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گروه خبر:

رییس بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد:

رئیس بخش زلزلــه و خطرپذیری مرکــز تحقیقات
وزارت راه و شهرســازی با بیان اینکه استان کرمان
از نظر وســعت پهنههای فرونشست ،رتبه اول کشور
را دارد ،اعــام کرد« :طبق برآوردها حدود دو میلیون
و  ۴۰۰هزار واحد مسکونی فاقد اسکلت ،در زونهای
فرونشســتی قرار دارد ».علی بیتالهی افزود« :استان
کرمان از نظر کیفیت مصالح ســاختمانها نیز نسبت
به متوسط کشــوری وضع خوبی ندارد؛ یعنی درصد
ســاختمانهای اسکلتدار به فاقد اســکلت ،پایینتر
از حد اســتاندارد اســت؛ زیرا اســتاندارد کشوری ما
۱.۳۵صدم و در استان کرمان  ۹۴صدم است».
بــه گــزارش ایرنا وی با اشــاره به اینکه مســاحت
بافتهای فرســوده بهویژه در شــهرهای استان زیاد
است گفت«:متأسفانه گســلهای اصلی کشور عمدتاً
در اســتان کرمان قرار دارنــد و در کل دنیا رکورددار
نرخ فرونشســت هستیم ».وی با اشــاره به علت این
اتفاق گفت« :به علت افت ســطح ایســتایی و مصرف
بیرویه آب ،فرونشســت زمین که اثراتش را در سطح
زمین میگــذارد این اتفاق رخ میدهــد» .بیتالهی
اظهار کرد«:شــکافهای متعدد در ساختمانها و در
سطح زمین ،فروریزش دکلها و شریانهای حیاتی و

وسیعتر ین پهنههای فرونشستی
کشور در استان کرمان
 طبق برآوردها حدود دو میلیون و  ۴۰۰هزار واحد مسکونی فاقد اسکلت ،در زونهای فرونشستی قرار دارند.

اثراتی که میتواند در ســطح زمین بگذارد ،همچنین
آســیبها و حوادث بحرانزایی که مشاهده میشود و
کشــاورزی ما را نیز تحت تأثیــر خود قرار میدهد از
جمله پیامدهای این پدیده اســت ».او با بیان اینکه
کرمان جزو ریسکپذیرترین استانهای کشور در این
زمینه قــرار دارد ،ادامه داد« :طبــق برآوردها حدود
دو میلیون و ۴۰۰هزار واحد مســکونی فاقد اسکلت،
در زونهای فرونشســتی قرار دارد و کرمان همراه با
اصفهان ،خراسان رضوی و تهران جزو پُرریسکترین
هستند».
رئیس بخش زلزلــه و خطرپذیری مرکــز تحقیقات

وزارت راه و شهرســازی سپس گفت« :استان کرمان
از نظــر کیفیت مصالح ســاختمانها نیز نســبت به
متوســط کشــوری وضع خوبی نــدارد؛ یعنی درصد
ساختمانهای اســکلتدار به فاقد اسکلت پایینتر از
حد استاندارد اســت زیرا استاندارد کشوری ما ۱.۳۵
صدم و در اســتان کرمان  ۹۴صدم است» .وی ادامه
داد« :طبق آمار ســال  ۹۵استان کرمان از نظر تراکم
نفر و خانوارهای فقیر جزو اســتانهای دوم و ســوم
کشوری اســت .همچنین از لحاظ درصد خانوارهای
غیربرخوردار از فضای کافی اســتان کرمان ،وضعیت
نامطلوبی دارد و مســاحت بافتهای فرسوده بهویژه

در شهر کرمان و شــهرهای دیگر استان کرمان زیاد
است ».بیتالهی با بیان اینکه فرونشست زمین باعث
میشود ساختمانها دچار ترکخوردگی شوند ،اظهار
کرد« :استان کرمان نسبت به تعداد شهرهای واقع بر
پهنای فرونشستی ،رتبه سوم کشوری را دارد».
وی بــا بیان این نکته که اســتان کرمان از نظر تعداد
واحدهای مسکونی فاقد اسکلت چهارمین استان روی
زونهای واقع در پهنه فرونشســت اســت گفت«:اگر
بتوانیــم ضوابــط و مقررات اجرایی بــرای جلوگیری
از فرونشســت و کاهش اثرات آن داشــته باشیم کار
ارزشمندی انجام دادهایم».

در ارزیابیهای اخیر وزارت بهداشت اعالم شد:

بیمارستان دکتر غرضی در جمع رتبههای برتر کشور

گروه خبر :مدیــر درمــان تأمین
اجتماعــی کرمــان از رونــد اجرای
طرحهای توســعه بیمارســتانی در
بیمارســتان غرضی ســیرجان اظهار
رضایت و از مسئوالن این بیمارستان
تقدیر کرد .دکتر امین فخر که چندی
قبل از بخشهای اورژانس ،بهســازی
لنــژری ،راهاندازی دیالیز و توســعه
بخشهای  ICU،CCUو NICU
بازدیــد کرده اســت روند توســعه
بیمارســتان غرضی را در جهت ارتقاء
سطح خدمات درمانی ستود و کسب
رتبه برتر این بیمارســان را در سطح
جدیت
بیمارستانهای کشــور نشانه ّ
کار در میــان کادر درمــان و اداری
بیمارستان دانست.

شایان ذکر اســت بیمارستان غرضی
ســیرجان در پی ارتقاء سیستمهای

مدیر نمایندگی ستاد دیه در استان:

 164زندانی جرایم
غیرعمد داریم

گروه خبر :به نظر میرســد در ماههای اخیر آمار زندانیان جرایم
غیرعمد رشد قابل توجهی داشته بهطوری که مدیر نمایندگی ستاد
دیه در استان کرمان میگوید :از  164زندانی جرایم غیرعمد 109
نفرشان طی سه ماه اخیر به زندان افتادهاند .سید حجتا ...موسویقوام
با اشاره به نوع جرم و علت زندانی شدن این افراد افزود«:از مجموع
مددجویان جرایم غیرعمد حاضر در زندانهای استان کرمان  9نفر به
دلیل تصادف 81،نفر به دلیل چک برگشتی 66،نفر به دلیل ناتوانی
در پرداخت مهریه و  8نفر نیز به دلیل ناتوانی در پرداخت نفقه وارد
زندان شدهاند».
روابط عمومی اداره کل دادگســتری استان کرمان با اعالم این خبر
به نقل از وی در نشســت هیأت امنای ستاد دیه استان کرمان بیان
کرد« :البته پیش از این تعدادی آزاد شــدهاند و همیشــه تالش ما
روی آزادسازی اینگونه زندانیها که بهخاطر مسائل مالی در زندان
هستند متمرکز شده و از ابتدای سال جاری تاکنون نیز  13جلس ه
هیأت امنا برگزار و زمینه آزادی تعدادی از آنها فراهم شــده است.
وی ادامه داد« :از مجموع مددجویان جرایم غیرعمد آزاد شــده در
خیران با صرف
قبل از ایــن 171 ،نفر از محل کمکهای مردمی و ّ
هشت میلیارد و  634میلیون و  800هزار تومان 5 ،نفر با استفاده از
تسهیالت بانکی به مبلغ دو میلیارد و  290میلیون تومان و دو نفر نیز
از محل کمکهای تأمین خسارتهای بدنی آزاد شدهاند».

