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72 ساعت برای راه اندازی سیستم 
صوتی سخنرانی  امام کار کردیم

3

»صدای تاک« از اختیارات
 استاندار گزارش می دهد

صاحب اختیار
7

محمد فرشاد: 

برخالف شایعه ها هیچ 
پروژه  ای در شهر 
کرمان تعطیل نیست

6

سخنگوی شورای استان کرمان:

 تعامل خوب اعضا
 از نقاط قوت شورای 
پنجم استان است

8

روایت عضو هیأت بازرسی جمعیت توسعه و آزادی از روزهای انقالب

ابوالفضـل کارآمد برایم حکم اسـتادی دارد. 
هرچـه باشـد اولین نوشـته هایم در نشـریه ای 
چـاپ شـد کـه او سـال ها بـرای آن زحمـت 
کشـید: نسـل آفتـاب. یـادم می آیـد روزهایـی 
کـه ذوق نوشـتن و خبرنـگاری تمـام وجـودم 
توصیـه  بـا  داشـتم  تصمیـم  بـود  گرفتـه  را 
یکـی از آشـنایان بـروم در نسـل آفتـاب و بـا 
آنهـا همـکاری کنـم. شـنیده بودم کـه کارآمد 
نظامـی تـازه بازنشسـته اسـت. قـدری تـوی 
ذهنـم دغدغـه پیـدا کـرده بـودم. کـه نکنـد 
بـا یـک آدم خشـک و عبـوس طـرف باشـم؛ 
نـه اینکـه همـه نظامی هـا اینگونه انـد؛ مـن 
اینجـوری فکـر می کردم. انگار تـوی دلم رخت 
می شسـتند. دل را یـک دلـه کـردم. و رفتـم 
در زدم و گفتـم می خواهـم بشـوم خبرنـگار 

افتخـاری نسـل آفتـاب.
قبـول کـرد و قـرار شـد رفـت و آمـد کنم تا 
فضا دسـتم بیایـد. چیزهایی هم می نوشـتم. 
راسـتش چندباری نوشـتم و چاپ نشـد. ولی 
کـم نیـاوردم. دوبـاره نوشـتم. تـا یکـی از آنها 

چاپ شـد. 
وقتـی اولیـن مطلـب منتشـر شـده خودم 
را دیـدم؛ داشـتم بـال در مـی آوردم. راسـتش 
را بخواهیـد فکـر می کـردم آدم مهمـی؛ نـه 
اینقـدر توهم نداشـتم ولی فکر می کـردم آدم 

متفاوتـی شـده ام. 
چند نسـخه از نشریه را می گرفتم و می زدم 
زیـر بغلـم و می بـردم خانه. مادر خـدا بیامرزم 
هـم کـه شـنیده بـود مدیـر نسـل آفتـاب از 
بچه هـای جنـگ اسـت و بـرادر شـهید اسـت 
خیالـش بابـت رفـت و آمد مـن آسـوده بود و 
بـدش هـم نیامـده بـود؛ که سـرم گرم اسـت.
خالصه پاتوقم شـده بود دفتر نسـل آفتاب. 
سـعی می کـردم رفـت و آمدم به قاعده باشـد 
ولـی چـه معلـوم شـاید بعضـی اوقـات افراط 
کرده باشـم و آقـای کارآمد را دق داده باشـم. 

آن روزهـا صفحه بنـدی نشـریات بـه راحتی 
امـروز نبود. صفحات روزنامـه را روی صفحات 
شـطرنجی بزرگـی می بسـتند. ابتدا متـن را در 
محیـط زرنـگار تایـپ می کردند. وینـدوز هنوز 
جـا نیفتـاده بـود و مظهـر نوگرایـی بـود! بعـد 
پرینـت  می کردنـد؛  بنـدی اش  سـتون  آنجـا 
می گرفتنـد؛ قیچـی می زدنـد و می چسـباندند 
وسـط آن کاغـذ بـزرگ. حاال چشـمتان روز بد 
نبینـد کـه صبـح روزنامـه را نـگاه می کـردی و 
می دیـدی تیترش کج شـده به سـمت پایین. 

خـوب چـاره چـه بود.
دیـدن صفحـه بنـدی برایـم لـذت بخـش 
بـود. و سـعی می کـردم روزهـای صفحه بندی 
بـروم آنجـا و نگاهی بکنـم. گاهی کمکی هم 
مـی دادم. خالصـه جـا پایـم بـاز شـده بـود و 

مطالبـم مرتـب چـاپ می شـد. البتـه االن که 
فکـر می کنـم می بینم مطالبم نـه تنها چنگی 
به دل نمی زد بلکه خیلی ضعیف و بالنسـبت 
همـه نـو خبرنـگاران چرنـد بـود! ولـی کارآمـد 
آن هـا را چـاپ می کـرد. زیـر سـبیلی و مرامی. 
بـرای اینکـه دلم گرم باشـد و بـرای اینکه من 
را تشـویق کـرده باشـد. چنـد ماهی گذشـت و 
دسـتم آمـد کـه کارآمـد آن چیزی کـه فکرش 
را کـرده بـودم نبـود. مهربـان و رئوف بـود. اما 

با انضبـاط و دیسـپلین نظامی.
حـاال همـه این هـا را سـر هـم کـردم تـا به 
برسـم به اصل ماجرا. ماجرای یک شـرمندگی 

بـرای من. 
چنـد وقـت قبـل بـود کـه آقـای لطیـف کار 
ضمن یادداشـتی اشـاره کـرد که آقـای کارآمد 

مریـض اسـت و در مقایسـه بـا فعالیتـی کـه 
قبـل از مریضـی داشـته می شـود گفـت خانه 

نشـین شـده است.
تماس گرفتم تا حالش را بپرسـم. سـر درد 
و دلـش بـاز شـد. تاکیـد داشـت گالیه هایش 
یـک  و  یک سـال  در  می گفـت  اسـت.  کلـی 
ماهی که گوشـه خانه اسـت کسـی احوالی از 
او نپرسـیده اسـت. می گفت و راست می گفت 
کـه اصحاب فرهنـگ و مطبوعات نباید اینقدر 
از حـال یک دیگـر بـی خبـر باشـند. می گفـت 
و مـن خجالـت می کشـیدم. می گفـت و مـن 
دلـم می خواسـت زمیـن دهـان باز کنـد و من 

را قـورت دهد. 
شـاید گالیه هایـش دربـاره سـایر دوسـتان 
اهـل فرهنـگ قابـل اغمـاض و چشم پوشـی 

بـود امـا دربـاره مـن هرگـز اینگونـه نبود. 
مـن مقصـر بـودم کـه در طـول ایـن ماه ها 
احوالـی از او نپرسـیده بـودم؛ هرچـه باشـد او 
اولیـن کسـی بـود کـه مطالـب مـن را چـاپ 
و  فرهنـگ  مدیـرکل  اتفـاق  بـه  دیـروز  کـرد. 
ارشـاد اسـالمی رفتیـم و چنـد دقیقـه ای را به 

گذراندیـم.  احوال پرسـی 
وقتـی داشـت از روزهـای رفتـه می گفـت 
لحظاتـی بغـض گلویـم را فشـار داد. کسـالت 
و بیماری هـای پـی در پـی، حسـابی حالش را 
گرفتـه بـود. همیـن باعث شـده بود تـا کرکره 

نسـل آفتـاب را پایین بیـاورد. 
وقتـی داشـت از عکس هـای آفتابی اش که 
یـادگار دوران جنـگ بودنـد سـخن می گفـت؛ 
رفـت سـمت سـرمقاله های سیاسـی  ذهنـم 
دردمندانـه اش در سـال های دولـت اصالحات. 
در  را  سـرمقاله ها  سیاسـی ترین  از  یکـی 
کرمـان او می نوشـت و در مقـام انتقـاد کامال 
مشـی اش  اگرچـه  می کـرد.  عمـل  مسـتقل 

بـود. اصالح طلبـی 
در میانـه بحـث بـه فعالیت هـای سیاسـی 
مـن اشـاره ای کرد. مشـخص بود کـه فعالیت 
سیاسـی مـن را نمی پسـندند. بـه نظـرم ایـن 
موضـع اش هـم ناشـی از گالیـه اش از روزگار 
بـود و آنچـه که طی این سـال ها تجربـه کرده 

است. 
و  گذشـتم.  مسـاله  کنـار  از  هـم  مـن 
نخواسـتم آن دیـدار صمیمانـه را تبدیـل بـه 
جلسـه احتجاج کنم. ادب هـم اجازه نمی داد. 
ابوالفضـل کارآمـد خبـر داد کـه قـرار اسـت 
کتابی به زودی از او منتشـر شـود. خبر خوبی 
اسـت. کاش کارآمـد دوبـاره بـه عرصه فرهنگ 
و مطبوعـات بازگـردد. مالقـات بـا ابوالفضـل 
کارآمـد حالـم را خـوب کرد. بیخود نیسـت که 
می گوینـد ایـام خـوش آن بـود که با دوسـت 

به سـر شـد.

برای ابوالفضل کارآمد و این روزهایش 

ابری نباشی مرد آفتابی! محمدرضانژادحیدری

گزارش میدانی »صدای تاک« از منطقه زلزله زده جور کوهبنان

چادرنشینی 
در سرمای استخوان سوز

فرا رسیدن سالگرد 
انقالب اسالمی 

مبارک باد
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نامطلوب  جانمایی  گفت:  کرمان  شهردار 
ایجاد  بر  عالوه  غیرانتفاعی  مدارس  برخی 
به  ترافیکی در محدوده  مدارس، موجب  گره 

مخاطره افتادن دانش آموزان نیز شده است.
سیدمهران عالم زاده با بیان این که  توجه به 
محتوای فضای آموزشی ضرروی است، با بیان 
اینکه فضاهای آموزشی در طرح های تفضیلی 

متوازن  رشد  می شوند،  جانمایی  جامع  و 
فضاهای آموزشی را ضروری دانست . 

وی توجه به موضوعات ترافیکی در جانمایی 
فضاهای آموزشی را نیز الزم دانست و گفت: 
جانمایی نامطلوب برخی مدارس غیرانتفاعی 
عالوه بر ایجاد گره ترافیکی در محدوده  مدارس، 
موجب به مخاطره افتادن دانش آموزان نیز شده 

است. شهردار کرمان با تأکید بر اینکه فضاهای 
استقرار  حادثه خیز  نقاط  در  نباید  آموزشی 
پیدا کنند، عدم استقرار فضاهای آموزشی در 
محله های پر سروصدا را نیز ضروری دانست و 
گفت: در طرح های تفضیلی و جامع به تمام 
آنچه  عمل  در  اما  می شود،  توجه  موارد  این 

ساری و جاری است، قابل نقد است.

انتقاد از جانمایی 
نامطلوب برخی 
مدارس غیرانتفاعی 
در شهر کرمان

سیاست در هفته ای که گذشتفرا خبر

۶۰ درصد جامعه ایرانی هنوز به اصالح پذیر بودن شرایط کشور اعتقاد دارند
تغيير صحنه برخورد با ايران

جاوید قربان اوغلی دیپلمات سابق در روزنامه شرق 
نوشت: در خوش بينانه ترين حالت سه سال باقي مانده 
از رياست ترامپ بر کاخ سفيد دوره اي سخت و پرتنش 
خواهد بود و بايد اين دوره را باتدبیر و کمترين هزينه 
پشت سر گذاشت. در کنار اين تحوالت، منطقه متشنج 
خاورميانه نيز در حال تبديل شدن به مکاني براي آغاز 

مجدد جنگ سرد در مناسبات جهاني است.
مديريت اين دوره نيازمند الزاماتي در سياست خارجي 
و البته در مديريت داخل کشور در موضوعات اقتصادي، 
سياسي و فرهنگي است. داخل کشور نيازمند بازگشت 
به شرايطي است که رشته هاي وحدت ملي را تحکيم 
کند. از ياد نبريم که در ٤٠ سال گذشته وحدت مردم 
خنثی  و  نفس گير  و  سخت  عقبه هاي  از  عبور  ضامن 
کردن توطئه ها بوده است. ضروري است با کنار گذاشتن 
همه  از  عطوفت  با  آن  کردن  جايگزين  و  اختالف ها 
براي تحکيم رشته هاي  کارآمد کشور  نيروهاي اليق و 
در سياست  استفاده شود.  مودت و وحدت و همدلي 
خارجي چنانچه مالحظه شد تدبير حاکميت در رويکرد 
نرمش قهرمانانه و جهت گيري درست دولت و بهره گيري 
از ديپلماسي هوشمندانه و کارآمد، کشور با حفظ حقوق 
حقه خود توانست با حفظ عزت و کرامت ملي، مناقشه 
هسته اي را پشت سر بگذارد و با دستيابي به توافق با 
شش قدرت جهان، کشورمان را در حاشيه امن قرار دهد. 
امروز نيز در مواجهه با ماجراجويي هاي ترامپ نيازمند 
همان تدبير و برهم زدن ائتالف هايي هستيم که آمريکا 
در قالبي ديگر در حال شکل دهي عليه کشورمان است. 
با  برخورد  تغيير صحنه  با  کرد  ...آمريکا تالش خواهد 
ايران، مواضع کشورهاي حامي برجام در رابطه با ايران 
و  منطقه  تحوالت  زمینه  در  دهد.  قرار  تأثير  تحت  را 
اتهام زنی ترامپ به ايران، پيروزي هاي عراق و سوريه بر 
داعش و نقش برجسته ايران در اين دستاورد، فرصت 
مناسبي براي انعطاف در سياست هاي منطقه اي ايران 
در رابطه با کشورهاي منطقه و برهم زدن ائتالف هاي 
گذشته را فراهم کرده است که اين تحوالت را در راستاي 
منافع خود تفسير مي کنند. از اين رو بازگشايي کانال هاي 
دشواري هايي  باوجود  برد،  برد-  منطق  براساس  مذاکره 
که ناشي از عمیق شدن کدورت هاست، هنوز مي تواند 
راهکار مناسبي براي ناکارآمدکردن سياست هاي آمريکا 
براي استفاده ابزاري از کشورهاي منطقه براي برخورد با 

ايران باشد.

مالیات را چه کسی باید بگیرد؟
نوشت:  اطالعات  روزنامه  سردبیر  خانی  علیرضا 
مطالبی  دیروز  مطبوعاتی  مصاحبه  در  رئیس جمهوری 
دو  این مجال،  در  کرد.  بیان  اهم مسائل کشور  درباره 

موضوع مطرح شده توسط ایشان را اندکی می کاویم.
بدهند.  مالیات  باید  همه  گفت:  روحانی  آقای   ۱
از مالیات  نباید  هیچ کس و هیچ نهاد و هیچ بخشی 
معاف باشد. این را در جلسه ای که داشته ایم، رهبری هم 
تأکید داشته اند. نباید مالیات آن ها که مالیات می دهند 
را بیشتر کنیم، بلکه باید از آن ها که مالیات نمی دهند 

بستانیم.
در این که همه باید مالیات بدهند، شکی نیست اما 
مگر وظیفه مالیات ستاندن به عهده دولت نیست؟ پس 
غبن  بر  عالوه  عده ای،  ندادن  مالیات  نمی ستاند؟  چرا 
بزرگ ترین  از  یکی  می کند،  کشور  متوجه  که  زیانی  و 
مصادیق »احساس تبعیض« است. وقتی گروهی مالیات 
می کنند.  زیان  احساس  می دهند  که  آن ها  نمی دهند، 
امور مالیاتی می گوید ساالنه ۳۰۰ هزار  رئیس سازمان 
میلیارد لایر فرار مالیاتی شناخته شده داریم. خود آقای 
 ۱۲ ساالنه  می کند  اعالم  مصاحبه ها  همه  در  روحانی 
میلیارد دالر کاالی قاچاق وارد کشور می شود. اگر میزان 
فرار مالیاتی کاالی قاچاق را فقط ۱۰ درصد در نظر بگیریم، 
ساالنه ۲ ر ۱ میلیارد دالر معادل ۶۰ هزار میلیارد لایر زیان 
ملی از بابت نپرداختن مالیات وارد می شود. مجموع دو 
رقم فوق معادل ۱ ر ۳ درصد کل بودجه سال ۹۶ است. 
معنی شفاف و ساده گزاره های فوق آن است که ساالنه ۱ 
ر ۳ درصد از درآمد ملی به جیب یک گروه خاص می رود. 
آیا این زائل کردن بیت المال نیست؟ آیا این بیشتر کردن 
شکاف طبقاتی نیست؟ آیا این پولدارتر کردن پولداران 
دولت  چرا  هست  اگر  نیست؟  فقیران  کردن  فقیرتر  و 

