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اعتراض رئیس نظام مهندسی 
کرمان به دستورالعمل جدید

معدن داري 
در انحصار 

پولدارها
5

معاون دبیر ستاد حقوق بشر در 
سفر به کرمان:

به دنبال حقوق 
بشر  با مبنای 
اسالمی هستیم
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نمایندگان کرمانی زیر ذره بین
 »کرمان نو« 

 از سوال از وزرا تا طرح 
استیضاح وزیر آموزش  
و پرورش در کمیسیون
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مروری بر کتاب »روزگاری که گذشت«  
نوشته عبدالحسین صنعتی زاده

تکرار سیاهی
 و بعد مبارزه
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سدها متهمان اصلی بحران آب
 در ایران؟

تا نقشه جامع 
آب کشور نباشد 

نمی توانیم سدسازی 
را زیر سوال ببریم

---------  صفحه 7 ---------

»آگهی تجدید مناقصه عمومی }با ارزیابی کیفی{« )نوبت اول(
شـهرداری بـم در نظـر دارد نسـبت بـه سـاماندهی اطـراف امامـزاده سیدسـلطان احمد و اجـرای پل دهشـتر اقدام نمایـد  لذا از شـرکتهای دارای 
رتبـه راه و بانـد درخواسـت مـی شـود ضمـن بررسـی ردیفهـای زیر جهـت دریافت اسـناد مناقصـه  و ارائه پیشـنهادات خود به نشـانی بـم ، بلوار 

شـهیدصدوقی شـهرداری بـم ، امـور قراردادها مراجعـه نمایند.
1- شـرکتهای واجد شـرایط می توانند با پرداخت مبلغ 300،000 ریال به حسـاب سـیبا شـماره 0105659390003 بنام شـهرداری بم نسـبت 

بـه دریافت اسـناد مناقصه اقـدام نمایند. 
2- برآورد  اولیه اجرای کار مبلغ 6،452،183،251 ریال بر اساس فهرست بهای راه و باند سال 95  می باشد.

3- مدت اجرای کار 12 ماه می باشد. 
4- ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ323،000،000  ریال در وجه شهرداری بم به عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی می باشد.

5-  هر گاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
6- ارائه رزومه کاری ،سوابق کاری و مدارک شرکت الزامی می باشد.

7- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
8-آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادات تاریخ 95/6/16 می باشد.

9- متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند با شماره  44219960-034 تماس حاصل نمایند.
 علیرضا ریاضی شهردار بم

گپ و گفتی با »محمد جدید االسالم« کاسب قدیمی میدان قلعه؛

از تکیه میدان قلعه تا
جنگ جهانی دوم

کنسرت گروه »چارتار« در کرمان برگزار شد، حاشیه ها هنوز ادامه دارد

دعوای  اینستاگرامی چارتار
   صفحه  3

مـس کرمـان نمی بـرد کـه نمی بـرد. تیمـی کـه در ایـن فصـل 
بـا آوردن مربـی بـه نامـی کـه سـابقه نایب قهرمانـی آسـیا را در 
کارنامـه خـود دارد، جـزو مدعیـان اول صعود به حسـاب می آید، 
تـا هفتـه سـوم نه تنهـا رنـگ سـه امتیـاز را ندیـده کـه 3 بـازی 
خـود کـه 2 بـازی آن خانگـی بـوده را بـا تسـاوی به پایـان برده 

ست. ا
بـا بازی هـای سـرد و بـی روح نارنجـی  ایـن تسـاوی ها همـراه 
پوشـان کرمانـی باعث شـده تـا در اولیـن دربی کرمـان در فصل 
اسـت،  جـدول  صـدر  در  تیم هـا  از  یکـی  درحالی کـه  جـاری، 
تنهـا 300 نفـر بـه ورزشـگاه برونـد و ایـن نشـان می دهـد فعـاًل 
ابراهیـم زاده نتوانسـته اعتمـاد کرمانی هـا را جلـب کنـد. نکتـه 
جالـب ماجرا آنجاسـت کـه مربی اصفهانی مس پاسـخ مناسـبی 

هـم بـرای نتایـج دور از انتظـار تیـم خـود نـدارد و در واکنـش 
به تسـاوی بـا گل گهـر گفت که »فصـل پیش ازاین تیم شکسـت 
خوردیـم پـس تسـاوی نشـان دهنده بهتـر شـدن مـس اسـت.« 
ایـن در حالی اسـت که اساسـاً مقایسـه نتایج 2 تیـم در 2 فصل 
متفـاوت نمی توانـد معیـار مناسـبی برای پیشـرفت و یا پسـرفت 
یـک تیـم باشـد. چراکـه با ایـن منطـق، همان طـور که تسـاوی 
مـس بـا گل گهـر بـه نسـبت شکسـت فصل گذشـته پیشـرفت 
به حسـاب می آیـد، تسـاوی بـا ایران جـوان بوشـهر در هفته دوم 
لیـگ جـاری پسـرفت اسـت. چراکه مـس کرمان فصل گذشـته 
در هفتـه پنجـم بـا نتیجـه سـه بـر 2 موفـق بـه شکسـت ایـران 

جـوان شـده بود.
گزارش بازی در صفحه 8

دربی کرمان برنده نداشت

دبه منـصور
ابراهیم زاده: وقتی پارسال از گل گهر شکست خوردیم و امسال مساوی کردیم یعنی بهتر شدیم
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:
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خبر

امام جمعه موقت کرمان:

 درصد باالیی از مدیران پاک 
دست هستند

امـام جمعـه موقت کرمـان گفـت: »درصد 
باالیی از مدیران پاک دسـت هسـتند و حقوق 
هـای معمولـی دریافـت مـی کنند و عـده ای 
کـه سـوء اسـتفاده مـی کننـد نیـز بایـد بـا 
جدیـت و قاطعیت مورد برخـورد قرار گیرند.« 
بـه گـزارش ایرنا حجت االسـالم مهـدی عرب 
پـور در خطبه های نمازجمعه کرمان با اشـاره 
بـه آنچـه بـی انضباطی هـای مالی در کشـور 
نامیـد، افـزود: »در حـوزه مالیـات هـا، برخـی 
قراردادهـا، قاچـاق و گمرک مشـکالتی وجود 
دارد کـه بایـد بـا همـت دولتمـردان برطـرف 
شـوند.« وی بـه در پیـش بـودن هفتـه دولت 
اشـاره کـرد و گفت: »هر کسـی از هـر جایگاه 
و تریبـون کـه مـی خواهـد دربـاره دولـت ها 
صحبـت کند، بایـد عدالت و انصـاف را رعایت 
کنـد.« وی بیـان کـرد: »در همـه ادوار دولـت 
هـا در ایـن ایام گـزارش اقدامات خـود را برای 
مـردم ارائه می کنند.« خطیـب جمعه کرمان 
افـزود: »رهبـر معظم انقالب اسـالمی در نقلی 
بـه مضمون فرمـوده اند که دولت هـا در همه 
ادوار خدمات و ضعف هایی داشـته اند و براین 
اسـاس در قضـاوت هـای خـود باید انصـاف را 
رعایـت کـرده و دلسـوزانه تذکـرات الزم را به 
افـراد ارائـه کنیـم تـا ضعـف هـا را برطـرف 
»مجموعـه  کـرد:  خاطرنشـان  وی  کننـد.« 
اجرایـی، قضایـی و مقننـه در کشـور افـرادی 
سـالم و دلسـوز هسـتند و برای رفع مشکالت 
تـالش می کنند اما ممکن اسـت افـراد نابابی 
نیـز در ایـن مجموعـه هـا باشـند کـه بایـد 
شناسـایی و هدایـت شـوند.« حجت االسـالم 
عـرب پور گفـت: »دولت یازدهـم نیز خدماتی 
داشـته و البتـه ضعـف هایـی هـم هسـت که 
انتظـار اسـت بـا مدیریـت جهـادی برطـرف 
بیـکاری،  »رکـود،  کـرد:  بیـان  وی  شـوند.« 
اشـتغال و غیـره مسـائلی اسـت کـه بایـد از 
سـوی دولتمـردان برطـرف شـوند و مطمئـن 
هسـتیم که دولتمردان پیگیر هسـتند و برای 
رفع مشـکالت تـالش می کننـد.« وی با بیان 
اینکـه کار عمرانـی و اقتصادی بـا بودجه های 
دولتـی میسـر نیسـت گفـت: »بـرای ایجـاد 
تحـول در اسـتان باید به سـراغ شـرکت های 
خصوصـی و غیـر دولتـی رفـت کـه دعـوت از 
سـرمایه گـذاران و شـرکت هـای توانمنـد در 
دوران مدیریـت اسـتاندار کنونـی کرمـان مـد 

نظـر قـرار گرفته اسـت.« 

سه طرح بهداشتی و درمانی با 
حضور وزیر بهداشت در جیرفت 

افتتاح شد
وزیـر بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی 
در سـومین روز سـفر به اسـتان کرمان، سـه 
طـرح بهداشـتی و درمانـی را در جنـوب این 
اسـتان افتتـاح کـرد. به گـزارش ایرنـا بخش 
مراقبـت های ویـژه )ICU( دوم بیمارسـتان 
امـام خمینـی )ره( جیرفـت دیروز بـا حضور 
سـید حسـن قاضـی زاده هاشـمی بـه بهـره 
امـام  بیمارسـتان  رئیـس  رسـید.  بـرداری 
خمینـی )ره( جیرفـت گفـت: »بخـش دوم 
مراقبـت هـای ویـژه ایـن بیمارسـتان بـا 10 
تخـت و 100 میلیارد ریال اعتبـار راه اندازی 
شـده اسـت.« قاسـم امیـر محمـودی ادامـه 
داد: »بـا راه انـدازی تخـت هـای جدیـد در 
بخـش آی سـی یـو ایـن بیمارسـتان تعـداد 
تخـت هـای این بخـش به 20 تخـت افزایش 
یافتـه اسـت.« وی اظهـار کـرد: »بـا توجه به 
پیشـرفت 85 درصـدی بخـش MRI، ایـن 
بخـش بـا 185 متـر مربـع زیربنـا طی سـال 
جـاری بـه بهـره بـرداری مـی رسـد.« وزیـر 
بهداشـت، درمان و آموزش پزشکی همچنین 
اوژانـس 115 شـهری شـماره سـه جیرفت را 
افتتـاح کـرد. مرکـز خدمـات جامع سـالمت 
روسـتایی علـی آبـاد جیرفـت نیـز بـا حضور 
دکتـر قاضـی زاده هاشـمی بـه بهره بـرداری 
رسـید. وی در بیمارسـتان امـام خمینی )ره( 
جیرفـت کلنگ آغـاز عملیـات اجرایی بخش 
بلـوک زایمانـی ایـن بیمارسـتان را بـر زمین 
زد. رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت 
گفـت: »بخـش بلـوک زایمانـی بیمارسـتان 
امـام خمینـی بـا اعتبـار 75 میلیـارد ریـال 
تـا سـال آینـده بـه بهره بـرداری می رسـد.« 
محمدرضا محمـدی افزود: »این بیمارسـتان 
120 تخـت مصـوب دارد کـه بـا توجـه بـه 
جمعیـت زیر پوشـش جنـوب کرمـان، 227 
تخـت بـرای خدمـت رسـانی بـه مـردم ایـن 

منطقـه در آن ایجـاد شـده اسـت.«

کرمان ویچ

بهداشـت،  وزیـر 
سـه روزه  سـفر  در 
خویـش بـه کرمان 
در جلسـه کارگروه 
تخصصـی سـالمت 
و امنیـت غذایـی اسـتان شـرکت 
کـرد. در این نشسـت که شـامگاه 
چهارشـنبه 27 مردادماه با جمعی 
از مسـئولین اسـتانی و همچنیـن 
تعـدادی از نماینـدگان اسـتان در 
مجلـس شـورای اسـالمی برگـزار 
اسـتاندار  حسـینی«  »رزم  شـد 
کرمـان ضمـن ابـراز خرسـندی از 
حضـور وزیـر بهداشـت در اسـتان 
موفقیت هـای  از  تعـدادی  بـه 
اقتصـادی، فرهنگـی و هم چنیـن 
بهداشـتی اسـتان کـه از تأثیـرات 
اشـاره  اسـت،  تحریـم«  »پسـا 
کـرد و یـادآور شـد: »وظیفه همه 
مسـئوالن اسـت کـه موفقیت ها را 
اعـالم کننـد تـا مـردم از تأثیرات 
دولـت آگاه شـده و بـه آن اعتماد 
ادامـه  در  حسـینی  رزم  کننـد.« 
ابـراز امیـدواری کـرد که بـا توجه 
کرمـان  اسـتان  ظرفیت هـای  بـه 
پیشـرفت های گسـترده تری را در 
سطح اسـتان شـاهد خواهیم بود.

در ادامـه ایـن نشسـت »دکتـر 
دانشـگاه  ریاسـت  حق دوسـت« 
علـوم پزشـکی کرمـان ششـمین 
جلسـه کارگروه سـالمت استان را 
بـا حضـور وزیر بهداشـت، جلسـه 
پربرکتـی دانسـت و اعالم داشـت: 
در  پزشـکی  علـوم  »دانشـگاه 
جلسـات قبلـی کارگـروه سـالمت 
کـه با حضـور اسـتاندار و معاونین 
ذی ربـط  مسـئولین  و  ایشـان 
مصوبـات  بـا  اسـت  برگزارشـده 

هم فکـری  ارزشـمند،  بسـیار 
موفقیت هـای  بـه  همـکاری  و 
چشـم گیری در حـوزه ی سـالمت 
اسـتان،  سـطح  در  بهداشـت  و 
حق دوسـت  اسـت.«  دسـت یافته 
ایـن  از  یکـی  را  نـان  سـالمت 
موفقیت هـا دانسـت که در سـطح 
اسـتان  قابل ذکـر اسـت و یـادآور 
شـد: »دررسـیدن بـه ایـن هدف، 
و  روزنامه هـا  سـازی  حسـاس 
اصحـاب رسـانه بسـیار تأثیرگـذار 
دانشـگاه  رئیـس  اسـت.«  بـوده 
علـوم پزشـکی کرمـان از تنظیـم 
بـا  همـکاری  جهـت  سـندی 
سـازمان ورزش و جوانـان باهـدف 
افزایـش تحرک بدنی و نشـاط در 
جامعـه خبـر داد و یادآور شـد که 
دانشـگاه علـوم پزشـکی در بحـث 
نشـاط اجتماعـی طرح هایـی را با 
مختلـف  سـازمان های  همـکاری 
حمایت هـای  و  گیـری  پـی  و 
عملیاتـی  حـال  در  اسـتانداری 

دارد.  شـدن 
دکتـر حق دوسـت بـا اشـاره به 
اسـتان  پیشـگیرانه  فعالیت هـای 
سـالمت  بـا  رابطـه  در  کرمـان 
جامعـه گفـت: »کرمـان به عنـوان 
بیسـت و دومیـن شـهر دوسـتدار 
سـالمت و پیشـگیری ایدز در دنیا 
ثبت شـده اسـت و تالش می شـود 
هدف هـای  بـه  رسـیدن  بـرای 
همـه  از  پیـش  بینـی  شـده 
ظرفیت هـا اسـتفاده شـود. به طور 
مشـاوره های  از  اسـتفاده  مثـال 
افـراد متخصـص  جهانـی و هـم 
سـطح  در  اطالع رسـانی   چنیـن 
اقداماتـی  از  پـرورش  آمـوزش  و 
از  پیشـگیری  بـرای  کـه  اسـت 

ایـدز،  به خصـوص  و  بیماری هـا 
اسـت.«  انجام شـده  اسـتان  در 
امیـدواری  ابـراز  حق دوسـت 
کـرد کـه بـه دلیـل تهیـه شـدن 
در  موردنیـاز  زیرسـاخت های 
در  بهداشـت  و  سـالمت  حـوزه 
منظـر،  ایـن  از  آینـده  چندسـاله 
اساسـی  تغییـر  اسـتان  چهـره ی 
خواهـد کـرد که امضـا قـرارداد و 
 750 بیمارسـتان  پـروژه ی  آغـاز 
تخت خوابی شـفا کـه بزرگ ترین 
پروژه ی تاریخ پزشـکی بهداشـتی 
جنوب شـرق کشوراسـت، یکی از 
طرح هـای اجرایـی در ایـن زمینه 

خواهـد بـود. 
هاشـمی«  قاضـی زاده  »دکتـر 
کـرد:  عنـوان  نشسـت  ایـن  در 
»همـکاری و تـالش سـازمان های 
مختلـف و به خصـوص اسـتانداری 
بـرای کاهـش محرومیـت و رفـع 
اسـتان،  بهداشـتی  نیازهـای 
نشـان دهنده ی این موضوع اسـت 
کـه دولـت به هـدف خـود در این 

زمینـه نزدیـک شـده اسـت.« 
یـادآور  هاشـمی  قاضـی زاده 
شـد: »بـه دلیـل محرومیت هـای 
اقلیـم  نـوع  همچنیـن  و  موجـود 
تـالش  بـه  نیـاز  اسـتان  خـاص 
اسـتانی  مسـئولین  مضاعـف 
می شـود  احسـاس  به شـدت 
توسـط  کـه  مـواردی  از  .یکـی 
وزیـر بهداشـت با توجه بـه تجربه 
شـیوع بیمـاری در سـال گذشـته 
مورداشـاره قـرار گرفـت اقـدام به 
تهیـه واکسـن آنفوالنـزا در زمـان 
مناسـب و بـه مقـدار مناسـب در 
به انـدازه  تـا  بـود  اسـتان  سـطح 
و  مـردم  دسـترس  در  کافـی 

خطـر  گروه هـای  به خصـوص 
باشـند.« دکتـر هاشـمی وضعیت 
تخت های بیمارسـتانی در اسـتان 
و به خصـوص در جنوب اسـتان را 
غیرقابل قبـول توصیـف کـرد کـه 
نیـاز  و  مشـکل  ایـن  رفـع  بـرای 
عـالوه بـر کمـک دولـت نیـاز بـه 
اسـتان  سـطح  در  منابـع  تأمیـن 

دارد. وجـود  هـم 
جهـت  در  بهداشـت  وزیـر   
ابـراز  مشـکل  ایـن  کاهـش 
دو  پـروژه  کـه  کـرد  امیـدواری 
بیمارسـتان در شـهر بـم تـا پایان 
بهره بـرداری  سـطح  بـه  امسـال 
کـرد:  بیـان  ادامـه  در  و  برسـند 
در  بهداشـتی  نیـاز  رفـع  »بـرای 
سـطح اسـتان جذب سـرمایه گذار 
کـه  اسـت  الزم  هـم  خصوصـی 
مسـئولین  وظیفـه  موضـوع  ایـن 
رفـع  می کنـد.  سـنگین تر  را 
محرومیـت از چهـره ی اسـتان در 
همـه ی بخش هـا ازجمله سـالمت 
امکان پذیـر  همـکاری   سـایه  در 

بـود.« خواهـد 
بـه  حالـی  در  بهداشـت  وزیـر 
سـه  در  کـه  کـرد  سـفر  کرمـان 
پنـج  خـود  وزارت  دوران  سـال 

بـار بـه کرمـان سـفر کرده اسـت. 
او در سـال 95 دو بـار بـه کرمـان 
و  پروژه هـا  از  بـار  هـر  و  آمـده 
بیمارسـتان ها بازدید کرده اسـت.