بهبود کیفیت درمان و خدمات ،جزو
بیمارســتانهای برتر کشور شناخته

شد و از ســوی معاونت درمان تأمین
اجتماعی اســتان نشــان رتبه برتر و
درجه عالی به این بیمارستان اهدا شد.
در جریــان اعطای نشــان برتر دکتر
هــادی صبــوری معاونــت درمــان
تأمیــن اجتماعــی اســتان کرمان
گفت :بیمارســتان غرضی سیرجان
یکی از ســه بیمارستان ملکی تأمین
اجتماعی استان کرمان هست که در
سیستمهای بهبود کیفیت در استان
و کشور توانســته رتبه برتر را کسب
کنــد .وی افزود :این بیمارســتان در
دو دهــه اخیر نیز موفــق به دریافت
استاندارد ایزو  9000در خاورمیانه شد
و بهبود کیفیــت که یکی از نگاههای
عمیق سیستم اعطاء بخشی در ورژن

نمایشگاهی برای
شکستهنویسان

دانیال خلیفهای :همایش فرهنگی شکســته نویسان
معاصر هنر خوشنویسی در سیرجان برگزار شد.
همزمان با این همایش که از سوی روابط عمومی و امور
بین الملل گل گهر با حضور استاد محمد حیدری چهره
ماندگار خوشنویسی کشور و خوشنویسانی از پنج استان
همجوار«کرمــان ،هرمزگان ،یزد ،فارس و سیســتان و
بلوچستان» برگزار شد ،نمایشگاهی از آثار شکسته نویسی
شرکت کنندگان در ساختمان  45گل گهر افتتاح شد.
در این مراســم فرهنگی ،معاون اداره کل ارشاد با تقدیر از
شــرکت گل گهر ترویج هنر خوشنویسی را که از هنرهای
کهن مردم ایران اســت ضروری دانســت و گفت :نشاط و
روحیهای که هنرمندان به جامعه میدهند بسیار موثر است.
اســتاد محمد حیدری نیز در این آیین با تاکید بر اینکه
رویداد امروز به دلیل ظرفیتهای پنهان و آشــکار هنر
خوشنویسی شــکل گرفته است ،گفت :اینکه یک اتفاق
هنــری در دل یک مجموعه معدنی و صنعتی ایجاد می
شــود جای خوشــحالی دارد .گفتنی است در نمایشگاه
شکسته نویســی ۶۰اثر زیبا از هنرمندان خوشنویس ۵
اســتان به نمایش درآمد .این نمایشــگاه پس از دو روز
به نگارخانه راز فرهنگســرای شهر منتقل و مورد بازدید
عالقمندان قرار گرفت.

 4هست و نیازمند زیرساخت الزم در
یک بیمارستان مطلوب است و در این
بیمارستان دیده شده است.
دکترصبوری گفت :بیمارستان غرضی
سیرجان موفق شــد در ارزیابی اخیر
وزارت بهداشــت به یکی از گریدهای
حائز اهمیت یعنی گرید یک برتر شود
که جزو گریدهای منحصر به فرد در
میان بیمارستانهای استان کرمان و
 75بیمارستان ملکی تأمین اجتماعی
کشوراست.
دکتر مهدی ابناء رئیس بیمارســتان
غرضی ســیرجان نیز گفت :هر ساله
وزارت بهداشت اعتبار بخشی و در واقع
سطح علمی فنی و ارائه خدمات درمانی
بیمارســتانهای کشــور را بررسی و

ارزیابی میکند و در ارزیابیهای اخیر،
بیمارستان تأمین اجتماعی سیرجان
رتبه یک برتر را به خود اختصاص داد
که ثمره تالش همــه همکاران بوده
اســت .وی در خصوص اجرای گام به
گام سیستمهای الکترونیک نیز در این
بیمارستان گفت :همانگونه که قب ً
ال
اطالعرسانی شد با تالش همکاران و
اقدامات شبانهروزی که طی سالهای
اخیــر صــورت گرفته همــه مراحل
درمانی اعم از تشــکیل پرونده ،نوبت
دهــی ،ارجاع بیمار ،صدور نســخه و
تجویز دارو ،سیستم پردازش اطالعات
و ...همــه در چهارچــوب سیســتم
الکترونیک و به صورت آنالین انجام
میشود.
گفتنی است بیمارستان دکتر غرضی
در حال تأســیس و تجهیــز یکی از
پیشرفتهتریناورژانسهایبیمارستانی
در کشور است و تاکنون پیشرفتهای
قابل توجهی داشته است.

توسط روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان کسب شد:

سلیمان
رتبه برگزیده جشنواره کشوری
ِ
«روایت پاکبازی»
سالمت برای مستند
ِ

آیین اختتامیه اولین جشــنواره کشــوری فیلم
مســتند «ســلیمان ســامت» با حضور وزیر
بهداشت ،استاندار و مسئولین استانی به میزبانی
ِ
«روایت پاکبازی» از
کرمان برگزار و مستند کوتاه
روابط عمومی دانشــکده علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی ســیرجان ،در بین  ۱۵مستند
برگزیده از سوی هیأت داوران برگزیده و تجلیل
شــد .این جشنواره اواخر ســال گذشته با هدف
مستندســازی تالشها و ایثارگریهای مدافعان
سالمت و نیروهای بهداشتی و درمانی در اجرای
طرح محلهمحور و خانوادهمحور مقابله با پاندمی
کرونا (طرح سردار شهید سلیمانی) توسط وزارت
بهداشت آغاز شد و امسال از بین  ۹۱اثر شرکت
داده شده ۱۵ ،اثر توسط هیأت داوران برگزیده و
دیروز طی مراسمی در کرمان تجلیل شدند.
ِ
«روایت پاکبــازی» با
مســتند ۱۴دقیقــهای
تهیهکنندگی مهدی باسفهرجانی ،تصویربرداری
و تدویــن مصطفــی زیدآبــادی و کارگردانی
ســیدعلی آتشــیپور ،ایثارگریهــا و خدمات

ارزشمند مدافعان سالمت سیرجان در مقابله با
کرونا را در اجرای طرح ملی شهید سلیمانی به
تصویر کشیده است.

