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جناب آقای احمد علوی
دبیر اندیشکده تدبیر آب ایران 

ضایعه درگذشــت مادر بزرگوارتان موجب اندوه و تاسف 
گردید. این مصیبت را به جنابعالی و خانواده داغدار تسلیت 
عرض نموده و برای آن مرحومــه آرامش و برای جنابعالی 

صبر آرزومندیم.
محمدرضا نژادحیدری - محبوبه فیروزآبادی

سرکار خانم دکتر زهره ساالری 
عضو شورای مرکزی جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان

با اندوه فراوان درگذشــت والــده گرانقدرتان را خدمت 
جنابعالی تســلیت عرض نموده و از درگاه ایزدمتعال برای 
آن فقیده سعیده علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان 

صبر و اجر آرزومندیم.
محمدرضا نژادحیدری - محبوبه فیروزآبادی

سرکار خانم دکتر زهره ساالری 
عضو شورای مرکزی جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان

با اندوه فراوان درگذشــت والــده گرانقدرتان را خدمت 
جنابعالی تســلیت عرض نموده و از درگاه ایزدمتعال برای 
آن فقیده سعیده علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان 

صبر و اجر آرزومندیم.
جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان

شورا 
هیچ گاه

 در مناقشه 
پیش قدم  نبوده

4

کرمـان  اسـتان  آزادی  و  توسـعه  جمعیـت  دبیـرکل 
معقوالنـه  را  اخیـر  انتخابـات  در  روحانـی  از  حمایـت 
توصیـف و تصریـح کرد: حمایت از آقـای روحانی حرکت 
ایـن  به منزلـه  ایـن  منتهـا  بـود  و معقوالنـه ای  درسـت 
نیسـت کـه همه چیـز در اسـتان و شهرسـتان ها بـر مـدار 

می چرخـد. درسـت 
محمـد فرشـاد کـه در جمع اعضـای جمعیت توسـعه 
و آزادی اسـتان کرمـان در زرنـد سـخن می گفـت، افـزود: 
مـا از دولـت تدبیـر و امیـد حمایـت کرده ایـم و بازهـم 
حمایـت می کنیـم ولـی انتقـاد هم ممکن اسـت داشـته 

باشیم. 
وی تصریـح کـرد: ممکـن اسـت درجایـی مدیـری در 
راسـتای اهـداف دولـت حرکـت نکنـد و اهـداف دولـت 
را به طـور کامـل قبـول نداشـته باشـد و دلسـوزانه حرکت 

. نکند
فرشـاد جایـگاه اسـتان کرمـان را از نظـر اصالح طلبـان 
بـا توجـه بـه پتانسـیل های موجود نامناسـب دانسـت و 
اظهـار داشـت: ضمـن حمایـت از جناب آقـای روحانی از 
ایشـان تقاضـا داریـم در بعضـی تصمیمـات تجدیدنظـر 
بکننـد، مشـکالت را رصـد کننـد تـا نظـر مـردم تأمیـن 

شود.
فرشـاد در خصـوص موانـع سـر راه اصالح طلبان گفت: 
عـده ای بـر سـر راه اصالح طلبـان مانـع  درسـت کرده انـد 
و فکـر کرده انـد کـه اصالح طلبـی جایـی در ایـن مملکت 
نـدارد؛ بایـد بگوییـم اصالح طلبـی یـک اندیشـه و روش 

اسـت و بـه قـول آقـای جهانگیـری نـه حـذف شـدنی و 
نـه حصـر شـدنی اسـت. وی  فرافکنی را موضـوع مخرب 
در جامعـه عنـوان کـرد و افـزود: هـر دسـتگاهی می آیـد 
مشـکالت را به گردن سیسـتم دیگری می انـدازد و کاری 
کـه بعضـی مسـئوالن خودشـان بایسـتی انجـام دهنـد 
توقـع دارنـد کـه دیگـری کـه مسـئولیت انجـام آن کار را 
نـدارد، انجـام دهـد ایـن رویکرد درسـت و خوب نیسـت.
احـزاب  چارچـوب  در  بایسـتی  مـردم  گفـت:  فرشـاد 
آمـوزش ببیننـد و مطالبـه گـری را فـرا بگیرنـد و بداننـد 

مطالبـات واقعـی خودشـان را از چـه افـراد و دسـتگاه 
هایـی داشـته باشـند.

وی تاکیـد کـرد: اگـر مـردم منسـجم عمل کننـد دیگر 
کسـی بـرای مطالبه گری بـه آنها آدرس غلـط نمی دهد.
دبیـرکل جمعیـت توسـعه و آزادی اسـتان کرمـان بـا 
تأکیـد بـر اصـالح شـیوه اداره کشـور در راسـتای تحقـق 
اهـداف انقـالب گفـت: هـر دولـت کـه روی کار بیایـد 
دولـت قبـل را زیـر سـؤال می بـرد. وقتی کـه دولـت قبـل 
را زیـر سـؤال می بریـم یعنـی همـه ی وزرا و مدیـران آن 

دولـت، یعنـی در طـول ایـن 40 سـال همـه ی دولت هـا 
ناکارآمـد بـوده اسـت؟ اگر ناکارآمد بوده اسـت بـه اعتقاد 
اصالح طلبـان بایسـتی در شـیوه اداره مملکت تجدیدنظر 

. کنیم
فرشـاد یکی از مشـکالت جامعه را انحراف از آرمان ها 
از 40 سـال جایـگاه  افـزود: بعـد  و اهـداف  دانسـت و 
جامعه ما بایسـتی جایگاه بهتری باشـد، اشـکال کار این 
اسـت که مـا از اندیشـه بنیان گذاران جمهوری اسـالمی، 
دسـتورات اسـالم نـاب و اهدافی که بدو انقالب ترسـیم 

شـد فاصلـه گرفته ایم.
کرمـان  اسـتان  آزادی  و  توسـعه  جمعیـت  دبیـرکل 
این کـه  بیـان  بـا  خـود  سـخنان  از  دیگـری  بخـش  در 
اصالح طلبـان زرنـد همیشـه الگو بوده اند، گفـت:  5 دوره 
انتخـاب دکتـر امیـری در مجلـس دال بـر ثابت قدمـی و 

تیزبینـی اصالح طلبـان زرنـد اسـت.
فرشـاد افـزود: علی رغـم همـه ی مشـکالت و موانعـی 
برکـت  بـه  بـوده اسـت،  ایـن سـالیان در مملکـت  کـه 
وجـود نماینـده صاحب خـرد زرند و کوهبنان و مسـئوالن 
کمتـر  دو شهرسـتان مشـکالتمان  ایـن  در  شهرسـتانی 

است.
وی تصریـح کـرد: اگر در مجلسـی افـرادی مثل جناب 
دکتـر امیـری فـراوان باشـد، دولـت خوبـی خواهـد شـد؛ 
و دولـت خـوب بـا پشـتوانه ی مجلـس کارآمـد، مدیـران 
محلـی خوبـی را انتخـاب می کنـد و به تدریـج جامعـه به 

سمت وسـوی اصـالح مـی رود.

دبیرکل جمعیت توسعه و آزادی کرمان در جمع اعضای این تشکل در زرند عنوان کرد:

از روحانی حمایت کردیم و می کنیم ولی این به منزله عدم انتقاد نیست

صدای تاک گزارش می دهد

پایان مشروط قهر نمایندگان استان
نمایندگان استان 24 ساعت پس از اعالم عدم همراهی خود با رئیس جمهور در سفر به استان کرمان 

موضع خود را تغییر دادند
8

جهانگیری قرص و 
محکم در دولت می ماند 
و بعید است به 
مجلس برود

2

حدیث مکرر 
آزادی
یادداشتی از شهسوار صادقی

8

جازموریان
در راه
ویژه شدن

7

محمد فرشاد رئیس شورای شهر کرمان در 
گفت وگو با صدای تاک مطرح کرد
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عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی 
با بیان این مطلب که کمیسیون تلفیق ظرف 72 
ساعت به صورت دو یا سه شیفت بودجه را مورد 
بررسی قرار خواهد داد، اظهار کرد: با اصالحاتی 
دغدغه  و  می گیرد  صورت  بودجه  الیحه  در  که 
نمایندگان برطرف خواهد شود، امیدوارم که در 
هفته آینده با کلیات بودجه موافقت شود. شهباز 

با  کویر،  منطقه  ایسنا  با  در گفت و گو  حسن پور 
 97 سال  بودجه  کلیات  تصویب  عدم  به  اشاره 
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  علنی  صحن  در 
نمایندگان ابهاماتی در خصوص الیحه بودجه 97 
داشتند و موافقین بودجه سال آینده نتوانستند 
با استدالالتشان نمایندگان مخالف را قانع کنند 
رأی  بودجه  الیحه  به  نمایندگان  اکثر  بنابراین 

ندادند و الیحه بودجه به کمیسیون تلفیق بازگشت 
این مطلب که کمیسیون  بابیان  داده شد. وی 
تلفیق ظرف 72 ساعت به صورت دو یا سه نوبت 
بودجه را موردبررسی قرار خواهد داد، اظهار کرد: با 
اصالحاتی که در الیحه بودجه صورت می گیرد و 
دغدغه نمایندگان برطرف خواهد شود، امیدوارم 
که در هفته آینده با کلیات بودجه موافقت شود.

امیدواریم با 
اصالحات صورت 
گرفته، هفته آینده 
با کلیات بودجه 
موافقت شود

سیاست در هفته ای که گذشتفرا خبر

مخالفت اسـتانداری تهران با برگزاری تجمع احمدی نژادی ها
سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری تهران با 
اشاره به اوضاع واحوال کشور گفت: تا اطالع ثانوی و بعد از 
دهه فجر موافق برگزاری هیچ تجمعی نیستیم. با درخواست 
تشکل های سیاسی و صنفی که خواهان تجمع بودند، موافقت 
نکردیم و اگر هم چنین تقاضایی به دست ما برسد، فعاًل موافق 

نیستیم.
به  تهران  استانداری  نگاه  درباره  بیگی  حسن  شکراهلل 
درخواست تجمع اطرافیان محمود احمدی نژاد، گفت: تاکنون 
باید  درخواستی تحویل استانداری تهران نشده است، آن ها 
درخواست خود را به فرمانداری تهران می دادند، اما گفتند که 

درخواستشان را به وزارت کشور دادند.
وی درباره اینکه درخواست احمدی نژادی ها برای برگزاری 
تجمع از وزارت کشور به استانداری تهران ارجاع می شود یا نه؟، 
اظهار کرد: خیر، یا اداره کل سیاسی وزارت کشور یا فرمانداری 

تهران اقدام به بررسی این درخواست خواهد کرد.
سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری تهران در 
اطرافیان احمدی نژاد درخواست  اگر  این سؤال که  به  پاسخ 
خود را به شما داده بودند، پاسخ شما چه بود؟، یادآور شد: 
در شرایط فعلی نه فقط با این درخواست تجمع، بلکه با هر 
درخواست تجمعی مخالف هستیم؛ چون با توجه به اوضاع 
و احوالی که کشور داشت و تا اطالع ثانوی و بعد از دهه 
فجر موافق برگزاری هیچ تجمعی نیستیم. حسن بیگی در 
واکنش به شبهات مطرح شده مبنی بر اینکه احزاب باید متولی 
درخواست برگزاری تجمع باشند یا افراد نیز اظهار کرد: طبق 
قانون، هرکسی که نام و نشان و تابلو داشته باشد، می تواند 
درخواست برگزاری تجمع کند. البته افرادی می توانند تحت 
هر عنوانی جمع شوند و بگویند می خواهیم تجمعی داشته 
به هرحال تشکل  های سیاسی و صنفی  در کل  باشیم؛ ولی 
خواهان تجمع بودند موافقت نکردیم و اگر هم چنین تقاضایی 
به دست ما برسد فعاًل موافق نیستیم. اما آیا به درخواست 
تجمعات پس از پایان دهه فجر، پاسخ مثبت داده خواهد شد؟ 
این مقام مسئول در پاسخ به این سؤال گفت: به هرحال باید 

بررسی کنیم و ان شاءاهلل که مشکلی نباشد.
وی در واکنش به برخی انتقادات رسانه ای دال بر اینکه 
عدم صدور مجوز برگزاری تجمعات، منجر به عدم انعکاس 
صدای اعتراضی مردم می شود نیز گفت: وزارت کشور، خود 
مردم است! بنابراین صدای مردم را می شنود و با جامعه ارتباط 
دارد. استانداران اغلب در مساجد ضمن اقامه نماز، رودررو پای 
صبحت مراجعه کنندگان می نشینند. ولی در وضعیت فعلی 
کشور با برگزاری تجمع مخالفیم، برای آنکه مورد سوءاستفاده 

قرار نگیرد.

دعوت از ناطق نوری و موحدی کرمانی
برای گفتگوی ملی

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی نیاز به گفتگوی ملی را یک 
ندارد،  سیاسی  رقابت های  با  مغایرتی  هیچ  که  دائمی  نیاز 
دانست و گفت:هیچ گاه به بهانه مشترکات انقالبی و ملی از 

رقابت سلیقه ها بی نیاز نیستیم.
اظهار  ملی  گفتگوی  موضوع  مورد  در  حبیبی  محمدنبی 
داشت: مشترکات مهمی برای موضوعات انقالب اسالمی و 
کشور داریم که به طور طبیعی این مشترکات باید موردتوجه 
کامل همه کسانی که عالقه مند به نظام و کشور هستند، قرار 
گیرد.خط قرمزهایی نیز در این زمینه وجود دارد که به طور 
طبیعی بین همه کسانی که دل درگرو انقالب، منافع ملی و 
کشور دارند، مشترک است. دبیر کل حزب موتلفه اسالمی 
از این مشترکات باید دائمًا محورهایی استخراج  ادامه داد: 
شود و به عنوان یک میثاق ملی چه به صورت فردی و اجتماعی 
و چه به صورت حزبی موردنظر و عمل همه شهروندان قرار 
گیرد. حبیبی بابیان این که معتقدم این یک نیاز دائمی است 
و هیچ مغایرتی هم با رقابت های سیاسی وجود ندارد، تصریح 
کرد: درعین حال که مشترکاتی در مورد منافع انقالب، کشور 
و ملت داریم اما می توانیم با احزاب مختلفی که سلیقه های 
گوناگونی دارند اما اشتراک کلی را قبول دارند دائمًا در حال 
تعامل باشیم البته برخی اشخاص یا احزاب در مرحله حرف و 
شعارها سخنانی مطرح می کنند اما در مرحله عمل می بینیم 
که بین عملکرد و حرف آن ها تفاوت های قابل توجهی وجود 
دارد.  وی افزود: در این مورداشاره خاصی به فرد یا تشکیالت 
خاصی نمی کنم اما آن جمله معروف که »دو صد گفته چون 
نیم کردار نیست« اگر موردقبول مدعیان این موضوع قرار گیرد، 
طبیعتًا تنش های زائد بیهوده ای که حال به عنوان رقابت در 
مقاطعی بین سلیقه های گوناگون برقرار است، کاهش می یابد.
شدن  اجرایی  لزوم  بر  تأکید  با  غرویان  محسن  آیت اهلل 
به  گفت:  کشور  سطح  در  ملی  گفت وگوی  طرح  شعارهای 

نظر می رسد چهره های شاخص و برجسته احزاب و گروه های 
باید  معتدالن  و  اصول گرایان  و  اصالح طلبان  از  مختلف 
رئیس جمهور می تواند  باهم جلسه مشترک تشکیل دهند. 
و  مختلف  چهره های  از  و  باشد  ملی  گفت وگوی  پیش گام 
جناح های مختلف دعوت کرده و باشخصیت هایی همچون 
آیت اهلل موحدی کرمانی و حجت االسالم ناطق نوری و دیگر 
شخصیت ها صحبت کند تا فضای جدید گفت وگوی ملی در 

کشور ایجاد شود.

امام جمعه اصفهان: اهل بیت )ع( به مردم
 اجازه انتقاد می دادند

امام جمعه موقت اصفهان با انتقاد از فضای مجازی گفت: در 
حال حاضر تبادل اطالعات در فضای مجازی وجود ندارد، بلکه 
ارسال اطالعات است و اطالعاتی برای استفاده دشمنان ارسال 
می شود. آیت اهلل سید ابوالحسن مهدوی امروز در خطبه های 
عبادی و سیاسی نماز جمعه اصفهان به الگو گیری از ائمه و 
معصومین )ع( اشاره و اظهار کرد: گفته می شود می توان انتقاد 
کرد حتی از پیامبر و معصومین؛ بحث ها پیرامون این موضوع 
را در فضاهای مجازی دیده ایم. کاری با گوینده این سخن 
ندارم اما می خواهم شبهه ای را مطرح کنم. وی افزود: انتقاد از 
بنده و معصومین باهم تفاوت می کند. معصومین الگوهای ما 
هستند و باید رفتارهای خود را با آنان تطبیق دهیم. زمانی که 
اهل بیت )ع( درخواست می کردند تا از ایشان انتقاد کنند، این 
موضوع با علم به معصوم بودن آن ها انجام می شد. اهل بیت 
انتقاد می دادند تا مردم حرف هایشان را  )ع( به مردم اجازه 
بگویند و تخلیه شوند و از خطا و اشتباه بیرون آیند و در 
حمایت و دفاع از رفتار و کردار ائمه محکم دفاع کنند. آیت اهلل 
مهدوی بابیان اینکه دفتر ریاست جمهور هم به صراحت این 
موضوع پیش آمده را تبیین کرد، گفت: انتقاد از مسئوالن به 
از خطای آن ها و همچنین به دلیل پاسخ  دلیل جلوگیری 

گرفتن مردم انجام می گیرد.