تجهیز بیمارستان قلعه گنج 
طی 2 ماه آینده 

قاضـی زاده   حسـن  سـید 
آییـن  در  دیـروز  ظهـر  هاشـمی 
افتتـاح بیمارسـتان 32 تختخوابی 
داشـت:  اظهـار  قلعه گنـج 
احـداث  کار  کـه  »خوشـحالیم 
بـه  شهرسـتان  ایـن  بیمارسـتان 
تعـدادی  و  اسـت  رسـیده  اتمـام 
کار  بـه  مامـا مشـغول  و  پزشـک 

 » . هسـتند
بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس 
وی بیـان داشـت: »طـی دو مـاه 
آینـده ایـن بیمارسـتان بـه طـور 
کامـل تجهیـز می شـود و نیازمند 
متخصـص داخلی، زنـان و زایمان 
و سـونوگرافی در این بیمارسـتان 
هاشـمی  قاضـی زاده   هسـتیم.« 
»قلعه گنـج  کـرد:  خاطرنشـان 
جملـه  از  محرومیت هایـی  دارای 
آب و بـرق و ... اسـت کـه کار مـا 
هم متناسـب با ایـن محرومیت ها 

بـه جلـو حرکـت می کنـد.« 

وزیر بهداشت عنوان کرد

وضعیت غیرقابل قبول تخت های 
بیمارستانی در جنوب استان

دبیـر  معـاون  حکیمـی  خسـرو  دکتـر 
 28 قضاییـه  قـوه  بشـر  حقـوق  سـتاد 
مـرداد در سـفر اسـتانی خـود بـه کرمـان 
از اسـالمی شـدن حقوق بشـر خبـر داد و 
تأکیـد کـرد مـا بـه دنبـال حقوق بشـری 
بـا مبنـای اسـالمی هسـتیم. بـه گـزارش 
پایـگاه خبـری »کرمـان نـو« معـاون دبیر 
سـتاد حقـوق بشـر علـت سـفر خـود بـه 

اخیـر  صحبت هـای  را   کرمـان  اسـتان 
مقـام معظـم رهبری در هفته قـوه قضاییه 
دانسـت کـه رهبـر تأکیـد بـر حقوق بشـر 
اسـالمی و تبییـن این حقوق داشـته اند. او 
نیز تأکید کرد که دادگسـتری کل اسـتان 
کرمـان در ایـن امـر پیش قـدم شـده و بـا 
دبیرخانـه حقـوق بشـر هماهنگی کـرده و 
جلسـات امروز را تشـکیل دادنـد. حکیمی 

بررسـی  را  جلسـه  ایـن  تشـکیل  هـدف 
اصـول و مبانـی حقـوق بشـر اسـالمی و 
تفـاوت حقـوق بشـر اسـالمی و بـا حقوق 
بشـر جهانـی بیان کـرد. وی منابـع حقوق 
بشـر اسـالمی را آیات رحمان و دسـتورات 
دربرگیرنـده  کـه  کـرده   معرفـی  الهـی 
عناویـن حقوق بشـری غنی تـر و محکم تر 
از اصطالحات مشـابه حقوق بشـری غربی 
اسـت. حکیمی در پاسـخ به سـؤالی درباره 
نحـوه پاسـخ سـتاد حقـوق بشـر به سـایر 
داد  این گونـه جـواب  کشـورهای خاطـی 
کـه مـا به صـورت دفاعـی پاسـخ های خود 
را مسـتدل و کتبـی بـه کشـورها دادیـم و 
بـه خـالف واقـع بـودن حرف هـای آنـان 
نیـز پرداختیـم و به صـورت تهاجمـی و بـا 
اسـتناد بـه مبانـی قانونـی ایران  پاسـخ  و 

موردنقـد قراردادیـم.
 وی وظیفـه بخـش پایش سـتاد حقوق 
بشـر را پایـش این گونـه بیانیه ها  دانسـت  

به صـورت  شـده  پایـش  مـوارد  گفـت  و 
روزآمـد در سـایت قـرار می گیـرد. مشـاور 
نحـوه  مـورد  در  قضاییـه  قـوه  رئیـس 
پاسـخگویی خـود  تأکید کرد کـه از زمان 
تأسـیس  سـتاد حقـوق بشـر -سـال 84 
همـکاری  بـا  را  پاسـخگویی ها  -تاکنـون 
کشـور  سراسـر  دادگسـتری های  تمـام 

انجـام داده ایـم.
 وی از وجود رابط اسـتانی در هر استان 
خبـر داد و می گویـد مـا در هـر اسـتان با 
پیشـنهاد سـتاد حقـوق بشـر و موافقـت 
معاونیـن  از  یکـی  قضاییـه  قـوه  رئیـس 
به عنـوان  قضایـی رئیـس کل هـر اسـتان 
رابـط سـتاد حقوق بشـر انتخاب می شـود 
می دهیـم.  انجـام  را  خـود  مکاتبـات  و 
حکیمـی با اشـاره مسـائل بحریـن و یمن 
ایـن نکتـه را نیـز بیـان کـرد کـه در مورد 
بحریـن و یمـن مـا منتظـر سـازمان های 
بین المللـی و عکس العمل آن هـا در مقابل 

این جنایات نیسـتیم . به عنـوان جمهوری 
اسـالمی ایـران و سـتاد حقـوق بشـر خود 
را موظـف دانسـته و بیانیه بـرای دبیر کل 
سـتاد حقوق بشر و سایر سـازمان ها صادر 
می کنیـم و بـا ایـن بیانیه هـا از نهادهـای 
بین المللـی انتظـار داریـم ایـن کشـتارها 
را تمـام کـرده و بـه آن هـا خاتمـه دهنـد. 
معـاون دبیـر سـتاد حقـوق بشـر بحـث 
مربـوط بـه فاجعـه منـا را بـه دادسـتانی 
کل کشـور مربـوط دانسـت و  ایـن نکتـه 
را هـم بیـان کـرد کـه ایـن امـر را رئیـس 
قـوه قضاییـه دسـتور داده اسـت. او نیـز 
وظیفـه دادسـتانی را طبـق قانون اساسـی 
مأموریـت مدعی العمومـی کشـور می داند 
و تأکیـد کـرد کـه ایـن ارجـاع باعث شـد 
وزارت  حضـور  بـا  جلسـاتی  دادسـتانی 
خارجـه و سـایر نهادها انجام داده و سـتاد 
حقـوق بشـر در جهـت مطالعـه میدانـی و 

بعـد حقوقـی کارهایـی را انجـام بدهـد.

معاون دبیر ستاد حقوق بشر در سفر به کرمان:

به دنبال حقوق بشر با مبنای اسالمی هستیم

 خبر

معـاون وزیـر راه و شهرسـازی گفـت: 
»ایـن وزارتخانـه در سـال جـاری متعهـد 
شـده 5 بیمارسـتان را در اسـتان کرمـان 

به بهـره بـرداری برسـاند.« 

محمدجعفـر علیـزاده بـه همـراه دکتر 
بلوردی مدیرکل راه و شهرسـازی اسـتان 
در بازدیـد از بیمارسـتان در حـال احداث 
شهرسـتان سـیرجان افزود: »هزار و 100 

تخـت بیمارسـتانی طـی سـال جـاری در 
اسـتان کرمـان در حـال طراحی اسـت. « 
وی اظهـار کرد: »370 تخت بیمارسـتانی 
مـی  افتتـاح  کرمـان  اسـتان  در  امسـال 
اسـتان هـای  شـود و کرمـان در شـمار 
پیشـرو در زمینـه سـاخت بیمارسـتان در 

است.«  کشـور 
تخـت  بیشـترین  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
بیمارسـتانی را امسـال در اسـتان کرمـان 
افتتـاح می کنیم گفت: »یک بیمارسـتان 
جنـوب  در  بیمارسـتان   3 سـیرجان،  در 
ایـن اسـتان و شـهرهای ارزوئیـه، قلعـه 
گنـج و رودبارجنـوب و یـک بیمارسـتان 
در کوهبنـان بـه بهره برداری می رسـد.« 
معـاون وزیر راه و شهرسـازی از پیشـرفت 

91 درصـدی بیمارسـتان 230 تختخوابی 
سـیرجان خبـر داد و گفـت: »امـروز 40 
تخـت بـه بخـش مراقبـت های ویـژه این 
بیمارسـتان و 18 تخـت هـم در بخـش 
هـای دیالیـز و اتـاق عمـل اضافه شـد. « 
افـزود: »17 هـزار و 500 مترمربـع  وی 
بنـا در 5 هـزار و 300 مترمربـع زمیـن 
حـال  در  سـیرجان  جدیـد  بیمارسـتان 
احـداث اسـت که بـا هزینـه 600 میلیارد 
ریـال طی سـال جـاری بـه بهره بـرداری 

رسـد.«  می 
وی هزینـه هـر تخـت بیمارسـتانی را 
500 میلیـون تومـان عنوان کـرد و گفت: 
 200 بیمارسـتان   2 اجرایـی  »عملیـات 
تختخوابی آموزشـی - درمانـی بم و 260 

تختخوابـی و آموزشـی - درمانـی جیرفت 
در سـال جـاری آغاز می شـود. « نماینده 
مجلـس  در  بردسـیر  و  سـیرجان  مـردم 
شـورای اسـالمی نیز گفت: »امروز شـاهد 
تحولـی عظیـم در بخـش درمـان اسـتان 

کرمان هسـتیم. «
شـهباز حسـن پور افزود: »بیمارسـتان 
بـه  درصـد   91 پیشـرفت  بـا  سـیرجان 

زودی بـه بهـره بـرداری مـی رسـد. « 
از 50 خیـر  وی اظهـار کـرد: »بیـش 
در سـیرجان بـا بخش بهداشـت و درمان 
همـکاری دارنـد که با پرداخت سـهم 50 
درصـدی دولـت پـروژه هـای نیمـه تمام 
درمانـی ایـن شهرسـتان به بهـره برداری 

رسـد.« می 

معاون وزیر راه و شهرسازی:

پنج بیمارستان در استان کرمان به بهره برداری می رسد
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برای رفع نیاز بهداشتی 
در سطح استان جذب 
سرمایه گذار خصوصی 
هم الزم است که این 
موضوع وظیفه مسئولین 
را سنگین تر می کند.
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احمد خاتمی: 
رسانه های ضدانقالب عکس های 

فتوشاپی علیه من درست کردند که 
اگر در خواب ببینم وحشت می کنم

احمـد  سـید  اهلل  آیـت  نوشـت:  انتخـاب 
خاتمـی امـام جمعـه موقـت تهـران و نماینده 
مـردم کرمـان در مجلـس خبـرگان رهبـری 
گفـت: »شـاگردان امـام، آنهایی کـه دم از امام 
می زننـد چـرا اجـازه می دهنـد امـام مظلوم و 
غریب شـود. من به عنـوان تکلیفم خودم دفاع 
کـردم و هیـچ ترسـی هـم نـدارم. رسـانه های 
آلـوده غربـی تـا جایـی کـه  می توانسـتند این 
طلبـه ناچیـز را تخریـب کردنـد و عکس هـای 
فتوشـاپی آنچنانـی علیـه بنده درسـت کردند 
ببینـم وحشـت  کـه خـودم هـم در خـواب 
می کنـم،  بنابرایـن از ایـن حـرف هـا باکـی 
نـدارم.« خطیـب جمعه تهـران، عنصـر تفرقه 
را در جامعـه دینـی ضـد ارزش توصیـف کـرد 
و گفـت: »یکـی از راه هـای مقابلـه بـا آسـیب 
تهمـت در ایـن جامعـه منـزوی کردن رسـانه 
هـای دروغ محور و شـارالتان اسـت.« آیت اهلل 
سـید احمـد خاتمـی افـزود: »منـزوی کـردن 
رسـانه هـای دروغ محـور و شـارالتان یکـی از 
راه هـای مقابلـه بـا آسـیب تهمـت در جامعه 
دینـی اسـت کـه عمدتا رسـانه هـای بیگانه از 

این دسـت هسـتند.«

فاصله سی تیر سال 31 تا 28 
مرداد 32 »بیست  و نه« روز بود؟

مشـهد  جمعـه  امـام  نوشـت:  خبرآنالیـن 
محـور سـخنانش را این هفته بـر برنامه ریزی 
برخـی جریانـات سیاسـی برای جـذب جوانان 
الئیـک و ترویج ولنگاری برای کسـب قدرت از 
یک سـو و واکاوی اتفاقات 28 مرداد سـال 32 
از سـوی دیگـر گذاشـت. آیت اهلل علـم الهدی  
امـا در آن بخـش از سـخنانش که بـه ماجرای 
عنـوان  داشـت،  اشـاره  مـرداد   28 کودتـای 
کـرد»28 مـرداد بـرای امـروز جامعه و کشـور 
مـا یـک تجربه بـرای آمریکاسـت و یک عبرت 
بـرای مـردم به پا خواسـته مسـلمان و متدین 
ایـن کشـور اسـت، در دو مطلـب ایـن تجربـه 
و عبـرت نسـبت بـه 28 مـرداد وجـود دارد 
مطلب نخسـت در جریـان کودتـای آمریکایی 
28 مـرداد و سـقوط نهصـت ملی ایـران ثابت 
شـد. در هـر نهضـت عدالتخواهی تـا زمانی که 
دیـن و روحانیت در نهضت اسـت هیچ نیرویی 
نمی تواند آن را شکسـت بدهد، از وقتی دین و 
روحانیـت جدا شـد، این نهضت رو بـه نابودی 
اینگونـه  علم الهـدی  آیـت اهلل  اسـت.«  رفتـه 
سـخنانش را ادامـه مـی دهـد که»مجاهـدی 
آیـت اهلل  به نـام  خسـتگی ناپذیر  و  سـترگ 
کاشـانی در این نهضت حضور داشـت، در کنار 
ایشـان فدائیـان اسـالم به عنـوان نقطه محوری 
دین خواهـی در کشـور وجود داشـتند، نهضت 
رو بـه پیـروزی تـا آنجا رسـید کـه 30 تیرماه 
شـاه ناپـاک را فـراری داد. در ایـن 29 روز چه 
شـد؟ مردمی کـه پیروزی شـان به جایی رسـید 
که شـاه را بیـرون کردند به فاصلـه 29 روز در 
مقابـل جریـان کودتایی آمریکایـی این نهضت 
از بیـن رفـت و مستشـاران آمریکایـی بر گرده 
ملت تسـلط پیـدا کردند، ایـن فاصله بین دین 

و نهضـت ایجاد شـد.«

نشست وزیر خارجه و کمیسیون 
مشترک با محور بدعهدی آمریکا

وزیـر امـور خارجـه کشـورمان از برگـزاری 
نشسـت کمیسـیون مشـترک برای بررسی بد 
عهـدی آمریـکا در برجام و موضوعـات مرتبط 
در آینـده نزدیک خبـر داد. محمدجواد ظریف 
وزیـر امـور خارجه در پاسـخ به این سـوال که 
در سـند برجـام کمیسـیون مشـترکی بـرای 
طـرح شـکایت در صـورت بدعهـدی طرفیـن 
طراحـی شـده اسـت آیا تـا به حـال ایـران به 
دلیل بدعهدی آمریکا موضوع را در کمیسـیون 
دنبـال کـرده اسـت یـا خیـر، اظهارکـرد: »تـا 
امـروز ما کمیسـیون را هر زمان کـه الزم بوده 
تشـکیل داده ایـم و در نشسـتها راهکارهایـی 
برای حل و فصل مشـکالت طراحـی کردیم.« 
او افـزود: »در آینـده ای نزدیـک نیـز نشسـت 
دیگری با کمیسـیون مشـترک خواهیم داشت 
و بدعهـدی آمریـکا و موضوعـات دیگـر درآن 
بررسـی می شـود.« وزیـر امـور خارجه کشـور 
کـه بـا خانه ملـت گفت وگو می کرد، در پاسـخ 
به سـوالی درباره پیگیری غرامـت کودتای 28 
مـرداد، عنوان کـرد: »درباره پیگیـری کودتای 
28 مـرداد بایـد گفـت کـه  شـکایتی علیـه 
آمریـکا در دیـوان دعـاوی بین ایـران و آمریکا 
مطرح شـد کـه زمـان آن به 25 سـال قبل بر 

می گـردد.«

سخنگوی کمیسـیون اصل 90 مجلس 
کنونـی  شـرایط  در  این کـه  اعـالم  بـا 
در  احمدی نـژاد  از  شـکایت  پرونـده   3
دادگاه هـای ذی صـالح در جریـان اسـت، 
رئیس جمهـور  متأسـفانه  »امـا  افـزود: 
سـابق به مراجع قضایی پاسـخگو نیسـت 
و اصـاًل در دادگاه حاضـر نمی شـود، حال 
ایـن سـؤال پیـش می آید کـه آیـا قانونی 
وجـود دارد کـه وقتـی افـراد از حضور در 
دادگاه امتنـاع می کننـد، بـا آن ها برخورد 

 » شود.
بهـرام پارسـایی ادامـه داد: »بر اسـاس 
گزارش هـای واصلـه تاکنون دسـتگاه قضا 
سـه مرتبـه احمدی نـژاد را بـرای حضـور 
در دادگاه احضـار کـرده ولـی وی تاکنون 

بـه این درخواسـت تـن نداده اسـت. 
حـال اگـر یکی از شـهروندان این اقدام 

آن  بـا  رفتـاری  چـه  نمـی داد،  انجـام  را 
انجـام می شـد؟« سـخنگوی کمیسـیون 
اصـل نودم قانون اساسـی مجلـس، افزود: 
سـریع تر  هرچـه  بایـد  قضـا  »دسـتگاه 
دربـاره  خـود  قانون،گـزارش  اسـاس  بـر 
پرونـده تخلفـات رئیس جمهـور سـابق را 

بـه کمیسـیون اصـل 90 ارائـه کنـد زیرا 
طبـق قانـون، قـوه قضائیـه بعـد از یـک 
مـاه از ارجاع پرونده از سـوی کمیسـیون، 

بایـد پاسـخ نهایـی خـود را بدهـد.«
بهـرام  ملـت  خانـه  گـزارش  بـه   
پارسـایی اظهـار کـرد: »هیـچ پرونـده  ای 
در کمیسـیون اصـل نـودم قانون اساسـی 
مفقـود  تاکنـون  قبـل  دوره  از  مجلـس 

اسـت. نشـده 
مختومـه  پرونـده ای  دارد  امـکان   
شـده و از رونـد بررسـی خـارج شـود امـا 
تاکنـون هیـچ مورد مفقـودی پرونـده در 
کمیسـیون مشاهده نشده اسـت؛ ازاین رو 
عدم رسـیدگی بـه یک پرونده بـه معنای 

نیسـت.« آن  گم شـدن 
مجلـس  در  شـیراز  مـردم  نماینـده   
شـورای اسـالمی ادامـه داد: »اخیـراً یکی 

از نماینـدگان شـکایتی را مطـرح کـرده 
بـود کـه بر اسـاس آن برخـی از پرونده ها 
 90 اصـل  کمیسـیون  در  قبـل  دوره  از 
کـه  بگویـم  بایـد  البتـه  شـده،  مفقـوده 
موضـوع مـورد ذکـر ایـن نماینـده، یـک 
پرونـده در 17 بنـد بوده، کـه رئیس قبلی 
کمیسـیون تصمیم بر مختومـه کردن آن 
گرفتـه بوده، ازایـن رو کمیسـیون در نامه 

رد  ضمـن  شـکایت کننده،  نماینـده  بـه 
را  مسـائل  ایـن  مطرح شـده،  موضوعـات 

توضیـح داده اسـت.«
پرونـده  »محورهـای  داد:  ادامـه  وی 
دولـت  تخلفـات  دربـاره  بیشـتر  مذکـور 
قبـل ازجمله در بحث تخلفـات دریکی از 
جزایـر و بـروز تخلف دریکـی از بانک های 

خصوصـی بـوده اسـت.«

سخنگوی کمیسیون اصل 90:

رئیس جمهور سابق به مراجع قضایی پاسخگو نیست

  سیاست

گـروه  کنسـرت 
حالـی  در  چارتـار 
در  گذشـته  هفتـه 
برگـزار  کرمـان 
گالیـه  کـه  شـد 
ایـن گروه  خواننده 
نامناسـب،  او  به زعـم  پذیرایـی  از 
پـی  در  را  کرمانی هـا  واکنـش 

داشـت.

