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لغو سخنرانی عضو ارشد حزب 

کارگزاران اظهار بی اطالعی کردند
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کرمان با تنش 
آبی مواجه است
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رییس دانشگاه آزاد اسالمی رفسنجان:

مسیر کارآفرینی از ارتباط
دانشگاه و صنعت  می گذرد

   صفحه8

کرمان در دهه اول چله بزرگ زمستان نه سرما دیده و نه باران

شروع گرم زمستان
 در کرمان

لیدر جنجالی فوتبال کرمان در مصاحبه با » پیام ما«
همه اتهام ها را تکذیب کرد

»اکبر طوطی« به روایت خودش

روز   10 حالـی  در  کرمانی هـا 
ابتدایی چله بزرگ زمسـتان را پشـت 
از  خبـری  نـه  کـه  گذاشـته اند  سـر 
هوای سـرد بـوده و نـه بارانـی باریده 

اسـت.
شروع شـده  کرمـان  در  زمسـتان 
امـا خبـری از سـرما نیسـت. ایـن در 
حالی اسـت کـه چله بزرگ زمسـتان 
تـا 10 بهمـن( معمـوالً  )از اول دی 
را  سـال  یـک  روزهـای  سـردترین 
تشـکیل می دادنـد امـا دهـه اول این 
چلـه به جـای اینکـه سـرد باشـد، در 
کرمـان گـرم بـوده و کرمانی هـا ایـن 
روزهـا بـا لباس هـای تابسـتانی تردد 

ایـام  در  پارک هـا مجـدداً  می کننـد. 
از  خیلـی  و  شـده  شـلوغ  تعطیـل 
خانواده هـا فرصـت را مناسـب دیدند 
بـه  زمسـتانی!  گرمـای  ایـن  در  تـا 
»کرمـون گـردی« بپردازنـد. از طرف 
دیگـر خبـری هـم از بـاران نیسـت 
تـا خشـکی فصـل زراعـی 95-96 تا 
اینجـا در زمسـتان هـم ادامه داشـته 

. شد با
در روزهـای اخیـر دمـای هـوا در 
کرمـان همانند روزهـای میانی فصل 
بهـار بـوده اسـت. روز گذشـته دمای 
هـوا در اسـتان کرمان بیـن دو تا 24 
درجـه سـانتی گراد بـود و پیش بینـی 

می شـود امروز دما سـه تـا 24 درجه 
و فـردا سـه تـا 23 درجه سـانتی گراد 
باشـد. ایـن در حالی اسـت کـه دمای 
هـوا در روزهـای ابتدایـی دی مـاه 94 
سـردتر از دمـا در روزهـای اخیر بود. 
به عنـوان مثـل سـوم دی مـاه کمینـه 
دمـای کرمـان منفی هفت و بیشـینه 
دمـا 12 درجه بـود و در دیگـر روزها 
دمـا به این مقـدار نزدیک بـود اما در 
روزهـای گذشـته کمتریـن دمای هوا 
در کرمان منفی نشـده و بیشـینه آن 
به 29 درجه سـانتی گراد هم رسـیده 

ست ا
صفحه 2
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اخبار دانشگاه آزاد اسالمی

قهرمانی واحد کرمان در 
مسابقات فوتبال استان

واحـد کرمـان قهرمـان مسـابقات فوتبـال 
فوتبـال  مسـابقات  اختتامیـه  شـد.  اسـتان 
دانشـجویی برادران اسـتان کرمـان با حضور 
حمید میرزاده رییس دانشـگاه آزاد اسالمی، 
دانشـگاه،  ورزشـی  معـاون  دادکان  محمـد 
و  دانشـگاه  معاونیـن  و  مدیـران  از  جمعـی 
مسـئولین اسـتانی برگـزار شـد. بـه گزارش 
اداره روابـط عمومی دانشـگاه، ایـن رقابت ها 
طـی سـه روز و بـه میزبانـی دانشـگاه آزاد 
اسـالمی واحـد کرمـان برگـزار و در نهایـت 
شکسـت  بـا  کهنـوج  و  کرمـان  تیم هـای 
رقبـا، بـه ترتیـب عنـوان اول و دوم را از آن 
خـود کردنـد. تیم فوتبـال دانشـجویی واحد 
کرمـان بـا سرپرسـتی فریدون امیرشـکاری، 
بـازی  و  عسـکری  رضـا  محمـد  مربیگـری 
سـیروس بلند نظـر، مهدی بیـت اهلل آبادی، 
حسـین تهامـی زرندی، علی خلیلی، حسـن 
رفیعـی بلداجـی، علـی زاده محمودآبـادی، 
کیـان عبـاس پـور، ایمـان عباسـی، رسـول 
عسـکری، امیرحسـین عسـکری باقرآبـادی، 
نـادر کارور، محمـد امیـن کاظمیـان، رضـا 
کربالئـی محمـدی، میـالد کمالـی، رامیـن 
و  زاده  مهـدی  محمدمهـدی  محمـدی، 
علیرضـا زنگـی آبادی قهرمان اسـتان کرمان 

. شد

قهرمانی تیم تنیس 
واحد کرمان در مسابقات 

استان
کرمـان  واحـد  دانشـجویی  تنیـس  تیـم 
اسـتان شـد. مسـابقات  قهرمـان مسـابقات 
اسـالمی  آزاد  دانشـگاه  میـز  روی  تنیـس 
اسـتان کرمـان بـه میزبانـی واحـد کرمـان 
برگزار شـد.   به گـزارش اداره روابط عمومی 
واحـد کرمـان، در ادامـه مسـابقات اسـتانی 
دانشـجویی بـرادران، تیـم تنیـس روی میـز 
دانشـجویان پسـر واحـد کرمـان با شکسـت 
حریفـان عنـوان قهرمانـی ایـن رقابت هـا را 
از آن خـود کـرد. ایـن رقابت هـا بـا حضـور 
رفسـنجان،  سـیرجان،  کرمـان،  واحدهـای 
بردسـیر، زرنـد و کهنـوج در دو بخش تیمی 
تیمـی  بخـش  در  شـد.  برگـزار  انفـرادی  و 
واحـد سـیرجان  اول،  مقـام  کرمـان  واحـد 
زرنـد  و  رفسـنجان  تیم هـای  و  دوم  مقـام 
مشـترکا مقـام سـوم را بـه خـود اختصـاص 
انفـرادی  بخـش  در  همچنیـن  دادنـد. 
مسـابقات تنیس روی میز دانشـجویان پسـر 
اسـتان، سـبحان رفعتـی از سـیرجان عنوان 
قهرمـان و ابوالفضل آشـور ماهانـی از کرمان 
از  نکویـی  و حسـام  قهرمـان شـدند  نایـب 
واحـد زرنـد و محمد رسـتمی از رفسـنجان 
هـم مشـترکا در جایگاه سـوم قـرار گرفتند. 
تیـم کرمـان بـا مربیگـری محسـن بهرامـی 
نـژاد، سرپرسـتی پژمـان محسـنی و بـازی 
کریمـی،  مهـران  آشـورماهانی،  ابوالفضـل 
عبـاس دهقانـی، احمـد روانبخـش در ایـن 

رقابت هـا حاضـر شـد.

واحد کرمان قهرمان 
مسابقات تکواندو 

استان شد
برنـده  سـیرجان  و  کرمـان  واحدهـای 
مسـابقات تکوانـدو و کاراتـه اسـتان شـدند. 
کاراتـه  و  تکوانـدو  دانشـجویی  مسـابقات 
بـه  کرمـان  اسـتان  اسـالمی  آزاد  دانشـگاه 
بـه  شـد.  برگـزار  کرمـان  واحـد  میزبانـی 
گـزارش اداره روابـط عمومـی واحـد کرمان، 
دانشـجویان  ورزشـی  رقابت هـای  ادامـه  در 
پسـر واحدهای دانشـگاه آزاد اسالمی استان 
کرمـان، مسـابقات تکوانـدو و کاراتـه برگزار 
شـد و تیـم کرمان در رشـته تکوانـدو و تیم 
سـیرجان در رشـته کاراتـه با شکسـت رقبا، 
موفـق بـه کسـب عنـوان قهرمانـی شـدند. 
مسـابقات اسـتانی تکواندو و کاراته دانشـگاه 
حضـور  بـا  کرمـان،  اسـتان  اسـالمی  آزاد 
تیم هـای دانشـجویی از واحدهـای کرمـان، 
سـیرجان، رفسـنجان، زرنـد، بافت،جیرفـت 
تکوانـدو  تیـم  گردیـد.   برگـزار  کهنـوج  و 
مهـدی  سـید  ترکیـب  بـا  کرمـان  واحـد 
میرمعصومـی، فاضـل حسـینی، سـید علـی 
میرحسـینی، پـدرام قادری، میثم حسـینی، 
محمدرضـا حسـین خانـی، مهـدی مهـدی 
پـور و بـا مربیگـری خواجـه حسـنی در این 

درخشـید. خـوش  رقابت هـا 

کرمان ویچ

در  کرمانی هـا 
روز   10 حالـی 
ابتدایـی چله بزرگ 
پشـت  را  زمسـتان 
گذاشـته اند  سـر 
که نـه خبـری از هوای سـرد بوده 

اسـت. باریـده  بارانـی  نـه  و 
زمسـتان در کرمـان شروع شـده 
امـا خبـری از سـرما نیسـت. ایـن 
در حالـی اسـت کـه چلـه بـزرگ 
زمسـتان )از اول دی تا 10 بهمن( 
معمـوالً سـردترین روزهـای یـک 
امـا  می دادنـد  تشـکیل  را  سـال 
دهـه اول ایـن چلـه به جـای اینکه 
سـرد باشـد، در کرمان گرم بوده و 
کرمانی هـا این روزها بـا لباس های 
تابسـتانی تردد می کننـد. پارک ها 
مجدداً در ایام تعطیل شـلوغ شـده 
و خیلـی از خانواده هـا فرصـت را 
مناسـب دیدند تـا در ایـن گرمای 
زمسـتانی! بـه »کرمـون گـردی« 

بپردازنـد. از طـرف دیگـر خبـری 
هـم از بـاران نیسـت تـا خشـکی 
فصـل زراعـی 95-96 تـا اینجا در 
زمسـتان هـم ادامه داشـته باشـد.
زمستانی گرم تر از حد نرمال

اخیـر دمـای هـوا  روزهـای  در 
در کرمـان همانند روزهـای میانی 
فصل بهار بوده اسـت. روز گذشـته 
دمـای هـوا در اسـتان کرمـان بین 
دو تـا 24 درجـه سـانتی گراد بـود 
و پیش بینـی می شـود امـروز دمـا 
سـه تـا 24 درجـه و فـردا سـه تـا 
23 درجـه سـانتی گراد باشـد. این 
در حالـی اسـت کـه دمـای هـوا 
ابتدایـی دی مـاه 94  روزهـای  در 
سـردتر از دمـا در روزهـای اخیـر 
بـود. به عنـوان مثـل سـوم دی ماه 
منفـی  کرمـان  دمـای  کمینـه 
هفـت و بیشـینه دمـا 12 درجـه 
بـود و در دیگـر روزهـا دمـا به این 
مقـدار نزدیـک بود امـا در روزهای 

گذشـته کمتریـن دمـای هـوا در 
بیشـینه  و  نشـده  منفـی  کرمـان 
سـانتی گراد  درجـه   29 بـه  آن 
اول  تـا دهـه  اسـت  هـم رسـیده 
چله بـزرگ بـرای کرمانی هـا اصال 
زمسـتان  بـزرگ  چلـه  از  نشـانی 
سـال های پیـش نداشـته باشـد و 
بـر اسـاس گزارشـی کـه سـازمان 
منتشـر  گذشـته  روز  هواشناسـی 
کـرده، بـه نظر می رسـد زمسـتان 
امسـال در کرمـان گرم تـر از حـد 

نرمـال باشـد.
شـکل  در  کـه  همان طـور   
شـماره یـک می بینیـد، بر اسـاس 
سـازمان  فصلـی  پیش بینـی 
و  بهمـن  دی،  در  هواشناسـی، 
اسـفند سـال جاری میانگیـن دما 
در مناطـق تیره رنـگ کـه اسـتان 
می شـود،  شـامل  هـم  را  کرمـان 
بین 0.5 تا 1.5 درجه سـانتی گراد 
بیشـتر از حـد نرمـال خواهـد بود.

کاهش 100 درصدی بارش
روز   10 در  بـارش  میانگیـن 
اسـتان  در   95 زمسـتان  ابتـدای 
بـوده  میلی متـر  صفـر  کرمـان 
اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه 
دی مـاه  یکـم  از  گذشـته  سـال 
بـارش  میانگیـن  دی مـاه   10 تـا 
میلی متـر   22.5 اسـتان  ایـن  در 

میـزان  می دهـد  نشـان  کـه  بـود 
بارندگی در اسـتان کرمـان در 10 
روز اخیـر نسـبت بـه همیـن بـازه 
زمانـی در سـال 94، 100 درصـد 

اسـت. کاهش یافتـه 
دی مـاه   10 تـا  دی  یکـم  از   
بارندگـی  میـزان  بیشـترین   ،94
و  رابـر  ارزوئیـه،  بـه  مربـوط 

 30.9 و   32  ،41 بـا  سـیرجان 
کمتریـن  و  بارندگـی  میلی متـر 
قلعـه  بـه  بـارش مربـوط  میـزان 
 ،13 بـا  انـار  و  کوهبنـان  گنـج، 
15.9 و 16.2 میلی متـر بارندگـی 
بـوده اسـت. همچنیـن در شـهر 
کرمـان 19.3 میلی متـر بارندگی 

داشـتیم. زمانـی  بـازه  ایـن  در 

کرمان در دهه اول چله بزرگ زمستان نه سرما دیده و نه باران

شروع گرم زمستان در کرمان

پیـام مـا- خبـر لغو سـخنرانی حسـین 
مقامـات  توسـط  جیرفـت  در  مرعشـی 
قضایی در حالی منتشـر شـد که دادستان 

جیرفـت آن را تکذیـب کـرد. 
شـد  اعـالم  کـه  بـود  گذشـته  هفتـه 
حـزب  ارشـد  عضـو  مرعشـی،  حسـین 
کارگزاران سـازندگی دهم دی ماه در جمع 
اصالح طلبـان جیرفـت سـخنرانی می کند. 
ایـن خبـر بـا واکنـش برخـی اصولگرایان 

جیرفتـی روبـرو شـد. به طوری کـه فرج اهلل 
عارفـی، نماینـده جیرفـت در مجلس نهم 
کـه مواضـع مشـترکی بـا دلواپسـان دارد، 
به تندی از سـخنرانی مرعشـی در جیرفت 
هـم  مجـازی  فضـای  در  کـرد.  انتقـاد 
نامـه ای بـه امضـای جمعـی از انقالبیـون 
ایـن شهرسـتان در مخالفـت با سـخنرانی 

مرعشـی منتشـر شـد. 
بـود:  آمـده  نامـه  ایـن  از  بخشـی  در 

سـالروز  تـا  بیشـتر  روز  دو  »درحالی کـه 
نهـم دی مـاه ۸۸ نمانـده و مـردم خالـق 
این حماسـه تاریخـی در جای جـای ایران 
اسـالمی برای گرامیداشـت ایـن روز آماده 
می شـوند و ازجملـه مردم بصیـر و انقالبی 
دارالوالیـه جیرفـت که هرسـاله بـا حضور 
و اجتمـاع باشـکوه خـود نگذاشـته اند این 
حماسـه رنـگ فراموشـی بـه خـود بگیرد 
امـا هم زمـان عـده ای اصالح طلـب هـم در 
گوشـه ای از این شـهر در تدارک اجتماعی 
بـرای اسـتقبال از یـک محکـوم فتنـه آن 
سـال و فـرش قرمـز پهـن کـردن بـرای او 
بـه فاصلـه زمانی کمتـر از یـک روز از این 
یـوم ا... تاریخـی در ایـن شـهر هسـتند!« 
فشـار برای لغو سـخنرانی حسین مرعشی 
همچنان ادامه داشـت که عصر چهارشنبه 
گذشـته، سـایت کهـن دقیانـوس مـا بـه 
نقـل از مجید رسـتمی، دادسـتان عمومی 
و انقـالب شهرسـتان جیرفـت نوشـت که 
»سـخنرانی حسـین مرعشـی که قرار بود 

روز جمعـه در ایـن شـهر برگـزار گـردد به 
دالیـل امنیتـی و با نظر مرجـع قضایی لغو 
شـد.« ایـن سـایت کـه جـزو رسـانه های 
دسـت راسـتی جیرفـت به شـمار مـی رود 
در ادامـه ایـن خبـر، بـه تنـش و درگیری 
در بیـن اصالح طلبـان جیرفت اشـاره کرده 

بود. 
همچنیـن این رسـانه حکـم محکومیت 
حسـین مرعشـی به علـت حـوادث ۸۸ را 

بازنشـر کـرده بود. 
بی اطالعی مسئوالن جیرفت

 از لغو سخنرانی
بااین حـال احمد امینـی روش، فرماندار 
جیرفـت در ایـن رابطـه بـه »پیـام مـا« 
گفـت: »هیچ درخواسـتی برای سـخنرانی 
تأمیـن  شـورای  در  مرعشـی«  »حسـین 
کـه  نگردیـده  ارائـه  شهرسـتان جیرفـت 
روز  او  شـود.«  لغـو  یـا  صـادر  مجـوزی 
گذشـته هـم بـه خبرگـزاری ایسـنا گفت 
سـخنرانی  قصـد  ایشـان  »این کـه  کـه 

جریـان  در  خیـر  یـا  دارنـد  جیرفـت  در 
نیسـتم، شـاید ایشـان قصد سـخنرانی در 
شهرسـتان جیرفت داشـته و اکنون صالح 
دانسـته کـه ایـن سـخنرانی را لغـو کند.« 
رسـتمی،  از  نقـل  بـه  همچنیـن  ایسـنا 
دادسـتان جیرفـت نوشـت: »اصـاًل قراری 
نبـود  ایشـان در جیرفـت  بـه سـخنرانی 
کـه لغـو گـردد.« وی تأکیـد کـرد: »مـا 
جیرفـت  در  ایشـان  این کـه  جریـان  در 

سـخنرانی داشـته باشـد، نیسـتیم.«
واکنش مرعشی

حسـین مرعشـی امـا در ایـن خصـوص 
گفـت: »ایـن سـخنرانی لغو نشـده و فقط 
افتـاده  تعویـق  بـه  آن  برگـزاری  زمـان 
اسـت.« وی دلیـل ایـن تعویق را نداشـتن 
زمـان حضـور بـرای برخـی از کسـانی که 
قرار بود در این مراسـم سـخنرانی شـرکت 
کنند دانسـت و گفت: »سـخنرانی ام مجوز 
برگـزاری دارد و در روزهـای آینـده برگزار 

شـد.« خواهد 

فرماندار و دادستان جیرفت از لغو سخنرانی عضو ارشد حزب کارگزاران اظهار بی اطالعی کردند

چرایی سخنرانی نکردن مرعشی در جیرفت

سوژه

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir

پایـگاه خبـری »کرمـان نـو« نوشـت: 
شـورای  نشسـت  در  کرمـان  اسـتاندار 
در  کرمـان  اسـتان  عمومـی  فرهنـگ 
قاتـل  هنـگام  زود  دسـتگیری  خصـوص 
زود  دسـتگیری  گفتـه  فهـرج  جنایـت 
اطالعاتـی  اشـراف  از  نشـان  وی  هنـگام 

اسـتان کرمان اسـت. رزم حسـینی گفت 
کـه ایـن اتفـاق ریشـه در فقـر و جهـل 
فرهنگی دارد. مشـکالت اقتصادی منشـاء 

اسـت. اجتماعـی  آسـیب هـای 
قاتـل  دسـتگیری  بـه  اشـاره  بـا  وی   
ظـرف ۷2 سـاعت بیـان کـرد کـه ضریب 

امنیت و اشـراف اطالعاتی اسـتان بسـیار 
باالسـت. اسـتاندار در خصـوص اقدامـات 
صـورت گرفته در زمینـه اقتصاد مقاومتی 
گفـت : » بایـد با فرهنگ سـازی مناسـب 
جامعـه  در  مقاومتـی  اقتصـاد  فرهنـگ 
نهادینـه شـود. رسـانه هـا در ایـن زمینه 

بایـد تـالش کنند.«
رزم حسـینی از عـدم ترویـج اقتصـاد 
مقاومتـی انتقـاد کـرد و گفـت کـه برخی 
از مـردم هنـوز بـا تعریف صحیـح اقتصاد 
مقاومتی آشـنا نیسـتند. اقتصاد مقاومتی 
امکانـات  از  اسـتفاده  بـا  مـردم  یعنـی 
موجـود بـا هزینـه کـم بیشـترین درآمـد 

را بـه دسـت آوردنـد. 
وی بیـان کرد کـه برای به بـاور تبدیل 
همـه  بایـد  مقاومتـی  گفتمـان  شـدن 
رسـانه ها  کننـد.  همـکاری  هـا  دسـتگاه 
کارهـای خـوب و امیدبخـش مدیـران را 

تبلیـغ کننـد. بایـد بـا مدیریـت صحیـح 
بـرای  فرصـت  از همـه  و حسـاب شـده 
کـرد.  سـازی  ظرفیـت  نظـام  و  انقـالب 
اسـتاندار کرمـان در خصـوص مبـارزه بـا 
حاشـیه نشـینی گفته اگر اقـدام به موقع 
انجـام نمی شـد وسـعت شـهر کرمان 20 

هـزار کیلومتـر افزایـش یافتـه بـود.
 وی از رتبـه نخسـت اسـتان در زمینه 
مبـارزه با زمیـن خواری خبـر داد و گفت 
کـه در کرمان 3هـزار و 600 هکتار زمین 
رفع تصرف شـده. رزم حسـینی ادامه داد 
کـه در برخـی نقاط اسـتان 4هـزار حلقه 
چـاه وجـود داد در حالـی کـه بهـره وری 
کشـاورزی در آن مناطـق بسـیار پاییـن 
اسـت. نبـود اقتصاد مناسـب در روسـتاها 
علت مهاجرت روسـتائیان به شـهر اسـت. 
اسـتاندار گفـت طرح نجـات در کرمان 
آن  هـدف  کـه  اسـت  انجـام  حـال  در 

اسـت.  اجتماعـی  هـای  آسـیب  کاهـش 
رزم حسـینی افـزود کـه  شـاخص هـای 
امنیتـی در شهرسـتان قلعـه گنـج به ۷0 
درصـد افزایـش پیدا کرده کـه این نتیجه 
اقدامـات صـورت گرفتـه در زمینه اقتصاد 
بـا گرامیداشـت 9  اسـت. وی  مقاومتـی 
دی گفـت مـردم پایـه هـای اصلـی نظام 

. هستند
 او بیـان کـرد کـه از 9 میلیـون هکتار 
کشـور  در  شـده  انجـام  کاداسـتر  طـرح 
اسـتان  بـه  مربـوط  هکتـار  2میلیـون 
کرمان اسـت. رزم حسـینی افـزود والیت 
فقیـه زمانـی اسـتحکام پیدا مـی کند که 
سـران قوا و دسـتگاه ها عملکـرد مطلوب 
داشـته باشـند. وقتـی کـه رهبـری بحث 
اقتصـاد مقاومتـی را مطـرح مـی کننـد 
همـه بایـد بـرای ایـن اصـل بـه صـورت 

جـدی تـالش کننـد.

ضریب امنیت و اشراف اطالعاتی استان باالست
 خبر

ه 1
مار

 ش
کل

ش

پدیده »النینا« تا پیش بینی یک موسسه تحقیقاتی
پاییـز و زمسـتان  بارشـی در  گفتـه می شـود یکـی از عوامـل کـم 
امسـال، پدیده »النینا« اسـت. »النینا« وضعیتی اسـت که در قسمت 
مرکزی و شـرقی اسـتوایی اقیانوس آرام، آب سـردتر از حالت طبیعی 
بارش هـا  کاهـش  موجـب  اقیانوسـی  دمـای  تغییـر  ایـن  و  می شـود 
می شـود. معمـوالً در سـال هایی کـه پاییـز و زمسـتان از بـروز »النینا« 
متأثـر می شـوند، نبایـد انتظـار تَرسـالی و بارش هـای مناسـب داشـته 
باشـیم بلکـه بـا کاهـش بارش هـا و از طـرف دیگر سـردی بیشـتر هوا 
مواجـه می شـویم. مرکـز اقیانوس شناسـی آمریـکا پیش بینـی کـرده 
کـه بعـد از وقـوع »ال نینـو« در  سـال گذشـته و افزایـش چشـمگیر 
بارندگـی، امسـال پدیده »النینا« سـالی کم بارش را بـه دنبال بیاورد. 
از طـرف دیگـر چنـدی پیـش محققان موسسـه ماکس پالنـک آلمان در 
تحقیقـات 30 سـال اخیـر خـود بـر روی 29 کشـور در خاورمیانـه از 
جملـه ایـران بـه ایـن نتیجـه رسـیدند تا نیمـه قـرن 21، دمای هـوا با 
سـرعتی دو برابـر متوسـط جهانـی افزایـش خواهـد یافـت و دمای هوا 

در زمسـتان تـا دو و نیـم درجـه زیادتـر می شـود.