نگران کشوریم نه اصالح طلبان
پس از ناآرامی های ماه گذشته در ایران، از چند زاویه به 
اصالح طلبان و عملکرد آنان حمله شد که بیشترین نقش در 

این حمله ها را بخشی از اپوزیسیون خارج از ایران داشت.
ادامه  در   - اصالح طلب  سیاسی  فعال  و  دانشگاه  استاد 
یادداشت خود در »شرق« نوشت: می دانیم پس از انتخابات 
یازدهم ریاست جمهوری در سال ٩٢، دولت روحانی در شرایط 
خاصی بر سرکار آمد که ویژگی های آن مقطع، در پنج سال 
محدودیت ها،  باوجود  است.  شده  تشریح  حدی  تا  گذشته 
دولت امکاناتی داشت که می توانست کارآمدی بیشتری از 
خود نشان دهد و البته بعد از انتخابات امسال و رأی باالی 
دکتر روحانی، از تجربه دولت اول برای چهار سال دوم بهره 
بگیرد. این مطلوب حاصل نشد و بدنه اجتماعی اصالح طلبان 
به عنوان حامیان دولت روحانی، گالیه هایی را مطرح کردند 
که بخش زیادی از آن وارد است. اما اینکه آیا دولت فعلی 
همه پتانسیل جریان اصالح طلبی برای اداره کشور است، پاسخ 

کاماًل روشنی دارد.
اصالح طلبان ازنظر جریان تندرو، قرار بود پس از حوادث 
سال های پیشین حتی حق حیات هم نداشته باشند؛ چه رسد 
به اینکه چهره های اصلی آن که از مدیران تراز اول و کارآمد به 
شمار می روند، در سمت های ارشد اجرایی، تقنینی و مدیریت 
شهری قرار بگیرند. این جریان سیاسی در سال های ٩٢، ٩٤ 
و ٩٦ باوجود استیالی نسبی چنین نگاهی بود که ورق را 
برگرداند و فقط بخشی از توان آن در دولت، مجلس و چند 
ماه گذشته مدیریت شهری به کار گرفته شد و همچنان نگاه 
محافل دارای نفوذ به استفاده از یک چهره اصالح طلب نام 
ونشان دار در مصدر امور، کاماًل منفی است. اما آنچه نباید 
درباره ناآرامی ها در شهرهای مختلف ایران به فراموشی سپرده 
شود، دیدگاه اصالح طلبان در دوران اصالحات و هشت سال 
حاکمیت اصولگرایان است. امروز باید به مطالبات به حق 
دو نسل مهم کشور پاسخ داد؛ نسل های سوم و چهارم که 
بیشترین حجم هرم جمعیتی را به خود اختصاص داده اند 
و همچنین متولدان دهه ٩٠ که با نیازهای کاماًل جدید و 
متفاوت، بسیار زود به عرصه تحصیالت متوسطه و عالی 
رسیده و خواهان زندگی با کیفیت هستند. عالقه مندان آوار 
کردن مطالبات بر سر دولت و اصالح طلبان باید بدانند اگر 
تصمیم سازان کشور فارغ از اینکه دکتر روحانی برسر کار 
به  به خواسته های مردم  برای پاسخ گویی  نباشد،  یا  باشد 
جمع بندی واحدی نرسند، ممکن است شعار »اصالح طلب، 
اصولگرا دیگه تمومه ماجرا« گستره بیشتری به خود بگیرد. 
اعتراضات اخیر، دو رو دارد که فقط به یک روی آن توجه 

شده و آن مردم معترض هستند.
به باور نگارنده، آن بخش از مردم که دچار یأس، ناامیدی 
نیازمند  بی تفاوتی شده اند،  و  خاموشی  و  روندها  اصالح  از 
اعتراضات  در  بود  باید خوشحال  هم هستند.  بیشتر  توجه 
خود  گذشته  نگاه  مسئوالن  از  توجهی  درخور  بخش  اخیر 
تحوالت  درباره  نگرش ها  آن  اصالح  به  و  گذاشته  کنار  را 
اجتماعی پرداختند. برای رئیس جمهوری دوران اصالحات و 
اصالح طلبانی که سال ها تجربه اجرایی و سیاسی را تجربه 
کرده  اند  آنچه امروز اهمیت دارد نه حضور این چهره ها در 
فرایندهای سیاست گذاری و تصمیم سازی برای گردش بهتر 
چرخ های کشور - که در جای خود بسیار مهم و حیاتی است 
- بلکه آینده ایران و محور شدن هویت مردم ساالرانه آن است. 
اصالح طلبان می دانند با نگرش های موجود، فرصت چندانی 
برای استفاده از ظرفیت های چهره های اصلی این جریان وجود 
ندارد. حتی برخی اعضای شورای شهر فعلی تهران به دلیل 
همین سابقه، در برخی فعالیت های مرسوم شهری که اعضای 
کم تجربه شوراهای دوم و سوم با ارج و قرب برای حضور در آن 
دعوت می شدند، امکان حضور ندارند. حرکت های اخیر نشان 
داد نگرانی های اصالح طلبان و بدنه اجتماعی چشمگیر آنان 
از سال ٨٤ به این سو، چقدر بجا بوده و چرا امروز برنامه ریزی 
و توسعه کشور برای کل دستگاه مدیریت اجرائی دشوار شده 
است. به نظر می رسد بزرگ ترین مأموریت چهره های اصلی 
اصالح طلب که جایگاهی مهم در میان بخش اعظم جامعه 
دارند، بازگویی توانمندی و نگرش این گفتمان برای همین 
جوانان معترض است و ارتقای سطح آگاهی های جامعه است 
تا دچار آدرس غلط نشوند. مدیران شاخص در دولت یازدهم 
مانند دکتر ظریف و مهندس زنگنه، تالش کردند در اوج فضای 
بدبینی جهانی علیه ایران، هم دیپلماسی و هم شریان اصلی 
درآمد کشور یعنی نفت را به حالت طبیعی درآورند اما هر 
دو آنان امروز، نگرانی های جدی ای از برخی سیاست ها دارند. 
دکتر ظریف از شرایط منطقه ای ایران راضی نیست و برای 
مدیران ارشد اقتصادی نیز استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری 
مسائل  در  گیران  تصمیم  تعدد  دلیل  به  خارجی  مستقیم 
خارجی و ایران شناس، به شدت محدودشده است. جامعه ایران 
و حتی معترضان اخیر، پیام های اصلی گفتمان اصالح طلبی 
را دریافت کرده  اند و حتمًا بین آن با عملکرد افراد منفعت طلب 
تفاوت قائل هستند. اصالح طلبان معتقدند باید با عزم ملی و 
اراده کالن اجازه داد امکان استفاده از ظرفیت مدیران شاخص 
را فراهم کرده و به اصالح ساختار فرهنگی، سیاسی، اقتصادی 

و اجتماعی همت گماشت.

جهانگیری قرص و محکم در دولت می ماند 
و بعید است به مجلس برود

عبدالواحد موسوی الری گفت: در هر مرحله ای از انتخابات 
تغییراتی در شورای عالی سیاست گذاری داده می شود، در این 

مرحله هم حتمًا این اتفاق می افتد.
اخیر  اظهارات  درباره  موسوی  عبدالواحد  حجت االسالم 
عبداهلل ناصری مبنی بر احتمال ورود اسحاق جهانگیری به 
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی و سر لیستی 
او از سوی جریان اصالحات به خبرآنالین گفت: نه از کنار 
اینکه  از  نه  از دولت اطالعی دارم و  آقای جهانگیری  رفتن 
بخواهد در انتخابات مجلس داوطلب شود. هر دو اتفاق ازنظر 

من بعید است.
وی افزود: تاجایی که می دانم، آقای جهانگیری قرص و 
محکم در دولت حضور دارد و بعید است بنا داشته باشد که به 
مجلس برود و خود را برای انتخابات مجلس شورای اسالمی 
آماده کند. نایب رئیس شورای عالی سیاست گذاری اصالحات 
برای  اصالحات  جریان  سازوکار  که  سؤال  این  به  پاسخ  در 
انتخابات مجلس شورای اسالمی تغییر خواهد کرد؟، یادآور 
شد: جریان اصالحات، شورای عالی سیاست گذاری دارد که 
نهایتًا روی شکل و برنامه های خود تغییراتی می دهد. در هر 
مرحله ای از انتخابات تغییراتی در شورای عالی سیاست گذاری 
می افتد  اتفاق  این  حتمًا  هم  مرحله  این  در  می شود،  داده 
بنابراین ساختار مقداری تقویت و برنامه ها جدی تر و منسجم تر 
می شود. این فعال اصالح طلب در پاسخ به این سؤال که آیا 
تعداد افراد حقیقی در ترکیب شورای عالی سیاست گذاری به 
نفع تقویت جایگاه احزاب تغییر خواهد کرد؟، گفت: احزاب 
همیشه دو برابر افراد حقیقی در شورای عالی سیاست گذاری 
نماینده دارند. یعنی سی درصد اعضای شورای سیاست گذاری 
غیر از احزاب هستند. البته نه اینکه این افراد وجهه حزبی 
نداشته باشند، بلکه ممکن است برخی نیز حزبی باشند ولی 
ورودشان به شورای عالی سیاست گذاری به لحاظ نمایندگی 

از حزب نیست.

از چه می ترسیم؟
عبـاس عبـدی در روزنامه اعتماد نوشـت:  رییس محترم 
قـوه قضاییـه اخیـرًا اعـالم كـرده اسـت كـه بـا قضـات 
فاسـد و رشـوه گیر برخـورد قاطـع می شـود و اسـامی 
آنـان رسـانه ای می شـود و ایـن را اقدامـی مهـم جهـت 
اسـت.  دانسـته  قضایـی  دسـتگاه  فضـای  پاک سـازی 
ولـی واقعیـت ایـن اسـت كـه مسـأله اصلـی در ایـن 
قـوه وجـود چنیـن قضاتی نیسـت، هرچند این مسـأله 
به نوبـه خـود بسـیار مهم اسـت، ولی مسـأله اصلی این 
اسـت كـه دسـتگاه قضایـی قادر نیسـت افـكار عمومی 
را نسـبت بـه احـكام صـادره از سـوی دادگاه هـای خـود 
در پرونده هـای مهـم جلـب كنـد. به عبارت دیگـر احكام 
بلكـه  نیسـتند،  »فصل الخطـاب«  نه تنهـا  دادگاه هـا 
»فتح الخطـاب« و »باب المناقشـه« هسـتند و این برای 
جامعـه ایـران بسـیار خطرنـاك اسـت. مـردم درسـت یا 
نادرسـت گمـان می كننـد كـه حكـم متناسـب بـا اتهام 
را می تـوان  ایـن  را عادالنـه نمی داننـد،  آن  نیسـت و 
از طریـق نظرسـنجی از مـردم پرسـید. البتـه ایـن بـدان 
معنـا نیسـت كـه حكـم صـادره لزومـًا ناعادالنه اسـت. 
اتفاقـًا اگـر حكم صـادره ناعادالنه باشـد و مـردم چنین 
گمـان كننـد، خوب اسـت. هنگامـی باید تأسـف خورد 
كـه حكـم صـادره عادالنـه )مطابـق قانـون( باشـد ولـی 
بـه دادگاه صادركننـده حكـم  كمـاكان مـردم اعتمـاد 

باشند. نداشـته 
 شـاید مسـووالن قضایـی به جامعـه و مـردم انتقاد 
كننـد كـه چـرا نسـبت به حکـم صـادره آنـان بی اعتمـاد 
هسـتند؟ ایـن اعتـراض چنـدان وارد نیسـت، بلكه این 
وظیفـه دسـتگاه قضایـی اسـت كه اعتمـاد مـردم را به 

دسـت آورد. 

برجام و دیپلماسی عمومی
در  بین الملـل  مسـائل  تحلیل گـر  بهشـتی پور  حسـن 
اعتمـاد نوشـت:  برجـام سـندی بین المللی و مسـتحكم 
اسـت. بسـیار بعید به نظر می رسـد وزیر خارجه امریكا 
كـه به تازگـی اعـالم كـرده اسـت گروه هـای كاری برای 
مذاكره با سـه كشـور اروپایی برای »رفع نارسـایی های 
برجـام« آغـاز كرده اسـت، بتواند تغییـری در آن ایجاد 
كنـد. امـا الزم اسـت كـه جمهـوری اسـالمی ایـران بـا 
در نظـر گرفتـن تمـام احتمال هـا، تـالش كنـد نه تنهـا 
تحت فشـار  اقدام هایـی  چنیـن  به وسـیله  درنهایـت 
قـرار نگیـرد، بلكـه از طریـق ایجـاد زمینه هـای الزم در 
سیاسـت خارجـی و به خصـوص دیپلماسـی عمومـی 
و رسـانه ای، طـرف مقابـل را تحت فشـار بیشـتر قـرار 
دهـد. حقیقت این اسـت كـه برجام محصول دو سـال 
مذاكـره فشـرده و ١٠ سـال گفت وگـو در مـورد جزییات 
خواسـته های دو طـرف اسـت. اینكـه ركـس تیلرسـون 
ادعـا می كنـد كارگروهی از سـوی امریكا و سـه كشـور 
اروپایـی مذاكره كننـده برجـام تشکیل شـده تـا آن گونه 
كـه آمریکایی هـا ادعـا می كننـد »نارسـایی های جـدی 
مانـور  یـك  فقـط  می توانـد  شـود،  برطـرف  برجـام« 
تبلیغاتـی باشـد. امـا ممكـن اسـت آمریکایی هـا چراغ 
سـبزی از سـوی اتحادیـه اروپـا در ایـن مـورد دریافـت 
کـرده باشـند. آنچـه از شـواهد و قرائـن برمی آیـد، این 
اسـت كـه اتحادیـه اروپا همچنـان برجـام را قبول دارد 
و از تمامیـت آن دفـاع می كنـد. آنچـه اروپـا تاكنـون 
علنـًا بـا آن موافقـت كـرده اسـت، گفت وگـو در خـارج 
از چارچـوب برجـام و در مـورد موضوعاتـی اسـت كـه 
بی ثبات سـاز  »سیاسـت های  عبـارت  آمریکایی هـا 
شـامل  پرونـده  ایـن  می كننـد.  یـاد  آن  از  ایـران« 
مسـائلی ماننـد برنامه دفاعی موشـكی ایـران و حضور 
و نفـوذ ایـران در یمن، سـوریه، عراق و لبنان می شـود. 
به اضافـه این مسـائل ادعاهای گذشـته غـرب در مورد 
حقـوق بشـر و ادعـای حمایت از تروریسـم هـم از قبل 
ترامـپ  دولـت  بـا  اروپـا  اختالف نظـر  بودنـد.  مطـرح 
مجموعـه  معتقدنـد  اروپایی هـا  كـه  اسـت  ایـن  در 
ایـن مسـائل بایـد خـارج از برجـام و در قالـب یـك 
توافـق جدیـد بـا ایـران گفت وگـو شـود، امـا ترامـپ 
مسـائل  ایـن  همـه  كـه  دارنـد  اصـرار  اطرافیانـش  و 
بایـد در چارچـوب مذاكـره مجـدد برجـام موردبررسـی 
قـرار گیـرد. ....امـا فعـاًل تمـام چیزهایـی كـه در مورد 
برجـام  مـورد  در  آمریکایـی  اروپایـی-  گفت وگوهـای 

مطـرح می شـود، در حـد ادعاسـت. 
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فرهنگی  امور  و  عمومی  روابط  مدیر 
و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  کل  اداره 
گردشگری استان کرمان، گفت: آیین جشن 
در  جاری  سال  بهمن ماه  دهم  روز  در  سده 
محل خیابان سده شهر کرمان برگزار می شود.
به گزارش ایسنا منطقه کویر، محمدمهدی 
افضلی بابیان اینکه آیین جشن سده کرمان 

در فهرست آثار معنوی به ثبت ملی رسیده 
توسط  هرساله  جشن  این  افزود:  است، 
همکاری  با  و  کرمان  زرتشتیان  انجمن 
خیابان  محل  در  مرتبط  نهادهای  و  ادارات 

سده شهر کرمان برگزار می شود.
جشن  آیین  نیز  امسال  کرد:  اظهار  وی 
الی 17 در محل خیابان   16 از ساعت  سده 

سده شهر کرمان برپا می شود.
افضلی با تأکید بر اینکه حضور عموم در 
افزود:  امکان پذیر است،  جشن سده کرمان 
در  سده  برپایی جشن  برای  الزم  تمهیدات 
همچون  امیدواریم  و  شده  اتخاذ  کرمان 
برگزار  نحو  بهترین  به  گذشته  سال های 

گردد.

جشن سده
 در کرمان 
برگزار 
می شود

 شـکاف بیـن اسـتاندار و شـورای شـهر چهـارم عمیـق 
شـده بـود. ایـن را می شـد از اظهـارات اعضـای شـورا در 

رسـانه هـا و صحـن علنـی شـورا بـه وضـوح دریافـت. 
یـک نمونـه اش  14 شـهريور 95 بـود.  نایـب رییـس 
بعضـی  این کـه   از  صراحـت  بـه  کرمـان  شـهر  شـورای 
دولتمردان خدمات شـورای شـهر کرمان را به نام خودشان 

تمـام کرده انـد، انتقـاد می کنـد. 
علـی منصوری بـه صراحـت می گوید: »آن هـا هیچ کاره 
هسـتند و ایـن شـهرداری ها هسـتند که قـرارداد می بندند 
و شـوراها رونـد کار را تاییـد می کننـد و تمـام مسـوولیت 
مربـوط بـه ایـن قـرار دادهـا بـر دوش شـورا و شـهرداری 

است.«
منصـوری  می افزایـد: » اکثـر اعضـا نخبه هـای صنـف 
خـود بودنـد و بـه ایـن دلیـل اسـت که زیـر بار نظـرات به 
سـادگی نمی روند و باید بگویم شـورای شـهر کرمان قائم 
بـه شـخص نیسـت و دموکراسـی یعنـی همین کـه مرتبا 

تبـادل نظـر صـورت گیرد.«
استاندار خود را قائم مقام و حاکم شهر معرفی کند

نمونـه بـارز دیگـر ایـن شـکاف  عمیـق را می شـد در 
نشسـت علنی 27 دی ماه 95 شـورای شـهر دید. سخنگوی 
شـورای شـهر چهـارم از دخالـت اسـتاندار در وظایف شـورا 
گالیـه می کنـد و دسـت های پشـت پـرده را علـت اصلـی 

افتتـاح نشـدن پل هـا بیـان می کنـد. 
رونـد  از  شـورا  این کـه  از  ربانـی زاده  حجت االسـالم 
نام گـذاری بولـوار آیـت اهلل هاشـمی حـذف شـده انتقـاد 
می کنـد و بـه صراحـت می گویـد:  افـرادی که مسـئولیتی 
برهـم  باعـث  ایـن  و  امـور دخالـت می کننـد  در  ندارنـد 

خـوردن نظـم جامعـه می شـود.
ربانـی زاده  می افزایـد: مـن در جایـی خوانـدم اسـتاندار 
گفتـه بـود در پـروژه آزادی دولـت ۳0 میلیـارد کمک کرده 
اسـت شـهردار بایـد مشـخص کند کـه آیـا اول این صحت 

دارد بعـد هـم چگونـه کمک شـده اسـت؟
مومنـی هم به انتقاد از اسـتاندار می پـردازد و می گوید: 
آیـا اتفاقاتـی که پیرامون مسـائل شـهری و جز وظایف ما 
اسـت بایـد همـان لحظـه افتتـاح و فقـط به صـورت یک 

پیامـک از آن با خبر شـویم.
مهنـوش مومنـی ضمـن ابـراز نارضایتـی از اقدامـات 
اسـتاندار می گویـد پـروژه شـش دروازه میـدان مشـتاق را 
مصـوب کردیـم و اجـرا کردیـم و بـرای تامیـن هزینه های 
آن حقـوق کارگـران شـهرداری را نپرداختیـم ولـی بعـد در 

لیسـت اقدامـات اسـتانداری آورده می شـود.
او می گویـد:  اسـتاندار شـورای شـهر را تعطیـل کنـد و 
خـود بـه عنـوان قائـم مقـام و حاکم شـهر معرفـی کند و 

حکومـت کنـد ماننـد خیلـی از کشـورهای دیگر.
اول اسـفند 95 -  روابط اسـتاندار کرمان با شـورای شهر 
چهـارم آن قـدر وخیـم شـده بـود کـه شـعر خوانـدن ربانی 
سـخنگوی شـورا بـرای اسـتاندار هـم افاقـه نکـرد و نهایتا 
کار بدان جـا رسـید کـه حجت االسـالم ربانـی جلسـه ای را 
کـه بـا هـدف تلطیـف روابـط شـورای چهـارم با اسـتاندار 
ترتیـب داده شـده بـود و روابط عمومی اسـتانداری کرمان 
آن را صمیمانـه توصیـف می کـرد، بـا دلخـوری تـرک کند. 
ایـن دلخـوری محـدود بـه ربانی نبـود. کم نبودنـد از دیگر 
اعضـای شـورای چهـارم که اظهـارات و برخورد اسـتاندار با 

خودشـان را مناسـب نمی دیدند. 
اسـتاندار کرمـان در این نشسـت اذعان کرده بود شـاید 
آنطـور کـه بایـد مـردم طاقـت رونـد اجـرای پـروژه هـا را 
نداشـته باشـند امـا اگـر بـرای یک بـار و یک دوره 6 سـاله 
تحمـل کننـد، یـک مقـدار کرمان چهـره بهتری نسـبت به 

دیگـر شـهرها پیـدا می کند.
علیرضا رزم حسـینی در این نشسـت خطاب به اعضای 
شـورا شـهر چهارم گفتـه بود: »می توانسـتیم پـروژه های 
بیشـتری در کرمان اجرا کنیم و اگر جای اعضای شـورای 
شـهر بـودم، اجازه مـی دادم این کارها به نـام اعضای این 

دوره تمام شـود.«
رزم حسـینی گفتـه بـود  دنبـال اداره سـبک جدیـدی 
در کشـور در اسـتان کرمـان هسـتیم. سـبکی کـه او آن را 
متفـاوت از گذشـته توصیـف می کـرد و می گفـت: »یعنی 
همیـن کارهایـی کـه در اسـتان بـرای توسـعه متـوازن با 