یادداشت 2
به بهانه دومین سال عروج حاج قاسم

عشقبازی دلبرانه

فاطمه نورمحمدی

در آن نیمه شب هنوز بغض کمیل میان حنجرهات موج میزد و عطر « َف ِب ِع َّزت َِک
ای» بر پیشانیات،که نوحهخوان ،ندبهات را رقم
ْاستَجِ ْب ل ِی ُد َعائ ِی َو ب َ ّل ِ ْغنِی ُم َن َ
زدی .ندبهای که فرازش را نوحه عاشــورا نه ! ..حماسه عاشورا خواندی .وقتی
شبیه حسین و عباس و اکبر پَر گشودی گویی ندایی تورا میخواند کهَ :علَم
سرخ حسین است کنون بر دوشت .نمیدانم شاید آن شب میان عاشورایی که
بر دل تاریخ تکرارش کردی ،لحظه پرواز سر بر دامان فاطمه (سالم ا ...تعالی
علیها) گذاشته بودی!
به گمانم تو در آن شب که به خون غلتیدی
نوری از روشنی دامن زهرا دیدی
بازمانده قافله شهدا ! سنگربان سوسنگرد و مالکیه! یادگار والفجر  ۸وکربالی
 !۵شهادت برای تو چیزی نبود جز یک عشقبازی دلبرانه و برای ما کابوسی
ِ
ظلمت نبودنت .کابوســی که دلمان میخواســت به طنین گامها و
میان
آهنگ صدایت بشکند .همیشه غروب جمعهها را دلتنگ بودیم ولی این بار
بامدادش را به صدای پروازت چشم گشودیم بغض آلود ،بغضی که نه فرو
میرفــت و نه میچکید و پروازی که به باورمان نمیگنجید .وقتی آن روز
در نماز آخر ،میان بغض و آه ،موالیمان آرام زمزمه کرد« :اَللّ ُه َم اِنا ال ن َعلَ ُم
مِن ُهم ا ِّل خَ یرا» دیگر عنان اشک و دلتنگی در دست ما نبود .رفتنت باورمان
شد به سمت همان دیاری که خودت آرزو کرده بودی...
بارها گفتهای از قافلهات جا ماندی  /از همان قافله عشق ،تو تنها ماندی
همان قافلهای که فرزندان خردسال شهدا را سوگند دادی که دعایش کنند
برایت .همان که بیتاب و بیقرارش بودی.
َرب در آن گِل که تو را ساخت چه آمیخته بود ؟
و در آئینه چشم تو چهها ریخته بود ؟
یار شــفیق یوســف الهی! تو فرمانده ســپاه قدس که نــه !،فرمانده دلها
بودی .فرماندهی بدون عنوان و درجه و برای همه فقط و فقط ،حاج قاسم!
وســعت قامت تو از بلندیهای جوالن بود تا خانه خرابه مادر شهیدی
در کنج یک روستای دور افتاده ...پهنای عطوفت تو از گرمای شانههای
پُر مهر رهبر بود تا گونههای اشــکآلود فرزند ســه ساله شهید مدافع
حرم ...حجم شــجاعت تو از لرزاندن کاخهای اســتکبار بود تا بوسیدن
دســتهای ترک خورده پیرمرد سیل زده ....مصداق کامل « اَشِ ّدا ُء َعلَی
ُ
الکفُا ِر ُر َحما ُء بَی َن ُهم» !.برایمان دژی محکم ساخته بودی که این سو در
آرامش حضور تو و سپاهت ،گروهی به صدارت و وزارت مشغول و آنسو
مثل همان ســالهای دفاع ،سینهات آماج همه نامالیمات ،مبادا آب در
دلمان تکان بخورد .حاال اگر گروهی پلههای پیشرفت را به بلندا رفتهاند
از همت پاهای بیرمقیست که با صندلیهای چرخدار خو گرفته و بهای
خونهایی ست که در دفاع بر زمین ریخته شده.
نمیدانم اجر قنوتی که در میانهاش از فرزند خردســال شهید گل گرفتی را
خداوند چگونه نوشته است .قنوتی که نه تنها باطل نشد ،خط بطالنی شد بر
خیال همه آنها که فرهنگ مدافعان حرم را نمیفهمند .در پناه تو داعش و
جنایتهایش برای ما که هدف اصلیاش بودیم افسانهای بیش نبود.
مرزبان توانا ! توحتی نگذاشــتی کابوس داعش را ببینیم چه برســد به
حضورش را .رهبر نشان ذوالفقار را به سینهات نشاند ولی ذوالفقار علی هم
السالم) را
برای تو کم بود ،تو همنشــینی و محفل حسین بن علی( علیه ّ
میخواســتی که چنین کمیل و عاشورا و ندبه را در هم آمیختی که خدا
هم این بار نتوانست اجابتت نکند و آنقدر خالصانه خواستی که پیوستی،
به همان قافلهای که تنها دلخوشــیات بود ...دردانه لشکر  ۴۱ثارا !...اگر
شهادت نصیب تو نمیشد باید فلسفهاش را از نو مینوشتند ،گلزار کرمان
برای بهشت شدن فقط تو را کم داشت.
درد سختی که به دامان جهان افتاده  /اندکی نسخه ایمان تو را کم دارد
ندبهمان در قفس حنجرهها زندانی  /العجلهای پریشان تو را کم دارد
در این روزهای ســخت خیلی وقتها دلمان هوای تو را دارد .هوای تو را که
همیشــه التیام دردهای وطن در بقچه تو بود .دســت بر پیشانی خزر بگذار.
دلتنگی تو را تب دارد .این روزهای بدون ت و چه آشوب است...
ندبهای در گوشه سنگر چکید  /آن طرفتر دست و انگشتر چکید
اللهای روی زمین همرنگ خون  /در هوای خاکی معبر چکید
روز آخر در نمازی اشکبار  /بغض آه آلوده رهبر چکید
شهد شیرینی به کام تشنهای  /از خُ م میخانه دلبر چکید
باز عاشورای خونینی به شب  /رنگ کوچقاسم و اکبر چکید
راه تو به شهادت ختم میشد .شهامت تو آنقدر وحشت انداخته بود به دل
دشمن که یارای مقابله با تو را در خود نمیدیدند آنها راهی نداشتند جز
به شهادت رساندنت در نیمه شبی تاریک در گوشهای خلوت .اینگونه از
پشت خنجر زدن راه و رسم همه نامردان است .راهی که قدرت و شجاعت
تو و ذلت و خواری آنان را به همه دنیا ثابت کرد .ســحرگاه جمعه ،وقتی
همه در خواب آرام بودیم «مرد میدان» مثل همیشه بیدار بود و سبکبال
رفت و جمعهای دیگر در رکاب موالیمان باز خواهد گشت....
در رکاب شه دین غرقه نوری قاسم
به همان جمعه که سرمست ظهوری قاسم