نمی تواند جلو این وضع را بگیرد؟

ریاسـت  اسـتراتژیک  بررسـی های  مرکـز  رئیـس 
جمهـوری بـا اشـاره بـه نتایـج حاصـل از نظرسـنجی های 
انجـام شـده دربـاره اتفاقـات دی مـاه ۹۶ اظهار کـرد: باید 
بـاور کنیـم کـه ایـن اعتراضـات یک هشـدار جـدی برای 
تصمیـم گیـران بـود؛ معلوم نیسـت که چه تعـداد از این 
هشـدارهای جـدی دیگـر خواهیـم داشـت امـا آنچـه کـه 
معلـوم اسـت ایـن اسـت کـه اگر ایـن هشـدارها را جدی 

نگیریـم بـا فاجعـه مواجـه خواهیم شـد.
بـه گـزارش ایسـنا، حسـام الدیـن آشـنا گفـت: بیـش 
از نیمـی از پاسـخ دهنـدگان بـه نظرسـنجی ها اعتراضات 
را مشـروع و نارضایتـی اقتصـادی را علـت آغـاز  آنهـا می 
دانند. از نظر پاسـخگویان این اعتراضات حاصل انباشـت 
مطالبات و نارضایتی های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
در طول سـالها و دهه های گذشـته بود و اگر روند کنونی 
اصـالح نشـود، پیـش بینـی میکنیم کـه در آینده شـاهد 
وقوع اعتراضات بیشـتری در حوزه های گوناگون باشـیم. 
بنـا بـه نحـوه مواجهـه بـا اعتراضـات ممکـن اسـت بـا 
ورود دهک هـای پاییـن جامعـه بـه اعتراضـات واحتمال 

افزایـش جدی خشـونت مواجه شـویم.
آشـنا در ادامه این نشسـت با تاکید بر اینکه در صورت 
ادامـه وضـع موجـود احتمـاال همـه بازنـده خواهنـد بود، 
اظهـار کـرد: ۶۰ درصـد جامعـه ایرانی هنوز بـه اصالح پذیر 
بـودن شـرایط کشـور اعتقاددارنـد، امـا از سـویی دیگر ۳۱ 
درصـد ایـن اعتقـاد خـود را از دسـت داده انـد و اصـالح را 

تنهـا از طریـق تغییـرات اساسـی امکان پذیـر می دانند.
وی افـزود: فاصلـه میـان بیان مسـئوالن کشـور درباره 
بهبـود شـرایط اقتصـادی و ادراک عمـوم مـردم از ایـن 
شـرایط در حـال افزایـش اسـت. بدیـن ترتیـب هرچـه 
مسـئوالن ارشـد بـر بهبـود اوضـاع تاکیـد کننـد، در واقع 
سـرمایه اجتماعـی خـود را بـه شـدت از دسـت میدهنـد. 
گرچـه ممکـن اسـت کاهـش مشـارکت سیاسـی و ادامه 
رونـد کنونـی در کوتـاه مـدت بـه نفـع مخالفـان دولـت 
تلقـی شـود اما عبور از روحانی به سـرعت بـه عبور از کل 

نظـام متصـل خواهد شـد.
آشـنا خاطرنشـان کـرد: در تحقیقـات میدانـی کـه در 
جریـان اعتراضـات دی مـاه ۹۶ انجـام داده ایـم بـه ایـن 
نتیجـه رسـیدیم کـه مـردم بـه راحتـی تفکیکـی میـان 
دولـت و نظـام قائـل نیسـتند تـا بتوانیم بگوییـم دولت 
ناکارآمـد اسـت امـا نظـام دارای مشـروعیت اسـت؛ اگـر 
رونـد کنونـی ادامـه یابـد اکثریـت سـرخورده می شـوند و 

یـک اقلیتـی رادیـکال خواهنـد شـد.
ریاسـت  اسـتراتژیک  بررسـی های  مرکـز  رییـس 
جمهـوری بابیـان اینکه آنچه که کنشـگران را تحت تاثیر 
قـرار می دهـد، ادراک آن هـا از واقعیـت اسـت و نـه لزوما 
واقعیـت، تاکیـد کـرد: اگـر ایـن گـزاره را بپذیریـم، بایـد 
گفـت کـه ۶۰ درصـد از پاسـخ دهندگان بـه نظرسـنجی ها 
معتقـد بودند که تعداد افراد شـرکت کننـده در اعتراضات 
متوسـط و زیـاد بـوده اسـت، بنابرایـن اینکـه اعالم شـود 
فقط چند ده هزار نفر در کل کشـور در اعتراضات شـرکت 
کرده انـد بـا ادراک عمومـی دربـاره میزان شـرکت کنندگان 

فاصلـه زیـادی دارد.
آشـنا ادامـه داد: ایـن ادراک می توانـد جمعیـت عادی 
اعتراض کننـدگان را کامـال تحـت تاثیـر قـرار دهـد؛ یعنی 
مـردم فکـر کننـد کـه خیلی هـا آمدنـد، پـس اعتراضـات 
مشـروعیت دارد و آن هـا نیز برای همراهـی با اکثریت در 

اعتراضـات شـرکت خواهنـد کرد.
از  حاصـل  دیگـر  یافته هـای  بـه  اشـاره  بـا  وی 
دی مـاه  اعتراضـات  دربـاره  انجام شـده  نظرسـنجی های 
از  آمـده  دسـت  بـه  نتایـج  براسـاس  کـرد:  اظهـار   ،۹۶
نظرسـنجی ها، اصالحـات اقتصـادی در شـرایط کاهـش 
سـرمایه اجتماعـی بسـیار دشـوار و مخاطـره انگیز اسـت 
و دولتـی مـی توانـد بـه اصالحـات سیاسـی و اقتصـادی 
جـدی دسـت بزنـد کـه دارای یک سـرمایه اجتماعی قوی 
باشـد. از طـرف دیگر کاهـش سـرمایه های اجتماعی هم 
می توانـد تابعـی از سیاسـت های اقتصـادی تلقـی شـود.
آشـنا در پایـان صحبتهـای خـود اظهـار کـرد: براسـاس 
نتایـج نظرسـنجی ۳۷.۵ درصـد از مردم فکـر می کنند که 
اعتراضـات ادامـه خواهـد یافـت و این بـه معنی کاهش 
امنیـت روانـی مردم و افزایش ریسـک سـرمایه گذاری در 

کشـور خواهـد بود.

به احمدی نژاد هم مجوز تجمع دهند 
اگرچه خودش مجوز نمی داد

در پـی پاسـخ منفـی اسـتانداری تهـران به درخواسـت 
حجت االسـالم  همراهانـش،  و  احمدی نـژاد  تجمـع 
»دولـت  کشـور  وزیـر  الری«،  موسـوی  »عبدالواحـد 
اصالحـات«، گفـت: قانـون اساسـی اگـر مبنـا قـرار گیرد، 
و  انتقـاد  موضوعـی  بـه  نسـبت  کـه  کسـانی  بـه  بایـد 
اعتـراض دارنـد و می خواهنـد در چارچـوب قانـون آن را 
مطـرح کننـد ایـن فرصـت را داد کـه از ایـن حقـی کـه 
قانون اساسـی به رسـمیت شناخته، اسـتفاده کنند. حال 

باشـد. کـه می خواهـد  هرکـس 
انصـاف  خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  الری  موسـوی 
نیـوز گفـت: مـن در کم وکیـف تقاضـای احمدی نـژاد و 
دوسـتانش قـرار نگرفتم و نمی دانم کـه موضوع تقاضای 
آن هـا چیسـت و دنبـال چـه مسـاله ای هسـتند و چـه 
می خواهنـد، امـا آنچـه مسـلم اسـت قانـون اساسـی مـا 
بـه احـزاب، گروه هـا، تشـکل ها، شـخصیت های حقیقـی 
و حقوقـی، ایـن حـق را داده اسـت کـه بتواننـد اعتـراض 
و انتقـاد خـود را در قالب هـای مختلـف از جملـه تجمـع 
قانونـی ابـراز کننـد؛ بنابرایـن ایـن حـق یـک حقی اسـت 
کـه بایـد بـه رسـمیت شـناخته شـود. گرچـه در زمـان 
مدیریـت خـود ایـن آقایـان نـه تنهـا بـا این گونـه حق هـا 
برخـورد ایجابـی نمی شـد بلکـه بـه بدتریـن وجـه برخورد 
می شـد. حـال این هایـی کـه خـود آن روز بـه آن صـورت 
عمـل کردنـد امـروز متقاضـی برگـزاری تجمع انـد. ایـن 
دوگانگـی بیـن رفتـار دیـروز و تقاضـای امـروز مشـاهده 
می شـود؛ امـا از نظـر مـن قانـون اساسـی اگـر مبنـا قـرار 
گیـرد، بایـد بـه کسـانی کـه نسـبت بـه موضوعـی انتقاد 
و اعتـراض دارنـد و می خواهنـد در چارچـوب قانـون آن 
را مطـرح کننـد ایـن فرصـت را داد کـه از ایـن حقـی کـه 
قانون اساسـی به رسـمیت شناخته، اسـتفاده کنند. حال 

هرکـس کـه می خواهـد باشـد.

روحانيون مبارز: مردم صداوسيما را در 
قامت رسانه ملي به معناي واقعي كلمه 

می خواهند
مجمـع روحانيـون مبارز به مناسـبت سـالگرد پيروزي 
انقـالب اسـالمي بـا صـدور بيانيه اي اعـالم كرد: سـالگرد 
انقـالب شـكوهمند ملـت ايـران كـه بزرگ تريـن انقـالب 
فرهنگـي و انسـاني بـر پايـه باورهـاي دينـي در جهـان 
معاصـر بـود، پس از گذشـت نزديك به ٤ دهـه از پيروزي 
آن فرصتـي اسـت تـا ميـزان موفقيت ها و آثـار مثبت آن 
و نيـز ناكامي هـا و نقايـص آن در ميـزان عقـل و انصـاف 
سـنجيده شـود. بازخوانـي اهـداف و آرمان هـاي اوليه كه 
منشـأ ايـن خيـزش بي نظيـر ملي و اسـالمي شـد، همراه 
تقويـت  موجبـات  قطعـا  عملكردهـا  آسيب شناسـي  بـا 
نظـام و كاسـتن از نقايـص و ايجـاد اميـد و نشـاط در 
سـطح جامعـه را فراهـم خواهـد آورد. هرگونـه بي توجهي 
و كم اهميتـي به افـكار بلند معمار انقـالب و بي اعتنايي 
بـه خواسـت اكثريـت ملـت بـزرگ ايـران، انقـالب را بـا 
چالش هـا و خطـرات جبران ناپذيـري مواجـه خواهد كرد. 
ايـن بيانيـه همچنيـن بيـداري، حق طلبـي و خودبـاوري 
كـه ملـت در پرتـو آن ها توانسـت گوهر اسـتقالل و آزادي 
را بـه دسـت آورد و سرنوشـت خـود را خـود بـه دسـت 
گيرد، از ثمرات اين نهضت عظيم دانسـته و دربند سـوم 
مي افزايـد: برکنـار همه موفقيت ها نبايـد از بيان نقايص، 
عقب ماندگي هـا و احيانـا انحـراف در راهبردهـا و سـوء 
عملکردهـا غفلـت ورزيـد. مـردم صداوسـيما را در قامـت 
رسـانه ملـي بـه معنـاي واقعـي كلمـه و عامـل ارتبـاط و 
بيـان نظـرات و خواسـته هاي بـه حـق همـه ملـت ايـران 
و تمامـي اقشـار، احـزاب، تشـكل ها و سـاليق سياسـي، 

فرهنگـي، اقتصادي مي خواهند، نه رسـانه جرياني خاص 
و افراطـي. در بخـش نهايـي ايـن بيانيـه نيز آمده اسـت: 
در ايـن ايـام و ماه هـاي گذشـته امپراتـوري تبليغاتـي 
دشـمن روی شكسـتن وحدت جامعه متمرکزشـده اسـت 
و بـا اعمـال شـيوه ها و ترفندهـاي پيچيـده تمـام سـعي 
خود را مصروف به بن بسـت كشـاندن اميدهـا و فروبردن 
از همـه گروه هـاي  اميـد  نومیـدی و قطـع  جامعـه در 
اصالح طلـب، اصولگـرا، دولـت و رهبـري كـرده اسـت تـا 
بـه خيـال خام خـود زمينه فروپاشـي نظـام را فراهم كند 
و متاسـفانه در ايـن ميـان برخـي دوسـتان نـاآگاه نيز به 
خيـال خدمـت بـا آنـان همسـو شـده و چهره هـاي اصيل 
انقـالب ویـاران امـام را كـه از محبوبيـت فوق العـاده در 
جامعـه بهره منـد هسـتند، مـورد هجمـه و خدشـه قـرار 

مي دهنـد.

بزرگان اصالح طلب و اصولگرا آماده 
گفت وگوی ملی شدند

یـک عضـو فراکسـیون امیـد دربـاره رونـد پیگیری هـا 
در خصـوص طـرح گفت وگـوی ملـی بـا دیگـر جریان هـا 
گفـت: یـک کمیتـه ویـژه در مجلـس و فراکسـیون امیـد 
تشـکیل  هسـته  اولیـن  روی  آن  در  کـه  تشکیل شـده 

گفت وگـوی ملـی در کشـور بـه توافـق رسـیده ایم.
احمـد مازنـی نماینـده تهـران و عضو فراکسـیون امید 
کـه بـرای اولیـن بـار در مهرمـاه ۹۵ ضـرورت گفت وگوی 
ملـی را در نطـق اضطـراری خـود در مجلـس مطـرح کرده 
بـود از اجمـاع و طـرح این موضوع با چهره های سیاسـی 
جریـان اصولگـرا خبـر داد. به گفته وی، یـک کمیته ویژه 
در مجلـس و فراکسـیون امیـد تشکیل شـده کـه در آن 
روی اولین هسـته تشـکیل گفت وگوی ملی در کشـور به 
توافـق رسـیده ایم. نماینـده تهـران دربـاره دیدارهایـی که 
بـا چهره هـای اصولگرا در این خصوص برگزارشـده اسـت، 
عنـوان کـرد: آخریـن مالقاتـی کـه بـا دوسـتان تأثیرگـذار 
در کشـور داشـتم بـا آقـای باهنـر بـود و نظراتمان بسـیار 
بـه هـم نزدیک اسـت و به تفاهـم امیدوار هسـتم. آقای 
باهنـر جـزو چهره هایـی بودنـد کـه اسـتقبال زیـادی از 
ایـن موضـوع کردنـد و حتی خـود پیگیر شـدند و تماس 
گرفتنـد تـا حتمـًا باهـم در ایـن خصـوص دیـدار داشـته 
باشـیم.  مازنـی همچنیـن افـزود: آقـای باهنـر و آقـای 
حـداد عـادل هـم در ایـن خصـوص با آقـای عـارف دیدار 
داشـته اند، همچنیـن در حاشـیه جلسـات مجمـع گویـا 
سـمت  بـه  داریـم  و  کرده انـد  صحبت هایـی  دراین بـاره 
نشسـت اولیـه گفت وگـوی ملـی کـه پیـش گفت وگـو 
اسـت می رویـم. او تأکیـد کـرد کـه ایـن نشسـت قـرار 

اسـت نقشـه راه گفت وگـوی ملـی باشـد.
مازنـی بـا تأکیـد بـه این موضـوع کـه این مسـائل در 
سـطوح باال دنبال می شـود، بیان کرد: مسـئله گفت وگوی 
افـرادی در مجمـع تشـخیص در حـال  ملـی در سـطح 
بررسـی اسـت و این افراد سـابقه سیاسی بسـیاری دارند. 
معتمـد رهبـری به حسـاب می آینـد؛ همچنیـن هرکـدام 
مـورد  و  معتمـد  اصالح طلبـی  و  اصولگرایـی  جبهـه  در 
احتـرام مـردم هسـتند. این نماینـده اصالح طلب مجلس 
همچنیـن بابیـان اینکـه حـدود ۳۰ دیدار بـا معتمدین و 
افـراد شـاخص در جریان هـای مختلـف داشـته ام، افـزود: 
بـه نظـر نمی آیـد کـه کسـی دربـاره ضـرورت طـرح ایـن 
موضـوع در کشـور بحثی داشـته باشـد. مازنـی همچنین 
در پاسـخ بـه اینکـه بـا چـه افـراد و چهره هایـی در هـر 
دو جنـاح دراین بـاره صحبـت شـده اسـت، بیـان کـرد: بـا 
چهره هایـی ماننـد آقایـان سـید محمـد خاتمـی، سـید 
الری  موسـوی  عبدالواحـد  موسـوی خوئینی ها،  محمـد 
و در طـرف دیگـر غالمعلـی حـداد عـادل، احمـد توکلـی، 
عباسـعلی  و  نـوری  ناطـق  علی اکبـر  باهنـر،  محمدرضـا 

کدخدایـی صحبـت شـده اسـت.
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اتاق  خدمات  و  گردشگری  کمیسیون  رئیس 
و  لوت  کویر  جهانی  ثبت  از  پس  گفت:  کرمان 
آوردن  فراهم  منطقه،  این  از  گردشگران  استقبال 
افزایش حضور گردشگر  برای  زیرساخت های الزم 
در  سیاوشی  مهدی  است.  ضروری  شهداد  در 
افزود:  شهداد  در  گردشگری  کمیسیون  نشست 
هدف از برگزاری این نشست در شهداد، آشنایی 

اعضای کمیسیون با جاذبه ها، امکانات و اقدامات 
انجام شده توسط شرکت هواپیمایی ماهان به عنوان 
معین اقتصادی شهداد در حوزه گردشگری است. 
وی در ادامه از سفر روسای آژانس های مسافرتی 
و تورلیدرهای هلندی به کرمان در اسفندماه سال 
برنامه ریزی  با  باید  کرد:  اظهار  و  داد  خبر  جاری 
معرفی  برای  پیش آمده  فرصت  این  از  مناسب 

گردشگری  فعاالن  از  گروه  این  به  کرمان  بیشتر 
جهان، استفاده کرد. در ادامه این نشست نماینده 
شهداد،  در  ماهان  هواپیمایی  شرکت  گردشگری 
بابیان اینکه گردشگری پایه و اساس فعالیت های 
اقتصادی در شهداد است، افزود: رونق گردشگری 
در ایجاد شغل و توانمندسازی جامعه محلی بسیار 

موثر است که باید به آن پرداخته شود.