حضـور موسسـات غیردولتـی دنبـال می شـود.«
او البتـه مدعـی شـده بـود کـه عالقمند نیسـت چیزی 
را بـه کسـی تحمیـل کنـد بـا ایـن حـال در ادامـه گفتـه 
بـود:  پـروژه متـرو یک فرصت برای کرمان و شـورای شـهر 
چهـارم بـود کـه انجـام نشـد. در حالی کـه قرار نبود شـورا 

اعتبـار ایـن پـروژه را تامیـن کند.
رزم حسـینی پـای اختالفـات دیگـرش را هـم وسـط 
کشـیده  و دربـاره اختـالف نظـر اعضـای شـورای شـهر 
کرمـان در زمینـه پـروژه تجـاری میدان شـهداء گفتـه بود: 
سـرمایه گـذار بخـش خصوصـی اعـالم کـرده کـه پـروژه 
تجـاری فرهنگـی در میـدان شـهداء احداث و بـورس نقره 
کشـور را در کرمـان ایجـاد می کند و سـوال این اسـت که 

چـه منافاتـی بـا چهـره شـهر و منافـع مـردم دارد؟
رزم حسـینی ضمن درخواسـت از سـوی اسـالمی شـهر 
کرمـان بـرای دنبـال نمـودن وظایـف کاریشـان تـا آخرین 
لحظـه مسـئولیت و آغـاز پروژه هـای جدیـد شـهری، برای 
اقنـاع اعضـای شـورا بـه کلیـد زدن پروژه هـای جدیـد پای 
بدهی های دولت به پیمانکاران مختلف را وسـط کشـیده 
و بـا اشـاره بـه بدهـی 400 هـزار میلیـارد تومانـی دولـت 
بـه پیمانـکاران گفتـه بـود: شـورای اسـالمی شـهر نباید از 

تامیـن مالـی پـروژه ها هراس داشـته باشـد.
رزم حسینی با تاکید براینکه مردم به کارنامه مسئوالن 
و مدیـران نـگاه کرده و رای می دهند، خاطرنشـان می کند: 
برخـی خیـال می کننـد نزدیـک انتخابـات بـا تمرکـز روی 
یـک موضـوع و جوسـازی علیـه آن می تواننـد رای جمـع 

کننـد، در حالیکـه ایـن عوام فریبی اسـت.
می گوید: شـوراهای اسـالمی شـهر روسـتا توجه نمایند 
کـه بـا این جوسـازی ها چـه هزینه هـای گزافی بـه مردم 
تحمیـل می نمایند و چه دلیلـی دارد که اختالفات داخلی 
بـرای ناامیـدی مـردم صـرف شـود در حالیکه می تـوان به 
وحـدت و مـودت بـدون سیاسـی کاری، خدمـات را عمـق 

بخشید.
اسـتاندار کرمـان بـا اشـاره به اینکـه پروژه هـای قرارگاه 
سـازندگی خاتـم االنبیـاء)ص( طبـق برنامه زمـان بندی در 
حـال پیشـروی اسـت، از رئیـس وقـت شـورای اسـالمی 
شـهر کرمـان می خواهـد تـا نسـبت برخـی از پـروژه هـای 
ایـن قـرارگاه کـه فاقـد قـرارداد اسـت را تعییـن و تکلیـف 

نماید.
آن  در  رزم حسـینی 
نشسـت در آسـتانه برگزاری 
بـرای  شـورا،  انتخابـات 
اعضـای شـورای چهارم خط 
و نشـان کشـید و بـا تاکیـد 
بـر اینکـه دولـت در اسـتان 
حاکمیتـی  نقـش  کرمـان 
خـودش را بـا قـدرت اعمال 
می گویـد:  کـرد،  خواهـد 
شـورای  در  کـه  افـرادی 
بـا  کرمـان  شـهر  اسـالمی 
پروژه هـای توسـعه ای شـهر 
مخالـف هسـتند، اگر جرات 

دارنـد مخالفتشـان را بـه مـردم اعـالم نماینـد تـا مـردم 
بداننـد و اگـر موافـق با آنها هسـتند با افتخـار اعالم کنند 

بوده انـد. دخیـل  مصوبـه  ایـن  تصویـب  در  کـه 
او البتـه مدعـی شـده بـود کـه تیـم اسـتانداری کرمان 
عالقمنـد نیسـت تـا کارهـای انجام گرفتـه را به نـام خود 
ثبـت نمایـد. رزم حسـینی کـه بـه رنجـش اعضـای شـورا 
هـم واقـف بـود ایـن را هـم می گویـد: بـه دنبـال ایجـاد 
دلخـوری نیسـتیم بلکـه بـرای توسـعه و آبادانـی اسـتان 
بدنبـال همدلـی و همزبانـی هسـتیم؛ لذا برای مـردم باید 

از خودخواهی هـا گذشـت.
هیچگونـه  بـدون  می کنـد:  تاکیـد  کرمـان  اسـتاندار 
مالحظـه کاری می گویـم کـه شـرایط اسـتان کرمـان ویژه 
اسـت و در صورتی که گذشـت داشـته باشید و محاسبات 
مادیـات را نکنیـد، خواهید دید که نهـاد اقتصاد مقاومتی 

چگونـه می توانـد بـدون پـول دولت سـاخته شـود.
رزم حسـینی بـا اشـاره بـه اینکـه شـهر کرمـان مجبـور 
اسـت و حکـم تاریخـی دارد که آباد شـود، تصریح می کند: 

اگـر کرمـان آباد نشـود، مکـران بـزرگ آباد نمی شـود.
رزم حسـینی بـا تاکیـد براینکـه نبایـد مـردم را معطـل 
نظرات شـخصیمان کرد، می افزاید: ما مسـئول کل اسـتان 

هسـتیم و همـه مـردم را بـه یک چشـم مـی بینیم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه شـورای اسـالمی شـهر کرمـان 
بیـش از بودجـه عمرانی اسـتان پـول دارد، یادآورمی شـود: 
مـردم اگـر می خواهنـد شهرشـان آبـاد شـده و عـوارض به 
بهتریـن نحـو مدیریـت شـود، در انتخابـات دوره جدیـد 
متدیـن،  افـراد  روسـتا  و  شـهر  اسـالمی  هـای  شـورای 

متخصـص و شایسـته را انتخـاب نماینـد. 
در روزهـای پرالتهـاب پیـش از انتخابـات یـک شـایعه 
بـرای  کرمـان  اسـتاندار  می چرخـد»  دهـان  بـه  دهـان 
انتخابـات شـورا لیسـت می دهـد« خبـری کـه بـا توجـه 
بـه اختالفـات اسـتاندار کرمـان بـا شـورای چهـارم چندان 
مایـه شـگفتی نمی شـود. با ایـن حال  هیچ مقام رسـمی 
ایـن خبـر را تاییـد نمی کنـد هیـچ لیسـت رسـمی هم که 
حکایـت از حمایـت  اسـتانداری کرمـان داشـته باشـد، 

نمی شـود.  منتشـر 
اولین نشسـت شـورای پنجم با اسـتاندار کرمـان برگزار 
می شـود. همان جـا اسـتاندار کرمـان از عملکـرد شـورای 

چهـارم تلویحـا انتقـاد می کند. 
پایان ماه عسل با شورای پنجم

ماه عسـل اسـتاندار و شـورای پنجم زودتر از آن چه که 
منتظرش باشـیم تمام می شـود. 

قـرار اسـت رییـس شـورای شـهر کرمـان انتخاب شـود. 
شـواهد و قرایـن حکایـت از آن دارد کـه اسـتاندار ریاسـت 
کسـی غیر از سرلیسـت اصالح طلبان را ترجیح می دهد تا 
آنجا که خبر تایید نشـده ای 
مبنـی بـر ایـن که بـا برخی 
شـهر  شـورای  اعضـای  از 
بـرای کاندیداتوری ریاسـت 
شـورا مذاکره صـورت گرفته 
می شـود.  منتشـر  اسـت، 
لیسـت  رای   7 بـا  فرشـاد 
امیـد رییـس شـورای شـهر 

می شـود.   کرمـان 
انتخـاب  از  بعـد  شـورا 
رییـس، باید شـهردار کرمان 
را برگزینـد. اسـتاندار کرمان  
علـی  ابقـای  بـه  مایـل 
بابایـی بـه عنـوان شـهردار اسـت امـا شـورای شـهر کرمان 
چنیـن دیدگاهـی ندارد. اسـتاندار علی بابایـی را به عنوان 
سرپرسـت شـهردار منصوب می کنـد تا بسـیاری از فعاالن 
سیاسـی و شـهروندان ایـن اقـدام را در تقابـل بـا شـورا 
تفسـیر کننـد. با عدم تایید سـام، مهران عالم زاده شـهردار 

می شـود.  کرمـان 
در مراسـم معارفـه شـهردار، اسـتاندار کرمـان بـا تاخیـر 
در جلسـه حاضـر می شـود. محمـد فرشـاد رییس شـورای 
شـهر بـرای ارایه گزارش پشـت تریبون قـرار می گیرد، هنوز 
چنـد دقیقـه ای از صحبت های فرشـاد نگذشـته که مجری 
برنامـه تذکـر می دهـد اسـتاندار پـرواز دارنـد صحبت هـای 
خودتـان را کوتـاه کنید. تذکری که هیچ یک از سـخنرانان 
آن مراسـم از جملـه علـی بابایـی شـهردار سـابق دریافـت 
نمی کنـد. اسـتاندار تـا پایـان مراسـم می مانـد و حتـی از 
شـورای پنجـم هدیـه ای هـم دریافت می کند و مشـخص 

نمی شـود کـه سرنوشت پروازشـان چه شـد. 
عالم زاده از اسـتاندار رییس شـورای شـهر کرمان و امام 

جمعـه می خواهنـد کـه پیمـان همدلـی ببندنـد و بـرای 
آبادانـی کرمـان  بکوشـند. بـا ایـن حـال اولیـن انتقـادات 
اسـتاندار کرمـان متوجـه او و رییس شـورای شـهر کرمان 

می شـود. 
اول خبـر دهـان بـه دهـان می چرخـد. اسـتاندار کرمان 
در جلسـه سـتاد سـاماندهی جوانـان رییـس اصالح طلـب 
شـورای شـهر کرمان را پیرمرد 70 سـاله ای خوانده که پل 

نمی فهمـد. روگـذر و زیـر گـذر نمی فهمد. 
چنـد روز بعـد فایـل صوتـی ایـن نشسـت کـه از قضـا 
بـا حضـور خبرنـگاران هـم بـوده، درز می کنـد و در فضـای 

مجـازی منتشـر می شـود. 
رزم حسـینی در ایـن فایـل صوتی می گوید: »چرا شـما 
همیـن طـور رای الکی می دهیـد؟ رای گیـری خیلی مهم 
اسـت. مـا رای دادیـم بـه اعضـای شـورا مـا رای دادیـم به 
نماینـدگان مجلـس و رای دادیـم بـه دولـت. حاال اشـتباه 
رای دادیـم. مثـال بـه شـورایی رای دادیـم شـهردار خوبـی 
انتخـاب نکـرده. دولـت چـه گناهـی دارد؟  ما چـه گناهی 
داریـم؟ ما طبق قانون شـوراها که مـردم انتخاب می کنند 
شـورا بایـد شـهر را اداره کننـد و بعـد بایـد شـما از شـورا 
مطالبـه کنیـد از شـهردار مطالبـه کنید. دولت هم از شـما 
حمایـت می کنـد. فرمانـدار هـم از شـما حمایـت می کند. 
حـاال یـک شـورایی رفتـه پروژه هـای قانونـی را اجـرا کرده، 
شـورای بعدی بیایـد تمام قوانین را ... این اخالق اسـت؟ 
همیـن شـماها بودیـد کـه بـه شـورای چهـارم رای دادید. 
حـاال شـورای پنجـم باییـد بگویـد شـورای چهـارم اشـتباه 
کرد. یعنی مردم اشـتباه کردند؟ نمی شـود کـه! خودمان را 
ضایـع می کنیـم. خودمـان را زیر سـوال می بریـم. بنابراین 
مـا ایـن آمادگـی را داریـم که شـما را در ایـن حوزه ها هل 
بدهیـم و جلـو ببریم. شـما به نمایندگـی از دولت مطالبه 
کنیـد. چـه اشـکالی دارد؟ بـه نمایندگی از ما از شـهرداری 
مطالبـه کنیـد. از بهزیسـتی که مسـوول بهزیسـت جامعه 
مـا هسـت مطالبـه کنیـد. مـا اگـر بـه ایـن سـمت برویم 
آن وقـت اسـت کـه جـوان احسـاس هویـت پیـدا می کند 
و احسـاس می کنـد کـه در سرنوشـت خود دارد مشـارکت 
می کنـد. دفعـه بعـد نمـی رود آدم 70 سـاله بـرای شـورای 
شـهر انتخـاب کنـد. آدم جـوان انتخـاب می کنـد. آدم 70 
سـاله فکـر می کنـد پـل می خـواد چـه کار کنـد؟ زیرگـذر 
می خواهـد چـکار کنـد؟ پیـاده راه می خواهـد چـکار کنـد؟ 
هتـل 5 سـتاره بـاالی بـام کرمـان می خواهـد چـکار کند؟ 
خـب نمی فهمـد، درکـش را نـدارد. اگـر شـما بـه رایـی که 
می دهیـد ارزش قائـل می شـدید فکـر می کردیـد بـه کـی 
رای می دهیـد امـروز وضعیـت مـا بهتـر از گذشـته بود.«

پـس از انتشـار ایـن فایـل صوتی، اسـتانداری سـکوت 
می کنـد تـا بحث هـا و گفت وگوها در فضـای مجازی آغاز 
 شـود. تقریبا کسـی نیسـت کـه این نـوع بیان اسـتاندار را 

تاییـد کند. 
محمـد فرشـاد در نشسـت فوق العـاده شـورا در مقابـل 
 70 پیرمـرد  می گویـد  می گیـرد.  قـرار  خبرنـگاران  سـوال 
سـاله ای در شـورا نداریـم. گمـان نمی کنـم چنـد سـال 
اختالف سـنی من با »بـرادرم آقای رزم حسـینی« بازدارنده 
توسـعه کرمـان باشـد. می گویـد تجربـه همـکاری بـا سـه 
اسـتاندار موفـق تاریـخ کرمـان را دارد. بـر کلمـه »موفـق « 
تاکیـد می کنـد  و می گوید این شـورا توسـعه را می فهمد، 
پـل را می فهمـد، زیرگـذر و روگذر را می فهمـد، البته بافت 
تاریخـی را هـم مـی فهمد، پیوسـت فرهنگـی و اجتماعی 
طـرح هـا را می فهمـد تـا بـا ادبیاتـی فاخـر بـه اظهـارات 

اسـتاندار پاسـخ بگوید. 

مروری به نحوه تعامل استاندار کرمان با شورای چهارم و پنجم

رزم با شورا
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پس از انتشار این فایل صوتی، 

استانداری سکوت می کند تا بحث ها 

و گفت وگوها در فضای مجازی آغاز 

 شود. تقریبا کسی نیست که این نوع 

بیان استاندار را تایید کند
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اصالحطلبان نامهربانی ها را 
تحمل می کنند  و گاهی از حق 
خودشان می گذرند مثل همان 
مادری که از حق مادری خود 
می گذشت که فرزند حفظ شود

قطـع دسـتگاه های کارتخـوان در تعـدادی 
از پمـپ بنزین هـای شـهر کرمـان مـردم را در 
جایگاه هـای سـوخت سـرگردان کـرده اسـت.

از  زیـادی  تعـداد  تسـنیم  گـزارش  بـه 
در  کرمـان  شـهر  در  سـوخت  جایگاه هـای 
چنـد روز گذشـته فقـط بـا پـول نقـد اقـدام 
بـه فـروش سـوخت مـورد نیـاز مردم در شـهر 

کرمان کردنـد. قطعی دسـتگاه های کارتخوان 
مردمـی را کـه پـول نقـد بـه همـراه نداشـتند 
را در جایگاه هـای سـوخت سـرگردان کـرده و 
باعـث  سـوخت  جایگاه هـای  از  تعـدادی  در 
شـلوغی آنهـا شـده اسـت. یکـی از متصدیان 
پمـپ بنزیـن کرمـان در گفت وگـو با تسـنیم 
اظهـار داشـت: نپرداختـن به موقـع پول پمپ 

بنزیـن  از طریـق شـبکه شـبا توسـط بانک هـا 
باعـث فـروش بنزیـن بـه صـورت نقدی شـده 
اسـت. جعفر ساالری نسـب مدیر شـرکت ملی 
پخـش فراورده هـای نفتـی منطقـه کرمـان در 
گفت وگـو بـا خبرنـگار تسـنیم اظهارداشـت: 
فـروش نقدی بنزیـن در جایگاه های سـوخت 
بـه دلیـل عدم همـکاری بانک مرکزی اسـت.

سرگردانی 
مردم کرمان 
در جایگاه های 
سوخت

  آقـای فرشـاد! زمـان انتخابـات شـورای شـهر، خبرهایـی 
شـنیده می شـد مبنـی بـر این کـه اسـتانداری هـم در حـال 
بسـتن یک لیسـت برای انتخابات شـورا است. اساسـًا در مقابل 

لیسـت امیـد، چنین لیسـتی بسـته شـد؟
نـه؛ مـا هـم شـایعات را شـنیدیم. شـاید هـم عزمـی 
بـود کـه چنیـن لیسـتی شـکل بگیـرد، به هرحـال شـایعه 
مبتنـی بـر یـک سـری شـواهد و قرایـن شـکل می گیـرد. 
شـاید بدشـان نمی آمـد کـه لیسـتی بدهنـد کـه درنهایت 
بـا خودشـان هماهنـگ باشـد امـا درنهایت به هـر دلیلی 

چنین لیسـتی منتشـر نشـد.
  خب شـاید لیسـت رسـمًا منتشرنشـده اسـت. ایـن احتمال 
وجـود ندارد کـه کاندیداهای خاصـی موردحمایت اسـتانداری 

باشند؟
این که اسـتانداری بعضی از افراد لیسـت های مختلف 
را بـه برخـی افـراد دیگـر ترجیـح می دهـد، دور از ذهـن 
نیسـت. شـاید هر اسـتانداری ترجیح می دهد که لیستی 
کـه نزدیک تـر به خـودش باشـند رأی بیاورد. ولـی به من 

چیزی منتقل نشـده اسـت.
  یکـی از بحث هایـی کـه ایـن روزهـا در فضـای مجـازی 
منتشرشـده اسـت حکایـت از آن دارد کـه اسـتاندار مخالـف 
ریاسـت شـما بر شـورای شـهر بوده اسـت و حتـی تالش هایی 
هـم به صـورت عملی انجام داده اسـت که شـما رئیس شـورای 

شـهر کرمـان نشـوید. همین طـور اسـت؟
و  آثـار  از  امـا  نـدارم  موثـق  به صـورت  را  خبـر  ایـن 
عملکردهـا هویداسـت کـه چنیـن چیـزی اتفـاق افتـاده 
در  کـه  باشـد  کسـی  می دادنـد  ترجیـح  شـاید  باشـد. 
چارچوبـی کـه اسـتانداری صـالح می دانـد حرکـت کنـد. 
طبعـًا مشـی مـن به گونـه ای   اسـت کـه هیچ وقـت 
از حـق مـردم نمی گـذرم. ظاهـرًا ایـن شـیوه رفتـار مـن 
موردپسـند نبـوده اسـت. درهرحـال قرایـن این مسـئله را 

تأییـد می کنـد. هـم 
آقـای فرشـاد! شـورای چهـارم هـم بـا اسـتاندار بـه چالـش 
اظهـارات  و  از مصاحبه هـا  را می شـد  ایـن  بودنـد.  برخـورده 
اعضـای ایـن شـورا در صحـن علنـی فهمیـد. حتـی نشسـت 
مشـترک شـورا بـا اسـتاندار بـه گالیه منـدی و دلخـوری برخی 
اعضـای شـورا منجر شـد. آن طـور که ایـن فایل صوتی نشـان 
می دهـد اسـتاندار از ترکیب شـورای پنجم هم ناراضی اسـت و 
انتخـاب مـردم را اشـتباه توصیـف می کند. بـه نظر شـما آقای 
رزم حسـینی اساسـًا بـا نهـاد شـورا مشـکل دارند یـا بـا ترکیب 

شـورای چهـارم و پنجـم مخالـف بودند؟
برداشـت مـن از رفتـار و گفتـار آقـای اسـتاندار ایـن 
اسـت که ایشـان خیلی نهاد شـورا و سیسـتم شـورایی را 
برنمی تابنـد. تفکـری کـه بـر رفتـار آقـای اسـتاندار حاکم 
اسـت ترجیـح می دهنـد نـگاه از بـاال بـه پاییـن باشـد. از 
این کـه یـک عـده بنشـینند و تصمیم جمعـی بگیرند که 
ممکـن اسـت باسـلیقه برخـی هـم جـور نباشـد، خیلـی 
اسـتقبال نمی کننـد. کسـی کـه نهـاد شـورایی را آن طـور 
کـه بایـد قبـول نـدارد، سیسـتم تصمیم گیـری جمعی را 
قبـول نـدارد، سیسـتم تصمیم گیـری کارشناسـی را قبول 
نداشـته باشـد، فرقـی نمی کنـد شـورای چهـارم باشـد یـا 

پنجم. شـورای 
اگـر کسـی سیسـتم شـورایی را قبول داشـته باشـد در 
جهـت رفـع مشـکالت می کوشـد و بررسـی می کنـد کـه 
نقـاط اختـالف کجاسـت تـا بـر روی همان نقـاط بحث و 

بررسـی کارشناسـی شود تا 
دیدگاه هـا بـه هـم نزدیـک 
شـود نـه این که اصل شـورا 

را ببریـم زیر سـؤال.
شـنیدم  به دفعـات  مـن 
جاه هـای  در  ایشـان  کـه 
مختلـف بـه نیکـی از شـورا 
ظاهـرًا  نمی کننـد.  یـاد 
سیسـتم شـورایی باسـلیقه 
سـازگاری  خیلـی  ایشـان 

نـدارد.
شـما  فرشـاد!   آقـای    
به عنوان رئیس شـورای شـهر 

داشـتید؟ جلسـه  چنـد  اسـتاندار  بـا  کرمـان 
حداقل چهار جلسه.

