد س��ال 98 
ای��ن افراد کاماًل مش��خص نیس��ت. 
نمی آیند بنش��ینیم تصمی��م بگریم. 
ما که حداقل ها را برای این کارگران 
حداقلی  حق��وق  کردی��م،  حس��اب 
ش��د س��ه میلیون و  هشت صد هزار 
تومان. عالوه بر آن، 18 قلم کاالهای 
تغذیه ای هم مش��خص شد که برای 
س��المت بدن کارگران الزامی است. 
در اص��ول متع��دد قان��ون اساس��ی 
گفته ش��ده ک��ه بیمه، ح��ق کارگر 
اس��ت. اصل سی  ام و سی و یکم قانون 
اساس��ی، دولت را موظ��ف کرده که 
مس��ائلی مانند آموزش و مس��کن را 
برای همه به خصوص روستانش��ینان 
فراه��م کند. ش��ما خودت��ان بروید 
ببینید که در این 6 س��ال، یک آجر 

روی آجر نگذاشته اند.
■ انتق�ادات ش�ما تمام ش�دنی 
نیس�ت. بگویی�د با هم�ه ی این 
اح�واالت چش�م انداز آین�ده را 

چگونه می بینید؟
 چشم انداز آینده ی ایران ازنظر من، 
خیلی قش��نگ و زیبا است. مثل یک 
رودخانه ِی خروشان است و فقط هر 
کس که بتواند با آن همس��و بش��ود، 
زنده خواهد ماند. هر کس هم بخواهد 
در خالف جری��ان امواج آب حرکت 

کند از بین می رود. حضرت امام یک 
خط مشی تعیین کردند که باعث شد 
اسالم احیا شود. 600 سال پیش هر 
وقت جنگیدیم، زمین کش��ورمان را 
از دس��ت دادیم اما در 8 س��ال دفاع 
مقّدس یک وج��ب از خاک مان را از 
دست ندادیم. قباًل نقشه ایران، مثل 
ی��ک ببر خوابیده بود و حاال اندازه ی 
یک گربه خوابیده اس��ت. سه چهارم 
کش��ورمان را در زمان شاهان خائن 
قاج��ار، روس ه��ا و انگلیس ه��ا از ما 
گرفتند. م��ن اعتقاددارم که جوانانی 
در آینده باانگیزه های خوب می آیند 
که مو را از ماس��ت می کشند بیرون. 
به قول ضرب المث��ل ترک ها، روزی 
هم می شود که حساب کتاب از بغداد 

برمی گردد. 

■ ش�ما حاش�یه های فراوانی در 
رس�انه ها دارید. دعوا با خبرنگار 
به  توهین  س�یرجانی، ش�ائبه ی 
اس�رای  ماجرای  زن،  نمایندگان 

عراقی و ... 
ببین من نمی گوی��م وضع مالی من 
خراب اس��ت. خیر؛ وض��ع مالی من 
خوب اس��ت و با این حال کشاورزی 
هم می کن��م. فرزندانم دبیرس��تانی 
بودند اما در تابستان با حال روزه دار 
آن ها را می فرس��تادم ک��ه کارگری 
روزم��زد در خیاب��ان انج��ام دهن��د 
ت��ا بدانند ک��ه پ��ول در آوردن واقعاً 
س��خت اس��ت و با چه کس��انی باید 
باشند. پس��رم دامپزشکی می  خواند 
ول��ی چوپان��ی می کند و زی��ر پای 
گوس��فندان را تمی��ز می کند. گفتم 

که بدانی، خ��ودم و حرف هایم راجع 
به عدال��ت، فرقی با ه��م نداریم. اما 
خط قرمز من، قرآن و اس��الم است. 
در ضمن اجازه نمی دهم که کس��ی 
به ترک نشینان توهین کند. شیعیان 
ای��ران هر چه در تاری��خ از حکومت 
دارن��د، مدی��ون ش��اه عباس صفوی 
اس��ت. همه مدیون ترک ها هستید. 
آن خبرنگار هم می خواس��ت به من 
تهمت قومیت��ی بزند، من به قومیت 
و زبانم افتخار می کنم و فراکس��یون 
ترک زبان��ان هم داریم که این ها خط 