زیرساخت های 
الزم برای جذب 
گردشگر بیشتر 
در شهداد 
فراهم شود

 آقـای امینـی! می خواهیـم از خاطرات شـما از 12 بهمن 57 
تـا 22 بهمن 57 بپرسـیم. ظاهرا شـما تهـران بودید.

مـن از سـال ۵۰ تـا سـال ۶۰ تهـران بـودم. بلـه موقـع 
انقـالب هـم مـن تهـران بـودم. در برنامه های آقـای دکتر 
علـی شـریعتی، آقـای مطهـری، آقـای مهـدوی کنـی که 
پیشـنماز مسـجد جلیلـی بـود، آقـای ناصـر مـکارم و ... 
تخصـص  بودیـم.  خدمت شـان  و  می کـردم  شـرکت 
بـود.  تصویـری  و  صوتـی  کارهـای  در  بیش تـر  مـن 
این کـه  از  قبـل  می کـردم.  کار  تهـران  پارس الکتریـک 
حضرت امام تشـریف بیاورند تحصنی در دانشـگاه تهران 
بـود کـه روحانیـون آن را تشـکیل داده بودنـد. زمانـی که 
روحانیـون می خواسـتند متحصـن بشـوند مـن با بـرادرم 
دکتـر امینـی جلـوی دانشـگاه تهـران ایسـتاده بودیـم. 
وارد  پیـاده  خلخالـی  آقـای  و  مطهـری  آقـای  حضـرت 
دانشـگاه تهـران شـدند. مـن و بـرادرم پشـت سـر ایشـان 
وارد دانشـگاه تهـران شـدیم. از پله هـای مسـجد کـه بـاال 
می رفتیـم آقـای خلخالـی نـگاه کـرد پشـت سـرش و بـه 
مـا گفـت بروید بنویسـید »روحانیـون در دانشـگاه تهران 
متحصن شـدند«؛ که ما روی کاغذهای بزرگ نوشـتیم و 

پـالکارد درسـت کردیـم.
از متمـوالن متدیـن و صاحـب  برخـوردار کـه  آقـای 
پارس الکتریـک بـود که انقالبیون با ایشـان تماس گرفته 
بودنـد کـه یـک نفـر را معرفـی کننـد کـه صوت دانشـگاه 
تهـران را بـرای مراسـمی کـه حضـرت امام می خواسـتند 
پـس از ورود در دانشـگاه تهـران صحبـت کننـد، آمـاده 
کننـد. آقـای برخـوردار بـا واحـد مـا تمـاس گرفتنـد و 
پرسـیدند کسـی می رود سیستم صوتی دانشـگاه تهران را 
آمـاده کنـد. من گفتم مـن حاضرم. به من گفته شـد که 
بایـد بـروم در بازار تهـران خدمت آقای رحمانیان. ایشـان 
بـه شـما خواهـد گفت کـه چه بایـد بکنید. عصر سـاعت 
چهـار رفتیـم بازار تهـران خدمت آقای رحمانیـان. نامه ای 
بـه مـن دادنـد و گفتند که شـما باید برویـد خدمت آقای 
بهشـتی. ایشـان بـه شـما می گوینـد کـه باید چـه کنید.

  این اتفاق دقیقا چه زمانی اتفاق افتاد؟
هفتـم و هشـتم بهمـن بـود. مـا رفتیـم خدمـت آقای 
بهشـتی. ایشـان مـن را بـه آقـای حقانـی کـه بعـدا امام 
جمعـه بندرعباس شـد؛ معرفـی کرد. آقـای حقانی، یزدی 
و بسـیار آدم عزیـزی بـود. ایشـان وقتـی فهمیـد مـن 
رفسـنجانی ام خیلـی با ما صمیمی شـد. مـا را برد کمیته 
اسـتقبال و کارتـی بـرای من صادر کرد به عنوان مسـوول 
صـوت دانشـگاه تهـران. آن وقـت حکومـت نظامـی بـود. 
تیمـی را در اختیـار مـن قـرار دادند برای نصـب بلندگو و 
آمـاده کـردن سیسـتم صوتـی. از میـدان انقـالب که قبال 
۲4 اسـفند بـود تـا چهـارراه دانشـجو کـه پـارک دانشـجو 
بـود و تـا چهـاراه ولیعصـر. از ولیعصـر تـا بولوار کشـاورز 
تـا خیابـان ۱۶ آذر قدیم را باید پوشـش صوتـی می دادیم 

بـرای روز ورود امـام بـه ایران.
۳-4 روز شـبانه روز تـالش کردیـم تـا بـرای ۱۲ بهمـن 

آماده شـد.
 کسی مزاحم کارتان نمی شد؟

چـرا؛ شـب ها کـه حکومـت نظامـی بـود بـه محـض 
این کـه نیروهـای انتظامـی مـی آمدند می بایسـت پنهان 
می شـدیم و با رفتن شـان دوباره بر سـر کار برمی گشتیم. 
امـام  آمـاده شـد. روزی کـه حضـرت  سیسـتم صوتـی 
می خواسـتند تشـریف بیاوردنـد دانشـگاه تهـران اینقـدر 
شـلوغ شـد کـه نتوانسـتند امـام را بـه دانشـگاه تهـران 
بیاورنـد. قـرار بـود حضـرت امـام در دانشـگاه تهـران و 
بهشـت زهرا صحبـت کننـد. دو تیم برای سیسـتم صوتی 
فعـال بـود. یکـی بـه سرپرسـتی مـن دانشـگاه تهـران را 
پوشـش  را  زهـرا  بهشـت  دوم  تیـم  و  مـی داد  پوشـش 

مـی داد. امـام بـه طـرف بهشـت زهـرا رفتنـد.
 دلخور شدید که امام دانشگاه تهران سخنرانی نداشتند؟

بودیـم.  کـرده  کار  روزی  شـبانه  روز،  چنـد  باالخـره 
البتـه مـا سـالمتی امـام را مـی خواسـتیم. البتـه بـرای 
شـعار دادن هـا آن روز از سیسـتم صوتـی اسـتفاده شـد. 
دو روز بعـد رفتیـم مدرسـه رفـاه. آن جـا شـخصی بـود به 
نـام ابریشـم چی کـه مـن را می شـناخت و مـن را راه داد 
داخـل مدرسـه رفـاه. اولیـن برخـوردم بـا مرحـوم الهوتی 
بـود. مـا را بردنـد خدمـت امـام. دسـت امـا را بوسـیدیم 

واقعـا )بـا بغـض( آن عشـق و ارادتـی کـه ما بـه حضرت 
امـام خمینـی داشـتیم همـه ی خسـتگی ها را از تـن مـا 

بیـرون می کـرد.
۱۵-۱۶ بهمـن درگیری هـا شـدید شـد. ما تیمـی بودیم 
بـه سرپرسـتی حمیـد براتی که بعدها شـد فرمانده سـپاه 
کرمانشـاه. یـا در حسـینیه محالتی هـا شـرکت می کردیم 
یا در میدان شـهدا که عالمه یحیی نوری مدرسـه الشـهدا 
داشـت و قبلـش هـم آب سـردار در خیابـان ایـران. مـا 
حدود ۷- 8 سـالی در مراسـم هایش شـرکت می کردیم. از 
میدان امام حسـین به سـمت میدان شـهدا قرار داشـت.
۱4 بهمـن مـاه بـود که به پادگان نیـروی هوایی حمله 
کردنـد. دیـوار ایـن پادگان حـدود ۳ تا ۳ مترو نیم سـیم 
خـاردار داشـت. ایـن شـوق و عالقـه بـه حدی بـود که ما 
بـا ۳-4 حرکـت سـر این دیوار رفتیم و یک ژ ۳ از اسـلحه 
خانه اش برداشـتیم. در گرفتن پادگان عشـرت آباد تهران 
مسـلحانه شـرکت داشـتم. در ماجـرای رادیـو تلویزیـون 
در  داشـتم.  بـود، شـرکت  بهارسـتان  نزدیـک  دو  شـبکه 
در  داشـتم.  شـرکت  مسـلحانه  ملـی  مسـجد  عملیـات 
پـادگان عشـرت آبـاد واقعا من می بایسـت کشـته شـوم.

 چرا؟ مگر چه اتفاقی افتاد؟
تیراندازی طرفینی و شدید بود.

 شما به اندازه کافی مهارت نظامی داشتید؟
البتـه رگبـار نمی زدیـم چـون خشـاب  بلـه؛ مـا هـم 
آن قـدر نداشـتیم. پـادگان عشـرت آباد وسـط تهـران بـود 
و خیلـی برایشـان مهـم بـود. از بغـل مـن یـک تیـر بـه 

روبـروی مـن برخـورد کـرد.
 از شب پیروزی انقالب بگویید؟

شـب ۲۲ بهمـن بود. فرمانده گارد جاویـدان با تانک از 
لشـکرک یا از لویزان راه افتاده بود و شـخصا پشـت تانک 
نشسـته بـود. داشـت از خیابان دماونـد می آمد پایین که 
در میـدان فوزیـه لولـه تانـک بـه زیـر گـذر گیر کرد شـاید 
شـب ۲۱ بهمـن بود. من کوکتـل مولوتوفی داشـتم دادم 
دسـت یکـی از بچه هـا. در تانـک را بـاز کـرد و انداخـت 
تـوی تانـک. فکر کنم آقـای آریان پور که سرلشـکری هم 
بـود ناچـار شـد از تانـک بیاید بیـرون. مـا او را گرفتیم و 

تحویـل دادیم.
تـا ۲۲ بهمن که انقالب پیروز شـد. بعـد از انقالب هم 
یکـی دو روز اسـلحه دسـت ما بـود. بعد اعـالم کردند که 
هر کس اسـلحه دسـتش اسـت برود مسـجد امام حسین 

تحویـل دهـد. ما هم رفتیم مسـجد امام حسـین تحویل 
دادیـم. آن زمـان اسـلحه داشـتن دیگـر خـودش باعـث 

ناامنـی بود.
ارتباطـی  مـدت  ایـن  در  رفسـنجانی  هاشـمی  آقـای  بـا   

نداشـتید؟
هاشـمی سـال ۵۲-۵۳ دزاشـیب خانـه اش بـود بـه 
اتفـاق محمـد خسـروانجام –کـه بعـدا مدیـرکل صنایـع 
اسـتان شـد- رفتیـم منزلشـان. بچه هـای آقـای هاشـمی 
کوچـک بودنـد هنوز. محسـن فائـزه و فاطمـه خانم. من 
آن موقـع ۲۱-۲۲ سـالم بـودم. آن هـا ۷-8-۱۰ سـالی از من 
کوچک تـر بودنـد. ولـی بـه آقـای هاشـمی ارادت خـاص 
داشـتم. از زمانـی کـه آقای هاشـمی در کشـکوئیه سـال 
4۶ کتـاب امیـر کبیـر را می نوشـتند و مـن در مسـاجد 
رفسـنجان شـنیده بودم، ارادت داشـتم. من موذن مسجد 
بـودم. رفته بودم مسـجد سـقاخانه گفتند آقای هاشـمی 
در کشـکوئئیه دارنـد کتـاب می نویسـتند. بعـد از انقالب 
هـم کـه مرتب ارتباط داشـتم از طریق محمد انجم شـعاع 
و از طریـق حمیـد حسـینی کـه شـد داماد آشـیخ محمد 
هاشـمیان از وضـع آقـای هاشـمی اطـالع می گرفتیـم. 
یکی دو جلسـه در سـال ۵۱ که آقای هاشمی در حسینیه 
ارشـاد صحبـت می کردنـد من شـرکت داشـتم. ایشـان یا 
زنـدان بـود یـا نبود. بیشـتر خدمت آقای مطهـری بودیم. 
خدمـت آقـای محالتـی، نـوری، مـکارم و مهـدوی کنـی، 

آقـای خزعلـی بودیم.
 بعد از انقالب شما چه کردید؟

قبـل از انقـالب کارمنـد شـرکت پارس الکتریـک بودم. 
بعـد از انقالب عضـو هیات مدیره شـرکت پارس الکتریک 
که از شـرکت های بزرگ کشـور بود، شـدم. انتخاب شـدم 
بـه عنـوان نماینـده کارگـران در وزار ت کار. سـال ۶۰ از 
تهـران بـه کرمـان آمـدم و مدیرعامـل شـرکت کشـت و 
صنعـت رفسـنجان شـدم. 4-۵ سـالی رفسـنجان بـودم و 
بعـدش هـم بـه کرمـان آمـدم. قرار شـد بروم جـای آقای 
اسـحاق جهانگیـری، مصاحبـه هـم شـدم دو روز بعـدش 
آقـای مرعشـی گفتنـد کـه شـما بیـا فرمانـداری کرمـان. 

مـن رفتـم فرمانـداری کرمان.
 چـه جاذبـه ای بـرای جوانـان آن نسـل وجـود داشـت کـه 
جان شـان را حتی بـه خطر مـی انداختند و در راسـتای انقالب 

و اهـداف رهبـران انقـالب تـالش می کردند؟
مـا بچه هـای شـیعه در بغـل مادرمـان پـای روضـه ی 

امام حسـین بزرگ شـده ایم. مسـووالن فرهنگـی جامعه 
مـان هـم روحانیـون بودند. زمـان قبل از انقـالب برای ما 
خیلـی مـورد احتـرام بودنـد. االن هـم هسـتند امـا زمان 
قبـل از انقـالب بـا توجه به جریان عاشـورا کـه ان الحیاه 
عقیـده و جهـاد، تمـام هـم و غم مان این بود که اسـالم 
پیـاده شـود و مـرام حضـرت علـی و اخـالق نبـوی وارد 
جامعـه شـود. براسـاس ایـن بـاور بـود کـه از هیـچ چیـز 

نداشـتیم. واهمه 
 از آشنایی تان با آیت هللا بهشتی بیش تر می گویید؟

مـن اولیـن بـار آیـت اهلل بهشـتی را در راهپیمایـی ۱۶ 
شـهریور در قیطریـه دیـدم. بـه پیـچ شـمرون کـه االن 
خیابـان انقـالب اسـت. من اول ایشـان را نمی شـناختم 
بودنـد.  از کشـور  آقـای بهشـتی بیش تـر خـارج  چـون 
نماینـده حضـرت آیـت اهلل بروجردی در هامبـورگ بودند. 
وقتـی هـم کـه آمدنـد،  مـن هم شهرسـتانی بـودم کم تر 
خدمـت ایشـان بـودم. ولـی آن راهپیمایـی کـه شـرکت 
کردیـم ظهـر رسـیدیم پیـچ شـمرون. روی آسـفالت های 
داغ پشـت سـر آیت اهلل بهشـتی نمـاز خواندیـم. نماز که 
تمـام شـد آیـت اهلل بهشـتی پرسـیدند کـه حـاال از کـدام 
طـرف برویـم. یـا می  توانسـتیم بـه طرف دماونـد برویم 
یـا میـدان شـهیاد قدیـم. مـن بلنـد گفتـم بـه طـرف 
میـدان »شـیاد« برویـم. راه افتادیـم مـن تـا دانشـگاه 
تهـران پشـت سـر آقای بهشـتی بـودم. یادم اسـت آقای 

بودند. انـواری 
شـعار هـم این بـود »فردا صبح، هشـت صبـح، میدان 

شهدا«.
فـردا صبحش هم در تظاهرات شـرکت کردیم. سـاعت 
هفـت و نیـم رفتـم میـدان شـهدا. یکـی از جاهایـی کـه 
مـن می بایسـت کشـته شـوم میدان شـهدا بـود. روبروی 
بـرق آلسـتوم که هنـوز 8۰ – ۹۰ متر تا میدان شـهدا بود،  
جمعیـت متراکـم بـود. مـا مرتب شـعار می دادیـم. یک 
دفعـه صـدای رگبـار بلنـد شـد. مـا روی زمیـن خوابیدیم 
و سـینه خیـز حرکـت کردیـم تـا خودمـان را رسـاندیم به 
مسـجد خیر. خیلی کشـته دادیم. یک پیرمرد 8۰ ساله ای 
می گفـت مـا بـا ایـن وضعیـت دیگـر نمی خواهیـم عمـر 
کنیـم. فوقـش یـه ده کیلـو لوبیـا و 4 من برنـج بخوریم، 
دیگـر بـا ایـن وضـع، آدم بایـد برود شـهید شـود. بعضی 
رفتنـد تـوی مغازه هـا پنهـان شـده بودند. بعد کـه اوضاع 

آرام شـد رفتیم.