  در ایـن جلسـات هیچ وقـت اختـالف دیدگاه هایـی کـه 
اسـتاندار بـا شـورای پنجـم دارد مطرح شـده اسـت؟

بلـه؛ به صـورت تلویحـی یـا تصریحی ایشـان اشـاراتی 
بـرای  آنچـه می بایسـت  کـه شـورای چهـارم  داشـته اند 
توسـعه شـهر، انجـام نـداده اسـت، شـما سـعی کنیـد 

جبـران کنیـد.
  ایـن جملـه ایشـان متوجـه چه مقولـه و چه بحثی اسـت؟ 
ازنظـر ایشـان شـورای چهـارم چـه کاری بایـد می کـرده کـه 

اسـت؟ نکرده 

ایشـان بیشـتر تأکیدشـان بـر این اسـت کـه باید روی 
طرح هـای عمرانـی بیش تـر کار کننـد یـا در چارچوبی که 
ایشـان بـرای جامعـه تصـور می کننـد یـا در ذهن شـان 
اسـت حرکـت کننـد. اآلن کـه چنـد مـاه از شـورای پنجم 
گذشـته اسـت ما متوجه هسـتیم که شـورای چهارم هم 
محذوریت هایـی ازنظـر اعتبـاری، ازنظر اولویت هـا، ازنظر 
بـوده  تعارضاتـی  و  داشـتند  موکالنشـان  خواسـته های 

است.
چهـارم  شـورای  کـه  گفتنـد  کلـی  به صـورت  ایشـان 
آن چنان کـه می بایسـت حرکـت نکردنـد و انجام وظیفـه 
نکردنـد و شـما سـعی کنیـد بهتـر عمـل کنیـد. مـا در 
جوابشـان گفتیـم مـا هـر آنچـه شـورای چهـارم تصویب 
کـرده و قانونـی اسـت اگـر نیـاز بـه اصالحـات داشـته 
باشـد در چارچـوب ضوابـط و قوانیـن اصـالح می کنیـم 
اگـر هـم نداشـته باشـد، نـه!  بـر این اسـاس من و سـایر 
اعضـای شـورا بارهـا تأکید 
طرح هـای  کـه  کرده ایـم 
اولویـت  در  نیمه تمـام 
مـا  اسـت.  پنجـم  شـورای 
معتقد هسـتیم که شـورا و 
سیسـتم شـورایی اسـتمرار 
دارد و درسـت نیسـت کـه 
هـر  و  بیایـد  شـورا  یـک 
آنچـه شـورای قبـل انجـام 
سـؤال  زیـر  را  اسـت  داده 
تصمیمـات  آن  یـا  ببـرد. 
بایـد  کـه  اسـت  درسـت 
اجـرا شـود، آن هـا هـم کـه 
ایـراد دارد بایـد اشـکاالتش برطـرف شـود؛ نـه این کـه آن 
را زیـر سـؤال ببریـم. بدیهـی اسـت کـه هـر شـورایی، هر 
شـهرداری، می خواهـد آنچـه بـه نفع جامعه اسـت انجام 
بدهـد، می خواهـد یـک اثـری از خـودش به جـا می گذارد 
می خواهـد کاری بـرای مـردم انجـام دهـد یـا بـرای خدا، 
یـا بـرای مـردم، یا برای شـهرت اسـت و ... منظـورم این 
اسـت کـه از هـر زاویـه ای کـه ایـن کار را انجـام دهـد 
درسـت نیسـت که ما گذشـته را مرتب زیر سـؤال ببریم. 
بـه خاطـر همیـن اسـت که مـن بارهـا اعالم کـرده ام که 
مـا بـه هر آنچه چهار شـورای گذشـته انجـام دادند، بها و 
احتـرام می گذاریـم. کار مـا ادامـه تصمیمـات و کارهای 

شـوراهای قبـل اسـت. بـا ایـن نگـرش کـه اگـر نیـاز بـه 
اصالحـات و کار کارشناسـی باشـد، آن را انجـام دهیـم.
  مصادیـق انتقادات اسـتاندار از شـورای چهـارم را می گفتید! 

مصادیـق دیگری هم هسـت کـه بخواهید اشـاره کنید؟
اسـتاندار  اظهـارات  و  نشـریات  آرشـیو  بـه  اگـر  بلـه؛ 
در  امـا  دیـده می شـود؛  انتقـادات  ایـن  کنیـد  مراجعـه 
جلسـات مـا، چنـدان وارد مصادیـق نشـدند امـا راجـع به 
پـروژه مشـتاق، راجـع بـه پروژه هـای خاتـم و راجـع بـه 

پیمانـکاری خاتـم بارهـا و بارهـا مطرح شـده اسـت.
  ممکـن اسـت ایـن شـائبه بـه ذهن برخـی متبادر شـود که 
شـورای پنجـم با قـرارگاه خاتـم برخورد سیاسـی می کنـد. چرا 

شـورای پنجـم بـا قـرارگاه خاتم بـه چالش برخورده اسـت؟
اصـاًل و ابـدًا. مـا نـه برخـورد چالشـی با قـرارگاه خاتم 
داشـتیم و نـه مشـکلی داشـتیم. اتفاقـًا چندیـن جلسـه 
نشسـتیم و بـه توافـق رسـیدیم. قـرارگاه خاتـم پیمانکار 
چندیـن پـروژه اسـت. منتهـا نـگاه شـورای پنجـم از این 
منظـر شـاید ثقیـل باشـد کـه درهرصـورت قـرارگاه خاتم 
یـک پیمانـکار تلقـی می کنـد. پیمانـکاری هـم هسـت 
کـه کارش خـوب اسـت، فّناوری خوبی هم آورده اسـت. 
قراردادهـا هـم قانونـی اسـت. مـا بحث مـان ایـن اسـت 
کـه روی پروژه هـای جدیـد بایسـتی چارچـوب قانونـی 
فراخـوان، مناقصـه و سـایر مـوارد قانونـی رعایـت شـود. 
هـر پیمانـکاری کـه شـرایطش مناسـب تر بـود و برنـده 
شـد؛ و مصلحـت شـهر بـود هـم از جهـت اقتصـادی و 
هـم از جهـت فنـی، او پیمانـکار پروژه هـا باشـد. طرح ها 
و پروژه هایـی کـه اآلن در دسـت احداث اسـت و توسـط 
قـرارگاه خاتم اسـت دارد به خوبـی و در چارچوب ظرفیت 
شـهر کرمـان پیـش مـی رود. در همیـن مـدت هـم مـا 
داشـته ایم.  خاتـم  بـه  مناسـبی  نسـبتًا  پرداخت هـای 
بیـش از 10 میلیـارد تومـان در ایـن مـدت شـهرداری بـه 
قـرارگاه خاتـم پرداخـت کـرده اسـت. مسـئله واگـذاری 
زمیـن بـه خاتـم را بـه جد دنبال می شـود. دارند مسـائل 
قانونـی سـند را هـم حـل می کننـد. زمینـی در شـهرک 
زغال سـنگ در جـاده تهران، بـه قرارگاه خاتم واگذارشـده 
اسـت. اصـاًل بحث چالشـی بین شـورای پنجـم و قرارگاه 
خاتـم وجـود نـدارد. منتهـا بحـث پرداخت هـا و بحـث 
فنـی قضیـه وجـود دارد و مثل هر پیمانـکار دیگری باید 
بـر کار خاتـم نظـارت شـود. بحـث شـورا ایـن اسـت کـه 
مجموعـه قراردادهایـی کـه بـا قـرارگاه خاتـم بسته شـده 

محمد فرشاد رئیس شورای شهر کرمان در گفت وگو با صدای تاک مطرح کرد

شورا هیچ گاه در مناقشه پیش قدم نبوده
به عنوان یک فعال سیاسی می گویم

دیدگاه های نماینده عالی دولت بامشی دولت و مطالبات اصالح طلبان تفاوت دارد
محبوبه فیروزآبادی

انتشـار فایل صوتی سـخنان اسـتاندار کرمان 
در فضـای مجـازی روابـط اسـتانداری کرمـان 
بـا شـورای شـهر و شـهردار کرمـان را وارد فـاز 
جدیـدی کـرده اسـت. اگرچـه فضـای مجـازی 
اسـتان متأثـر از انتشـار ایـن کلیـپ شـد و بـا 
واکنش هـای متفـاوت همـراه بـود امـا موضـع 
رسـمی اسـتاندار کرمـان و روابـط عمومـی این 
دسـتگاه، سـکوت بـود. برخـاف آنچـه انتظـار 
می رفـت هیـچ عذرخواهـی رسـمی از رئیـس 
شـورای شـهر کرمان نشـد. بـا محمد فرشـاد به 
گفت وگـو نشسـتم تـا از موضع رئیس شـورای 
شـهر کرمان از او سـؤاالتی در خصوص اتفاقات 
اخیر بپرسـم. مواضع فرشـاد به عنـوان دبیر کل 
جمعیت توسـعه و آزادی استان کرمان )تشکل 
خصـوص  در  اسـتان(  اصاح طلبـان  فراگیـر 
مناسـبات اصاح طلبـان با اسـتاندار کرمان هم 

خواندنـی اسـت کـه در ادامـه می آیـد.
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شورا تمام هم وغمش این 

بوده است که با هیچ دستگاه و 

نهادی به چالش برنخورد و کار 

مردم را انجام دهد

استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
باند  چند  انهدام  و  دستگیری  از  کرمان 
توقیف  و  مخدر  مواد  مسلحانه  حمل  کالن 
و  اصلی  قاچاقچیان  از  خودرو  دستگاه   22

بین المللی خبر داد.
به  توجه  با  داشت:  اظهار  ساالری  دادخدا 
دغدغه های جدی مقام معظم رهبری و والیت 

نسبت به تهدیدات و آسیب های جدی ناشی 
معظم  تأکید  ایضًا  و  مخدر  مواد  توزیع  از 
اقتصاد مواد مخدر و توقیف  با  بر مبارزه  له 
ابتدای  از  قاچاقچیان  دارایی،  و  اموال  تمام 
بانکی  حساب   60 تعداد  تاکنون  جاری  سال 
مخدر  مواد  قاچاق  باند های  مورداستفاده 
شناسایی شد. ساالری ادامه داد: عمده صاحبان 

این حساب ها که در خارج استان کرمان ساکن 
احکام  با  و  شناسایی  بوده اند،  بومی  غیر  و 
نقدی  وجوه  لایر  میلیارد   110 مبلغ  قضایی 
حاصل از معامالت مواد مخدر از آنان توقیف 
و همچنین تعداد 27 باب منزل مسکونی، باغ، 
اصلی  قاچاقچیان  از  کشاورزی  زمین  و  ویال 

مواد مخدر توقیف شده است.

دستگیری و انهدام 
چند باند کالن حمل 
مسلحانه مواد مخدر 
در کرمان

اسـت بیـش از تـوان شـهرداری ازنظـر پرداخت اسـت به 
خاطـر همیـن طوالنـی می شـود. طوالنـی شـدن پروژه ها 
هـم باعـث فرسـایش روح و روان شـهروندان می شـود و 
اثـرات سـوء دارد. ایـن چالـش بـا قـرارگاه خاتم نیسـت 

بلکـه انتقـاد بـه تصمیمـات گرفته شـده اسـت.
  آقـای کامیـاب در صحن علنی شـورا گفتند کـه قراردادهای 
خاتـم بـا رعایـت قانـون بسته شـده اسـت؛ امـا بـرای ایـن 

پروژه هـا مناقصـه برگـزار نشـده اسـت!
بلـه بـه مناقصـه گذاشـته نشـده اسـت. چون قـرارگاه 
خاتـم جـزو بخش عمومی محسـوب می شـود الزامی به 
برگـزاری مناقصـه وجـود نـدارد. این کـه مـا الـزام داریـم 
حتمـًا مسـائل قانونـی و متعـارف را به جـا بیاوریـم بـه 
خاطـر صرفـه و صـالح شـهر اسـت. می شـود بـا تـرک 
تشـریفات بـا قـرارگاه خاتـم قـرارداد بسـت امـا معلـوم 
نیسـت کـه همیشـه ایـن تـرک تشـریفات بـه مصلحـت 
بـرای  مـا  کـه  اسـت  ایـن  عرضـم  مـن  باشـد.  شـهر 
پروژه هـای جدیـد همـٔه جوانـب را در نظـر می گیریـم و 
اگـر خواسـتیم از قـرارگاه خاتـم هـم اسـتفاده کنیـم در 
چارچـوب فراخـوان و مناقصـه صـورت خواهـد گرفـت. 
ممکـن اسـت در آینـده هـم یک پـروژه تعریف شـود که 
نیـاز بـه فّنـاوری خاص داشـته باشـد که فّنـاوری خاص 
باشـد  دیگـری  پیمانـکار  یـا  خاتـم  قـرارگاه  اختیـار  در 
آنجـا می شـود تـرک تشـریفات کـرد. ولـی مـا معتقدیـم 
کـه پل هـای کرمـان را هـم در شـرایط معمولـی امـکان 

احداث شـان هـم وجـود داشـته اسـت.
  در برخـی محافـل همچنـان بـر سـر ضـرورت یـا عـدم 
مطـرح  حرف وحدیـث  پروژه هـا،  برخـی  اجـرای  ضـرورت 
می شـود. برخـی هـم مبلـغ ایـن قراردادهـا را گـزاف و گـران 

شـما چیسـت؟ نظـر  می داننـد. 
بـا فّنـاوری سـگمنتال کـه اجـرا می شـود، قراردادهـا 
سـایر  بـا  می توانسـتیم  مـا  اسـت.  واقعـی  باقیمـت 
را  باقیمـت کم تـر پل هـا  باکـس  تیـر  فّناوری هـا مثـاًل 
انجـام  آنچـه  اسـاس  بـر  درهرصـورت  کنیـم.  احـداث 

اسـت. واقعـی  قیمت هـا  می شـود 
  آقـای ارجمنـد هم در نشسـت شـورا اعـالم کردنـد که پلی 
هـم در چهـارراه امیرکبیـر احداث می شـود می توانسـت ازنظر 
حجمـی سـبک تر باشـد و بـا هزینـه کم تـر احـداث شـود. این 
دیـدگاه منتقدانـی دارد. آن هـا می گوینـد چنیـن نگاه هایـی 

آینده نگرانـه نیسـت!  شـما چـه پاسـخی دارید؟
مختلفـی  دیدگاه هـای  پـروژه  هـر  بـرای  درهرصـورت 
بیـن حتـی اهل فـن مطـرح می شـود. ممکـن اسـت دو 
مهنـدس معمـار و شـهر سـاز یـا دو مهنـدس عمـران دو 
دیـدگاه مختلـف راجـع بـه یـک پـروژه داشـته باشـند. 
مـن خـودم اعتقـاددارم کـه بازگشـت بـه گذشـته چیزی 
درگذشـته  کـه  پروژه هایـی  معتقـدم  نمی کنـد.  حـل  را 
توسـط تصمیـم گیـران شروع شـده و مبنـای قانونـی آن 
درسـت اسـت حتـی اگـر بـا سـالیق مـا سـازگاری نـدارد، 
بایسـتی در همـان چارچـوب طراحی شـده و در صـورت 
امکان و ضرورت اصالحاتی که ممکن باشـد، اجرا شـود. 
تغییراتـی که متناسـب با شـرایط روز باشـد انجام شـود. 
مـا اعضـای شـورای پنجـم اگـر دیدگاه هایـی داریـم کـه 
فکـر می کنیـم بـه نفـع شـهر اسـت بایـد ایـن دیدگاه هـا 
را در پروژه هـای جدیـد اعمـال کنیـم. درهرصـورت خیلی 
کنـکاش گذشـته چیـزی عاید مـردم نمی کنـد. به هرحال 
پروژه هایـی کلیـد خـورده بیـن ۳0 تا 70 درصد پیشـرفت 

فیزیکی داشـته اسـت.
  اسـتاندار کرمـان در جلسـه معارفه شـهردار خواسـتار کلید 
زدن پروژه هـای جدیـد در شـهر شـد. به نظر می رسـد در شـهر 
کرمـان مرز بیـن حیطه عمل و اختیارات اسـتاندار و شـهردار و 

شـورای شـهر مبهم و محوشـده است؟
بعضـی صحبت هـا ایـن مسـئله را بـه ذهـن متبـادر 
می کنـد ولـی قانـون به صراحـت ایـن مـرز را روشـن کرده 
اسـت. در شـهر هـر تصمیمـی کـه بایسـتی اجرایی شـود 
نقاشـی  آسـفالت،  پـل،  ایجـاد  خیابـان،  تعریـض  مثـل 
معابـر، ایجـاد فضـای سـبز و ... هـر آنچـه در شـهر و 
عمران شـهری بایسـتی انجام بگیرد، باید توسـط شـورای 
شـهر و شـهرداری انجـام شـود. شـهرداری بـازوی اجرایی 
شـورای شـهر اسـت. قانون اساسـی این را مشخص کرده 
اسـت. اگـر تصمیمـی در چارچـوب قانـون گرفتـه شـد، 
هیـچ دسـتگاه و هیـچ ارگانـی نمی توانـد آن را لغـو کنـد 
و یـا جلـوی اجـرای آن را بگیرد. اگـر در چارچوب قوانین 
طرح هـای تفضیلـی و سـایر طرح هـای تدوین شـده برای 
اداره امـور شـهر و در چارچـوب اختیارات و مسـئولیت ها 

باشـد، حتـی اسـتاندار نمی توانـد اعمال نظـر کنـد.
امـور  اداره  بـرای  دسـتگاهی  هیـچ  دیگـر  طرفـی  از 

شـهر و بـرای تغییـر و تحـول شـهر نمی توانـد تصمیمـی 
بگیـرد و بـه شـهرداری و شـورا تحمیـل کنـد؛ یعنـی اگـر 
اسـتاندار گفـت این خیابـان را می خواهیـم احداث کنیم 
غیرقانونـی اسـت کـه شـهرداری اجـرا کنـد. اگر اسـتاندار 
یـا حتـی شـهروندی پیشـنهادی داشـته باشـد بایـد بـه 
شـورا ارائـه کند. شـورا کار کارشناسـی انجام دهـد. اگر در 
چارچـوب مصالح شـهر و توان شـهرداری، امـکان اجرایی 
داشـت شـورای شـهر تصویب می کنـد و به شـهردار ابالغ 

می کنـد.
  در همیـن جلسـه اسـتاندار کرمـان به صراحـت گفتنـد کـه 
دولـت دارد پـول مالیـات بـر ارزش افـزوده را بـه شـهرداری 
می دهـد و عمـاًل ایـن دولت اسـت کـه اقسـاط قـرارگاه خاتم 

اسـت؟ می پـردازد. همین طـور  را 
مالیـات بـر ارزش افـزوده کمـک دولـت نیسـت. بلکـه 
سیسـتم حاکمیتـی کشـور تصویـب و ابـالغ کرده اسـت 
کـه برخـی از عوارضـی که دسـتگاه های مختلـف ازجمله 
شـهرداری از مـردم می گرفتنـد در چارچـوب مالیـات بـر 
از طریـق یـک کانـال  ارزش افـزوده داده شـود و مـردم 
پرداخـت کننـد. حسـابی هم بـرای آن در نظر گرفته شـده 
اسـت از آن طرف هم گفته شـده اسـت که دیگر شهرداری 
ایـن عـوارض را نگیرد و دارایی بگیـرد. دارایی هم موظف 
اسـت که سـه درصد مالیات بر ارزش افزوده را به نسـبت 
جمعیـت شـهرها تقسـیم بکند. بخشـی از ایـن در تهران 

و توسـط وزارت کشـور تقسـیم می شـود. بخشـی از 
آن هـم در اسـتان ها تقسـیم می شـود و الزامـًا هم 
بایسـتی توسـط دارایی بین شـهرداری های استان 
تقسـیم شـود. ایـن پـول را در هیـچ جـای دیگـری 

نمی توانـد خـرج کـرد بـه هیـچ ارگان دیگـری 
نمی تـوان داد و ندادنـش بـه شـهرداری 
هـم تخلـف محسـوب می شـود. ایـن 
بـه  کمـک  نـه  حـق شهرداری هاسـت 

شـهرداری ها. ایـن هـم بخشـی از بودجه 
شهرداری هاسـت.