قرمزم بود و عصبانی ام کرد.
■ درمورد اسرای عراقی چطور؟

ه��م   عراق��ی  اس��رای  م��ورد  در   
شایعه س��ازی کردن��د و بای��د بگویم 
برنمی دارد.  رودربایس��تی  که  جنگ 
باید بکش��ی وگرنه کشته می شوی. 
از نام��وس مملک��ت دف��اع کردیم. 
باالخره پایان شب سیه سپید است. 
آن چ��ه که گفتم منظورم ش��جاعت 
رزمندگان است. اگر شهدای جنگ و 
مدافعین حرم نبودند که چکمه های 
عوامل آمری��کا در تهران بود. ما 40 
س��ال اس��ت که با تس��خیر سفارت 
و دف��اع مق��دس، آمری��کا را ذلی��ل 
کرده ای��م. این کره جنوب��ی همه از 
اقتص��ادش می گوین��د، پوتین ه��ای 
نظامیان آمریکا در وسط شهر سئول 
روز روشن درحرکت است و دختران 
کره ای را اگر برای عشرتش��ان ببرند، 

نمی توانند اعتراض کنند.
■ ولی جمله ای را که درباره زنان 
گفتی�د خیلی در کش�ور واکنش 

داشت..
بیخود کردند من حرف درستی زدم. 
همان موقع گفتم من بیدی نیس��تم 

که از این بادها بلرزم. ■
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گفتگو با نادر قاضی پور؛ نماینده جنجالی مردم ارومیه در مجلس 

من بیدی نیستم
 که از این بادها بلرزم 

◄اگر چیزی می گویم که برخی خوش شان نمی آید، مهم نیست.
من اصول و چشم اندازی برای خودم دارم و از آن کوتاه نمی آیم

وارد اتاقش که می ش�ویم، به قول همش�هری های س�یرجانی از ارباب رجوع »نمی کشد«،  برخالف هیبت جنجالی و 
ظاهر خشنی که در تریبون ها و رسانه ها دارد، دفتر کارش پر از گلدان هایی است که به آن ها به خوبی رسیده است و 
دست کم هیچ کدام پژمرده نیستند. شخصیت بذله گویی دارد و اغلب با مراجعانش شوخی می کند و می خندد. زبان 
ترکی نمی دانم اما همین قدر از فضای اتاقش متوجه می ش�وم موکالنش برای گفتن مش�کالت ش�ان با سگرمه های 
درهم رفته می آیند ولی راضی بر می گردند. اواسِط گفتگو، یکی را از میان جمع نشانم می دهد و می گوید: »این جوان 
یکی از مصداق های ژن خوب است. یک روز سوار ماشینش شدم تا به جایی بروم، قیمت ماشین را که پرسیدم، گفتم 
مرا پیاده کن، در ش�أن من نیس�ت که حامی محرومان سوار چنین ماشینی بش�ود.« جوان اما می خندد و به فارسی 
می گوید »حاج آقا این دفعه با ماشین ارزان ترم سراغ تان می آیم!« به دولت انتقادهای تندوتیزی دارد و می گوید درد 

مردم را نمی فهمند. 
تع�داد مالقات کننده ها زیاد اس�ت  و ع�الوه بر آن برخی به گوش�ی اش زنگ می زنند. بیش از ای�ن فرصت ندارد و 
می گوید» زود تمامش کن که نه ش�رمنده تو باش�م و نه مردم«. گفتگو با نادر قاضی پور نماینده جنجالی ارومیه که 
سابقه اظهارات عجیب و غریبی در مجلس و بیرون مجلس دارد به دلیل همین آمد و رفت ها خیلی طول نکشید و من 
نتوانستم همه سؤاالتم را مطرح کنم ولی  با این حال همان هایی را که پرسیدم  جواب داد. نادر قاضی پور همان است 
که یک س�ؤال احسان بداغی خبرنگار س�یرجانی را در اقدامی عجیب و خارج عرف با مشت پاسخ داد.! یا اظهارات 
او راج�ع به نماین�دگان زن در مجلس واکنش های دامنه داری  در کش�ور  برانگیخت که حتی  زنان همش�هری او و 
تشکل های زنان در سایر جاها از وی به دادگاه شکایت بردند. اگر چه وقت این گفتگو اجازه نداد این مباحث بیشتر باز 
شود اما همان مقدار که فرصت  گفت و شنودش را  پیدا کردیم با هم می خوانیم. این گفتگو عصر شنبه 18 اسفند در 

دفتر کار قاضی پور در ساختمان اداری مجلس انجام شد.  