تویـی...«  آرامشـم  »آشـوبم 
»بـاران تویـی! بـه خـاِک مـن بزن 
قسـمتی  این هـا  ببیـن...«.  بـازا 
»هیـت«  گیـر  همـه  قطعـه  از 2 
در  کـه  هسـتند  گروهـی  شـده 
توانسـته اند  گذشـته  سـال  سـه 
تأثیـر  تحـت  را  ایـران  موسـیقی 
قـرار دهنـد. گـروه »چارتـار« کـه 
و  خـوش ذوق  جـوان  چهـار  از 
بااسـتعداد )احسـان حائری شـاعر، 
آییـن  آهنگسـاز،  فتحـی  آرش 
احمدی فـر تنظیم کننـده و آرمان 
گرشاسـبی خواننده( تشکیل شـده 
فوق العـاده  آلبـوم   92 سـال  در 
موفـق »بـاران تویـی« را وارد بازار 
کـرد. فوق العـاده ازاین جهت که در 
نظرسنجی معتبر سـایت موسیقی 
»بـاران  آلبـوم  مـردم  ازنظـر  مـا، 
تویـی«  »بـاران  قطعـه  و  تویـی« 
از گـروه چارتـار موفـق شـدند در 
سـبک موسـیقی تلفیقـی عنـوان 
بهتریـن آلبـوم و قطعـه سـال 92 
را از آن خـود کننـد. ایـن موفقیت 
در  کـه  دارد  اهمیـت  ازآن جهـت 
هـم  ناظـری  حافـظ   92 سـال 

داشـت. 2  ژانـر  ایـن  در  آلبومـی 
سـال بعدازاین موفقیـت، »چارتار« 
آلبـوم »جاده می رقصد« را منتشـر 
کـرد کـه بـا اسـتقبال عالقه مندان 
اگرچـه  شـد  روبـرو  موسـیقی 
هماننـد آلبـوم قبلـی قطعـه هیت 
در آن وجـود نداشـت. بااین حـال 
»چارتـار«  کنسـرت  بلیت هـای 
به سـرعت  مختلـف  شـهرهای  در 

فـروش می رفـت کـه این نشـان از 
محبوبیـت و مقبولیـت ایـن گـروه 
هـم  گذشـته  دوشـنبه  داشـت. 
»چارتـار« در سـال ورزشـی فجـر 
کرمـان بـه تهیه کنندگـی خیریـه 
زنجیـره امیـد اجرا داشـت. اجرایی 
که حواشـی پـس ازآن هنـوز ادامه 

دارد.
صدا، صدا درآورد

اجـرا،  ایـن  حاشـیه  اولیـن 
کیفیـت صدا بـود. کیفیـت پایین 
صـدا در سـالن فجـر کرمـان در 
صـدای  دوشنبه شـب  کنسـرت 
همـه را درآورد. خصوصـاً افـرادی 
زمیـن  دور  صندلی هـای  در  کـه 
بودنـد،  نشسـته  فجـر  سـالن 
را  خواننـده  صـدای  می گفتنـد 
از  نمی شـنیده اند.  به درسـتی 
آرمـان گرشاسـبی،  طـرف دیگـر 
خواننـده گـروه »چارتـار« هـم در 
میانـه اجـرای خـود بـه کیفیـت 
بـد صـدا اشـاره کـرد و گفـت که 
»بـه دلیـل اینکـه سـالن مناسـب 
دیگـری در کرمان نبود، در سـالن 
فجـر تـن بـه اجـرا داده اسـت.«  

یحیـوی صدابـردار کنسـرت کـه 
توسـط گروه »چارتار« بـه کرمان 
خبـری  پایـگاه  بـه  بـود  آمـده 
»کرمـان نـو« در رابطه بـا کیفیت 
بـد صـدای ایـن کنسـرت گفـت 
از مسـئولین  از اجـرا  کـه »قبـل 
برگـزاری در مورد احتمـال وجود 
صندلی هـای  روی  بـر  مخاطـب 
حاشـیه ای سـؤال کردم امـا آن ها 

گفتنـد کـه در ایـن فضاهـا نیازی 
بـه صـدا نداریـم و مـن دیگر هیچ 
در  صـدا  تأمیـن  بـرای  اقدامـی 
فضاهای حاشـیه ای انجام ندادم.« 
ایـن در حالی اسـت که بـه اعتقاد 
برگزارکننـدگان کنسـرت )خیریه 

زنجیـره امیـد( از یـک مـاه قبـل 
در سـایت ایـران کنسـرت ترتیب 
چینش صندلی ها مشـخص شـده 
بـود و صندلی های حاشـیه سـالن 
هـم در این سـایت مشـخص بود. 
پـس صدابـردار موظف بـه تأمین 
صدا بر اسـاس چینـش صندلی ها 
بـود. در فضـای مجـازی هـم بـه 
ایـن ماجرا اشاره شـده. زیر پسـتی 
کـه خواننده گـروه چارتـار درباره 
کنسـرت کرمان در اینستاگرامش 
گذاشـته، جاویـد یکـی از کاربران 
فضـای مجـازی در ارتبـاط با صدا 
نوشـت: »کرمانیـای عزیـز، بریـد 
تـو سـایت کرمـان نـو مصاحبه ها 
رو بخونیـد، صدابـردار گفتـه فقط 
بـرای همکـف صدابـرداری کـردم 
نبـودم،  بالکن هـا  فکـر  بـه  و 
هـم  اول  روز  از  درصورتی کـه 
مـردم  هـم  بالکـن  بـوده  معلـوم 

میـان و میشـینن، ایـن هنرمنـدا 
دیگـه خیلـی دارن سـو اسـتفاده 

میکنـن!«
گالیه خواننده »چارتار« از 

پذیرایی کرمانی ها
کیفیـت  از  بزرگ تـر  حاشـیه 

بعـد  روز  سـه  امـا  صـدا  پاییـن 
کرمـان  در  »چارتـار«  اجـرای  از 
گرشاسـبی  آرمـان  شـد.  ایجـاد 
صفحـه  در  گـروه  ایـن  خواننـده 
شـخصی خـود در اینسـتاگرامش 
نوشـت: »کرمـان شـهری بـود که 
برنامـه ای  و  اجـرا  این همـه  بیـن 
مختلـف  شـهرهای  تـوی  کـه 
گذاشـتیم،بدترین پذیرایـی اَزمون 
شـد امـا ما فقـط هدفمـون دیدن 
کرمونیـا و اجـرا براشـون بـود که 
بهش رسـیدیم..و چقدر هم خوب 
بـود. دم همتـون گـرم کرمونیـای 
گرشاسـبی  اگرچـه  عزیـز.« 
سـعی کـرده بـود در ایـن پسـت 
برگزارکننـدگان  از  را  کرمانی هـا 
کنسـرت جـدا کند اما ایـن گالیه 
گرشاسـبی بـا واکنـش کرمانی ها 
روبـرو شـد. زیر پسـت او تا لحظه 
نظـر  گـزارش 363  ایـن  تنظیـم 

داده شـده کـه بخشـی از نظـرات 
بـه کرمانی هـا تعلـق دارد.  فردی 
بـا آیـدی fine.art.bw  نوشـته: 
جـور  بتونـه  خیریـه  »امیدواریـم 
درمانیـش  هزینه هـای  اي  دیگـه 
سـمت  دیگـه  و  کنـه  تهیـه  رو 
این جـور گروهـا نیـاد، به هرحـال 
 ، کنـم  عـرض  چـه  کـه  یـروزي 
بـه زودی دوره اینام تموم میشـه.« 
خواننده هـا  »همـه  نوشـته:  الهـه 
کـه میـان کرمـان از مهربونـی و 
میگـن.. کرمانی هـا  مهمان نـوازی 
هیـچ خواننـده ای چنین مشـکلی 
از 4تـار  در کرمـان نداشـته..قبل 
وکیلـی  زنـد  آقـای  کنسـرت 
بریـد  ایشـون  پیـج  بـه  بود.اگـه 
و  کرمـان  کـه  میشـید  متوجـه 
مشـکل  بینظیره..حتمـاً  کرمانـی 
از خـود گـروه بـوده.« پیمـان که 
کرمانـی هـم نیسـت نوشـت کـه 
»آرمـان جـون فـک نکنـم گفتن 
درسـتی,بود.  کار  موضـوع  ایـن 
باهـات  چطـور  کرمـان  نمیدونـم 
نظـرم  بـه  ولـی  کـردن  رفتـار 
خوبـی  صـورت  زیـاد  گفتنـش 

نـداره.« فاطمـه صدر هم نوشـته: 
»یـه هنرمنـد اگـه هنرمند باشـه 
مادیـات و پذیرایـی اونقـد بـراش 
مهـم نمیشـه ک بخواد تـو فضای 
مجازی حواشـی راه بنـدازه.« امیر 
مهنـی امـا کمـی تندتـر برخـورد 
کرده و نوشـته که »پـس دیگه به 
کرمـان نیـا.« ازاین دسـت نظـرات 
گرشاسـبی  آرمـان  پسـت  زیـر 
کـه بیـش از چهـار هـزار و 500 
بـار پسـندیده شـده زیـاد اسـت. 
امـا برخـی صفحـات کرمانـی در 
اینسـتاگرام هم با انتشـار عکسـی 

دادنـد. را  گرشاسـبی  پاسـخ 
استراحتگاه شلوغ چارتار

 در کرمان
عصـر پنج شـنبه صفحـه »مردم 
کرمان« در اینسـتاگرام عکسـی از 
کنسـرت  در  چارتـار  اسـتراحتگاه 
گرمـان منتشـر کـرد. عکسـی که 

روی  زباله هـای  همـه  از  بیـش 
زمین مانـده توجهـات را بـه خـود 
ایـن  از  جـدای  می کنـد.  جلـب 
انـرژی زا،  نوشـابه های  زباله هـا، 
سـیگار، میـوه، پسـته، آب معدنـی 
و خوراکی هـای دیگـر حداقـل در 
ایـن عکـس نشـان می دهـد کـه 
اوضـاع بـرای چارتـار چنـدان هـم 
بـد نبوده اسـت. انتشـار این عکس 
مختلفـی  واکنش هـای  بـا  هـم 
روبـرو شـد. مریـم خلیلـی در زیـر 
پسـت آرمـان گرشاسـبی نوشـت: 
»تعریـف دوسـتان این جور نشـون 
نمیـده فـک نکنـم پیـدا نکـردن 
نشـانه  بـول  رِد  یـه  نخریـدن  و 
پذیرایـي بـد باشـه.« سـارا در زیـر 
پسـت مـردم کرمـان نوشـته کـه 
»چطـور یـه هنرمنـد اینقـدر مـی 
تونه قدرنشـناس باشـه.« در طرف 
مقابـل اما طرفـداران گـروه چارتار 
از انتشـار این عکـس انتقاد کردند.
بـرای  مـا  تـالش  نوشـت:  پـی 
گرشاسـبی  آرمـان  بـا  صحبـت 
بـه  »چارتـار«  گـروه  خواننـده 

نرسـید. جایـی 

کنسرت گروه »چارتار« در کرمان برگزار شد، حاشیه ها هنوز ادامه دارد

دعوای  اینستاگرامی چارتار

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir

2 ساعت قبل از اجرا هزینه
را باال بردند

بـا  رابطـه  در  کنسـرت  ایـن  برگـزاری  مسـئوالن  از  یکـی 
حاشـیه های پیش آمـده بـه »پیـام مـا« گفـت: »مـا سـعی کردیـم 
بـه بهتریـن نحـو ممکـن از ایـن گـروه پذیرایـی کنیـم امـا آن هـا 
برخـورد مناسـبی نداشـتند و بـه دیـد شهرسـتانی بـه مـا نـگاه 
می کردنـد.« سـعید زلفـی افـزود: »مـا 2 وعـده میزبـان چارتـار 
بردیـم و  بهتریـن رسـتوران های شـهر  بـه  را  و آن هـا  بودیـم 
مشـکلی نبـود. حتـی در یـک وعده بـرای 15 نفر، به درخواسـت 
خودشـتان 30 پـرس غـذا سـفارش دادیـم.« وی بـا اشـاره بـه 
نحـوه همـکاری بـا ایـن گـروه عنـوان کـرد: »گفتنـد که کنسـرت 
خیریـه اسـت و نیـازی بـه قـرارداد نیسـت. امـا 2 سـاعت قبـل 
از سـانس اول، رقمـی بیشـتر از حـد معمـول و توافـق شـده از 
مـا درخواسـت کردنـد و گفتنـد تـا ایـن مبلـغ را ندهیـم، اجـرا 
گفـت:  هـم  صـدا  پاییـن  کیفیـت  دربـاره  زلفـی  نمی کننـد.« 
»صدابـردار بـا خـود گـروه چارتـار بـه کرمـان آمـد و موظـف بود 
به گونـه ای کار کنـد کـه صـدا بـه همه جـا برسـد امـا ایـن کار را 

نکـرد.« 
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کرمون

داستان

برهـوت خوانـش  ایـن  در 
کتـاب و افـول عصـر مطالعه، 
بـا وجـود هجمۀ رسـانه ها و 
شـبکه هـای مجـازی  که به 

حـق آن را بایـد چهار تکبیرخـوان زندگی 
نامیـد، جامعـه گاهـی شـاهد  بـا کتـاب 
چـاپ و نشـر آثـاری اسـت کـه رخـوت 
خوانـدن را مـی زدایـد. کتـاب »افسـانه 

هـای مردم سـیرجان« که به تازگی نشـر 
»فرهنـگ عامـه« منتشـر کـرده اسـت، از 
آن دسـت آثـار اسـت. کتابـی که هـزاران 
حـرف و حدیـث دارد. هفتـاد قصه اسـت؛ 
سـیرجان؛  اهالـی  از  نـاب  هایـی  قصـه  
کـه چهـل و پنـج راوی، بـا جـان و دل، 
آن هـا را بـرای مجتبـی شـول افشـارزاده 
و همسـرش، نجمـه نورمنـدی پـور روایت 

اند. کـرده 
  روایـت اسـت امـا سـاختاری متفـاوت 
دارد. مولـف کتـاب بـا علـم بـر سـختی 
کار، بسـیار در حفـظ امانـت تـالش کرده 
اسـت.  تا بـه حال هرچه قصه  از گذشـته  
خوانـده یـا دیـده شـده، فقط قصـه  بوده 
فاکتورهـای  حـذف  بـا  قصـه،  و  اسـت 
گویـش، لهجـه، واژه محلـی و بـا نـگارش 
زبـان معیـار. در واقـع دغدغـه مولف فقط 
حفـظ قصـه بـوده اسـت و بس. امـا کتاب 
کاری  سـیرجان«  مـردم  هـای  »افسـانه 
اسـت دیگرگونـه. دیالـوگ هـای  مجتبی 

و راوی، بـا همـان لهجـه و گویـش، تکیـه 
اصطالحـات،  محلـی،  رایـج  هـای  کالم 
ضـرب المثـل هـا و... گویی خواننـده را با 

یـک سـناریو روبـه رو مـی کنـد.
کتـاب،  ایـن  متمایـز  هـای  ویژگـی    
اسـراری دارد؛ کـه اگـر نبود شـاید خیلی 
راحـت تـر و آسـان تر نـگارش می شـد و 
در پیشـخوان کتاب فروشـی هـا  قرار می 
گرفـت. ورود ناگهانـی به دهکـده جهانی، 
عامـه مردم را شـوکه کرد. کوچک شـدن 
جهـان، گرچـه تبعـات خوبـی داشـت، اما 
بـرای جوامعـی که سـنت بـر آن ها حاکم 
اسـت، هزینه هایـی جبران ناپذیـر در پی 

داشـته است.
  ابزارهـای مـدرن امـروز، شـکاف های 
عمیقـی میـان نسـل هـای دیـروز و امروز 
و نیـز سـنت و متـد زندگـی امـروز ایجاد 
کرده اسـت؛ که اگر فرهنگ دوسـتان درد 
آگاه  بـه فریـاد نرسـند، چـه بسـا هـر آن 
چـه را کـه از دارایـی هـای معنـوی مـان 

باقـی مانـده، بـه بـاد فنـا بروند.
 دغدغـه نوشـتن ایـن نـوع کتـاب هـا، 
پژوهشـگری  اسـت.  اسـرار  همـان  جـزو 
درد آگاه، بـی هیـچ چشمداشـتی، زحمت 
هـای هفـت خـان پژوهش را بـه جان می 
خرد تا ریسـمان شناسـنامه ایش نگسـلد. 
آسـان نیسـت پژوهش های میدانـی. آنان 
آتـش  بـر  نزدیـک دسـتی  و  دور  از  کـه 
دارنـد، ایـن نمونـه کارهـا را سـترگ مـی 
داننـد. مضـاف بـر این کـه، پژوهشـگر در 
ایـن کار،  بـه غایـت امیـن بـوده و نیـز 
از سـر دلسـوزی و نگرانـی بـرای آینـده 
فرهنـگ پربـار گذشـتگانش، هـر آن چـه 
را کـه بایسـته ایـن بـاب بـوده را از یـاد 
نبـرده و احیایـی در حـوزه فرهنگ و ادب 
و شـفاهی دیـار و زادگاهـش، بـا تمسـک 
بـه قصـه صـورت داده اسـت. ضمن عرض 
شـادباش و خدا قوت به ایـن زوج هنرمند 
و پژوهشـگر، باشـد که پاسداشـت داشـته 

هـا دغدغـه همگان گـردد. 