شهر
دکترحسین حسینی نژاد *
متأســفانه عــادت کردهایم تــا وقتی
موضوعی به یــک بحران یــا اَبَرچالش
چنــد جانبه تبدیل نشــده کمتر به آن
بیاندیشــیم از این رو به جای پیشگیری
از وقوع بحران ،دائما در فکر حل بحران
هستیم ،به زبانی ســاده از آنجایی که
هنوز هشتمان در گرو نهمان است تازه
زمانی که صدای جیغ کســی در میآید
تصمیمگیری در مورد او از حالت عادی
به سمت تصمیمگیری با حساسیت باال
تغییر وضعیت میدهــد .نمونه بارز این
قصه ،بحران آب است.
اگر چه صدای کارشناسان این حوزه که از
مدتها پیش بارها در خصوص بحران آب
و آینده مخاطره برانگیز آن هشدار داده
بودند به جایی نرسید ،اما فریاد کشاورزان
و شهروندان خوزستانی ،اصفهانی و ...این
واقعیت را فهماند که در این حوزه کارد
به استخوان رسیده است .چه خوشمان
بیاید و چه نیاید این قانون طبیعت است،
به قول مرحوم استاد باستانی پاریزی هر
که با طبیعت نســاخت ،نابود میشود.
بنابراین اگر کشوری نتواند سیاستهای
منسجم داشته یا مردم را آموزش دهد،
در این صورت حتی اگر منابع زیرزمینی
ارزشمندی هم داشته باشد نمیتواند به
توسعه دست یابد زیرا در نبود مدیریت،
سیاستگذاری و فقدان آموزش درست،
منابع به هر میزان هم که باشد به آسانی
به هدر خواهد رفت.
ناســازگاری لجوجانــه و طوالنی مدت
ما ســبب شده اســت تا آب ،این هدیه
ارزشــمندی که خدواند بــه پاکی آنرا
از آسمان فرو فرســتاده تا مایه حیات و
اکسیر زندگی آدمیان باشد « َو أَن ْ َزل ْ َنا م َِن
ورا» در قلب نگرانیهای
َّ
الســ َما ِء َما ًء َط ُه ً
امروز و آینده سیاســت قــرار گیرد .به
عبارتی امــروز دیگر «بحــران آب یک
بحران حاکمیتی اســت» بحرانی که به
فوریت نیازمند تصمیمگیری درســت و
اقدام به موقع است.
البته ارتبــاط آب و حاکمیت ،قدمتی به
بلندای تاریخ دارد .در ایران هر کجا آبی
هر چند اندک هم وجود داشته در آنجا
یک آبادی به وجود آمده اســت؛ به واقع

هیدروپلتیک ،آب و
منازعه ای که در راه است!

آب منشأ شــکلگیری تجمعات و ایجاد
هویتهای اجتماعی در این سرزمین بوده
است .این هویتها مسبب ایجاد نخستین
کانونهای قدرتی شد که از بههمپیوستن
آنها ،حکومتهای کالن مانند مادها و
بعــد از آن هخامنشــیان و ...در ایران پا
گرفت .بنابراین سیاســت از دیرباز پا به
پای آب در آبادیهای ایران حضور داشته
اســت؛ قرابتی دیرینه که هنوز هم ادامه
دارد.
این رابطه به گونهای اســت که همواره
بهبود وضعیت و حفظ جایگاه طبیعت به
نوعی در تقویت امنیت که موضوعی پُر
اهمیت برای حاکمیت است مؤثر بوده،
اما همین آب تحت شــرایطی میتواند
ماهیت امر سیاسی را دگرگون و مدنیت
شــکل گرفته را تبدیل به بدویت کند.
دقیقتر آن اســت که هرگونه تغییر در
حوزه محیطزیست آثار سیاسی اجتماعی
را به وجود میآورد که آنها به نوبه خود
زمینه بروز منازعــه و تهدیدات امنیتی
خواهند شــد .مهمتر از تغییرات ،اثرات
منفی ناشــی از کمبــود منابع طبیعی
اســت .این نکته آنقدر اهمیت دارد که
اندیشــمندانی همچون توماس هومر و
دیکســون معتقدند در آینده منازعات
مدنــی و جنگ بین دولتها ریشــه در
کمبــود «منابع طبیعــی» از قبیل آب،
انرژی ،جنگلهــا و مواردی از این قبیل
خواهد داشــت .آنها طبیعت را کانون
اصلی منازعه در قــرن آتی میدانند .در
این میان مسأله آبِ شیرین دارای اولویت
چشمگیر میباشد به گونهای که بر بنیاد
رویکرد هیدروپلیتیــک ،منازعات آینده
سرشتی آب پایه خواهد داشت.
امروزه یافتههای علمی و شواهد میدانی
گویای این واقعیت هســتند که بحران
آب دیرگاهــی اســت که آغاز شــده و