روایت علی امینی عضو هیأت بازرسی جمعیت توسعه و آزادی از روزهای انقالب

72 ساعت برای راه اندازی سیستم صوتی سخنرانی امام کار کردیم

بازرسـی  هیـات  عضـو  امینـی  علـی 
جمعیت توسـعه و آزادی استان کرمان از 
جمله فعاالن سیاسـی اسـت کـه فعالیت 
خـود را از پیش از انقالب آغاز کرده اسـت. 
از او خواسـتیم کـه از خاطـرات خـود از 
روزهـای پیـروزی انقـالب سـخن بگویـد؛ 
اما او چندان عالقه ای  نداشـت. در نهایت 
در برابـر درخواسـت مـا کوتـاه آمـد و تـن 
بـه مصاحبـه داد. در گفت وگوهـای قبـل 
از آغـاز رسـمی گفت وگـو امـا اشـاره  کـرد 
کـه هنـوز تحقق آنچـه که بـرای آن مبارزه 

شـده فاصلـه داریم.

محبوبه فیروزآبادی
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مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان کرمان از واگذاری و تحویل 
بخش  گذار  سرمایه  به  شترگلوماهان  عمارت 

خصوصی جهت مرمت و بهره برداری خبر داد.
محمود وفایی اظهار کرد: این عمارت تاریخی 
از طریق مزایده به مدت ۲۰ سال به شرکت پهنه 

آسمان تابان )پات( واگذار شد.

و  مرمت  زمان  مدت  اینکه  بیان  با  وفایی 
ماه  از عمارت شتر گلوماهان ۱۵  برداری  بهره 
طی  از  بعد  کرد:  تصریح  است،  شده  تعیین 
مدت فعالیت های مرمتی، این بنای تاریخی 
با کاربری فرهنگی و گردشگری شروع به کار 

خواهد کرد.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری استان کرمان با اشاره به اینکه میزان 
از  برداری  بهره  سرمایه گذاری جهت مرمت و 
عمارت شترگلوماهان یک میلیارد تومان برآورد 
شده است، بیان کرد: بدون شک سرمایه گذاری 
در اماکن تاریخی و فرهنگی زمینه ساز ایجاد 
و  ظرفیتها  از  مناسب  گیری  بهره  و  اشتغال 

پتاسيلهاي تاريخي استان خواهد بود .

عمارت شترگلو 
ماهان به 
سرمایه گذار بخش 
خصوصی واگذار شد

گزارش میدانی »صدای تاک« از منطقه زلزله زده جور کوهبنان

چادرنشینی در سرمای استخوان سوز
پیـش نیامـده بـود که کوهبنـان بروم. البتـه تا حوالی 
کوهبنـان رفتـه بـودم. معـادن زغال سـنگ را دیده بـودم. 
امـا ایـن اولیـن بـار بـود کـه جـاده نسـبتًا پرپیچ وخـم و 
زیبـای کوهبنـان  را بـرای دیدن گور/جور طـی می کردیم. 
بایـد اعتـراف کنـم منتظـر دیدن چـادر در شـهر کوهبنان 
نبـودم؛ امـا همـان بـدو ورودمـان بـه شـهر، چنـد چـادر 
سـفیدرنگ مثـل بهمنـی بـزرگ غلطیـد و افتـاد جلـوی 
دیدگان مـان. و همیـن کافـی بـود که دسـتمان بیاید که 

هـوا چقـدر پس اسـت. 
چنـدان در شـهر نماندیـم. رفتیـم جـور یـا همـان گور 
بـود بیش تریـن حـد  ایـن گـزارش شـده  از  پیـش  کـه 

تخریـب را در زمیـن لرزه هـای اخیـر داشـته اسـت. 
در  حـاال  و  بـود  مانـده  آوار  زیـر  سـفیدرنگی  پرایـد 
مجـاورت چنـد کانکـس و چـادر تبدیل شـده بـود بـه یک 
جاذبـه ی عکاسـی. فقـط می شـد  دعا کـرد که ایـن تمام 

سـرمایه و دارایـی صاحبانـش نباشـد.

مصاحبه ها پیراهن عثمان می  شود
مجـاورت  در  کانکسـی  سـمت  بـه  می چرخانـم  سـر 
همیـن پراید. نوه هـا آمده اند توی کانکس مادربزرگشـان. 
می خواهنـد مادربـزرگ را ببرنـد کرمان. می گوینـد در این 
سـرمای کانکس ها و نبود امکانات گرمایشـی، و مشـکل 
ریـوی  مادربـزرگ  عجالتـًا اینجا دیگر جای مادربزرگشـان 

نیست.
می گوینـد اسـم مان را نیاوریـد شـاید از یـک مدیـری 
همیـن  آن وقـت  بگیـرم  کمکـی  بخواهیـم  دولتـی 
مصاحبه هـا پیراهـن عثمـان می  شـود. می گوینـد کسـی 
کاری نکـرد؛ مرادشـان مدیـران دولتـی اسـت. می گوینـد 
رنگ شـان را هـم ندیدیـم چـه رسـد بـه کمک هایشـان. 
پسـر خانـواده جلوتـر می آید. آن سـوی جاده کانکسـی 
تنهـا رهاشـده اسـت. بـا انگشـتش نشـان مان می دهـد 
می گویـد صاحـب کانکـس یـک کم تـوان ذهنـی حرکتی 
اسـت. دیشـب او تنهـا بـوده اسـت بـا تخریـب خانه هـا 
کـه شـرط واگـذاری کانکس هـا ایـن حوالـی سـرویس 

بهداشـتی هـم پیـدا نمی شـود. و آن چـه کـه نبایـد اتفاق 
افتـاده اسـت. می گویـد: بهزیسـتی بـرای رضا خـدا بیاید 
کاری کنـد و مـن از خودم می پرسـم اصـاًل مأموریت این 

سـازمان همیـن اسـت کـه چنیـن جاهایی باشـد. 
کابل هـای بـرق رهاشـده اند روی زمین. تصـور می کنم 
نبایـد حـاوی جریـان الکتریسـیته باشـند، المـپ چـادر 
کـه روشـن می شـود تـازه حسـاب کار دسـتم می آیـد که 

»گـور« چـه خبر اسـت. 
خانـه ای  بـه  می پیچیـم  کـه  را  اول  کوچـه  پیـچ 
می رسـیم کـه از آن جـز درختـان حیاطـش چیـزی باقـی 
نمانـده اسـت. آوارهـا برداشته شـده و حـاال یـک چـادر 

را گرفتـه اسـت.  جـای سـاختمان قدیمـی خانـه 
صاحب خانـه کارمنـد آموزش وپـرورش اسـت. می گوید 
کسـی بـه فکـر افـراد نیازمندی کـه روی کمک خواسـتن 

ندارند، نیسـت. 
می گویـد موقـع آواربـرداری کسـی از اداره بـرق نیامده 
اسـت. پیگیری هـای آقـای محمدحسـنی بی پاسـخ مانده 
اسـت.  می گویـد چنـد بار اداره بـرق رفتـه ام. معاون برق 

گفتـه آقای محمدحسـنی بـه ما ربطـی ندارد. 
نهایتـا خـودش کنتور برق را به یک دیوار بسـته اسـت 
امـا می گویـد اگـر برای کسـی اتفاقی بیافتـد ول کن اداره 

بـرق نخواهد بود. 
می گویـد خـودش ۲4۰ هزار تومـان داده و بخاری برقی 
خریـده اسـت کـه چنـد روز بیش تـر مهمـان کانکسشـان 

نبـوده و در نوسـانات برق خراب شـده اسـت. 
ادامـه می دهـد: خودم ۵ میلیون تومان پـول داده ام و 

کانکسـی برای پدر و مـادرم خریده ام.
کـه  اسـت  توزیع شـده  والـوری  چراغ هـای  می گویـد: 
اصاًل مناسـب نیسـت و بـوی آزاردهنـده ای دارد. می گوید 
خودبه خـود شـعله اش بـاال می آیـد و اگر حواسـت نباشـد 
آتـش می گیرنـد و خدای نکـرده می شـوند همان داسـتان 
جوان ۲۱ سـاله ای که در چادر سـوخت. رفته اند خودشـان 
چـراغ والـور دیگـری خریده انـد که وسـط کانکس روشـن 

است.

کجا باید دستشویی برویم؟
پیرمـرد کـه متوجـه حضـور مـا شـده خـودش را به ما 
رسـانده و می خواهـد کـه وضعیـت خانه اش را نشـانمان 
دهـد. می گویـد از زمانـی کـه کانکـس را آوردنـد تا نصب 
کردنـد، سـه هفتـه طـول کشـیده اسـت. حـاال او کـه بـه 
شـرط تخریـب خانه اش تن داده تا کانکـس دریافت کند، 
یـک پرسـش مهـم دارد. »ما کجا باید دستشـویی برویم؟ 

« نـه حمامـی در کار اسـت و نه سـرویس بهداشـتی. 
پیش شرط تخریب کامل خانه، داد بسیاری از ساکنان 

گور/جـور را درآورده اسـت.  یـک نفرشـان می گویـد: توی 
حیـاط خانـه چـادر زده ام باقی مانـده خانـه ام را تخریـب 

نمی کنـم. وسـایلم را کجـا بگذارم؟ 
بی برنامگـی مشکل سـاز شـده اسـت. کمک هـا متمرکز 
توزیـع نمی شـود و همیـن باعـث شـده کـه برخـی از دو 
نهـاد متفـاوت امکانـات بگیرنـد و بـه برخـی کمک هـا 
نرسـد. ایـن را می گویـد و بـا کالفگـی ادامـه می دهـد: 
طـرف ۱8 چـراغ والـور و ۳۰ پتـو دارد. مـی فروشدشـان. 

این جـا هـم برخـی کاسـبی می کننـد. 
می گوینـد  مسـئوالن  کـه  ایـن  بـه  پاسـخ  در  او 
غیربومی هـا آمده انـد و امکانـات می خواهنـد، می گویـد: 
نمی شـود حضـور ایـن افـراد را انـکار کـرد اما تعدادشـان 
کم تـر از ۵ درصـد اسـت. ایـن مسـائل فقـط بهانـه هایی 

اسـت بـرای توجیـه کـم کاری مسـووالن اسـتان.

هیچ کس یک چکه آب هم دستمان نداد
خـوب  »مـن  بغضنـاک  جملـه  بـا  دسـتانش  لـرزش 
نیسـتم« شـدیدتر می شـود. می گویـد قلبم خراب اسـت. 
در  می گویـد:  و  می کشـد  بیـرون  را  دارویـی اش  کیـف 
چادرهـا کـه بـودم مریض شـدم و بیمارسـتان افضلی پور 

کرمـان بسـتری بـودم. 
بیـرون و می گویـد:  را می کشـد  پرونـده پزشـکی اش 
عمـل  بایـد  می گویـد:  اسـت«.  خـراب  »خیلـی وضعـم 
می کـرده امـا پولـش را نداشـته اسـت. می گویـد اینجـا 
هـم کـه یک بـار رفتـم پزشـکی در چـادر معاینـه ام کـرد، 

ویزیـت گرفتنـد از مـن«
می گویـد: مـا هیـچ کمکـی ندیدیـم. هیچ کـس یـک 
چکـه آب هم دسـتمان نـداد. نه خوردنی نـه بردنی، هیچ!
ایـن  و می گویـد  نشـان مان می دهـد  را  بخاری برقـی 
را هـم همسـرم خـودش خریـده. مـن کـه بـا ایـن ریه ام 

نمی توانـم کنـار چراغ هـای والـور نفتـی سـر کنـم.
یـک  اآلن  می کـرد.  زندگـی  مـا  بـا  پسـرم  می گویـد 
کانکـس داده انـد بـرای هـر دو خانـواده. شـب ها ۶ نفر در 

کانکـس می خوابنـد.  یـک 

به شخصیت این مردم توهین نکنید
آن دیگـری می گویـد خالـه ام در تیمـی کـه کمک های 
مردمـی را بیـن نیازمنـدان تقسـیم می کند، فعال اسـت.  
می گویـد: حتـی جوراب هـای مردانه نشسـته مچالـه پاره 
فرسـتاده بودنـد. لباس هـا پـاره و کثیـف بودنـد. نهایتـًا 
هـم بـه خاطـر کثیفـی لباس هـا و بـوی بدشـان تصمیم 
این می شـود کـه لباس ها را بسـوزانند که باعـث بیماری 
نشـود. می گویـد مـردم اصـاًل نیـاز بـه لبـاس و پوشـاک 

ندارند.

خبر

مدیرکل بحران استان کرمان خبر داد؛

700 کانکس 
کمبود داریم

ــع  ــایعات قط ــان ش ــتان کرم ــران اس ــرکل بح مدی
وام روســتایی بــرای بازســازی منــازل زلزلــه زده 
ــاله ناشــی از ســرما  ــودک ۶ س ــوت ک ــان و ف کوهبن
ــان ۷۹۳  ــون در کوهبن ــم اکن ــت: ه ــرد و گف را رد ک
تشــکیل پرونــده، ۲۲4 قطعــه آوار بــرداری، ۱۳4 
۱۵۰ کانکــس در میــان  انجــام و  پروانــه  صــدور 
ــت  ــه دول ــاس مصوب ــده و براس ــع ش ــا توزی خانواره
بازســازی و تحویــل منــازل تخریــب شــده کوهبنــان 

می گیــرد. صــورت 
محمــد باژیــان، مدیــرکل بحــران اســتان کرمــان در 
ــا در  ــزاری آن ــگار اجتماعــی خبرگ ــا خبرن ــو ب گفت وگ
مــورد آخریــن وضعیــت بازســازی منطقــه زلزلــه زده 
ــور  ــرد: روز گذشــته رئیــس جمه ــار ک ــان اظه کوهبن
ــه  ــد از منطق ــن بازدی ــت ضم ــات دول و اعضــای هی
راور و روســتای جــور در جریــان مراحــل بازســازی و 
مقــاوم ســازی مناطــق زلزلــه زده کرمــان قــرار گرفتند 
ــان  ــه کوهبن ــز در منطق ــر کشــور نی و همچنیــن وزی
ــا مــردم  حضــور یافتــه و ضمــن بازدیــد از منطقــه ب
ــران  ــد. جلســه شــورای اداری بح ــت کردن ــز صحب نی
نیــز بــه صــورت مشــترک برگــزار شــد و مصوباتــی در 

ایــن جلســه بــه تصویــب رســید.
ــازی مســکن  ــه تســهیالت بازس ــورد ارائ وی در م
کــه پیــش از ایــن نوبخــت اعــالم کــرده بــود، افــزود:  
ــتایی در  ــع وام روس ــر قط ــی ب ــایعات مبن برخــی ش
ــهیالت  ــن تس ــدارد، ای ــت ن ــه زده صح ــق زلزل مناط
ــون  ــغ ۳۵ میلی ــه مبل ــتایی ب ــورت وام روس ــه ص ب
ــه  ــز ب ــان آن نی ــون توم ــه ۵ میلی ــت ک ــان اس توم
صــورت وام بالعــوض تعلــق می گیــرد همچنیــن 
ــه ۵  ــان اســت ک ــون توم ــز 4۵ میلی وام شــهری نی

ــت. ــوض اس ــان آن بالع ــون توم میلی
باژیــان ادامــه داد: ایــن مصوبــه ابــالغ و در حــال 
ــردم در  ــیاری از م ــی بس ــت، حت ــدن اس ــی ش اجرای
حــال تکمیــل پرونــده هســتند و در روســتای گــورک 

بازســازی ۷ منــزل مســکونی آغــاز شــده اســت.
مدیــرکل بحــران اســتان کرمــان یــادآور شــد: هــم 
اکنــون در کوهبنــان ۷۹۳ تشــکیل پرونــده، ۲۲4 
ــام و  ــه انج ــدور پروان ــرداری، ۱۳4 ص ــه آوار ب قطع
۱۵۰ کانکــس در میــان خانوارهــا توزیــع شــده اســت، 
ــتا ۹۷  ــان ۱۵۰ و در روس ــهر کوهبن ــن در ش همچنی