به بهانه انتشار کتاب »افسانه های مردم سیرجان«

پژوهشی متفاوت

یادداشت

چهل سال نفت فروش بودم 
هفت، هشـت سـال است که در 
ایـن خیابـان جـارو فروشـی دارم. 
شـغل مـن این نبـوده اسـت. قبال 
در کوچـه رو بـه روی تکیه میدان 
قلعـه یـک شـعبه نفـت داشـتم. 
چهـل سـال نفـت فـروش بـودم. 
بعـد از ایـن کـه گاز شـهری بـه 
خانـه هـا راه یافـت، نفت فروشـی 

هـم تعطیل شـد. 
مغـازه را بـه پسـرم سـپردم تا 
کاری را کـه دوسـت دارد انجـام 
بدهـد. خـودم هـم به ایـن طرف 
خیابـان آمـدم. کار دیگـری بلـد 
روی  فروشـی  جـارو  بـه  نبـودم 
خدمـت  هـم  تکیـه  در  آوردم. 
و  بـاز  را  تکیـه  مـی کنـم. درب 
بسـت مـی کنـم. روزگاری مـی 

گذرانیـم.
بـود.  )مقنـی(  کهکیـن  پـدرم 
کهکیـن هـا در دامنـه هـای کـوه 
چـاه های عمیـق می زدنـد و آب 
روان بـه وجـود مـی آوردنـد. در 
قدیـم هـم ایـن شـغل را مقـدس 
مـی دانسـتند. همیـن حـاال هـم 
اگـر قناتی باشـد و آباد شـود واقعا 

مقـدس اسـت.
 درس با طعم نخود و کشمش

بچـه میـدان قلعه هسـتم. خانه 
جاسـت.  همیـن  هـم  ام  پـدری 
خـودم همیـن جـا بـه دنیـا آمده 
ام. بـزرگ شـده ام. هنـوز خیابان 
امـام هـم ایـن جا کشـیده نشـده 
بـود. مـا بچـه بودیـم و همیـن جا 

بـازی مـی کردیـم. دبسـتانی در 
»پهلـوی  کـه  بـود  منطقـه  ایـن 

ادب« نـام داشـت.  
دسـتم  پـدرم  مهـر  اول  روز 
را گرفـت و بـا خـود بـه مدرسـه 
بـرد. مدیـر مدرسـه، مـرد بسـیار 
شـریف و بزرگـواری به نـام »آقای 
ناصری« بود. مدرسـه شـهریه می 
گرفـت. یـادم اسـت پدرم شـهریه 
مدرسـه را بـه صورت اقسـاط وهر 
مـاه 10 ریـال مـی پرداخـت. روز 
اول مدرسـه مدیـر بـه مـن گفـت 
بـرو سـر کالس! گفتـم: مـن نمی 
روم. گفت:چـرا؟ گفتـم: مـن مـی 
خواهـم بـازی کنـم. گفـت: کـی 
مـی آیـی؟ گفتـم: مـن صبـح می 
آیـم. مدیـر به پدرم گفت: پسـرت 
را ببـر فـردا مـی آید. مـن رفتم و 
فـردا صبـح زود دوباره به مدرسـه 
تاثیـر  کـه  گفتـم  را  ایـن  رفتـم. 
اخـالق و رفتـار یـک معلـم را بـر 

دانـش آمـوز بیـان کرده باشـم. 
رحمـت  را  هایـم  معلـم  خـدا 
کنـد. بسـیاری از آن هـا از دنیـا 
رفتـه انـد.  همیـن آقـای ناصـری 
یـک وقـت هایـی سـر کالس می 
آمـد. یک دسـتمال را پـر از نخود 
و کشـمش مـی کـرد و بـه کالس 
مـی آورد. یک سـوال می پرسـید 
مـی  جـواب  زودتـر  کـس  هـر  و 
داد، یـک مشـت نخود و کشـمش 
مـی داد. ایـن طـوری بچـه هـا را 
تشـویق مـی کـرد. یـک معلـم به 
نام آقـای ماجور داشـتیم. ایشـان 

یـک بـار مـن را پـای تختـه بـرد. 
گفـت بنویـس صابـون، صنـدوق! 
نوشـتم.  اشـتباه  را  دو  هـر  مـن 
دسـت مـن را روی میـز گذاشـت 
و بـا ترکـه انار محکم روی دسـت 
مـن زد. یکـی از دسـت هـای من 
خونیـن شـد. تـا آخـر سـاعت دو 
زانـو رو بـه روی تختـه نشسـتم. 
امـا سـعی کـردم کـه دیگـر هرگز 

اشـتباه ننویسـم.
نفت فروشی مرا پیر کرد

قبـل از انقـالب نفـت فروشـی 
داشـتم کـه تـا 10 سـال قبل هم 
دایـر بـود. قریـب 40 سـال نفـت 
فـروش بـودم. بعد از انقـالب نفت 
کوپنـی شـد. همیشـه هـم نفـت 
نبـود. کمبـود بـود. خیلی سـخت 
نفـت  کار  در  مـن  گذشـت.  مـی 
فروشـی پیر شـدم. خاطـره خوبی 
از ایـن کار نـدارم. همواره مشـکل 
داشـتیم. خـدا را شـکر گاز آمـد 
و مـا هـم راحـت شـدیم. کاسـبی 
مـان هم تخته شـد اشـکال ندارد. 

رزاق کـس دیگـری اسـت.
خـدا رحمـت کنـد قدیمـی ها 
را کـه مـی گفتند خریـد و فروش 
و...(  نفـت  سـوخت)هیزم، زغـال، 
برکـت نـدارد. چـون می سـوزد و 

تمـام می شـود.
زمـان ارزانـی، یـک لیتـر نفـت 
مـی  شـاهی  پنـج  و  قـران   2 را 
خریدیـم و 2 قـران و ده شـاهی 
مـی فروختیـم. یک تانکـر نفت با 
ظرفیـت 13 هـزار لیتـر دویسـت 

تومان سـود داشـت. حـاال کمبود 
داشـت.  ریـز  و  ریخـت  داشـت. 
قرضـی مـی بردند. خیلی مشـکل 

. د بو
قحطی و جنگ جهانی دوم

کـرد:»در  مـی  تعریـف  پـدرم 
یـک  دوم،  زمـان جنـگ جهانـی 
روز سـر کار مـی رفتـم. از بـازار 
رد شـدم. هـر مغـازه خـوار و بـار 
کـردم  مـی  نـگاه  کـه  فروشـی 
خالی بـود. کارم را انجـام دادم در 
راه برگشـت بـه خانـه مغـازه های 
دیگـر را نگاه کـردم. هیچ خوراکی 
ندیـدم. به خانه برگشـتم. ناراحت 
شـدم. بـی اختیـار گریـه کـردم. 
را  مـن  گریـه  صـدای  همسـایه 
شـنید. در خانه را زد. با ناراحتی و 
ترس پرسـید: چه شـده همسایه؟ 
نـان و آرد نـداری؟ گفتـم: همـه 
چیـز دارم. گفـت: پس چـرا گریه 
مـی کنـی؟ گفتـم: به حـال مردم 
گریـه مـی کنـم. ایـن مـردم چـه 

بایـد بخورنـد؟« 
هایـی  همسـایه  چـه  ببینیـد 
بوده اند. آن همسـایه هـا رفتند و 
خیـر و برکـت را هـم با خودشـان 

بردند.

درویش و کشاورز
تکیـه  از  زیـادی  خاطـرات 
قسـمت  در  دارم.  قلعـه  میـدان 
تکیـه،  ایـن  قدیمـی  سـاختمان 
تـا   2 کـه  هسـت  صفـه  یـک 
اسـت.  آن  طـرف   2 گوشـواره 
اسـت.  یـک محوطـه جلـوی آن 
اسـت.  همیـن  قلعـه«  »میـدان 
در پیـاده رو هـم یـک کوچـه ای 
بـود کـه تـا بـازار مظفری)میدان 
هیـچ  داشـت.  امتـداد  مشـتاق( 
نبودنـد.  هـا  خیابـان  از  کـدام 
قدیمـی هـا داسـتانی راجـع بـه 
کیفیـت  و  قلعـه  میـدان  تکیـه 
سـاخت آن سـینه بـه سـینه نقل 
مـی کردنـد. مـی گوینـد در ایـن 
منطقـه کشـاورزی می کـرده اند. 
یک کشـاورز در حـال درو کردن 
درویشـی  اسـت.  بـوده  گنـدم 
کشـاورز  از  رسـد.  مـی  راه  از 
مـی پرسـد کـه ایـن گنـدم هـا 
را بـه چـه قیمتـی بـه مـن مـی 
فروشـی؟ روی گندم ها پوشـیده 
بـوده اسـت. کشـاورز بـا درویش 
سـر یـک قیمـت بـه توافـق مـی 
رسـند. کشـاورز بار گنـدم را می 
فروشـد. قـرار بـر ایـن مـی شـود 

که کشـاورز صبـح زود شـروع به 
بـار زدن گنـدم ها بکند. کشـاورز 
هـر چه بـار مـی زند،  حتـی ذره 
ای از تـل گنـدم کـم نمی شـود. 
کشـاورز روی گنـدم هـا را کنـار 
مـی زند. بـا ناباوری مـی بیند که 
یـک جفـت کفتـر سـفید پریـد و 
رفـت. تکیه هـم بر اسـاس همان 
واقعـه سـاخته شـده اسـت. االن 
هـم کـه سـاختمان سـازی شـده 

و رونـق گرفتـه اسـت.
صبح کودتا

مـرداد   28 روز   1332 سـال 
نداشـتم. چهـارده  و سـالی  سـن 
سـالم بود. امـا یادم اسـت که می 
گفتند شـهر شلوغ اسـت. عده ای 
در خیابـان هـا شـعار مـی دادنـد. 
چـه  ببینـم  کـه  شـدم  کنجـکاو 
خبر اسـت. یـک بـرادر کوچک تر 
داشـتم که روی شـانه ام گذاشتم 
و بـه میـدان ارگ رفتـم. جمعیت 
در  میـدان ارگ مـوج می زد. جلو 
نرفتـم. بغـل میدان ایسـتاده بودم 
کـه دو سـه تا تیـر به دیـوار باالی 
سـرمان خـورد. من هم ترسـیدم.  
از راه کوچـه هـا فـرار کـردم و به 

آمدم. خانـه 

گپ و گفتی با »محمد جدید االسالم« کاسب قدیمی میدان قلعه؛

از تکیه میدان قلعه تا
جنگ جهانی دوم

روزگاری که گذشت

عبدالحسین صنعتی زاده
بخش صد و بیست چهار

مشـغول  گاهـی  کـه  دکان  همیـن  در   
نویسـندگی می شـدم روزی به طـور تصادف 
بـه جوانی فاضـل و دانشـمند برخـورد کردم 
کـه بعـداً از وجودش اسـتفاضه بسـیار کردم. 
همـه روزه ایـن جـوان از جلـوی مغـازه مـن 
در حالتـی کـه مقـداری کتاب هـای بزرگ و 
کوچـک را در زیر بغل داشـت می گذشـت و 
هنـگام عبور بـا یک نظر عمیقانـه ای مرا می 
نگریسـت. کالهـی سـیاه ماهوتی به سـر می 
گـذارد. سـرداری بلنـدی کـه از پارچـه های 
ایرانـی بـود می پوشـید. سـنگین و معقوالنه 
راه مـی رفـت. معلـوم بـود یکـی از دوسـت 
داران علـم و دانـش اسـت و بـا جوانـان دیگر 
کـه آن هـا هـم در دارالفنـون تحصیـل مـی 

کردنـد از زمیـن تا آسـمان فـرق دارد.
خالصـه روزی ایـن جـوان از پلـه مغـازه 
بـاال آمـده و مثـل آن کـه مـرا می شـناخت 
و سـال ها بـا یک دیگر آشـنایی داشـته ایم. 
پرسـید چـرا جلـد دوم دام گسـتران را چاپ 
نمـی نمایـی. بـه طـور اختصـار مشـکالتی 
کـه بـرای چـاپ جلـد اول پیـش آمـد کـرد 
و از ناعالجـی ناچـار شـدم بمبئـی بـه چـاپ 
برسـانم برایـش نقل کردم. او بـا خوش رویی 
و محبـت گفـت اگـر مایـل باشـی در چـاپ 
جلـد دوم کتـاب با تـو همه گونـه کمک می 
کنـم. نـام این جـوان آقـای مجتبـی مینوی 
بـود. مشـارالیه نـه تنهـا در چـاپ و تصحیح 
جلـد دوم دام گسـتران مسـاعدتم کـرد بلکه 
در چـاپ کتـاب مانـی نقـاش هـم همراهـی 
بـه سـزایی کرد. افسـوس کـه بعداً دسـتم به 

نرسـید. دامنش 
عشـق  و  شـوق  کـه  جوانانـی  گاهـی 
نویسـندگی داشـتند از نگارنده می پرسیدند 
تو نویسـندگی را در نزد چه کسـی آموختی؟ 
چـه کتـاب هایـی را در ایـن رشـته مطالعـه 
کـردی؟ آیا اگـر زیاد کتاب بخوانیـم یا کتاب 
هایـی را کـه به نام دسـتور نویسـندگی و فن 
نمایشـنامه نویسی تالیف شـده مطالعه کنیم 
موفـق بـه نوشـتن داسـتانی مـی شـویم، آیا 

مـی توانیم نمایشـنامه ای بنویسـیم؟! 
کار نویسـندگی در درجـه اول ارتبـاط بـه 
ذوق و قریحـه ذاتـی دارد. همـان قسـمی که 
همه کـس نمی تواند خطـاط و خوش نویس 
معـروف گـردد و در میـان چندیـن میلیـون 
نفـر اشـخاصی کـه خـط مـی نویسـند یکی 
دو نفـر خطـاط درجـه اول پیـدا مـی شـوند. 
نویسـنده ای هم که از عهده سـاختن و خلق 
داسـتانی برآید و بتواند طرح ریزی داسـتانی 
را کـه اول و آخـر آن بـه هـم مربوط باشـد و 
از پهلوانانـی کـه بـه وجـود آورده بـه دلخواه 
نتیجـه بگیرد همان ذوق طبیعی اسـت و اگر 
فاقـد ایـن مایه باشـد ول معطلی، گذشـته از 
داشـتن ذوق کـه آن هـم یـک موهبـت الهی 
اسـت تـا دلـش پـاک و ضمیـرش صـاف و 
روشـن نباشـد محـال اسـت نوشـته هایـش 
در دلهـا نفـوذ کنـد. غیـر از معلومـات الزم 
و  همـت  مختلـف  هـای  کتـاب  مطالعـه  و 
پشـتکاری زیـاد مـی خواهـد. بایـد بـه آنچه 
مـی نویسـد ایمـان داشـته و بر فـرض اگر از 
او انتقـاد نماینـد یا مورد اسـتهزاء قـرار گیرد 
از میـدان در نرفته و همان قسـمی که سـابقاً 
هم نوشـته ام در سـاعات معلومی به کار خود 
ادامـه دهد. همان قسـمی که نقاشـان در اول 
بـرای کشـیدن تابلویی بـا مـدادی آن تابلو را 
بـر روی کاغـذی طرح مـی نمایند نویسـنده 
هـم بایـد بـه وسـیله فکر کـردن داسـتانی را 
در خاطـر خود مجسـم می سـازد قیافه های 
گوناگـون بازی کنـان را با لباس هـا و اخالق 
و رفتارشـان به وجـود بیاورد. حتـی برای هر 
یـک از آنـان آهنـگ صـدا و اگـر الزم باشـد 
برایشـان لهجـه ای فـرض کنـد و خالصه آن 
کـه بایـد کار کـوزه گـری را که مقـداری گل 
را بـه صورت سـبویی درمـی آورد انجام دهد. 

کرمون و کرمونی ها را دریابیم
خوانندگان و عالقه مندان صفحه»کرمون« کرمونی های قدیمی که در مشاغل مختلف فعال بوده یا هستند را به ما معرفی کنید.