بـرای  دولـت  کمـک 
وقتـی  شـهری  پروژه هـای 
اعتبـارات  از  کـه  اسـت 
پروژه هـای  بـرای  دولتـی 
کـه  شـود  هزینـه  شـهری 
توسـط خزانه ملی یا استان 
می شـود.  داده  اختصـاص 
سـازمان  صـورت  ایـن  در 
بـا  اسـتان  برنامه وبودجـه 
موافقت نامـه  شـهرداری 
تحـت  و  می کنـد  مبادلـه 
نظر ذی حسـاب استانداری 

می شـود. هزینـه 
مـن یک بـار دیگـر می گویـم بـرای پروژه هـای زیرگـذر 
و روگـذر سـطح شـهر کرمـان از اعتبـارات دولتـی بـا این 
تحلیـل و تفسـیری کـه مـن کـردم حتـی یـک لایر هـم 

پرداخت نشـده اسـت.
جابه جایـی  هزینـه  دولـت  کـه  مدعی انـد  برخـی    
زیرسـاخت های پروژه هایـی نظیـر میـدان آزادی را پرداختـه 

اسـت؟ همین طـور  اسـت. 
دولـت نـداده اسـت. دسـتگاه های متولی مثـل برق با 
شـهرداری تعامـل می کننـد و هزینه جابجایـی کابل ها و 
تأسیسـاتی کـه داشـتند را بـا شـهرداری تهاتـر می کننـد. 
همیشـه هـم شـهرداری از بـرق طلـب دارد و بـرق هم از 
شـهرداری طلـب دارد. البته اگر در جلسـه ای اسـتاندار به 
دسـتگاه ها توصیـه کننـد کـه باهم همـکاری کننـد، بله؛ 
ایـن کمـک می کنـد. اصـاًل وظیفـٔه اسـتاندار هماهنگـی 
بیـن دسـتگاه های دولتـی بـرای اداره بهتر جامعه اسـت. 

ایـن جـزو وظایف ذاتی اسـتاندار اسـت.
کمـک معنـوی پشـتیبانی هماهنگی کـردن، چانه زنی 
بایـد باشـد و مـا دسـت همه کسـانی را هـم کـه در ایـن 
چارچـوب کار می کننـد بـه گرمی می فشـاریم؛ اما این که 

دولـت کمـک مالی کرده باشـد، چنین نیسـت.
نصب شـده،  روگذرهـا  و  زیرگذرهـا  تابلوهایـی کـه کنـار    
شـهری  پروژه هـای  کارفرمـای  کـه  دارد  ایـن  از  حکایـت 

نمی شـوند؟ جمـع  تابلوهـا  ایـن  چـرا  اسـت.  اسـتانداری 
در زمـان مـا شـهرداری کـه جمـع نکـرده، نخواسـتیم 
چالشـی بـه وجـود آید. ازنظر ما مهم نیسـت که به اسـم 
چـه کسـی تمـام شـود. مـا نیامدیم که به اسـم شـورا یا 
شـخص کاری انجـام شـود. این که شـهرداری قباًل چنین 
تابلوهایـی را نصب کـرده اسـت یـا بـه او تکلیـف شـده 
اسـت یا خواسـته به اسـتاندار احتـرام بگـذارد. درهرحال 

ایـن تابلوهـا به منزلـه گرفتـن کمـک مالی از اسـتانداری 
. نیست

  علـت این کـه اسـتاندار از پروژه هـای شـهری زیـاد بازدید 
می کننـد آن هـم بعضـًا در غیـاب شـهردار یـا شـورای شـهر 

چیسـت؟
خـب؛ اشـکالی نـدارد. شـاید عالقه منـد هسـتند کـه 

پیشـرفت کار را ببیننـد.
  در جلسـه معارفـه آقـای عالـم زاده رنجـش اسـتاندار از 
برکنـاری آقـای بابایـی مشـهود بـود آن جا کـه پشـت تریبون 
قـرار گرفتنـد و بـه بنر روی سـن اعتـراض کردنـد و گفتند چرا 
نـام آقـای بابایـی نیامـده اسـت. مصـداق دوم رنجـش آقای 
رزم حسـینی را هـم می تـوان فایـل صوتـی دانسـت کـه اخیرًا 
از  به صراحـت  اسـتاندار  صوتـی  فایـل  آن  در  و  منتشرشـده 
انتخـاب شـهردار انتقـاد می کنـد. واقعـًا اسـتاندار بـرای ابقای 

آقـای بابایـی تـالش و تأکیـدی نداشـتند؟
آن جـا کـه ایـن انتقـاد را کردنـد شـاید بی سـلیقگی 
مجریـان برنامـه بـود، بهتـر بـود کـه نـام آقـای بابایـی را 
می نوشـتند. مـن هـم معتقـد هسـتم کـه علیرغـم تمام 
حرف وحدیث هـا بهتـر بـود کـه می نوشـتند. ولـی این که 
بیانـش توسـط آقـای اسـتاندار موجهـه بود یا نبـود؟ نظر 
مـن ایـن اسـت کـه بهتـر بـود کـه اسـتاندار هـم از اصل 
تغافـل اسـتفاده می کردنـد و از کنـار قضیه می گذشـتند.
در این کـه آقـای اسـتاندار ترجیح می دادند که شـهردار 
سـابق به کارشـان ادامه دهد، جای شـک و شبهه ای 
نیسـت. اگـر ایـن ترجیـح نبـود که شـهردار سـابق 
نمی کردنـد.  منصـوب  فرمانـدار  به عنـوان  را 
خـود ایـن شـاید دلیـل گویایی باشـد 
بـر این کـه بـه هـر دلیلـی شـهردار 
ادامـه  خودشـان  کار  بـه  سـابق 
دهـد. از طرفـی شـورا هـم بـه ایـن 
بـود کـه مصلحـت  رسـیده  نتیجـه 
نیسـت شـهردار سـابق به کارشان در 

شـهرداری ادامـه دهنـد.
  چـرا بـه ایـن جمع بنـدی 

رسـیدید؟
چـون شـهردار سـابق بـه 
کرمـان  فرمانـداری  سـمت 
بـرای  بایسـتی  و  رسـیدند 
و  کننـد  خدمـت  جامعـه 
هـم  موفـق  کـه  انشـااهلل 
باشـند اجازه دهیـد که من 
بـه ایـن بحـث ورود نکنـم.
  شـهردار فعلـی در صحـن 
علنـی شـورا اعـالم کردنـد که 
شـهرداری کرمـان 20 میلیارد 
تومـان بدهـی دارد کـه حتی 

قـرارداد ندارنـد. ایـن خـالف قانون اسـت. درسـت اسـت؟
بلـه. ایـن رویـه اشـتباهی در شـهرداری بوده کـه اآلن 
شـورا نظـرش ایـن اسـت کـه بایـد از ایـن رویـه فاصلـه 
گرفـت و بـدون قرارداد حتی المقدور کاری شـروع نشـود. 
البته شـهرداری چون همیشه بایسـتی فعال باشد گاهی 
ایجـاب می کند در بوروکراسـی اداری نمانـد. اگر هم قرار 
اسـت کاری فـوری و ضـروری انجام شـود راه هایی وجود 

دارد کـه می شـود قانـون را دور نزد.
  انتصـاب آقـای بابایی به سـمت فرمانـداری، دهن کجی به 

شـورای شهر تفسـیر می شود؟
ایـن را بـه ذهن متبـادر می کنـد. شـهروندان این گونه 

برداشـت کردند.
  البتـه آقـای فـالح مدیـرکل وقـت حـوزه اسـتاندار هم در 
مصاحبـه ای به صراحت گفتنـد زدی ضربتی ضربتـی نوش کن!  

ایـن اظهارنظـر را چگونـه ارزیابـی می کنید؟
شـاید در جلسـاتی کـه ایشـان حضـور داشـتند چنین 

چیـزی مطرح شـده کـه ایشـان بـر زبـان جـاری کردند.
  در چنین فضایی چرا شـورای شـهر بی مناسـبت به اسـتاندار 

در روز معارفه شـهردار هدیه داد؟
اعضـای شـورا منتخبین مردم هسـتند. منافع جامعه 
خودشـان  حق وحقـوق  از  و  می گیرنـد  نظـر  در  هـم  را 
بـرای منافـع مـردم حاضرنـد بگذرنـد. آنچـه اهـل رسـانه 
از آن بـه چالـش بیـن اسـتانداری و شـورا نـام می برنـد، 
بایـد بگویـم هیچ گاه شـورا پیش قـدم در مناقشـه نبوده 
بـا  بارهـا  و  هم بارهـا  شـهردار  انتخـاب  بـرای  اسـت. 
اسـتاندار مشـورت کردیـم و گفتیـم شـورا بـه مصلحـت 
می دانـد یکـی از ایـن شـش نفر شـهردار شـوند کدام یک 
بـه نظـر شـما مطلوب تـر اسـت کـه او را انتخـاب کنیم. 
خواسـتیم بـرای افـرادی کـه ازنظـر توانمنـدی در یـک 

رده قـرار می گیرنـد نظـر اسـتاندار لحـاظ شـود. بـه لحاظ 
این کـه منافـع مـردم را در ایـن می دیدیـم. در همیـن 
مـوردی کـه اخیـرًا فایلـی منتشـر شـد، بعـد از معرفـی 
شـورا در هیـچ رسـانه مجـازی و مکتوبـی از طرف شـورا 
هیـچ مـوردی مخالـف منویـات اسـتاندار مطـرح نشـده 
اسـت. این کـه یکـی از اعضـای شـورا نسـبت بـه یکی از 
پروژه هـای شـهر انتقـادی داشـته و بـا عضـو دیگر شـورا 
بحـث کارشناسـی کرده انـد نبایـد منجر بـه واکنش هایی 
بیـرون شـورا شـود. از حسـن تصـادف، ایـن عضو شـورا، 
آن  ازقضـا  اسـت.  بـوده  هـم  شـورا  عضـو  جوان تریـن 
فایـل صوتـی در سـتاد سـاماندهی تشـکل های جوانـان 
گفته شـده اسـت. ایـن عضـو جـوان شـورا گفتـه اسـت 
وقتـی پـروژه ولیعصـر و پـروژه آزادی تمـام نشـده نباید 
سـراغ پـروژه بولـوار کشـاورز برویـم. توافق ما با قـرارگاه 
خاتـم هـم همین بـوده اسـت. در این بحث کارشناسـی 
نبایـد بـه کسـی بربخـورد. شـورا تمـام هم وغمـش ایـن 
بـوده اسـت کـه بـا هیـچ دسـتگاه و نهـادی بـه چالـش 
برنخـورد و کار مـردم را انجـام دهـد. مـا معتقد هسـتیم 
کـه در فضـای غبارآلـود ایـن مـردم هسـتند کـه متضـرر 
می شـوند. بحـث منیت هـا را بایـد کنـار بگذاریـم. مـن 
فکـر می کنـم کنـکاش در رسـانه های مختلـف، صداقـت 

مـا را در ایـن حـرف اثبـات می کنـد.
  آقـای فرشـاد!  در برخـی محافـل ادعـا شـد کـه اسـتاندار 
کرمـان مدعـی شـده اسـت کـه منظـورم از پیرمـرد 70 سـاله 
رئیـس شـورای شـهر کرمـان نبوده اسـت. اگـر ایـن نقل قول 
صحت داشـته باشـد، انتظار این اسـت که آقای رزم حسـینی با 
شـما تماس گرفته باشـند و برای رفع سـوءتفاهم تالشـی کرده 
باشـند. آیا اسـتاندار کرمان پس از انتشـار فایل صوتی مذکور، 

با شـما تماسـی از موضـع دلجویـی و عذرخواهی داشـته اند؟
خیـر، نداشـته اند. اگـر هـم درجایـی گفته انـد کـه من 
منظـورم از پیرمـرد 70 سـاله شـورای شـهر کرمـان نبـوده 
اسـت، حتمـًا بررسـی کرده انـد و فهمیده انـد پیرمـرد 70 

سـاله ای در شـورا حضـور نـدارد.
در پاسـخ به این سـؤال شـما باید بگویم هر سـخنران 
و بخصـوص هر مسـئولی بایـد صحبت شـان را به گونه ای 
مطـرح کننـد کـه آن چـه کـه فکـر می کننـد بـه مخاطـب 
برداشـت  یـک  مخاطبـان  اکثریـت  اگـر  شـود.  منتقـل 
گوینـده  ازنظـر  کـه  کرده انـد  موضـوع  یـک  از  مشـترک 
اشـتباه اسـت، نشـان می دهد که در بیان مطلب مشکلی 
وجـود داشـته اسـت. وقتـی مصادیقی مثل پـل و زیرگذر 
و هتـل چهـار سـتاره بر فراز بام شـهر مطرح می شـود که 
همه در شـهر کرمان در حال انجام اسـت، طبیعی اسـت 
کـه ذهـن شـنونده بـه سـمت کرمـان بـرود و شـهردار و 

شـورای شـهر کرمان.
  مـردم کرمان تضارب آرا و اختالف دیدگاه شـورای چهارم را 
تجربـه کرده انـد. شـاید دور از ذهن شـان نبود کـه اصولگرایان 
و اصالح طلبـان شـورا پنجـم بـه چالـش جـدی بربخورنـد؛ اما 
اظهـارات آقـای منصـور ایران منـش عضـو اصولگـرای شـورای 
پنجـم در صحـن علنـی شـورا کـه ریاسـت شـمارا مدبرانـه، 
منعطفانـه و بـا تعامـل بـاال توصیـف می کـرد نشـان داد عماًل 
چنین شـکافی در شـورای پنجم وجـود ندارد. اختـالف دیدگاه 
شـورای پنجم که اکثریت لیسـت امیـد را دارد، بـا دولت تدبیر 
و امیـد که حاصل سـبد رأی اصالح طلبان اسـت، مایه شـگفتی 
اسـت. از شـما به عنـوان دبیـر کل جمعیـت توسـعه و آزادی 

اسـتان کرمـان می پرسـم چـرا چنین اتفاقـی افتاده اسـت؟
سـؤال سـختی اسـت. از دیـدگاه یـک فعـال سیاسـی 
مـن بایسـتی عرض کنـم دیدگاه ها و رفتـار نماینده عالی 
دولـت در اسـتان کرمـان بامشـی دولـت تدبیـر و امیـد و 
مطالبـات و خواسـته های اصالح طلبـان تفـاوت فاحشـی 
دارد. شـاید بعضـی مـوارد مترتـب بر این مسـئله باشـد.

  چـرا اصالح طلبـان در برابـر ایـن شـکافی کـه با آقـای رزم 
حسـینی دارنـد، سـکوت می کنند؟

کـرد  اسـتفاده  می تـوان  کـه  عبارتـی  بهتریـن  شـاید 
رفتـار اصالح طلبـان در اسـتان کرمـان  ایـن اسـت کـه 
به مثابـه رفتـار آن مـادر و دایه اسـت. درهرصـورت دولت 
تدبیـر و امیـد بـا حمایـت اصالح طلبـان روی کار آمـده 
اسـت. در ایـن برهـه تاریخـی بـه نفـع مملکت اسـت که 
امیـد حمایـت کننـد.  و  تدبیـر  از دولـت  اصالح طلبـان 
از  گاهـی  و  را تحمـل می کننـد  نامهربانی هـا  درنتیجـه 
حـق خودشـان می گذرنـد مثـل همان مـادری کـه از حق 

مـادری خـود می گذشـت کـه فرزنـد حفـظ شـود.
  چـرا در بدنـه جـوان اصالح طلبـی، سـران اصالح طلـب در 

اسـتان بـه معاملـه متهم می شـوند؟
کرمـان  اصالح طلـب  سـران  مظلومیـت  از  هـم  ایـن 

اسـت.
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ئیـس مجمـع نماینـدگان اسـتان کرمان 
کنسرسـیوم های  تشـکیل  نیازمنـد  گفـت: 
صادراتـی در حـوزه حمـل و نقـل در کرمـان 
هسـتیم تـا بتـوان بـار را بـه راحتـی و بـا 

کمتریـن هزینـه بـه بنـادر منتقـل کـرد.
حسـین امیـری خامکانـی با بیـان اینکه 
اگـر بخواهیم مشـکل اشـتغال را حل کنیم 

بایـد تولیـد را رونـق بدهیم که نیـاز به بازار 
دارد اظهـار داشـت: یکـی از راه هـای برطرف 
کـردن رکـود، مصـرف مـردم اسـت کـه باید 
داخلـی  تولیـدات  از  اسـتفاده  سـمت  بـه 

برویم.
اسـتان  نماینـدگان  مجمـع  رئیـس 
کرمـان بـا بیـان اینکـه مدیریـت بـازار نکته 

مهمـی اسـت کـه بخشـی از آن باید توسـط 
بحـث  گفـت:  شـود  انجـام  صادرکننـدگان 
از مشـکالت  در کشـور  کاال  نقـل  و  حمـل 
صادرکننـدگان اسـت و در جلسـات مطـرح 
می شـود کـه هزینـه حمـل و نقـل در داخل 
کشـور  از  خـارج  از  بیشـتر  بسـیار  کشـور 

اسـت.