ــع شــده اســت. کانکــس توزی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هنــوز نیــاز بــه کانکس در 
ــان وجــود دارد، افــزود: البتــه برخــی  منطقــه کوهبن
ــرایط  ــن ش ــا در ای ــد و ی ــرداری نکرده ان ــوز آوار ب هن
تمایلــی بــه آواربــرداری ندارنــد،  براســاس برآوردهــای 
صــورت گرفتــه بــه یــک هــزار کانکــس نیــاز داریــم 
ــاص داده  ــا اختص ــه م ــس ب ــون۳۰۰ کانک ــه تاکن ک

شــده و هنــوز ۷۰۰ کانکــس دیگــر کمبــود داریــم.
ــه  ــه روز گذشــته ب ــن مصوب ــان ادامــه داد: ای باژی
تصویــب رســید و قــرار شــد بنیــاد مســکن آن را 
ــازل  ــراد من ــی از اف ــون برخ ــم اکن ــد. ه ــن کن تامی
مقاومــی دارنــد امــا بــه دلیــل نگرانــی از بــروز حادثــه 

در چــادر زندگــی می کننــد.
مــورد  در  کرمــان  اســتان  بحــران  مدیــرکل 
ــاری و  ــر بیم ــاله براث ــودک ۶ س ــک ک ــوت ی ــر ف خب
ســرما در منطقــه کوهبنــان گفــت: خوشــبختانه 
ــوم  ــگاه عل ــکاری دانش ــا هم ــه ب ــی هایی ک در بررس
ــچ  ــم هی ــورت دادی ــه ص ــان در منطق ــکی کرم پزش
ــی از کــودک نداشــتیم و حتــی تعــداد  گــزارش فوت
مصدومــان زلزلــه هــم بســیار کــم بــود و در روزهــای 
ــص  ــان و ترخی ــرپایی درم ــورت س ــه ص ــی ب ابتدای

ــدند. ش
بــه گــزارش آنــا، اول دی مــاه ۹۶ زلزلــه ای بــه 
ــان را  ــتان کرم ــان در اس ــتر کوهبن ــی ۵.۲ ریش بزرگ
ــردم در ۲۷ روســتای  ــای خشــتی م ــد و خانه ه لرزان

ــرد. ــران ک ــه را وی ــن منطق ای
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ابراز  با  شهرسازی  و  راه  وزیر  مقام  ائم 
در  مهر  مسکن  پروژه  اتمام  از  امیدواری 
سال آینده عنوان کرد: با توجه به تاکیدات 
آینده جشن  سال  امیدواریم  جمهور  رییس 
اختتامیه مسکن های مهر را در سطح کشور 

برگزار کنیم.
احمد اصغری مهرآبادی با بیان این مطلب 

که در دولت یازدهم و تاکنون حدود ۵۲ هزار 
میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت مسکن 
در سطح کشور پرداخت شده است، ادامه داد: 
در سال جاری 4 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
مسکن روستایی جهت نوسازی خانه قدیمی 
برای  تومان  میلیارد   ۵۰۰ و  هزار  یک  و 
بهسازی بافت های فرسوده تسهیالت مسکن 

پرداخت خواهد شد.
وی بیان کرد: برای اتمام کامل پروژه های 
برای  تومان  میلیارد  هزار  به 4  مهر  مسکن 
تکمیل زیرساخت ها، 4 هزار میلیارد تومان 
روبنایی مثل مدرسه،  تکمیل خدمات  برای 
مسجد و ... و ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان 

برای محوطه سازی اعتبار نیاز داریم.

بسته شدن 
پرونده مسکن 
مهر تا سال آینده

مـادر کارتـن خرمایـی نشـان مان می دهـد کـه انصافـًا 
قابل مصـرف نیسـت. می گویـد ایـن را جلوی گوسـفندان 
بریزنـد، نمی خـورد. تهـش با لحـن محزونـی می گوید: به 

شـخصیت ایـن مـردم توهیـن نکنید!

بهزیستی برایمان کاری نکرد
کانکسـی کنـار چـادر قـرار دارد، نه درش نصب شـده نه 
پنجـره اش. می گویـد در ایـن 4۵ روز که گذشـته جز این 
چـادر چیـزی نداشـته ایم. می گویـد هـر کـس کـه کمک 
کـرده و یـادی کـرده، خـدا خیـرش دهد هر کـس هم که 
نکـرده از کار خودش بازنماند. همسـرش معلولیت ذهنی 
دارد. مریـم می گوید همسـرش تحت پوشـش بهزیسـتی 
اسـت اما بهزیسـتی برایشـان کاری نکرده و نهایتًا سـپاه 
برایشـان کانکسـی فرسـتاده که هنوز نصب نشـده است. 
مـی گویـد: چراغ وسـط والور مال خودمان اسـت. کسـی 
کمکـی نکـرد.  می گویـد یـک پتـوی سـوخته برایمـان 

آوردنـد کـه بـه درد مـن نمی خورد.

نمی شود در این سرما با چادر سر کرد!
»گـور بـودش )تمامـش( خراب شـده تا بخواهنـد به ما 
رسـیدگی کننـد خیلـی طـول می کشـد«  ایـن را می گوید  
و ادامـه می دهـد: یـک پتـو بـه مـا داده انـد و یـک چـادر 

هـم دولـت داده اسـت . مـی شـود محافظـه کاری را از 
نگاهـش خوانـد. مطمئـن کـه مـی شـود دوربیـن را کنار 
می گویـد:  می شـود.  شـروع  گالیه هایـش  گذاشـته ام. 
نمـی شـود در ایـن سـرما بـا چـادر سـر کـرد! بعـد هـم 
مـا را می بـرد پیـش همسایه شـان کـه دو دختـر تنهـا 
دارد.  ذهنـی  عقب ماندگـی  هـم  یکی شـان  و  هسـتند 
می گویـم از کمک هـای دولـت راضی هسـتید؟ می گوید: 
»بهشـت زهرا« تـا شـدت اعتراضـش را نشـان داده باشـد. 

ظاهـرًا هنـوز موفـق نشـده اند کـه کانکسـی بگیرنـد.

کسی قنات را نجات نمی دهد
 آن دیگـری می گویـد: 4۰ روز از زلزلـه گذشـته کسـی 
بـرای قنـات فکری برنداشـته اسـت. گندم هایمـان از آب 
افتـاده، باغ هـا از آب افتـاده اسـت و هـر روز بیچاره تـر 

می شـویم.
زن میان سـالی اسـت کـه همسـرش قبـاًل فـوت کـرده 
اسـت. هنـوز در مرحله آواربـرداری خانه اش مانده اسـت. 
می گویـد مـردی نیسـت که پیگیـری کند. مسـووالن هم 
این طور نیسـت که بیایند. باید یک نفر دنبالشـان باشـد. 
می گویـد با سـه فرزنـدش در چادر زندگـی می کنند. هنوز 
موفـق نشـده کانکـس دریافـت کند. منتظـر کمک دولت 
نیسـت می گویـد: بایـد َخیری بیایـد و به مـا کمک کند. 

می گویـد وسـیله گرمایشی شـان یک بخاری گازی اسـت 
که متعلق به خودشـان اسـت.

آن دیگـری منتظـر اسـت کـه بیاینـد به قـول خودش، 
خانـه را بردارنـد. ادعـا می کنـد که کمک ها را به آشـنایان 
خودشـان می دهنـد. مـا که تـوی خانه ایم، نـه می فهمیم 
چـه کمک هایـی می دهنـد نه کمکـی دریافـت می کنیم.

می گویـد زلزلـه اگـر یـک خاصیت داشـت این بـود که 
دیوارهـا را از بیـن همسـایه ها برداشـت و همسـایه ها به 

هـم نزدیک تر شـدند.
حسـین آسـتانی مي گوید: تـا حاال کمکی به ما نشـده 
اسـت. فقـط یـک چـادر به مـا داده انـد. می گوید فـردا که 
رئیس جمهـور بیایـد بـه او می گوید که سـقف باالی سـر 

می خواهنـد کـه خدا را عبـادت کنند!

خبر

برخالف انتظار مردم؛

روحانی
به کوهبنان نیامد

کوهبنـان  زده  زلزلـه  مناطـق  از  جمهـور  »رئیـس 
بازدیـد مـی کنـد« ایـن وعـده ای بـود کـه حسـین 
امیـری نماینـده مـردم زرنـد و کوهبنـان ۱۱ بهمن ماه 

بـه مـردم زلزلـه زده داد. 
امیـری  ایـن سـفر را  در راسـتای خواسـته هـای 
مـردم کوهبنـان از دولـت و بازدیـد رئیـس جمهـور از 

مناطـق زلزلـه زده کوهبنـان توصیـف کـرد.
حسـن روحانـی رییـس جمهـور هـم کـه در اولین 
روز سـفرش بـه اسـتان، بـه شهرسـتان سـیرجان رفته 
بـود در سـخنرانی اش در جمـع مـردم این شهرسـتان 
کرمـان  اسـتان  زده  زلزلـه  مناطـق  از  کـه  داد  وعـده 
بازدیـد خواهـد کـرد. روحانـی البتـه تصریـح نکرد که 

دقیقـا بـه چـه منطقـه ای سـفر خواهـد کرد. 
از  و  کـرد  سـفر  راور  بـه  روحانـی  روز  آن  فـردای 

کـرد.  بازدیـد  راور  گـورک  منطقـه  از  نزدیـک 
ایـن اقـدام البتـه واکنـش مـردم کوهبنـان را در 
پـی داشـت. مـردم کوهبنـام ضمـن تجمـع در مقابل 
فرمانـداری ایـن شهرسـتان نسـبت بـه عـدم حضـور 
روحانـی در منطقـه زلزله زده کوهبنـان اعتراض کردند 

 .
از سـوی دیگـر رییـس مجمـع نماینـدگان اسـتان 
عصـر یکشـنبه در جلسـه علنـی مجلـس در تذکـری 
سـه  در  کرمـان  اسـتان  شـمال  گفـت:  شـفاهی  
شهرسـتان کوهبنـان و زرند و رهاورد دچار زلزله  شـده 
اسـت و هنـوز در شهرسـتان کوهبنـان بعضی از مردم 

در چـادر بـه سـر مـی برنـد.
حسـین امیـری بـا بیـان این کـه  از دولـت محترم 
بابـت تصویـب تسـهیالت تشـکر مـی کنـم، افـزود:  

الزم اسـت بـه موقـع همـه مصوبـات ابـالغ شـود.
او ایـن را هـم اضافه کرد: الزم اسـت ضمن تشـکر 
گـوش  بـه  را  کوهبنـان  مـردم  گالیـه  مسـئولین  از 

برسـانم. رئیس جمهـور 
برنامـه  در  اول  روز  از  این کـه   بیـان  بـا  امیـری 
سـفر رئیس جمهـور قـرار بـود کـه ایشـان در مناطـق 
زلزلـه زده کوهبنـان حضـور یابنـد بـه صراحـت گفـت: 
آقـای اسـتاندار نیـز هـر بـار ایـن مسـئله را اعالم می 
کردنـد و حتـی در صداوسـیمای اسـتان نیـز اعـالم 
شـده بـود امـا متاسـفانه بـه دلیـل عـدم هماهنگـی 
بیـن مسـئولین اسـتانی و دفتـر ریاسـت جمهـوری 
سـفر بـه کوهبنـان لغـو شـد. مـردم کوهبنـان منتظر 

بودنـد. رئیس جمهـور  حضـور 
زلزلـه زده  مناطـق  مـردم  گفـت:  پایـان  در  امیـری 
بـا مشـکالت زیـادی در سـرما مواجـه بودنـد کـه من 

همـواره خـود را شـریک مشـکالت آنهـا می دانـم.
از مناطـق  بازدیـد  از  البتـه پـس  رئیـس جمهـور 
زلزلـه زده راور گفـت: دکتـر روحانـی با اشـاره به بازدید 
خود از واحدهایی که بازسـازی آنها آغاز شـده اسـت، 
تصریـح کـرد: در جریـان ایـن بازدیـد از رئیـس بنیـاد 
مسـکن انقـالب اسـالمی قـول گرفتیم کـه در مناطق 
بـه سـرعت  بازسـازی ها  راور و کوهبنـان،  زلزلـه زده 
انجـام شـود و تـا پایـان تیـر سـال آینـده هیـچ کس 
نباشـد کـه خانه دائمی خـود را تحویل نگرفته باشـد. 
از آقـای تابـش می خواهـم که اگر مشـکلی در مسـیر 
بازسـازی ها پیـش آمـد، ابتـدا از طریـق اسـتاندار و 
نیـز از طریـق رییـس جمهـور،  موضـوع را پیگیـری 
امـکان  می دانـم  موظـف  را  دولـت  کـه  چـرا  کننـد، 
اقامـت مـردم در خانه هـای دائمـی را در اسـرع وقت 
بـه انجـام برسـاند تا مردم بـه زندگی عادی خودشـان 

بازگردند.
رئیـس جمهـور همچنیـن گفـت: همه کسـانی که 
در اثر زلزله شـغل خود را از دسـت داده اند یا کسـانی 
کـه بـرای اقامـت از محـل زندگـی خـود کـوچ کـرده 
بهره منـد  از کمـک  نیـز  اکنـون مسـتأجر هسـتند  و 
خواهنـد شـد و خسـارات آنهـا تـا حـد امـکان جبـران 

شـود. می 
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سرپرسـت معاونـت فنـی و عمرانی شـهرداری 
کرمـان اظهـار کـرد: پـل سـیدی تـا تیرمـاه سـال 
آینـده بـه بهره بـرداری خواهـد رسـید. محمدعلـی 
قنبـری گفت: پل سـیدی، از مجمـوع تقاطع های 
غیرهم سـطحی اسـت کـه بـا پیشـرفت فیزیکـی 
8۰ درصـد، در سـال آینـده بـه بهره بـرداری خواهد 
تیرباکس هـای  قبـل  هفتـه  افـزود:  وی  رسـید. 

دهنـه  آخـر نصب شـده و فقـط دهنه  وسـط باقی 
مانـده کـه در کارخانـه در دسـت سـاخت اسـت.

سرپرسـت معاونـت فنـی و عمرانی شـهرداری 
آسـفالت  کارخانـه ی  تعطیلـی  دربـاره ی  کرمـان 
شـهرداری کرمـان نیـز گفـت: کارخانـه  آسـفالت 
به دلیـل مسـایل زیسـت محیطـی تعطیـل شـده 
کـه بـا هماهنگـی بـا محیـط زیسـت، بـه زودی 

اولویـت هسـتند،  در  راه انـدازی و معابـری کـه 
آسـفالت می شـود. عملیـات اجـرای پـل سـیدی 
در دوره سـوم شـورای شـهر آغاز شـده اسـت ولی 
بـه دلیـل مشـکالت مالی شـهرداری اجـرای آن با 
کنـدی روبـرو شـده اسـت. از ابتـدای دوره جدیـد 
بـه  مـردم  مطالبـات  مهمتریـن  از  یکـی  شـورا؛ 

بهره بـرداری رسـیدن پـل سـیدی بـوده اسـت.

پل سیدی
 تا تیرماه سال 
آینده به بهره برداری 
می رسد

خبرخبر در نشست شورای شهر کرمان مطرح شد

هشدار درباره فروریختن نمای
غیر استاندارد ساختمان ها

نشسـت عمومی شـورای اسالمی شـهر کرمان با حضور 
رییس و سـایر اعضای شـورا و شـهردار کرمان برگزار شـد.