کرمان
سومین استان کم بارش کشور

بـر اسـاس گـزارش سـازمان هواشناسـی، کرمـان سـومین اسـتان 
کـم بـارش کشـور از یـک مهـر تـا 10 دی 95 بـوده اسـت. میانگیـن 
بـارش در اسـتان کرمـان در این بـازه زمانی 5.5 میلی متـر بوده و تنها 
اسـتان های یـزد بـا 4.4 میلی متـر و خراسـان جنوبـی بـا 5.1 میلی متـر 

بارندگـی، از اسـتان کرمـان بـارش کمتـری داشـته اند. 
 48.4 زمانـی  بـازه  ایـن  در  هـم  کشـور  کل  در  بـارش  میانگیـن 
ابتدایـی  روز   10 بـه  مربـوط  آن  میلی متـر   11 کـه  بـوده  میلی متـر 
بـاران  بـارش  از  اسـتان کرمـان  کـه  زمسـتان 95 اسـت. روزهایـی 

اسـت. بـوده  بی بهـره 

کاهش 86 درصدی بارش در پاییز
در حالـی تاکنـون اسـتان کرمـان در زمسـتان رنگ بـاران را ندیده که 
بـر اسـاس گـزارش سـازمان هواشناسـی کشـور، در پاییـز سـال جـاری 
میانگیـن بـارش در اسـتان کرمـان 5.5 میلی متـر بـوده اسـت. ایـن در 
حالی اسـت که در پاییز 94، میانگین بارش در کل اسـتان 40 میلی متر 
بوده اسـت که نشـان می دهد 86.25 درصد بارندگی در اسـتان کرمان 

در پاییـز 95 نسـبت بـه پاییـز 94 کاهش یافته اسـت.
 بیشـترین بـارش در پاییـز 95 مربـوط بـه بافـت، رابـر و ارزوئیـه بـا 
20.9، 17.3 و 14 میلی متـر بارندگـی بـوده و کمتریـن بارندگـی در ایـن 
بـازه زمانـی مربوط به کهنوج، منوجان و فهرج بـا 1.1، 1.3 و 1.8 میلی متر 

بوده اسـت. 
در شـهر کرمـان هـم در این بـازه زمانی 3.4 میلی متر باران داشـتیم. 
در پاییز 94، در شـهر کرمان 22.2 میلی متر باران داشـتیم. بیشـترین 
بارندگـی مربـوط بـه منوجـان بـا 106.8 میلی متـر و کمتریـن بارندگـی 

مربـوط بـه کوهبنـان بـا 13.1 میلی متـر بوده اسـت. 
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چنـد مـاه مانـده بـه انتخابات، 
هاشمي رفسـنجاني  آیـت اهلل 
آمریـکا  انتخابـات  تأثیـر  دربـاره 
و  ایـران  داخلـي  مسـائل  بـر 
آینـده  انتخابـات  پیش بینـي 
ایـران  در  ریاسـت جمهوري 
حاکـي  ظواهـر  گفـت.  سـخن 
اصولگرایـان  کـه  اسـت  ایـن  از 
بـا  رقابـت  بـراي  جـدي   تالشـي 
یک دوره اي کـردن  و  روحانـي 
آغـاز  او  ریاسـت جمهوري 
رخ  اگـر  کـه  اتفاقـي  کرده انـد. 
دهـد، عـرف دودوره اي بـودن یک 
را  ایـران  در  رئیس جمهـوري 
بـراي نخسـتین بار تغییـر خواهـد 
تشـخیص  مجمـع  رییـس  داد.  
اسـت  معتقـد  نظـام  مصلحـت 
روحاني سـال 96 دوبـاره منتخب 
و  مي شـود  ریاسـت جمهوري 
نـدارد.  وجـود  نگرانـي  جـاي 
آنچـه مي خوانیـد، پاسـخ آیـت اهلل 
هاشمي رفسـنجاني به دو پرسـش 
سیاسـي روزنامـه »شـرق« اسـت.
  االن یـک تصـور عمومی 

کـه  دارد  وجـود  جامعـه  در 
انتخابـات آمریـکا بر مسـائل 
بـا  اثـر دارد.  ایـران  داخلـی 
رئیس جمهـوري  انتخـاب 
آمریکا فکـر می کنند  جدیـد 
تغییراتـی در وضعیـت دولت 
مي آیـد  وجـود  بـه  ایـران 
سـخت تر  آنهـا  بـرای  کار  و 
می شـود یـا اگـر دموکرات ها 
بـرای  می آمدنـد،  کار  روی 
سیاسـت ایـران بهتـر بـود؟ 
عمومـی،  تصـور  ایـن  البتـه 
خیلـی جـدی نیسـت. خوب 
جدیـد  مصوبـه  بـه  اسـت 
تمدیـد تحریم هـا هم اشـاره 

بفرماییـد.
اسـتنباط  کـه  این گونـه 
می کنیـم و آقـای ظریـف و آقـای 
صالحـی هـم می گوینـد، تأثیرش 
روانـی اسـت، چیـز تـازه ای اتفاق 
اختیـار  نمي  افتـد. تمدیـد آن در 
10سـاله  نبـود،  آمریـکا  دولـت 
تمدیـد شـده بـود و امسـال بنـا 
دوره  دو  کـه  شـود  تمـام  بـود 

در  می شـد.  تمـام  آن  10سـاله 
اختیـار کنگـره بـود، کنگـره هـم 
بـود.  مخالـف  برجـام  بـا  اول  از 
نکتـه مهـم این اسـت که آیـا این 
کار ملغی االثـر اسـت؟ البتـه ایـن 
ملغی االثـر در برجـام آمـده؛ یعنی 
جـزء وظایف رئیس جمهور اسـت، 
زیـرا در قانـون آنها همین اسـت و 
می توانـد اثـر اینهـا را ملغـی کند، 
عمـل  برجـام  بـه  بخواهنـد  اگـر 
بایـد  اسـت.   این گونـه  کننـد، 
دیـد که ترامـپ چـه کار می کند، 
کـه  حرف هایـی  بـا  ترامـپ  روی 
حسـاب  نمی تـوان  زده،  تاکنـون 
کـرد. او هـر لحظه مطلـب تازه ای 
دوسـتانش  بعـد  و  می گویـد 
مطلـب  و  می کننـد  نصیحتـش 
دیگـری می گویـد.  چـون خیلـی 
در کار سیاسـت نبـوده و بیشـتر 
خـودم  اسـت.  بـوده  تجـارت  در 
بکنـم  قضاوتـی  نمی توانـم  هنـوز 
را  او  کـه چـه کار خواهـد کـرد. 
اسـت  معلـوم  امـا  نمی شـناختم؛ 
کـه االن کنگـره بـا مـا نیسـت و 

ایـن روشـن اسـت، چـون بـدون 
مخالـف و فقـط بـا یـک مخالـف 
تمدیـد  را  ایـن  مجلـس،  دو  در 
کردنـد. البته خودشـان توجیهاتی 
کـه  نمی دانـم  مـن  و  می کننـد 
یـا  اسـت  واقعـی  توجیهـات  آن 
نـه؟ اگـر حرف هـا آن  گونه باشـد، 
مسـئله  ایـن  دربـاره  نمی تـوان 
پیش بینـی کرد و بایـد کمی صبر 
کنیـم. البتـه در اینجـا یک دفعـه 
حرکت هـای خیلـی تندی شـروع 
شـد که شـاید درسـت بـود، چون 
الزم بـود در مقابـل آنهـا حرکتـی 
بکننـد. بایـد ببینیم چه می شـود. 
و  هزینـه  بـدون  آنهـا  بـرای  امـا 
آسـان نیسـت، آنهـا می داننـد که 
را  برجـام  یک طرفـه  نمی تواننـد 
لغـو کننـد و ایـران را در منطقـه 
جایـی  ایـران  بگیرنـد.   نادیـده 
اسـت کـه وقتـی انقالب شـد، آن 
زنجیـره ای کـه از غـرب تـا شـرق 
و  بودنـد  کشـیده  شـوروی  دور 
شـوروی از همه جـا محاصـره بود، 
شکسـت؛ یعنـی بـا انقـالب ایران، 
زنجیـر  آن  اصلـی  دندانه هـای 
شکسـت. شـوروی می توانسـت از 
طریـق ایـران وارد آب هـای آزاد و 
گـرم در جنـوب شـود و کار کنـد. 
بـه نظـرم اهمیـت ایـران، هـم از 
لحـاظ جغرافیایـی هـم از لحـاظ 
و  خـاص  موقعیـت  هـم  معـادن، 
خیلـی چیزهـای دیگـر بـرای آنها 
روشـن اسـت و بایـد ایـران را در 
و  بگیرنـد  نظـر  در  سیاسـت ها 

گرفـت. نادیـده  نمی تـوان 
بـه  روحانـی  آقـای    
احتمـال زیـاد رئیس جمهـور 
امـا  هسـتند؛  بعـدی  دوره 
نگرانی هایـی  و  پیش بینی هـا 
هـم وجـود دارد، نگرانی هایی 
مطبوعـات  در  بیشـتر  کـه 
مطـرح می شـود یـا صاحـب 
می گوینـد،  سیاسـی   نظـران 
دال بـر این اسـت کـه امکان 
سـفارش  ایشـان  بـه  دارد 
شـود کـه نیاینـد یـا احتمال 
می دهنـد در تأییـد صالحیت 
بـه  شـوند.  مشـکل  دچـار 
از  دور  خیلـی  اینهـا  نظـرم 
می خواسـتم  اسـت.  ذهـن 
را  حضرت عالـی  نظـر  ابتـدا 

بدانـم؛ امـا مهم ترین مسـئله 
در  شـما  کـه  اسـت  ایـن 
انتخابات دیدید کـه در لحظه 
ناشناسـی  چهره هـای  آخـر 
کـه  همان طـوری  و  می آینـد 
تأکیـد کردیـد  حضرت عالـی 
قشـری از مردم وجـود دارند 
که راضـی نیسـتند، آیـا این 
نگرانـی وجـود دارد که چهره 
ناشـناخته ای  به اصطـالح 
بیایـد و دوبـاره بتوانـد افکار 
وجـود  کـه  را  انتقادهایـی  و 
دارد، مدیریـت کنـد و آقـای 
انتخابات دچار  روحانـی را در 

مشـکل کنـد؟
نیسـت؛  این گونـه  مـن  نظـر 
اوال خـود آقـای روحانـی مصمـم 
بـا  به تازگـی  بیایـد.  کـه  اسـت 
ایشـان صحبـت کـردم. به هرحال 
ایشـان در دور اول هـم بـه عنوان 
وظیفـه آمدنـد و حتـی آن موقـع 
کـه  نبـود  وضعـی  آمدنـد،  کـه 
کنـد.  پیش قـدم  را  خـودش  آدم 
و  خواسـتیم  ایشـان  از  مـا  همـه 
ایشـان قبـول کردنـد و آمدنـد. با 
هـم کـه بررسـی کردیـم، دیدیـم 
مجموعـه  در  مـا  تفکـرات  رأی 
افـق  و  نیسـت  زیـاد  داوطلب هـا 
بنابرایـن  نبـود؛  روشـن  خیلـی 
مـن هـم تصمیـم گرفتـم بیایـم، 
وقتـی مـن آمـدم، آقـای روحانی 
او  و  نباشـیم  نفـر  دو  کـه  گفـت 
انصـراف بدهـد، بـه ایشـان گفتم: 
فعـال هـر دو هسـتیم تـا ببینیـم 
چـه می شـود! اگـر الزم شـد، یک 
آمـدن مـن  نفـر کنـار مـی رود.  
هـم وظیفـه بـود؛ بـا خـودم فکـر 
کـردم اگـر االن نیایـم، پـس چـه 
زمانـی بایـد خدمـت کنـم؟ آمدم 
موجـی  یک دفعـه  کـه  دیدیـد  و 
و  گرفـت  را  ایـران  همـه  و  آمـد 
حالـت خیلی بشاشـی بیـن مردم 
پیـدا شـد و همـه امیدوار شـدند. 
افـراد جنـاح مقابل هم ترسـیدند 
و چـون ترسـیدند، فشـار آوردنـد 
کننـد  رد صالحیـت  را  مـن  کـه 
تـا مسـئله به قـول خودشـان حل 
شـود. پـس از آن، چـون هدف ما 
نجـات کشـور از آن وضع بود، من 
و بعضـی از دوسـتان بـه حمایـت 
آقـای روحانـی رفتیـم و مجموعه 

داد  هـم  دست به دسـت  علـل 
کـه مـردم هـم آمدنـد و ایشـان 
انتخـاب شـد. در ایـن سـال ها هم 
شـخصیت  چـه  کـه  داده  نشـان 
مجموعـه  بـا  و  دارد  کارآمـدی 
کـه  اعتبـاری  و  جهانـی  شـرایط 
پیـدا کـرده و منطـق درسـتی که 
دارد و راه درسـتی هـم برای اداره 
بـرای  گرفتـه،  پیـش  در  کشـور 
در  بیشـتر شـناخته شـد؛  مـردم 
مجمـوع بـه نظـرم خـوب پیـش 
شـاید  کـه  گفتـم  اسـت.  رفتـه 
باشـد؛  نداشـته  را  آرا  از  بعضـی 
ایشـان  آرای  شـرایط،  ایـن  امـا 
بعـدی  نکتـه  مي کنـد.  اضافـه  را 
ایـن اسـت کـه در مقابـل آقـای 
روحانـی کسـی نیسـت، شـما در 
بیـن اصولگراهـا و تندروها کسـی 
را نمی بینیـد کـه بتوانـد در مقابل 
آقـای روحانـی بایسـتد، حتی اگر 
همـه جمـع شـوند، بـاز در اقلیت 
اینهـا کـه  یعنـی همـه  هسـتند؛ 
یـک مجموعـه هسـتند، اقلیت اند. 
وارد  اشـخاص  را  قضیـه  ایـن 
انتشـار  می فهمنـد، به عـالوه االن 
آن قـدر  اطالع رسـانی  و  اخبـار 
وسـیع و زیـاد اسـت و آن قـدر در 
دنیـا تریبون وجـود دارد که مردم 
می توانند اسـتفاده و همه شـرایط 
را ارزیابـی کننـد. گاهـی بعضی از 
جوانـان مناطق دوردسـت کشـور 
کـه بـه دیـدارم می آینـد، چنـان 
با مسـائل آشـنا هسـتند و تحلیل 
کـه  می زننـد  حـرف  و  می کننـد 
می کنـد.  غـرور  احسـاس  انسـان 
مخالفـان  کـه  نیسـت  این گونـه 
شـعارها  بـا  بتواننـد  ایشـان 
فریـب کاری کننـد. بـه نظـر مـن 
پیـروزی  شـانس  کامـال  ایشـان 
دارد و هـم خـودش مصمم اسـت 
حمایـت  مـا  هـم  و  بیایـد  کـه 
می کنیـم. احتمـال رد صالحیـت 
آقـای روحانـی هـم بعیـد اسـت. 
مقـدار  یـک  هـم  آنهـا  خـود 
روشـن تر شـده اند. بـه نظـرم ایـن 
سیاسـت های  نمی افتـد.  اتفاقـات 
کلـی انتخابـات هـم کـه به تازگي 
منتشر شـد، دسـت هرکس را که 
بخواهـد قانـون را نادیـده بگیـرد، 
می بنـدد. بـه نظـر می رسـد آقای 

روحانـی ماندنـی اسـت.

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی:

مخالفان »روحانی« نمی توانند 
فریب کاری کنند

 یادداشت

نسخه »ظریف« برای 
دنیای بدون تروریسم

وزیـر خارجـه ایـران، در جدیدتریـن مقالـه خـود به 
و  پیدایـش  ریشـه های مختلـف  و  زمینه هـا  بررسـی 
گسـترش جریان های افراطی و تروریستی و راهکارهای 
مقابلـه بـا آن بـا هـدف ریشـه کنی جامـع ایـن پدیـده 
شـوم پرداختـه اسـت. در بخشـی از ایـن مقالـه  کـه با 
عنـوان »چگونه بـا زمینه های گسـترش  افراطی گری و 
 Iranian review  تروریسـم مقابله کنیم« در  مجلـه
of foreign affoirs بـه زبان انگلیسـی منتشرشـده، 
آمده اسـت: »امروزه درباره چالش سـهمگین تروریسـم 
و افراط گـری کـه جامعه جهانی با آن روبرو اسـت و هم 
چنیـن مبـارزه با ایـن پدیده و جلوگیری از گسـترش و 
در صـورت امکان ریشـه کنی نهایی آن، بسـیار سـخن 
گفتـه می شـود. صـرف نظـر از ایـن کـه کشـورهای 
مختلـف چـه موضعی نسـبت بـه ایـن دو پدیـده دارند  
یا جوهره سیاسـت رسمی کشـورهای مختلف در قبال 
آنهـا چیسـت، جامعـه جهانی بـا این باور مشـترک هم 
داسـتان اسـت کـه بایـد بـه فوریـت بـه ایـن معضالت 
پرداخـت و بـا مؤثرتریـن شـکل ممکـن از دسـت آنها 
خالصـی یافـت. در ضـرورت برخـورد بـا ایـن چالـش 
کمتریـن تردیدی وجود ندارد. فراسـوی مجادالت پایان 
ناپذیر رایج میان سیاسـتمداران، ایـن دو معضل همزاد 
یعنی تروریسم و افراط گری، نتیجه طبیعی ناکارآمدی 
وضعیـت کنونـی بیـن المللی و بـه ویژه تحـوالت اخیر 
اسـت. ایـن دو معضل نه به منطقه مشـخصی از جهان 
محـدود می شـود و نـه مختـص دین و مذهـب خاصی 
اسـت. هـم چنیـن نمی تـوان تنهـا در محـدوده یـک 
منطقـه خـاص و یا بـا اتکاء صـرف بر سـخت افزارهای 
نظامـی بـا آن مقابلـه کـرد. پس از گذشـت یـک و نیم 
دهـه از شکسـت کامـل در مبـارزه بـا تروریسـم - پس 
از حادثـه یـازده سـپتامبر- واقعیـات ملمـوس و کریـه 
امروزیـن مـا را بـر آن مـی دارد تـا بـا چشـمانی کامال 
بـاز و بـه دور از توهـم و یـا خودفریبـی ایـن چالش هـا 
را بررسـی و مطالعـه کنیـم. اکنون باید بر همه آشـکار 
شـده باشـد که مبارزه تأثیرگـذار و موفق علیـه این دو 
پدیـده سـرطانی، نیازمند رویکرد همه جانبـه و راهبرد 
چنـد بخشـی اسـت که بیـش و پیـش از هر چیـز، در 
گـروی درک هوشـیارانه از شـرایط اجتماعی، فرهنگی، 
اقتصـادی و جهانـی ای اسـت کـه زمینـه سـاز ایـن دو 
پدیـده شـده اند. مهـار و در نهایـت ریشـه کـن کـردن 
واقعی سـازمان هـای افراط گرای تروریسـتی نیاز مبرم 
امـروز اسـت. اما این تنها گام نخسـت و بخشـی از یک 
تـالش بزرگ تـر اسـت. معضالتـی بـا طبیعـت جهانی 
و ریشـه های عمیـق، بایـد بـه درسـتی فهمیده شـوند. 
عـالوه بـر این، همـکاری حقیقـی جهانی بـرای مبارزه 
بـا ایـن پدیده هـا، ضـروری اسـت. تصـورات نادرسـت، 
تحریف هـا و اتهـام زنی های نابجا، بسـیار زیادنـد. از این 
رو، بـرای فهـم شـرایط اجتماعی و زمینه هـای جهانی، 
ابتـدا بایـد توّهمـات نادرسـت از ذهن هـا زدوده شـوند. 
رهیافت غالب و رسـمی درباره تروریسـم، چه در ایاالت 
متحـده یـا دیگـر کشـورها، عمومـاً سـاختگی، بـرای 
مصـرف داخلـی و یـا ابـزاری در جهـت خـط مشـی ها 
و اقدامـات سیاسـی مشـخص اسـت. در ایـن صـورت، 
جـای تعجب نیسـت کـه بشـنویم مشـاور امنیت ملی 
یکـی از دولت هـای منطقـه بگوید: »در معرکه سـوریه، 
افـراط گرایـان و نیروهـای نظامی سـوریه یکدیگـر را از 
بیـن خواهنـد بـرد.« این خط فکری و سیاسـی نشـان 
می دهـد کـه چرا و چگونه شـرایط به بن بسـت کنونی 
رسـیده اسـت. دیدگاه هـای سـطحی از وضعیت هـای 
پیچیـده، همراه با تعقیب سیاسـت های کوتـه نظرانه و 
خـود محور، محکوم به شکسـت هسـتند. بدون شـک، 
همـان گونـه که برای همگان محسـوس اسـت، نه تنها 
در سـوریه، بلکـه در هـر جـای دیگـر شـاهد شکسـت 
ایـن نگـرش کوتاه بینانـه بـوده ایـم. تصور دیگـری نیز 
بایـد زدوده شـود. برای ما در غرب آسـیا، آسـان اسـت 
کـه غـرب را بـه واسـطه اقداماتـش بـه عنـوان مقصـر 
شـوربختی های مان سـرزنش کنیـم. تاریخ ایـن پهنه از 
زمین پر از  شـواهدی بر این مدعاسـت. سـایه سـنگین 
خاطـرات تلـخ دیرپـا و تفرقه اندازی هایـی کـه میـراث 
»طراحـی خطـوط بـر روی شـن ها« در جنـگ جهانی 
اول و دوره پـس از آن اسـت، کمـاکان در بسـیاری از 
می گیـرد.  قربانـی  آسـیا  غـرب  جوامـع  و  دولت هـا 
همزمـان، بـرای غـرب نیز بسـیار آسـان بوده اسـت که 
انگشـت اتهام را به سـوی ما به عنوان مسـلمانان غرب 
آسـیا صـرف نظـر از اختالف هـا، مخالفت هـا و حتـی 
نزاع هـای موجود نشـانه رود. سـومین تصـور غلطی که 
بایـد رفـع شـود، اعتقـاد بـه ایـن باور اسـت کـه از یک 
سـو میـان دیکتاتـوری و تروریسـم رابطـه مسـتقیمی 
وجـود دارد و از سـوی دیگـر دموکراسـی ها بـا یکدیگر 
نمی جنگنـد؛ عباراتـی کـه از فـرط تکـرار بـه ظاهـر 
بدیهـی و مسـلم می نماینـد. اگـر چـه ایـن گزاره هـا تا 
حـدودی و در مـواردی ممکـن اسـت درسـت باشـند، 
امـا شـرایطی که ما بـا آن هـا روبرو هسـتیم پیچیده تر 
از آن اسـت کـه چنیـن گزاره هـای بسـیطی بتوانند به 
تنهایی واقعیات را نشـان داده و به شـکل مناسـبی آنها 
را تبییـن کننـد. وقتی که می بینیم فـردی که در غرب 
متولـد شـده و تحصیل کـرده و در نظـام دموکراتیک و 
جامعـه مرفـه غربی پرورش یافته و به زبان انگلیسـی یا 
فرانسـه بـه عنوان زبان مـادری خود حرف می زند، سـر 
بریده یک انسـان بی گناه سـوری یا عراقی را به دسـت 
گرفتـه و در هوا تکان می دهـد و تصویرش در تلویزیون 
و فضـای مجـازی منتشـر می شـود، دیگـر نمی تـوان با 
توجیهـات سـاده انگارانه پیش گفته، قانع شـد، یا اینکه 
بـه سـرزنش و اتهـام زنـی به طـرف دیگر بسـنده کرد. 
منتشر شده در ایسنا

ورود  بـرای  معکـوس  شـمارش 
هواپیماهـای نـو آغازشـده اسـت؛ بنـا بـه 
گفتـه مقامـات وزارت راه و شهرسـازی، ۸ 
هواپیمـای جدیـد از مجموع حـدود 200 
هواپیمایـی که قـرارداد آن ها نهایی شـده، 
بـه زودی بـه ایـران تحویل داده می شـوند. 
گزارش هـا نشـان می دهـد در کل نـاوگان 
هوایـی ایـران 266 فرونـد هواپیمـا وجـود 
تعـداد 110 فرونـد آن  ایـن  از  دارد کـه 
غیرفعـال اسـت. بنـا بـه گفتـه قائم مقـام 
وزیر راه و شهرسـازی، شـرکت هواپیمایی 
همـا تا پایـان امسـال ۸ فرونـد هواپیمای 
جدیـد ایربـاس و ATR تحویل می گیرد. 
چنـد  ژورنـال  وال اسـتریت  همچنیـن 
یکـی  حداقـل  کـه  داد  خبـر  پیـش  روز 
مراسـم  از  قبـل  ایربـاس  هواپیماهـای  از 
تحلیـف ترامـپ تحویل ایران خواهد شـد. 
رویتـرز هـم بـه نقل از یـک مقام رسـمی 
خبـر داده بـود کـه هواپیماهـای ایربـاس 
خریداری شـده اواسـط ژانویـه بـه آسـمان 
ایـران می رسـد. همـه ایـن اتفاقـات یـک 
سـال پـس از مذاکـرات ایـران در برجـام 
اتفـاق افتـاد. درواقـع 11 ماه پـس ازآنچه 
در  گذشـته  سـال  بهمـن  در  طـرف  دو 
پاریـس نهایـی کـرده بودنـد، پـس از 41 
سـال در تهـران در حـوزه هوایی بـه امضا 

رسـید. کمتر کسـی بـاور می کـرد مذاکره 
بـا بوئینـگ و ایربـاس بـه ایـن زودی ها به 
نتیجـه برسـد. امـا رصـد اتفاقـات حـوزه 
هوایـی نشـان می دهد کـه در فاصله کمتر 
از 10 روز، دو غـول هواپیمایـی پـای میـز 
قرارداد فروش هواپیما به ایران نشسـتند و 
متعهـد به فـروش هواپیما به ایران شـدند. 
مذاکـره بـا بوئینـگ و ایرباس بنـا به گفته 
عبـاس آخونـد ی، وزیـر راه و شهرسـازی 
پیـش از قـرارد اد  برجام صـورت گرفت، اما 
د ر تمـام روزهای پسـابرجام همیشـه جزو 
بود نـد .  ایـران  اصلی تریـن گزینـه خریـد  
حتـی وقتی کـه منابـع خارجـی بـر شـک 
ممکـن  کـه  می زدنـد   د امـن  شـبهه ها  و 
اسـت آمریکایی هـا زیر میز مذاکـره بزنند ، 
مسـئوالن وزارت راه و شهرسـازی مصمـم 
بـه اد امـه مذاکـرات گاه چـراغ خامـوش و 
گاه بـا اعـالم آخریـن وضعیـت، کار را بـه 

جلـو می بردنـد .
و  ایـران  همـکاری  سـند  اسـاس  بـر   
بوئینـگ، ۸0 فروند هواپیمـای بوئینگ در 
بازه  زمانی 10 سـاله به ایـران تحویل داده 
می شـود. نخسـتین فرونـد از هواپیماهای 
بوئینـگ در سـال 201۸ به ایـران تحویل 
از مجمـوع ۸0  داده می شـود. همچنیـن 
فرونـد هواپیمای موردتوافق بـرای تحویل 

بـه ایـران، 50 فروند هواپیمـای بوئینگ از 
نـوع MAX-۷3۷ ، 15 فرونـد هواپیمای 
بوئینـگ  ۷۷۷-300 و 15 فرونـد هواپیما 
بوئینـگ ۷۷۷X اسـت ایـن قـرارداد پس 
کارخانـه  ایـن  بـا  تحریـم  سـال   3۷ از 
قـرارداد،  ایـن  پـی  در  اسـت.  امضاشـده 
مدیرعامـل  معـاون  دال،  بـاراک  فلتـر 
ارزش  بوئینـگ،  هواپیماسـازی  شـرکت 
ایـن قرارداد را 16 میلیـارد و 600 میلیون 
دالر اعـالم کرد و گفـت: »بوئینگ قرارداد 
تأییـد  بـا  را  فـروش ۸0 فرونـد هواپیمـا 
دولـت آمریـکا، با ایـران نهایی کـرد.« وی 
متذکـر شـد: »خوشـحالیم کـه بوئینـگ 
بـار دیگـر همـکاری خـود را با ایـران آغاز 
کـرده اسـت.« شـرکت آمریکایـی بوئینگ 
بالفاصلـه بعـد از قـرارداد، در اطالعیـه ای 
قـرار  ایـن شـرکت  روی سـایت  بـر  کـه 
گرفـت، اعالم کـرد »این قرارداد اسـتمرار 
صنعـت  در  شـغلی  فرصـت  هـزار   100
هوافضـای آمریـکا را تضمیـن می کنـد.« 
در بیانیـه بوئینـگ تصریح شـده بـود »در 
 600 و  هـزار   13 آمریـکا  از  ایالـت   51
قطعـات  عرضه کننـده  و  تأمین کننـده 
شـرکت هواپیماسـازی بوئینگ فعال است 
آغـاز  پـی  در  می شـود  پیش بینـی  کـه 
عملیـات اجرایـی قـرارداد با ایـران در این 

زنجیـره تأمین حفـظ بالغ بـر 1.5 میلیون 
فرصت شـغلی تضمین خواهد شـد.« چند 
روز پـس از قـرارداد بوئینگ، قرارداد نهایی 
خریـد 100 فروند هواپیمـای ایرباس بین 
و  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  هواپیمایـی 

شـرکت ایربـاس نیـز امضا شـد. 
تحویـل هواپیماهـای ایربـاس از اوایـل 
سـال آینـده میـالدی آغـاز می شـود. بنـا 
مدیرعامـل  پـرورش،  فرهـاد  گفتـه  بـه 
هواپیمایـی جمهوری اسـالمی ایـران، ۸0 
تـا ۸5 درصـد از مبلـغ قـرارداد بـا ایرباس 
از طریـق فاینانـس تأمیـن می شـود و 15 
تـا 20 درصـد از منابـع مالـی ایـن خریـد 
اسـالمی  جمهـوری  هواپیمایـی  توسـط 
ایـران طـی 10 سـال بازپرداخـت خواهـد 

شـد. بر این اسـاس، قرار اسـت که ایرباس 
۷ تـا ۸ هواپیمـا را در سـال آینـده تحویل 
آسـمان ایران دهـد؛ این هواپیماها شـامل 
46 فرونـد ای320 ، 3۸ فرونـد ای330 و 
16فرونـد ای350 اسـت. در ایـن میـان، 
و  راه  وزیـر  قائم مقـام  خبـر  اسـاس  بـر 
شهرسـازی، خریـد 20 فرونـد هواپیمـا از 
شـرکت ATR قطعـی شـده اسـت، امـا 
ایران ایـر می توانـد 20 فرونـد هواپیمـای 
دیگـر از این شـرکت زیرمجموعـه ایرباس 
خریـداری کنـد.  بر اسـاس قـراردادی که 
امضاشـده، ایران ایر 15 درصـد منابع مالی 
ایـن هواپیماهـا را تأمین و ۸5 درصد دیگر 
منابـع مالـی از طریـق فاینانـس خارجـی 

تأمیـن خواهـد شـد./خبر آنالین

266 فروند هواپیما در کل ناوگان هوایی ایران وجود دارد که 110 فروند غیرفعال است

نوسازی در وقت اضافه
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کرمون

یاسر سیسـتانی نژاد- دیرگاهی است 
که کارشناسـان آب از بحران آب سخن می 
گوینـد. امـا برخی هم هسـتند کـه در این 
وانفسـا هنوز که هنوز اسـت منکـر بی آبی 

کشـور می شـوند. آن هایی هم که بحرانی 
بودن وضعیت آب را فریاد زده اند نتوانسـته 
انـد پیشـنهاد کاربردی بدهند. حل مسـأله 
بیمـاری مهلـک، عزمـی ملـی مـی  ایـن 

طلبـد. عـالوه بر کارشناسـان، نویسـندگان 
و روزنامـه نـگاران، اکنـون هنرمنـدان نیـز 
بـه میـدان آمـده اند و بـا ظرافـت و آرامش 
بـر ذهن و تفکر شـهروندان و مسـووالن اثر 
مـی گذارنـد. نمایشـگاه»وضعیت قرمز« به 

همیـن منظور برگزار شـده اسـت.
نمایشـگاه عکـس، ویدئـو و میکـس    
مدیای»وضعیـت قرمـز« عصـر دیـروز در 
یـادگاران  هنـری  و  فرهنگـی  موسسـه 
صنعتـی آغـاز بـه کار کـرد. این نمایشـگاه 
توسـط »محمـد خضـری مقـدم« عـکاس 
و گرافیسـت کرمانـی بـا محوریـت بحـران 
آب برپـا شـده اسـت. آن گونـه کـه از نـام 
نمایشـگاه و محتوای آثار نمایش داده شده 
در آن بـر مـی آید، هنرمند دغدغـه خود را 
کـه اکنون به صـورت یک نگرانـی در آمده 

اسـت را بـا مخاطبـان خـود در میـان مـی 
گذارد.