@sistaninejad تلگرام       y.sistani@gmail.com         18 شامره تلفن: 32471390 از ساعت 11 تا

ژیال کاکاپور

مـی گویـد: بچـه میـدان قلعـه ام. در همیـن محله بـه دنیا آمـده ام. همین 
جـا بـزرگ شـده ام. همیـن جـا هـم قریـب چهل سـال »شـعبه فـروش نفت« 
داشـته ام. و نزدیـک 10 سـال اسـت کـه در همیـن محـل جـاروی دسـتی 
فروشـد. مـی گویـد بعـد از این که همه شـهر گازکشـی شـد و نفـت از رونق 
افتـاد، نفـت فروشـی ام را تعطیـل کـردم.  محمد جدیداالسـالم متولد سـال 
1318 اسـت. وی در حـال حاضـر یـک مغـازه جـارو فروشـی در خیابـان امـام 
دارد. وظیفـه بـاز و بسـته کـردن درب تکیـه میدان قلعـه را بر عهـده دارد. در حد توان 
هـم بـه تکیـه خدمـت مـی کنـد. ایـن سـاکن قدیمـی محلـه میـدان قلعـه داسـتانی راجع 
بـه کیفیـت سـاخت تکیـه میـدان قلعـه کـه در افـواه عامـه مـردم بوده اسـت را بـرای ما 

تعریـف کـرد. امیـدوارم از گفـت و گـوی کوتـاه مـن بـا وی لـذت ببرید؛

یاسر سیستانی نژاد
Yaser@payamema.ir
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کرمان ویچ

گزارش

»جناب خان«
 خواننده کنسرت گروه 

»لیان« شد
کنسـرت گروه جنوبی »لیان« در حالی در 
تـاالر وحدت برگزار شـد که عروسـک جناب 
خـان بـا حضـور روی صحنـه بـه همراهـی با 

اعضـای این گـروه پرداخت.
کنسـرت  مهـر،  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
گـروه »لیـان« شـامگاه 27 و 28 مـرداد در 
تـاالر وحـدت برگزار شـد که دومین سـانس 
این کنسـرت با حضـور عروسـک »خندوانه« 
غافلگیـری جالب توجهـی برای حاضـران در 

ایـن کنسـرت بود.
»جنـاب  معرفـی  بـا  شـریفیان  محسـن 
و  مهمـان  خواننـده  عنـوان  بـه  خـان« 
غافلگیری کنسـرتش بـه حاضران در سـالن، 
معرفـی  در  محبـوب  عروسـک  ایـن  نقـش 
موسـیقی بومـی و محلـی ایران بـه مخاطبان 
نسـل جدید را نقشـی غیر قابل انکار دانسـت 
و گفـت: از تـو ممنونیـم جنـاب خـان کـه 
در معرفـی و شناسـاندن موسـیقی محلـی و 
بومـی بـه مخاطبـان نسـل جدید موسـیقی، 
توانسـتی  خـودت  سـبک  و  تیزهوشـی  بـا 
ایـن سـبک را بهتـر و بیشـتر در جامعـه جـا 

بینـدازی.
»جنـاب خـان« نیز به محـض حضور روی 
صحنـه در بخـش پایانـی پـارت دوم برنامـه، 
از مسـئوالن و دسـت اندرکاران تـاالر وحدت 
تشـکری ویـژه کـرد و اجـرای برنامـه اش را 
بـه یک بانـوی قهرمان بـه نام »لیـال رجبی« 
تقدیـم کـرد که به گفتـه جناب خـان »نماد 

پهلوانـی و تـالش بانوان ایرانی اسـت«.
اجـرای ریتمیـک و شـاد جنـاب خـان بـا 
شـوخی ها و بداهه نوازی محسـن شـریفیان 
همـراه شـد و در ادامـه اعضای ارکسـتر گروه 
نیـز بـه نواختن پرحـرارت سـازهای کوبه ای 

پرداختند.
اجـرای سـه قطعـه شـاد و ریتمیـک و بـه 
همـراه شـوخی هـای پرطرفـدار جنـاب خان 
بـا محسـن شـریفیان بخـش هایـی از ایـن 
کنسـرت بود که شـریفیان در اواخر این اجرا 
با تشـکری ویـژه از محمد بحرانی صداپیشـه 
جنـاب خـان از او خواسـت کـه روی صحنـه 
بیایـد و حضـور ایـن هنرمنـد روی صحنـه با 
اسـتقبال و تشویق های ایسـتاده حاضران در 

سـالن رو به رو شـد.
ادامـه شـریفیان دو عروسـک گـردان  در 
جنـاب خـان را هم بـه حاضـران معرفی کرد 
و از آنهـا بـا عنـوان دو هنرمنـدی کـه کمتـر 
دیـده مـی شـوند ولـی از هنـر و اسـتعداد 

باالیـی برخوردارنـد یـاد کـرد.
تجلیـل از عکاسـان خبـری بـه مناسـبت 
روز جهانـی عـکاس در اواسـط این کنسـرت، 
بخـش دیگـر ایـن برنامه را تشـکیل مـی داد 
که شـریفیان بـا دوربینـی روی صحنه حاضر 
شـد و گفت: عکاسـان خبری همیشـه نقشی 
مهـم در انتقـال اخبـار و تصاویـر برنامه های 
هنـری داشـته انـد و کمتـر از آنهـا یـاد مـی 
جـای  بـه  مـن  خواهـم  مـی  امـروز  شـود. 
عکاسـان خبری، از حاضران در سـالن و همه 
خبرنـگاران، عکـس بگیرم و قطعـا این عکس 
را در صفحات شـخصی ام به اشـتراک خواهم 
گذاشـت تـا بدین وسـیله از همه عکاسـان و 

اهالـی رسـانه تشـکر کنم.
خیـام خوانـی، اجـرای قطعـه ای طنـز بـه 
نـام »وای از دسـت زنهـا«، دلشـوره، اجـرای 
تـک نـوازی موسـیقی جنوبـی و... از دیگـر 
بخـش های کنسـرت گـروه »لیـان« در تاالر 

بود. وحـدت 
شـریفیان ابتـدای برنامـه اش را بـا حضور 
20 نوازنـده نـی انبـان آغـاز کـرد و بـه گفته 
ایـن هنرمنـد، تمـام ایـن نوازنـده ها سـاکن 
تهـران هسـتند و تـالش می کنند موسـیقی 
بومـی جنـوب را در کشـور به جایـگاه واقعی 

اش برسـانند.
محسـن شـریفیان سرپرسـتی گـروه لیان 
را همچـون همیشـه بـه عهـده داشـت و در 
ایـن کنسـرت نـی انیان، نـی جفتـی و فلوت 
فرامـرزی  محمـد  و  صفـوی  آکا  نواخـت. 
خواننـده هـای گـروه لیـان در این کنسـرت 
بودند و نوازنده هایی چون حسـین سنگسـر، 
مهدی شـریفیان، محمـود بردکنیـا، مرتضی 
اکبـری،  قاسـمی، حمیـد  ایمـان  پالیـزدان، 
در  نیـز  مقـدم  حمـزه  و  سـلیمیان  امیـن 

کنسـرت نواختنـد.
از جملـه  ماهینـی  آفـاق و حسـین  کاوه 

چهـره هـای حاضـر در سـالن بودنـد.

سؤال پورابراهیمی در 
یک روز از سه وزیر در سه 

کمیسیون
کشـور  وزیـر  از  دعـوت 
ملـی  امنیـت  کمیسـیون  بـه 
کـه  خارجـی  سیاسـت  و 
پیشـین  کار  دسـتور  مطابـق 
قـرار  مجلـس  کمیسـیون های 
مـرداد   26 سه شـنبه  بـود 
دسـتور  بـه  شـود  انجـام   95
کمیسـیون ها  جدیـد  کار 
محمدرضـا  و  منتقل شـده 
پورابراهیمی قرار اسـت سـؤاالت 
یـک  بـا  وزیـر  ایـن  از  را  خـود 
دوم  سه شـنبه  تأخیـر  هفتـه 
پیش تـر  بپرسـد،   95 شـهریور 
نـو«  بـه »کرمـان  پورابراهیمـی 
وزیـر  از  سـؤاالتش  بـود  گفتـه 
کشـور در زمینه هـای مختلفـی 
همچـون اختیـارات وزیر و بحث 

اسـت. سـرمایه گذاری 
ایـن نماینده به سـؤال از وزیر 
کشـور در ایـن روز اکتفـا نکرده 
و در کمیسـیون عمـران از وزیـر 
روز  همـان  و  شهرسـازی  و  راه 
آب  کشـاورزی،  کمیسـیون  در 
و منابـع طبیعـی از وزیـر جهـاد 
کشـاورزی سـؤال خواهـد کـرد 
تـا از سـه وزیـر دولـت در سـه 
یـک  در  و  مختلـف  کمیسـیون 

روز سـؤال کـرده باشـد.
تذکر به کمیسیون 

اقتصادی در مجلس و عدم 
پاسخگویی پورابراهیمی

هـادی  تذکـر  جریـان  در 
قوامـی نماینـده مردم اسـفراین 
در مجلـس در خصـوص حـذف 
از  صالحیـت  صاحـب  افـراد 
عمومـی  مجامـع  در  عضویـت 
اقتصـادی  کمیسـیون  توسـط 
علـی الریجانی که تذکـر را وارد 
دانسـته بـود با مثـال زدن حذف 
دو نفـر که بـه گفتـه او تردیدی 
آنهـا  صالحیـت  خصـوص  در 
وجـود نـدارد در خصوص چرایی 
این ماجرا از پورابراهیمی سـوال 
جـواب  کـه  الریجانـی  کـرد. 
بـا  نکـرد  دریافـت  را  سـوالش 
پاسـخگویی  عـدم  از  انتقـاد 
پورابراهیمـی گفـت »در حقیقت 
محرومیـت  چرایـی  از  سـوال 
کاندیـدای بـا صالحیت اسـت.«
انتقاد بر برنامه ششم توسعه 
و خبر از فراکسیونی جدید

اقتصـادی  رئیـس کمیسـیون 
مجلـس کـه مطابـق دسـتور کار 
در  مـرداد   31 یکشـنبه  بایـد 
خصـوص برنامـه ششـم توسـعه 
جمع بنـدی کنـد و گـزارش ارائه 
دهـد معتقد اسـت برنامه ششـم 
فقط شـامل آرزوهـا و آرمان های 

نـرخ  نمی توانـد  و  اسـت  دولـت 
رشـد هشـت درصـدی را تحقق 
در  جدیـد  خبـری  وی  بخشـد. 
فراکسـیون  تشـکیل  خصـوص 
بـازار سـرمایه که در دسـتور کار 
جمعی از نماینـدگان مجلس در 

دوره دهـم اسـت داده اسـت.
فجایع زیست محیطی 
در شهربابک از زبان

 نماینده مردم
نماینـده  کـرم  اسـدی  علـی 
نیـز همچـون  مـردم شـهربابک 
پورابراهیمـی یکـی از نمایندگان 
و  راه  وزیـر  از  کننـده  سـؤال 
شهرسـازی در جلسـه سه شـنبه 

اسـت. عمـران  کمیسـیون 
ایـن نماینـده چهارشـنبه 27 
میان دسـتور  نطـق  در  مـرداد 
خـود بـا اشـاره بـه ظرفیت هـای 
شـهربابک ازجملـه معـادن مس 
بـه  بی توجهـی  از  فیـروزه  و 
و  کـرد  انتقـاد  ظرفیت هـا  ایـن 
گفـت کـه اگـر بـه ظرفیت هـای 
توجـه  شـهربابک  شهرسـتان 
می شـد، امـروز شـاهد سـه هزار 

نبودیـم. بیـکار 
اسـت  معتقـد  کـرم  اسـدی 
معادن مس نیلـوک و ذوب مس 
خاتون آبـاد آلودگی هایی زیسـت 
خاتون آبـاد  دشـت  در   محیطـی 
ایجـاد کردنـد. او از ایـن دشـت 
به عنـوان نمـاد آلودگـی شـدید 
و  یادکـرده  کشـور  در  صنعتـی 
حـوزه  در  تاکنـون  می گویـد 
هـزار   30 از  بیـش  شـهربابک 
رأس دام، تلف شـده اند و تـا 20 
سـال دیگر در این دشـت امکان 

رویـش گیـاه وجود نـدارد، او در 
ایـن نطـق درخواسـت در نظـر 
درآمدهـای  از  بخشـی  گرفتـن 
ایـن  توسـعه  جهـت  شـهربابک 

حـوزه را داشـت.
زاهدی از استیضاح وزیر 

آموزش و پرورش تا تذکر 
کتبی به وزیری دیگر

محمدمهـدی زاهـدی رئیـس 
مجلـس  آمـوزش  کمیسـیون 
شـدن  مطـرح  خصـوص  در 
و  آمـوزش  وزیـر  اسـتیضاح 
پـرورش بـه خانـه ملـت گفتـه 
ضعف هـای  وجـود  در  اسـت 
و  آمـوزش  سیسـتم  در  جـدی 
پرورش شـکی نیسـت امـا اینکه 
ایـن اسـتیضاح بـه نفـع کشـور 
اسـت یا نـه بایـد در کمیسـیون 
بررسـی شـود. وی در خصـوص 
زمـان انجـام ایـن بررسـی گفته 
اسـت به محـض آنکـه اسـتیضاح 
بـه  هیئت رئیسـه  طـرف  از 
کمیسـیون ارسـال شـود، جلسه 
برگزار خواهد شـد. ایـن نماینده 
مـردم کرمـان و راور کـه اخیـراً 
زیاد خبرسـاز نبـوده در خصوص 
عـدم امکانـات در فرودگاه هـای 
کشـور بـه وزیر راه و شهرسـازی 

داد. کتبـی  تذکـر 
پلیِس کودک از زبان 

کمالی پور
نایب رئیس  یحیـی کمالی پـور 
حقوقـی  و  قضائـی  کمیسـیون 
تعریـف  از  همچنیـن  مجلـس 
چارچوبـی بـرای عملکـرد پلیس 
راه انـدازی  بررسـی  و  کـودک 
معتقـد  وی  داد.  خبـر  آن 

و  زمینـه  کـه  زمانـی  تـا  بـود 
راه انـدازی  زیرسـاخت های 
پلیـس کـودک در کشـور فراهم 
نشـود ضرورتـی بـرای راه اندازی 

نیسـت. آن 
برخی برنامه های جنوِب 

استان
ایـن نماینـده مـردم جیرفـت 
و عنبرآبـاد کـه در جلسـه علنی 
مجلـس  مـرداد  چهارشـنبه 27 
شـورای اسـالمی با 133 رأی به 
عنـوان ناظـر مجلس در شـورای 
راهبـردی دادرسـی الکترونیکـی 
انتخـاب شـده بـه خانـه ملـت از 
توافـق بـرای انجـام مطالعـات و 
جهـت  اولیـه  نیازسـنجی های 
احداث مرکز تخصصـی ناباروری 
در جنـوب اسـتان کرمـان خبـر 
تأکیـد  بـا  همچنیـن  وی  داد. 
بـر لـزوم احـداث پـارک علـم و 
از  کرمـان  جنـوب  در  فنـاوری 
مطالعـات اولیـه روی ایـن طـرح 

می گویـد.
حسن پور بیگلری حامی 
اهالی رسانه و شاکی از 
دانه درشت های بدهکار

 95 مـرداد   24 یکشـنبه 
اعضـای هیئـت رئیسـه مجلـس 
شـورای اسـالمی با اهالی رسـانه 
سـیرجان دیـدار کردنـد. شـهباز 
نماینـده  بیگلـری  حسـن پور 
در  بردسـیر  و  سـیرجان  مـردم 
ایـن دیـدار بـا اشـاره بـه اینکـه 
خبرنگاران امروزه امنیت شـغلی 
امیـدوارم  می گفـت  ندارنـد 
وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 
جامعـه  از  بیشـتری  حمایـت 

کنـد. رسـانه ای 
ایـن عضـو کمیسـیون برنامه، 
مجلـس  محاسـبات  و  بودجـه 
ملـت  خانـه  بـا  گفت وگـو  در 
بـا  بایـد  بانکـی  گفتـه سیسـتم 
شناسـایی بدهکاران دانه درشـت 
اقـدام بـه بازپرداخـت بدهی هـا 
کنـد، وی معتقـد اسـت کاهـش 
قـدرت وام دهـی بانک هـا نتیجه 
ملمـوس وجـود معوقـات بانکـی 
اسـت کـه بـه تولیـد ملـی ضربه 

می زنـد.
حمایت مجلس از 

سرمایه گذاران بخش مسکن
حسـن پور بیگلری در خصوص 
مصالـح  نمایشـگاه  از  بازدیـد 
اتـاق  توسـط  کـه  سـاختمانی 
تعـاون برگـزار شـده بود بـا بیان 
اینکـه مجلس از سـرمایه گذاران 
حمایـت  مسـکن  بخـش  در 
مسـکن  بـود  معتقـد  می کنـد 
موتـور توسـعه اقتصـادی کشـور 
اقتصـاد  خـروج  بـرای  و  اسـت 
کشـور از رکـود دولـت بایـد بـه 

کنـد. توجـه  مسـکن  بخـش 
بیمارستان در بم یا کهنوج؟

احمـد حمـزه؛ نماینـده مردم 
کهنـوج، منوجان،رودبـار جنوب، 
قلعـه گنـج و فاریـاب در مجلس 

هم د
احمـد  ایسـنا  از  نقـل  بـه 
حمـزه نماینـده مـردم کهنـوج، 
منوجـان، رودبـار جنـوب، قلعـه 
نشسـت  در  فاریـاب  و  گنـج 
اسـتان  نماینـدگان  مجمـع 
در  بهداشـت  وزیـر  بـا  کرمـان 
اگـر  کـه  کـرد  اعـالم  کرمـان 

قرار اسـت بیمارسـتانی سـاخته 
شـود، شهرسـتان کهنوج باید در 
اولویـت باشـد زیرا بـا 450 هزار 
نفـر جمعیت، حـدود 200 تخت 
بیمارسـتانی دارد. این اظهار نظر 
قاضـی زاده  کـه  بـود  حالـی  در 
هاشـمی وزیر بهداشـت در یکی 
از برنامه هـای سـفرش به کرمان 
که نشسـت بـا کارگروه سـالمت 
و امنیـت غذایـی اسـتان بـود از 
سـاخت دو بیمارسـتان در بـم تا 

پایـان سـال خبـر داده بـود.
درخواست سهمیه ویژه 

کنکور تجربی برای رودبار 
جنوب

این عضو کمیسـیون بهداشت 
و درمـان مجلـس بـا اشـاره بـه 
در  پزشـکی  امکانـات  ضعـف 
ایـن منطقه درخواسـت سـهمیه 
ویـژه کنکـور بـرای دانش آموزان 
رشـته تجربـی ایـن منطقه شـد 
شهرسـتان  کـه  می گویـد  و 
 120 دارای  جنـوب  رودبـار 
هـزار نفـر جمعیـت اسـت و در 
تمـام سـال های بعـد از انقـالب 
یـک قبولـی در رشـته پزشـکی 

نداشـته.
پای مسائل صنایع مس به 
بهارستان کشیده می شود

کار  دسـتور  آخریـن  مطابـق 
کمیسـیون های مجلس شـورای 
مـرداد   31 یکشـنبه  اسـالمی 
گـذر مسـائل و مشـکالت صنایع 
بـا  آذربایجـان  و  کرمـان  مـس 
حـوزه  ایـن  مسـئولین  حضـور 
بـه کارگـروه معـدن کمیسـیون 

می افتـد. معـادن  و  صنایـع 

نمایندگان کرمانی زیر ذره بین »کرمان نو« 

 از سوال از وزرا تا طرح استیضاح وزیر آموزش وپرورش در کمیسیون

جهـت انجـام امـور معدنکاري بایسـتي 
از یـک حدنصـاب تـوان فنـي  متقاضـي 
نمـره  ایـن  باشـد.  برخـوردار  مالـي  و 
کسب شـده  از دو بخـش تـوان مالـي و 
قبـل  تـا  می شـود.  تشـکیل  فنـي  تـوان 
اسـاس گـردش  بـر  مالـي  تـوان  ایـن  از 
حسـاب فرد حقیقـي یا حقوقي محاسـبه 
اسـاس  بـر  نیـز  فنـي  تـوان  می شـد. 
مـدرک تحصیلـي و تجـارب فـرد مـورد 
مشـکي  امـا  می گرفـت.  قـرار  محاسـبه 
کـه اخیـراً مـورد اعتـراض معـدن کاران 
بزرگ تریـن  نظام مهندسـی  رئیـس  و 
قرارگرفته انـد در  اسـتان معدنـي کشـور 
نحـوه محاسـبه تـوان مالـي افـراد اسـت.