بـه گـزارش کرمان شـهرآن الین، در ایـن نشسـت رامیـن 
ارجمند کرمانی، رییس کمیسـیون معماری و شهرسـازی 
شـورا نیـز بـا بیان این کـه در نقشـه هایی که به شـهرداری 
ارایـه می شـود، بـه هیچ عنـوان مسـایل سـازه ای از جهت 
معمـاری درج نمی شـود، گفـت: بـا توجـه بـه این کـه بـه 
آن توجـه  در  به کاررفتـه  نمـای سـاختمان ها و مصالـح 
زمـان  در  سـاختمان ها  نمـای  فروریختـن  نمی شـود، 
زمین لرزه بسـیار خطرسـاز اسـت و تلفات زیادی به همراه 

داشـت. خواهد 
وی با اشـاره به حضور دو تن از کارشناسـان در نشسـت 
ایـن کمیسـیون گفـت: در جلسـه مطرح شـد کـه مصوبه  
شـورای عالی معماری و شهرسـازی ایران، چارچوبی برای 
سـیما و منظـر شـهری مشـخص کـرده کـه از سرپرسـت 
معاونت معماری و شهرسازی شهرداری کرمان درخواست 
کردیـم درخصـوص این مصوبـه بررسـی الزم را انجام دهد 
تا شـاخص عملیاتـی ای که می تواند مبنای صـدور پروانه 
در زمینـه  نمـای سـاختمان ها باشـد، در جلسـه آینـده ی 

کمیسـیون ارایـه و دربـاره ی آن تصمیم گیری شـود.
در ادامه، علی اکبر مشـرفی، عضو شـورای اسـالمی شهر 
کرمـان بـا اشـاره بـه تصویـب بودجـه ی کشـور گفـت: هر 
سـاله در بودجـه ی کشـور، ردیف هایـی برای متـرو تعریف 

می شـود.
وی بابیـان این کـه در دوره  چهـارم موضـوع متـرو در 
کرمان پیگیری شـد، گفت: در ابتدا گفتند که مترو شـامل 
شـهرهای بـا جمعیـت زیـر یک میلیـون نفر نمی شـود، اما 
در ادامـه، بـا پیگیـری مسـئوالن ازجملـه مهندس سـیف 
الهـی، معـاون وقـت امـور عمرانـی اسـتانداری و مهندس 
بابایـی، شـهردار وقـت کرمان، مصوب شـد ایجـاد مترو در 

شـهر کرمـان مـورد مطالعه قـرار گیرد.
مشـرفی افـزود: در ایـن رابطـه قـرار بـود شـرکت قطـار 
شـهری شـهرداری تأسـیس شـود کـه در ایـن خصـوص 
اقـدام نشـد؛ بنابرایـن، بـا توجـه بـه این کـه مطالعـات 
متـرو در کرمـان مصـوب شـده، بهتـر اسـت مجـدد بـرای 
تأسـیس شـرکت قطـار شـهری اقـدام شـود تـا مسـأله را 

پیگیـری کنـد.
رییس کمیسـیون خدمات شـهری شورا هم درخصوص 
انجـام مطالعـات متـرو گفـت: بـا توجه بـه این کـه وزارت 
کشـور هـر سـاله اعتبـاری بـرای متـرو در نظـر می گیـرد، 
بهتـر اسـت مطالعات متـرو در کرمان از سـر گرفته شـود.
را  معابـر  و  کوچه هـا  آسـفالت  هم چنیـن  خـدادادی 
یکـی از خواسـته های به حـق مـردم دانسـت و از شـهردار 
کرمـان خواسـت نسـبت بـه لکه گیـری و آسـفالت معابـر 

شـود. اقدام 
وی بـه موضوعـات بررسی شـده در کمیسـیون خدمات 
شـهری اشـاره کرد و گفت: ازجمله مسـایلی که در نشست 
این کمیسـیون مطرح شـد، نخاله های سـاختمانی اسـت 
که ورودی شـهر از سـمت جاده جوپار را نازیبا کرده اسـت.
رییـس کمیسـیون خدمـات شـهری شـورا بـر بهبـود 
وضعیت ورودی شـهر از سـمت جاده جوپار و جلوگیری از 
تخلیـه ی نخاله های سـاختمانی در این محـور تأکید کرد.
و  عمـران  کمیسـیون  رییـس  کامیـاب،  محمدجـواد 

ترافیـک شـورا نیـز در ایـن نشسـت بـا اشـاره به تشـکیل 
جلسـات کارگـروه تخصصـی ترافیـک شـهرداری کرمـان، 
خواسـتار حضـور افـراد متخصـص در ایـن کارگـروه شـد.
وی بابیـان این کـه کارگـروه ترافیـک شهرسـتان کرمان 
مسـئول رسـیدگی به وضعیـت ترافیک شـهرهای اقماری 
کرمان اسـت و مسـئول رسـیدگی به ترافیک مرکز اسـتان 
نیسـت، گفت: بررسـی و تصمیم گیری برای ترافیک مرکز 

اسـتان به عهده ی شـورای ترافیک اسـتان اسـت.
کامیـاب بـا تأکید بر تخصصی شـدن کارگـروه ترافیک 
شـهرداری کرمـان، پیشـنهاد کـرد حسـین چناریـان، عضو 
شـورای اسـالمی شـهر کرمـان کـه عضـو شـورای ترافیـک 
اسـتان کرمـان هم اسـت، در جلسـات کارگـروه تخصصی 
ترافیـک شـهرداری کرمان شـرکت کند که ایـن موضوع به 

تصویـب اعضای شـورا رسـید.
کارگـروه  در خصـوص  عالـم زاده شـهردار کرمـان هـم 
تخصصـی ترافیـک شـهرداری کرمان تصریح کـرد: ابالغیه 
وزارت کشـور در ایـن رابطـه دو ضعـف دارد؛ یکـی این کـه 
بایـد بیـان می شـده که چـه افـرادی به عنوان اعضـای این 
کارگـروه در جلسـات حضـور پیـدا کننـد و دیگـر این کـه 
به عنـوان مشـاور  از شـهرداری  افـرادی خـارج  از  وقتـی 
دعـوت شـود، اعـالم می شـود کـه پرداخـت حق الزحمه به 

مشـاور ممنوع اسـت.
کمیسـیون  رییـس  میرحسـینی،  سـیدمحمدرضا 
گردشـگری و اصناف شـورا نیز در این نشسـت به بررسـی 
دبیـر شـورای  بـا حضـور  گردشـگری  فعـاالن  مشـکالت 
هماهنگـی بانک های اسـتان در نشسـت این کمیسـیون 
اشـاره کـرد و گفت: ازجمله مشـکالت فعاالن گردشـگری، 
کمبـود نقدینگـی بـود کـه در ایـن جلسـه ایـن موضـوع 

موردبررسـی قـرار گرفـت.
وی هم چنیـن بیـان کـرد: در این نشسـت اعالم شـد از 
۱۳ هتل در حال سـاخت، ۷ هتل در شهرسـتان کرمان در 

دسـت احداث است.
زهـرا ایران منش، رییس کمیسـیون فرهنگـی، هنری و 
بانـوان شـورا نیـز محصور کـردن بخشـی از پـارک جنگلی 

شـهید باهنـر و اختصـاص آن به بانوان را خواسـتار شـد.
وی بـه فرارسـیدن ایـام پایانی سـال و نزدیک شـدن به 
عیـد نـوروز اشـاره و بـر لکه گیـری کوچه ها و سـامان دهی 

فضاهای سـبز شـهر تأکید کرد.
عالـم زاده شـهردار کرمـان نیـز در ایـن رابطـه بابیـان 
این کـه لکه گیـری آسـفالت معابر در دسـتور کار قـرار دارد 
و سـامان دهی بوسـتان ها نیـز در دسـت اجراسـت، گفت: 
این کـه تمـام این خدمـات را به پایان سـال موکول کنیم، 
درسـت نیسـت و باید خدمت رسـانی از این دست در طول 

سـال ادامه داشـته باشد.
حسـین چناریـان، رییـس کمیسـیون برنامـه، بودجه و 
منابـع پایـدار شـورا نیـز بـه بررسـی پنـج نامه در نشسـت 
ایـن کمیسـیون اشـاره کـرد و گفـت: از آن جملـه، نامـه  
شـهرداری کرمـان مبنـی بـر اختصـاص ۱۵ میلیـارد و 8۱ 
میلیـون لایر از اسـناد خزانـه بـه قـرارگاه خاتـم اسـت که 
همین مبلغ از طلب خاتم از شـهرداری کاسـته می شـود.
در ادامـه، ایـن مصوبه و چهار مصوبه  دیگر کمیسـیون 
برنامـه، بودجـه و منابـع پایدار شـورا، مـورد موافقت اعضا 

قـرار گرفت.

شهردار کرمان از خانواده شهدا 
طلب حاللیت کرد

ماجرای پست تلگرامی همسر شهردار مهم ترین موضوع 
مطرح شده در جلسه این هفته شورای شهر کرمان بود.

تلگرامی  نظر  اظهار  که  می شود  آغاز  ازآنجا  داستان 
همسر و مشاور شهردار کرمان درباره یکی از شهدای حرم؛ 

شائبه توهین به مقام واالی شهدا را در پی داشت.
پس از انتشار تصویر این اظهارنظر، الدن تاج الدینی با 

انتشار پستی از این موضوع عذرخواهی می کند.
نظر  به  اینکه  بابیان  تلگرامی  پست  در  تاج الدینی 
آنچه در ذهن داشته ام دقت كافی  نگارش  در  می رسد 
نکرده ام نوشت: وظیفه خود می دانم ضمن عذرخواهی 
از بزرگوارانی كه خاطرشان از این جمله رنجیده شده و 
با ادای احترام به مقام واالی همه شهیدان واالمقام و 
خانواده معظم آنان، یادآوری نمایم كه منظور من صرفا 
آرزوی سالمتی و طول عمر برای همه جوانان عزیزیست 
كه از دل وجان در سنگرهای مختلف اعم از دفاع از كشور، 
یا دفاع از حرم و یا سنگرهای علم و دانش برای حفظ 
كیان جمهوری اسالمی ایران و پیشرفت كشور تالش می 

كنند، بوده است و الغیر.
اما این عذرخواهی نیز نتوانست آتش برخی رسانه ها را 
که بدشان نمی آمد در قامت دفاع از شهدا بازی سیاسی 
خود را نیز دنبال کنند؛ خاموش کند. همین موضوع باعث 
شد تا الدن تاج الدینی از سمت خود به عنوان مشاور 
شهردار کرمان استعفا کند و استعفای او به سرعت مورد 
قبول شهردار کرمان قرار گیرد. اما در جلسه اخیر شورای 
شهر کرمان بود که مهران عالم زاده شهردار کرمان نیز رسما 

بابت نوشته همسرش عذرخواهی کند.
در این جلسه شورای شهر محمد فرشاد رئیس شورا، 
ضمن تسلیت ایام فاطمیه و تبریک ایام اهلل دهه فجر، 
به تشییع پیکر مطهر شهید مدافع حرم، شهید غالم رضا 
لنگری زاده اشاره کرد و گفت: در همین ایام، شاهد ورود 
پیکر مطهر شهید لنگری زاده به شهر کرمان بودیم که 
به پاس ارج نهادن به مقام واالی شهدا، تعدادی از اعضای 
شورا اسالمی شهر که در کرمان حضور داشتند، در مراسم 

تشییع پیکر این شهید بزرگوار حضور پیدا کردند.
در ادامه، سید مهران عالم زاده، شهردار کرمان ضمن 
تسلیت ایام فاطمیه و تبریک به مناسبت ایام اهلل دهه  
مبارک فجر و گرامیداشت یاد و خاطره  شهدا گفت: هرچه 
داریم از شهدا داریم و اگر هر کاری که در توان داریم برای 
خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران انجام دهیم، حداقل 
کاری است که در مقابل بهای سنگینی که آن ها برای 
جهاد پرداخته اند، انجام می دهیم. وی به حضورش در 
منزل شهید مدافع حرم، شهید لنگری زاده اشاره کرد و 
گفت: اعتقاد این شهید بزرگوار به هدف واالیی که داشت، 
زیاد  را  نبود بچه  سه ماهه اش  بوده که حاضر  به حدی 
ببیند تا عشق و عالقه به فرزندش، او را از مبارزه و جهاد 
درراه خدا بازندارد. شهردار کرمان هم چنین با اشاره به 
حاشیه هایی که اخیرًا به دلیل سوءتفاهم درخصوص یک 
نوشته در فضای مجازی ایجادشده و خانواده  معزز شهدا 
را رنجیده خاطر کرده، از تمام خانواده  شهدا عذرخواهی کرد 

و حاللیت طلبید.
تأکید  دراین باره  نیز  شورا  عضو  ایران منش،  منصور 
کرد: با شناختی که از مهندس عالم زاده شهردار کرمان و 
خانواده  ایشان داریم، قطعًا انگیزه ای پشت این موضوع 
نبوده است. وی افزود: باید کمک کنیم تا این سوءتفاهم 
دیگر  عضو  ایران منش،  زهرا  شود.  برطرف  هم افزایی  با 
شورا نیز گفت: خانواده  شهدا هیچ توقعی به جز احترام 
از مردم و مسئوالن ندارند، اما دلجویی از خانواده شهدا 
موجب تسالی خاطر آن ها می شود. علی خدادادی دیگر 
عضو شورا هم بابیان این که گذشت خانواده  شهدا قابل 
و  مادر شهیدان سیف الدینی  با  دیدار  به  نیست،  بیان 
مادر شهید علی شفیعی اشاره کرد و گفت: تمام هستی 
خانواده علی شفیعی، همین فرزند بوده که درراه خدا 
تقدیم کرده است. وی به حواشی پیش آمده نیز اشاره 
تاج الدینی )همسر شهردار(  کرد و گفت: خانواده خانم 
از خانواده های متدین هستند؛ بنابراین، شک ندارم اگر 
مطلبی در فضای مجازی از سوی ایشان نوشته شده، از 
روی عمد نبوده است. خدادادی افزود: شهدا متعلق به 
فرد خاصی نیستند و متعلق به همه هستند. وی ادامه 
داد: هم چنین به فرموده  امام راحل شهدا چشم وچراغ 

ملت هستند؛ بنابراین، برای تمام مردم عزیزند.

فرشاد: برخالف شایعه ها هیچ 
پروژه  ای در شهر کرمان تعطیل نیست

ـــد شـــایعه در فضـــای  ـــر چن طـــی روزهـــای اخی
منشـــا  ظاهـــرا  کـــه  مطرح شـــده  مجـــازی 
یکســـانی دارنـــد. یکـــی تـــالش شـــورای شـــهر 
ــری  ــم و دیگـ ــرارگاه خاتـ ــد قـ ــع یـ ــرای خلـ بـ
پروژه هـــای شـــهری و همچنیـــن  تعطیلـــی 
تـــالش شـــورای شـــهر بـــرای ایجـــاد ایـــن 
ـــه  ـــه ادام ـــی ب ـــم تمایل ـــرارگاه خات ـــه ق ـــائبه ک ش

ــت. ــکاری نیسـ همـ
در همیـــن راســـتا نامـــه ای بـــدون امضـــا در 
فضـــای مجـــازی خطـــاب بـــه محمـــد فرشـــاد 
رئیـــس شـــورای شـــهر کرمـــان منتشرشـــده 
ــرارگاه  ــت: »قـ ــده اسـ ــی از آن آمـ ــه در بخشـ کـ
خاتم االنبیـــاء بـــاکار جهـــادی و بـــر طبـــق 
گفتـــه مســـئولین بـــدون دریافـــت هزینه هـــای 
ـــی  ـــت ول ـــه کار اس ـــال ادام ـــده در ح ـــد ش متعه
ـــن  ـــی ای ـــم انفعال ـــک تصمی ـــه در ی ـــال چگون ح
پروژه هـــا را تعطیـــل می کنیـــد و در اذهـــان 
ــه  ــد کـ ــاد کنیـ ــائبه را ایجـ ــن شـ ــی ایـ عمومـ
ـــت؟« ـــه کار نیس ـــه ادام ـــل ب ـــم مای ـــرارگاه خات ق
رییـــس شـــورای اســـالمی شـــهر کرمـــان بـــا 
ـــی  ـــده مبن ـــار منتشرش ـــی از اخب ـــه برخ ـــاره ب اش
ـــد  ـــان قص ـــهر کرم ـــالمی ش ـــورا اس ـــه ش ـــر اینک ب
ـــرد:  ـــد ک ـــا را دارد، تاکی ـــی پروژه ه ـــی برخ تعطیل
ایـــن موضـــوع اصـــال صحـــت نـــدارد و شـــورای 
اســـالمی شـــهر کرمـــان قصـــد تعطیلـــی هیـــچ 
ـــروژه ای  ـــچ پ ـــه هی ـــن آنک ـــدارد ضم ـــروژه ای را ن پ

تعطیـــل نشـــده اســـت.
ــنا در  ــا ایسـ ــو بـ ــاد در گفت و گـ ــد فرشـ محمـ
خصـــوص اخبـــار منتشرشـــده مبنـــی بـــر اختـــالف 
شـــورا بـــا قـــرارگاه ســـازندگی خاتم االنبیـــاء 
و عـــدم ادامـــه اجـــرای برخـــی از پروژه هـــا 
گفـــت: شـــورای اســـالمی شـــهر کرمـــان هیـــچ 
مشـــکلی بـــا قـــرارگاه ســـازندگی خاتم االنبیـــاء 
ـــورای  ـــن ش ـــه بی ـــی ک ـــه قراردادهای ـــدارد و هم ن
ـــاء  ـــرارگاه خاتم االنبی ـــان و ق ـــهر کرم ـــالمی ش اس
منعقدشـــده اســـت، در چهارچـــوب قـــرارداد 

انجـــام خواهنـــد شـــد.
وی بـــا اشـــاره بـــه برخـــی از اخبـــار منتشرشـــده 
ـــان  ـــهر کرم ـــالمی ش ـــورا اس ـــه ش ـــر اینک ـــی ب مبن
ـــد  ـــا را دارد، تاکی ـــی پروژه ه ـــی برخ ـــد تعطیل قص
ــدارد و  ــت نـ ــال صحـ ــوع اصـ ــن موضـ ــرد: ایـ کـ
ـــی  ـــد تعطیل ـــان قص ـــهر کرم ـــالمی ش ـــورای اس ش
هیـــچ پـــروژه ای را نـــدارد ضمـــن آنکـــه هیـــچ 

ـــت. ـــده اس ـــل نش ـــروژه ای تعطی پ
ــه  ــل در مصاحبـ ــه قبـ ــاد هفتـ ــد فرشـ محمـ
بـــا صـــدای تـــاک گفتـــه بـــود: معتقـــدم 
ــم  ــط تصمیـ ــته توسـ ــه درگذشـ ــی کـ پروژه هایـ
آن  قانونـــی  مبنـــای  و  شروع شـــده  گیـــران 
ــا  ــالیق مـ ــا سـ ــر بـ ــی اگـ ــت حتـ ــت اسـ درسـ
ـــوب  ـــان چارچ ـــتی در هم ـــدارد، بایس ـــازگاری ن س

طراحی شـــده اجـــرا شـــود.
کـــه  می دهـــد  نشـــان  مصاحبـــه  ایـــن 
برخـــالف ادعاهـــای شایعه ســـازان نـــه قـــرار 
پیمانـــکاری  از  قـــرارگاه خاتم االنبیـــا  اســـت 
ـــورای  ـــه ش ـــود و ن ـــد ش ـــع ی ـــهر خل ـــای ش پروژه ه

ــت. ــرده اسـ ــل کـ ــروژه ای را تعطیـ ــهر پـ شـ
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صدای تاک- گروه سیاست

دلیل  به  گفت:  خرما  ملی  انجمن  رئیس 
استقبال عمانی ها از محصول خرمای ایران و 
کشور،  این  در  اداری  بروکراسی  وجود  عدم 
زمینه ورود این محصول به بندر صحار عمان 
فراهم شده است. محسن رشید فرخی در نشست 
تقدیر و  استان کرمان، ضمن  انجمن خرمای 
تشکر از اتاق مشترک ایران و عمان به منظور 

فراهم آوردن زمینه های همکاری با عمان، افزود: 
در بازدید از بندر صحار و نشست با مسئوالن 
این منطقه، تفاهم نامه ای را با مسئوالن مربوطه 
شش  در  صنعت  این  فعاالن  همکاری  برای 
استان خرماخیز کشور به امضا می رسانیم تا 
همه بتوانند از شرایط سهل و مناسب ایجادشده 
در عمان برای ثبت شرکت، گشایش حساب های 

و...  محصول  دوباره  صادرات  امکان  بانکی، 
استفاده کنند. وی ادامه داد: معتقدیم در کشور 
عمان به خوبی می توان محصوالت را بسته بندی 
و در صنایع تبدیلی فعالیت کرد و در این صورت 
مانند  کشورها  برخی  به  خرما  صادرات  زمینه 
چین، ایالت متحده و ایالت های جنوبی آمریکا 

از طریق عمان راحت تر فراهم می شود.