در آینــده نیز فزایندگی و گســتردگی
بیشتری خواهد داشت به واقع وضعیت
آب و محیطزیســت حکایــت از تاریک
بودن چشــمانداز امنیتی در ایران دارد
زیرا تبدیل منابــع تجدیدپذیر به منابع
تجدیدناپذیر که ناشی از افزایش بیرویه
مصرف است نتیجهای جز جنگ و منازعه
ندارد .این جا اســت که حکمرانی آب به
موضوع اولویت دار در سیاســت تبدیل
میشود .وقتی صحبت از حکمرانی آب
به معنی روشهای تصمیمگیری و ایجاد
هماهنگی بین بازیگران مختلف در مورد
توزیع آب به میان میآید متوجه میشویم
که اتخاذ یک روش برای رسیدن به یک
تصمیم درست و ایجاد هماهنگی میان
بازیگــران در جهت اجــرای تصمیمات
متخذه برای مدیران استراتژیک به همین
سادگی هم نیست.
 اولین مانع بر ســر حل بحران آب
«محافظه کاری» است .باید بپذیریم که
مدیریت بحران آب به روشــی که آب از
آب تکان نخورد ،شدنی نیست .تا وقتی
که سیاستمداران ترجیح بدهند به جای
وارد شدن در دل بحران آب ،آرام از کنار
آن بگذرند آش همین آش است و کاسه
همان کاسه .اگر چه شاید تا حدودی هم
حق داشته باشــند زیرا مسئله آب واقعاً
پیچیده است و هرگونه دستکاری در آن
مثل دســت زدن به النه زنبور است .این

پیچیدگی طیفی از موضوعات متنوع را
در بر میگیــرد .طبیعتاً وقتی منابع کم
اســت اولین موضوع مربوط به خطرات
مربــوط به توزیع آب بــا در نظر گرفتن
اینکه چگونه استفاده از آب در یک مکان
بــر امکان اســتفاده از آب در مکانهای
دیگر تأثیر میگذارد.
 دوم؛ بحث انتقال آب است؛ انتقال از
باالدست به پایین دست؛ از کشاورزان به
تولیدکنندگان آب بطری؛ از محصوالت
کم ارزش به محصوالت تجاری با ارزش
باالتر ،از یک حوضه رودخانه به حوضهای
دیگر ،از بخش کشــاورزی به صنعت ،از
دریا به خشکی و  ....سبب خواهد شد تا
عدهای سود ببرند و عدهای دیگر محروم
بمانند و یا حتی آسیب بیبینند.
 ســوم؛ بحث دانســتههای ما از آب
است .به نظر میرسد دانش آب به اندازه
کافی ســاده و قطعی نیســت که بتواند
مبنایی صریــح برای تصمیمگیری برای
حاکمیت فراهم کند ،شاید این تا حدی
به این دلیل دمدمی مزاج بودن آب است
به طوری که پیشبینی دقیق رفتار آن،
چه از نظر کمیت و چه کیفیت دشــوار
است.
 چهــارم؛ اینکــه آب فقط طبیعی
نیســت ،بلکه بســیار اجتماعی اســت
ت در دسترسی به منابع
بطوریکه تفاو 
آب ،به نوبه خــود هویتهای اجتماعی

و اشکال شــهروندی را شکل میدهد و
هرگونه تغییــر در کیفیت و کمیت آب
این اشــکال و هویتها را دچار تغییر و
دگرگونی میکند .وقتی موضوعی تا این
حد درگیر متغیرهای گوناگون و پیچیده
اســت کار تصمیمگیری واقعاً ســخت
میشــود و این تردیــد را ایجاد میکند
که به راســتی چه کسی بهترین توانایی
یا صالحیت تصمیمگیری در این مورد را
دارد؟ آیا حاکمیت به تنهایی میتواند این
بحران را مدیریت کند؟
به طور کلی نقــش حاکمیت ،تجویز یا
کمــک به طراحی ترتیبات ســازمانی و
مالی خاص برای تصمیمگیری درباره آب
و تنظیم آب اســت و نه بیشتر .واضحتر
اینکه حاکمیت بدون حضور مردم هرگز
کاری را از پیش نخواهد برد ،اشــتباهی
که برخی سیاستمداران و بروکراتهای
رئالیســت بدان گرفتارنــد .در حقیقت
دانش تجربــی و عمیقی که مردم از آب
دارند و درکی که آنها از سیاســتهای
پیرامون آن به هم میزنند بسیار اهمیت
دارد .بنابراین فقط این مهم نیســت که
کار گروههــای تخصصــی آب ،چگونه
میاندیشــند بلکه مهمتر این است که
مردم از این سیاستها چه درکی دارند.
درک و احســاس مــردم و همراهی و یا
واگرایی آنها با سیاســتهای حکمرانی
آب ،حــرف آخــر را در کنترل منازعات
میزند .اینکــه مردم احســاس کنند
این سیاســتها کمبودهــای اقتصادی
و محرومیتهــای مختلــف را به همراه
خواهد داشــت ،یا اینکه این سیاستها
آنها را مجبور به مهاجرت خواهد کرد و
یا هر تصور دیگری که در فکر آنها ایجاد
تشویش نماید ،مبنای مقابله با حاکمیت
و منازعه با یکدیگر خواهد شــد اما اگر
این درک به ســمتی سوق پیدا کند که
جامعه احساس کنند که این سیاستها
به عنوان بهترین راه ممکن ،در نهایت به
نفع آنان خواهــد بود و از آن مهمتر این
سیاستها واقعاً ضروری و درست و قابل
اجرا است اگر چه ممکن است برایشان
محدودیتهایی هم ایجاد شــود حتماً با
آن همراهی خواهند کرد.
* دکترای مسائل ایران
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نگاه