گفـت:  رخ   مهنـدس  رابطـه  همیـن  در 
»تـا قبـل از ایـنُ  محاسـبه تـوان فنـي و 
مالـي افـراد بـر اسـاس فرمولـي صـورت 

می گرفـت کـه ما نسـبت بـه ایـن فرمول 
اعتراض داشـتیم و درخواسـت کردیم که 
ایـن فرمـول تغییـر کنـد. تأکید داشـتیم 
رشـته های  تحصیل کـردگان  نمـره  کـه 
معـدن را باالتـر ببرنـد. زیرا این محاسـبه 
مشـکالتي را بـراي اعضاي نظـام به وجود 
به عنوان مثـال کسـي کـه در  بـود  آورده 
نظام مهندسـی پایـه ارشـد دارد نمره 48 
را کسـب می کنـد این در حالي اسـت که 
بـراي ثبـت یـک محـدوده فلـزي بـه 50 

نمـره نیـاز اسـِت.« 
ایـن  حـل  جهـت  »مـا  افـزود:  وي 
مشـکل تقاضـا کردیـم کـه ایـن مشـکل 
بـراي مهندسـین معدن برطرف شـود. اما 
متأسـفانه شـاهد بودیم که حتي شـرایط 
را سـخت تر کردنـد.« مهنـدس رخ گفت: 
»بر اسـاس شـرایط جدید گردش حساب 

ایـن  تبدیل شـده،  میانگیـن حسـاب  بـه 
یعنـي اینکـه شـخص متقاضـي بایسـتي 
را در حسـابش  بیـکار  پـول  مبلـغ  یـک 
بلوکـه کننـد تا بتوانـد امتیـاز موردنیاز را 
کسـب کنـد.« وي گفـت: »مـا نسـبت به 
ایـن موضـوع به شـدت اعتـراض کردیم و 
در اجـالس مشـهد مراتـب اعتـراض خود 

را اعـالم داشـتیم.«
اصلـي  مشـکلي  »ایـن  افـزود:  وي 
متقاضیـان اسـت کـه میانگیـن حسـاب 
یـک شـخصي طـي مـدت 6 مـاه و یـک 
سـال بایسـتي یـک پـول زیـاد را راکـد 

نگهـدارد.« 
مهنـدس رخ با تأکید به اینکه بسـیاري 
از اعضـای نظـام بـه دلیل اینکـه کل عمر 
و  بوده انـد  تحصیـل  حـال  در  را  خـود 
کمتر از شـرایط مالي موردنیـاز برخوردار 

هسـتند گفـت: »بـا شـرایط جدیـد دیگر 
نظام مهندسـی  اعضـای  از  بسـیاري 
قـادر نخواهنـد بـود محـدود ه بـه ثبـت 

برسـانند.« 
عضـو شـوراي مرکـزي نظام مهندسـی 
اعضـاي  »سـایر  کـرد:  اضافـه  معـدن 
اعتـراض  نیـز  اسـتان ها  نظام مهندسـی 

خـود را به مدیـران مربوط رسـانده اند. ما 
نیـز در شـوراي مرکـزي همـواره طي این 
مـدت این درخواسـت را داشـته ایم که یا 
شـرایط بـه حالت قبـل بازگـردد و یا یک 
شـرایط آسـان تری در نظـر گرفتـه شـود 
کـه اعضـاء نظـام بتواننـد از آن بهره منـد 

» شوند.

اعتراض رئیس نظام مهندسی کرمان به دستورالعمل جدید

معدن داري در انحصار پولدارها

معدن
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فرهنگ و هنر

مناسبت
به مناسبت 28 مرداد سالروز درگذشت سیمین بهبهانی

دوباره می سازمت وطن
سـیمین خلیلی معـروف به »سـیمین بهبهانی« 
شـاعر سرشـناس  ،روز 28 تیر 1306 خورشیدی 
در تهـران بـه دنیـا آمـد. او فرزنـد عبـاس خلیلی 
)شـاعر و نویسـنده و مدیر روزنامه اقـدام( و نبیره 

حاج مـال علی خلیلـی تهرانی اسـت.
پـدرش عبـاس خلیلـی و مـادر او فخرعظمـی 
ارغـون بودنـد، پـدر و مـادر سـیمین که در سـال 
1303 ازدواج کـرده بودنـد، در سـال 1310 از هم 
جـدا شـدند و مـادرش با عـادل خلعتبـری )مدیر 
روزنامـه آینـده ایـران( ازدواج کـرد و صاحب سـه 
فرزنـد دیگـر شد.سـیمین خـود ابتـدا بـا حسـن 
بهبهانـی ازدواج کـرد و با نام فامیلی همسـر خود 
نام بردار شـد و هر چند بعدتر با منوچهر کوشـیار 
ازدواج کـرد امـا شـهرت هنـری خود را بر اسـاس 
نـام خانوادگـی همسـر اول حفـظ کـرد. منوچهر 
کوشـیار در سـال 1363 درگذشـت و در نزدیکی 
نـوه اش در امـام زاده طاهر به خاک سـپرده شـد. 
خانـم بهبهانی همچنین سـال ها دبیـر آموزش و 
پـرورش بـوده و شـاگردان او خاطرات نیکـی از او 
دارند. سـیمین بهبهانی از کودکی و جوانی سـری 
پر شـور داشـت. چندان که هم سابقه تحصیل در 
مدرسـه عالی مامایی را داشـت و هم در دانشـکده 
حقوق دانشـگاه تهـران و نیز همکاری با شـماری 
از مطبوعـات را. او سـه فرزنـد بـه نـام هـای علی، 
حسـین و امیـد را در دامـان خـود پرورانـد، نـگاه 
مادرانـه بـه دیگـران را در اشـعار خود نیـز باز می 
تابانـد. وی جوایـز متعـددی نیـز دریافـت کـرده 
اسـت. در سـال 1382 موسسـه انتشـاراتی نـگاه 
مجموعـه اشـعار او تـا آن زمـان را در یـک مجلد 
نفیـس در 1200 صفحـه بـه چـاپ رسـاند کـه 
بسـیار مورد اسـتقبال قرار گرفته و بـه چاپ های 
متعدد رسـیده اسـت.  سـیمین بهبهانی به بانوی 
غـزل شـهرت دارد و برخـی از اشـعار او بـه اندازه 
آثـار کالسـیک شـعر فارسـی مشـهور و محبوب 
اند و به خاطر تسـلطی که بر اوزان شـعر فارسـی 
داشـت و وزن هـای جدیدی که خـود ایجاد کرده 
بود مورد اسـتقبال سـازندگان آثار موسیقایی قرار 
گرفـت. تـازه تریـن مـورد، سـروده »چـرا رفتی« 
بـا صـدای همایـون شـجریان اسـت.مهم تریـن 
تخصـص شـاعرانه سـیمین بهبهانی کـه موجب 
حیرت و تحسـین می شـد کشـف، بـه کارگیری 
یـا ابداع اوزان تازه و نیز سـرودن اشـعار در مصراع 
هـای طوالنـی بـود در حالـی کـه وزن را بـا دقت 
رعایـت کرده بـود و با مهارتی خیـره کننده قالب 
هـای کهن را در شـکل تـازه و بـا مضامین مدرن 
عرضـه مـی کرد و چنـدان در ایـن کار و خالقیت 
هـای نوآورانـه در عرصه غزل چیره دسـت بود که 

»نیمـای غزل« لقـب گرفت. 
یکی ازشعرهای معروف او را می خوانیم:

دوباره می سازمت وطن! اگرچه با خشت جان خویش
ستون به سقف تو می نم اگرچه با استخوان خویش
دوباره می بویم از تو گل به میل نسل جوان تو

دوباره می شویم از تو خون به سیل اشک روان خویش
دوباره یک روز روشنا، سیاهی از خانه می رود

به شعر خود رنگ می زنم ز آبی آسمان خویش
اگرچه صد ساله مرده ام به گور خود خواهم ایستاد
که بر درم قلب اهرمن، ز نعره آن چنان خویش

کسی که عظم رمیم را انشاکند به لطف
چو کوه می بخشدم شکوه به عرصه امتحان خویش

اگرچه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم اگر بود
جوانی آغاز می کنم کنار نوباوگان خویش

حدیث حب الوطن ز شوق، بدان روش ساز می کنم
که جان شود هر کالم دل، چو برگشایم دهان خویش
هنوز در سینه آتشی به جاست کز تاب شعله اش
گمان ندارم به کاهشی، ز گرمی دودمان خویش
دوباره می بخشیم توان، اگرچه شعرم به خون نشست
دوباره می سازمت به جان، اگرچه بیش از توان خویش

زندگـی  خـود  صنعتـی زاده 
نامـه اش را از سـال ها قبـل از تولد 
خـود شـروع می کنـد. او بـه حـق 
و بـه درسـتی ایـن کار را صـورت 
اتوبیوگرافـی،  هـر  در  می دهـد. 
خواننـده انتظـار دارد کـه قهرمـان 
نویسـنده  خـود  کتـاب  اصلـی 
کتـاب  کل  اینجـا  در  امـا  باشـد، 
در دسـتان یـک نفـر می چرخـد. 
کسـی که تـا انتها همـراه خواننده 
اسـت و نویسـنده در پایـان همـه 
بـه  اتفاقاتـش،  و  ماجراجویی هـا 
نویسـنده!  پـدر  می گـردد؛  بـاز  او 
در  کـه  ناشـنوایی  و  پیـر  مـرد 
گوشـه ای دورافتاده از شـهر کرمان 
خانـه ای  یتیـم  خالـی  دسـت  بـا 
کسـی  او  می چرخانـد.  را  بـزرگ 
سـت کـه از میـان رگ و پـی اش، 
و  بـودن  انقالبـی   ، آزادی خواهـی 
سرسـختی در مقابل ظلم به پسـر 
می رسـد. صنعتـی زاده خـود بهتـر 
از هر کسـی ایـن را می دانـد. برای 
همیـن شـیفتۀ مـرد اسـت. مردی 
کـه دور دنیـا را چرخیـده و همـه 
جـور ظلـم و مبـارزه ای را بـه خود 

دیـده.

داسـتان از کودکـی پـدر آغـاز 
می شـود. ایـن کـه در یتیمـی چه 
کشـیده و چطور توانسته از زیر بار 
فقـر و فاقـه، جان به در بـرده و در 
ده سـالگی، سی سـال بزرگ شود. 
شـرح تالش هـای او و سـفرهایش 
بخـش  حقیقـت  یافتـن  بـرای 
اعظمـی از جذابیـت متـن اسـت. 
از  را  شـنوایی اش  او  راه  ایـن  در 
دسـت می دهـد، مالـش را می بازد 
و بـا یـک ال پیراهـن بـه کرمـان 
چیـزی  تنهـا  امـا  می گـردد.  بـاز 
کـه یافتـه همانـا حقیقـت اسـت. 
حقیقتـی کـه تمـام زندگـی اش را 
منـّور می کنـد و از طرفـی به لجن 
می کشـد. حـاج اکبر صنعتـی زاده 
ظلـم  ضـد  بـر  خالـی  دسـت  بـا 
حاکمـه و بالهـت مخصـوص زمان 
قاجـار می جنگـد و می ایسـتد. این 
می آمـوزد  خـوب  عبدالحسـین  را 
و در تمـام طـول عمـرش روبـروی 
خـود می گـذارد. مـرد با چشـمان 
 ، صافـش  ریـش  و  میشـی  نافـذ 
دسـتی به پیشـانی، گوشـه نشین 
اسـت امـا همه کرمـان و یتیمانش 
چشمشـان به اوسـت. وقتـی برای 

انجـام کاری مهم به سـفر می رود، 
عبدالحسـین طاقـت نیـاورده و در 
پـی یافتنـش بـه اولین سـفر عمر 
سـفری  می زنـد.  دسـت  خـود 
از  پـر  کیسـه هایی  روی  بـر  کـه 
اسـتخوان مـرده صـورت می گیرد. 
ایـن سـفر شـخصیت او را شـکل 
می دهـد. )انـگار پدر به سـفر رفته 
کـه عبدالحسـین را در پـی خـود 

) ند بکشا
بـه واسـطه ایـن مـرد اسـت که 
نویسـنده بـا بسـیاری انسـان های 
بزرگ و به قول خودش آزادی خواه 
و متعالـی آشـنا می شـود. از جمله 
نصـرت السـلطان، دکتـر دادسـن، 
و  اسـدآبادی  جمال الدیـن  سـید 
میـرزا آقـا خـان. ) از میـان همـه 
ایـن هـا خـود دکتـر دادسـن بـاز 
حکایـت غریبـی سـت. مـردی که 
یـک بـاره بـه ایـن کتـاب جنبه ای 
دکتـری  می دهـد.  حماسـی 
حـال  رفـاه  بـرای  کـه  انگلیسـی 
مردمـی فرامـوش شـده در میـان 
کویرهای سـوزان ایـران، همه چیز 
اجتماعـی،  جایـگاه  رفـاه،  خـود، 
در  و  سـالمتی  دارایـی،  خانـواده، 

آخـر جـان خـود را فـدا می کنـد. 
نویسـنده بـه درسـتی یـک فصـل 
از کتابـش را بـه او اختصاص داده(
ایـن کتـاب شـرح حـال همـۀ 
تاریـخ  ابتـدای  از  ایرانی هـا،  مـا 
دورانـی  از  گـذر  اسـت.  االن  بـه 
دیگـر.  سـیاهی  دوران  بـه  سـیاه 
بـرای  همـه  زمـان،  و  احـواالت 
اواخـر دوران قاجـار اسـت. دوران 
چیـز  همـه  کـه  تحـول،  و  گـذر 
بی ثبـات اسـت. بـا گذشـت زمـان 
مـا انتظـار داریـم که اوضـاع خوب 
بـزرگ شـده  شـود. عبدالحسـین 
در  تجارت خانـه ای  خـود  بـرای  و 
تهـران دارد. سـپه سـاالر بـا ابهت 
وارد سـاختمان مجلـس می شـود 
و پـدر، یتیـم خانـه اش را سـاخته 
صنعتـی زاده  امـا   . انداختـه  راه  و 
همـه  پـدر  نامه هـای  می فهمـد. 

انتهـای  در  می دهنـد.  غـم  بـوی 
کتـاب کـه او پـس از سـال ها بـه 
بـاز می گـردد، صحنـه ای  کرمـان 
از  سـادگی  ایـن  بـه  کـه  سـت 
ذهن خواننـدگان بیـرون نمی رود. 
بـه  ضعیـف  و  خمیـده  پیرمـرد، 
عصایـش تکیـه داده و به جوی آب 
روبـرو خیره اسـت. بغـض گلویش 
را فشـرده و عنقریـب اسـت کـه او 
هم جوی شـود. عبدالحسـین از او 
می بینیـم  انـگاه  می پرسـد.  حـال 
کـه همه چیـز همان اسـت. همان 
کـودک یتیمـی کـه در بـه در، در 
کوچه هـای کرمـان می چرخیـد و 
بـا شـکم گرسـنه پادویـی می کرد. 
عبدالحسـین  می گریـد.  پیرمـرد 
می گریـد و مـا می گرییـم. چـون 
هیـچ چیز تغییر نکـرده. همه چیز 
همان هسـت و همـان خواهد بود.

نامـه  خودزندگـی  کتـاب  ایـن 
بعـد  و  سـیاهی  ماسـت.  همـه 
مبـارزه، سـیاهی و بعـد مبـارزه اما 
چـه بایـد کرد؟ یـک نفر از پشـتم 
می گویـد: »باید خانـه بزرگمان در 
وسـط شـهر کرمان را بفروشیم، تا 
بتوانیم خندق متروکه بیرون شـهر 
را صاف کنیم. آن گاه چندین سـال 
کار کنیـم و بـا ماموریـن دولتـی 
بجنگیـم و تهمـت و بی مهـری را 
بـه جـان بخریم تا سـاختمان تمام 

» شود.
ایـن مـرد وقتـی خسـته و نیمه 
جـان وارد یکی از اتاق ها می شـود، 
چنـد یتیـم الغـر را می بینـد کـه 
پشـت میزهـای درس نشسـته اند. 
او  بـرای  و  می گردنـد  بـر  آنهـا 
می خندنـد. همیـن بـرای حاصـل 

کل عمـر او کافـی سـت.

مروری بر کتاب »روزگاری که گذشت«  نوشته عبدالحسین صنعتی زاده

تکرار سیاهی و بعد مبارزه
مهدی یعقوبی 

نیمـا بـه عنـوان اولیـن شـاعر پـس از 
کودتـا بـه لحـاظ زمانـی و دیگـر شـاعران 
آن دوران احمد شـاملو، سـیاوش کسرایی، 
نصـرت رحمانـی و... اخوان همگـی نمادی 
از شـعر کودتـا هسـتند. گرچـه نیمـا بـا 
بـه  اخالل گـرش  و  برسـازنده  مواجهـه 
نوسـتالژی شـدن شکسـت تـن نمی دهـد 
و حتـی در شـعر »دل فـوالدم« در برابـر 
گفتمـان غالب روایت شکسـت می ایسـتد، 
اما شـعر اخوان و بسـیاری دیگر از شاعران 

کودتـا بیشـتر دسـت بـه بازسـازی صـرف 
واقعیـت می زنند. شـاید شـعر »زمسـتان« 
و البتـه »خانـه ام آتـش گرفتـه اسـت...« 
اخـوان ثالـث بهتریـن نمونه هـا بـرای بیان 
وضعیـت شـعر و شـاعران بعـد از کودتـای 

28 مـرداد باشـد.
اخـوان کامـال شـاعر بعـد از 28 مـرداد 
اسـت و در شـعر زمسـتانش فضـای سـرد 
از  را  اسـت کـه آن  سمبولیسـتی حاکـم 
نیمـا گرفتـه؛ یـا قصه ی شـهر سنگسـتان 

او اصـال داسـتان شکسـت مصدق اسـت و 
بـردن نفـت »و بردنهـا و بردنهـا و بردنهـا / 
و کشـتی ها و کشـتی ها و کشـتی ها«. در 
شـعر آن گاه پـس از تنـدر هم به فرار شـاه 
و در افتـادن مصدق با امپریالیسـم انگلیس 
و سـکوت کشـورهایی مثـل چیـن و ... در 
قبـال کودتـا می پـردازد و البتـه این شـعر 
دیگـر نـه سمبولیسـم کـه اصـال تمثیـل 
را هـم  اخـوان همچنیـن شـعری  اسـت. 
مسـتقیما بـه مصـدق، بـا نـام پیرمحمـد 
احمدآبـادی، تقدیـم کـرده اسـت. هرچند 
کـه شـعرهای اصلـی آن سـال های مـا در 
حاشـیه قـرار داشـتند و کم کـم از دهه 40 
بـه بعـد مطـرح شـدند، وقتـی کـه دیگـر 
زیبایی شناسـی ایـن نـوع شـعر جـا افتـاد 
و کسـانی هـم که تحـت تاثیرشـان بودند، 
از متـن کنـار زده شـدند. در واقـع شـعر 
شـاعران مطـرح آن سـال ها شـکل رنـگ 
باختـه شـاعران اصلـی و نوپـرداز مـا بـود.