زمینه ورود 
خرمای ایران به بندر 
صحار عمان
 فراهم  شده است

علیرضا رزم حسینی جزو معدود استاندارانی است که پیش از 
تصدی استانداری تقریبا هیچ مسوولیت دولتی نداشته است. 
برخی سوابق او در بخش خصوصی را آنقدر پر وپیمان می دانند که 
نیازی به سوابق دولتی نباشد؛ برخی در مقابل معتقدند که این 
فقدان تجربه باعث شد میان واقعیت های موجود بروکراسی و 

آرمان های رزم حسینی شکاف ایجاد کند.
اما هرچه هست و نیست علیرضا رزم حسینی چه از روز اول 
و چه اکنون که به پنجمین سال استانداری اش وارد شده است؛ 

همواره از کمبود اختیارات استاندار انتقاد کرده است. 
او که اختیارات خود را برای اداره استان کافی نمی داند؛ چندی 
قبل گفته بود ترجیح می دهد فرمانداری باشد که اختیارات کافی 

داشته باشد نه استانداری که اختیارات نداشته باشد.
با این حال او تاکنون اشاره نکرده که در صورتی که این اختیارات 
به وی اعطا شود قرار است چه اتفاقی بیفتد. برخی معتقدند که 
افزایش اختیارات استاندار یک ضرورت است. این افراد بیشتر 
کسانی را شامل می شود که در زمره نزدیکان استاندار قرار دارند. 
با  که  در صورتیکه  اختیارات  افزایش  که  معتقدند  نیز  عده ای 
افزایش نظارت روبرو نباشد استاندار را به حاکم بالمنازعی تبدیل 
منابع طبیعی،  به  را  می تواند ضربه های سهمگینی  که  می کند 
محیط زیست، میراث فرهنگی و... وارد کند. این موضوع فارغ از 
اینکه چه کسی سکان استانداری را در دست دارد ممکن است 

در دراز مدت آثار نامطلوبی را بر فرآیند توسعه پایدار برجا گذارد.
با این حال رئیس جمهور در سفر اخیر خود به کرمان از اعطای 
اختیارات بیشتر به استاندار کرمان و به صورت آزمایشی خبر داد. 
موضوعی که واکنش مثبت استانداری را در پی داشت و تالش 
فراوانی صورت گرفت تا این موضوع به عنوان یک رویداد مبارک 

و مهم قلمداد شود.
اگرچه جزییاتی از این اختیارات منتشر نشده است؛ با این 
حال یک سوال همیشه مطرح بوده که استانداران در مجموع 
چه اختیاراتی دارند؟ بر اساس آخرین شرح وظایفی شورای عالی 
اداری در سال ۱۳۷۷ تصویب کرده است؛ استانداران اختیارات 

فراوانی را دارا می باشند. 
بر اساس قانون »استانداران در قلمرو مأموريت خويش بعنوان 
نماينده عالي دولت،مسئوليت اجراي سياستهاي عمومي كشور« 
هستند.  بر اساس قانون »استاندار بعنوان نماينده عالي دولت 
در برابر رئيس جمهور و هيأت وزيران مسئول بوده و بعنوان 
نماينده وزارت كشور مسئوليت اجراي وظايف و اختيارات آن 
وزارت در استان را عهده دار خواهد بود و در مقابل وزير كشور 

پاسخگوست.«
بند به عنوان  در ماده ۲ قانون شرح وظایف استانداران 4۰ 
این  از  است. بخشی  ذکر شده  استانداران  و وظایف  اختیارات 
اختیارات مربوط به مسائل امنیتی است. مقوله مهمی که در 
ماده یک این شرح وظایف »نيروهاي نظامي در چارچوب وظايفي 
استانداران  نظارت  دارند« تحت  امنيت مناطق  با  ارتباط  در  كه 
استانداران  وظایف  شرح  قانون  دوم  ماده  براساس  می باشند. 
»استاندار مسئول برقراري و حفظ نظم و امنيت استان است.« که 
البته »وظايف امنيتي استاندارن را شوراي امنيت كشور تعيين 

مي نمايد.«
 »هدايت و تشكيل مرتب جلسات شوراي تأمين استان و 
شورای  رئیس  عنوان  به  آن.«  مصوبات  اجراي  برحسن  نظارت 
تامین برعهده استاندار است و »كليه ارگانهاي عضو شوراي تأمين 
و ساير دستگاه هاي اجرايي استان موظفند مصوبات شوراي تأمين 
و دستورات امنيتي استاندار را اجرا نمايند« مطابق این مصوبه 
دستگاه های انتظامی و امنیتی استان وظیفه دارند »رويدادهاي 
امنيتي و سياسي را به استاندار گزارش نمايند.« براساس نظر 
قانون چنانچه در این زمینه تخلفی صورت بگیرد با قانون گذار 

برخورد خواهد شد.
 » پيش بيني و پيشگيري معضالت امنيتي استان، تعيين و 
تدوين اولويت ها و سياستهاي امنيتي و تعيين حدود و وظايف 
و اختيارات امنيتي كليه دستگاه هاي اجرايي« و » فراهم آوردن 
موجبات اجراي طرح ها و سياست هاي عام امنيتي و انتظامي، 
مصوبات مراجع قانوني، دستورالعمل ها و ابالغيه هاي امنيتي« از 

مهمترین وظایف امنیتی استانداران است. 

با  اداری یک سری وظایف توام  در کنار این ها شورای عالی 
اختیار را به استانداران تفویض کرده است مانند »تأييد تشكيل 
موقت يا دائم و يا انحالل رده هاي انتظامي در سطح استان«، 
» نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي، 
گذرنامه و وظيفه عمومي.«، » پيشگيري و مقابله با مشكالت 
مرزي و نظارت و مراقبت از مرزهاي آبي و خاكي استان و برنامه 
ريزي بمنظور جلوگيري از هرگونه تردد و نقل و انتقاالت غيرمجاز 
در چهارچوب سياستها و خط مشي هاي مصوب.«، »بررسي و 
تعيين مناطق ممنوع و محدود براي اسكان و تردد و تعيين 
گذرهاي مرزي مجاز.«،  »بررسي و ارائه پيشنهاد ايجاد مرزهاي 
رسمي)زميني، هوايي، دريايي( استان به وزارت كشور«، » نظارت بر 
همه پرسي و كليه انتخاباتي كه بموجب قانون برگزار مي گردد.« از 
جمله این وظایف و اختیارات هستند که البته شرح مبسوط تری 
دارد. استاندار در کنار مسوولیت های جاری خود ریاست شوراهای 
مهمی را برعهده دارد. مهمترین آنها شورای تامین است. پس از 
آن شورای اداری، شورای برنامه ریزی، شورای آموزش و پرورش، 
با حضور مدیران  را  امور استان  و... که مهمترین  ستاد بحران 

دستگاه های اجرایی دنبال می کند.
زمينه  »ايجاد  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی،  حوزه های  در 
هاي الزم براي تأسيس و توسعه مجامع و تشكل هاي گوناگون 
فرهنگي، اجتماعي، سياسي«، » ايجاد زمينه مناسب جهت رشد 
و ارتقاء فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي بانوان و ايجاد 
هماهنگي بين دستگاههاي ذيربط و نظارت بر فعاليت آنها.«، 
»فراهم آوردن زمينه هاي مناسب براي رشد و پيشرفت و گسترش 
آموزش  عمومي،  بهداشت  همگاني،  ورزش  پرورش،  و  آموزش 
عالي و تحقيقات.«، »حفظ و حراست از ارزشهاي نظام مقدس 
جمهوري اسالمي و گسترش فرهنگ اصيل اسالمي.«، »اتخاذ 
تدابير و اعمال هماهنگي الزم به منظور پيشگيري، كنترل و 
مهار بحران هاي ناشي از حوادث و بالياي طبيعي از قبيل سيل، 
زلزله و..«،.»هدايت و هماهنگي اقدامات مربوط به پيشگيري و 
جلوگيري از منكرات و مفاسد اجتماعي.«، از مهمترین وظایف و 

اختیارات استاندار است.
در حوزه مدیریتی نیز استاندار مسوول »نظارت و بازرسي از 
كليه ارگانها« و »همچنين مراقبت در رفتار و اعمال كليه كاركنان 
ارگانهاي مذكور.« می باشد. استاندار همچنین بایستی »عملكرد 
مديران بر اساس مصوبات و دستورالعمل هاي مراجع ذيصالح« 
را مورد ازرشیابی قرار دهد و همچنین میان دستگاه های اجرایی 
استان هماهنگی ایجاد کند. در صورت لزوم استاندار این اختیار 
را دارد که »در اجراي برنامه هاي عمراني ) ملي، استاني (« نظارت 
و مراقبت کند و »در صورت لزوم دادن تذكر به مسئولين اجرائي« 

تذکر دهد و مراتب را به دستگاه های ملی اعالم نماید.
 در زمینه های اقتصادی نیز »فراهم آوردن زمينه هاي عدالت 

اجتمايي و فقر زدايي.«، از جمله وظایف استاندار است. 
»نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبيعي و محيط زيست« و 
»شناسايي استعدادهاي منطقه اي و تعيين نيازمندي هاي استان 
و تصميم گيري، هماهنگي و هدايت برنامه ريزي و بودجه ريزي 
استان با تأكيد بر اولويت هاي توسعه منطقه اي در چهارچوب 
سياست ها و راهبردهاي توسعه ملي.« از جمله وظایف استاندار 
است. »پيشنهاد وضع عوارض جديد بر فعاليتهاي اقتصادي و 

خدماتي در محدوده استان و شناسايي منابع جديد درآمدي و 
پيشنهاد آن به مراجع ذيربط در جهت اجراي برنامه هاي توسعه 
منطقه اي.« از دیگر وظایفی است که شورای عالی اداری آن را 

برعهده استاندار گذاشته است.
در  مقرر  درآمدي  منابع  كسب  جهت  در  »تالش  همچنین   
قوانين مربوطه در محدوده استان و همكاري با دستگاههاي ملي 
ذيربط در اين خصوص.« و »هدايت و هماهنگي فعاليت بانك ها و 
تعيين اولويت ها در اعطاي تسهيالت تكليفي بانكي در چهارچوب 
سياست ها و برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
كشور و تشويق سرمايه گذاران از طريق تشكيل مؤسسات اعتباري 
غيردولتي و جذب سرمايه هاي محلي و سوق دادن آنها به سمت 
فعاليتهاي توليدي و عمراني.« از دیگر اختیارات اقتصادی استاندار 

است.
»نظارت، هماهنگي و هدايت امور مربوط به صادرات غير نفتي، 
مبادالت مرزي، ايجاد مناطق آزاد تجاري و صنعتي و مناطق ويژه 
مرزي طبق  بازارچه هاي  اندازي  راه  و  تأسيس  و  حراست شده 
قوانين و مقررات مربوط.« نیز از سایر اختیارات استاندار می باشد.
 4۰: اجراي ساير وظايفي كه در استانها از طريق مراجع ذيصالح 

بر عهده استاندار محول ميگردد.

عزل و نصب ها
مطابق مصوبه شورای عالی اداری نصب و عزل فرمانداران با 

پيشنهاد استاندار و تأييد و حكم وزير كشور خواهد بود.
همچنین نصب و عزل بخشداران با پيشنهاد فرماندار و تأييد 
استاندار و حكم وزير كشور خواهد بود. در بخشی از این مصوبه 
احکام  صدور  زمینه  در  كشور  وزير  اختيارات  که  شده  تاکید 
بخشداران قابل تفويض به استانداران مي باشد؛ که گفته می شود 

در حال حاضر این اختیارات تفویض شده است.
اداري،  مقامات  باالترين  يا  و  كل  مديران  »نصب  درباره 
مديران پروژه هاي ملي، باالترين مقام نهادهاي انقالب اسالمي، 
فرماندهان نواحي و مناطق نيروهاي انتظامي و مديران صدا و 
مقام  باالترين  يا  وزراء  توسط  ايران  اسالمي  سيماي جمهوري 

دستگاه ذيربط« هماهنگي با استاندار ضروری است.
و  استانداران  میان  اختالفات  بروز  برای  اداری  عالی  شورای 
مدیران مرکزی دستگاه ها بر سر انتصاب ها نیز تدابیری پیش بینی 
کرده است. براساس این مصوبه استانداران مي توانند مستقيمًا با 
مقامات عاليرتبه جمهوري اسالمي ارتباط برقرار نمايند و مسائل 

مورد نظر در قلمرو مأموريت خويش را مطرح سازند.
به موجب مصوبه شورای عالی اداری »بمنظور فراهم آوردن 
زمينه هاي رشد و پيشرفت منطقه اي و اداره مطلوب و بهينه 
استان در صورت موافقت رئيس جمهور و تصويب هيآت وزيران 
در شرايط خاص و حسب ضرورت استانداران بعنوان نماينده ويژه 
رئيس جمهور تعيين مي گردند كه در اينصورت تصميمات آنان 
در حدود اختيارات مشخص در حكم تصميمات رئيس جمهور و 

هيأت وزيران خواهد بود.«
قضايي  واحدهاي  »كليه  عالی  شورای  مصوبه  موجب  به 
آرامش و  با  در استان موظفند درخصوص مسائلي كه بنحوي 
امنيت عمومي استان مرتبط مي باشد، هماهنگي هاي الزم را با 

استانداران معمول دارند«
اتخاذ  همچنین »كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند ترتيبي 
نمايند كه استانداران از مأموريت هاي سازماني و اقدامات بعمل 
آمده و آخرين دستورالعملها و ضوابط و بخشنامه هاي صادره 
آگاهي داشته باشند.« بر اساس تصمیم شورای عالی اداری »كليه 
انجام وظايف  شوراهاي، ستاد و مجامعي كه براي هماهنگي 
دستگاههاي اجرايي در استانها طبق قوانين و مقررات تشكيل 
ميگردد زير نظر استانداران فعاليت خواهند نمود.« و »واحدهاي 
اجرايي استان موظف به ارائه گزارش عملكرد دوره اي خويش به 
استانداران مي باشند. استانداران مي توانند در صورت لزوم حسب 
مورد خارج از دوره مزبور نيز از واحدهاي استاني گزارش امور 

مربوط را دريافت نمايند.«
این مصوبه ارتباط با مراکز فرهنگی و اقتصادی کشورهای دیگر 
پس از هماهنگی با وزارت کشور و وزارت خارجه را جزو اختیارات 

استانداران برشمرده است.
مطابق این مصوبه انجام مراسم تشريفات استقبال، پذيرائي و 
مشايعت از مقامات عاليرتبه داخلي و خارجي كه رسمًا به استان 

سفر مي نمايند بعهده استاندار مي باشد.