بیژن ادبی

این را محکم بنویس که امروز 18 اسفند است و به پایان سال می رسیم، 
دولت تدبیر و امید، هنوز جلسه تصمیم برای دستمزد کارگران را نگذاشته 
است. من چندین جلسه در فراکسیون کارگران برگزار کرده ام، نه کارفرما 
و نه دولت نیامده اند. واقعیت را که نمی شد نگفت، دولت همیشه طرفدار 
کارفرما بوده است

چشم انداز آینده ی ایران ازنظر من، خیلی قشنگ و زیبا است. 
مثل یک رودخانه ِی خروشان است و فقط هر کس که بتواند با آن 
همسو بشود، زنده خواهد ماند. هر کس هم بخواهد در خالف جریان
امواج آب حرکت کند از بین می رود

 ■ ■
اجازه نمی دهم که 

کسی به ترک نشینان 
توهین کند. 

شیعیان ایران هر چه 
در تاریخ از حکومت 

دارند، مدیون 
شاه عباس صفوی 

است.
 همه مدیون ترک ها 

هستید، من به 
قومیت و زبانم افتخار 

می کنم

  گفت و گو

| عکاس: حجت نظری |
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مهندس عبدالمجید مستقیمی 

قائم مقام 
ما به چش�م انداز اهداف عالی ش�رکت رسیده ایم و با 
تکمیل زنجیره تولید از کارخانه احیاء مستقیم با تولید 
آهن اس�فنجی گرفته تا احداث کارخانه بریکت سازی، 
میلگرد، نورد، احداث کارخانه ذوب و...که کامل کننده 

این چرخه است.
خوش�بختانه سیرجان از شهرهایی اس�ت که از تولید 
س�نگ آهن تا ف�والد را در خود یک جا دارد و مجتمع 
جه�ان فوالد نیز از هم�ان ابتدا برنامه ه�ای خود را بر 
مبن�ای تکمیل چرخه فوالد و تولید انبوه در این زمینه 

تدوین کرده است. 

مهندس علی عباسلو 

مدیرعامل
با وجودی که با تحریم شروع کردیم و موانع بسیاری پیش 
پای م�ان بود و با وجودی که بیش از 8 س�ال از تأس�یس 
ش�رکت جهان ف�والد  نمی گذرد اما با لط�ف خدا و هّمت 
متخصصان داخلی و حمایت مسئوالن، اکنون از موفق ترین 
شرکت های فوالدی کش�ور هستیم. شرکت جهان فوالد 
تنها ش�رکتی اس�ت که در تولید فوالد به محصول نهایی 
رسیده است. این شرکت نقش بارزی در توسعه اقتصادی و 
صنعتی سیرجان دارد و به لحاظ اشتغال زایی نیز از موفق 
ترین شرکت های منطقه است. جهان فوالد آینده روشنی 

برای نسل های بعدی خواهد داشت.

مهندس مسعود میرمحمدی 

مدیر حوزه مدیرعامل 
از اصل�ی تری�ن کارکرده�ای ه�ر ش�رکت توج�ه به 
مس�ئولیت های اجتماعی است و ش�رکت جهان فوالد 
نی�ز در این راس�تا از وظایف خود غاف�ل نبوده و لذا با 
توجه به تقس�یم بندی های 8 گانه اقتص�اد مقاومتی و 
تعیین هر ش�رکت برای پش�تیبانی مناطق مختلف در 
استان، این شرکت به عنوان معین اقتصادی شهر بلورد 
و چهارگنبد شناخته شد و با اعتقاد به ضرورت اجرای  
ط�رح اقتصاد مقاومتی فعالیت های پش�تیبانی خود را 
در این دومنطق�ه در بخش های عمرانی، گردش�گری، 

اشتغالزایی و آموزشی ساماندهی کرده است.

ما آینده را به استحکام فوالد خواهیم ساخت

 روابط عمومی و امور بین الملل مجتمع جهان فوالد سیرجان