خضـری مقـدم در گفـت و گـو بـا پیـام 
مـا گفت:»وضعیـت آب از حالـت بحـران 
گذشـته و در حـال تبدیل شـدن به جنگ 
آب اسـت. حتـی مـن معتقـدم کـه ایـن 
جنـگ، وجـود دارد و باید کمـی دقت کرد 
تـا وجـود آن را فهمیـد. مـن تـالش کـرده 
ام در ایـن نمایشـگاه بـا تلفیق المـان های 
مربـوط بـه آب و ابزارهای جنگی، این خطر 

را بـه بازدیدکننـدگان گوشـزد کنـم.«
نمایشـگاه»وضعیت قرمـز« تا شـانزدهم 
دی مـاه از سـاعت 16 تـا 20 در موسسـه 
فرهنگـی و هنـری یـادگاران صنعتـی واقع 
چهـارراه  حدفاصـل  بهشـتی،  خیابـان  در 
تهماسـب آبـاد و بـاغ ملـی بـرای بازدیـد 

عمـوم بـاز می باشـد.
 محمـد خضـری  مقدم متولـد 1363 در 
کرمـان و دارای مـدرک کارشناسـی  ارشـد 
رشـته  گرافیـک از دانشـگاه تربیـت مدرس 
تهـران اسـت. وی از سـال ۸6 تاکنـون در 
کنار گرافیک به عکاسـی نیز مشـغول بوده 

است. 
بهـار جوانـی/  بـود هـم چـون  مسـت 
چشـمانش  آسـمان/  بـر  هایـش  دسـت 
از حلقـه تاریـخ بـه در آمـده/ هـم چـون 
همتایانـش در همین حوالی/ چشـم انتظار 
ابـری!/ گویـا کـه بـاد نافرمانی صـدای ناله 
پـدر را نمـی شـنود/ گویـا سـینه خـاک 
ترک خورده/ جنگ نیسـت/جنگ نیسـت/
تکـه ابـری مـی آیـد؟/ تکـه ابـری از دور...

)محمـد محمـدی زاده(

»وضعیت قرمز« در کرمان
 رویداد

آداب و رسـوم و عقایـد و عادات 
اقـوام، نماینده تفکـر و خصوصیات 
آن هاسـت. بیشـتر از ایـن رهگذر 
اسـت که مي تـوان روحیـه خاص 
هر ملـت را دریافت. درباره افسـانه 
هـاي کرماني باید گفـت که برخي 
از افسـانه هـا یـا ترانـه هـا ممکـن 
اسـت خالص باشـند و برخي دیگر 
ترکیبـي هسـتند از افسـانه هـاي 
رایج در سـایر نقاط کشـور. منتهي 
در طـي سـالیان متمـادي با لهجه 
و طـرز تفکـر و محیـط زندگانـي 
مـردم ممزوج و آمیخته شـده و به 

صورتـي متفـاوت در آمده اسـت.
ایـن شـباهت در بیـن افسـانه 
حکمفرماسـت.  دنیـا  هـاي 
از مجموعـه  کـو  فاطـي  داسـتان 
داسـتان هـاي کرمانـي اسـت که 
در واقـع همـان داسـتان مشـهور 
سیندرالسـت که در اروپـا، آمریکا 
صـورت  بـه  آفریقـا  شـرق  در  و 
هـاي مختلف روایت شـده اسـت. 
در زمینـه تحقیـق آداب و رسـوم 
ایـن مانـع بـر سـر راه قـرار دارد 
کـه همه بخـش هـاي مخصوصي 
بـه  مربـوط  منحصـراً  فولکلـور  از 
نوشـته و کاغذ و کتابت مي شـود 
و  شـفاهي  صـورت  بـه  هرگـز  و 
دهـان به دهـان آموختـه و پخش 
نمـي شـود مثـل: ثبـت تولـد در 
پشـت قـرآن و نـگارش یـادگاري 

دیوارهـا. روي 
    مانـع دیگـر علومي اسـت که 
بـه طور شـفاهي و دهان بـه دهان 
آموختـه و پخـش مي شـود، مانند 
حـرکات مربـوط بـه بـدن شـامل 

رقص هـا، بـازي هـا و اطوارها.
    دربـاره فرهنـگ مردم کرمان 
دانسـتني هـاي تـوده مـردم مـد 

نظـر اسـت. از جملـه: افسـانه هـا، 
ضـرب  هـا،  شـوخي  هـا،  قصـه 
المثـل هـا، معماها، آوازهـا، دعاها، 
لعنـت هـا، قسـم هـا و طعنـه هـا، 
از جملـه مـي تـوان از اتلـک تـي 
تتلـک و طـرز بـازي آن، قلقلـک 
کـه مخصوص بچه هاي خردسـال 
اسـت و گوسـاله فنگلي، یـاد کرد. 
ایـن  در  دیـدم  صنعتـي  عجایـب 
دشـت کـه بـي جـون ور رد جـون 
دار مـي گش)کنایه از مي گشـت(. 
جواب چیسـتان گرجیـن یا خرمن 

کوب.
چهارشـنبه  آش  پختـن  در   
سـوري، بـه هـر نخـود یـک قـل 
هـواهلل احـد مـي خواننـد و صبـح 
روز چهارشـنبه بـا آن آش رشـته 
مـي پزنـد و از خمیـر آن آدمـک 
درسـت مـي کننـد و در آش مـي 
آش  ایـن  کـه  بپـزد  تـا  اندازنـد 
بـراي سـالمت مفیـد اسـت. نمونه 
هایـي از قصه هـا: ماننـد بزوگرگو، 
داسـتان فاطـي کـو، قصـه رمـال 
باشـي، قصه سوسـکو، قصه سـنگ 
نخـودو،  قصـه  )صبـور(،  سـمور 
مشـکل گشـا، قصـه پسـر پادشـاه 

و پـري.
 اصطالحات کرماني

برخـي از مانندهـا و اصطالحات 
قـرار  ایـن  از  کرمـان  مـردم 
را  صورتـش  هسـتند:با»پرنجو« 
سـرخ کـرده، یـا گـذار سـگ بـه 
سـالخونه مـي افتـد، یـا مثـاًل بـو 
پولـش میاد.)پولـش، از پولشـیدن 
یعنـي سـوختن مـو و پارچـه(. از 
قدیمـي  سـنن  و  رسـوم  و  آداب 
یکـي پـا انـداز اسـت. یعنـي طـرز 
وارد شـدن عـروس به خانـه داماد، 
اصطالحـًا آنچه داماد هنـگام ورود 

عـروس بـه خانـه اش بـه او مـي 
دهـد. معمـوالً عـروس را در خانـه 
نگـه مـي دارنـد و پـدر دامـاد مي 
آیـد و مـي گوید یـک قـرآن دارم.
    اطرافیـان نمي گذارند عروس 
وارد شـود. مـي گویـد یـک سـفر 
کربالهـم روش. بـاز هـم اطرافیان 
راضي نمي شـوند. سـپس مقداري 
پـول یـا طالمي دهـد تا عـروس و 
اطرافیـان راضي شـوند. یا اصطالح 
و  مخالـف  شـدن،  رو  و  پشـت 

دشـمن کسـي شدن.
    زبـان مـردم کرمـان، فارسـي 
آن  اصطالحـات  دامنـه  و  ادبـي 
وسـیع اسـت. مـردم شـهر ماننـد 
شـیرازیان بخش هـاي مفتوح را به 
کسـر تلفـظ مـردم تهران شـنیده 
مـي شـود. گذشـته از ایـن اغلـب 
واژه هایـي کـه میـان آنهـا تلفظ آ 
اسـت، بـه او تبدیـل مي شـود. در 
لهجـه کرماني اختـالف بین تلفظ 
غیـن وقاف اسـت. مردم این شـهر 
قـاف را آخـر حلـق و خـاص تلفظ 

کنند. مـي 
    نکتـه دیگـر در لهجه کرماني 
اضافـه کـردن )و( به آخـر پاره اي 
از اسـامي: دختو، سـوزنو، ماشـینو 
و در برخي مـوارد، واژه، دگرگوني 
عمـده پیـدا مـي کنـد. مثـاًل بـه 
گوینـد.  مـي  »کرچـو«  چـروک، 
نکتـه دیگـر تصغیـر و تخفیف نام 
هـاي اشـخاص اسـت. مثالمحمد 
را مـي گوینـد: مملو / غالمحسـین 
)غلـو( و ... نمونـه هایـي از ترانـه 
هـاي محلـي و قصه هـاي موزون: 
چـي  بنـدرو،  از  میایـي،  کجـا  از 
بـار داره چغنـدرو - الـو شـد، بـي 
بـي سـوار گو شـد، لنگ کفشـش 
پرتـو شـد. دربـاره غذاهـاي رایـج 

و  گـرم  مثـالآب  کرمـان:  مـردم 
آرد را بـا روغـن و پیـاز سـرخ مي 
کننـد و بعـد از سـرخ شـدن آب 
در آن مـي ریزنـد و مـي گذارنـد 
تـا جـوش آیـد و بعـد از افـزودن 
آن  در  مـرغ  زمیني،تخـم  سـیب 
مـي شـکنند. تهرانـي ها ایـن غذا 

را اشـکنه مـي نامنـد.
دیگـر،  سـنتي  هـاي  غـذا  از 

آبگوشـت، اماچو و شـله زرد اسـت 
مـي  خانـي  ابراهیـم  آن  بـه  کـه 
گوینـد. آش قفـا پـا کـه معمـوالً 
پـس از رفتن مسـافربراي سـالمت 
وي مـي پزنـد و بـه همسـایگان و 
بـر  عـالوه  دهنـد.  مـي  آشـنایان 
نیـز  دیگـري  هـاي  سـنت  ایـن، 
وجـود دارد. مثـال: در روز 21 مـاه 
بلنـد  قوارهـاي  رمضـان،  مبـارک 

روزه  بـه  را  کاغـذ  پهنـاي  و کـم 
داران مـي دهنـد تا هر یک بسـم 
آن  روي  را  الرحیـم  الرحمـن  اهلل 
بنویسـند. بعـد از ایـن کـه چهـل 
بسـم اهلل ... نوشـته شـد آن را تـا 
مـي کنند و در جیـب مي گذارند. 
اعتقـاد عمومـي بـر یـن اسـت که 
ایـن چهـل بسـم اهلل انسـان را از 
خطـر و مصیبـت نجات مـي دهد.

داستان ها و ترانه هاي محلی

فاطیکو، سیندرالی کرمان
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پشـت  بـر  ایـران  سفرنامه»سراسـر 
خواهـر  سـایکس  اال  نوشـته  اسـب« 
ترجمـه  اسـت.  سـایکس«  »سرپرسـی 
مختـاری  علـی  محمـد  سـفرنامه  ایـن 
بـرادرش  بـه همـراه  اال  اردکانـی اسـت، 
بـه جهانگـردی پرداخـت و اوقـات زیـادی 
را در ایـران گذرانـد. یکـی از مقاصـد این 
سـفر کرمـان بـود و صفحات قابـل مالحظه 
ای از ایـن سـفرنامه بـه کرمـان گزیـده ای 
از  اختصـاص یافتـه اسـت. صفحه کرمون 
خالصـه ایـن بخـش را با عنـوان »کرمان بر 
پشـت اسـب« بـه صـورت دنبالـه دار بـه 

شـما عالقـه منـدان تقدیـم مـی کنـد؛
ایـن جـا در ایـن ناحیـه دلگیر، دخمـه هایی 
اسـت کـه پارسـیان مـردگان خـود را روبـاز در 
آن قـرار مـی دهنـد کـه همیشـه روی تپه های 
تیـز می سـازند. یکی شـکل مسـتطیل داشـت 
بـا دیـوار پشـتیبانی و در کوچکـی در یک طرف 
کـه کاًل قلـه تپـه ای را احاطه کرده بـود و بدین 
طریـق هـر نـوع مشـاهده آنچـه در درون بـود، 
غیرممکـن مـی سـاخت. نزدیـک جـاده سـنگ 
فـرش بـا سـنگ هـای بـزرگ کـه از طریـق آن 
جنازه ها را از شـهر بیرون می آورند، سـاختمان 
دو طبـق خشـتی بـود کـه جشـن ارواح  بـرای 

مـردگان برگـزار مـی کنند. 
در شـرق خانـه ما دشـت کوچکـی در کوهی 
قـرار داشـت بـا انبوهـی از خانـه هـای خـراب 
کـه خیلـی از آن هـا هنـوز قسـمت اعظـم کف 
موزائیکـی اصلـی خـود و کتیبه هـای پرنقش و 
نـگار گچ بری را کـه دیوارهای کاهگلی را تزیین 

مـی کـرد حفـظ کـرده بودند.
در میـان ایـن حومـه یک سـاختمان با گنبد 
کوچکـی قـرار داشـت با نـام  کوه سـنگ مرکب 
از سـنگ هـای نامنظـم و مـالط  بـا دیوارهـای 
بسـیار قطـور، ایـن سـاختمان تـا حدی مـرا به 
یـاد پانتئـون می انداخت. چـون روزنه بزرگی در 
سـقف گنبدی اش داشـت با کاشـی هـای زیبا. 
در سـال پیـش، امـا ایـن کاشـی هـا را شـهردار 
کرمـان کنـده بـود تـا بـا آن هـا خانـه خـود را 

تزییـن کند. 
حـدود ده روز بعـد از ورودمـان بـه کرمـان 
باراکوفسـزکی در پـای قلعه هـای کهنه قدم می 
زدیـم و بعضی از خرابه های خشـتی را بررسـی 
مـی کردیم کـه به زعـم ایرانیان جایـگاه اجنه ، 
عفریـت هـا و دیوهاسـت. مهمان ما تکه کاشـی 
زیبایـی پیـدا کـرد و گفت کاشـی لعابدار اسـت. 
در تهـران یـک اسـتکان و نعلبکـی کوچـک از 
ایـن ظـرف باسـتانی بـه مـن نشـان داده بودند؛ 
امـا چنـان از لحـاظ شـکل و رنـگ نازیبـا بـود 
کـه خـودم عالقـه ای بـه داشـتن نمونـه آن ها 
نداشـتم. امـا، ایـن نمونـه متفاوت بـود- طرحی 
قهـوه ای بـا رگـه های طالیـی در زمینه سـفید 
یـک سـنگ، چیـزی کـه حتـی بـه چشـم بـی 

فرهنـگ و هنرنشـناس لذتبخـش بود.
سـاخت ایـن کاشـی لعابـدار بـا لعـاب خاص 
هنـری فرامـوش شـده و بیـش از شـش قـرن 
اسـت کـه این متـاع سـاخته شـده اسـت. آبی، 
قهـوه ای، قرمـز، ارغوانـی رنـگ هایـی بودند که 
اصـوالً در ایـن کاشـی ها بـه کار مـی رفتند که 
وقتـی به سـوی نـور برگردانند، نمایـش قوس و 

قزحـی فلـزی شـگفت انگیـزی دارند.
از تماشـای قطعـات بیـش مار این متـاع زیبا 
کـه در اطراف ما قرار داشـت، تخیل فـوق العاده 
مـا برانگیخته شـد و وقتی کرمانـی ها فهمیدند 
کـه مـا کاشـی می خریـم، کاشـی هـای زیادی 
بـه کنسـولگری آوردنـد. گرچه معمـوالً با کمال 
تأسـف شکسـته بود. تکـه هایـی از نوعی کتیبه 
بـا طرحـی در زمینه قهـوه ای طالیی به دسـت 
آوردیـم کـه نوارهـای آبی فیـروزه ای برجسـته 
داشـت. قطعاتی از شبکه کاری از سفال و کاشی 
هـای آبـی فیـروزه ای قشـنگ با نقـش پرنده یا 
خرگوش ترسـیم شـده بـا خطوط طالیـی روی 
آن هـا، ممکـن اسـت زمانـی جزیـی از تزئینات 
کاخ هـای اندرونـی شـاهان باشـد در حالـی که 
بعضـی از تکـه هـای خرد شـده و بسـیار زیبا با 
کلمـه »اهلل« از قـرار معلـوم زمانـی بـه مسـجد 

تعلق داشـت. 

یکصـد  حـدود  در  بـم  ارگ  سـاکنان 
و پنجـاه سـال پیـش، بـراي آخریـن بـار 
مـأواي ارگ را تـرک نمـوده و درون باروي 
شارسـتان و در میـان بـاغ ها و نخلسـتان 
گزیدنـد.  سـکني  شـهر  از  بیـرون  هـاي 
وسـعت ارگ بـم بـه بیسـت هکتـار مـي 
رسـد جـز بـاروي شارسـتان کـه درحـوزه 
شـمالي بـه بـاروي ارگ نزدیـک اسـت و 
بـه فاصلـه اندکي از بـاروي ارگ جـا دارد. 
در حـوزه جنوبـي چهـار بـارو بخـش فراز 

کـوه سـنگي را احاطـه کـرده اسـت کـه 
بـه احتمـال زیـاد راسـتاي هر بارو نشـان 
دهنـده گسـترش حاکـم نشـین ارگ در 

دوره اي از تاریـخ اسـت.
سـاختمان ارگ بـم در شـکل توسـعه 
و  نشـین  مـردم  از دو بخـش  یافتـه اش 
در  اسـت.  شـده  تشـکیل  نشـین  حاکـم 
فضـاي شـمالي بیـرون ارگ، بنـاي گنبـد 
بـزرگ یخـدان و در نزدیکـي آن دیـواره 

رفیـع یـخ چـاوون جـا دارد.

بخـش حاکم نشـین بر فـراز قله صخره 
و در شـمال ارگ جـا دارد و متشـکل از 
اصلـي،  بـرج  همچـون؛  اسـت،  بناهایـي 
چهارفصـل، خانـه حاکم، چـاه آب، حمام، 
)سـاختمان  خانـه  سـرباز  رئیـس  خانـه 
معـروف بـه آسـیاب بـادي(، سـرباز خانه، 
ایـن  بـاروي  و  بـرج  و  )ساسـاني(  دروازه 
مجموعه را شـامل مي شـود. گفتني است 
کـه جز بنـاي آسـیاب بـادي، دیگر بخش 
هـاي حاکم نشـین بـر باروهایي سـنگي با 
بلنـدي نزدیک به هفت متر اسـتوار شـده 
اسـت کـه در زیر روکـش کاهگلـي پنهان 
مانـده اسـت، چنین بـه نظر مي رسـد که 
در الیـه هـاي مانـده در محـدوده بـاروي 
سـنگي بـه ویـژه در سـطوح زیریـن آن 
کهنـه ترین بخش حاکم نشـین باشـد. در 
بخش شـرقي حاکم نشـین دروازه مسدود 
شـده اي اسـت کـه آن را کـد کـرم )خانه 
کـرم( مـي خواندنـد و وجود ایـن پدیده را 
سـندي بـر جـا مانـده از داسـتان هفتـواد 

تلقـي نمـوده اند.

فضـاي مـردم نشـین یـا عامه نشـین با 
حصـاري بلند در راسـتاي شـرقي غربي از 
بخش حاکم نشـین جداشـده و دسترسـي 
ایـن دو بخـش به یکدیگـر از راه دروازه اي 
اسـت کـه از شـمال بنـاي میـر آخـور بـه 
سـرباز خانه حاکم نشـین مي رسد. بخش 
مـردم نشـین را بـه دوره اي از گسـترش 
ارگ نسـبت داده انـد، بـا ایـن حـال ایـن 
بـا  حصینـي  بـاروي  میـان  در  دوبخـش 
3۸ بـرج بـزرگ و کوچـک جـاي دارد که 
یکپارچـه بـه نظر مي رسـد و تنهـا دروازه 
ایـن مجموعـه در میـان بـاروي جنوبـي 
مردم نشـین جاسـازي شـده اسـت فضاي 
مـردم نشـین شـامل دروازه ورودي، بنـاي 
سـردروازه، راسـته بـازار، مسـجد جامـع، 
بنـاي زورخانـه )مقبـره(، سـاباط و خانـه 
پیامبـر،  مسـجد  تکیـه،  میـدان  جهـودا، 
حمـام، مدرسـه )خانقـاه(، اصطبـل، بناي 
میراخـور و محلـه هـاي مسـکوني اسـت.

در کاوش هـاي سـالهاي اخیر در فضاي 
دروازه اسـپیکان کـه در بـاروي شارسـتان 

اسـت،  واقـع  ارگ  غربـي  شـمال  در  و 
تاسیسـات آب رسـاني مخفي ارگ آشـکار 
شـد. آب دو رشـته قنـات در سـاختمان 
پخشـگاه همجـوار بـا ایـن دروازه، چنـد 
طریـق  از  آن  از  بخشـي  و  شـده  بخـش 
تنبوشـه بـه سـاختمان شـترگلو واقـع در 
خنـدق غربي مي رسـیده و بـه میان ارگ 
هدایـت مـي شـده و در سـاختمان حمـام 
نشـین ظاهـر مـي  مـردم  غربـي  بخـش 

گردیـده اسـت.
اي  محوطـه  در  قدیمـي  شـهر  ایـن 
محصـور در شـمال شـرقي شـهر کنونـي 
بـم، کـه بر روي سـنگي بـه ارتفـاع حدود 
دویسـت ذرع قـرار دارد و بزرگتریـن قلعة 
سـالم ایران اسـت. این قلعه از دو قسـمت 
تشـکیل شـده اسـت: قسـمت شـمالي که 
بـر روي تپه اي سـنگي و مرتفع قرار دارد، 
و قسـمت جنوبـي کـه در گـودي واقـع 
اسـت. در دورة قاجاریـه، بـه لحاظ عظمت 
قلعـه، اعتمادالسـلطنه آن را »قلعـة خداي 

آفریـن« ضبـط کرده اسـت.

ارگ بم تا 150 سال قبل مسکونی بوده است
میراث
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گردشگری

خبر

گردشگری معدن
 در کوهبنان راه اندازی 

می شود
مدیـرکل میراث فرهنگی اسـتان کرمان 
اسـتان  در  بـار  نخسـتین  بـرای  گفـت: 
کرمـان گردشـگری معـدن در شهرسـتان 

کوهبنـان راه انـدازی مـی شـود. 
بـه گـزارش از روابـط عمومـی میـراث 
فرهنگـی اسـتان کرمـان، محمـود وفایـی  
بـه  کوهبنـان  فرمانـدار  بـا  نشسـت  در 
ثبـت جهانـی کویـر لـوت اشـاره کـرد و 
گفـت: خوشـبختانه بـا ثبت کویـر لوت در 
فهرسـت میـراث جهانـی تقاضـا از سـوی 
گردشـگران داخلی و خارجـی برای دیدن 

ایـن اثـر طبیعـی رو بـه افزایـش اسـت.
و  هـا  فعالیـت  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
محـل  در  مختلفـی  هـای  جشـنواره 
کلوتهـای شـهداد برپـا مـی شـود، تصریح 
بخـش  توسـط  هـا  ایـن جشـنواره  کـرد: 
کل  اداره  و  شـود  مـی  انجـام  خصوصـی 
میـراث فرهنگـی به عنـوان بخـش دولتی 

نظـارت مـی کنـد. فعالیتهـا  ایـن  بـر 
وی گردشـگری معـدن را یکـی دیگر از 
ظرفیـت هـای گردشـگری اسـتان کرمان 
کـرد  عنـوان  گردشـگران  جـذب  بـرای 
و اظهـار کـرد: اسـتفاده و بهـره بـرداری 
مناسـب از ایـن ظرفیـت گردشـگری برای 
کرمـان  اسـتان  سـوی  از  بـار  نخسـتین 
مطـرح شـد چرا کـه این اسـتان در بخش 

معـادن بسـیار غنـی اسـت.
وفایـی بـا اشـاره بـه اینکـه شهرسـتان 
کوهبنـان کلکسـیونی کاملـی از ظرفیـت 
هـای گردشـگری اسـت کـه گردشـگری 
معـدن بخشـی از ایـن کلکسـیون اسـت، 
افـزود: ایـن شهرسـتان در بخـش معـادن 
زغال سـنگ بسـیار غنی بـوده و می تواند 
معـادن  خصوصـی،  بخـش  مشـارکت  بـا 
متروکـه و حتـی در حـال فعالیت را محلی 

بـرای جـذب گردشـگر تبدیـل کـرد.
راهنمایـان  آمـوزش  لـزوم  بـه  وی 
کرمـان  اسـتان  در  معـادن  تخصصـی 
اشـاره کـرد و گفـت: بـا وجـود راهنمایان 
متخصـص و آمـاده سـازی زیرسـاختهای 
الزم در مناطـق روسـتایی بـه راحتـی می 
تـوان معـادن ایـن شهرسـتان را مملـو از 

کـرد. عالقمنـد  گردشـگران 
صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  مدیـرکل 
از  کرمـان  اسـتان  گردشـگری  و  دسـتی 
گردشـگری معـادن به عنوان یـک فرصت 
و  بـرد  نـام  مقاومتـی  اقتصـاد  حـوزه  در 
یـک  معـدن،  گردشـگری  داشـت:  بیـان 
نـوع گردشـگری نـو و جدیـد اسـت که با 
تخصصـی  مطالعـات  و  اسـتاندارد سـازی 
موفقیـت  بـه  زمینـه  ایـن  در  تـوان  مـی 

رسـید.
گردشـگری  روسـتاهای  بـه  وی 
شهرسـتان کوهبنان اشـاره کـرد و تصریح 
روسـتای گـزک  مثـال  عنـوان  بـه  کـرد: 
گردشـگری  خـوب  هـای  ظرفیـت  دارای 
بـوم  خانـه  دو  حاضـر  حـال  در  و  اسـت 
گـردی در ایـن روسـتا راه انـدازی شـده 
اسـت بنابرایـن باید بـا تبلیغـات و معرفی 
هرچه بیشـتر بـه ورود گردشـگران به این 

مناطـق کمـک کـرد.

مشاور رسانه ای 
سرپرست سازمان 

صنعت،معدن و تجارت 
کرمان معرفی شد

معـدن  صنعـت،  سـازمان  سرپرسـت 
حکمـی  طـی  کرمـان  اسـتان  تجـارت  و 
علیرضـا ابوالحسـنی از مدیـران باسـابقه و 
موفـق روابـط عمومی را به سـمت مشـاور 
رسـانه ای خـود انتخـاب کرد.ابوالحسـنی 
سـازمان  عمومـی  روابـط  مدیریـت  کـه 
عریـض و طویـل صنعت ، معـدن و تجارت 
کرمـان را بر عهده دارد از این پس مشـاور 
رسـانه ای ایـن سـازمان نیـز خواهـد بود.
روابـط  فعـال  مدیـران  از  یکـی  وی 
بـا  نزدیکـی  روابـط  کـه  اسـت  عمومـی 

دارد. اسـتان  هـای  رسـانه 

اکـو فارس»لونلـی پالنـت« کـه 
کتـاب  جلـد  میلیون هـا  سـاالنه 
راهنمـای مسـافرت و گردشـگری 
بـه  و  منتشـر  جهـان  سـطح  در 
فـروش می رسـاند و در 40 سـال 
گذشـته یکـی از معتبرترین منابع 
راهنمـا برای توریسـت ها بـوده، در 
جدیدتریـن کتـاب خـود اقـدام به 
معرفی 10 شـهر کرده کـه باید در 

سـال 201۷ میـالدی دیـد.

1. بوردو )فرانسه(
کـه  فرانسـه  بـوردوی  شـهر 
خفتـه«  »زیبـای  آن  بـه  زمانـی 
گفتـه می شـد، حـاال دیگـر کامـال 
میزبانـی  آمـاده  و  اسـت  بیـدار 
بـا  بین المللـی  گردشـگران  از 
مناظـر  و  چشـمگیر  جاذبه هـای 

اسـت. خـود  طبیعـی 
ایـن شـهر قرار اسـت از اواسـط 
سـال آینـده بـه شـبکه راه آهـن 
سریع السـیر اروپـا متصـل شـود و 
همیـن موضـوع فاصله زمانـی این 
شـهر را از پاریـس بـه دو سـاعت 
کاهـش می دهـد. بـوردو یکـی از 
قطب های فناوری پیشـرفته، شـهر 
تبـادالت بین المللـی و بـه عنـوان 
یـک مرکـز بـزرگ روشـنفکری و 

هنـری نیز مطرح اسـت و نقاشـان 
در  سرشناسـی  نویسـندگان  و 
می کرده نـد.  زندگـی  شـهر  ایـن 
معمـاری ایـن شـهر نیـز از جملـه 
میـراث برجسـته و قابـل توجه آن 

. ست ا
2. کیپ تاون )آفریقای 

جنوبی(
کیپ تـاون در آفریقـای جنوبی 
که از آن به عنوان شهری آفریقایی 
یـاد  بین المللـی  چشـم اندازی  بـا 
می شـود، تالش هـای زیـادی کرده 
تا عالوه بـر زیبایی طبیعی از لحاظ 
فرهنگی و سـنن مختلـف نیز برای 
مسـافران خارجی جذابیت داشـته 

باشد.
ایـن شـهر محبوب تریـن مقصد 
آفریقـا  قـاره  در  جهانگـردان 
ژوهانسـبورگ،  از  پـس  و  اسـت 
پرجمعیت تریـن شـهر قـاره سـیاه 
محسـوب می شـود. همچنین قرار 
اسـت مـوزه هنرهای مـدرن آفریقا 
از مـاه سـپتامبر امسـال بـه  نیـز 
عنـوان بزرگتریـن موزه هنـر های 
معاصـر در کل آفریقـا آغـاز به کار 

. کند
3. لس آنجلس )آمریکا(

لس آنجلـس کـه پیـش از ایـن 

بیشـتر به عنوان شـهر سلبریتی ها 
شـناخته می شـد، حـاال بـه یـک 
مقصـد گردشـگری فرهنگـی مهم 
تبدیـل شـده و از قبـل نیـز خیلی 
هم اکنـون  اسـت.  دسـترس تر  در 
شـهر  ایـن  در  نیـز  هتـل   50
توریسـتی در حال سـاخت اسـت.