کنسرسیوم های 
صادراتی حمل و نقل 
در کرمان
تشکیل می شود

علی کاظمی تبار

اراء  برابـر  در اجـرای  مـواد مذکـور بدینوسـیله  امالکـی  کـه 
هیاتهـای  حـل اختـالف  موضـوع قانـون تعیین تكلیـف وضعیت 
ثبتـي اراضـي و سـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحد 
ثبتـي  ناحیـه  دو شهرسـتان کرمـان  تقاضـای ثبـت انهـا پذیرفته و 
ادامـه عملیـات ثبتـی انهـا مطابـق قانـون مذکـور تجویـز گردیـده 
اسـت  بـه ترتیـب شـماره پـالک فرعـی از اصلـی  و بخـش محل  
وقـوع  ملـک و مشـخصات مالـک یـا مالكیـن ) متقاضیـان ثبت ( 
واقـع در بخشـهای  ) 2- 3 -28 (  ثبتـی شهرسـتان کرمـان  بشـرح 
ذیـل اگهـی  میشـود تـا  در صورتـي کـه  شـخص  یـا اشـخاصی  
نسـبت بـه صدور سـند مالكیـت متقاضیان اعتراضي داشـته باشـند 
بتواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـي بـه مـدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت 
بـه  را  اعتـراض، دادخواسـت خـود  تسـلیم  تاریـخ  از  مـاه  یـک 
مراجـع قضایـي تقدیـم نمایند.بدیهـي اسـت در صـورت انقضاي 
سـند  مقـررات  طبـق  اعتـراض  وصـول  عـدم  و  مذکـور  مـدت 
مالكیـت صـادر خواهـد شد.شـایان ذکـر اسـت صـدور و تسـلیم 
سـند مالكیـت بـر اسـاس قانـون مذکـور مانـع مراجـع متضـرر بـه 

دادگاه نخواهـد بـود .
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 2 کرمان

11281  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده از  809  فرعـی از 
3968  اصلـی –  اقـای  حسـین رجبعلـی زاده  فرسـنگی  فرزنـد  
اکبـر  بـه شناسـنامه شـماره  40  صـادره از  کرمان  در ششـدانگ  
یكبـاب  خانـه  بـه مسـاحت 330/20  متـر مربـع  بـه ادرس کرمان  
سراسـیاب  کوچـه ده  بـاال غربـی  5 خریـداری  از محـل مالكیت  

حسـین  رجبعلـی  زاده  فرسـنگی   -  ردیـف  00843 
15016  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده از  899 فرعـی از 
3968  اصلـی –  اقـای  محمـد رضـا قطـب الدینـی فرزنـد  علـی 
بـه شناسـنامه شـماره  2457  صـادره از  کرمـان  در ششـدانگ  

یكبـاب  خانـه  بـه مسـاحت 223  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  
خیابان  سـرباز  خیابان  شـهید  قدوسـی  کوچه  32 خریداری  از 

محـل مالكیـت  جمشـید  عیـش  ابـادی   -  ردیـف  0067
15074  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده از  899 فرعـی از 
3968  اصلـی –  اقـای  یحیـی فـالح  اللـه زاری فرزند  عیسـی  به 
شناسـنامه شـماره  9 صـادره از  بردسـیر  در ششـدانگ  یكبـاب  
خانـه  بـه مسـاحت 293/10 متـر مربع  بـه ادرس کرمـان  بزرگراه  
امـام ) ره (  بلـوار  تـره  بـار کوچـه  باب الحوائـج  )ع(  خریداری  

از محـل مالكیـت  حمیـده  اسـتوار  -  ردیـف  2356
15269  فرعـی از 3968  اصلـی مجزی شـده از  840 فرعی مكرر 
از 3968  اصلـی –  خانـم فاطمه سـاعدی  بنجار  فرزند  عباسـعلی  
بـه شناسـنامه شـماره  1045  صـادره از  زاهـدان  در ششـدانگ  
یكبـاب  خانـه  بـه مسـاحت 148/60 متـر مربـع  بـه ادرس کرمان  
خیابـان  شـهید  مغفـوری  کوچه  19 خریـداری  از محل مالكیت  

بنیـاد مسـتضعفان  و جانبـازان  -  ردیـف  0065
15303  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده از  899  فرعـی  از 
3968  اصلـی –  اقـای  غالمرضـا  عـرب ابـادی   فرزنـد  حسـین 
بـه شناسـنامه شـماره  1876  صـادره از  کرمان نسـبت بـه  موازی 
چهـار دانـگ  مشـاع  و خانـم زهـرا  عـرب ابـادی  فرزنـد  غظنفر  
بـه شناسـنامه شـماره 25 صـادره از  ماهـان  نسـبت بـه  مـوازی دو  
دانگ مشـاع  از  ششـدانگ  یكباب  خانه  به مسـاحت  210  متر 
مربـع  بـه ادرس کرمان  شـهرک  امام  حسـن  )ع(  بعـد از  معاینه 
فنـی کوچـه  سـوم  کوچـه  زینبیـه )س(  خریـداری  از محـل 
مالكیـت  حمیـده  اسـتوار سـیرجانی  -  ردیفهـای 0763  و 0764

15396  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده از  724  فرعـی  از 
3968  اصلـی –  اقـای  محمـد  مقیمـی نـژاد   فرزنـد مهـدی  بـه 
شناسـنامه شـماره  27  صـادره از  کرمـان  در ششـدانگ  یكبـاب  
خانـه  مشـتمل  بـر طبقـه  فوقانـی  بـه مسـاحت  219/89 متـر مربع  

بـه ادرس کرمـان  سراسـیاب  فرسـنگی   شـهید  مغفـوری  20   
خریـداری  از محـل مالكیـت  مهـدی  مقیمـی  نـژاد   -  ردیـف  

0622
281  فرعـی از 4221  اصلـی  –  اقـای  سـید  مجیـد  حسـینی  
بلبلوئی   فرزند  سـید ماشـااهلل  به شناسـنامه شـماره  307 صادره از  
ماهـان  در ششـدانگ  یكبـاب  مغـازه  مشـتمل  بـر طبقـه  فوقانـی  
بـه مسـاحت  54/80  متـر مربع  بـه ادرس کرمان  خیابان قدوسـی  
جنـب  کوچـه 29  خریـداری  از محـل مالكیـت  ماشـااهلل ثمـره  

هدایـت زاده  -  ردیـف  0733
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 3 کرمان

8706   فرعـی از  1783   اصلـی –  اقـای  محمـد زنگـی ابـادی  
فرزنـد  صفـر  بـه شناسـنامه شـماره   629   صـادره از  کرمـان 
نسـبت بـه  مـوازی چهار دانگ مشـاع  و خانم زهـرا ثمره  صنعتی 
هوتكـی   فرزنـد  رضـای علـی  بـه شناسـنامه شـماره 56 صـادره 
از  کرمـان  نسـبت بـه  مـوازی دو  دانـگ مشـاع   از ششـدانگ  
یكبـاب  خانـه  بـه  مسـاحت  288  متر مربع  که مـوازی  104/09 
متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در 
اجـاره  نامبـرده  قـرار دارد بـه ادرس کرمـان  خیابـان  24  اذر  
کوچـه 46  پـالک  22 خریـداری از محـل مالكیـت  محمد علی 

غفـوری   - ردیـف هـای   1035 و  0175
19489  فرعـی از  1783   اصلـی –  خانـم بتـول کاربخش راوری 
فرزنـد  جـواد  بـه شناسـنامه شـماره   210  صـادره از  راور  در  
ششـدانگ  یكبـاب  خانـه  بـه  مسـاحت  375/85  متـر مربـع  کـه 
مـوازی  135/84  متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا 
متعلـق بوقـف و در اجـاره  نامبـرده  قـرار دارد بـه ادرس کرمـان  
خیابـان  جهـاد  خیابـان  یاسـین  کوچـه  8  خریـداری از محـل 

مالكیـت  عبـداهلل عـدل اسـفندیاری  - ردیـف  2096
23128  فرعـی از  2787   اصلـی –  اقـای  فـرزاد  ذکاوتـی یـاور  

فرزنـد  حبیـب اهلل  به شناسـنامه شـماره   2026  صـادره از  کرمان   
در  ششـدانگ  یكباب  انبار   به  مسـاحت   182/36  متر مربع  به 
ادرس کرمـان  خیابـان  بهزاد  نبش  کوچـه  5  خریداری از محل 

مالكیـت  حسـین  بانک  توکلـی   - ردیف  0325
122  فرعـی از 2977  اصلـی  مجـزی  شـده از 4  فرعـی   از  
2977   اصلـی –  اقـای  حمیـد رضـا  خواجـه   فرزنـد  نعمـت الـه  
بـه شناسـنامه شـماره   110  صـادره از  کرمـان   در  ششـدانگ  
یكبـاب  خانـه   به  مسـاحت   310/42  متـر مربع  به ادرس کرمان  
خیابـان  خرمشـهر  5  پـالک  33  خریـداری از محـل مالكیـت  

عبـاس  اژدری   - ردیـف 0417
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 28 کرمان

6  فرعـی از  443   اصلـی –  خانـم  زهـرا پهلوانـی نـژاد   فرزنـد  
علـی اکبـر  بـه شناسـنامه شـماره  564  صـادره از  کرمـان  در 
ششـدانگ  یكبـاب  خانـه  بـه مسـاحت   678/50  متـر مربـع  بـه 
ادرس  کرمـان  رایـن خیابان  شـریعتی کوچـه   افضلی ) نوذری ( 
کوچه  اول  سـمت  راسـت  خریداری از محل مالكیت  مرتضی 

قانـع  میـر حسـینی   - ردیـف  02152
3  فرعـی از  965   اصلـی –  اقـای قاسـم ابراهیمی  فرزند  حسـین  
بـه شناسـنامه شـماره  3 صـادره از  رایـن  در ششـدانگ  یكبـاب  
خانـه  بـه مسـاحت   344  متـر مربـع  بـه ادرس  کرمـان  رایـن 
خیابـان  17  شـهریور  کوچـه  شـهید  روحـی  درب  چهـارم  
سـمت  چـپ خریـداری از محـل مالكیـت  علـی  مهـدوی  - 

ردیـف  0978  
م/الف 1053
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 دوم
نوبت

مقدمه ای برای گفت وگو با معترضان

انتشـار یـک فایـل صوتـی از اسـتاندار کرمـان در فضـای 
مجازی که در آن سـخنانی در مورد شـورا و رئیس آن مطرح 
شـده بود در فضای سیاسـی اسـتان کرمان حساسـیت هایی 
ایجـاد کـرد. شـاید همین حساسـیت ها باعث شـد تا رئیس 
شـورای شـهر در اولین نشسـت رسـمی شـورای شـهر سـعی 
کنـد پاسـخ خیلی نرمی به اسـتاندار کرمان بدهـد.  این برای 
اولیـن بـار نیسـت کـه مسـووالن بر سـر مسـائل مختلف با 
یکدیگـر بـه اختـالف برمی خورنـد و سـعی می کننـد نظـرات 
خودشـان را در تریبون هـای عمومی اعـالم کنند. طبیعتا هر 
کنشـی بـا واکنـش همـراه اسـت و هر عتابـی خطابـی را در 
پـی دارد. در مناقشـه اخیـر نمی توان به رئیس شـورای شـهر 
خـرده گرفت که چرا به اظهارات اسـتاندار پاسـخ داده اسـت. 
چـرا کـه ایـن یـک حـق بـرای هـر فـرد و نهـادی اسـت کـه 
وقتـی مـورد خطـاب قـرار می گیـرد پاسـخ دهـد. بـه عنـوان 
مثـال در آئین نامـه داخلـی مجلـس آمده که اگـر نماینده ای 
کـه در اجـرای وظایـف نمایندگـی »آزاد« اسـت در مـورد فـرد 
یـا مجموعـه ای در صحـن علنـی مجلـس سـخن بگویـد؛ آن 
فـرد و مجموعـه می توانـد تـا 2 برابـر مطالـب مطـرح شـده 
بـه آن پاسـخ بگویـد. در قانـون مطبوعـات نیـز ایـن حـق به 
رسـمیت شـمرده اسـت. در حقیقـت قانون گذار بـا این تدبیر 
می خواسـته بـاب رعایـت حقـوق افـراد حقیقـی و حقوقی را 

باز نگـه دارد.
امـا در خصوص اظهارات اسـتاندار کرمان چند نکتـه وجود دارد 

کـه مختصرا ذکر می شـود.

1- یکـی از تاکیـدات مهـم اسـتاندار محتـرم کرمـان در دوره 
فعالیـت خـود، ضـرورت نقـد و انتقاد بـود. هنوز هم ایشـان 
بـر ایـن مسـاله تاکید فراوانی داشـته و آن را مـورد تصریح و 
تاکیـد قـرار می دهنـد. طبیعتا چنیـن مدیری با ایـن روحیه 
کـه مـدام بر ضرورت نقد و انتقاد تاکید و پافشـاری می کنند 
نبایسـتی از نقد یک عضو شـورای شـهر درباره یک مجموعه 
اقتصـادی بـزرگ کـه ارتبـاط سـازمانی هم بـا اسـتاندار ندارد 
نگـران شـوند. از فایـل صوتـی اسـتاندار چنین بـر می آید که 
ایشـان اظهـارات دو هفتـه قبـل نایـب رئیس شـورای شـهر 

دربـاره پل هـا را قابـل پذیـرش ندانسـته اند. ایـن در حالـی 
اسـت کـه اصـوال این حق اعضای شـورای شـهر اسـت که در 
خصوص مسـائل شـهر اظهـار نظر و نقد نکننـد. چنانچه این 
حق از اعضای شـورای شـهر سـلب شـود؛ که دیگر ماندن در 

این مسـوولیت محلـی از اعتبـار ندارد. 

2- اعضـای شـورای شـهر منتخـب مـردم هسـتند. مـردم با 
رای مسـتقیم خـود اعضای شـورا را انتخـاب کردند. اهمیت 
رای مـردم در جمهـوری اسـالمی بر کسـی پوشـیده نیسـت. 
کل اعتبـار سـاختار سیاسـی کشـور بـه دو مقوله وابسـتگی 
دارد یکـی مـردم و دیگری اسـالمیت. آقای اسـتاندار در فایل 
منتشـر شـده خـود آنجـا کـه در مقام دفـاع از شـورای چهارم 
بـر می آیـد تاکیـد می کنـد: مگـر مـردم اشـتباه می کننـد؟ و 
آنـگاه کـه از در نقـد شـورای پنجـم وارد می شـوند می گوینـد 
مـردم اشـتباه کردنـد. این اسـتاندارد دوگانـه با هیچ منطقی 
قابل پذیرش نیسـت. مردم یا در انتخاب اشـتباه می کنند یا 
اشـتباه نمی کننـد. اگـر اشـتباه می کننـد که این موضـوع در 
قبـال همـه موارد صادق اسـت و اگر اشـتباه نمی کنند بازهم 
بـه همیـن منـوال. برخـورد دوگانـه بـا پدیده هـای یک سـان 

موضوعـی اسـت باعث بدبینـی جامعه خواهد شـد. 

3- رئیـس شـورای شـهر منتخـب منتخبـان مردم اسـت و 

از ایـن جهـت جایـگاه ریاسـت شـورای شـهر کرمـان جایگاه 
ممتـازی اسـت. در طـول ادواری کـه شـورای شـهر در کشـور 
ایجـاد شـده اسـت هیـچ کـس را نمی تـوان چـون رئیـس 
فعلی شـورای شـهر کرمان مشـاهده کرد کـه در کارنامه خود 
فعالیـت در مسـوولیت هایی چـون بخشـداری، فرمانـداری، 
مدیرکلـی اقتصـاد و دارایـی و معاونـت سیاسـی- امنیتـی 
اسـتانداری را داشـته باشـد. حتـی اگـر رئیس شـورای شـهر 
چنین سـوابقی را نیز را در کارنامه خود نداشـت، نمی بایست 

چنیـن بـی محابا مـورد هجمـه قـرار بگیرد.

4- بـه نظـر می رسـد یکـی از دالیلـی کـه همیشـه بخشـی 
از مناقشـات را میـان مسـووالن کشـور بـه دنبـال دارد عـدم 
مسـوولیت  قانـون  باشـد.  قانونـی  چارچوب هـای  رعایـت 
شـوراها را مشـخص کـرده و حتـی تاکید کرده کـه مصوبات 
شـورای شـهر برای اسـتاندار و فرماندار هم الزم االتباع است. 
ایـن نشـان دهنده اهمیت شوراهاسـت. به درسـتی از سـوی 
مسـووالن تاکیـد می شـود کـه در حـال حاضـر حجـم دولت 
بسـیار بـزرگ اسـت و بایسـتی بخشـی از کارهـای دولـت به 
مـردم واگـذار شـود. شـوراها دقیقـا چنیـن کارکـردی دارنـد. 
بخشـی از کارهـا در فرآینـد قانونـی بـه مـردم واگـذار شـده 
اسـت. امـا در برخـی مدیـران دولتـی ایـن میـل وجـود دارد 
کـه شـوراها را تحـت امر و تحت قیمومیت خویـش در آورند 

و ایـن مسـاله دقیقـا محـل مناقشـه و دعـوا خواهـد بـود. 
چنانچـه قانـون را در ایـن اختـالف مبنا قـرار دهیم با چنین 

چالش هایـی روبـرو نخواهیـم بـود. 

5- ماجـرای مناقشـه اخیـر میـان شـورای شـهر و اسـتاندار 
را بایـد بـه فـال نیـک گرفـت. گفت وگو میـان دسـتگاه های 
اجرایـی و شـوراها و یـا سـایر بخش هـا نیاز ضـروری جامعه 
اسـت. یـادم اسـت در روزهایـی کـه اعتراضـات خیابانـی 
در کشـور بـه وقـوع پیوسـته بـود اسـتاندار کرمـان از آغـاز 
گفت وگـو میـان مدیـران دولتـی  و معترضان خبـر داده بود. 
اگرچـه اقـدام خـوب و مفیـدی اسـت؛ امـا الزم اسـت ابتـدا 
میـان بخش هـای حاکمیتـی و میـان دولـت و هـواداران 
آن گفت وگوهایـی صـورت بگیـرد و بـه یـک درک مشـترک 
از وظایـف، دیدگاه هـا، دغدغه هـا و تنگناهـا برسـند. سـپس 
بـه سـراغ گفت وگـو بـا معترضـان برونـد. در چنیـن وضعـی 
ممکـن اسـت معترضان امیـد خود را به گفت وگـو با مدیران 
از دسـت بدهنـد و بگوینـد این هـا کـه تـوان گفت وگـو بـا 
خودشـان و قانـع کـردن یک دیگـر را ندارنـد چگونـه قصـد 
گفت وگـو و قانع سـازی مـا را دارنـد؟ سـوالی کـه نمی تـوان 
بـه آن خـرده ای گرفـت. طبیعتـا چنانچـه ایـن گفت وگـوی 
درونـی صـورت بگیـرد می تواند مقدمـه ای بـرای گفت وگو با 

منتقـدان و معترضـان هـم باشـد.
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7
رماندار ریگان گفت: غلظت ریزگردها در ریگان 
۳ برابر حد مجاز شد و وضعیت این شهرستان 
باقری  استین  گرفت.  قرار  ناسالم  شرایط  در 
اینکه  بیان  با  با فارس در ریگان  در  گفت و گو 
غلظت ریزگردها در ریگان ۳ برابر حد مجاز شد 
و وضعیت این شهرستان در شرایط ناسالم قرار 
گرفت، اظهار داشت: این امر مشکالت تنفسی 

برای شهروندان ریگانی به وجود آوده است. وی 
گفت: ریزگردها به همراه توفان شن در شهرستان 
ریگان از روز گذشته تاکنون 1۳ نفر را راهی مراکز 
درمانی کرده است، تمام محورهای شهرستان 
باز و تردد در جریان است اما محور روستایی 
مسدود  نیمه  گرفتگی  شن  دلیل  به  رضا  ده 
است.فرماندار ریگان از اعزام نیروهای راهداری 

برای بازگشایی راه های روستایی این شهرستان 
خبر داد و ابراز کرد: ساالنه توفان شن خسارت 
میلیاردی به راه های ریگان وارد می کند، ریگان 
در  گردها  ریز  و  بادی  فرسایش  بحران  کانون 
شرق کشور است که سه طرح ملی بین المللی 
و استانی شامل طرح بین المللی جف، نهالکاری 

استانی و مالچ پاشی در حال اجرا است.