صیانت از منابع آب ()2

دکتر حسین غضنفرپور *

در بخش اول به مهمترین مسائل و چالشهای منابع
آب در ابعاد خارجی و داخلــی و اینکه بهرهبرداران،
وظیفه صیانت از منابع آب را دارند و صیانت از منابع
آب وظیفه همگانی است ،اشــارهای داشتیم .در این
قســمت به وضعیت منابع آبی حوضه آبریز رودخانه
تنگوئیه میپردازیــم .حوضههای آبریز ،محدودههای
جغرافیایی هســتند که از سرچشــمه تــا مصب در
یک همگرایــی هیدرولوژیکی ،آبهــای محدوده را
جمعآوری کرده و در آبگیــر ،آبراهه و مصب جریان
آب را منتقل میکنند .آبگیر در حقیقت سرشاخه ها
و مکان جمعآوری آب در حوضه اســت؛ آبراهه مسیر
اصلی جریان آب رودخانه و محل بهم پیوستن آبهای
جاری اســت و مصب در واقع نقطه پایانی جریان آب
حوضه اســت که به دریا ،دریاچه یا یک چاله داخلی
ختم میشود .به طور طبیعی استفاده از آب در هریک
از این سه بخش یک رودخانه و حوضه انجام میشود
و استفاده کنندگانی که حق استفاده از آب را دارند و
به عبارتی دارای حقابه هســتند خصوصاً بهرهبرداران
ســنتی ،میزان مصرف آب را با شرایط حوضه تطبیق
میدهند یعنی اگر میــزان ورودی آب به حوضه کم
شــود ،میزان مصرف را پایین میآورند و در شــرایط
پُرآبی ،آب بیشــتری اســتفاده میکنند .در حقیقت
نوعی پایداری در استفاده از منابع آب را اجرا میکنند
و پایداری همین معنا را دارد .این یک قانون نانوشته
در مصرف آب توسط بهرهبرداران سنتی و دارای حقابه
اســت که اجرا میشــود .در واقع بهرهبرداران سنتی
تعادل هیدرولوژیکی را داوطلبانه اجرا میکنند و رمز و
راز حفظ طبیعت در طول تاریخ همین بوده .اما آنچه
این تعادل را برهم میزند و باعث برهم خوردن تعادل
اکولوژیکی حوضه میشود ،پدیده صنعت است .صنعت
و صاحبان صنایع چــون به منافع آنی فکر میکنند،
تعادل هیدرولوژیکــی و اکولوژیکی را نادیده گرفته و
بر استفاده هرچه بیشــتر از آب اصرار دارند و نتیجه
آن برهم خوردن تعادل آبی حوضه شده که در نهایت
به نابودی منجر میشود .تجربیات تلخ سیطره صنعت
برمنابع آب کشــور گویای همین است .به طور مثال،
ببَر در حوضه رودخانه زایندهرود
اســتقرار صنایع آ 
باعث برهم خوردن تعادل آبی منطقه شده و با کاهش
بارندگی در سالهای اخیر ،به چالش آبی و در نهایت
به درگیری و تنشهای اجتماعی منجر شده است.
ببَر در حوضه آبریز رودخانه تنگوئیه
استقرار صنایع آ 

(تنها رودخانه دائمی شهرستان سیرجان) ،باعث برهم
خوردن تعادل آبی و تعادل اکولوژیکی شده و در آینده
آن را تشدید خواهد کرد .استقرار مجتمع عظیم فوالد
و کارخانههای متعدد در محدوده معدنی گلگهر در
مجاورت مصب رودخانه تنگوئیه یعنی پالیای سیرجان
(کفه نمکی) ،از سالهای گذشــته مسائل آبی را در
شهرستان سیرجان ایجاد کرده بود و انتقال آب با تانکر
به مجتمع گلگهر از دید کارشناسان ،نوعی برهم زدن
تعادل محســوب میشد که خوشبختانه با انتقال آب
خلیج فارس به این مجتمع تا حدودی مشکل حل شد
و تنش آبی و در نهایت تنشهای اجتماعی را کم کرد.
اما اســتقرار صنایع مس چهارگنبــد و تختگنبد
در سرشــاخههای رودخانه تنگوئیه شامل رودخانه
پلنگی ،رودخانه اهره و بابوجهر و اســتفاده گسترده
از منابع آبی سرشاخهها ،مسلماً وضعیت پاییندست
جدی
حوضه آبریز یعنی ســد تنگوئیه را با چالش ّ
مواجه کرده و خواهد کرد .اســتقرار صنایع آهن و
فوالد در جوار معدن گلگهر در پایین دســت سد
جدی را متوجه حوضه آبریز و سد
قرار دارد و مشکل ّ
تنگوئیه نمیکند اما استقرار صنایع مس تختگنبد
در باالدست سد تنگوئیه یعنی در سرشاخهها شرایط
بحرانی را در آینده رقم خواهد زد این شرایط بحرانی
از دو جهت اثر گذار خواهد بود  -1استفاده گسترده
از منابع آب و کاهش آب در پایین دست و تجاوز به
سایر حقابهها  -2آلودگی منابع آب در سرشاخه که
مسلماً اثرات ناگواری در پایین دست یعنی آب شُ رب
شهر سیرجان دارد یعنی این که آب قبل از ورود به
آبراهه اصلی توســط کارخانه مکیده و چیزی برای
جریان در معبر اصلی نمیماند تا چه برســد به سد
تنگوئیه و مصرف شــهر سیرجان و دوم آلودگی آب
در پایین دست .در حوضه زاینده ،حقابه کشاورزی
به مصرف صنعت میرسد اما در سیرجان آب شُ رب
مردم به مصرف صنعت میرسد و این تفاوت از زمین
تا آسمان است .این همان است که میگوییم فاجعه
هیدرولوژیکی ،اکولوژیکی و زیستمحیطی !!!!؟؟؟؟.
متأسفانه اشتغال ،بهانه معدنداران و کارخانهداران
محیطی یکی از بکرترین
برای نابودی سرمایه زیست
ِ
مناطق کشور شده است .تا این فاجعه زیستمحیطی
عمق پیدا نکرده باید مسئولین چارهای بیاندیشند.
آب ،هوا ،محیطزیســت ،خاک ،آرامش و آســایش
مردم منطقه ،قربانی صنعت میشود ،نه یک صنعت
ملی بلکه یک صنعت شخصی .خود حدیث مفصل
بخوانید از این مجمل.
* عضو هیأت علمی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
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اینها را شنیدم تأســف خوردم .آنها یا
نمیدانند اســید چیســت یا نمیدانند
 400هزار لیتر چقدر اســت .اگر سوال و
بررســی کرده بودند متوجه میشدند که
ما تنها  20هزار لیتر اسید روزانه مصرف
داریم .تازه همان 20هزار لیتر هم با انواع
پوششها و الینرها محافظت میشود تا
قطرهای به زمین نشــت نکند .حتی اگر
هم با همه ایــن حفاظتها یک لیتر آن
نشــت کند با توجه به شرایط توپوگرافی
منطقه به ســمت معدن سرازیر میشود
نه رودخانه.گفتهانــد درختان چهارگنبد
خشک شدهاند! چطور ما خودمان آن همه
درخت کاشت کردهایم همه سرسبزند و
میوه میدهند ولی بقیه خشک شدهاند؟.
اگر قرار به خشــک شــدن بود درختان
معدن که زودتر خشــک میشدند !.البته
ممکن است جایی خشکسالی اثر گذاشته
باشــد که خب خشک شدن درختان در
اثر خشکســالی اجتناب ناپذیر اســت.
خشکســالی همه جای ایران اثر گذاشته
و من هم که مسئول خشکسالی نیستم.