نیـز   2016 سـال  ابتـدای  از 
میلیـون   5.6 بـر  بالـغ  تاکنـون 
گردشـگر خارجـِی از لس آنجلـس 
شـهر  ایـن  تـا  کرده انـد  دیـدن 
پربازدیدتریـن  نیویـورک  از  پـس 
شـهر در آمریـکای شـمالی باشـد. 
میزبـان  لس آنجلـس  گردشـگری 
گردشـگران  از  متنوعـی  طیـف 
اسـت و به ترتیـب لنـدن ، ونکوور، 
شـانگهای ، توکیـو و پاریـس پنـج 
تغذیـه گردشـگران  اصلـی  منبـع 
آن محسـوب می شـوند. خارجـی 

 4. مریدا )مکزیک(
پایتخـت  کـه  مریـدا  شـهر 
منطقـه یوکاتان مکزیک محسـوب 
منحصـر  میـراث  دارای  می شـود، 
دوران  و  مایاهـا  دوره  از  فـرد  بـه 
اسـتعمار اسـت. این شـهر امسـال 
بـه عنـوان پایتخـت فرهنگـی قاره 
آمریـکا انتخـاب شـده و بنابرایـن 
در  می تواننـد  بازدیدکننـدگان 

انتظـار مجموعـه ای از رویدادهـای 
شـهر  ایـن  در  فرهنگـی  جـذاب 
باشـند. ضمـن ایـن کـه »مردیدا« 
شـهرهای  امن تریـن  جملـه  از 

اسـت. مکزیـک 
 5. اوهرید )مقدونیه(

پنجمیـن شـهری که انتشـارات 
بــه  را  آن  پـالنــت«  »لونلـی 
گـردشـگـــران در ســال 201۷ 
پیشـنهاد می کنـد، »اوهرید« یکی 
از شـهرهای کشـور مقدونیه اسـت 
که به بهشـت گردشـگران معروف 

. ست ا
ایـن شـهر میزبـان  30 آرامـگاه 
تاریخـی اسـت و همچنیـن بقایای 
کاخ هایـی کـه رومی هـا در زمـان 
شـهر  ایـن  در  خـود  فرمانروایـی 
سـاخته اند جلـوه ویـژه ای بـه ایـن 
شـهر داده اسـت. دریاچـه زیبـای 
دریاچـه  ژرف تریـن  کـه  اوهریـد 
اروپاسـت نیـز در ایـن شـهر قـرار 

دارد.
۶. پیستویا )ایتالیا(

از شـهر پیسـتویا کـه در منطقه 
بـه  دارد،  قـرار  ایتالیـا  توسـکانی 
سـبب تمرکـز هنـر و معمـاری در 
بـا عنـوان »فلورانـس  ایـن شـهر 
کوچـک« یـاد می شـود؛ اما بـا این 
وجـود ایـن شـهر زیبا در مقایسـه 
بسـیار  گردشـگران  فلورانـس  بـا 
کمتـری دارد، امـا در سـال 201۷ 
که پیسـتوریا شـهر فرهنگ ایتالیا 
تغییـر  همه چیـز  شـده،  انتخـاب 
خواهـد کـرد. ایـن فرصـت بسـیار 

شـهر  ایـن  کـه  اسـت  مناسـبی 
منطقـه  گرشـگری  ظرفیت هـای 
نمایـش  بـه  را  ایتالیـا  توسـکانی 

بگـذارد. 
۷. سئول )کره جنوبی(

طـول  در  زیـادی  تالش هـای 
بـرای  اخیـر  دهـه  یـک  از  بیـش 
تبدیـل سـئول بـه شـهری زیبـا و 
انجـام  گردشـگران  بـرای  جـذاب 
شـده و بـا انجـام چندیـن پـروژه 
عظیـم عمرانـی ایـن شـهر آمـاده 
اسـت تـا چهره جدیـد خـود را در 
سـال 201۷ بـرای بازدیدکنندگان 
سـال  در  سـئول  کنـد.  رونمایـی 
جـاری میـالدی میزبـان بیـش از 
10 میلیـون گردشـگر بین المللـی 

بـوده اسـت.
۸. لیسبون )پرتغال(

پرتغـال  لیسـبون  شـهر  نـام 
علی رغـم ایـن کـه دارای فرهنگ، 
فوق العـاده ای  آشـپزی  و  مناظـر 
اسـت، کمتـر در کنـار شـهرهای 
چـون  اروپـا  جنـوب  معـروف 
می شـود؛  دیـده  رم  و  بارسـلون 
امـا همیـن موضـوع باعـث شـده 
تـا پایتخـت پرتغـال شـهری ارزان 
بـرای گردشـگران باشـد و کاهش 
قیمـت یـورو نیـز مزیـد بـر علـت 
بـوده اسـت. لیسـبون در ۷ سـال 
اخیـر یکـی از باالتریـن نرخ هـای 
گردشـگر  جـذب  در  را  رشـد 
بین المللـی به ثبت رسـانده اسـت.

 ۹. مسکو )روسیه(
اخیـر  سـال  چنـد  در  روسـیه 

تقویـت  بـر  ویـژه ای  تمرکـز 
اسـت  داشـته  خـود  گردشـگری 
اتحادیـه  اعـالم  اسـاس  بـر  و 
تاکنـون  روسـیه،  جهانگـردی 
از  نفـر  میلیـون   29.4 از  بیـش 
جاذبه های گردشـگری این کشـور 
در سـال جـاری میـالدی بازدیـد 
مسـکو  میـان  ایـن  در  کرده انـد. 
جـام  رقابت هـای  میزبـان  کـه 
سـبب  بـه  اسـت   201۸ جهانـی 
گردشـگری  جاذبه هـای  در  تنـوع 
فرهنگـی، تاریخـی و هنـری خـود 
پربازدیدتریـن شـهر روسـیه بـوده 

اسـت. 
10. پورتلند )آمریکا(

شـهر پورتلنـد در ایالـت اورگان 
آمریـکا کـه از آن به عنوان »شـهر 
می شـود،  یـاد  آمریـکا«  آینـده 
صمیمـی،  و  دوسـتانه  مقصـدی 
پایـدار و اخالقی اسـت کـه زندگی 
خـوب و تفریحـات را در مقایسـه 
در  بلندپـروازی  و  جاه طلبـی  بـا 

می دهـد. قـرار  اولویـت 
شـهر  »ویالمیـت«  رودخانـه   
پورتلنـد را بـه دو بخـش تقسـیم 
کوهسـتانی  قله هـای  و  می کنـد 
نیـز شـهر را محصـور کرده اسـت. 
گردشـگرانی کـه در سـال آینـده 
بـه پورتلنـد سـفر می کننـد ایـن 
تـا  داشـت  خواهنـد  را  فرصـت 
یکـی  اوت   21 خورشـیدگرفتگی 
پدیده هـای  شـگفت انگیزترین  از 
طبیعـی جهـان را به خوبی تماشـا 

کنیـد.

10 شهر جذاب جهان
 در سال 201۷

بیرونـی  عوامـل  رسـد  مـی  نظـر  بـه 
برخـی  اقتصـادی  نابسـامان  شـرایط  و 
کشـورها بـر آثـار تاریخـی معـروف جهان 
اثـر گذاشـته و با گذشـت زمـان، منجر به 
تخریـب و نابـودی آن هـا شـده اسـت. در 
ایـن گـزارش، بـا معروفتریـن سـازه هـای 

جهـان آشـنا خواهیـد شـد کـه... 
در  کولوسـئوم  تـا  جیـزه  اهـرام  ز 
ایتالیـا، ایـن آثـار تاریخـی و ماننـد آن در 
جهـان قـرار نبـود شـبیه چیـزی باشـند 
کـه ایـن روزهـا مـی بینیـم. بـه نظـر می 
رسـد عوامـل بیرونـی و شـرایط نابسـامان 
اقتصـادی برخی کشـورها بر آثـار تاریخی 
معـروف جهـان اثـر گذاشـته و با گذشـت 
زمـان، منجـر به تخریـب و نابـودی آن ها 
شـده اسـت. در این گزارش، با معروفترین 
سـازه هـای جهـان آشـنا خواهید شـد که 
بیـن آنچـه هسـتند و آنچـه بایـد باشـند، 

تفـاوت هـای زیـادی وجـود دارد.
کلیسای ساگرادا فامیلیا، اسپانیا

تاریـخ بنـای ایـن کلیسـای مشـهور به 
سـال 1۸۸2 میـالدی بازمـی گـردد. بـر 
اسـاس محاسـبات طـراح ایـن کلیسـا » 
آنتونیـو گائـودی« و بـا توجـه بـه امکانات 
قابـل دسترسـی تـا پایـان قـرن نوزدهـم 
میـالدی، زمان سـاخت این کلیسـا سـه تا 

چهـار قـرن طـول مـی کشـیده اسـت.

هزینه سـاخت این کلیسا از کمک های 
مردمی و از سـوی مسـیحیان تأمین شـده 
و همچنیـن بـا اسـتفاده از تکنولوژی های 
جدیـد در این سـال هـا ، پیـش بینی می 
شـود این کلیسـا تـا سـال 2026 میالدی 

کامل شـود.
اهرام جیزه، مصر

الیـه  یـک  بـا  مصـر  اهـرام  اصـل،  در 
درخشـان، بازتابنده از سـنگ آهک سـفید 
رنـگ زده و بـراق شـده بودنـد. رنـگ براق 
سـفید، نمایی جـذاب و گیرا بـه اهرام می 
بخشـید. مصریـان باسـتان چنیـن رنـگ 
عظمـت  و  شـکوه  از  نمـادی  را  آمیـزی 
فراعنه می دانسـتند. برخی از کارشناسـان 
ادعـا می کنند که رنگ سـفید بـراق برای 
اهـرام ماننـد باتـری خورشـیدی عمل می 
کـرده اسـت؛ امـا متأسـفانه این الیـه براق 
بـر اثـر زلزلـه قدرتمنـدی کـه در سـال 

1301 میـالدی رخ داد از بیـن رفـت.
برخـی هـم مـی گوینـد کـه سـاکنان 
باعـث   12 قـرن  در  منطقـه  ایـن  عـرب 
تخریـب ایـن الیـه ها شـده اند. بر اسـاس 
ایـن ادعا، اعـراب که مـی ترسـیدند اهرام 
تحـت سـیطره صلیبیـان دربیایـد، آن را 
ویـران کـرده و پـس از مدتی دوبـاره اقدام 
بـه بازسـازی آن کردند، به گونـه ای که به 

شـکل کنونـی درآمده اسـت.

کولوسئوم، ایتالیا
کولوسـئوم یکـی از بناهـای معـروف در 
ایتالیا و بزرگترین تماشـاخانه در امپراتوری 
روم باسـتان بوده و با گذشـت هزار سـال از 
سـاخت بنای آن، این سـاختمان باسـتانی 
همچنان عظمت خود را حفظ کرده اسـت؛ 
هرچنـد دیگر شـکل اولیه را نـدارد. در قرن 
چهاردهـم میـالدی، یـک زلزله قوی شـهر 
رم را لرزانـد و باعـث ریـزش بخش جنوبی 
کولوسـئوم شـد که به دنبال آن، بازسـازی 
آن بـا مصالح سـاختمانی، شـکل باسـتانی 
و بکـر کولوسـئوم را دسـتخوش تغییـرات 

فراوانـی کرد.
برج هند

بـرج هنـد در بمبئـی، یکـی از آسـمان 
خـراش هـای فـوق بلنـد دنیـا به حسـاب 
مـی آیـد و پـس از بـرج الخلیفـه در دبی، 
بلندتریـن سـازه روی کـره ی زمیـن بـه 
شـمار مـی رود. » جورجیـو آرمانـی « بـر 
روی طراحـی داخلـی ایـن بـرج کار مـی 
کند. در سـال 2011 سـاخت ایـن برج به 

دلیـل مشـکالت اقتصـادی متوقـف شـد.
پارتنون، یونان

از  یکـی  یونـان،  در  پارتنـون  معبـد 
بـه  باسـتان  دنیـای  یـادگار  مشـهورترین 
دسـت  بـه  معبـد  ایـن  رود.  مـی  شـمار 
یونانیـان باسـتان و بـرای خدایـان آتـن که 

در آکروپولیـس بودنـد سـاخته شـد. معبد 
پارتنـون، تاریخ پیچیـده ای دارد و در تاریخ 
پـر پیـچ و خـم خـود در معـرض حمـالت، 
چپـاول هـا، آتش سـوزی هـا و تیرانـدازی 
هـا قـرار گرفتـه اسـت. ایـن معبـد در برهه 
ای از زمان به عنوان کلیسـای مسـیحیان و 
سـپس به عنوان مسـجد مورد استفاده قرار 
گرفـت. در حـال حاضر با وجـود تخریب ها 

شـکل کلـی خـود را حفـظ کـرده اسـت.
برج العالم، امارات

بـرج العالـم در حـال حاضر نـام آخرین 
پـروژه آسـمان خراش هایی اسـت که قرار 
اسـت طول آن به 510 متر برسـد و از نظر 
ظاهـری به یـک گل کریسـتالی شـباهت 
دارد. قـرار بـود ایـن پـروژه تا سـال 2009 

میـالدی بـه پایـان برسـد. امـا بـا توجه به 
بحـران مالـی جهانی، سـاخت ایـن برج تا 

پایان سـال 2013 متوقف شـد.
برج یونیتی )وحدت(، لهستان

قـرار بود بـرج یونیتی در لهسـتان دفتر 
منطقـه ای بـرای انجمـن مهندسـان ایـن 
کشـور باشـد. سـاخت ایـن بنـا از سـال 
19۷5 میـالدی آغـاز شـد؛ امـا بـه دلیـل 
مشـکالت اقتصـادی، سـاخت آن به مدت 
زمـان  آن  از  شـد.  متوقـف  سـال  شـش 
تاکنـون، این سـاختمان واقـع در کراکوف 
بـه عنـوان نمـادی غـم انگیـز از گذشـته، 
باقـی مانـده اسـت. هم اکنـون ایـن بنا در 
حـال تکمیـل اسـت تـا سـاختمانی بـرای 

زندگـی شـهروندان معاصـر باشـد./رکنا

سازه های شگفت انگیزی که در تاریخ ماندگار شدند 
یادداشت
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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

اکبـر زنگـی آّبـادی یـا همـان »اکبـر طوطـی« معـروف، سـال هاسـت کـه در 
فوتبـال ایـران بـه عنـوان یـک لیدر شـناخته شـده اسـت، لیدری کـه همواره 
حواشـی زیـادی را بـا خـود بـه همـراه داشـته و در نوک پیـکان انتقـاد مربیان 
و فوتبالـی هـا و کارشناسـان قـرار گرفته اسـت، اخیـرا نیز فیلم هـا و مطالبی 
از او و بـه نقـل از یکـی از روزنامـه نـگاران کرمانـی و همچنین مربیان اسـبق 
مـس در فضـای مجـازی پخش شـده که او را لیدری سـاالر و بـی اخالق معرفی 
کـرده اسـت. بـرای اینکـه یـک طرفـه قاضی نرفتـه باشـیم، او را به دفتـر روزنامـه پیام ما 
دعـوت کردیـم تـا حـرف هـا و درد و دل هـای او را هـم بشـنویم، ایـن گفـت و گـوی مفصل 

را بـا هـم مـی خوانیم؛ 

گود ورزش

خبر

در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال بانوان 

نمایندگان کرمان 
حریفان خود را 6 تایی 

کردند 
برتـر  لیـگ  رقابت هـای  برگشـت  دور 
فوتبـال بانـوان دیروز )جمعه( آغاز شـد. در 
ایـن هفتـه از رقابت هـا نماینـدگان کرمـان 
بـا پیـروزی پـر گل برابـر حریفان خـود به 

رسـیدند. پیروزی 
شـهرداری  تیـم  امـروز  دیدارهـای  در 
سـیرجان، قهرمـان نیم فصـل اول به مصاف 
تیـم اسـتقالل خوزسـتان رفـت. شـاگردان 
جهـان نجانـی ایـن بـازی را بـا نتیجـه 6 
بـر صفـر بـه سـود خودبـه پایـان رسـاندند 
و همچنـان بـا قـدرت به صدرنشـینی خود 

دادند.  ادامـه 
تیـم شـهرداری بـم کـه رقابـت نزدیکی 
بـا سـیرجانی ها دارد در دیـداری نه چندان 
سـخت برابـر خیبر خـرم آباد حاضر شـد و 
بـا نتیجـه 6 بـر صفـر از سـد حریـف خـود 

گذشت.
تیـم آینده سـازان میهـن نجـف آبـاد بـا 
آذربایجـان  همیـاری  صفـر  بـر   3 نتیجـه 
غربـی را از پیـش رو برداشـت. تیـم راهیاب 
ملـل سـنندج نیـز بـا نتیجـه 2 بـر صفـر 

داد. را شکسـت  ذوب آهـن 

در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال امیدهای 

تراکتورسازی مغلوب 
مس کرمان شد

عصـر دیروز چهـار دیدار از هفته هشـتم 
امیدهـای  برتـر  لیـگ  فوتبـال  مسـابقات 
کشـور در شـهرهای مختلـف برگـزار شـد 
دیـداری  در  شـد  موفـق  کرمـان  مـس 
خـود،  سرشـناس  میهمـان  حسـاس، 
تراکتورسـازی تبریـز را بـا یـک گل مغلوب 
کنـد. ضمـن اینکـه دیـدار تیـم هـای مس 
رفسـنجان و فـوالد خوزسـتان بـا تسـاوی 
بـدون گل بـه پایـان رسـید. نتایـج کلـی 

بـازی هـا بـه شـرح زیـر اسـت 
مس کرمان 1 تراکتورسازی0

گل مس کرمان : حمید محمد رفیعی 
مس رفسنجان 0- فوالدخوزستان 0

سپاهان اصفهان 0 خونه به خونه بابل 1
گل خونه به خونه: رضا آقابابایی 

ذوب آهـن اصفهـان 2 صنعـت نفـت آبادان 
0

فرشـید محمـدی   : آهـن  گل هـای ذوب 
2گل( (

دیـدار دو تیـم صبـای قـم بـا ملـوان و 
امـروز  ارومیـه  بـا شـهرداری  اهـواز  نفـت 

برگـزار مـی شـود.

هفته نخست دور برگشت لیگ برتر هندبال زنان 

شکستی دیگر در 
کارنامه بانوان بمی

دور برگشـت لیـگ برتـر هندبـال زنـان 
بـا انجـام سـه دیـدار در شـهرهای مختلف 
الرسـتان  چمـران  صدرنشـینی  کشـوربا 
و شکسـت شـهرداری بـم در خانـه مقابـل 

نماینـده البـرز برگـزار شـد.
بـه گـزارش ایرنـا، شـهید چمـران ایـن 
شـهر میزبـان تیـم هـدف پویـان قـم بود و 
توانسـت ایـن تیـم را بـا نتیجـه 31 بـر 21 

دهد.  شکسـت 
شـهید چمران الرسـتان در حـال حاضر 
بـا داشـتن 14 امتیـاز از ۷دیـدار در صـدر 

جـدول ایـن رقابـت ها قـرار دارد. 
دیگـر دیـدار ایـن هفته در اصفهـان بین 
تیـم هـای فـوالد مبارکـه سـپاهان و ذوب 
بازیکنـان  انجـام شـد کـه طـی آن  آهـن 
فـوالد بـا نتیجه 1۸ بر 2۸ بـازی را به ذوب 

آهـن واگـذار کردند . 
اخربـن دیـدار در کرمـان ببـن تیم های 
شـهرداری بـم و هیـات البـرز انجام شـد و 
ایـن بـازی بـا نتیجـه 21 بـر 1۷ بـه نفـع 

نماینـده البـرز پایـان یافـت . 
چمـران  شـهید  از  بعـد  اکنـون  هـم 
الرسـتان ، تاسیسـات دریایی بـا 10 امتیاز 
از 6دیـدار و ذوب اهـن بـا ۷ دیـدار و 10 
امتیـاز بـه ترتیـب در رده های دوم و سـوم 

دارند.  قـرار 

 با اینکه سـابقه بـازی فوتبال 
نـداری، چی شـد که بـه عنوان 
یـک هـوادار و بعـد هـم لیـدر 

یافتی؟ باشـگاه مس شـهرت 
سـال قبـل از اینکه مـس به لیگ 
برتـر صعـود کنـد، مـن در بـازار کار 
مـی کـردم و یک روز بـه اتفاق یکی 
از دوسـتان بـه ورزشـگاه کیانـی که 
آن زمـان بـازی هـای مـس برگـزار 
مـی شـد رفتیـم. سـرمربی آن زمان 
تیـم، نادر دسـت نشـان بـود. عالقه 
و هیجـان و صـدای مـن باعث شـد 
رئیـس وقت هیات فوتبـال که آقای 
از مـن دعـوت  بـود،  گنجعلیخانـی 
کـرد در کنـار تیـم باشـم و یکی دو 
تـا بـازی خـارج از اسـتان هـم ایـن 
تیـم را همراهـی کـردم. یادمه حتی 
بـازی بـا همـا در تهـران کـه باعـث 
صعـود مـس به لیـگ برتر شـد، من 
بـه همـراه تیـم بـودم. بعـد از صعود 
به لیگ برتر، سـکوها تقسـیم بندی 
شـد و من بـه اتفاق حـدود 15  نفر 
دیگـر مسـئولیت تماشـاگران را بـه 
عنـوان لیدر به عهـده گرفتیم و این 
آغـاز ورود مـن بـه دنیـای لیـدری 
باشـگاه مـس بـود. بعـد از 4 سـال 
هـم در بازی اسـتقالل تهران و مس 
کرمـان به عنوان پرشـورترین سـکو 
و بهتریـن لیـدر کرمانـی، از سـوی 
مسـئوولین فدراسـیون فوتبـال بـه 
عنـوان لیدر تیم ملی انتخاب شـدم.
 کال چنـد سـفر خارجـی بـه 
عنـوان لیـدر چه در کنـار مس 

و چـه  بـا تیـم ملی داشـتی؟
اردوی  در  ملـی  تیـم  بـه همـراه 
چیـن و بـازی دوسـتانه بـا ایـن تیم 
و بعـد هـم بـا همـان تیـم بـه کـره 
شـمالی رفتیـم و در بـازی برابـر کره 
شـمالی در مسـابقات انتخابـی جـام 
جهانـی تیـم ملـی را همراهـی کردم 
و یـک بار هم با مس در باشـگاههای 
آسـیا بـه امـارات سـفر کـردم کـه با 
باخت مـس در برابـر حریفش همراه 
بـود. البتـه یـک بـار هـم بـه زیـارت 
خانـه خـدا مشـرف شـدم و3 سـال 
هـم بـه عنـوان زائـر آقا امام حسـین  
و 3 سـال دیگـر هـم  ایـام اربعیـن، 
سـعادت خدمـت بـه زوار ابـا عبداهلل 
را در آشـپزخانه های مسـیر داشـتم.
 چـرا حس کـردی مـی توانی 
خدمـت  در  لیـدر  عنـوان  بـه 

باشـی؟ کرمـان  ورزش 

مـن در بـازار کار مـی کـردم و به 
بـرای  و  قولـی آدم روداری هسـتم 
بایـد رو داشـته  لیـدر بـودن هـم  
باشـی و هـم ارتبـاط خوبی بـا مردم 
و مسـئولین و هـوادران برقـرار کنی 
تـا بتوانـی کار کنـی. مـن هـم بـه 
همیـن دلیـل کـم کـم وارد شـدم و 
چندیـن سـاله که نـه تنهـا در کنار 
باشـگاه مـس بلکـه در کنـار ورزش 

کرمـان در حـال خدمـت هسـتم.
 شـما یکـی از چندیـن لیـدر 
و  تریـن  معـروف  امـا  کرمـان 
پرحاشـیه تریـن آنها هسـتی، 
چه شـد کـه ایـن اتفـاق افتاد؟

در یکی از بازی ها در همان سـال 
هـای نخسـت صعـود مس بـه لیگ 
برتر، پرسـپولیس میهمـان مس بود 
و ما به همراه تعدادی از تماشـاگران 
کـه  کرمـان  انقـالب  ورزشـگاه  در 
محـل تمریـن سرخپوشـان تهرانـی 
بـود، جمـع شـدیم و بـرای تخریـب 
و تضعیـف روحیـه آنهـا و بخصـوص 
علـی کریمـی کـه رابطـه خوشـی با 
علـی دایـی نـدارد، بـه تشـویق علی 
دایـی پرداختیـم و همیـن کار مـا و 
ادامـه آن در بـازی روز بعـد کـه بـا 
باخت پرسـپولیس همـراه بود، باعث 
یـک سـری درگیـری هـا و صحبت 
آقـای خوردبیـن، سرپرسـت  هـای 
کـه  نـود  برنامـه  در  تهرانـی  تیـم 
مـس  بـه  پرسـپولیس   « گفتنـد 
نباخـت، بـه اکبـر طوطـی باخـت« 
اولیـن  بـرای  برنامـه  همـان  در  و 
بـار از مـن بـه عنـوان اکبـر طوطی 
نـام بـرده شـد. از همـان روز و تیتر 
بـا  پرسـپولیس  روزنامـه  بعـد  روز 
عنوان»الـف - طوطـی« نـام مـن بر 

سـر زبـان هـا افتاد.
آن  در  هایـی هـم  درگیـری   
بـازی پیش آمـد، از آن اتفاقات 

؟ یید بگو
درگیـری خاصی نبـود، فقط یکی 
از لیدرهـای مس به نام رضا اسـدی 
کـه یک اسـتقاللی دو آتشـه اسـت، 
در جریـان وبعـد از آن بـازی باعـث 
بوجـود آمـدن تنـش هـا و درگیری 
هایی شـد و صحبـت هایی بـا آقای 
عابـدزاده و کریمـی انجـام داد کـه 
متاسـفانه بـه نـام مـن تمام شـد در 
حالـی کـه مـن هیـچ نقشـی در آن 

درگیـری ها نداشـتم.
 در آمـد ماهانـه شـما چقـدر 

باشـگاه  کارمنـد  اسـت، شـما 
آنجـا  از  هسـتی،  هـم  مـس 
کاری  اضافـه  و  چقـدر حقـوق 

گیـری؟ مـی 
مـن بـه همـراه 4 لیدر باشـگاه از 
حـدود 5 سـال پیـش بـه عضویـت 
صندوق بازنشسـتگان مس درآمدیم 
و ماهیانـه حقوقی طبـق قانون بیمه 
کار، در حـدود یـک میلیـون تومـان  
بـه اضافـه بیمـه دریافت مـی کنیم 
و هیـچ اضافـه کاری نداریـم. ضمـن 
اینکـه بـه هر هـوادار در هر کـدام از 
سـفرهای خـارج از کرمـان 40 هزار 
تومـان و بـه لیـدر 60 هـزار تومـان 
هزینـه تغذیه پرداخت می شـود. در 
کل بـا توجـه بـه اینکه کار مـن آزاد 
اسـت نمی تـوان میـزان درآمـدم را 
مشـخص کرد اما معمـوال 2 میلیون 

تومـان در ماه درآمـد دارم. 
 کال طرفـدار آبـی هسـتی یا 

؟ مز قر
طرفـدار  اوایـل  مـن  حقیقتـا 
اسـتقالل بـودم امـا بعـدا کـه وارد 
کرمـان  ورزش  و  مـس  مجموعـه 
شـدم فقـط هـوادار نارنجی پوشـان 
کرمانـی و البتـه تیـم ملـی هسـتم.
 فیلمـی در روزهـای اخیـر از 
شـما در فضـای مجـازی پخش 
شـده کـه بـا کـف دسـت بـه 
دوربیـن می زنـی، جریـان چه 

؟ د بو
ایـن فیلـم مربـوط بـه بـازی بـا 
بـادران تهـران در بـازی هـای اخیر 
مـس در تهران بـود، در آن بازی من 
تهـران بودم و خودم را بـه این بازی 
رسـاندم. تماشاگران بادران که باالی 
نیمکـت بچـه های مـس بودنـد، در 
طول بازی سراسـر بـه بازیکنان تیم 
ما اهانـت کردند و یکـی از بازیکنان 
مـا درگیـری کوچکی با تماشـاگران 
داشـت و دوربیـن مـی خواسـت از 
ایـن صحنـه فیلـم بـرداری کند که 
مـن گفتـم آقا فیلـم نگیـر و همین 

باعـث درگیـری کوچکی شـد.
 نظـرت در مورد لیدر سـاالری 
در باشـگاه مـس که ایـن روزها 
شـود،  مـی  گفتـه  آن  دربـاره 

؟ چیست
اصال ایـن چنین نیسـت، با توجه 
بـه حقوقـی کـه از ایـن باشـگاه می 
گیـرم بایـد در جهت منافـع می کار 
کنم، لیدر سـاالری متاسـفانه بحثی 