غلظت ریزگردها
 3 برابر حد مجاز
 در ریگان

این مصوبه روی کاغذ ماند 
تا برغم همه تبلیغاتی که در 
خصوص مصوبات سفرهای 
استانی می شد، به دولت 

یازدهم به ارث برسد

بایستی اعتباراتی دولتی نیز 
برای این منطقه در نظر گرفته 

شود و در این صورت مسیر 
برای بخش خصوصی نیز 

هموارتر خواهد شد

از زمــان بــه تصویــب رســیدن منطقــه ویــژه جازموریان 
9 ســال گذشــته اســت بــا ایــن حــال ایــن مصوبــه 
ــه ای  ــده اســت. مصوب ــذ معطــل مان ــان روی کاغ همچن
کــه بــه عنــوان یکــی از دســتاوردهای دور دوم ســفرهای 
اســتانی هیــات دولــت بــه اســتان کرمــان معرفــی 
می شــد. هــر چنــد کــه برخــی پیشــینه ی ایــن طــرح را 
بــه دولــت اصالحــات نســبت می دهنــد و می گوینــد بــا 
ــد اجــرای ایــن  ــت نهــم و دهــم رون روی کار آمــدن دول

طــرح کنــد شــد. 
2۳ فروردیــن ۸۸ الیحــه ایجــاد 2۳ منطقــه ویــژه 
اقتصــادی از جملــه منطقــه ویــژه اقتصــادی جازموریــان 
ــد  ــید. 4 روز بع ــس رس ــب مجل ــه تصوی ــنجان ب و رفس
ــار  ــاص اعتب ــد و »اختص ــان آم ــه کرم ــت ب ــات دول هی
جهــت ایجــاد زیــر ســاخت منطقــه ویــژه اقتصــادی 
ــه دور دوم  ــی از 190 مصوب ــوان  یک ــه عن ــان« ب جازموری

ــد. ــوب ش ــتانی مص ــفرهای اس س
ــي  ــب شــوراي هماهنگ ــا تصوي ۸ ارديبهشــت 1۳90 ب
مناطــق آزاد محــدوده و حــوزه فعالیــت منطقــه اقتصادی 
ــی  ــع تبدیل ــان در سیســتان و بلوچســتان صنای جازموری
شــرکت  نظــر  زیــر  کــه  می شــود  اعــالم  تجــارت  و 
ــت  ــان فعالی ــت اســتان کرم ســرمایه گذاری ســهام عدال

ــرد. خواهــد ک
ایــن مصوبــه روی کاغــذ مانــد تــا برغــم همــه 
تبلیغاتــی کــه در خصــوص مصوبــات ســفرهای اســتانی 

می شــد، بــه دولــت یازدهــم بــه ارث برســد.
 12 بهمن مــاه ســال 92  فرمانــدار رودبارجنــوب از آغــاز 
ــان بعــد از 4  ــه کار مجــدد منطقــه اقتصــادی جازموری ب

ســال خبــر داد کــه هرگــز محقــق نشــد. 
ــا تســنیم تلویحــا از  ــو ب ــرادی در گفــت وگ حســن م
عملکــرد شــرکت تعاونــی ســهام عدالــت بــه عنــوان 
پیمانــکار کــه پــروژه را رهــا کــرده بــود، انتقــاد می کنــد و 
می گویــد: اســتاندار کرمــان در بازدیــد از ایــن منطقــه بــا 
ــن تصمیمــات الزم دســتور ایجــاد زیرســاخت های  گرفت

ــد. ــه را صــادر کردن ــرق منطق ــن آب و ب الزم و تأمی
ــار  ــروژه 1400 هکت ــن پ ــه ای ــان این ک ــا بی ــرادی ب م
ــاد  ــرای ایج ــد: ب ــه می کن ــم اضاف ــن را ه ــا دارد، ای زیربن
یــک منطقــه بــزرگ صنایــع تبدیلــی کشــاورزی وصادراتی 

ــود. ــا می ش مهی
 17 حــال  ایــن  بــا 
ایــن  ازاعــالم  پــس  روز 
ــر،  جلســه ای در محــل  خب
بــا  کرمــان  اســتانداری 
تکلیــف  تعییــن  هــدف 
ویــژه ی  منطقــه ی 
جازموریــان  اقتصــادی 
ــود. حســن  تشــکیل می ش
ــی  مدیرعامــل وقــت  کمال
منطقــه ویــژه اقتصــادی 
ایــن  در  جازموریــان 
جلســه  بــا بیــان ایــن کــه 

مطالعــات ایــن طــرح توســط شــرکت های متعــددی 
انجــام شــده اســت،  می گویــد: در ۳ ســفر هیــات 
ــن طــرح  ــه اســتان، تامیــن زیرســاخت های ای ــران ب وزی
ــود کــه در عمــل چنیــن نشــد. او فراهــم  تعهــد شــده ب
نبــودن آب تــا شــعاع 20کیلومتــری و عــدم تامیــن 
اعتبــار زیرســاخت ها از مشــکالت ســر راه ایجــاد منطقــه 
می افزایــد:  و  اعــالم می کنــد  جازموریــان  اقتصــادی 
ــرای ســرمایه گــذاری وجــود  بخاطــر جانمایــی رغبتــی ب
نــدارد. او مدعــی می شــود:  مجوزهــای الزم بــرای بــرق، 
ــار زمیــن  ــرای 1400 هکت محیــط زیســت، گمــرک و ... ب

اخــذ شــده اســت.

به 2۸0 لیتر آب در ثانیه نیاز داریم
در همــان جلســه حســن مــرادی فرمانــدار وقــت رودبار 
ــژه  ــه وی ــه منطق ــرای مصوب ــدم اج ــه ع ــان این ک ــا بی ب
ــد داشــت،  ــی خواه ــی در پ ــات اجتماع ــان تبع جازموری
در خصــوص تامیــن آب منطقــه ویــژه ی اقتصــادی 
جازموریــان می گویــد: از ســرجمع مجوزهــای طــرح احــرار 

5 لیتــر در ثانیــه از موتورهــای آب کــم کننــد و در پاییــن 
دســت جــاده اجــازه حفــر چــاه داده شــود. ایــن اظهــارات 
بــا واکنــش کمالــی همــراه می شــود. کمالــی می گویــد:  
مــا بــرای 1400 هکتــار زمیــن بــه 2۸0 لیتــر آب در ثانیــه 
ــژه  ــه وی ــه منطق ــال آب ب ــه ی انتق ــم. او هزین ــاز داری نی
جازموریــان را ۸/5 میلیــارد تومــان بــا دالر هــزار تومانــی 

ــد. ــالم می کن اع
ایــن اظهــارات در حالــی مطــرح می شــود کــه  معــاون 
برنامه ریــزی وقــت شــرکت شــهرک های صنعتــی کرمــان 
انتقــال آب بــه منطقــه جازموریــان را فاقــد توجیــه 
ــال آب از  ــد: انتق ــد و می گوی ــف می کن اقتصــادی توصی
ــان  ــه، میلیاردهــا توم ــن منطق ــری ای شــعاع 20 کیلومت
ــه وجــود ظرفیت هــای  ــا توجــه ب ــردارد کــه ب ــه درب هزین

بهتــر، بــه لحــاظ اقتصــادی توجیــه نــدارد.
ــه در ورودی شــهر  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب ــد نمک حمی
ــش  ــت ش ــند مالکی ــا س ــن ب ــار زمی ــت 600 هکت جیرف
دانــگ آمــاده بــرای ســرمایه گذاری اســت، افــزود: شــهرک  
صنعتــی جیرفــت  ظرفیــت تبدیــل شــدن به یــک منطقه 
ویــژه اقتصــادی بــا توجــه 
بــه مجــاورت بــا فــرودگاه، 
ــن  ــی، تامی ــه صادرات پایان
بــودن آب، بــرق و غیــره 

را دارد.
ــر  ــد ب ــا تاکی ــی  ب نمک
صنعــت،  وزارت  اینکــه 
معــدن و تجــارت از طــرح 
شــهرک های  تبدیــل 
منطقــه  بــه  صنعتــی 
حمایــت  اقتصــادی 
خاطرنشــان  می کنــد، 
ــر  ــال حاض ــد: در ح می کن
ــی  ــن در حال ــود دارد. ای ــت وج ــت در جیرف ــن ظرفی ای
اســت کــه مدیرعامــل منطقــه ویــژه اقتصــادی جازموریان 
پروســه ی تصویــب یــک منطقــه ی ویــژه ی اقتصــادی را 

می کنــد. توصیــف  زمان بــر 
اســتاندار کرمــان در ایــن نشســت بــا تاکیــد بــر 
تعییــن تکلیــف ســهام منطقــه اقتصــادی جازموریــان و 
واگــذاری ایــن ســهام از شــرکت ســهام عدالــت بــه بخش 
ــت  ــه وضعی ــی دو هفت ــد: ط ــده می ده ــی، وع غیردولت
ــان  ــه جازموری ــی منطق ــه جانمای ــک ب ــای نزدی ــاه ه چ
ــود. ــالم ش ــه اع ــی و نتیج ــه ای بررس ــط آب منطق توس

 در ایــن جلســه مدیــرکل اقتصــاد دارایــی مکلــف 
ــرای تعییــن تکلیــف مالکیــت منطقــه ویــژه  می شــود ب
جازموریــان و انتقــال ســهام پیگیــری الزم را انجــام دهــد.
دیگــر خبــری از منطقــه ویــژه جازموریــان منتشــر 
نمی شــود تــا دو ســال بعــد یعنــی 4 مهرمــاه 1۳94 
ــت  ــدن دول ــا آم ــد: ب ــوب می گوی ــار جن ــدار رودب فرمان
ــت و کار  ــدن هوی ــال برگردان ــه دنب ــا ب ــد م ــر و امی تدبی
اصلــی منطقــه ویــژه اقتصــادی جازموریــان رفتیــم کــه 

اعــالم شــد کــد اعتبــاری ایــن منطقــه حذف شــده اســت 
ــد. ــه آن ورود کن ــد ب ــط بخــش خصوصــی می توان و فق
عطــا ناوکــی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن منطقــه نقطــه 
تالقــی هفــت شهرســتان و ســه اســتان کرمــان، هرمزگان 
و سیســتان وبلوچســتان اســت، می گویــد: تاکنــون چهــار 
گــروه از بخــش خصوصــی ازایــن منطقــه بازدیــد کرده انــد 
ــه ســرمایه گذاری اقدامــی نشــده  ــرای مرحل ــوز ب ــا هن ام

ست. ا
ناوکــی می گویــد: البتــه 10 روز قبــل نیــز گروهــی 
چینــی از ســوی ســازمان عمــران کرمــان بــه منطقــه ویژه 
اقتصــادی جازموریــان آمــده و قــول دادنــد تــا ســه مــاه 

آینــده بــرای عقــد قــرارداد برگردنــد.
بایســتی  او تصریــح می کنــد: احســاس می شــود 
اعتباراتــی دولتــی نیــز بــرای ایــن منطقــه در نظــر گرفتــه 
شــود و در ایــن صــورت مســیر بــرای بخــش خصوصــی 

نیــز هموارتــر خواهــد شــد.
فرمانــدار رودبــار جنــوب بــا اشــاره بــه مزایــای منطقــه 
ایــن  می دهــد:  ادامــه  جازموریــان  اقتصــادی  ویــژه 

خــط  نزدیــک  منطقــه 
ــل و  ــت و ری ــه گاز اس لول
آن  بــرای  نیــز  فــرودگاه 

تعریــف شــده اســت. 
ــین  ــه واپس ــال 95 ب س
نزدیــک  خــود  روزهــای 
مشــاور  کــه  می شــود 
هماهنگــی ودبیــر شــورای 
ــور  ــق آزاد کش ــی مناط عال
ــد  ــان ســفر می کن ــه کرم ب
گرفتــن  رونــق  وعــده  و 
منطقــه ویــژه اقتصــادی 
دیگــر  بــار  جازموریــان 

می شــود.  مطــرح 
جعفــر آهنگــران پــس از بازدیــد از منطقــه ویــژه 
اقتصــادی جازموریــان می گویــد:  منطقــه ویــژه اقتصادی 
ــید و  ــس رس ــب مجل ــه تصوی ــال ۸9 ب ــان ، س جازموری
ــه و  ــدم توج ــل ع ــف از قبی ــل مختل ــه دالی ــال 91 ب س
پیگیــری مســئولین مربوطــه بالتکلیــف رهــا شــده بــود.
ــا ســرمایه  ــه ب ــن منطق ــان اینکــه ای ــا بی  آهنگــران ب
گــذاری 1000میلیــارد تومانــِی بخــش خصوصــی بــه 
تصویــب رســیده و  دوبــاره فعــال شــده اســت ابــراز 
امیــدواری می کنــد کــه فروردیــن 96 در ایــام عیــد نــوروز 

ــد. ــاز کن ــودر را آغ ــت رســمی خ ــه فعالی ــن منطق ای
ــن جلســه شــورای  ــاه 96،  بیســت و چهارمی 15 تیرم
گفتگــوی اســتانی دولــت و بخــش خصوصی بــا محوریت 
ــتان  ــی شهرس ــاد مقاومت ــای اقتص ــت ه ــرای سیاس اج
ــه  ــات، بهان ــر ارتباط ــا حضــور وزی ــاد ب ــت و عنبرآب جیرف
ــزوم راه  ــدد ل ــردن مج ــرح ک ــرای مط ــود ب ــی می ش خوب
انــدازی منطقــه ویــژه اقتصــادی جازموریــان توســط 

ــان. ــی کرم ــاق بازرگان ــس ات ــب زاده ریی ــدی طبی مه

کرمــان  عمــران  ســازمان  ســایت   96 اســفند   15
ــژه  ــه وی ــداث منطق ــازمان در اح ــن س ــارکت ای از  مش
ــد:   ــد و می نویس ــی ده ــر م ــان خب ــادی جازموری اقتص
شــرکت درج متولــی منطقــه ویــژه اقتصــادی جازموریان 
در نظــر دارد کــه بــا مشــارکت ســازمان عمــران کرمــان 
و منطقــه ویــژه اقتصــادی ارگ جدیــد بــم و بــا دعــوت 
از ســرمایه گــذاران عرصــه هــای مختلــف تولیــد و 
تجــارت، بســترهای توســعه فعالیــت های اقتصــادی در 
ایــن منطقــه ویــژه را فراهــم ســاخته و زمینــه اشــتغال 

ــه را فراهــم ســازد. ــی منطق بخــش عظیمــی از اهال
ــه  ــی ک ــه مطالعات ــر پای ــد: ب ــزارش می افزای ــن گ  ای
ــورت  ــان ص ــژه جازموری ــه وی ــی منطق ــکان یاب ــرای م ب
گرفتــه محــل اســتقرار ایــن منطقــه در مجــاورت جــاده 
ارتباطــی کرمــان - کهنــوج و در محــل تقاطــع ایــن 
جــاده بــا محــور ارتباطــی کهنــوج - رودبــار  قــرار گرفتــه  
ــر ، از  ــان حــدود ۳16 کیلومت ــه آن از شــهر کرم و فاصل
شــهر جیرفــت حــدود ۸5 کیلومتــر و از شــهر بــم حــدود 
200 کیلومتــر اســت. ایــن منطقــه از نقطــه شــهری 
مینــاب )اســتان هرمــزگان ( 126 کیلومتــر فاصلــه دارد 
و بــه ایــن ترتیــب در حــوزه نفــوذ ایــن شهرســتان قــرار 
گرفتــه و از ایــن طریــق بــه بنــدر عبــاس دسترســی دارد.
البتــه در ایــن گــزارش بــر  ضــرورت تســریع در تکمیل 
مطالعــات اولیــه و آمــاده ســازی امکانــات و تاسیســات 
زیــر بنایــی منطقــه ویــژه اقتصــادی جازموریــان در 
1400 هکتــار اراضــی تخصیــص یافتــه بــا مجــوز هــای 
محیــط زیســت و منابــع طبیعــی و تضمیــن و تامیــن 
ــایر  ــاز و س ــای مج ــاه ه ــه از چ ــاز منطق ــورد نی آب م
منابــع و همچنیــن گاز ،  بــرق و مخابــرات و دسترســی 
هــای جــاده ای و ریلــی قابــل حصــول ، شــورای عالــی 
مناطــق آزاد ویــژه اقتصــادی بــا تائیــد ســازمان متولــی 
منطقــه و تصویــب جــا نمایــی و نقشــه منطقــه  تاکیــد 

می کنــد. 
اول بهمــن مــاه ســال جــاری، در جلســه ســتاد 
انجــام  وعــده  رودبــار  شهرســتان  اقتصادمقاومتــی 
ــا  ــان ت ــژه اقتصــادی جازموری زیرســاخت های منطقــه وی

ــت.  ــده اس ــرح ش ــده مط ــاه آین ــک م ی
فرمانــدار رودبارجنــوب بــا بیــان اینکــه ۸0 تفاهم نامــه 
امضــا  ســرمایه گذاری 
می کنــد:  تصریــح  شــده 
ــان  در منطقــه آزاد جازموری
شــرایط حضــور ســرمایه 
کــرده  فراهــم  را  گــذاران 
زیرســاخت های  و  اســت 
منطقــه ویــژه اقتصــادی 
تــا یــک مــاه آینــده انجــام 

. د می شــو
ــاره  ــا اش ــی ب ــا ناوک عط
ــرق  ــروگاه ب ــه احــداث نی ب
۳0 مگاواتــی گازی در ایــن 
شهرســتان گفــت: زمیــن 
بــرای احــداث ایــن نیــروگاه تحویــل شــده و مجــوز الزم 

ــه شــده اســت. ــرای احــداث را گرفت ب
ــه  ــاری ب ــال ج ــاه س ــتم دی م ــران بیس ــت وزی هیئ
ــاری  ــق آزاد تج ــورایعالی مناط ــه ش ــنهاد دبیرخان پیش
ــژه اقتصــادی تغییــر مســئول منطقــه  - صنعتــی و وی
ویــژه اقتصــادی جازموریــان را تصویــب کــرده اســت. 
احمــد حمــزه نماینــده پنــج شهرســتان جنوبــی اســتان 
در صفحــه اینســتاگرامی خــود بــا انتشــار تصویــری از 
تصویب نامــه هیــات وزیــران کــه بــه امضــای اســحاق 
رســیده  جمهــور  رییــس  اول  معــاون  جهانگیــری 
اســت و حکایــت از آن دارد کــه »شــرکت ســازمان 
عمــران« مســوول منطقــه ویــژه اقتصــادی جازموریــان 
کرمــان  عمــران  ســازمان  اســت:  نوشــته   ، شــده 
ــه  ــل منطق ــتان از قبی ــق اس ــای موف ــری پروژه ه مج
ــی و  ــم صنعت ــای مه ــم و طرح ه ــد ب ــژه ارگ جدی وی
ــان  ــتگ جازموری ــزه هش ــت. حم ــتان اس ــادن اس مع
تنهــا نیســت را بــرای ایــن پســت ایســنتاگرامی خــود 

ــت.   ــده اس برگزی

گزارش صدای تاک از روند احداث منطقه ویژه جازموریان؛ 

جازموریان؛ در راه ویژه شدن
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حدیث مکرر آزادی
  شهسوار صادقی