علی اکبر محمدی

یادداشت

درخواست افزایش 

اختیارات چرا و چگونه؟

امـا هم زمـان بـا سـفر ریاسـت محتـرم 
جمهـوری جنـاب دکتـر روحانـی مسـأله 
درخواسـت افزایـش اختیارات اسـتاندار از 
جانـب جناب رزم حسـینی به عنوان حالل 
رسـانه های  در  و  شـد  مطـرح  مشـکالت 

جمعـی بازتـاب وسـیعی پیـدا کرد.
 امـا پیرامـون چرایـی و چگونگـی آن 
تاکنـون بحـث و گفت وگویـی در میـان 
نیامده اسـت و مشـخص نیسـت در کدام 
و  افـزوده  اختیـارات  ایـن  بایـد  حوزه هـا 
متقابـاًل از اختیـارات کـدام حـوزه کاسـته 
شـود. لذا جـا دارد جناب اسـتاندار محترم 
در نشسـتی حقوقـی مشـکالت پیشـروی 
خـود را همـراه با مـواردی که انتظـار دارند 
افزایـش یابـد بـا اصحـاب رسـانه در میان 
بگذارنـد؛ تـا ابعـاد مهـم موضوع روشـن و 
ضـرورت ایـن تغییـرات برمال شـود. اما تا 
آن زمان پیشـاپیش  می توان گفت ایشـان 
از خـالل مدیریـت چندسـاله اخیـر بیـن 
واقعیت هـای اجتماعـی و نظـام حقوقـی 
شـکاف هایی را دیـده کـه چالش برانگیـز 
اسـت و بـرای سـرعت بخشـیدن بـه رونـد 
توسـعه ی مدنظـر آن گونـه کـه در کتـاب 
مثلـث توسـعه آمـده بـا موانـع قانونـی و 
کـه  بوده انـد  مواجـه  اختیـارات  کمبـود 
رادارنـد.  اختیـارات  افزایـش  درخواسـت 
ادعاهـا  ایـن  مـوارد  خیلـی  در  مسـلمًا 
واقعـی اسـت و مربـوط بـه اسـتان کرمان 
امـا  درگیرنـد.  سـایرین  و  نیسـت  هـم 
ازآنجایـی کـه افزایـش اختیـارات نیازمند 
وضـع قوانیـن جدیـد و لغـو قوانین قبلی 
اسـت؛ بـه نظـر می رسـد ایـن درخواسـت 
بایـد فراینـد طوالنـی و همه جانبـه ای را از 
مجـاری قانون گـذاری طـی کنـد و متناظر 
بایـد حدودوثغـور سـایر  ایـن فراینـد  بـا 
افزایـش  بخش هـا نیـز لحـاظ شـود واال 
اختیـارات یـک بخـش از سیسـتم بـدون 
توجـه بـه سـایر بخش ها سیسـتم را دچار 
می کنـد.  روبـرو  تعـادل  وعـدم  مشـکل 
از  برخـی  حاضـر  حـال  در  به عنوان مثـال 
پروژه هـای توسـعه ای در کشـور و ازجملـه 
اسـتان کرمـان بـا موانـع قانونـی از جانب 
جهـاد  طبیعـی،  منابـع  زیسـت،  محیـط  
کشـاورزی و میـراث فرهنگی روبرو اسـت 
کـه هرکـدام در چارچـوب رسـالت ذاتـی و 
ازآنچـه توسـعه  به نوعـی  سـازمانی خـود 
پایـدار نامیـده می شـود دفـاع می کننـد. 
حـاال مالحظـه کنیـد اگـر درازای افزایـش 
اختیـارات بخشـی از سیسـتم اختیـارات 
ایـن بخش هـا کاهش پیـدا کنـد در آینده 
خیلـی زود جامعـه و نظـم اجرایی کشـور 
خودسـاخته ای  و  عدیـده  مشـکالت  بـا 
مواجه خواهد شـد. بنابراین درسـت است 
کـه نمی توانیم نظـام مدیریتـی جامعه را 
در چارچـوب مقـررات خشـک و انتزاعـی 
قانونـی به چهارمیخ و بندوبسـت کشـید؛ 
امـا تغییـر قانـون مقـررات نیـز نیازمنـد 
مطالعـات عمیـق و مشـارکت حقوق دانان 
و جامعـه شناسـان و سـایر صاحب نظـران 
اسـت و به صـورت خاص باید با مشـارکت 
نهادهـا و سـازمان های ذی ربـط و ذینفـع 
صـورت گیـرد. نکته پایانـی افزایش قدرت 
همیشـه کارساز نیست بلکه مهم استفاده 
بهینـه از میـزان قدرت اسـت و گذشـته و 
تجربه ی بشـری نیز گواه این مدعاسـت و 
اسـتفاده از ایـن تجارب سـهل الوصول تر از 

افزایـش اختیـارات اسـت.

رئیس جمهور از افزایش اختیارات استاندار کرمان به صورت آزمایشی خبر داد

صاحب اختیار
»صدای تاک« از اختیارات و وظایف فعلی استاندار گزارش می دهد
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 هفته نامه استان های کرمان، یزد،
       سیستان و بلوچستان و هرمزگان

سخنگوی شورای استان کرمان:

 تعامل خوب اعضا
 از نقاط قوت شورای پنجم استان است

اعضــای شــورای اســالمی اســتان کرمــان در 
نماینــده  و  کرمــان  امام جمعــه  دفتــر  محــل 
ــت   ــا حج ــدند و ب ــر ش ــتان حاض ــه در اس ولی فقی
االســالم  والمســلمین علیــدادی دیــدار کردنــد.
در ایــن دیــدار حجــت  االســالم  والمســلمین 
اســتان  اســالمی  شــورای  رئیــس  هاشــمیان 
ــه و  ــده ولی فقی ــاعدت نماین ــتار مس ــان خواس کرم

امام جمعــه کرمــان بــا ایــن نهــاد شــد.
امام جمعــه کرمــان نیــز اعتمــاد مــردم و خدمــت 
بــه مــردم را در شــاخص اصلــی شــوراها دانســت و 
گفــت: جمهــوری اســالمی دو موضــوع اســالمیت و 

جمهوریــت را در کنــار یکدیگــر دارد.
نیــروی  علیــدادی  حجت االسالم والمســلمین 
انســانی، بودجــه، مدیریــت و اختیــارات را از عوامــل 
پیشــرفت یــک مجموعــه دانســت و افــزود: در کنــار 
ایــن ســه اصــل بایــد بــا توجــه بــه اســالمی بــودن 

امــورات، اخــالق را نیــز مدنظــر داشــته باشــیم.
ــا جدیــت امــور  وی از اعضــای شــورا خواســت ب
ــل  ــوان ح ــر ت ــد و اگ ــری نماین ــهروندان را پیگی ش
تمــام مشــکالت را ندارنــد، حداقــل یــک مجموعــه و 
یــا یــک بخــش را به صــورت زیبــا بــرای شــهروندان 

مهیــا نماینــد.
کرمــان  اســتان  اســالمی  شــورای  ســخنگوی 
برنامه هــای  تشــریح  بــه  دیــدار  ایــن  در  نیــز 
پرداخــت  اســالمی  دومیــن نشســت شــوراهای 
ــام و  ــای ام ــا آرمان ه ــاق ب ــد میث ــت: تجدی و گف
ــدای گل،  ــهدا و اه ــزار ش ــور در گل ــا حض ــهدا، ب ش
تجدیــد پیمــان بــا رهبــری و مالقــات بــا نماینــده 
کرمــان  امام جمعــه  و  رهبــری  معظــم  مقــام 
نظــر  در  و  علیــدادی  حجت االسالم والمســلمین 
قــرار دادن دســتورات وی در مســائل شــهری و 
شــورا و تشــکیل کمیســیون های تخصصــی شــورا 
بــا توجــه بــه گســتردگی اســتان کرمــان و مســائل 

خــاص آن ازجملــه ایــن برنامه هاســت.
مهــدی برهانــی نــژاد افــزود:  دعــوت از اســتاندار 
بعــدی،  بــرای جلســات  اســتان  کل  مدیــران  و 
اصــالح مــواردی از مســائل داخلــی شــورای اســتان 
و هماهنگــی بیــن ادارات بــرای حــل مشــکالت 
اعضــای شــوراها، بررســی مشــکالت حوزه هــای 
انتخابــی اعضــا و پیگیــری از طریــق دبیرخانــه 
شــورای  برنامه هــای  دیگــر  از  اســتان  شــورای 

ــت. ــان اس ــتان کرم ــالمی اس اس
انتخــاب  و  کمیســیون ها  تشــکیل  وی 
ــات  ــا در جلس ــت اعض ــور اکثری ــه حض هیئت رئیس
ــورای  ــوت ش ــاط ق ــا را از نق ــوب اعض ــل خ و تعام

پنجــم اســتان دانســت.
گفتنــی اســت اعضــای شــورای اســالمی اســتان 
ــزار  ــور در گل ــا حض ــت ب ــن نشس ــان پیش ازای کرم
ــای  ــا آرمان ه ــر ب ــار دیگ ــان ب ــهر کرم ــهدای ش ش

ــد. ــاق نمودن ــد میث ــهدا تجدی ــام و ش ام
پیــش از ایــن دیــدار  نیــز دومیــن نشســت 
شــورای اســالمی اســتان کرمــان بــا حضــور اکثریــت 
ــر اعظــم برگــزار شــد. اعضــا در محــل ســالم پیامب

حجــت  االســالم  نشســت  ایــن  ابتــدای  در 
شــورای  رئیــس  هاشــمیان  علــی   والمســلمین 
اســالمی اســتان کرمــان ضمــن تبریــک فرارســیدن 
ایــام اهلل دهــه فجــر بــه دســتاوردهای نظــام مقــدس 
جمهــوری اســالمی یــاران اشــاره کــرد و گفــت: 
ــر تــوان و اعتمــاد  ــا تکیه ب اعضــای شــوراها بایــد ب
مــردم و تعامــل بــا مســئوالن در جهــت رفــع 

ــد. ــدام نماین ــکالت اق مش
انتخابــات  برگــزاری  افــزود:  هاشــمیان 
هرگونــه  بــدون  کمیســیون ها  و  هیئت رئیســه 
حاشــیه ای نشــان دهنده تعامــل بیــن اعضــا و درک 

شوراهاســت. وظایــف  از  آن هــا  بــاالی 

وی تصریــح کــرد: شــوراها به عنــوان حلقــه رابــط 
بیــن مــردم و مســئولین انجام وظیفــه می نماینــد. 
هاشــمیان برگــزاری منظــم جلســات اســتانی و 
ــیون ها را از  ــوری در کمیس ــه مح ــر برنام ــد ب تأکی
خصوصیــات شــورای اســتان برشــمرد و از اســتاندار 
ــکاری  ــی به واســطه هم ــان و مســئولین اجرای کرم

در امــور شــوراها قدردانــی نمــود.
در ادامــه ایــن نشســت منتخبیــن اســتان در 
رابطــه بــا مشــکالت حــوزه انتخابــی خــود مطالبــی 

ــد. ــه نمودن را ارائ
نماینــده شــورای شهرســتان کوهبنــان بحــث 
مایحتــاج  تأمیــن  عــدم  و  کوهبنــان  در  زلزلــه 
شــهروندان کوهبنانــی را متذکــر شــد و از مســئوالن 
ــیج  ــوا در بس ــرمای ه ــه س ــه ب ــا توج ــت ب خواس

امکانــات تعجیــل نماینــد.
ــان  ــد- کوهبن ــان - زرن ــاده کرم ــه ج ــوری ب صیف
اشــاره کــرد و افــزود: ایــن جــاده در صــورت وقــوع 
حــوادث غیرمترقبــه جوابگــوی نیــاز شــهروندان 
نخواهــد بــود و بایــد در تکمیــل آن تســریع شــود.
ــه  ــز ب ــه نی ــورای ارزوئی ــده ش ــرفعلی پور نماین ش
ــای  ــی و زمین ه ــواد معدن ــی م ــام فروش ــث خ بح
ایــن منطقــه اشــاره کــرد و  رهنــی کشــاورزان 
ارزوئیــه  شــهروندان  مشــکالت  حــل  خواســتار 

به خصــوص در بخــش کشــاورزی شــد.
جرجنــدی عضــو شــورای بــم نیــز بــه بحــث 
مالیــات بــر ارزش افــزوده و کاهــش ســهم شــهر بــم 
در ایــن زمینــه اشــاره کــرد و خواســتار افزایــش این 
عــوارض بــا توجــه بــه منطقــه ارگ جدیــد بــم شــد.
ایمانــی نماینــده بردســیر نیــز بــا اشــاره بــه 
ــزوم  ــیری و ل ــهروندان بردس ــکاری ش مشــکالت بی
انتقــال آب، خواســتار تعییــن تکلیــف معــادن بیــن 

مــرزی شــد.
رضایــی نماینــده شــهربابک نیــز بــه آلودگــی 
ــود آب  ــات و کمب ــوی کارخانج ــت از س محیط زیس
ــتار  ــرد و خواس ــاره ک ــود اش ــی خ ــوزه انتخاب در ح

ــد. ــهربابکی ش ــهروندان ش ــی ش ــتغال بوم اش
وی اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه تعــدد معــادن، 

نــرخ بیــکاری ایــن منطقــه غیرعادالنــه اســت.
ــس از  ــز پ ــت نی ــده شــورای جیرف ــری نماین امی
ــه  ــوراها ب ــی ش ــائل داخل ــا مس ــه ب ــث در رابط بح
ــه ســاردوئیه  ــارز ب ــدی جــاده جبالب مســئله کمربن
اشــاره کــرد و خواســتار حــل جــدی موضــوع 
از  بعضــی  کارشناســی  غیــر  عــدم  مداخلــه  و 

مســئولین شــد.
ــه  ــز ب ــاری نی احمــدی منتخــب شــهروندان رودب
بحــث کشــاورزان و پرداخــت عــوارض اشــاره کــرد و 
ــوع عــوارض و مقــدار آن  خواســتار تجدیدنظــر در ن
ــع مســئولین در فصــل برداشــت  ــت به موق و حمای

ــد تضمینــی شــد. محصــول و خری
جــاده  مشــکل  نیــز  راور  نماینــده  توکلــی 
شــهروندان را در عــدم اختصــاص بودجــه مناســب 
بــرای بحــث زلزلــه عنــوان کــرد و از مســئولین 
خواســت تــا نســبت بــه تأمیــن آب آشــامیدنی 
ســالم بــرای شــهروندان توجــه داشــته باشــند.
ــریع  ــتار تس ــز خواس ــت نی ــده باف ــی نماین امین
ــا  ــه ب ــد و در رابط ــگری ش ــروژه گردش ــام پ در اتم
بــه  تذکراتــی  بافــت  فــوالد  شــرکت  اســتخدام 

داد. مســئوالن 
وی همچنیــن خواســتار حضــور جــدی مدیــرکل 

ــورا شــد. محیط زیســت در جلســه ش
بــه  ادامــه  در  اســتان  شــورای  عضــو  ایــن 
به خصــوص  متخصــص  پزشــکان  حضــور  عــدم 
متخصصیــن ســونوگرافی در شــهر بافــت اشــاره 
ــور  ــک کش ــکان درجه ی ــه پزش ــزود: اگرچ ــرد و اف ک
و اســتان اصالتــًا از مــردم بافــت هســتند امــا 
شــهروندان ایــن منطقــه شــاهد کمبــود پزشــک در 

ــتند. ــود هس ــهر خ ش
نیــز  نرماشــیر  شــورای  نماینــده  ولندیــاری 
ــت  ــه مســائل امنیتــی، عــدم دخال ضمــن اشــاره ب
نماینــدگان در عــزل و نصب هــای مدیــران اجرایــی 
ــدم  ــز ع ــوج نی ــری از کهن ــد. جعف ــتار ش را خواس
وجــود کمربنــدی شــهر کهنــوج، کمبــود آب شــرب 
ــروی متخصــص در شــهرداری را  ــدم وجــود نی و ع
ــرد و  ــوان ک ــه خــود عن از مشــکالت حــوزه انتخابی

ــن مســئله شــد. ــتار حــل ای خواس
قبــری نماینــده شــورای عنبرآبــاد نیــز شــغل 
و  دانســت  کشــاورزی  را  عنبرآبــادی  شــهروندان 
ــاره  ــر اش ــن قش ــکالت ای ــه مش ــه ب ــن رابط در ای
بحــث  در  بانک هــا  متأســفانه  گفــت:  و  کــرد 
ــن  ــد و ای ــکاری ندارن ــی هم ــای بانک ضمانت نامه ه
ــهروندان  ــرای ش ــکالت ب ــروز مش ــبب ب ــئله س مس

ــت. ــده اس ش