اسـت که توسـط یکی دو تا از رسانه 
های کرمـان به تازگی مطرح شـده، 
البتـه الحـق نبایـد از نقـش روزنامه 
و نشـریات و سـایت هـای کرمانـی 
کـه همواره حامـی ورزش و باشـگاه 
مـس کرمان بـوده انـد بگذریـم، اما 
یکـی دو تـا از همـکاران رسـانه ای 
شـما شـیطنت کرده و ایـن موضوع 
در  انـد.  کـرده  بـاب  تازگـی  بـه  را 
صورتـی کـه بـه جـرات مـی گویـم 
اصـال بحث لیدرسـاالری در باشـگاه 
مـس نبـوده و نخواهـد بـود. مـن به 
همـراه چنـد تـن دیگـر از لیدرهای 
کرمانـی، چندیـن سـال از زندگـی 
مـان را بـرای ایـن تیم و حتـی برای 
کل ورزش کرمـان گذاشـته ایـم و با 
پیـروزی هایش خوشـحال شـدیم و 
بـا باخـت هایـش ناراحـت. برعکس 
مـن  شـده،  گفتـه  هـای  صحبـت 
اعـالم می کنم نه تنها لیدرسـاالری 
نیسـت، بلکه حتی بـه لیدرها بهایی 
هـم داده نمـی شـود. 4 - 5 سـال 
اسـت می خواهیـم کانون هـواداران 
امـا  برسـانیم،  ثبـت  بـه  را  باشـگاه 
متاسـفانه بعضـی از دوسـتان فکـر 
مـی کنند اگـر کانـون هـواداران راه 
انـدازی شـود، منافـع شـخصی آنها 
بـه خطـر مـی افتـد. در حالـی کـه 
باشـگاه مـس مـال همین هـواداران 
اسـت. هـدف ما این اسـت کـه همه 
رسـانه  مسـئولین،  از  اعـم  هـم  بـا 
هـا، هـواداران و بازیکنـان در جهـت 
اعتـال و پیشـرفت فوتبـال کرمـان و 
بخصـوص باشـگاه مس کـه ویترین 
ورزش کرمـان اسـت، قـدم برداریم.
کـه  مربیانـی  بـا  ات  رابطـه   
کرمـان آمدند و رفتنـد چگونه 

؟ د بو
مـن با همـه رابطه خوبی داشـتم 
و دارم، از امیرقلعـه نوعـی و مرفاوی 
و مظلومـی و بگوویـچ و دیگـران. بـا 
تنها کسـی که یک سـری مشکالت 
و حواشـی پیش آمد، ابراهیم قاسـم 
پور بـود که آن هم بخاطـر کارهایی 

بـود کـه انجام مـی داد و از نظر فنی 
در سـطح باالیـی نبـود و شـیطنت 

هایـش تیـم را از بیـن برد.
  اخیـرا حـرف و حدیـث های 
زیـادی راجـع بـه شـما پیـش 
آمـده که اکبـر زنگی آبـادی با 
مربیـان در ارتبـاط اسـت و هر 
مربی کـه هـوای تو را نداشـته 
باشـد، بایـد از کرمـان بـرود و 
یـا فـالن مربـی برایـت زمیـن 
دیگـری  مربـی  یـا  و  خریـده 
وانـت، در این بـاره چه صحبتی 

داری؟
من بـه شـدت تکذیب مـی کنم، 
نـه زمینـی در خیابـان کمیـل دارم 
کـه فـالن مربـی بـرای مـن خریده 
باشـد و نـه وانتـی کـه مربـی دیگـر 
خریـداری کـرده، مـن مسـتاجرم و 
اجـاره  تومـان  هـزار  ماهیانـه 400 
وانـت  البتـه  پـردازم،  مـی  خانـه 
سـفیدرنگی قسـطی خریـده بـودم 
کـه بعدهـا فروختمـش و در حـال 
و  نـدارم  شـخصی  ماشـین  حاضـر 
باشـگاه  بـه  متعلـق  وانتـی  فقـط 
مـس اسـت کـه گاه گاه بـرای انجام 
باشـگاه  تبلیغـات و کارهـای خـود 
در اختیـار مـن قـرار مـی گیـرد. هر 
کـدام از مربیـان کـه فکر مـی کنند 
بـه مـن پـول داده یـا چیـزی بـرای 
مـن خریـداری کـرده انـد، بیاینـد 
و ثابـت کننـد و مـن هـم هرگونـه 
جریمـه و یـا برخـوردی را از طـرف 
مسـوالن مـی پذیـرم و قبـول مـی 
کنـم، بـه شـرطی اثبـات شـود. من 
پـای حرفـم مـی مانـم و بـا قـدرت 
اعـالم مـی کنم تـا این لحظـه هیچ 
مربـی برای مـن کار شـخصی انجام 
نـداده اسـت.من نمی دانم دوسـتان 
بـا چـه هـدف و نیتـی ایـن کار را 
انجـام مـی دهنـد، امـا همه آنهـا را 
بـه خـدا واگـذار مـی کنـم تـا خـدا 

سـزای کارهایشـان را بدهـد.
بـازی  از  تـا  دو  یکـی  در   
از  بودیـم  شـاهد  مـس  هـای 

تماشـاگران  سـکوهای  سـمت 
فنـی  کادر  برضـد  شـعارهایی 
سـکوهایی  همـان  شـد،  داده 
کـه از طـرف لیدرهـا هدایـت 
مـی شـوند، اگر قـرار اسـت از 
تیـم حمایت شـود چرا شـما ها 

نکردیـد؟ حمایـت 
سـفر  در  هـا  بـازی  آن  در  مـن 
روی  بـر  و  داشـتم  حضـور  کربـال 
اول  همـان  از  امـا  نبـودم.  سـکوها 
فصـل بـا حضـور دسـتیاران آقـای 
ابراهیم زاده بخصـوص آقای باجالن 
مخالـف بودیـم و همیـن انتخاب ها 
و در ادامـه، نتایج ضعیـف تیم باعث 
شـد تـا متاسـفانه شـعارهایی برضد 

کادر فنـی داده شـود. 
 امـا حق یک سـرمربی اسـت 
را  دسـتیارانش  خـودش  کـه 

انتخـاب کنـد؟ 
بلـه حق سـرمربی اسـت ولـی ما 
هـم نماینـده مـردم هسـتیم و حق 
داریـم بـرای نتایـج ایـن تیـم نگران 
باشـیم. بـا این حـال اعـالم می کنم 
مـن در آن بـازی هـا نبـودم و حرف 
شـما هـم کامـال صحیـح و درسـت 

است.
 وضعیت امسـال باشـگاه مس 

را چگونه مـی بینی؟
تـا وقتی همه مسـئوالن و دسـت 
انـدرکاران بـا هـم و در کنـار هـم 
شـود،  نمـی  موفـق  تیـم  نباشـند، 
نـگاه ویـژه  بایـد  اسـتاندار محتـرم 
ای بـه ایـن تیـم داشـته باشـد و آن 
بدانـد.  اسـتان  ورزش  نماینـده  را 
دربـاره  هایـی  کوتاهـی  متاسـفانه 
ایـن تیـم انجـام مـی شـود، بـه نظر 
مـن ورزشـی تریـن اسـتاندار، آقای 
دهمـرده بـود کـه واقعـا بـا جـان و 
دل هوای ورزش اسـتان را داشـت و 
همـان حمایت ها باعث شـد، دوران 
طالیـی فوتبـال کرمان رقـم بخورد. 
امیـدوارم بـاز هـم شـاهد تکـرار آن 
کرمـان  فوتبالـی  خـوب  روزهـای 

. شیم با
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بخـث جدایـی اسـطوره هـا از تیـم هـای 
شـان، اتفـاق جدیـدی نیسـت و اخیـرا نیـز 
رخ داده اسـت مثـل رحمتـی و مجیـدی در 
اسـتقالل، کریمـی در پرسـپولیس، نویدکیا 
در سـپاهان، هـوری در نفـت آبـادان و چند 
بازیکـن انگشـت شـمار دیگـر فوتبـال ایران 
کـه بـا تـداوم حضورشـان در تیم هـای خود 
دیـدرس  در  دیگـر  گونـه ای  بـه  همیشـه 
و  حـرف  و  صحبت هـا  و  داشـته اند  قـرار 
بـه  مقاطـع گوناگـون فصـل  حدیث هـا در 

طـور متفاوتـی بـرای آن هـا طـرح می شـده 
اسـت. حاال قـرار گرفتـن فرزاد حسـینخانی 
در لیسـت بازیکنـان جـدا شـده از مـس در 
نیـم فصـل دوم رقابت های لیگ دسـته یک 
کشـور نیـز موجـی از واکنش هـای متفـاوت 
نسـبت بـه ایـن موضـوع را در پـی داشـته 
مدیریـت  آمـدن  کار  روی  زمـان  از  اسـت. 
جدیـد باشـگاه مـس در ابتـدای فصـل نقل 
و انتقـاالت لیـگ یـک ایـن فصل، مشـخص 
بـود کـه حسـین خانی خیلی آب مشـترکی 

در جـوی مدیـران فعلی باشـگاه نـدارد. این 
موضـوع زمانـی بـه اوج رسـید کـه بـر سـر 
تمدیـد قرارداد حسـین خانی در این فصل از 
رقابت هـای لیگ یـک چالش اساسـی پیش 
آمـد. هرچنـد کادر فنـی مـس بـرای حضور 
ایـن بازیکـن اعـالم نیاز کـرده بود و باشـگاه 
نیـز بـا او وارد مذاکره شـد اما حسـین خانی 
صراحتـا اعـالم کـرده بـود که بـرای دریافت 
شـروط  خـود  قبـل  سـال های  مطالبـات 
اساسـی دارد و از همیـن حیث قـرارداد خود 
را بـا تیـم تـا روزهـای آخـر نقـل و انتقاالت 

امضـا نمی کـرد.
سـردی  مذاکـرات  همـان  جریـان  در 
مقامـات  میـان  اساسـی  نظـر  اختـالف  و 
مشـخص  کامـال  تیـم  کاپیتـان  و  باشـگاه 
کار  بـرای  تمایلـی  و طرفیـن خیلـی  بـود 
کـردن بـا یکدیگـر چـه در ظاهـر و چـه در 
باطـن نداشـتند که این سـبب شـد تمدید 
آخـر  روزهـای  تـا  حسـین خانی  قـرارداد 
ابهـام باشـد.  انتقـاالت در پـرده ی  نقـل و 
بـه هـر شـکل بـا حصـول توافـق سـرانجام 
مسـعودزاده،  امجـد  و  حسـین خانی 
مدیرعامـل باشـگاه در کنـار یکدیگر عکس 

قـرارداد  امضـای  بابـت  را  خـود  یـادگاری 
و  اختالفـات  کـه  امیـد  ایـن  بـه  گرفتنـد 
وجـود  کـه  خوبـی  چنـدان  نـه  رابطـه ی 
داشـت در طـول بازی های لیگ گرم شـود.
امـا بـا نتیجه نگرفتـن تیم، مشـخص بود 
کـه این چالـش به قـوت خود ادامـه خواهد 
داشـت و حتـی ریـش سـفیدی برخـی در 
ایـن میان نیـز نتیجه بخش نبـود... در طول 
اردوهـا و تمرینـات تیـم نیـز ایـن رابطـه ی 
سـرد کامـال بـه چشـم می خـورد و حتی در 
برخـی مواقع مثل اردوی تیـم پیش از بازی 
با اسـتقالل تهران دردسرسـاز هم می شـد...

ایـن موضـوع کامـال اثـر خـود را در تیـم 
نیـز گذاشـته بـود و بـه هرشـکل زمانـی که 
کاپیتـان و بزرگتـر تیـم بـا مدیریت باشـگاه 
اختـالف  ایـن  و  باشـد  داشـته  اختـالف 
کـم کـم کامـال هـم علنـی شـود، مشـخص 
می شـود کـه بـر روی کلیـت تیـم تاثیـرات 
خـود را می گـذارد کـه متاسـفانه ایـن اتفاق 
روی رونـد کلی تیم فوتبـال مس نیز چه در 
تمرینـات و چـه در اردوهـا اثـر می گذاشـت 
کـه بـه هرحـال بخشـی از نتایـج تیـم نیـز 

منشـا در همیـن موضـوع داشـت.

در نهایـت بـا نزدیـک شـدن بـه روزهـای 
پایانـی نیـم فصـل اول ایـن اختـالف نظـر و 
ایـن رابطـه ی سـرد حـل نشـد کـه نشـد تا 
جدیـدی  تصمیم گیـری  موعـد  سـرانجام 
برسـد... برای نزدیک شـدن طرفین اختالف، 
در روزهـای پایانـی نیم فصل حتی جلسـات 
مشـترکی هم گذاشته شـد اما نتیجه خاصی 
در بر نداشـت. در نهایت با یک تماس تلفنی 
باشـگاه و اعـالم نظـر مقامات کمیتـه فنی و 
هیـات مدیـره بـا کاپیتـان تیـم، وی جدایی 
خواهـان  و  می پذیـرد  باشـگاه  از  را  خـود 
دریافـت نامـه ی کتبی این موضوع از باشـگاه 
می شـود که به هرشـکل روز چهارشـنبه این 
خیلی هـا  می شـود.  اعـالم  رسـما  موضـوع 
آرزو می کننـد کـه ای کاش ایـن اختـالف 
نظـر پیـش نمی آمـد و یـا ایـن مسـئله بـه 
خوبـی و خوشـی حل می شـد تا تمـام توان 
دو طـرف در خدمـت هـم بـرای تیـم مـس 
در ایـن فصـل کار را پیـش می بـرد؛ امـا بـه 
هرشـکل ایـن موضـوع حـل نشـد تـا یـک 
جدایـی تلخ امـا الزم اتفـاق بیفتـد، جدایی 
پرسـروصدایی که تاثیراتـش همچنان ادامه 

خواهـد داشـت.؟/ورزش سـه

داستان مس - حسینخانی به پایان خود رسیده است؟
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معـاون نظـارت و بهره بـرداری شـرکت 
آب و فاضـالب کشـور گفـت: »شـهرهای 
مشـهد، اصفهـان، کرمـان، بوشـهر با تنش 
آبـی مواجـه هسـتند.« بـه گـزارش پایگاه 
حمیدرضـا  خبـر،  شـبکه  اطالع رسـانی 
تشـیعی گفت: »امیدواریم قبل از تابستان 
سـال آینـده با اجـرای طرح هـای مدیریت 
قنـوات،  و  چاه هـا  بهسـازی  مصـرف، 
مدیریـت فشـار در شـبکه توزیـع، تکمیل 
رینگ هـا و نصـب شـیرهای فشارشـکن، 

رونـد مصـرف را مدیریـت کنیـم.«
وی با اشـاره بـه اینکه اسـتان هرمزگان 
بـه دلیـل کمبـود آب مخـزن سـد  هـم 
مینـاب و شـمیل و نیان در هفته گذشـته 
بـا شـرایط ویـژه روبـرو بـود کـه تدبیـر 
شـد، افـزود: »امیدواریم تأمین آب شـرب 
بندرعبـاس را کـه ایـن منطقـه بـا کمبود 
منابـع آبی مواجه اسـت در تابسـتان آینده 
از مشـترکان  تشـیعی  کنیـم.«  مدیریـت 
خواسـت بـا صرفه جویـی در مصـرف آب، 

شـرکت های آب و فاضالب کشـور را یاری 
کنند تا فشـار کمتری بـه منابع زیرزمینی 
وارد شـود و در تابسـتان سـال های آینـده 
زمینـه  در  کمتـری  مشـکالت  بتوانیـم 

تأمیـن آب شـرب داشـته باشـیم.
 تشـیعی بـه کیفیـت آب در تابسـتان 
کـه مصـرف نیـز افزایـش می یابد ، اشـاره 
سـال های  تابسـتان  »در  گفـت:  و  کـرد 
اخیـر دمـای هوا یک تـا یک و نیـم درجه 
به طـور متوسـط افزایش داشـت و ریسـک 
بیماری هـای مرتبـط بـا آب نیـز افزایـش 
نگران کننـده  شـرایط  ایـن  کـه  می یابـد 

 » است.
علـت  همیـن  »بـه  کـرد:  اضافـه  وی 
۸00 آزمایشـگاه آب تجهیز شـده اسـت و 
تعـداد زیادی کارشـناس متخصص کنترل 
کیفـی آب نیـز بـه مـوازات کیفیت کمیت 
آب را نیـز مدیریـت می کننـد تـا شـرایط 
شـرب  آب  تأمیـن  بـرای  غیرمعمولـی 
نیفتـد.« معـاون نظـارت و  اتفـاق  مـردم 

بهره بـرداری شـرکت آب و فاضالب کشـور 
بابیان اینکه کشـورمان در منطقه خشـک 
قـرار دارد و 15 سـال خشک سـالی را طی 
در  بارش هـا  »میـزان  گفـت:  می کنیـم، 
سـال آبـی کنونی نسـبت بـه پارسـال 5۷ 
درصـد و نسـبت بـه درازمـدت 3۷ درصد 

کاهـش پیداکـرده اسـت.«
 تشـیعی افـزود: »سـازمان هواشناسـی 
میـزان بـارش در ماه هـای آینـده را نرمال 
پیش بینـی کـرده اسـت، بنابرایـن از نظـر 
ریزش هـای جـوی در مـرز هشـدار قـرار 
داریم و وظیفه ماسـت که در شـرکت های 
مهیـا  را طـوری  فاضـالب شـرایط  و  آب 
کنیـم کـه کمتریـن تنـش را در تابسـتان 

سـال آینده داشـته باشـیم.«
تدویـن  جامعـی  »برنامـه  گفـت:  وی 
کردیـم کـه در اختیـار شـرکت های آب و 
فاضـالب اسـت که شـامل حـوزه مدیریت 
تأمیـن اضطـراری آب و مدیریت مصرف و 
تقاضاسـت و طرح های کوچکـی از ابتدای 

سـال آبـی امسـال شروع شـده اسـت کـه 
را  آب  مصـرف   96 تابسـتان  در  بتوانیـم 

کنیم.«  مدیریـت 
تشـیعی در زمینـه تأمیـن آب بـا حفـر 
»هـر  افـزود:  جدیـد  چاه هـای  تجهیـز  و 
اسـتان بنـا بـه نیـاز خـود ایـن طـرح را 
اجـرا می کنـد کـه پارسـال حـدود 400 
چـاه حفـر و کـف شـکنی شـد و امسـال 

نیـز همین تعـداد چاه حفر و کف شـکنی 
شـد چـون بـا مشـکالت جـدی در تأمین 
آب روبـرو بودیـم.« وی گفـت: »خرید آب 
از بخـش کشـاورزی و از منابـع بـا کیفیت 
و اسـتفاده از ظرفیـت سـایر ارگان هـا کـه 
بالاسـتفاده مانـده اسـت از دیگـر اقدامات 
شـرکت های آب و فاضـالب در تأمیـن آب 

شـرب اسـت.«

کرمان با تنش آبی مواجه است
خبر

کرمان ویچ

نـو«  »کرمـان  خبـری  پایـگاه 
نوشـت: قتـل اعضای یـک خانواده 
در روسـتایی از توابـع فهرج دلیلی 
شـد بر بررسـی علـل وقـوع چنین 
فجایعی، این مسـائل در درجه اول 
بایـد علت یابـی شـوند زیـرا بارهـا 
افراد مجازات می شـوند اما مسـئله 

اجتماعـی ریشـه کن نمی شـود.
بیشـتر از یـک هفتـه اسـت که 
بلکـه کل  کرمـان  اسـتان  نه تنهـا 
کشـور از شـنیدن خبـری هولناک 

متأسـف و شـگفت زده اسـت. 
روسـتای  اهالـی  از  فـردی 
خانـواده  فهـرج«  »جهان آبـاد 
خانـواده  اتفاقـاً  کـه  همسـرش 
خالـه اش نیـز بودنـد را بـه گلولـه 
بسـت و 10 تن را به قتل رسـاند و 
چهـار نفـر نیـز زخمی شـدند. این 
جنایـت عجیـب و هولناک سـزاوار 
بررسـی های فروانـی اسـت. آیا این 
فرد بیمـار روانی اسـت؟ جامعه در 
بـروز ایـن رفتـار و بزهکاری هـای 
داشـته  نقشـی  چـه  وی  پیشـین 
اسـت؟ »کرمـان نـو« در گفتگویی 

و  روانشـناس  صـدر  جعفـری  بـا 
اسـتاد دانشـگاه به واکاوی علل این 
جنایـت پرداختـه اسـت. “عظیمـه 
جعفـری صـدر” دکتـر روانشـناس 
اسـت  معتقـد  دانشـگاه  اسـتاد  و 
کـه بـرای بررسـی این مسـاله باید 
نگاهـی همه جانبه داشـته باشـیم. 
ایـن فـرد بـه دلیـل بزهکاری های 
پیشـین و سـابقه زنـدان، اختـالل 
شـخصیت ضداجتماعی دارد. شاید 
مرتکـب  هـم  نوجوانـی  دوران  در 
بزهکاری هایـی شـده باشـد. حتـی 
اگر در بررسـی وضعیت او برچسب 
اختالل روان شـناختی و شخصیتی 
بزنیـم، باید از لحـاظ فرهنگ بومی 

منطقـه را هـم بررسـی کنیـم.
بـر اسـاس شـواهد، جامعـه چه 
وی  فعلـی  وضعیـت  در  تأثیـری 
داشـته اسـت؟ جامعـه چقـدر آثار 
بیمـاری او را نادیـده گرفته اسـت؟ 
از لحـاظ روان شـناختی ایـن فـرد 
نشـان  پارانوییـدی  رفتارهـای 
مـی داده اسـت، امـا در طایفـه این 
می دانسـتند.  غیـرت  بـا  را  فـرد 

هنـوز در جامعـه مـا تفکیـک بین 
سـوءظن ها  و  شـک ها  تعصـب، 
مشـخص نیسـت. از طرفـی قاتـل 
سـابقه زنـدان دارد، بعـد آزادی از 
زنـدان چه پیشـگیری در مورد وی 
انجام گرفته اسـت؟ آیا او آموزشـی 
نظـر  تحـت  آیـا  کـرده؟  دریافـت 
یـک مـددکار یـا روانشـناس بـوده 
بـه دلیـل مشـکالتی کـه  اسـت؟ 
درمـان شـده  بـوده  رفتـه  زنـدان 
وارد  درمـان،  از  بعـد  آیـا  اسـت؟ 
جامعـه شـده یـا پـس از خـروج از 
در  بیشـتری  انتقام جویـی  زنـدان 
ذهنـش رشـد کـرده اسـت؟ ایـن 
از  اگـر  دانشـگاه می گویـد  اسـتاد 
بعد جامعه شناسـی مسـئله را نگاه 
کنیـم، می بینیـم کـه ایـن فـرد از 
روزهـای قبل خانواده همسـرش را 

اسـت. می کـرده  تهدیـد 
 بـا توجـه بـه سـابقه ایـن فـرد 
آیـا ایـن تهدیـد جدی گرفته شـده 
اسـت؟ هنـوز به نظـر می رسـد در 
آن منطقـه بـا توجـه بـه فرهنـگ 
خـود  طایفـه  بـزرگان  بـه  بومـی 

بیشـتر از نیـروی انتظامـی اعتماد 
دارنـد. بـه همیـن دلیـل  قربانیان 
اصـاًل ایـن تهدیدهـا را بـه نیـروی 
آن  و  نـداده  گـزارش  انتظامـی 
فرهنـگ  نگرفته انـد.  جـدی  را 
بومـی ایـن مناطـق خیلـی قوی تر 
دارد  وجـود  تفکـر  ایـن  و  اسـت 
کـه بایـد مشکلشـان را  خودشـان 
حـل کننـد، پـس خودشـان هـم 
متخصـص  ایـن  می کننـد.  اقـدام 
مـا  کـه  دارد  اعتقـاد  روانشناسـی 
می توانیـم بگوییـم ایـن فرد شـاید 
یـا اختـالالت  مشـکالت روانـی و 
رفتـاری داشـته امـا  نقـش جامعه 

را نبایـد ندیـده بگیریـم. 
زمانـی که در جامعه ای می بینیم 
ایـن قضایـا پررنـگ می شـود مثاًل 
اگر در یـک محیطی ببینیم موش، 
سـگ و گربـه زیـاد اسـت، اولیـن 
موضوعـی کـه به ذهـن می آید این 
اسـت که بهداشـت محیط درسـت 

رعایت نشـده اسـت.
وقتـی در جوامـع آمـار جـرم و 
جنایـت بـاال مـی رود ایـن نشـان 
می دهـد کـه توجـه مـا به مسـائل 
تربیتی کم شـده اسـت.   “عظیمه 
و  ”فقـر  گفـت:  صـدر”  جعفـری 
مهـم  بسـیار  عوامـل  از  بیـکاری 
طبقـه  در  به ویـژه  جـرم  وقـوع 

اسـت. جامعـه  پایین دسـت 
 در پژوهشـی که سـال ۸3 آقای 
صادقـی و همکارانش انجـام دادند 

نابرابـری  و  فقـر  میـزان  افزایـش 
درآمـدی باعـث افزایـش در نـرخ 
سـرقت شـده اسـت کـه از عوامـل 
کشـور  در  هـم  قتـل  در  مؤثـر 
بررسـی  در   . می شـود  محسـوب 
می بینیـم  بزهکاری هایـی  چنیـن 
مهارت هـای  انتقـام،  فقـر،  کـه 
ضعیـف والدیـن، پرخاشـگری های 
افـراد و خشـونت های رفتـاری کـه 
در فیلم هـا و سـریال ها می آموزنـد 
هسـت.  تأثیرگـذار  همـه  و  همـه 
وقتـی شـخصی در فیلـم می بینند 
در  تفنـگ  فیلـم  قهرمـان  کـه  
ایـن  او  می کشـد  را  همـه  دسـت 
بـه  و   دانسـته  راه حـل   را  کار 
نمی کنـد،  فکـر  قضیـه  انتهـای 
فکـر انتقام جویـی و نفـرت اسـت.” 
جعفـری صـدر در پاسـخ بـه ایـن 
سـؤال کـه آیـا متهـم فهـرج دچار 
جنـون آنـی شـده  اسـت؟ گفـت 
کـه در رفتـار جنایـی یـک کنـش 
زیـرا  فـرد سـر می زنـد   از  ارادی 
او در موقعیتـی قـرار گرفتـه کـه با 
درک آن خـود را  مجـاز به ارتکاب 
می دانـد، هـر چنـد ایـن کنـش او 
ارزش هـای  و  هنجارهـا  برخـالف 
جامعـه اسـت. مثاًل ایـن قاتل خود 
تک تـک  کـه  دانسـته   مجـاز   را 
افـراد ایـن خانـواده را نابـود کنـد. 
این اسـتاد دانشـگاه بر پیشـگیری 
تأکیـد دارد و می گویـد حـاال کـه 
اتفـاق افتـاده چـکار بایـد بکنیـم؟ 

بایـد پیشـگیری صـورت بگیـرد تا 
از وقـوع فجایـع بعـدی جلوگیـری 
بـر  بایـد  کـه  اینجاسـت  شـود. 
آموزش هـا بـرای پیشـگیری تأکید 
و  پـروری  فرزنـد  آمـوزش  کنیـم. 
کـه  چـرا  زندگـی،  مهارت هـای 
هیچ کـس ذاتاً مجرم نیسـت شـاید 
افـکار جـرم سـاز در ذهـن همـه 
افـراد باشـد امـا این مهم اسـت که 
بتوانیـم ایـن را کنتـرل و مدیریت 

. کنیم
علـت و انگیزه جرم ها را بررسـی 
کـرده و بعـد راه های پیشـگیری را 
موردنظـر قـرار دهیـم. وقتـی ایـن 
اتفـاق در مناطـق خاصـی می افتد 
شـرایط منطقـه را بررسـی کنیـم. 
به طـور مثـال این مناطـق خاص از 
لحـاظ درآمـد پایین تر بـوده و  فقر 
و بیـکاری یکـی از عوامـل جـرم زا 
اسـت. پـس  بایـد ایـن مسـاله را 
جـزء اهدافمـان قـرار دهیـم. بایـد 
محیط آرام و سـالمی در خانواده ها 
وجود داشـته باشـد در محیط های 
فقیـر بـه فکـر تأمین مسـکن بوده 
معنـوی  و  مـادی  نیازهـای  بـه  و 
جوانـان و نوجـوان در ایـن مناطق 
آموزش وپـرورش  شـود.  توجـه 
مناسـب وجـود داشـته باشـد. این 
راهکارهـا مـوارد ارتـکاب جـرم را 
پاییـن مـی آورد در حقیقـت نیـاز 
اسـت کـه در چنین مناطقـی رفاه 

اجتماعـی بـاال برود.