مدیر عامل شرکت مس درخشان تخت گنبد در گفتگو با نگارستان مطرح کرد:

قطب ایجاد اشتغال
و آبادانی منطقه شدهایم

 کارشناسان محیط زیست همواره بر کار معدن نظارت دارند و اگر کار ما ایراد داشت که همان اول جلو کار معدن را میگرفتند.
بیژن ادبی
معــدن مــس تخــت گنبــد یکــی
از بزرگتریــن معــادن بخــش
خصوصــی کشــور اســت کــه
در ســیرجان و شــمال شــرقی بلــورد واقــع شــده
اســت .ایــن معــدن طــی ســالهای اخیــر از رشــد
قابــل توجهــی در فــرآوری محصــول و اشــتغالزایی
برخــوردار بــوده اســت.
وارد بلــوار ورودی شــهر بلــورد کــه بشــوید بــه
تابلــو بزرگــی برمیخوریــد کــه روی آن نوشــته
شــده« :بلــورد ،شــهر بــدون بیــکار»! تابلــوی کــه
غیرمســتقیم اشــاره بــه همیــن معــدن دارد کــه
هیــچ نیــروی بیــکاری در منطقــه باقــی نگذاشــته
اســت .بخشــدار محــل بــا تأییــد ایــن موضــوع
میگویــد« :شــما اینجــا یــک شــهروند بیــکار پیــدا
نمیکنیــد» .مهنــدس اســماعیل محمدپــور،
بلــورد را شــهری بــا پتانســیلهای بــاالی کشــاورزی،
معدنــی و اقتصــادی معرفــی میکنــد و میگویــد:
«در کنــار اینهــا ،معــادن فعــال محــل نیــز از جمله
تختگنبــد موجــب اشــتغالزایی و رشــد اقتصــادی
منطقــه شــدهاند» .بخشــدار راجــع بــه انتقادهــای
محیطزیســتی هــم گفــت« :تاکنــون مشــکلی کــه
بــرای محیطزیســت از ســوی ایــن معــدن ایجــاد
 مالکیت شرکت مس درخشان در
سال  ۱۳۸۸به جنابعالی واگذار شد
و از آن به بعد کارخانههای فراوری
کنسانتره و مس کاتد کلید خوردند.

شــده باشــد مــا ندیدیــم».
تــاش مــا بــرای ارتبــاط بــا رییــس شــورای شــهر
بینتیجــه مانــد امــا مهنــدس بلــوردی شــهردار
بلــورد نیــز بــا برشــمردن ویژگیهــای منطقــه،
وجــود معــادن منطقــه را نعمــت بزرگــی بــرای
اهالــی و شــهروندان میدانــد .او از معــدن
مــس درخشــان تختگنبــد بــه عنــوان یــک برنــد
کارآفرینــی یــاد میکنــد کــه در ســطح وســیعی
اشــتغالزایی داشــته اســت .بــه گــزارش خبرنــگار
مــا آنچــه در بلــورد قابــل مشــاهده اســت بــه رغــم
انتقــادات محیطزیســتی کــه مطــرح میشــود
تعامــل خــوب معــدن تختگنبــد بــا مجموعــه
مســئوالن شــهری اســت .از شــورای شــهر تــا
بخشــداری و شــهرداری و دیگــر مســئوالن محلــی
در بحــث اشــتغالزایی و انجــام مســئولیتهای
اجتماعــی .مدیرعامــل شــرکت مــس درخشــان
تختگنبــد امــا بــا رد اشــکاالت محیطزیســتی
معتقــد اســت تمامــی اصــول و خواســتههای
محیطزیســت از ابتــدا تاکنــون دقیقــا رعایــت
شــده و قابــل راســتیآزمایی اســت کمــا اینکــه
کارشناســان محیطزیســت بــر امــر معــدن کاری مــا
همــواره نظــارت میکننــد .وی کــه بــرای چنــد بــار از
ســوی انجمــن توســعه اســتان کرمــان بــه عنــوان
کارآفریــن برتــر اســتان کرمــان معرفــی شــده« ،این

روند واگذاری و توسعه به چه صورت
بــوده و با چه هدفــی اتفاق افتاده
است؟
بــه نام خدا و با ســام .در دهه هفتاد و

دســتاوردها را نتیجــه تــاش شــبانه روزی کارکنــان
و کارگــران معــدن میدانــد».
معــدن تخــت گنبــد در  ۷۰كيلومتــری شــمال شــرق
ســيرجان و  ۳۰کیلومتــری بلــورد واقــع شــده
اســت .اولیــن مطالعــات اکتشــافی سیســتماتیک
در ایــن منطقــه مربــوط بــه ســالهای قبــل از
انقــاب توســط یوگوســاوها ذکــر شــده اســت.
اکتشــافاتی کــه دیگــر دنبــال نشــد و معدنــکاری به
جایــی نرســید .پــس از انقــاب نیــز بــه دنبــال افــت
و خیزهایــی کــه داشــت کار معدنــکاری در منطقــه
تختگنبــد بــه جایــی نرســید تــا اینکــه ســرانجام
ایــن معــدن در ســال  ۱۳۸۸بــه شــرکت معدنــی
تختگنبــد بــه مدیریــت افشــین بهبهانــی منتقــل
شــد و ایــن مجموعــه بــا مدیریــت جدیــد آغــاز
بـهکار کــرد .از ایــن ســال اکتشــافات جدیــد بــا دقــت
و عمــق بیشــتری در محــدوده عملیاتــی معــدن
صــورت گرفــت و پــس از تأییــد دســتگاههای
مســئول در محیطزیســت ،صنایــع و معــادن و
منابــع طبیعــی ،بــا تهیــه و نصــب تجهیــزات جدیــد
عملیــات معدنــکاری بــه صــورت حرفــهای در آن
دنبــال شــد .در گفتگــوی حاضــر بــا مدیرعامــل
شــرکت مــس تختگنبــد اطالعــات بیشــتری از
عملکــرد معــدن  ،طــرح مســائل محیطزیســتی و
برنامههــای آینــده شــرکت جویــا شــدیم.