مـرداد،   28 کودتـای  واسـطه ی  بـه 
آزادی هایـی کـه تـا آن سـال بـا از خـود 
گذشـتگی خیلی ها به دسـت آمده بـود، از 
بیـن رفت و دوباره بـه قهقرای تاریخ پرتاب 
شـدیم؛ سانسـور دوباره حاکم شـد و تابوها 
گسـترش یافـت. بـه همیـن دلیل بیشـتر 
شـاعران و نویسـندگان بـه سـمبول گرایی 
و جایگزیـن کـردن نمادها بـه ازای حقایق 
تلـخ موجـود روی آوردند. هرچند شـعر نو 
ایران از طریق نیما یوشـیج اساسـا نمادگرا 
شـد و بنیاد شـعر نو ما »نماد« بوده اسـت 
امـا کودتـا موجب شـد غلظـت نمادگرایی 
در شـعر نو ایران بیشـتر شـود. یعنی اولین 
چیـزی که در شـعر نو ایران پـس از کودتا، 
مشـهود اسـت، غلظـت بـاالی نمادگرایـی 
اسـت. »شـب« یکی از سـمبل های شعری 
نیمـا و نمادی بـرای کودتایی می شـود که 
بعـدا مشـخص می شـود آمریـکا و انگلیس 
در آن دخالـت داشـته اند. از قـول سـیمین 

دانشـور که همسـایه ی نیما بـوده؛ می توان 
افـراد زمـان  از آگاه تریـن  او یکـی  گفـت 
خودش بوده و با مسـائل سیاسـی آشـنایی 
منعکـس  شـعرش  در  را  آنهـا  و  داشـته 
بـا سمبولیسـم خـاص  منتهـا  می کـرده؛ 
خـودش که در نتیجه ی آن شـعرش کامال 
سیاسـی نمی شـود و ابعاد دیگری هم پیدا 

می کنـد.
شـاملو هم سمبولیسـمی دارد که او را از 
دسـت سانسـور نجـات می دهـد؛ در جایی 
نام »وارتان« را که زیر شـکنجه ی سـاواک 
جـان داده بـه »نازلـی« تغییـر می دهـد و 
شـعر »سـال بـد / سـال باد / سـال اشـک 
و  دراز  روزهـای  سـال   / شـک  سـال   /
اسـتقامت های کم / سـالی که غرور گدایی 
کـرد / سـال پسـت / سـال درد / سـال عزا 
/ سـال اشـک پوری / سـال خـون مرتضا / 
سـال کبیسـه...« ی او کامال مربـوط به 28 

مـرداد و اعـدام مرتضـی کیوان اسـت.

تاثیر کودتای 28 مرداد بر شعر معاصر

سالی که غرور گدایی کرد

مناسبت

آگهی ارزیابی کیفی » انجام خدمات بازرسی فنی بر خرید، ساخت و نصب کاال و تجهیزات 
طرح آبرسانی به شهرهای شمالی استان کرمان« فرآیند شماره 16/ ب/ 95 )نوبت اول(

شـرکت آب منطقـه ای کرمـان در نظـر دارد بـه منظـور » انجام خدمات بازرسـی فنی بر خرید، سـاخت 
و نصـب کاال و تجهیـزات طرح آبرسـانی به شـهرهای شـمالی اسـتان کرمان« با رعایـت آئین نامه خرید خدمات مشـاوره از 
بیـن شـرکت های تشـخیص صالحیت شـده دارای ظرفیت خالـی انجـام کار در پایه 1 گروه تخصصهای مشـترک تخصص 
بازرسـی فنـی، نسـبت بـه ارزیابی کیفی مشـاوران اقدام نماید. لـذا از کلیه مشـاوران ذیصالح دعوت بعمل مـی آید حداکثر 
تـا سـاعت 14 روز سـه شـنبه 1395/06/9 نماینـده خویـش را جهت ارائه رسـید واریز مبلغ دویسـت هزار ریال به حسـاب 
جاری شـماره 2165083975007 این شـرکت نزد بانک کشـاورزی شـعبه شـریعتی کرمان و دریافت اسـناد ارزیابی کیفی 
به نشـانی کرمان، خیابان پاسـداران، شـرکت آب منطقه ای کرمان، سـاختمان شـماره    2 ، طبقه همکف، اتاق 131 دفتر 
قراردادهـا، کتبـا معرفـی و اعـزام نماینـد. شـایان ذکر آنکه هـر یک از مشـاوران باید مـدارک ارزیابی کیفی تکمیل شـده را 
در بسـته بندی الک و مهر شـده که در ظهر آن موضوع و شـماره فرآیند، شـماره  های تلفن ، دورنگار و نیز کدپسـتی آن 
مشـاور محترم درج شـده باشـد، قرارداده و این بسـته را حداکثر تا سـاعت 14 روز چهارشـنبه 1395/06/17 در قبال اخذ 
رسـید در نشـانی کرمان، خیابان پاسـداران، شـرکت آب منطقه ای کرمان، سـاختمان شـماره یک طبقه همکف، اتاق 105، 
دبیرخانـه محرمانـه دفتـر حراسـت تحویل نمایند. ضمنـا این آگهی در سـایت معامـالت آب به نشـانی www.wrm.ir و 
همچنیـن سـایت پایـگاه ملی اطالع رسـانی مناقصات بـه نشـانی www.iets.mporg.ir و سـایت آب منطقـه ای کرمان 

www.krrw.ir درج و منعکس گردیده اسـت.
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان

شناسه آگهی 4320

شـهرام پارسـا مطلق- کتـاب » روزگاری کـه گذشـت«  اتوبیوگرافی زیبـا و خواندنی عبدالحسـین صنعتی 
زاده اولین نویسـنده داسـتان های علمی تخیلی ایرانی و خالق آثاری چون »دام گسـتران«، »رسـتم در قرن 
بیست و دوم« ، »عالم ابدی« و... ویرایش الکترونیکی این کتاب به کوشش مهدی گنجوی و مهرناز منصوری 
www.mehdiganjavi.com زوج شـاعر و نویسـنده کرمانـی مقیم کانادا در سـایت مهدی گنجـوی بـه آدرس

منتشـر شـده اسـت. مروری بـر این اثر را بـه قلم مهدی یعقوبی مـی خوانیم:
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

بـه نظـر می رسـد تـا زمانـی کـه »آب« 
بـه عنـوان یـک کاالی اسـتراتژیک معرفـی 
نشـود نمی تـوان بـه برون رفت از بحـران آب 
امیدوار باشـیم ایـن درحالی اسـت که هنوز 
نقشـه جامـع آب کشـور را نیـز نداریـم و به 
درسـتی نمی توانیـم دربـاره وضعیـت منابع 
آب اظهارنظـر کـرده و تصیم گیـری کنیـم.

پدیدآمـدن  موضـوع  قنبرپـور:  سـینا 
بحـران آب ایـن بار نـه از منظر کارشناسـان 
محیط زیسـت و جامعه شناسـان که از منظر 
متخصصان و فعاالن صنعت آب در میزگردی 
»اسـماعیل  شـد.  بررسـی  »کافه خبـر«  در 
و  خزاعـی«  »فریـدون  مسگرپورطوسـی«، 
»رضـا حاجی کریـم« دربـاره مسـائلی چون 
بررسـی تاثیرسدسـازی بـر بروز بحـران آب، 
تأثیـر جـدا شـدن مدیریـت عرضـه و تقاضا، 
فقـدان بهره وری و اقتصادی نبود آب سـخن 
گفتنـد. »اسماعیل مسـگرپور« تحصیلکـرده 
مهندسـی مکانیـک و مدیریـت اسـتراتژیک 
عنـوان  بـه  ارشـد  کارشناسـی  مقطـع  در 
نایب رییـس اول هیئـت مدیـره فدراسـیون 
صنعـت آب ایـران به ویـژه بر رونـد تاریخی 
جـدا شـدن مدیریـت منابـع و عرضـه آب از 
دسـت مـردم و نبـود بهـره وری در مدیریت 

منابـع آب تأکیـد داشـت.
خبرآنالیـن؛  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
»فریـدون خزاعـی« کـه تحصیلکرده رشـته 
راه و سـاختمان در مقطع کارشناس ارشد از 
دانشـکده فنی دانشـگاه تهران اسـت تحقق 
اقتصـاد مقاومتـی را منـوط به سـامان دادن 
بـه وضعیـت آب و اقتصـاد آن توصیـف کرد. 
ایـران  آب  فدراسـیون صنعـت  دبیـرکل  او 

ست. ا
مکانیـک  مهندسـی  »رضاحاجی کریـم«، 
اسـتراتژیک  مدیریـت  دکتـرای  و  خوانـده 
از دانشـگاه نیـس فرانسـه دارد و نماینـده 
و  تاسیسـاتی  شـرکت های  سـندیکای 
تجهیزاتی در فدراسـیون صنعت آب است. او 
دراین میزگـرد تأکید کـرد: مدیریت آب یک 
زنجیره به هم پیوسـته بسـیار پیچیده اسـت 
و حـوزه نفـوذ آن بـا نفوذ به معـاش تک تک 
افـراد جامعـه سـنجیده می شـود. در چنین 
نمی توانیـم  مطلـق  صـورت  بـه  شـرایطی 
بگوییم سـاخت همه سـدها مشـکل داشته، 
سـد به عنوان یک سـاختار فیزیکی، بخشی 
از نظـام مدیریـت و توزیع آب اسـت و بدون 
توجـه بـه شـبکه های آبیـاری و  آبخوانداری 

پایین دسـت آن معنـا پیـدا نمی کنـد.
درمیزگـردی کـه پیـش رو داریـد تـالش 
طـرح  بـر  عـالوه  کـه  بوده اسـت  برایـن 
آب  بحـران  آمـدن  وجـود  بـه  بررسـی  و 
راهکارهـای میـان مدت برای کنترل شـتاب 

ایـن معضـل ارائـه شـود.
*ایـران هیچ گاه سـرزمین پـر آبی 
ایـران  اقلیمـی  بررسـی  نبوده اسـت. 
نشـان از آن دارد کـه همواره خشـک 
و بیابانـی بـوده و مردمان کشـورما نیز 

از دیربـاز در حـال دسـت و پنجـه نرم 
کـردن با ایـن طبیعت خشـن بوده اند. 
روش هایـی  و  کاریزهـا  و  قنات هـا 
کـه مـردم ابـداع کـرده بودنـد تـا از 
پـس ایـن طبیعـت خشـک و بیابانـی 
برآینـد نشـانی از همیـن وضع اسـت. 
بـا ایـن وصـف االن مـا دچـار بحـران 
آب هسـتیم و از سـوی دیگر تغییرات 
اقلیمـی نیـز خبـر از شـدید تر شـدن 
بـا  جغرافیایی می دهـد.  ویژگـی  ایـن 
ایـن توضیـح چه شـد کـه ما گذشـته 
خودمـان را فرامـوش کردیـم و فکـر 
کردیـم آب داریم و حاال بـا بحران آب 
مواجـه شـده ایم؟ چـه رونـدی باعـث 

ایـن وضعیت شـد؟
مسـگرپور: آنچـه مـا را از ایـن فضایی که 
ترسـیم کردید دور کرد جدا شـدن مدیریت 
عرضـه و تقاضـا اسـت. درگذشـته قنـات و 
کاریـزی کـه متعلـق بـه یـک یا چندروسـتا 
بـود یـا موقوفـه ای از اشـخاص بـود همـه 
سـاکنان آن روسـتا در حفـظ و نگهـداری 
آن بـا هـم همـکاری می کردنـد. در مرحلـه 
حفـاری، در مرحلـه الیروبـی و مهمتـر در 
بهینـه مصرف کـردن آن. نـوع کشـت خـود 
را نیـز بـا میـزان آب سـاالنه ای کـه از ایـن 
در  می کردنـد.  تنظیـم  بـود  جـاری  قنـات 
نتیجـه می دانسـتند کـه اگـر ایـن منبع آب 
خشـک شـود زندگی اشـان در این روسـتا از 
بیـن می رود. مدیریت عرضـه و تقاضا در آب 
یکپارچـه و توسـط ذی نفعان انجام می شـد. 
از آنجایـی کـه مدیریـت عرضـه و تقاضـا را 
بـه دسـت دولـت  از ذی نفعـان گرفتیـم و 
سـپردیم، ذی نفعـان نظیـر کشـاورزان مـا، 
گمـان بردنـد آب یک ثروت ملـی و بی پایان 
اسـت، هیـچ اطالعی هـم از منابع نداشـته و 
ندارنـد و نمی داننـد پشـت سـدها چقدر آب 

هسـت و چقـدر از آن قابـل عرضـه اسـت.
آیا اساسـاً موضـوع مدیریـت منابع 
آب حاکمیتـی اسـت یـا این سیاسـت 
کـه مدیریـت عرضـه و تقاضا توسـط 
بـوده  اشـتباه  گیـرد  صـورت  دولـت 

؟ ست ا
مسـگرپور: حتماً موضوع حاکمیتی اسـت 
امـا در اجـرا منحصـر بـه حاکمیـت نیسـت. 
ذی نفعـان باید در آن نقش داشـته باشـند و 
همـراه بـا آگاهـی در آن عمـل کننـد. وقتی 
ذی نفعـان را در مدیریـت منابـع آب دخالت 
می دهیـد بـه آنها اطالعـات هـم مي دهید و 
آن هـا خودشـان بـه مدیریـت بهتـر عرضه و 

می پردازند. تقاضـا 
موضوعـی  آب  اینکـه  در  حاجی کریـم: 
حاکمیتی اسـت، بحثی نیسـت و دامنه نفوذ 
آن بسـیار گسترده اسـت. وقتـی از نهاده های 
بنزیـن،  مثـاًل  می کنیـم،  صحبـت  انـرژی 
شـاید افـراد جامعـه بـه طـور کلـی خیلـی 
درگیـر آن نباشـند یـا بـه طور غیرمسـتقیم 
درگیـر باشـند. فـرض کنیـد فـردی در یک 

روسـتا در منطقـه ای صعب العبـور زندگـی 
می کنـد، او به طـور غیرمسـتقیم از بنزین و 
حتـی بـرق تأثیـر می پذیرد امـا آب با حیات 
تک تـک مـا ارتبـاط دارد. حوزه ای اسـت که 
حقـوق همـه بایـد در آن دیـده شـود. بحث 
مدیریـت آن نیـز موضوعی حاکمیتی اسـت 
کـه بایـد بـا مشـارکت مـردم انجـام گیـرد. 
خیلـی  کشـاورزی  در  آب  مصـرف  میـزان 
باالسـت و همیـن سـبب شـده نـوک پیکان 
انتقادهـا به سـمت کشـاورزی بـرود و وقتی 
بحـث آب مجـازی هم مطـرح می شـود، در 
وهلـه اول ایـن پرسـش بـه میـان می آیـد 
چـه کاری اسـت کـه محصوالتـی بـا ایـن 
همـه میـزان مصـرف آب تولیـد شـود. امـا 
موضـوع دیگـری مطـرح اسـت و آن اینکـه 
از منظـر اسـتراتژیک و در حـوزه مولفه های 
تعیین کننـده در امنیـت ملـی، دولـت بایـد 
را  کشـور  غـذای  تأمیـن  پتانسـیل  بتوانـد 
حفـظ کنـد. بنابرایـن بایـد کشـاورز را در 
ایـن معـادالت ببینـد و در تصمیم گیری هـا 
مشـارکت داده شـود و در مدیریـت عرضه و 

تقاضـا حقوقش محاسـبه شـود.
در  و  کنـون  تـا  می کنیـد  فکـر 
برنامه هایـی که بـه صـورت برنامه های 
تدویـن  و  تهیـه  5سـاله  میان مـدت 
حقـوق  و  کشـاورزان  اسـت  شـده 
آن هـا در عرضـه و تقاضـای آب دیده 

؟ سـت ه ا نشد
حاجی کریـم: ممکـن اسـت دیـده شـده 
کشـاورزی  از  دور  دیدگاهـی  بـا  باشـداما 
دیده شـده اسـت. در فالت ایران کشـاورزی 
قدمـت 7هزارسـاله دارد و بـی شـک در این 
دوران بارهـا بحران هـای آب و خشکسـالی 
و .... را پشـت سـر گذاشـته و در تمـام ایـن 
مـدت پتانسـیل های خـود را حفـظ کـرده 
اسـت و امـروز می بینیـم قنات هـای ایـران 
بـرای  رسیده اسـت.  بین المللـی  ثبـت  بـه 
نمونـه در منطقـه یـزد که اقلیمی خشـک و 
کم بـارش اسـت ایرانیان مدیریـت منابع آب 
را بلـد بوده انـد. در جاهای دیگـر همین طور. 
چطـور می شـود در قالب همیـن برنامه های 
دریاچـه  نظیـر  آبریـزی  حـوزه  توسـعه ای 

ارومیـه بـه ایـن روز می افتـد؟ در حالـی که 
در همیـن خاورمیانـه کشـورهای کوچکـی 
قابـل  حجـم  میلیاردمترمکعـب   2/1 بـا 
اسـتحصال آب ، نیاز تغذیـه ای 5-6 میلیون 
نفـر آدم را تأمیـن می کنند و حتی مشـغول 
بـه صـادرات محصـوالت خـود هسـتند ولی 
نشده اسـت.  بحـران  دچـار  آن هـا  منابـع 
مـا نیـز ایـن مدیریـت مصـرف بهینـه را در 
گذشـته داشـته ایم و کشـاورز مـا هـم آن 
بـه  امـا در دوره معاصـر  بلـد بوده اسـت  را 
او نقشـی در مدیریـت و برنامه ریـزی منابـع 
تشـکل های  و  کشـاورز  نـه  نداده ایـم،  آب 
کشـاورزی و نـه سـایر تشـکل هـای بخـش 
خصوصـی. و ایـن رونـد سـبب شـده تـا در 
کنار سـایر مولفه هـا امروز شـاهد بحران آب 

. شیم با
آقـای خزاعـی، بـا توضیحاتـی کـه 
در  کـه  تاریخـی  رونـد  و  شـد  داده 
مدیریـت آب طـی شـده و مدیریـت 
منابـع آب از ذی نفعـان گرفتـه شـده 
و بـه دولـت سـپرده شـده و سـپس 
سـعی  برنامه ریزی هایـی  بـا  دولـت 
کـه  کـرده  سیاسـت هایی  اعمـال  در 
مدیریـت منابـع آب از ذی نفعـان عماًل 
سـلی شـده فکـر می کنید ایـن کارها 
و سیاسـت های یکسـال بـرای اقلیـم 
پهناور و متفاوت مناسـب بوده اسـت؟
خزاعـی: ببینیـد مگـر مـا چیـزی مهمتر 
از آب داریـم؛ »و مـن المـاء کل شـی حی«. 
بایـد همـه تالشـمان را برای تأمیـن و حفظ 
آن انجـام دهیـم، چـون بـه همـه چیـز مـا 
مربـوط اسـت. آب فقط تشـنگی نیسـت. در 
چنیـن شـرایطی آنچـه بـه بـروز مشـکالت 
دادن  دخالـت  عـدم  شـده  منجـر  کنونـی 
بخـش خصوصـی در مدیریـت منابـع آب و 
مصـرف آب قطعـاً یکـی از دالیلی اسـت که 
در پدیـد آمـدن معضـل امروز نقش داشـته 