مرکز رشد واحدهای فناور 
کشاورزی جنوب استان 

افتتاح شد

و  تحقیقـات  مرکـز  عمومـی  روابـط 
طبیعـی  منابـع  کشـاورزی،  آمـوزش 
جنـوب اسـتان کرمـان نوشـت: مرکـز 
کشـاورزی  فنـاور  واحدهـای  رشـد 
بـا  هم زمـان  کرمـان  اسـتان  جنـوب 
شـد. افتتـاح  پژوهـش  هفتـه  مراسـم 
در ایـن مراسـم کـه بـا حضـور دکتر 
فنـاوری  امـور  ولـدان مدیـرکل دفتـر 
سـازمان تحقیقـات، دکتـر جهانشـاهی 
معـاون پـارک علـم و فنـاوری اسـتان 
جهـاد  سـازمان  مدیـران  و  کرمـان 
کشـاورزی جنـوب کرمـان برگزار شـد 
مـوارد زیـر بـه انجـام رسـید: گـزارش 
عملکـرد یـک  سـاله حـوزه پژوهشـی 
مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی 
جنـوب اسـتان کرمـان توسـط دکتـر 
آئیـن رئیـس مرکـز،  رونمایـی از نتایج 
10 پـروژه در قالـب 3 طـرح تحقیقاتی 
جهـاد  سـازمان  سـفارش  خـاص 
 4 انعقـاد  کرمـان،  جنـوب  کشـاورزی 
بهره بـرداری  حـق  انتقـال  تفاهم نامـه 
4 دانـش فنـی تولیـدی مرکـز بـه دو 
شـرکت فنـاور، تجلیـل از 3 پژوهشـگر 
کارشـناس  برتـر،  کارشـناس   3 برتـر، 
کارشـناس  و  بـذر  گواهـی  برگزیـده 
مرکـز،  اطالعـات  فنـاوری  برگزیـده 
معرفـی اعضـای شـورای مرکـز رشـد 
جنـوب  کشـاورزی  فنـاور  واحدهـای 
اسـتان کرمـان و افتتـاح مرکـز رشـد 
جنـوب  کشـاورزی  فنـاور  واحدهـای 

کرمـان اسـتان 

پرداخت 78 درصد 
تسهیالت بانکی مربوط 

به طرح های اقتصادی در 
شمال استان

ایسـنا نوشـت: مدیرکل هماهنگی امور 
اقتصـادی اسـتان کرمـان بـا تأکیـد بـر 
اینکـه پرونـده 151 میلیـارد تومان طرح 
تهـران  بـه  بانکـی  تسـهیالت  متقاضـی 
خاطرنشـان  اسـت،  داده شـده  ارجـاع 
کـرد: »بایـد در راسـتای رونـق تولید در 
بانک هـا تسـهیالت 352 طـرح بـه مبلـغ 
550 میلیـارد تومـان توسـط بانک هـای 

عامـل اسـتان پرداخـت گـردد.« 
عالـی  شـورای  در  سـنجری  رضـا 
»از  افـزود:  کرمـان  اسـتان  بانک هـای 
متقاضـی  طـرح   4۷0 و  هـزار  مجمـوع 
تسـهیالت بانکـی ثبت شـده در سـامانه، 
353 طـرح بـا مبلغ 251 میلیـارد تومان 
نموده انـد.«  دریافـت  بانکـی  تسـهیالت 
سـنجری با اشـاره به اینکـه 22 درصد 
از تسـهیالت بانکی پرداخت شـده مربوط 
بـه طرح هـای اقتصـادی جنـوب اسـتان 
و ۷۸ درصـد مربـوط بـه شـمال اسـتان 
بوده اسـت، یادآور شـد: »از ایـن مجموع 
طرح هـای  در  تسـهیالت  از  درصـد   40
تولیـدی بخـش کشـاورزی و 60 درصـد 

در حـوزه صنایـع اسـتان بوده اسـت.«
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه پرونـده 151 
میلیـارد تومـان طرح متقاضی تسـهیالت 
بانکـی بـه تهران ارجاع داده شـده اسـت، 
راسـتای  در  »بایـد  کـرد:  خاطرنشـان 
رونـق تولیـد در بانک ها تسـهیالت 352 
تومـان  میلیـارد   550 مبلـغ  بـه  طـرح 
توسـط بانک هـای عامل اسـتان پرداخت 

گردد.«

کاهش جرم و جنایت نیازمند 
توجه به رفاه اجتماعی

خبر

افقی
1- سـازه ای زیبـا نزدیک روسـتای شـاهرخ آباد کرمـان که بنایی 

زیبا و منحصربفرد دارد- شـهری از توابع رفسـنجان
2- بدهـکار- رونـق و آبـادی- خطـی که زمیـن را بـه دو نیم کره 

شـرقی و غربی تقسـیم میکند.
3- هـوش و حافظـه- کامیـاب و بـه آرزو رسـیده- درب بازرسـی 

فـرودگاه- انـدک و ناچیز
4- پـول ژاپـن- نـام روز اول هر ماه خورشـیدی- سوپراسـتار مرد 

سـینما با فیلمهـای بادیگارد و مـن و زیبا
5- خرس مهربان کارتونی- فیلم پرفروش جمیز کامرون

6- بازیکـن المانـی دورتمونـد- شـخصیت سیاسـی ترکیـه کـه 
مخالـف اردوغـان اسـت

۷- دارنده شرایط - پائین- صنم- ناگهان خودمانی
۸- فیلـم فوق العاده و پرفروش سـینمای ترکیه در سـال 2013- 

انرژی
9- اشاره نزدیک- شهر رازی- خزنده گزنده- شهر اداری بلژیک

10- رشته باریک و بلند- یکباره و بی هوا
11- مژدگانی وصله- مدلی از خودروی تویوتا

12- ذره منفی اتم- حکیم و ریاضیدان نیشابوری- مخفف شاه
13- عالمـت مفعـول- گرفتـار و دچـار- نمایشـنامه غـم انگیـز- 

آلمانی موسـیقیدان 
14- اطاعت کردن- مشرق- اصل و شالوده

15- شـهری کویری، کوهسـتانی در اسـتان کرمـان- باغی زیبا و 
تاریخـی در ماهان

عمودی
1-صحرانشینی- کتاب هندو- رئیس جمهور اسبق آمریکا
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 دو هفتـه پیش دانشـگاه 
همایـش  میزبـان  شـما 
و  صنعـت  »دانشـگاه، 
کـه  بـود  کارآفرینـی« 
در  شـاخصی  چهره هـای 
کردنـد.  پیـدا  حضـور  آن 
هدف شـما از برگزاری این 

بـود؟ چـه  همایـش 
محیطـی  نمـودن  فراهـم 
بـرای بازگـو نمودن مشـکالت 
سـرمایه گذاران، کارخانه داران و 
کارآفرینـان، راهکارهای انتقال 
موفـق  کارآفرینـان  تجـارب 
راهکارهـای  دانشـگاه ها،  بـه 
اسـتفاده از دستاوردهای علمی 
دانشـگاه ها در صنعت، بررسـی 
مسـیر  در  موجـود  مشـکالت 
دانشـگاه،  و  صنعـت  ارتبـاط 
تشـویق برای ایجاد کارآفرینی، 
جمـع آوری ایده هـای صنعتـی 
مختلـف قابل سـرمایه گـزاری، 
بـه عرضه گذاشـتن محصوالت 
برگـزاری  و  مختلـف  صنعتـی 
مختلـف  علمـی  کارگاه هـای 
ازجملـه  صنعـت  موردنیـاز 
اهـداف برگـزاری ایـن همایش 
بـود. بخشـی از ایـن همایـش 
برتـر اختصـاص  ایده هـای  بـه 
بـه  ایـده   ۷4 کـه  داشـت 
دبیرخانـه رسـید. از بیـن ایـن 
ایده هـا حـدود 10 ایـده برتـر 
بودنـد کـه ایـن امـکان وجـود 
ایده هـا  ایـن  از  تعـدادی  دارد 
بـه زودی موردحمایت دانشـگاه 
قـرار  اسـالمی رفسـنجان  آزاد 

گیـرد.
همایـش  خروجـی  از   
فکـر  بودیـد؟  راضـی 
همایـش  ایـن  می کنیـد 
توانسـت بـه مشـکل عدم 
ارتبـاط صنعت و دانشـگاه 
که سال هاسـت در کشـور 
ما وجـود دارد و حل نشـده 

کمـک کنـد؟
ایـن  انعـکاس  ببینیـد 
همایـش و رسـانه ای شـدن آن 
می توانـد نقـش بـه سـزایی در 
راسـتا  ایـن  در  فرهنگ سـازی 
کـه دانشـگاه و صنعـت باید به 
هم مرتبط باشـند داشته باشد. 
نمی شـود در چند سـاعت همه 
و  کـرد  گوشـزد  را  مشـکالت 

مطمئنـاً قرار نیسـت مشـکلی 
کـه سـال ها وجـود داشـته در 
یـک همایـش حـل شـود امـا 
تعاملـی  می توانـد  همین کـه 
یـک  حتـی  و  گیـرد  صـورت 
خروجی با درصـد پایین از این 
همایش داشـته باشیم خودش 
یک بسترسـازی مناسـب برای 
آینـده اسـت. درمجمـوع بایـد 
فرهنگ سـازی شـود کـه فکـر 
می کنـم ایـن همایـش در ایـن 
بحـث خروجـی خوبی داشـت. 
ایـن  باعـث  کـه  خوشـحالیم 
امیدواریـم  و  شـدیم  حرکـت 
کـه خروجـی ایـن همایـش در 

درازمـدت هـم مثبـت باشـد.
فکـر  بـه  شـد  چـه   
برگـزاری همایشـی بـا این 

افتادیـد؟ موضـوع 
از پیشـنهاد هایی کـه  یکـی 
از سـوی دانشـگاه بـه صنایع و 
سـازمان ها شـده این اسـت که 
از پتانسـیل های بسـیار باالیـی 
پایان نامه هـای  بحـث  در  کـه 
دانشـجویی وجود دارد استفاده 
مـا  کـه  به صورتـی  شـود. 
اولویت هـای صنعت،  می توانیم 
دسـتگاه های   و  سـازمان ها 
سـرلوحه  را  اجرایـی 
پایان نامه هـای دانشـجویی قرار 
دهیـم. دانشـجو وقـت و هزینه 
صـرف می کنـد و بایـد بتوانـد 
از سـر راه جامعـه  را  چالشـی 
بـردارد. مـا به طـور واقعـی بـه 
ایـن موضـوع اعتقـاد داریم که 
دانشـجو می توانـد. نمونه هایـی 
از پایان نامه هـا انجام شـده، کـه 
بسـیار نمونه های موفقـی بوده 
بسـیار  حرکت هـای  باعـث  و 
شـده  سـازمان ها  در  مثبتـی 
اسـت. همـه ایـن مـوارد باعث 
شـد دانشـگاه به فکـر برگزاری 
همایـش »دانشـگاه، صنعـت و 
کارآفرینـی« بیفتـد. همان طور 
دانشـگاه  می دانیـم  همـه  کـه 
بـدون صنعت یا صنعـت بدون 
دانشـگاه وضعیتی بهتـر از االن 
دانشـگاه  داشـت.  نخواهنـد 
می توانـد نیروهـای متخصـص 
صنعـت را آموزش دهـد و باید 
بـر روی بحث مهـارت کار کرد 
کـه افـرادی علمـی، مهارتـی و 

پژوهشـی تحویل صنعـت داده 
شـود. صنعـت نیـز می تواند در 
تحقیقاتـی  پروژه هـای  بحـث 
مؤثـر باشـد و همـکاری خوبی 
باشـد  داشـته  دانشـگاه ها  بـا 
موجـب  دو  ایـن  همراهـی  و 
و  شـد  خواهـد  کارآفرینـی 
حرکـت مثبتی اتفـاق می افتد.

اسـالمی  آزاد  دانشـگاه   
واحـد رفسـنجان در بحث 
ارتبـاط صنعت و دانشـگاه 
اسـت؟ کرده  چه کارهایـی 

در بحـث ارتبـاط بـا صنعت 
حرکت های خوبی در دانشـگاه 
آزاد رفسـنجان صـورت گرفتـه 
دکتـر  کار  دسـتور  در  اسـت. 
حمید میرزاده )رئیس دانشـگاه 
آزاد اسـالمی ایـران( آمـده که 
دانشگاه بخشـی از بودجه خود 
را در راه ارتبـاط بـا صنعـت و 
پروژه هـای  بـا  همـکاری  یـا 
دانش بنیـان قـرار دهـد کـه در 
واحـد مـا اخیـراً یـک قـرارداد 
در قالـب انتقـال دانـش فنـی 
و مشـارکت بـرای سـاخت یک 
دسـتگاه چندکاره کـه می تواند 
نقش مهمـی در مکانیزاسـیون 
باشـد،  داشـته  پسـته  باغـات 
همچنیـن  اسـت.  بسته شـده 
و  سـرمایه گذاری  بحـث  در 
می تـوان  دانش بنیـان  اقتصـاد 
پـروژه  و   CHP پـروژه  بـه 
کـه  سـنگ  از  کاغـذ  تولیـد 
زیسـت محیطی  پـروژه  یـک 
کارهـای  کـرد.  اشـاره  اسـت 
نهایـی بـر روی ایـن پروژه هـا 
انجام شـده و بـه زودی عملیات 
خواهیـم  شـروع  را  اجرایـی 
کـرد. درهرصـورت همـه بایـد 
تـا  دهیـم  هـم  دست به دسـت 
مسـیر ارتباط صنعت و دانشگاه 
را طـی کنیـم و به این مسـئله 

بسـیار مهـم بهـا دهیـم.
 از قدیـم وجود دانشـگاه 
نشـان  شـهری،  هـر  در 
بـود.  یـک شـهر  توسـعه 
اسـالمی  آزاد  دانشـگاه 
چـه  رفسـنجان  واحـد 
ایـن  توسـعه  در  نقشـی 
کـرده  ایفـا  شهرسـتان 

اسـت؟
  400 و  هـزار   10 تاکنـون 

فارغ التحصیـل از دانشـگاه آزاد 
داشـتیم.  رفسـنجان  اسـالمی 
فکـر می کنـم تقریبـاً در حوزه 
قضـات  وکال،  از  اعـم  قضایـی 
نماینـدگان حقوقـی، کمتـر  و 
فردی را بتوان در شـرق کشـور 
کـرد  پیـدا  مقطعـی  هـر  در 
دانشـگاه  تحصیل کـرده  کـه 
کـه  نباشـد  رفسـنجان  آزاد 
ایـن خـود خدمـت بزرگـی بـه 
در  اسـت.  رفسـنجان  شـهر 
رشـته مدیریـت دولتـی نیز به 
همیـن صـورت اسـت و تقریباً 
بـه  توجـه  بـا  می تـوان گفـت 
آزاد  دانشـگاه  کـه  سـاختاری 
از  قابل توجهـی  تعـداد  دارد 
کارکنـان  خـود  دانشـجویان 
در  آنچـه  برعکـس  و  هسـتند 
دارد  وجـود  دولتـی  سیسـتم 
اسـالمی  آزاد  دانشـگاه  در 
و  رخ داده  رفسـنجان  واحـد 
بـاالی 60 درصـد دانشـجویان 
ایـن دانشـگاه مشـغول بـه کار 
یـا  کـه  به صورتـی  هسـتند 
ازلحـاظ علمـی خـود را بـه روز 
می کننـد و یـا در حـال ادامـه 
این یـک  و  هسـتند  تحصیـل 
نکتـه قـوت خـوب اسـت کـه 
می تـوان از این دانشـجویان در 
جهت شـکوفایی اسـتفاده کرد. 
در کل معتقـدم بایـد در جهت 
مهـارت محـوری، کار و تـالش 
آزاد اسـالمی  کنیـم. دانشـگاه 
درصـدد اسـت کـه یک سـری 
دوره هـای تخصصـی کارگاهـی 

هسـتند  کوتاه مـدت  کـه  را 
برگـزار  ارگان هـا  سـایر  بـرای 
کنـد. اخیـراً یـک تفاهم نامه با 
آموزش وپـرورش بـرای معلمان 
یـک  اسـت.  نوشته شـده 
تفاهم نامـه نیـز بـا فرمانـداری 
منعقدشـده برای بخشـداران و 
شـهرداران و دهیاری ها  که در 
مـورد دوره هـای موردنظرشـان 
هـم ازلحـاظ سـرفصلی و هـم 
ازلحاظ اسـاتید وضعیت بسـیار 
می توانیـم  و  داریـم  خوبـی 
در ایـن زمینـه نیـز بـه شـهر 
خودمـان خدمـت کنیـم. چند 
اصنـاف  بـا  نیـز  پیـش  روز 
جلسـه ای داشـتیم و آن هـا هم 
تقاضـای چنیـن کارگاه هایی را 
دادنـد، زیـرا خیلـی از صنـوف 
مـا نیروهـای کارآمـد و ماهر را 
ندارنـد و بـه همیـن دلیـل بـه 
برخورده انـد. مقـرر  مشـکالتی 
کارآفرینـی  انجمـن  بـا  شـد 
همکاری مثبتـی در این زمینه 
صـورت بگیـرد و یـک آکادمی 
مهـارت در دانشـگاه راه انـدازی 
نیـز  طریـق  ایـن  از  تـا  شـود 
خودمـان  شـهر  بـه  بتوانیـم 

خدمـت کنیـم.
 اطـالع داریـد کدام یـک 
فعلـی  مسـئوالن  از 
رفسـنجان در این دانشگاه 

؟ نـد ه ا د تحصیل کر
بهتـر اسـت این طـور بگویـم 
کـه چـه درگذشـته و چـه در 
حال حاضر تعـداد قابل توجهی 

اسـتانی  کشـوری،  مدیـران  از 
دانشـجوی  شهرسـتانی  و 
واحـد  اسـالمی  آزاد  دانشـگاه 
بعضـاً  بوده انـد.  رفسـنجان 
برخـی نماینـدگان مجلـس در 
رشـته های تحصیـالت تکمیلی 
و دکتـرا نیـز در ایـن دانشـگاه 
تحصیل کرده انـد و تعـدادی از 
مسـئوالن هـم چون بـه لحاظ 
کیفیـت از این دانشـگاه راضی 
بوده انـد همچنـان مشـغول بـه 

تحصیـل هسـتند.
و  پژوهشـی  حـوزه  در   
فنـاوری چـه اقداماتـی را 
در دانشـگاه آزاد اسـالمی 
داده اید؟ انجام  رفسـنجان 
اسـالمی  آزاد  دانشـگاه 
انسـانی  علـوم  در  رفسـنجان 
دارد  باالیـی  رشـته ای  تنـوع 
دولتـی،  مدیریـت  )حقـوق، 
و  روانشناسـی  حسـابداری، 
می تـوان  آموزشـی(.  مدیریـت 
گفـت مـا بهتریـن رشـته های 
علـوم انسـانی را در ایـن واحـد 
گـروه  از  همچنیـن  داریـم، 
رشـته های  مهندسـی  و  فنـی 
مکانیـک،  بـرق،  کامپیوتـر، 
و  معمـاری  هنـر،  عمـران، 
کشـاورزی را در ایـن دانشـگاه 
اینکـه  بـه  توجـه  بـا  داریـم. 
40 درصـد دانشـجویان مـا در 
تکمیلـی  تحصیـالت  مقطـع 
هسـتند و تقریبـاً 290 نفـر از 
بهترین اسـاتید اعـم از اعضای 
از  مدعویـن  و  علمـی  هیـأت 

بهترین دانشـگاه های کشور در 
دانشـگاه آزاد واحـد رفسـنجان 
هسـتند  تحصیـل  حـال  در 
یـک فضـای علمی و پژوهشـی 
کرده ایـم.  فراهـم  را  مناسـبی 
4۸3 مقالـه در کنفرانس هـای 
علمـی  مجـالت  و  بین المللـی 
توسـط اعضـای هیـأت علمـی 
دانشـگاه  ایـن  دانشـجویان  و 
ارائه شـده و بـه چـاپ رسـیده 
اسـت و مطمئنـاً ایـن آمـار در 
یکـی دو سـال آینـده به شـدت 
افزایـش پیـدا خواهد کـرد زیرا 
رونـد افزایشـی در تحصیـالت 
تکمیلی را داشـته ایم. در داخل 
فعالیت هـای  نیـز  دانشـگاه 
بسـیار خوبـی صـورت گرفتـه 
اسـت. در زمینه های پژوهشی، 
بسـیار  علمـی  انجمن هـای 
خـوب داریـم و تقریبـاً می توان 
هفتگـی  به صـورت  گفـت 
برگـزار  علمـی  برنامه هـای 
می شـود و امیدواریـم بتوانیـم 
را  برنامه هـا  ایـن  روزبـه روز 
امکانـات  دهیـم.  انجـام  بهتـر 
بسـیار مناسـبی داریـم، از بدو 
تأسـیس تاکنـون به مسـاحت 
مترمربـع   160 و  هـزار   31
کاربری هـای  در  سـاختمان 
آموزشـی، پژوهشـی، فرهنگـی 
و  اداری  ورزشـی،  هنـری،  و 
خدماتـی و مسـکونی و رفاهـی 
بهره بـرداری  مـورد  و  احـداث 
قرارگرفتـه و سـه هـزار و 431 
شـامل  سـاختمان  مترمربـع 

اداری  پژوهشـی،  سـاختمان 
احـداث  حـال  در  مسـجد  و 
اسـت. کتابخانـه ایـن دانشـگاه 
619جلـد  و  هـزار   42 دارای 
و  کارگاه   23 اسـت.  کتـاب 
آزمایشـگاه فنـی و مهندسـی و 
کشـاورزی، حـدود یک هـزارو 
100 پایان نامـه ارشـد خاتمـه 
یافتـه و حدود یـک هزارو 950 
پایان نامه ارشـد در حـال انجام 
فنـی  مختلـف  رشـته های  در 
انسـانی  علـوم  و  مهندسـی  و 
می توانـد  کـه  کشـاورزی  و 
اولویت هـای  دریافـت  بـا 
و سـازمان ها  ادارات  پژوهشـی 
و  مشـکالت  رفـع  جهـت  در 
انجـام  ایشـان  نیازمندی هـای 
گیـرد، ازجملـه دیگر مـوارد در 

اسـت. پژوهشـی  حـوزه 
ایـن  درصـد  چنـد   
مرحلـه  بـه  پایان نامه هـا 

رسـیده اند؟ اجرایـی 
قبـل  سـال های  در  چـون 
در  مـا  پایان نامه هـای  بیشـتر 
زمینـه علـوم انسـانی بـوده، در 
بحث صنعت اجرایی نشـده اند. 
ایـن  از  زیـادی  تعـداد  البتـه 
رفـع  زمینـه  در  پایان نامه هـا 
مشـکالت در سـازمان ها مؤثـر 
بـوده و برخـی از دانشـجویان 
مـا شـاغل تعـدادی از ادارات و 
دانشـگاه های  یـا  و  سـازمان ها 
می گوینـد  و  هسـتند  دیگـر 
آن  شـکوفایی  در  توانسـتند 

باشـند. مؤثـر  دسـتگاه ها 

دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد رفسـنجان در سـال 1367 با رشـته 
حقوق تأسـیس شـد و هم اکنون سـه دانشـکده، 72 رشته در مقاطع 
کاردانی، کارشناسـی، کارشناسـی ارشـد و دکترای تخصصی دارد که 
چهـار هـزار و 100 دانشـجو در آن تحصیـل و 290 اسـتاد در آن 
تدریـس می کننـد. تاکنـون 10 هـزار و 400 نفـر از ایـن دانشـگاه 
فارغ التحصیـل شـدند و بعضـاً در بیـن آن هـا مقامـات و مسـئوالن 
کشـوری دیده می شـود. ازآنجایی که دانشـگاه ها در توسـعه شـهرها نقش بسزایی 
دارنـد، دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد رفسـنجان هـم از ایـن قاعده مسـتثنا نبوده. 
چنـدی پیـش هـم ایـن دانشـگاه میزبـان همایـش بـزرگ »دانشـگاه، صنعـت و 
کارآفرینی« بود که گامی جدی در ارتباط بین دانشـگاه و صنعت محسـوب می شـد. 
در ارتبـاط بـا ایـن همایـش و عملکـرد دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد رفسـنجان بـا 
دکتـر محسـن صفریـان، رییس این دانشـگاه به گفت وگو نشسـتیم کـه ماحصلش 

را در ادامـه می خوانیـد:

رییس دانشگاه آزاد اسالمی رفسنجان:

مسیر کارآفرینی
از ارتباط

دانشگاه و صنعت
 می گذرد

عطیه بهره بر
atiye@

payamema.ir
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پیام ما »ترس از شوهر« را بررسی می کند

درآغوش هراس

کیفیت آب شرب در قلعه گنج خبرساز شد

آب هست
اما شور است

درباره امام زاده زید که در بم
 و کوهبنان  بارگاه دارد

یک کبوتر 
در دو حرم

دانش بومی
 به منظور تامین آب در 

مناطق خشک
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خبرهایـی  گذشـته  روزهـای  در 
مبنـی بـر غیربهداشـتی بـودن آب 
گنـج  قلعـه  شهرسـتان  در  شـرب 
منتشـر شـد. شهرسـتانی که سـال 
هاسـت بـا مشـکل کـم آبی شـدید 
ایـن خبـر،  انتشـار  روبـرو اسـت و 
نگرانـی مـردم آن منطقـه را بیـش 

از پیـش مـی کنـد. 
از بی آبی تا بی کیفیتی آب

جنوبـی  گنـج  قلعـه  شهرسـتان 
تریـن شهرسـتان در کرمـان اسـت. 
مرکـز  تـا  شهرسـتان  ایـن  فاصلـه 
اسـتان 3۸3 کیلومتـر و تـا کهنوج، 
کیلومتـر   69 نزدیکـش  همسـایه 
اسـت. این شهرسـتان سـال هاست 
بـا مشـکل کم آبی شـدید دسـت و 
پنجـه نـرم مـی کنـد. این کـم آبی 
در تابسـتان کـه دمای هـوا به باالی 
50 درجـه سـانتی گـراد می رسـد، 
بعضـا بـه بی آبـی تبدیل می شـود. 
همانطـور که در مرداد ماه سـال ۸9 
یـک هفتـه مردم این شهرسـتان در 
دمـای بـاالی 50 درجـه، بـا قطـع 
آب روبـرو شـدند. ایـن قطعـی آب 
در حالـی اتفـاق افتاد که شـش ماه 
قبـل تر، بـروز باران های شـدید در 
ایـن منطقـه موجـب سـیالب های 
بـه  هنگفـت  و خسـارات  گسـترده 
کشـاورزی و دامپـروری و همچنین 
تاسیسـات زیربنایی این شهرسـتان 
شـده بـود. این اتفـاق در سـال ۸9 
سـطح  در  بزرگـی  صـدای  و  سـر 
ایـن  پـی  در  کـرد.  ایجـاد  کشـور 
مشـکل بزرگ، طرح هـای مختلفی 
بـرای انتقـال آب به قلعـه گنج ارائه 
شـد و در نهایـت در سـال 90 قـرار 
شـد از بخـش چـاه دادخدا بـه قلعه 

گنـج و چندیـن روسـتا کـه بـا کـم 
آبـی روبـرو بودند، آب منتقل شـود. 
ایـن طـرح کـه قـرار بـود تـا پایـان 
سـال 91 بـه اتمام برسـد، هنـوز به 
سـرانجام نرسـیده و مشـکالت آبـی 
ایـن شهرسـتان ادامـه دارد. البته با 
حفـر چند چاه در سـال هـای اخیر، 
از قطعـی چنـد روزه آب بـه ماننـد 
سـال ۸9 جلوگیـری کـرده انـد امـا 
برخـی رسـانه هـا از بـروز مشـکلی 

جدیـد در قلعـه گنـج خبـر دادند.
آب شرب غیربهداشتی در قلعه 

گنج؟
روز سـه شـنبه خبرگزاری فارس 
در گزارشـی از غیربهداشـتی بـودن 
آب شـرب در قلعـه گنـج خبـر داد. 
ایـن خبرگـزاری نوشـت: »کیفیـت 
نامطلوب و غیربهداشـتی آب شـرب 
بعضـی از محـالت قلعه گنـج سـبب 
شـده تـا بیشـتر مـردم در خانه های 
آب  تصفیـه  دسـتگاه  از  خـود 
اسـتفاده کننـد و کسـانی کـه توان 
خرید دسـتگاه تصفیـه آب را ندارند 
مجبـور بـه اسـتفاده از آب ناسـالم 
و غیربهداشـتی شـوند که اسـتفاده 
از ایـن آب موجـب بـروز مشـکالت 
بهداشـتی زیـادی بـرای مـردم این 
خبرگـزاری  می شـود.«  محـالت 
فارس در ادامه نوشـت: »شهروندان 
بیـان داشـتند: آب موجود در بعضی 
سـرتک  علیـا،  سـرتک  محـالت  از 
بـرای  حتـی  و...  گلدشـت  سـفلی، 
کاربـرد  نیـز  شستشـوی خودروهـا 
نـدارد زیـرا بعـد از اتمـام شستشـو 
الیه ای سـفیدرنگ روی خودرو باقی 
می مانـد. شـهروندان بـر ایـن بـاور 
هسـتند کـه آب شـرب شهرسـتان 

بـه  چاه دادخـداد  بخـش  از  کـه 
می شـود  داده  انتقـال  قلعه گنـج 
نهایتـا  و  آب  منبـع  بـه  مسـتقیما 
و  اسـت  متصـل  لوله هـای مصـرف 
هیـچ تصفیـه ای صـورت نمی گیـرد 
و تغییـر طمـع و امـالح موجـود در 
آب شـرب مصرفـی نمونه هـای بارز 
لحـاظ  از  کـه  بـوده  موضـوع  ایـن 
بهداشـتی نیـز ایـن مسـئله بسـیار 