عضو دفتر سیاسی جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان

انقـالب  پیـروزی  سـالگرد  فرارسـیدن 
اسـالمی باردگـر اذهـان وافـکار ودل هـای 
مشـتاق را متوجـه اصل اساسـی و انسـانی 
را  فرصتـی  ضمـن  در  و  کنـد  مـی  آزادی 
بوجـود مـی آورد در پیرامون حدیث شـیرین 
بحـث  مجـدد  و  مکـرر  آزادی  خجسـته  و 

شـود. گفت وگـو 
در  بشـری  عـام  ارزش هـای  از  آزادی 
و  نسل هاسـت  و  عصرهـا  تمـام  میـان 
پایـه واسـاس زندگـی انسـان را نیـز آزادی 
تشـکیل می دهد. انسـان برای کسب آزادی 
هزینه هـای  بردگـی  و  سـتم  از  رهایـی  و 
فراوانـی پرداختـه اسـت وهـزاران هـزار نفر 
در ایـن راه جـان شـیرین خـود را ازدسـت 

داده انـد.
کنـار  در  اسـالمی  انقـالب  پیـروزی  در 
فریـاد  اسـالمی  جمهـوری  و  اسـتقالل 
آزادی خواهـی طنیـن دل انگیـز و پر شـوری 
راه  ایـن  در  انسـان ها  از  و خیلـی  داشـت 
باختنـد  جـان  یـا  و  کشـیدند  مرارت هـا 
به عنـوان  اساسـی  قانـون  بـه  منجـر  کـه 
ثمـره خـون شـهدای را ه آزادی شـد. ایـن 
قانـون  نهـم  اصـل  در  اساسـی  خواسـته 
اساسـی مصـوب شـد و در آنجـا به صراحت 
آمـده: هیـچ مقامـی، حـق نـدارد بـه هیـچ 
آزادی هـای مشـروع و خـدادادی  بهانـه ای 
مـردم را حتـی با وضـع قوانین سـلب کند. 
از  و  اساسـی  ارزش  یـک  آزادی  بنابرایـن 
اصـول مصـرح قانـون اساسـی اسـت؛ امـا 
درعین حـال بـرای اداره بهتـر جامعـه یـک 
روش عقالنـی و مبتنـی بـر سـیره عقـال و 
چـه  اسـت.  خـوب  حکمرانـی  الزامـات  از 
دموکراسـی  رونـد  آن  برکـت  بـه  این کـه 
قـوام و شـتاب پیـدا می کنـد. در فضـای 
آزاد ما شـاهد تنوع و شـکوفایی اندیشـه ها 
هسـتیم و مـردم می تواننـد مطالبـات خود 
را از طریـق اصنـاف، احـزاب، انجمن هـا و 
به طورکلـی جامعـه مدنـی پـی گیـری کنند
بـه  اسـت  الزم  آزادی  بهتـر  درک  بـرای 
انـواع آزادی نیـز اشـاراتی بشـود. در یـک 
نـگاه کلـی آزادی به سـه حـوزه خصوصی و 

عمومـی و سیاسـی تفکیـک می شـود.
بیـن فـردی  از روابـط  آزادی خصوصـی 
بـدون دخالـت دولت حکایـت می کند نظیر 
خانـواده و مالکیـت. آزادی عمومـی بیـن 
عمـوم رایـج اسـت گرچـه افـراد به صـورت 
فـردی هـم از آن بهـره می برنـد مانند آزادی 

بیـان و...
آزادی سیاسـی بـه مقولـه حـق تعییـن 
مشـارکت  انتخابـات،  آزادی  سرنوشـت، 
سیاسـی و نظـارت بـر دولـت و روندهـای 

دارد. تعلـق  جـاری 
بدیهـی اسـت تمـام این امـور از مجاری 
قانـون معنـا و مفهوم واقعـی پیدا می کند. 
همان گونـه  نمی توانـد  هیچ کـس  ولـی 
را  مـردم  مشـروع  آزادی هـای  شـد  گفتـه 
سـلب و محـدود کنـد. امـا ایـن امـر جنبـه 
آرمانـی دارد و در عمـل خالف آن کم بیش 
دیده شـده  دولت هـا  سـاختار  به تناسـب 
اسـت و راه مقابلـه بـا چنیـن آسـیب های 
نسـبت  مـردم  عافیـت سـوزی حساسـیت 
حقوقشـان و پیگیـری از طریـق تحـزب و 
تکوین جامعه مدنـی به عنوان حافظ آزادی 
اسـت. ناگفتـه نمانـد فقـدان آزادی یعنـی 
فقـدان خیـر و بـرکات فراوانـی کـه بیـان 
شـد و بدتر از همه اسـتقرار اسـتبداد اسـت 
کـه این شـجره خبیثـه هـزاران مصیبت به 
همـراه دارد. پس اگـر در قالب ارزش آزادی 
را بـاور نداریـم؛ امـا ازلحـاظ روش بایـد آن 
حرمـت نهـاده و ایـن درخـت خـوش ثمر را 
باجـان و حتـی خـون دل آبیـاری کنیم تا از 
ثمـرات آن بهره منـد شـویم و خالصـه بـاور 

کنیـم »توسـعه همـان آزادی اسـت«

رزم حسینی دیر رسیده است
  محبوبه فیروزآبادی

شـاید  اسـت.  آمـده  دیـر  دولـت  دو  او 
اگـر در زمـان دولـت نهـم و دهم اسـتاندار 
خـودش  بـرای  هـم  بـود،  شـده  کرمـان 
بهتـر بـود و هـم بـرای اسـتان و هـم برای 
همفکرانـش. البتـه  با قطعیـت نمی توانم 
بگویـم کـه مثـاًل از دهمـرده موفق تر بود یا 
نـه؟ امـا مطمئن هسـتم که او دیر رسـیده 

است. 
فهمیـدم  وقتـی  بـار  نخسـتین  را  ایـن 
کـه یـک سـفر دوروزه با او هم سـفر شـدم. 
بردسـیر.  افتادیـم و رفتیـم  راه  از کرمـان 
سـر راه سـری بـه کارخانـه سـیمرغ زدنـد 
و همان جـا دسـتوراتی صـادر کردنـد بـرای 
آسـفالت کـردن بخشـی از مسـیر منتهـی 
بـه کارخانـه سـیمرغ. مدیرانـی کـه در این 
بـا  می کردنـد  را همراهـی  اسـتاندار  سـفر 
بـرادر اسـتاندار و رئیـس کارخانـه سـیمرغ 
پیمـان بسـتند کـه در اسـرع وقـت چنیـن 
کننـد. البتـه نمی دانـم نتیجه اش چه شـد. 
رزم  صالـح  محمـد  سـیرجان.  رفتیـم 
حسـینی آنجـا نمایشـگاه برگـزار کـرده بود. 
رفتیم بازدید نمایشـگاه ایشـان. جلسـه ای 
شـد.  برگـزار  فرمانـداری  در  البتـه  هـم 
ارزوییـه و بافـت مقاصـد بعـدی سـفر مـا 
بودند. بازدید از بیمارسـتان ناتمام بخشـی 
بیمارسـتان  بـود.  سـفر  برنامـه  ایـن  از 
فاضـالب  مثـل  زیرسـاختی  مشـکالت 
داشـت. اسـتاندار دسـتور داد بایـد تـا مـاه 
پاسـخ  شـود.  افتتـاح  بیمارسـتان  آینـده 
نماینـده دانشـگاه علـوم پزشـکی ایـن بود 
کـه فقـط تجهیـز بیمارسـتان بیـش از یک 
مـاه زمـان می بـرد. فرمـان امـا همـان بود. 
کاغـذی  بیمارسـتان   اتـاق  یـک  در  روی 
را  همـان  رزم حسـینی  بـود.  نصب شـده 
کنـد و پشـتش مصوبـه نوشـت و دسـتور 
علـوم  دانشـگاه  نماینـده  نماینـدگان،  داد 
پزشـکی و ... امضـا کننـد. رو کـرد بـه مـن 
و گفـت عکـس بگیـر! ایـن لحظـه بایـد در 
تاریـخ ثبـت شـود. دیگر مطمئن بـودم که 

رزم حسـینی دیـر آمـده اسـت. 
مصوبات جلسـات مثلث توسـعه به زعم 
مـن عجوالنـه و بدون در نظـر گرفتن نقطه 
می گرفـت.  صـورت  کارشناسـی  نظـرات 
بـرای همیـن خبر عـدم اجرای بسـیاری از 
مصوبـات را که می شـنیدم تعجـب نکردم. 
از شـما چه پنهـان برخی مدیـران کلی هم 
کـه رزم حسـینی را در ایـن سـفر همراهـی 
خلق السـاعه  تصمیمـات  از  می کردنـد 
کارشناسـی نشـده خرسـند نبودنـد امـا بـه 
او اعتراضـی هـم نمی کردنـد- اقـاًل در ایـن 
سـفر اعتراضـی نکردنـد-  حاال کـه دارم این 
یادداشـت را می نویسـم آن هـا راهشـان را 
اسـتان  اجرایـی  بدنـه  از  و  کرده انـد  جـدا 

رفته انـد. 
سـفری  هیـچ  در  را  رزم حسـینی  دیگـر 
نکـردم.  همراهـی  خبرنـگار،  به عنـوان 
پوپولیسـم بیـداد می کـرد. روزی کـه یکـی 
از مدیـران نزدیـک بـه اسـتاندار، نرفتـن به 
ایـن سـفرها را بـه خسـته شـدنم نسـبت 
داد و گفـت ببیـن مـا چقـدر کار می کنیم. 
فقـط لبخنـدی زدم و گفتـم آن سـفر فقـط 
خسـتگی داشـت. پاپـی حرفم نشـد شـاید 

هـم متوجـه منظـورم نشـد. بگذریـم.
اسـت؛  رسـیده  دیـر  حسـینی  رزم 
ادلـه   و  ادعایـم شـواهد  ایـن  بـرای  حـاال 
برمی گـردد  آخرینـش  دارم.  بیش تـری 
نماینـده  قامـت  در  ایشـان  اظهـارات  بـه 
دولت در اسـتان در نشسـت بـا نمایندگان 

جـوان!   سـمن های 
فایـل صوتـی کل جلسـه را گـوش دادم 
واقعـًا  بیایـد.  دسـتم  جلسـه  فضـای  تـا 
ایـن  اسـت.  رسـیده  دیـر  رزم حسـینی 
ادبیـات نمی توانـد ادبیـات نماینـده دولت 

تدبیـر و امیـد باشـد. 

صدای تاک گزارش می دهد

پایان مشروط قهر نمایندگان استان
نمایندگان استان 24 ساعت پس از اعالم عدم همراهی خود 

با رئیس جمهور در سفر به استان کرمان موضع خود را تغییر دادند

نمایندگان اسـتان کرمان 24 سـاعت پس 
از آنکـه اعـالم کردند که حسـن روحانی را در 
سـفر به کرمـان همراهی نخواهنـد کرد؛ پس 
از برگـزاری جلسـه ای مشـترک بـا اسـتاندار 
کرمـان موضـع خـود را بـه صـورت مشـروط 

تغییـر دادند. 
آنگونـه کـه یحیـی کمالی پـور سـخنگوی 
مجمـع نماینـدگان اسـتان کرمـان به ایسـنا 
ضمـن  پنج شـنبه  روز  نماینـدگان  گفتـه 
رییس جمهـور  روحانـی  دکتـر  از  اسـتقبال 
محتـرم در کرمـان، وزراء کابینـه دولت تدبیر 
و امیـد را در سـفر بـه شهرسـتان های اسـتان 

همراهـی خواهنـد کـرد.
مجمـع  سـخنگوی  امـا  یکشـنبه  روز 
نماینـدگان اسـتان کرمـان گفتـه بـود که »با 
نظـر موافـق اعضـای مجمـع مقـرر شـد بـه 
دلیـل عملکـرد ضعیف دولت، عـدم همکاری 
بـا نماینـدگان بـرای رفـع مشـکالت مـردم و 
همچنیـن مشـورت بـا نماینـدگان مجلـس 
در تصمیمـات اسـتانی مجمـع نماینـدگان ، 
رئیـس جمهور را در سـفر اسـتانی بـه کرمان 

همراهـی نخواهنـد کـرد.«
سـخنگوی مجمـع نماینـدگان در اظهارات 
خـود توضیـح نـداده کـه ظـرف 24 سـاعت 
چگونـه ارزیابـی آنهـا درباره آنچه کـه عملکرد 
ضعیـف دولـت توصیـف شـده تغییـر کـرده 

است؟

اگر طبق برنامه پیش برود رئیس جمهور 
را همراهی می کنیم

در همیـن زمینـه احمـد حمـزه نماینـده 
5 شهرسـتان جنوبـی اسـتان در پاسـخ بـه 
ایـن سـوال کـه چـه مسـائلی باعـث شـد که 
کننـد،  اتخـاذ  موضعـی  چنیـن  نماینـدگان 
ضمـن عدم ارائه پاسـخ مشـخصی به صدای 
تاک گفت: مشـکالتی بوده اسـت که باالخره 
اسـتاندار کرمـان امروز )دوشـنبه( در مجلس 
و  انجـام  صحبت هایـی  و  یافتنـد  حضـور 
کدورت هـا رفـع شـد و اگر طبـق برنامه پیش 
رود رئیس جمهـور را همراهـی خواهیـم کـرد 

و مشـکلی نیسـت.
احمـد حمـزه دربـاره جزییـات این جلسـه 
نیـز گفتـه »اگر صـالح بود سـخنگوی مجمع 

در صحبت هایـش اعـالم می کـرد«
نماینـدگان  تصمیـم  ایـن  علـت  حمـزه 
اسـتان را »یکسـری مسـائل دیگـر« می دانـد 
کـه »سـخنگو به مرورزمـان اعـالم می کننـد.«
می کنـد  تاکیـد  مجلـس  نماینـده  ایـن 
»فعـاًل« مسـئله حل شـد و »احتمـاال مجمع 
بـه  سـفر  در  را  رئیس جمهـور  نماینـدگان 

کـرد.« خواهنـد  همراهـی  کرمـان 
علـی اسـدی ُکـُرم نماینـده شـهربابک در 
مجلـس شـورای اسـالمی »بی برنامگـی« را از 
دالیـل تصمیم نماینـدگان اسـتان می داند و 
بـه صـدای تـاک می گویـد: قبـاًل نماینـدگان 
جلسـه ای را با حضور اسـتاندار داشـتند و در 
آن جلسـه بـا توجـه به مشـکالت هـر منطقه 
خواسـتار ایـن شـدیم تـا وزیـر مربوطـه یـا 

نماینـده رئیس جمهور در سـفر رئیس جمهور 
بـه کرمـان بـه آن منطقـه سـفر کنند.

پریـروز  می گویـد:  شـهربابک  نماینـده 
برنامـه رئیس جمهـور را مشـاهده کردیـم و 
متوجـه شـدیم بـا آن برنامـه ای کـه قبـاًل مـا 
ارائـه کردیـم تطابـق نـدارد، اعـالم کردیم که 
چـرا ایـن ناهماهنگی به وجود آمده اسـت و 
بـه اطالع نمایندگان نرسـاندند، بـرای همین 
اعـالم کردیـم مـا رئیس جمهور را در سـفر به 

کرمـان همراهـی نخواهیـم کرد.
ایـن نماینـده مجلـس به جلسـه مشـترک 
نماینـدگان با اسـتاندار کرمان اشـاره می کند 
و می گویـد: اسـتاندار ناهماهنگی هـا را قبول 
کردنـد و قـول داد بعدازظهر امروز که در دفتر 
ریاسـت جمهوری بـا رئیس جمهـور و رئیس 
دفتـر او مالقـات دارد برنامـه نماینـدگان را 
مطـرح خواهد کرد و نمایندگان هم موافقت 
کردنـد در صورت عملیاتی شـدن برنامه شـان 

رئیس جمهـور را همراهـی خواهنـد کرد. 
حسـن روحانـی قـرار بـود روز دوشـنبه به 
اسـتان کرمـان سـفر و ضمن افتتـاح چندین 
پـروژه صنعتـی در سـیرجان سـخنرانی کنـد. 
سـخنگوی  مصاحبـه  از  پـس  سـاعاتی  امـا 
مجمـع نماینـدگان اسـتان، مدیـرکل روابـط 
سـفر  کـه  کـرد  اعـالم  اسـتانداری  عمومـی 
رئیـس جمهـور به دلیل شـرایط جـوی و لغو 
پروازهـا به زمان دیگری موکول شـده اسـت. 
بـر ایـن عقیده انـد  موضوعـی کـه بسـیاری 
کـه بـه نامسـاعد بودن شـرایط جوی آسـمان 
سیاسـت کرمان هـم بی ارتباط نبوده اسـت!

یادداشت

صدای تاک/ گروه سیاست: 

یادداشت

جشن سده آئینی کهن
  یداهلل اسالمی

عضو شورای راهبردی جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان
کهن تریـن جشـن ایرانـی؛ جشـن پیدایش 
آتـش اسـت؛ و اگـر نیک بنگریـم آتش بنیان 
هسـتی را دوام بخشـیده و اسباب آنچه امروز 
هسـت از شـناخت و موهبت آتش است. اگر 
بـه پیرامـون بنگریـم در همه جـای زندگی ما 
نقـش آتش پیداسـت؛ و کشـف آتـش مبنای 
بزرگـی برای دگرگونی در زیسـت انسـانی بوده 
اسـت. پیدایـش آتـش گام نخسـت پیدایش 
ابـزار زندگـی مدنـی اسـت. آتـش دگرگونـی 
زندگـی آدمیـان را رقـم زده اسـت. اگـر آتـش 
نبودنـد.  هسـت  کـه  این هایـی  همـه  نبـود 
پاسداشـت این کشـف نه به معنای پرسـتش 
آتـش اسـت کـه بـه معنـای گرامـی داشـت 
این کشـف بزرگ انسـانی اسـت. درگذشته ای 
زندگـی  محـل  روسـتای  در  دور  نه چنـدان 
)گوغر( سـه شـب برای مراسم جشـن سده در 
نظـر گرفته می شـد. مردم از روزهـای پیش از 
مراسـم برای گـردآوری بوته و خار و خاشـاک 
و به اصطـالح جـاز به دشـت و دمن می رفتند. 
کوهـی از بوته هـای در میـدان وسـط آبـادی 
بـا  آتش افـروزی  انباشـته می شـد.  روی هـم 
سـاز و دهـل همراه بـود. همه هـم می آمدند. 
گوی هـای پارچـه ای کـه چنـد روزی هـم در 

نفت خوابانیده و به نفت آغشـته شـده بودند 
جـای ترقه هـا و نورافشـانی های امـروزی در 
دسـت بچه ها به هوا پرتاب می شـد و شـادی 

همه جـا را دربـر می گرفـت. 
در بیشـتر روسـتاها ایـن مراسـم باشـکوه 
جشـن  ولـی  می شـد  برگـزار  هرچه تمام تـر 
اصلـی از ایـن سـه شـب در روسـتای مرکـزی 
برگـزار می شـد. هماهنگـی و همبسـتگی در 
برگـزاری جشـن هـم جـای خـود را داشـت. 
یـادآوری ایـن نکتـه هـم بـد نیسـت کـه در 
محـل زندگـی مـا همـه مسـلمان و شـیعه 

بودنـد ولـی در برگـزاری جشـن سـده بیشـتر 
کـه مراسـم  بودنـد  پیشـتاز  همـان کسـانی 
به هرحـال  برگـزار می کردنـد.  را هـم  عاشـورا 
بـه همـه ی  را  باسـتانی  بـزرگ  ایـن جشـن 
باورمنـدان سـنت های کهـن ایرانی شـادباش 
گفتـه وامید که شـور شـادی بـه خانواده های 
ایرانـی برگـردد؛ و پاسداشـت سـنت های کهن 
قـرار  موردتوجـه  انسـانی  میـراث  به عنـوان 
گیـرد. در کرمـان هـم همه سـاله ایـن جشـن 
باشـکوه برگـزار می شـود؛ و گویا باشـکوه ترین 
جشـن سـده همان جشن سـده کرمان باشد.