ست.  ا
 مـورد دیگـر فرهنـگ مصرف آب اسـت. 
مـا در دوره ای نه چنـدان دور برای جمعیتی 
20 تـا 30 میلیون نفـری بایـد برنامه ریـزی 
می کردیـم و منابـع ما هم به نسـبت بیشـتر 

بود و امروز بـرای جمعیتی 80 میلیون نفری 
برنامه ریـزی کنیـم و منابع مـان هـم  بایـد 
تحلیـل رفته انـد. در چنیـن شـرایطی نـوع 
برخوردمـان هنوز عـوض نشده اسـت. همان 
طـوری کشـاورزی می کنیـم کـه 50 سـال 
قبـل کشـاورزی می کردیم. بنابرایـن باید به 
ایـن مسـأله دقـت کنیـم کـه مصرف کننده 
مـا امـروز بایـد آگاه بـه منابـع آب باشـد و 
بدانـد اگـر همیـن رونـد مصـرف ادامـه پیدا 
کنـد بـا چـه عواقبـی مواجـه خواهـد شـد. 
تجدیدنظـر  مصـرف  نحـوه  در  بایـد  پـس 
کنیـم. نکتـه دیگری که بسـیار حائز اهمیت 
اسـت مسـأله سـرمایه گذاری در ایـن عرصه 
اسـت. اگـر کشـاورز ما 6 مـاه از سـال آب را 
در کرت هـا و جویبارهـا رها کرده و اسـتفاده 
می کنـد و 6 مـاه دیگـر سـال آن را بـه امان 
خـدا رها می کنـد قطعـاً نمی تـوان از آب به 
عنـوان یـک سـرمایه حیاتی محافظـت کرد. 
بنابرایـن مـا بایـد بـه مقولـه »اقتصـادآب« 
توجه ویژه داشـته باشـیم و بخش خصوصی 
را در ایـن زمینـه دخالـت دهیم. اگـر مقوله 
آن  بگیـرد  قـرار  توجـه  مـورد  آب  اقتصـاد 
وقـت بایـد محاسـبه کنیـم بـرای تولیـد هر 
انـرژی  چقـدر  کشـاورزی  محصـول  کیلـو 
می گذاریـم و چقـدر آب مصـرف مي کنیم و 
سـپس ارزش به دسـت آمده از این محصول 
چقـدر می شـود. در چنیـن شـرایطی اسـت 
کشـت  الگـوی  سـراغ  اسـت  ممکـن  کـه 

برویم. دیگـری 
دربـاره  اسـت  الزم  کریـم:  حاجـی 
کشـاورزی توضیحـی دهـم. کشـاورزی در 
بحث هـای مربـوط بـه بحـران آب برجسـته 
آن  مصرفـی  آب  حجـم  چـون  می شـود 
باالسـت. امـا اگر بحـث جانمایـی صنایع در 
کشـور بررسـی کنیـم و یـا جانمایـی ایجـاد 
شـهرهای جدیـد یا توسـعه شـهرهای قدیم 
را بررسـی کنیـم، می بینیـم کـه مشـکالتی 
را ایجـاد کرده انـد. شـما بـه الگوی اسـتقرار 
صنایـع فـوالد نـگاه کنیـد. به توزیـع صنایع 
شـهری  توسـعه  کنیـد.  نـگاه  پتروشـیمی 
همیـن طـور. االن شـهرجدید هشـتگرد بـه 
گونـه ای جانمایی شـده کـه اصاًل بـه بحران 
آب دشـت قزویـن توجهـی نشده اسـت. در 
حـال حاضـر بـه شـدت ایـن منطقـه بحران 
جـدی آب دارد. بـا ایـن توضیـح مي خواهـم 
بگویـم نبـود دو مولفـه در برنامه ریزی هـای 
مـا مشـهود اسـت کـه نتیجـه آن در بـروز 
پدیـده و بحـران آب نقـش داشـته اسـت. 
یکـی فقدان تشـکل هایی که در کنـار دولت 
در تصمیم سـازی ها نقـش داشـته باشـند و 
دیگـری فقـدان سـند آمایـش سـرزمین به 

صـورت جامـع اسـت.
اتفاقـا یـک پرسـش اساسـی هـم 
همیـن اسـت کـه آیـا مـا مطابـق بـا 
شـرایط اقلیمی سیاسـت های مختلفی 
اتخـاذ کرده ایم یا نه. اما پیـش از ورود 
به بحث آمایش سـرزمین الزم اسـت از 

موضوع دیگری بپرسـیم کـه با مبحث 
شده اسـت.  همنشـین  آب  بحـران 
موضـوع سدسـازی در سـال های اخیر 
مـورد انتقـاد بسـیاری از کارشناسـان 
محیـط زیسـتی بوده اسـت. از طرفـی 
وقتی سـد سـاخته می شـود انبوه آبی 
که پشـت آن جمـع می شـود انتظار و 
مطالبه تأمیـن آب ایجـاد می کند، بعد 
بحث هـای انتقـال آب بیـن حوضـه ای 
پیـش می آیـد. آیـا سدسـازی مـا در 
بـروز بحران آب نقش نداشـته اسـت ؟
مسـگرپور: سـابقه سدسـازی در کشور ما 
بسـیار و ریشـه در تاریخمـان دارد. فلسـفه 
سدسـازی هـم حفظ آب بـرای تمـام دوران 
کشـت و ایجـاد تعـادل بیـن دوران ترسـالی 
از دیربـاز  ایـران کـه  اسـت.  و خشکسـالی 
کشـوری خشـک بـوده سـابقه هزارسـاله در 
سدسـازی دارد. بنابرایـن نگاهـی بـه تاریـخ 
ایـران نشـان می دهـد کـه ایـن تکنولـوژی 
در گذشـته نیـز بـوده و سـدهای تاریخی ما 
نیـز مؤیـد همین موضوع اسـت. اما پرسـش 
ایـن اسـت که آیـا همه جا باید سدسـاخت؟ 
بوده اسـت؟  کجـا  از  آن  طـرح  پیدایـش 
متأسـفانه در گذشـته بـه این موضـوع توجه 
خـاص می شـد و مطالعات آمایش سـرزمین 
بـرای اجـرای آن انجام می شـد و شـیوه های 
تأمیـن آب نیـز مطالعـه می شده اسـت. امـا 
در دوران اخیـر تصمیمـات بـرای سدسـازی 
بـا  ویـژه  بـه  شـده  بخشـی نگر  و  سیاسـی 
و  مختلـف  مناطـق  نماینـدگان  حضـور 
روسـتاها و شـهرهای کوچـک ایـن تلقی به 
وجـود آمـده کـه هـر روسـتا و هـر شـهری 
بـرای تأمیـن آب شـرب و کشـاورزی سـد 
می خواهـد و ایـن شـده نهضت سدسـازی و 

توسـعه یافتـه اخیـر ما. 
بـه نظرمـن کسـانی کـه سـد را طراحی 
سـهم  زیسـت،  محیـط  سـهم  می کننـد 
صنعت، سـهم کشـاورزی و سـهم شـرب و 
شـبکه آبیـاری پایین دسـت را در مطالعـه 
پیش بینـی  و  می بیننـد  خـود  طـرح  و 
می کننـد ولـی مهـم نحـوه بهره بـرداری از 
سـد اسـت. آنـان کـه از سـد بهره بـرداری 
می کننـد یـا تحـت فشـارهای مختلـف، یا 
محیـط  سـهم  کار،  ایـن  دانـش  نداشـتن 
زیسـت را حـذف می کننـد یـا سـهم یـک 
بخـش را بـه دیگـری یـا همه را بـه بخش 
شـرب اختصـاص می دهنـد. امـا می دانیـد 
هـم  بین المللـی  قوانیـن  کـه  همان طـور 
تأکیـد دارد مـا نبایـد بیـش از 40درصـد 
از حجـم آبهـای تجدیدپذیرمـان را مصرف 
کنیـم و مصـرف مـازاد بـر 40درصـد مـا 
و  می کنـد  بحـران  و  مشـکل  دچـار  را 
وارد  آسـیب  محیطمـان  اکوسیسـتم  بـه 

 . می کنـد
از وقتـی دولـت متولـی بخـش آب شـده، 
بـه بخـش مهندسـی موضـوع توجـه کـرده 
ذی نفعـان  تصمیم گیریهـا  در  نتیجـه  در  و 
را توجـه نکرده اسـت. درواقـع ایـن سیسـتم 
سیسـتم  همـان  جایگزیـن  بایـد  جدیـد 
یـا کاریـز می شـد و دوبـاره همـان  قنـات 
همـکاری، مدیریـت در منابـع و مصرف باید 
بـر آن اعمـال می شـد. در واقـع دولـت بایـد 
ذی نفعـان را نسـبت بـه سیسـتم جدیـد آو 
نحـوه بهره بـرداری از آن موزش مـی داد . در 
ایـن حالـت ذی نفعـان گمـان می برنـد کـه 

منابـع آب بی پایـان اسـت .
یک نکتـه دیگر هـم هسـت. انتقاد 
دیگـر بـه سدسـازی های ایـران ایـن 
اسـت کـه بـا توجـه بـه همـان اقلیم 
بیابانـی و درجـه حـرارات  خشـک و 
باالی کشـورمان سـدها موجب تبخیر 

. می شـوند  اسـتحصال شـده  آب 
مسـگرپور: موضوع تبخیر انتقاد درسـتی 
اسـت اما تبخیر آب پشـت سـدها به همان 
سیسـتم  در  تبخیـر  کـه  اسـت  نسـبتی 
صـورت  کشـاورزی  در  غرقابـی  آبیـاری 
سـطحی  آبیـاری  وقتـی  مـا  می گیـرد. 
می کنیـم هـم همیـن تبخیـر را داریـم. بـه 
ایـن نکتـه توجه داشـته باشـیم کـه تبخیر 
تکنولوژي هـای  بـا  را  سـدها  دریاچـه   در 
مـدرن می تـوان کاهـش داد. امـا ایـن مهم 
اتفـاق نمی افتـد مگـر آب بـه عنـوان یـک 
کاالی اسـتراتژیک و اقتصـادی دیـده شـود 
تـا هزینه هـای مدیریت بهره بـرداری آب در 
به کارگیـری تکنولوژی هـای جدیـد توجیـه 

کند. پیـدا 

سدها متهمان اصلی بحران آب در ایران؟

تا نقشه جامع آب کشور نباشد نمی توانیم سدسازی را زیر سوال ببریم

جامعه

افقی
1-پیلتـن و شـیرافکن- بیشـترین چیزی که مهاجـران را آزار می 

هد د
2-دانـه خوشـبو- هرچـه کـه رطوبـت را بـه خـود حـذف کنـد- 

خیس
3-تنبیه بدنی- دنبال- حاجت و مقصود

4-زمان استراحت- پیشه تازه
5-بوجود آوردن آشفتگی

6-قورباغه درختی- محقق و مستشـرقی کـه درباره ایران تحقیق 
می کنـد- ویتامین جدول

7-خاندانـی کـه از ابتـدای خالفت بنـی عباس متصـدی کارهای 
مهـم بـوده و از حسـن شـهرت زیـادی برخـوردار بودنـد- صفـت 

فاعلـی خریدن
8-بدی و فساد- ابریشم ناخالص- آغشته به زهر- باران اندک

9-دارای نام مشترک بودن- نانوایان
10-ابـر کـم ارتفـاع- از بناهـای برجسـته و تاریخی تهـران- بوی 

رطوبت
11-نامـی کـه بـه دوره اسـتبدادی حکومت محمدعلی شـاه داده 

شـده است.
12-از آن سو کارشان گرفتن چروک لباس است- قیمتی بودن

13-اسب قهوه ای رنگ- رفیق و دوست- جوانه درخت
14-از سازهای ضربی- خانه بادگیر دار- برابر هزار کیلو

15-حلقـه فلزی در خودرو که میله انتقال نیـروی موتور درداخل 
آن حرکت می کند- هماهنگی در موسـیقی

عمودی
1-یکـی از آهنگهـای موسـیقی ایرانـی بـه معنـای فتنه گـری با 

زیبایی- تشـابه
2-پهلوان - ناز و غمزه - از نتهای موسیقی

3-کتابها - عقاید - سرشک
4-تقاضای رحم و شفقت - زغنگها

5-جمله کوتاه طنز
6-عامـل وراثـت - امـوری کـه در آن بـه خطـا و اشـتباه افتنـد - 

همراهی حـرف 
7-از آن سـو فلزی سـفید متمایل به آبی اسـت که برای سـاخت 
قطعـه هـای حـروف چاپخانه با سـرب مخطوط می کننـد - فقرا 

و سائالن
8-شکم بند - خو و الفت - فضای خالی از هوا - اسم ترکی

9-دراصطـالح بـه چیزی می گوینـد که موجب آزار دایم باشـد - 
از تأسیسـات آبی و با اهمیت خوزسـتان

10-جنـس قـوی - رد کوچـک بـرای کشـف و حـل مسـأله - از 
منفی پیشـوندهای 

11-بـا بـروز خشکسـالی یکـی از بزرگتریـن مشـکالت تولیـد 
کننـدگان میـوه اسـت

12-معامله ای که پایاپای نباشد - اعتفاد به عالم ارواح
13-شرارت - شکاف کوچک - سختی و تعب

14-صنم - از شهرهای مرکزی ایران - پیکر و قالب
15-جالی وطن- نامریی
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مس کرمان 1            گل گهر 1

مس روی نوار تساوی
دربـی زودهنـگام کرمانی هـا در هفته سـوم برنده 
نداشـت. روز گذشـته 2 تیـم مـس کرمـان و گل 
گهـر سـیرجان )در هفتـه سـوم لیـگ آزادگان( که 
در ورزشـگاه شـهید باهنـر کرمـان بـه مصـاف هـم 
رفتـه بودنـد بـه نتیجـه ای بهتـر از تسـاوی دسـت 
نیافتنـد. در ایـن دیـدار مـس کرمـان بـا ترکیـب آرمـان شـهداد 
نـژاد، بهنـام داداش ونـد، محمدرضـا زینـال خیری، مجیـد ایوبی، 
احمدرضـا زنـده روح، سـجاد اژدر، محسـن دلیر، میـالد محمدی، 
علیرضـا قاسـمی، وحیـد اسـماعیل بیگـی، علیرضـا ابراهیمی و با 
سـرمربیگری منصـور ابراهیـم زاده بـه میـدان رفت. تیـم گل گهر 
سـیرجان هـم بـا ترکیـب پرویـز کریمـی، عیسـی پرتـو، مهـران 
گلـزاری، هـادی رکابـی، میـالد صادقیـان، علـی مرزبـان، پیمـان 
نامـور، رضـا محمودآبـادی، مهـدی جعفر پـور، مهـرداد آوخ، اکبر 
صغیـری بـه سـرمربیگری وینگـو بگویـچ بـه مصاف مـس آمد. در 
ایـن دیـدار وینگـو بگویـچ محـروم بـود و از روی سـکوها بـازی 
شـاگردانش را تماشـا می کـرد. حـدود 300 تماشـاگر از این بازی 
دیـدن کردنـد. خالصـه ای از گـزارش بـازی را در ادامـه بخوانیـد:

* گل اول بـازی توسـط بازیکـن شـماره 90 گل گهـر سـیرجان 
اکبـر صغیـری، در دقیقـه 12 بـه ثمـر رسـید. 

گل   39 دقیقـه  در  پنالتـی  نقطـه  روی  از  روح  زنـده  احمـد   *
تسـاوی مـس کرمـان را بـه ثمـر رسـاند.

ابراهیمـی از مـس کرمـان کارت زرد  * در دقیقـه 63 علیرضـا 
دریافـت کـرد.

* مهـرداد آوخ در دقیقـه 75 از تیـم گل گهـر، کارت زرد دریافت 
کرد.

* علـی مرزبـان بازیکـن گل گهـر بـا دریافـت کارت زرد دوم در 
دقیقـه 85 از بـازی اخـراج شـد.

* بـا ایـن تسـاوی مـس بـا 3 امتیـاز در رده دوازدهـم و گل گهر 
بـا 7 امتیـاز در جایـگاه اول قـرار گرفت.

اعتراض مربی گل گهر به داوری
ابراهیـم میرزاپـور مربـی گل گهـر سـیرجان در نشسـت خبری 
پایـان بـازی گفـت: »نتیجه تسـاوی عادالنه بـود امـا انتخاب داور 
اصفهانـی و داور چهـارم کـه کرمانـی بود، کمی شـبهه برانگیز بود 

و امیـدوارم کمیتـه داوران در چینـش داور بیشـتر دقت کنند.«
تساوی با گل گهر یعنی بهتر شدیم

منصـور ابراهیم زاده، سـرمربی مس  در واکنـش به صحبت های 
میرزاپـور گفـت: »اتفاقـاً مـا بیشـتر از گل گهـر از داوری متضـرر 
شـدیم و بـه اعتقـاد شـما کرمانی هـا و مـن، داوری آقـای صالحی 
آقـای  صحبت هـای  از  و  بـوده  بدشـانس  مـس  بـرای  همیشـه 

میرزاپـور متعجبـم.« 
وی ادامـه داد: »تیـم مـس روزبـه روز بهتـر و روان تـر از قبـل 
بـازی می کنـد و وقتـی پارسـال از گل گهـر شکسـت خوردیـم 
و امسـال مسـاوی کردیـم یعنـی بهتـر شـدیم.« سـرمربی مـس 
در پاسـخ بـه سـؤال خبرنـگار پیـام مـا در مـورد عـدم آمادگـی 
محسـن دلیـر اظهار کـرد: »محسـن بازیکـن خوبی اسـت اما دیر 
بـه مـا اضافـه شـد و زمـان می بـرد بـه مـرز آمادگـی برسـد، این 
اولیـن بـازی بـود که فیکس بـازی کـرد و در بازی های آتـی بهتر 

شـد.«  خواهد 
ابراهیـم زاده در پاسـخ بـه سـؤالی دربـاره عـدم بـازی فـرزاد 
او  کامـل  سـالمت  از  باشـگاه  سـایت  درحالی کـه  حسـین خانی 
نوشـته بود،گفـت: »بـه نظـر مـن فـرزاد از ناحیـه عضله پـا دچار 
مصدومیت اسـت و تا وقتی به سـالمت کامل نرسـد از او اسـتفاده 
نمی کنیـم، امـا چـرا سـایت باشـگاه از سـالمتی او نوشـته را مـن 

نمی دانـم.«
مس رفسنجان باخت

مـس رفسـنجان در ادامـه ناکامی هایـش بـا نتیجـه 2 بـر صفـر 
از راه آهـن تهـران شکسـت خـورد تا بـدون امتیـاز در رده هفدهم 

باشـد. جدول 

هادی کاربخش
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