مضـر اسـت.« 
رییس اداره آبفای قلعه گنج: 
شاید آب قلعه گنج شور باشد 

اما غیربهداشتی نیست
رییـس اداره آب و فاضـالب قلعه 
گنـج در ارتباط با انتشـار خبرهایی 
مبنـی بـر غیربهداشـتی بـودن آب 
شـرب در این شهرسـتان، بـه »پیام 
مـا« گفـت: شـاید آب قلعـه گنـج 
شور باشـد اما غیربهداشـتی نیست. 
محمـد لورگی افزود: مـن نمی دانم 
بـر چه اساسـی نوشـتند آب شـرب 
قلعـه گنـج غیربهداشـتی اسـت. در 
حالیکـه سـر هـر چـاه و در مخـزن 
آب کلرزنـی مـی شـود و سـپس در 
شـبکه قـرار مـی گیـرد. وی تصریح 
اسـت  قلعـه گنـج شـور  کـرد: آب 
امـا بـه هیـچ عنـوان غیربهداشـتی 
نیسـت. لورگـی در ادامـه در پاسـخ 
بـه این سـوال کـه آیا احتمـال دارد 
در تابسـتان قلعـه گنـج بـا بـی آبی 
مواجـه شـود، اظهـار داشـت: بـرای 
تابسـتان همانند دیگر نقاط اسـتان 
بـا مشـکل کـم آبـی روبرو هسـتیم 
امـا بـرای رفـع این مشـکل 2 حلقه 
چـاه جدیـد حفر کردیـم و تا خرداد 
مـاه آن هـا را وارد مـدار مـی کنیم. 
قلعـه  فاضـالب  و  اداره آب  رییـس 

گنـج دربـاره احتمـال جیـره بندی 
آب در ایـن شهرسـتان هـم گفـت: 
احتمال دارد در اسـتان برخی نقاط 
جیـره بنـدی شـوند امـا مـا سـعی 
مـی کنیـم تـا بـا وارد مـدار کـردن 
آن دو چـاه، تابسـتان را بگذرانیـم. 
وی در پایـان گفت: با بهـره برداری 
از طـرح انتقـال آب چـاه دادخدا در 
قلعـه  دراز مـدت هـم مشـکل آب 

گنـج حـل می شـود.
فرماندار قلعه گنج: 

غیربهداشتی بودن آب شرب 
قلعه گنج کذب است

فرمانـدار قلعه گنـج در این رابطه 
بـه »پیـام ما« گفـت: غیربهداشـتی 
بـودن آب قلعـه گنـج کامـال کـذب 
اسـت و تکذیـب مـی شـود. وحدت 
عیـدی افـزود: آب شـرب قلعه گنج 
کلرزنی می شـود و کامال بهداشـتی 
اسـت. وی اضافـه کـرد: هـر مـاه از 
هـر چـاه نمونـه بـرداری مـی شـود 
از  باشـد،  غیربهداشـتی  آب  اگـر  و 
طـرف آب و فاضـالب اسـتان اعالم 
مـی شـود. عیـدی ادامـه داد: گفته 
انـد نظـر مـردم ایـن اسـت کـه آب 
غیربهداشـتی اسـت، در حالـی کـه 
بایـد غیربهداشـتی بـودن آب قلعـه 
قلعـه  فرمانـدار  شـود.  ثابـت  گنـج 
گنـج در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه 
آیـا شـوری آب قلعـه گنـج زیادتـر 
شـده است، اظهار داشـت: در برخی 

مناطـق شـوری آب باال اسـت.
وی افزود: خشکسـالی که باشـد، 
و  رود  مـی  پاییـن  زیرزمینـی  آب 
بـه  شـود.  مـی  آب  شـوری  باعـث 
عبـارت دیگر هر چقدر خشکسـالی 
بیشـتر شـود، شـوری آب هـم بـاال 

کیفیت آب شرب در قلعه گنج خبرساز شد

آب هست
اما شور است



شماره پیاپی 807  
شنبه 11 دی ماه 1395 

w w w . p a y a m e m a . i r

پیامک : 
50002203034 10

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

خبرهایـی  گذشـته  روزهـای  در 
مبنـی بـر غیربهداشـتی بـودن آب 
گنـج  قلعـه  شهرسـتان  در  شـرب 
منتشـر شـد. شهرسـتانی که سـال 
هاسـت بـا مشـکل کـم آبی شـدید 
ایـن خبـر،  انتشـار  روبـرو اسـت و 
نگرانـی مـردم آن منطقـه را بیـش 

از پیـش مـی کنـد. 
از بی آبی تا بی کیفیتی آب

جنوبـی  گنـج  قلعـه  شهرسـتان 
تریـن شهرسـتان در کرمـان اسـت. 
مرکـز  تـا  شهرسـتان  ایـن  فاصلـه 
اسـتان 3۸3 کیلومتـر و تـا کهنوج، 
کیلومتـر   69 نزدیکـش  همسـایه 
اسـت. این شهرسـتان سـال هاست 
بـا مشـکل کم آبی شـدید دسـت و 
پنجـه نـرم مـی کنـد. این کـم آبی 
در تابسـتان کـه دمای هـوا به باالی 
50 درجـه سـانتی گـراد می رسـد، 
بعضـا بـه بی آبـی تبدیل می شـود. 
همانطـور که در مرداد ماه سـال ۸9 
یـک هفتـه مردم این شهرسـتان در 
دمـای بـاالی 50 درجـه، بـا قطـع 
آب روبـرو شـدند. ایـن قطعـی آب 
در حالـی اتفـاق افتاد که شـش ماه 
قبـل تر، بـروز باران های شـدید در 
ایـن منطقـه موجـب سـیالب های 
بـه  هنگفـت  و خسـارات  گسـترده 
کشـاورزی و دامپـروری و همچنین 
تاسیسـات زیربنایی این شهرسـتان 
شـده بـود. این اتفـاق در سـال ۸9 
سـطح  در  بزرگـی  صـدای  و  سـر 
ایـن  پـی  در  کـرد.  ایجـاد  کشـور 
مشـکل بزرگ، طرح هـای مختلفی 
بـرای انتقـال آب به قلعـه گنج ارائه 
شـد و در نهایـت در سـال 90 قـرار 
شـد از بخـش چـاه دادخدا بـه قلعه 

گنـج و چندیـن روسـتا کـه بـا کـم 
آبـی روبـرو بودند، آب منتقل شـود. 
ایـن طـرح کـه قـرار بـود تـا پایـان 
سـال 91 بـه اتمام برسـد، هنـوز به 
سـرانجام نرسـیده و مشـکالت آبـی 
ایـن شهرسـتان ادامـه دارد. البته با 
حفـر چند چاه در سـال هـای اخیر، 
از قطعـی چنـد روزه آب بـه ماننـد 
سـال ۸9 جلوگیـری کـرده انـد امـا 
برخـی رسـانه هـا از بـروز مشـکلی 

جدیـد در قلعـه گنـج خبـر دادند.
آب شرب غیربهداشتی در قلعه 

گنج؟
روز سـه شـنبه خبرگزاری فارس 
در گزارشـی از غیربهداشـتی بـودن 
آب شـرب در قلعـه گنـج خبـر داد. 
ایـن خبرگـزاری نوشـت: »کیفیـت 
نامطلوب و غیربهداشـتی آب شـرب 
بعضـی از محـالت قلعه گنـج سـبب 
شـده تـا بیشـتر مـردم در خانه های 
آب  تصفیـه  دسـتگاه  از  خـود 
اسـتفاده کننـد و کسـانی کـه توان 
خرید دسـتگاه تصفیـه آب را ندارند 
مجبـور بـه اسـتفاده از آب ناسـالم 
و غیربهداشـتی شـوند که اسـتفاده 
از ایـن آب موجـب بـروز مشـکالت 
بهداشـتی زیـادی بـرای مـردم این 
خبرگـزاری  می شـود.«  محـالت 
فارس در ادامه نوشـت: »شهروندان 
بیـان داشـتند: آب موجود در بعضی 
سـرتک  علیـا،  سـرتک  محـالت  از 
بـرای  حتـی  و...  گلدشـت  سـفلی، 
کاربـرد  نیـز  شستشـوی خودروهـا 
نـدارد زیـرا بعـد از اتمـام شستشـو 
الیه ای سـفیدرنگ روی خودرو باقی 
می مانـد. شـهروندان بـر ایـن بـاور 
هسـتند کـه آب شـرب شهرسـتان 

بـه  چاه دادخـداد  بخـش  از  کـه 
می شـود  داده  انتقـال  قلعه گنـج 
نهایتـا  و  آب  منبـع  بـه  مسـتقیما 
و  اسـت  متصـل  لوله هـای مصـرف 
هیـچ تصفیـه ای صـورت نمی گیـرد 
و تغییـر طمـع و امـالح موجـود در 
آب شـرب مصرفـی نمونه هـای بارز 
لحـاظ  از  کـه  بـوده  موضـوع  ایـن 
بهداشـتی نیـز ایـن مسـئله بسـیار 

مضـر اسـت.« 
رییس اداره آبفای قلعه گنج: 
شاید آب قلعه گنج شور باشد 

اما غیربهداشتی نیست
رییـس اداره آب و فاضـالب قلعه 
گنـج در ارتباط با انتشـار خبرهایی 
مبنـی بـر غیربهداشـتی بـودن آب 
شـرب در این شهرسـتان، بـه »پیام 
مـا« گفـت: شـاید آب قلعـه گنـج 
شور باشـد اما غیربهداشـتی نیست. 
محمـد لورگی افزود: مـن نمی دانم 
بـر چه اساسـی نوشـتند آب شـرب 
قلعـه گنـج غیربهداشـتی اسـت. در 
حالیکـه سـر هـر چـاه و در مخـزن 
آب کلرزنـی مـی شـود و سـپس در 
شـبکه قـرار مـی گیـرد. وی تصریح 
اسـت  قلعـه گنـج شـور  کـرد: آب 
امـا بـه هیـچ عنـوان غیربهداشـتی 
نیسـت. لورگـی در ادامـه در پاسـخ 
بـه این سـوال کـه آیا احتمـال دارد 
در تابسـتان قلعـه گنـج بـا بـی آبی 
مواجـه شـود، اظهـار داشـت: بـرای 
تابسـتان همانند دیگر نقاط اسـتان 
بـا مشـکل کـم آبـی روبرو هسـتیم 
امـا بـرای رفـع این مشـکل 2 حلقه 
چـاه جدیـد حفر کردیـم و تا خرداد 
مـاه آن هـا را وارد مـدار مـی کنیم. 
قلعـه  فاضـالب  و  اداره آب  رییـس 

گنـج دربـاره احتمـال جیـره بندی 
آب در ایـن شهرسـتان هـم گفـت: 
احتمال دارد در اسـتان برخی نقاط 
جیـره بنـدی شـوند امـا مـا سـعی 
مـی کنیـم تـا بـا وارد مـدار کـردن 
آن دو چـاه، تابسـتان را بگذرانیـم. 
وی در پایـان گفت: با بهـره برداری 
از طـرح انتقـال آب چـاه دادخدا در 
قلعـه  دراز مـدت هـم مشـکل آب 

گنـج حـل می شـود.
فرماندار قلعه گنج: 

غیربهداشتی بودن آب شرب 
قلعه گنج کذب است

فرمانـدار قلعه گنـج در این رابطه 
بـه »پیـام ما« گفـت: غیربهداشـتی 
بـودن آب قلعـه گنـج کامـال کـذب 
اسـت و تکذیـب مـی شـود. وحدت 
عیـدی افـزود: آب شـرب قلعه گنج 
کلرزنی می شـود و کامال بهداشـتی 
اسـت. وی اضافـه کـرد: هـر مـاه از 
هـر چـاه نمونـه بـرداری مـی شـود 
از  باشـد،  غیربهداشـتی  آب  اگـر  و 
طـرف آب و فاضـالب اسـتان اعالم 
مـی شـود. عیـدی ادامـه داد: گفته 
انـد نظـر مـردم ایـن اسـت کـه آب 
غیربهداشـتی اسـت، در حالـی کـه 
بایـد غیربهداشـتی بـودن آب قلعـه 
قلعـه  فرمانـدار  شـود.  ثابـت  گنـج 
گنـج در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه 
آیـا شـوری آب قلعـه گنـج زیادتـر 
شـده است، اظهار داشـت: در برخی 

مناطـق شـوری آب باال اسـت.
وی افزود: خشکسـالی که باشـد، 
و  رود  مـی  پاییـن  زیرزمینـی  آب 
بـه  شـود.  مـی  آب  شـوری  باعـث 
عبـارت دیگر هر چقدر خشکسـالی 
بیشـتر شـود، شـوری آب هـم بـاال 

کیفیت آب شرب در قلعه گنج خبرساز شد

آب هست
اما شور است
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مـی رود. عیـدی بـا اشـاره بـه طرح 
آبرسـانی از چـاه دادخـدا بـه قلعـه 
دراز  بـرای  داشـت:  اظهـار  گنـج، 
مـدت بـا ایـن طـرح مشـکل تامین 
آب شـرب و شـوری آب قلعـه گنـج 

حـل می شـود.
نماینده قلعه گنج در مجلس: 
خشکسالی بر کیفیت آب قلعه 

گنج تاثیر گذاشته است
در  گنـج  قلعـه  مـردم  نماینـده 

آب  کیفیـت  بـا  ارتبـاط  در  مجلـس 
ایـن شهرسـتان به »پیـام مـا«  گفت: 
گنـج مشـکالت  قلعـه  آب  متاسـفانه 
زیادی دارد. حجت االسـالم محمدرضا 
امیـری کهنـوج افزود: با اجرایی شـدن 
طـرح انتقـال آب از حوزه چـاه دادخدا 
بـه قلعـه گنـج، مشـکالت کمتـر مـی 
شـود. وی تصریـح کـرد: تـا زمانـی که 
ایـن طـرح تکمیـل نشـود، بـه دلیـل 
خشکسـالی زیـاد در ایـن منطقـه، کم 

آبـی بـه شـدت وجـود خواهد داشـت. 
عـالوه بـر این، خشکسـالی بـر کیفیت 
آب هـم تاثیر مـی گذارد. ایـن نماینده 
در پاسـخ به این سـوال که آیا خشـک 
شـدن جازموریـان هم در بـی کیفیتی 
آب قلعه گنج تاثیر دارد، اظهار داشـت: 
بـه هر حال بخشـی از بـی کیفیتی آب 
در این منطقه، به خاطر خشـک شـدن 
جازموریان اسـت. از زمانی که باالدست 
هلیـل رود سـد زده شـد، رود بـم پـور 

هم همینطور، جازموریان خشـک شده 
و ایـن موضع باعـث بی کیفیتی آب در 
این منطقه شـده اسـت. امیری کهنوج 
بـا اشـاره به اینکه 4 سـال اسـت که از 
شـروع پروژه انتقـال آب از چاه دادخدا 
می گـذرد، عنوان کـرد: تاکنون هزینه 
زیـادی هـم بـرای ایـن پـروژه شـده و 
امیدواریـم بـا تکمیـل آن، مشـکل آب 
رسـانی به این شهرسـتان و روستاهای 

اطـراف حل شـود.
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علی اکبر عربی
حرم مطهـر امامـزاده زیدبن علی 
در شـمال غربـی روسـتای ده علـی 
از توابـع شهرسـتان کوهبنـان واقع 

شـده است.
بنـا بر قولـی که از قدیـم در افواه 
امـام  تاریـخ  کتـاب  و  بـوده  مـردم 
زادگان آن را تأئیـد مـی کند چنین 
اسـت کـه: امامـزاده زیـد بـن داوود 
بـن زیدبـن علـی بـن الحسـین)ع( 
مـی  )ع(  سـجاد  امـام  نـوادگان  از 
باشـد کـه در جریانات سیاسـی بعد 
از شـهادت امـام رضـا)ع( در ایـران 
طـرف  از  و  اسـت  شـده  متـواری 
حاکـم وقت برای سـر ایشـان جایزه 

تعییـن گردیـد.
لـذا ایشـان بـرای نجـات خـود از 
ایـن  از  و  بـه آن شـهر  ایـن شـهر 
روسـتا به آن روسـتا در حرکت بوده 
تـا ایـن که به روسـتای کهن در 20 
کیلـو متری شـرق محل شـهادت و 
از آنجـا بـه رتـک در 6 کیلومتـری 
محـل شـهادت آمده اسـت. باالخره 
ایشـان بـه محلی کـه اکنـون مرقد 
گردیـده  واقـع  جنـاب  آن  مطهـر 
رسـیده، در اینجـا بـه چوپانـی کـه 
بوکنی داشـته و گوسـفندان خود را 
در آن نگهـداری می کـرده پناهنده 
بـه  کـه  چوپـان  امـا  اسـت؛  شـده 
بـود  بـرده  پـی  ایشـان  شـخصیت 
نیمـه هـای شـب بـه طمـع جایـزه 
ایشـان را به شـهادت رسـانده، سـر 
مبـارک آن بزرگـوار را از تـن جـدا 
مـی کند. پیکـر مطهر ایشـان را در 
همـان محـل دفن کـرده و سـر آن 
بزرگـوار را بـرای دریافـت جایـزه به 
بـم کـه محـل حکومـت وقـت بوده 
منتقـل مـی نماید. سـر مبـارک آن 

حضـرت را در همـان جـا دفـن می 
امامـزاده زیدبـن علـی  لـذا  کننـد. 
کـه  باشـد  مـی  مقبـره  دو  دارای 
یکـی در محل دفن پیکـر مطهر آن 
حضـرت و دیگـری در بـم کـه سـر 
آن بزرگـوار مدفون اسـت و به راس 

الزید مشـهور اسـت.
کـه  ایـن  دیگـر  قولـی  بـه      
از   13۸0 دهـه  اوایـل  حـدود  در 
طـرف مؤسسـه دائرةالمعـارف بقـاع 
مهـدی  محمـد  قلـم  بـه  متبرکـه 
فقیـه محمـدی جاللی)بحرالعلـوم( 
تدوین شـده منتشـر گردیده اسـت 
و نسـب ایشـان را بـا شـش واسـطه 

رسـاند. علی)ع(مـی  حضـرت  بـه 
او می نویسـد:»وی سـیدی جلیل 
القـدر، عظیم الشـأن و دینـدار بود، 
او از شـهدای بنـام اهل بیت اسـت، 
کـه بـر طبق تذکـره هـای محلی به 
دسـت عمـال خـوارج بـه شـهادت 

رسـیده است.«
ابوالحسـن عمـری نّسـابه دربـاره 
جـد امامـزاده زیـد بـن علـی مـی 
نویسـد:»فرزندان جعفـر بـن محمد 
اثـر ظلـم عمـال عباسـی  بـر  اُبلّـه 
مخفـی  مختلـف  هـای  شـهر  در 
و  اسـحاق  لـذا  شـدند،  متفـرق  و 
یعقـوب فرزنـدان جعفـر بـه قـم و 
مظفـر بـه فـارس و محمد و هاشـم 
بـه ری سـپس بـه کرمـان منتقـل 
کرمـان  در  محمـد  سـید  شـدند. 
اینکـه  تـا  زیسـت  مـی  مخفیانـه 
صاحـب فرزنـدی به نام احمد شـد. 
احمـد نیـز 3 فرزنـد ذکـور داشـت 
کـه یکـی از آنها سـید حسـین پدر 

امامـزاده زیـد اسـت.
    سـید حسـین در بـم سـکونت 
داشـت و از موقعیت خوبی برخوردار 

بـود، در آن جـا صاحـب فرزندی به 
نـام زیـد شـد. زیـد سـیدی جلیـل 
القـدر و دینـدار بـود. او بـه همـراه 
علیـه  قیـام  در  امامـزادگان  دیگـر 
از  پـس  و  داشـت  خـوارج شـرکت 
شکسـت قیـام مذکور تحـت تعقیب 
بـه دسـت  عاقبـت  و  گرفـت  قـرار 
جاسوسـان خـوارج در روسـتای ده 
علـی بـه شـهادت رسـید. بدنش در 
ایـن روسـتا مدفون و سـر مقدس او 
را در بـم نـزد حاکـم آن جـا بردنـد 
و سـر انجـام سـر مقـدس در باعـی 
مدفـون شـد کـه امـروز زیـارت گاه 
بـم  در  بیـت)ع(  اهـل  دوسـتداران 

است«. 
    به سـال 106۸ ه ق  یک زوج 
بـه نـام های محمـد و حلیلـه بنایی 
و  ایشـان سـاختند  پیکـر  برمدفـن 
سـنگی بـر بـاالی سـردر حرمخانـه 
نصـب نمـوده انـد کـه ابیـات زیـر 
روی آن نقش بسـته اسـت و اکنون 
موجـود مـی باشـد. نـام امامـزاده، 
بانیـان و مـاده تاریخ آن)خجسـته( 
شـده  مشـخص  ابجـد  حـروف  بـه 

. ست ا
انجام گرفت این جلیله

بی شبهه خجسته شد خجسته
مدفون شد اندرین بوم
از سعی محمد و حلیله
تاریخ عمارت خجسته

زیدبن علی شهید معصوم
    مشـخصات سـاختمان قدیـم 
امـام زاده بـه شـرح ذیـل بـود کـه 

نگارنـده اندکـی در ذهـن دارد.
1- صحـن: محوطـه ای بـا ابعـاد 
کـه  بـود  متـر   10*20 تقریبـی 
تـاق  و  هـا  را سـرصفه  آن  اطـراف 
کـه  بـود  کـرده  احاطـه  نماهائـی 

عمـق صفـه هـا تقریبـاً یـک متـر 
بـود، در بعضـی از ایـن سـر صفـه 
هـا بـه اتاقی یـا محوطـه ای باز می 

. شد
مثـاَل ضلـع شـمالی کـه 3 سـر 
صفه داشـت  از راسـت به چپ سـر 
صفـه اّول خالـی  سـرصفه دّوم بـه 
حرمخانـه و سـرصفه سـّوم بـه یک 
انبـاری راه داشـت و در ضلـع غربی 
نیـز دو سـرصفه ودو تـاق نما وجود 
داشـت، یـک سـرصفه بـه مسـجد 
امامـزاده یـک سـرصفه بـه انباری و 
دو تـاق نمـای دیگـر خالی بـود. در 
ضلـع شـرقی کـه قرینه ضلـع غربی 
بـود یـک سـرصفه و سـه تـاق نمـا 
بـود کـه از سـرصفه دری بـه سـه 
بـاب صفـه بـزرگ وارد می شـد که 
رو بـه صحـرای زیـدی قرار داشـت. 
ضلـع  قرینـه  کـه  جنوبـی  ضلـع 
شـمالی بـود فقط سـر صفـه میانی 
بـه خارج از امامزاده راه داشـت و دو 

تـای آن خالـی بود.
میانـی  صفـه  حرمخانـه:از   -2
ضلـع شـمالی صحـن توسـط یـک 
متـری  نیـم  و  یـک  تقریبـاَ  رو  راه 
شـد.  مـی  وارد  حرمخانـه  بـه 
بـا  گـوش  چهـار  اتاقـی  حرمخانـه 
سـقفی گنبـدی کـه بـا گـچ سـفید 
کاری شـده بـود و زیـر سـقف را بـا 
رنـگ سـیاه نقاشـي کـرده بودنـد. 
اسـامی  بـه  سـقف  زیـر  همچنیـن 
چهـارده معصـوم مزیـن شـده بـود.

روی حرمخانـه گنبـدی اسـتوانه 
آن  بـاالی  قسـمت  کـه  شـکل  ای 
شـکل  گنبـدی  کتیبـه  محـل  از 
بـود قـرار داشـت. بدنـه ایـن گنبـد 
را بـا گـچ سـفید کـرده بودنـد. حد 
کتیبـه  گنبـد  و سـر  بدنـه  فاصـل 

درباره امام زاده زید که در بم و کوهبنان بارگاه دارد

یک کبوتر در دو حرم
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ماننـدی بـود کـه بـا قطعـات آیینه 
های حـدود 20*30 سـانتي متری 
مزییـن کـرده بودنـد و از دور نـور 
افشـانی مـی کـرد. که متأسـفانه در 
دهـه چهل کل گنبد را با سـرامیک 
پوشـاندند و جـای آینـه هـا کتیبـه 
زمینـه  بـا  انشـراح  مبارکـه  سـوره 
همچنیـن  شـد.  نصـب  الجـوردی 
ضریـح چوبـی روی قبـر امـام زاده 
  13۸0 دهـه  اوایـل  در  کـه  بـود 
جـای خـود را بـه ضریحـی فلزی نو 

داده اسـت. ضریـح قبلـی را اکنـون 
در گوشـه ای از حرمخانـه قرار داده 
انـد. چنـد قندیل نیز از سـقف روی 
ضریـح آویـزان بود که فعـاًل در انبار 

نگهـداری مـی شـود.
همچنیـن دو شبسـتان یکـی در 
شـرق و دیگـری شـمال حرمخانـه 
بـه صـورت خصوصی سـاخته بودند 
کـه قبـور خانوادگـی بانیـان آن هـا 

بـه محسـوب می شـد.
3- بیـرون از سـاختمان امامـزاده 

سـمت شـرق سـاختمان سـه صفـه 
مناسـبی  فضـای  کـه  بـود  آجـری 
زوار  و  مسـافران  اسـتراحت  بـرای 
بـه شـمار مـی رفـت. در دو سـمت 
شـمال و جنـوب ایـن سـه صفه دو 
اتـاق بـود کـه بـه عنـوان انبـاری از 

آنهـا اسـتفاده مـی شـد.
4- در ضلـع جنوبـی در قسـمت  
طـرف  دو  در  صحـن  ورودی  درب 
خـادم  کـه  بـود  اتـاق  دو  راهـرو 
امامـزاده در آن زندگـی مـی کـرد و 

یـک تیـر چوبـی بلنـد جلـوی درب 
هـا  شـب  کـه  بـود  نصـب  ورودی 
فانوسـي را توسـط طناب بـاالی آن 
مـی فرسـتادند تـا راه نمایـی بـرای 

باشـد. مسـافرین 
چیـزی  قدیـم  بنـای  از  البتـه 
باقـی نمانـده بـه جـز چنـد قطعـه 
عکـس، چـون در سـال هـای اخیـر 
آن سـاختمان را ویـران نمـوده و به 
جـای آن سـاختمانی جدید در حال 

احـداث اسـت.
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علی اکبر عربی
حرم مطهـر امامـزاده زیدبن علی 
در شـمال غربـی روسـتای ده علـی 
از توابـع شهرسـتان کوهبنـان واقع 

شـده است.
بنـا بر قولـی که از قدیـم در افواه 
امـام  تاریـخ  کتـاب  و  بـوده  مـردم 
زادگان آن را تأئیـد مـی کند چنین 
اسـت کـه: امامـزاده زیـد بـن داوود 
بـن زیدبـن علـی بـن الحسـین)ع( 
مـی  )ع(  سـجاد  امـام  نـوادگان  از 
باشـد کـه در جریانات سیاسـی بعد 
از شـهادت امـام رضـا)ع( در ایـران 
طـرف  از  و  اسـت  شـده  متـواری 
حاکـم وقت برای سـر ایشـان جایزه 

تعییـن گردیـد.
لـذا ایشـان بـرای نجـات خـود از 
ایـن  از  و  بـه آن شـهر  ایـن شـهر 
روسـتا به آن روسـتا در حرکت بوده 
تـا ایـن که به روسـتای کهن در 20 
کیلـو متری شـرق محل شـهادت و 
از آنجـا بـه رتـک در 6 کیلومتـری 
محـل شـهادت آمده اسـت. باالخره 
ایشـان بـه محلی کـه اکنـون مرقد 
گردیـده  واقـع  جنـاب  آن  مطهـر 
رسـیده، در اینجـا بـه چوپانـی کـه 
بوکنی داشـته و گوسـفندان خود را 
در آن نگهـداری می کـرده پناهنده 
بـه  کـه  چوپـان  امـا  اسـت؛  شـده 
بـود  بـرده  پـی  ایشـان  شـخصیت 
نیمـه هـای شـب بـه طمـع جایـزه 
ایشـان را به شـهادت رسـانده، سـر 
مبـارک آن بزرگـوار را از تـن جـدا 
مـی کند. پیکـر مطهر ایشـان را در 
همـان محـل دفن کـرده و سـر آن 
بزرگـوار را بـرای دریافـت جایـزه به 
بـم کـه محـل حکومـت وقـت بوده 
منتقـل مـی نماید. سـر مبـارک آن 

حضـرت را در همـان جـا دفـن می 
امامـزاده زیدبـن علـی  لـذا  کننـد. 
کـه  باشـد  مـی  مقبـره  دو  دارای 
یکـی در محل دفن پیکـر مطهر آن 
حضـرت و دیگـری در بـم کـه سـر 
آن بزرگـوار مدفون اسـت و به راس 

الزید مشـهور اسـت.
کـه  ایـن  دیگـر  قولـی  بـه      
از   13۸0 دهـه  اوایـل  حـدود  در 
طـرف مؤسسـه دائرةالمعـارف بقـاع 
مهـدی  محمـد  قلـم  بـه  متبرکـه 
فقیـه محمـدی جاللی)بحرالعلـوم( 
تدوین شـده منتشـر گردیده اسـت 
و نسـب ایشـان را بـا شـش واسـطه 

رسـاند. علی)ع(مـی  حضـرت  بـه 
او می نویسـد:»وی سـیدی جلیل 
القـدر، عظیم الشـأن و دینـدار بود، 
او از شـهدای بنـام اهل بیت اسـت، 
کـه بـر طبق تذکـره هـای محلی به 
دسـت عمـال خـوارج بـه شـهادت 

رسـیده است.«
ابوالحسـن عمـری نّسـابه دربـاره 
جـد امامـزاده زیـد بـن علـی مـی 
نویسـد:»فرزندان جعفـر بـن محمد 
اثـر ظلـم عمـال عباسـی  بـر  اُبلّـه 
مخفـی  مختلـف  هـای  شـهر  در 
و  اسـحاق  لـذا  شـدند،  متفـرق  و 
یعقـوب فرزنـدان جعفـر بـه قـم و 
مظفـر بـه فـارس و محمد و هاشـم 
بـه ری سـپس بـه کرمـان منتقـل 
کرمـان  در  محمـد  سـید  شـدند. 
اینکـه  تـا  زیسـت  مـی  مخفیانـه 
صاحـب فرزنـدی به نام احمد شـد. 
احمـد نیـز 3 فرزنـد ذکـور داشـت 
کـه یکـی از آنها سـید حسـین پدر 

امامـزاده زیـد اسـت.
    سـید حسـین در بـم سـکونت 
داشـت و از موقعیت خوبی برخوردار 

بـود، در آن جـا صاحـب فرزندی به 
نـام زیـد شـد. زیـد سـیدی جلیـل 
القـدر و دینـدار بـود. او بـه همـراه 
علیـه  قیـام  در  امامـزادگان  دیگـر 
از  پـس  و  داشـت  خـوارج شـرکت 
شکسـت قیـام مذکور تحـت تعقیب 
بـه دسـت  عاقبـت  و  گرفـت  قـرار 
جاسوسـان خـوارج در روسـتای ده 
علـی بـه شـهادت رسـید. بدنش در 
ایـن روسـتا مدفون و سـر مقدس او 
را در بـم نـزد حاکـم آن جـا بردنـد 
و سـر انجـام سـر مقـدس در باعـی 
مدفـون شـد کـه امـروز زیـارت گاه 
بـم  در  بیـت)ع(  اهـل  دوسـتداران 

است«. 
    به سـال 106۸ ه ق  یک زوج 
بـه نـام های محمـد و حلیلـه بنایی 
و  ایشـان سـاختند  پیکـر  برمدفـن 
سـنگی بـر بـاالی سـردر حرمخانـه 
نصـب نمـوده انـد کـه ابیـات زیـر 
روی آن نقش بسـته اسـت و اکنون 
موجـود مـی باشـد. نـام امامـزاده، 
بانیـان و مـاده تاریخ آن)خجسـته( 
شـده  مشـخص  ابجـد  حـروف  بـه 

. ست ا
انجام گرفت این جلیله

بی شبهه خجسته شد خجسته
مدفون شد اندرین بوم
از سعی محمد و حلیله
تاریخ عمارت خجسته

زیدبن علی شهید معصوم
    مشـخصات سـاختمان قدیـم 
امـام زاده بـه شـرح ذیـل بـود کـه 

نگارنـده اندکـی در ذهـن دارد.
1- صحـن: محوطـه ای بـا ابعـاد 
کـه  بـود  متـر   10*20 تقریبـی 
تـاق  و  هـا  را سـرصفه  آن  اطـراف 
کـه  بـود  کـرده  احاطـه  نماهائـی 

عمـق صفـه هـا تقریبـاً یـک متـر 
بـود، در بعضـی از ایـن سـر صفـه 
هـا بـه اتاقی یـا محوطـه ای باز می 

. شد
مثـاَل ضلـع شـمالی کـه 3 سـر 
صفه داشـت  از راسـت به چپ سـر 
صفـه اّول خالـی  سـرصفه دّوم بـه 
حرمخانـه و سـرصفه سـّوم بـه یک 
انبـاری راه داشـت و در ضلـع غربی 
نیـز دو سـرصفه ودو تـاق نما وجود 
داشـت، یـک سـرصفه بـه مسـجد 
امامـزاده یـک سـرصفه بـه انباری و 
دو تـاق نمـای دیگـر خالی بـود. در 
ضلـع شـرقی کـه قرینه ضلـع غربی 
بـود یـک سـرصفه و سـه تـاق نمـا 
بـود کـه از سـرصفه دری بـه سـه 
بـاب صفـه بـزرگ وارد می شـد که 
رو بـه صحـرای زیـدی قرار داشـت. 
ضلـع  قرینـه  کـه  جنوبـی  ضلـع 
شـمالی بـود فقط سـر صفـه میانی 
بـه خارج از امامزاده راه داشـت و دو 

تـای آن خالـی بود.
میانـی  صفـه  حرمخانـه:از   -2
ضلـع شـمالی صحـن توسـط یـک 
متـری  نیـم  و  یـک  تقریبـاَ  رو  راه 
شـد.  مـی  وارد  حرمخانـه  بـه 
بـا  گـوش  چهـار  اتاقـی  حرمخانـه 
سـقفی گنبـدی کـه بـا گـچ سـفید 
کاری شـده بـود و زیـر سـقف را بـا 
رنـگ سـیاه نقاشـي کـرده بودنـد. 
اسـامی  بـه  سـقف  زیـر  همچنیـن 
چهـارده معصـوم مزیـن شـده بـود.
روی حرمخانـه گنبـدی اسـتوانه 
آن  بـاالی  قسـمت  کـه  شـکل  ای 
شـکل  گنبـدی  کتیبـه  محـل  از 
بـود قـرار داشـت. بدنـه ایـن گنبـد 
را بـا گـچ سـفید کـرده بودنـد. حد 
کتیبـه  گنبـد  و سـر  بدنـه  فاصـل 

درباره امام زاده زید که در بم و کوهبنان بارگاه دارد

یک کبوتر در دو حرم
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ماننـدی بـود کـه بـا قطعـات آیینه 
های حـدود 20*30 سـانتي متری 
مزییـن کـرده بودنـد و از دور نـور 
افشـانی مـی کـرد. که متأسـفانه در 
دهـه چهل کل گنبد را با سـرامیک 
پوشـاندند و جـای آینـه هـا کتیبـه 
زمینـه  بـا  انشـراح  مبارکـه  سـوره 
همچنیـن  شـد.  نصـب  الجـوردی 
ضریـح چوبـی روی قبـر امـام زاده 
  13۸0 دهـه  اوایـل  در  کـه  بـود 
جـای خـود را بـه ضریحـی فلزی نو 

داده اسـت. ضریـح قبلـی را اکنـون 
در گوشـه ای از حرمخانـه قرار داده 
انـد. چنـد قندیل نیز از سـقف روی 
ضریـح آویـزان بود که فعـاًل در انبار 

نگهـداری مـی شـود.
همچنیـن دو شبسـتان یکـی در 
شـرق و دیگـری شـمال حرمخانـه 
بـه صـورت خصوصی سـاخته بودند 
کـه قبـور خانوادگـی بانیـان آن هـا 

بـه محسـوب می شـد.
3- بیـرون از سـاختمان امامـزاده 

سـمت شـرق سـاختمان سـه صفـه 
مناسـبی  فضـای  کـه  بـود  آجـری 
زوار  و  مسـافران  اسـتراحت  بـرای 
بـه شـمار مـی رفـت. در دو سـمت 
شـمال و جنـوب ایـن سـه صفه دو 
اتـاق بـود کـه بـه عنـوان انبـاری از 

آنهـا اسـتفاده مـی شـد.
4- در ضلـع جنوبـی در قسـمت  
طـرف  دو  در  صحـن  ورودی  درب 
خـادم  کـه  بـود  اتـاق  دو  راهـرو 
امامـزاده در آن زندگـی مـی کـرد و 

یـک تیـر چوبـی بلنـد جلـوی درب 
هـا  شـب  کـه  بـود  نصـب  ورودی 
فانوسـي را توسـط طناب بـاالی آن 
مـی فرسـتادند تـا راه نمایـی بـرای 

باشـد. مسـافرین 
چیـزی  قدیـم  بنـای  از  البتـه 
باقـی نمانـده بـه جـز چنـد قطعـه 
عکـس، چـون در سـال هـای اخیـر 
آن سـاختمان را ویـران نمـوده و به 
جـای آن سـاختمانی جدید در حال 

احـداث اسـت.
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خبرهـای  بـازار  روزهـا  ایـن 
داغ  بسـیار  حـوادث،  حـوزه ی 
اسـت و روان و احساسـات جامعه 
اسـت.  کـرده  خـود  درگیـر  را 
هـای  آسـیب  ی  همـه  کنـار  در 
بـارزی که در آن دیده می شـود، 
مـواردی هـم وجود دارد کـه نیاز 
بـه توجـه ی ویـژه دارد و  بایـد 
دقیـق تـر شـد.  بسـیاری از ایـن 

در  متاسـفانه  حـوادث  و  جرایـم 
کانـون خانـواده اتفـاق مـی افتد. 
کانـون خانواده ای که همیشـه 
مکانـی امـن  بـرای زندگـی بوده 
اسـت. هـر کسـی، هـر کجـا کـه 
غمگیـن مـی شـود، آسـیب مـی 
بینـد، بـه درون خانـه مـی خـزد 
زخـم  همـه  بـرای  خانـواده  تـا 
هایـش مرهـم باشـد. بـه همیـن 

در  حـوادث  کـه  اسـت  دلیـل 
کانـون خانـواده دردنـاک تـر می 
شـوند. وجـود تناقـض در جنایات 
خانوادگـی اسـت کـه ذهـن فـرد 
فـرد جامعـه را درگیـر خـود مـی 
کنـد.  چـه می شـود خانـواده ای 
کـه خـود مصـداق امنیـت اسـت، 
در  را  هـا  امنـی  نـا  بزرگتریـن 
بطـن خـود مـی پـرورد؟ نـا امنی 

هایـی کـه حتـی فکـر کـردن بـه 
دگرگـون  را  انسـان  حـال  آن، 
مـی  نوشـته  ایـن  در  کنـد.  مـی 
حـوادث  بعـد  چنـد  از  خواهیـم 
تلـخ خانوادگـی را بررسـی کنیم. 
گاهـی  خانوادگـی  حـوادث  در 
 ، مـادر  گاهـی  خانـواده،  پـدر 
خواهـر و بـرادر در حـق دیگـری 
جنایـت و ظلمـی را روا مـی دارد 
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خبرهـای  بـازار  روزهـا  ایـن 
داغ  بسـیار  حـوادث،  حـوزه ی 
اسـت و روان و احساسـات جامعه 
اسـت.  کـرده  خـود  درگیـر  را 
هـای  آسـیب  ی  همـه  کنـار  در 
بـارزی که در آن دیده می شـود، 
مـواردی هـم وجود دارد کـه نیاز 
بـه توجـه ی ویـژه دارد و  بایـد 
دقیـق تـر شـد.  بسـیاری از ایـن 

در  متاسـفانه  حـوادث  و  جرایـم 
کانـون خانـواده اتفـاق مـی افتد. 
کانـون خانواده ای که همیشـه 
مکانـی امـن  بـرای زندگـی بوده 
اسـت. هـر کسـی، هـر کجـا کـه 
غمگیـن مـی شـود، آسـیب مـی 
بینـد، بـه درون خانـه مـی خـزد 
زخـم  همـه  بـرای  خانـواده  تـا 
هایـش مرهـم باشـد. بـه همیـن 

در  حـوادث  کـه  اسـت  دلیـل 
کانـون خانـواده دردنـاک تـر می 
شـوند. وجـود تناقـض در جنایات 
خانوادگـی اسـت کـه ذهـن فـرد 
فـرد جامعـه را درگیـر خـود مـی 
کنـد.  چـه می شـود خانـواده ای 
کـه خـود مصـداق امنیـت اسـت، 
در  را  هـا  امنـی  نـا  بزرگتریـن 
بطـن خـود مـی پـرورد؟ نـا امنی 

هایـی کـه حتـی فکـر کـردن بـه 
دگرگـون  را  انسـان  حـال  آن، 
مـی  نوشـته  ایـن  در  کنـد.  مـی 
حـوادث  بعـد  چنـد  از  خواهیـم 
تلـخ خانوادگـی را بررسـی کنیم. 
گاهـی  خانوادگـی  حـوادث  در 
 ، مـادر  گاهـی  خانـواده،  پـدر 
خواهـر و بـرادر در حـق دیگـری 
جنایـت و ظلمـی را روا مـی دارد 
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پیام ما »ترس از شوهر« را بررسی می کند

درآغوش هراس
هـر  پشـت  آن،   ی  نتیجـه  کـه 
انسـانی را می لرزانـد. خبر آزار و 
اذیـت »اعظـم« آن هـم بـه مدت 
چندیـن سـال و شـکنجه ی نمود 
یافته بیسـت ویـک روزه ی او، ما 
را بـر ایـن داشـت کـه سـر فصلی  
بگشـاییم کـه از دیربـاز در جامعه 
ی مـا وجـود داشـته اسـت؛ ولـی 
و  شـود  مـی  فرامـوش  گاهـی 
حادثـه ی تلخـی چـون ماجـرای 
اعظـم دوبـاره یادمـان می انـدازد: 

همسـر«.  از  »تـرس 
ترس از همسر

داسـتان اعظـم و هـزاران اعظم 
دیگـر همـه و همـه بیـان تلخـی 
اسـت از ترس از همسـر ،همسری 
شـود.  گاه  تکیـه  بـود  قـرار  کـه 
مانـع  بـود  قـرار  کـه  همسـری 
همـه ی تـرس هـای دنیـا گـردد، 
تـا لبخنـدی بنشـاند به لـب های 
شـریک زندگی اش .چـه بالیی بر 
سـر این احسـاس آمده اسـت که 
ایـن چنیـن  بـا انتظاری کـه از او 
مـی رفـت غریبگـی می کنـد و نه 
تنهـا جلوی آسـیب را نمـی گیرد 
بلکـه بـه او  آسـیب می زنـد؟ در 
ماجـرای تلـخ اعظـم، قطعـا مـواد 
مخـدر بـی تاثیـر نبوده اسـت؛ اما 
مگـر کـم هسـتند معتادینـی کـه 

زن و بچـه دارنـد؟
و   هـا  زن  ایـن  همـه  آیـا 
کـودکان را سـوزاندن در صندوق 
داغ تهدیـد مـی کنـد؟ آیـا همـه 
آن کـودکان بـا چاقـو زخمـی می 
شـوند ؟ همه ی زن ها بسـته می 
کشـیده  سـیمان  روی  یـا  شـوند 
مـی شـوند؟ آیـا واقعا مـواد مخدر 
ایـن را بـه روز خانـواده می آورد؟ 
در ایـن کـه اعتیاد در ایـن حادثه 
و هـزاران حادثـه ی مشـابه نقش 

داشـته و دارد و عقـل را زایل می 
کنـد هیـچ شـکی نیسـت؛ امـا آیا 
ایـن مـواد، از هـر نوعی که باشـد 
بـا انسـانیت چنـان مـی کنـد که 
بـا چاقـو بـدن همسـر و فرزنـدان 
از جیـغ هـای  را زخمـی کنـد و 
هایشـان  درد  خاطـر  بـه  هـا  آن 
لذت ببـرد؟ این رفتار سادیسـمی 
کـه  دارد  عجیبـی  هـای  ریشـه 
فقـط  و  فقـط  توانـد  نمـی  قطعـا 
مـواد مخدر باشـد. درسـت اسـت 
کـه اعتیاد چهـره ی کریهی دارد؛ 
امـا آیـا مـی توانـد این رفتـار ضد 
اگـر  کنـد؟  توجیـه  را  انسـانی 
اعتیـاد دلیـل اصلـی ایـن ماجـرا 
حادثـه   یـک  همیـن  آیـا  باشـد 
عـزم ملـی را بـرای برچیـدن مواد 
مخـدر جـزم نمی کنـد؟ مـاده ی 
مخـدر شیشـه کـه مـرد خانـواده 
مـی گوید بـا مصـرف آن نفهمیده  
کـه چـه کـرده اسـت هـر روز بـه 

گونـه  ای قربانـی مـی گیـرد.
کافـی  دلیـل  یـک  همیـن  آیـا 
نیسـت کـه همـه  در ایـن زمینـه 
دختـر  دیگـر  تـا  شـوند،  فعـال 
بچـه ای از پـدر نهراسـد ، زنـی از 
همسـرش نگریـزد؟ ایـن تـرس از 
همسـر از کجـا بر سـر زنـان آمده 
او 21  اعظـم  اسـت. در ماجـرای 
روز زندانـی شـده بود؛ امـا قبل از 
آن چـه؟ مگر فقـط در گذر همین 
چنـد روز همسـرش رفتـاری غیر 
انسـانی با او داشـته اسـت؟ جواب 
مثبـت به این سـوال  بسـیار بعید  

و دور از ذهـن اسـت.  
یک قدم مانده تا مرگ

و  روحـی  هـا،  سـال  اعظـم 
جسـمی شـکنجه شـده؛ امـا بیان 
نکـرده بـود. صورتـش پـر از زخم 
هایی سـت کـه خیلـی از آنها ماه 

هـا عمـر  دارند و دقیقـا در لحظه 
ای کـه فقـط یـک قـدم بـا مرگ 
فاصلـه داشـت دربـاره آن هـا لب 
کـه  بـه سـخن گشـود.چه شـده 
ایـن همـه سـال نگفتـه شـکنجه 
شـده، کتـک خـورده و سـوزانده 
چـه  بـه  جامعـه  اسـت؟  شـده 
سـمتی مـی رود  وقتـی  زنـی آن 
قـدر از شـوهر خـود بترسـد کـه 
حتـی  و  بپذیـرد  را  چیـز  همـه 
کتـک خـوردن تـا زمانـی کـه او 
تحمـل  قابـل  برایـش  نکشـد  را 
هـای  اعظـم  و  اعظـم  باشـد؟  
جامعـه ی مـا در طـول سـال هـا 
از چـه ترسـیده انـد کـه آن قـدر 
خـود را بـی کـس احسـاس کرده 
کسـی  کنـار  در  بـودن  کـه  انـد 
کـه آزار مـی دهـد، شـکنجه مـی 
کنـد، کتـک مـی زنـد را پذیرفته 

و ادامـه مـی دهنـد؟
شـاید پـدر، بـرادر و یـا یکـی از 
اعضـای خانواده اش،  تکیه گاه اش 
باشـد؛ ولـی اگـر کسـی نبـود  باید 
شـرایط را هـر چـه هسـت بپذیرد 
از شـرایط  بعضـی  نزنـد. در  و دم 
پـدر یـا  بـرادری وجـود دارد؛ امـا 
تـوان حمایـت وجـود نـدارد و این 
کـه آیا او خـود از انسـانی که توان 
شـکنجه ی انسـان دیگری  را پیدا 
کـرده اسـت، و غـم بـار تـر این که 
فرزنـدش  و  همسـر  دیگـری  آن 

باشـد، نمی هراسـد؟
اگر شکایت کند 
آبرویش می رود

بترسـد دیگـر هیـچ  اگـر کـه   
بایـد  زن  ایـن  و  نـدارد  را  کـس 
زخـم  و  بریـزد  اشـک  خفـا  در 
تنهایـی مرهـم  کنـد.  را  هایـش 
را  اعظـم  دردهـای  وقتـی  
تلخ،حنجـره  بغضـی  شـنیدیم 

را  خـود  و  داد  فشـار  را  هایمـان 
البـه الی لحظـات ترسـناکی کـه 
کـرده  تجربـه  کودکانـش  و  او 
اعظـم  ماننـد  گذاشـتیم.  بودنـد 
نیسـت؛  کـم  مـا  ی  جامعـه  در 
زنانـی کـه مـی ترسـند و اجـازه 
مـی دهنـد تـا شوهرشـان هر آن 
چـه می خواهـد بر سـر او بیاورد. 
وقتـی زنـی ایـن بـاور را دارد که 
اگـر شـکایت کنـد آبرویـش مـی 
بـه  لحظـه  آن  در  بایـد   رود، 
حـال خـود افسـوس بخوریـم که 
ایـم  داده  شـکل  را  ای  جامعـه 
کـه در آن او  از حـرف هـای مـا 
مـی ترسـد. تاسـف بخوریـم کـه 
جامعـه ای را شـکل داده ایـم کـه 
یـک زن در آن از تـرس ایـن کـه 
زندگـی  نتوانـد  جدایـی  از  بعـد 
کنـد، سـال هـا زخـم داشـتن بر 
تنـش را، بـه زخـم زبان هـای ما 

بدهـد.  ترجیـح 
در جامعـه ای کـه بـا حمایـت 
قانونـی، ایـن امـکان وجـود دارد 
کـودک  دیـدن  از  مـادری  کـه 
همیشـه  و  شـود  محـروم  خـود 
حسـرت دیدار او را داشـته باشد.  
ایـن دلیـل بـرای او کافـی  تنهـا 
اسـت کـه ترجیـح دهـد کـه آزار 
ببینـد؛ امـا کنـار کودکانش نفس 
بکشـد. در جامعـه ای کـه زن می 
دانـد  بعـد از جدایـی اگـر کاری 
ای  حامـی  اگـر  باشـد،  نداشـته 
نباشـد، سـرگردان خواهـد ماند و 
آینـده ی روشـنی بـرای او وجود 
نـدارد. آیـا در دامان ایـن مادران 
و  روح  تمـام  کـه  کشـیده  درد 
روانشـان زخمـی اسـت، کودکانی 
سـالم رشـد مـی کند؟  کـودکان 
آن هـا در آغـوش هـراس بـزرگ 

اند. شـده 
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آب  از  بهینـه  اسـتفاده  موضـوع 
بـاران کـه اصلـی تریـن منابـع آب 
هـر کشـور و ناحیـه ای مـی باشـد. 
در کلیـه نقـاط دنیـا مـورد توجـه 
جـدی قـرار گرفتـه اسـت وتـالش 
گـذاری  سـرمایه  و  بسـیار  هـای 
هـای کالنـی کـه از سـوی مجامـع 
بیـن المللـی و دولـت هـای محلـی 
بـرای توسـعه آن به عنـوان راه حل 
مقابلـه بـا خشـکی وخشکسـالی در 
حـال انجـام بـوده وهسـت وخواهد 

. د بو
از آنجـا که بارندگـی ولو به مقدار 
کـم تقریبـا در همـه جـا اتفـاق می 
افتـد و قبـل از اینکـه بـه سـیالب 
تبدیـل شـود و یـا در مسـیر جریان 
بـه  گـردد  آلودگـی  دچـار  خـود 
کمـک روش های اسـتفاده بهینه از 
آب بـاران مـی تواند، جمـع آوری و 
ذخیـره آب بـاران برخالف سیسـتم 
هـای بـزرگ ومتمرکز مانند سـدها، 
نیـاز به سـرمایه گـذاری زیـاد و فن 
آوری پیشـرفته ای نـدارد. سیسـتم 
فـن  دارای  بـاران  آب  اسـتحصال 
آوری سـاده ای و در ابعـاد کوچـک 

قابـل اجـرا  می باشـد.
بـه همین دلیـل از ایـن روش در 
همـه جا مـی تـوان اسـتفاده کرد و 
دیگر مشـکلی تحت عنـوان بی آبی 
وانتقـال آب از فواصـل دور با صرف 
پمپاژوانتقـال  کالن  هـای  هزینـه 

وجـود نخواهد داشـت. 
بـا ایـن روش مـی تـوان اراضـی 
دوری  از  نظـر  صـرف  زیـادی 
آبـی  منابـع  سـایر  بـه  ونزدیکـی 
آبـی  محصـوالت  کشـت  زیـر  بـه 
کار  نیـروی  زیـادی  وتعـداد  بـرد 
را جـذب نمـوده و زمینـه اشـتغال 
زایـی گسـترده ای را فراهـم نمود. 
از گذشـته سـاکنان آفریقا وآمریکا، 
ایجـاد  بـه  را  خاورمیانـه  و  چیـن 

شـیوه هایی به صـورت جمع آوری 
روان آب هـا و هدایـت بـه مخازنی 
آن  ذخیـره  و  سـاخته  پیـش  از 
جهـت مصـرف در دوره خشکسـال 
و یـا تزریـق و نفـوذ دادن بـاران به 
دورن زمیـن بـرای افزایـش میـزان 
رطوبـت خـاک و کاهـش نیـاز آبی 

بـود. نمـوده  وادار  محصـوالت 
آب  اسـتحصال  هـای  سیسـتم 
بـاران شـیوه ای اسـت کـه بسـته 
بـارش،  مقـدار  اقلیمـی  ناحیـه  بـه 
فعالیـت اقتصـادی و آب مـورد نیاز 
در نواحـی مختلـف متفـاوت اسـت. 
طـول  در  هـا  آب  روان  ذخیـره 
ماههـای بارشـی در نواحی خشـک 
و نیمـه خشـک بـر مـکان هایـی به 
نـام آب انبـار از قدیـم انجـام مـی 
ای  سـابقه  دارای  و  اسـت  گرفتـه 
طوالنـی تاریخـی و سـنتی در نقاط 
مختلف دنیا و کشـورمان است. آب، 
ایـن مایـه حیـات در همـه جـا بـه 
وفـور یافت نمـی شـود. و منابع آب 
در بسـیاری کشـورها محدود است. 
غیر از تشـویق بـرای کاهش مصرف 
هـای  سیسـتم  سـاختن  بهینـه  و 
توزیـع، تـالش بـرای ذخیره سـازی 
آب بـاران بـرای مصـارف خانگی راه 
حـل جایگرینی اسـت کـه بعضی از 
کشـورها از جملـه اسـترالیا بـه آن 
انـد. اسـترالیا کشـوری  روی آورده 
کـه بخـش اعظـم خاک آن خشـک 

و نیمـه خشـک اسـت.
شـهر   23 آب  تامیـن  بـرای 
کوچـک و بـزرگ بـا یـک آب خیـز 
مصنوعـی از طریـق آسـفالت کردن 
هکتـار   240 وسـعت  بـه  سـطحی 
بـا نرمـال بارشـی 400 میلـی متـر 
توانسـته اسـت از طریق جمع آوری 
بـارش نزوالت جوی بر سـطح 240 
مخزنـی  بـه  آن  هدایـت  و  هکتـار 
ایـن  نیـاز  مـورد  آب  سرپوشـیده 

شـهرها را تامیـن کند. هندوسـتان، 
آفریقای جنوبی و برخی کشـورهای 
تاسیسـاتی  آمریکایـی  و  اروپایـی 
مـدرن در خصـوص ذخیـره  بـاران 
بـرای مصـارف شـرب، کشـاورزی و 
صنعتـی دارنـد. بهـره گیـری از فن 
اسـتحصال آب مزایـای زیـادی بـه 
همـراه دارد کـه از آن جملـه مـی 

تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره کـرد:
کاهـش اتـکا  بـه سیسـتم هـای 
متمرکـز آب رسـانی از سـد یـا چاه 
و در نتیجـه امکان تامیـن آب برای 
بهـره بردارانـی کـه بـه ایـن منابـع 

ندارند. دسـت رسـی 
از  ناشـی  آلودگـی  عـدم    -1
اختـالط انواع پسـاب و گل آلودگی 
حاصـل از فرسـایش آب راهه ای که 
غالبـا در پاییـن دسـت حوضه های 

آبخیـز اتفـاق مـی افتد. 
سـاکنان  آب  تامیـن  امـکان   -2
مناطـق دور افتـاده کـه بـه منابـع 
آبـی  معمـول از قبیـل چـاه دسـت 

رسـی نـدارد.
3-بهـره بـرداری از یکـی از مهـم 
بـا  کـه  کشـور  آبـی  منابـع  تریـن 
وجـود قابلیـت هـای قابـل توجه به 

دلیـل پراکندگـی و کوچـک بـودن  
حوضـه هـای آبخیز مربوطـه امکان 
مهارشـان با احداث سـدهای بزرگ 

امـکان پذیـر نمی باشـد.
مـردم  گسـترده  4-مشـارکت 
بومـی منطقـه در مراحـل طراحـی، 
هـای  سیسـتم  داری  نگـه  و  اجـرا 

مذکـور
5- حفـظ و احیـای سـازه هـای 
بـه  نیـز  گذشـته  در  کـه  سـنتی 
همیـن منظـور و جهـت اسـتحصال 

انـد. آب بـاران احـداث شـده 
6- از آن جایـی که کمبود آب در 
مناطق خشـک یک بحـران جدی و 
مداوم اسـت لذا الزم اسـت ساکنان 
ایـن مناطـق اطالعاتـی در خصوص 
ذخیـره و مصـرف بهینه آب داشـته 

باشند. 
منظـور  ایـن  بـه  بـرای رسـیدن 
هدفـی  عنـوان  بـه  آب  اسـتحصال 
اقتصـادی و مفیـد مطرح می شـود. 
دربـاره  دقیـق  اطالعـات  کسـب  و 
سیسـتم های گوناگـون جمع آوری 
آب و همچنیـن روش هـای مربـوط 
بـه آن از نیازهـای عمده این مبحث 

باشـند. می 

دانش بومی به منظور
تامین آب در مناطق خشک

مهدیه عبداهلل دخت