هشــتاد که معدن تختگنبد ســیرجان
خصوصی بود و ســهامداران قبلی چون
نتوانستند کار را دنبال کنند ک ً
ال مجموعه
را از ســال  88به ســهامداران جدید که

ما هســتیم با طی مراحل قانونی واگذار
کردند .از این ســال عملیات معدنکاری،
توسعه و راهاندازی کارخانههای فراوری را
آغاز کردیم .حقیقتاً یک مقدار زمان برد

تا به تولید رسیدیم .چون سختترین کار
حقیقتاً ،راهاندازی یک معدن است .یعنی
یک معدن باید اکتشاف شود ،ذخیره آن
معلوم شود و بعد انواع و اقسام آزمایشها
را در آزمایشــگاه انجــام داد و این که به
چه روشــی میشــود مس را استحصال
کرد ،چندین کارخانه احداث شود و ...بعد
ما نیاز به برق داشتیم وقتی میخواهیم
کارخانه احداث کنیــم ولی برقی وجود
نــدارد کار ســخت میشــود .در نتیجه
باید نیروگاه برق تأســیس کنیم .آب هم
میخواهیم و بــرای هر تن خاک ،مقدار

آب باید باشــد و بقیه نیازهــا در حالی
که آن زمــان هیچ امکاناتی اینجا وجود
نداشت و یک بیابان خالی بود .ما در آنجا
تقریباً یک نیمچه شــهر ساختیم .وقتی
که اســم فلز مس و صنعت مس شنیده
میشــود همه فکر میکننــد چه خبر
اســت و از کجا آمده .ما بخش خصوصی
هســتیم .روزی که من معدن را خریدم
نرخ دالر ۸۷۰تومــان بود .باور کنید من
ســال گذشته با نرخ دالر  ۲۳هزار تومان
به چین حواله ارزی زدم .ما هیچوقت فکر
نمیکردیم قیمتها به اینجا برسد .اگر
کســی بخواهد یک معدن راه بیندازید و
از آن محصول بگیرید باید در بیش از۱۰
بخش فعالیت کنید .شــما اگر بخواهید
خــودرو یا مبلمــان تولید کنیــد ،یا هر
وسیله دیگر در شهرک صنعتی ،زمین و
آب و برق هســت ،یک سوله میسازید و
ماشین آالت را میآورید و شروع به تولید
میکنید .مواد اولیه هم یا از داخل کشور
یا از خارج از کشور تأمین میکنید ،ولی
معدن این طور نیست .شما باید زمین را

دریافت کنید و انواع و اقســام مجوزها را
دریافت کنیــد .از صنایع و معادن گرفته
تا محیطزیســت و منابع طبیعی و ...اگر
اینها نباشد قادر به فعالیت نیستید.
 مجوزها را از کجا گرفتید؟
بــرای دریافت مجوزها باید به ســازمان
منابع طبیعی ،ســازمان محیطزیســت،
اداره آب و میراث فرهنگی مراجعه کرد .از
همه اینها مهمتر ،محیطزیست ،در حوزه
فعالیت معدنی یک مانع بزرگ است که
اگر شرایط آن رعایت نشود به هیچ وجه
امکان فعالیت و راهاندازی ندارید.
 به محیطزیســت اشاره کردید.
اآلن ارتبــاط این مجموعه معدنی با
سازمان محیطزیست در چه سطحی
و چگونه اســت .با توجه به اینکه
رسانهها گاهی به موضوع آالیندگی
این معدن و تأثیرات محیطزیستی
آن در چهارگنبــد انتقاد میکنند.
خودتان توضیح میدهید؟


مــا در رویکــردی کــه در رابطــه بــا
محیطزیســت داشــتیم و داریم ،هم با
اســتخدام نیروهای مجــرب از درون به
تقویت خــود پرداختیم و هــم با ایجاد
ارتبــاط ســازنده ،کلیــه خواســتهها و
چهارچوبهای محیطزیست را رعایت و
به اجرا درآوردیم که از اســتاندارد باالیی
برخوردار اســت و در هــر زمان هم قابل
سنجش و راستیآزمایی است.
 در همین زمینــه ،چندین بار
موضوع ورو ِد پســابهای معدن به
رودخانههای محلــی و آالیندگی
احتمالی آبهای زیرزمینی و آبهای
ِ
مورد استفاده کشاورزی مطرح شد،
آیا چنین چیزی را تأیید میکنید یا
خیر؟
خیــر به هیچ وجه ،اگر چنین چیزی بود
که محیطزیســت همان اول جلو کار ما
ِ
نشت
را میگرفت .برای اطمینان از عدم
پســابها به آبهای زیرزمینی ،چاههای
پایــش که بر اســاس  GPSســازمان

انتخــاب و دایر شــده و تحــت نظارت
مســتقیم کارشناسان اداره محیطزیست
شهرستان حفاری شده است .این چاهها
به صورت فصلی پایش میشوند و نتایج
آن در سامانه سازمان محیطزیست قابل
اســتعالم و موجود است و همانطور که
گفتم در هر زمانی ،قابلیت راستیآزمایی
دارد.
 پس این کــه میگویند معدن
دارد چهارگنبــد را از بین میبرد بر
چه مبنایی گفته میشود؟
من قب ً
ال هم گفتم متأســفانه ما هر جور
قلــم را روی کاغذ بخواهیــم میتوانیم
بچرخانیم بدون اینکه لحظهای فکر کنیم
چه میگوییم و چه مینویسیم .اینگونه
گفتنها و نوشتنها عوارضش بیشتر برای
خود آنهاست چون قضاوت میشود که
چقدر اطالعات آنها ناقص اســت .یک
زمان نوشــته بودند روزانه 400هزار لیتر
اسید در منطقه مصرف میشود که باعث
آلوده شدن رودخانهها میشود .من وقتی

 این موضوعــات همواره یکی از
دغدغههای دوستداران محیطزیست
و فعاالن اجتماعی است ،آیا میتوانید
از این بابت اطمینان بدهید و خیال
دوستداران محیطزیست را راحت
کنید؟
مــن توضیــح الزم را دادم .عالقمندان
محیطزیســت بــرای اطمینان بیشــتر
میتواننــد خودشــان از ســازمانهای
مربوطه ســوال کننــد ببینیــد ،نتایج
آنالیزهــای فصلی بیانگر این امر اســت
در زمینه آلودگیهــای آب خاک و هوا
تمامی نتایج بر اســاس اســتانداردهای
زیســتمحیطی و  EPAبهتر از میزان
استاندارد اســت .عالوه بر این در زمینه
فضای ســبز هم ما اقدامات خوبی انجام
دادهایم و هرســاله بیــش از هزار اصله
درخت به فضای ســبز محیــط اضافه
میشــود .حتــی در زمینــه حمایت از
حیوانــات نیز باید به طــرح جمعآوری
ســگهای ولگــرد و تحویــل آنها به
انجمن حمایت از حیوانات اشــاره کنم
که این فعالیت انجام شــده و می شود.
دوســتداران محیطزیســت میتوانند

در این رابطــه از هر طریق که بخواهند
بررســیهای الزم را انجــام دهند تا به
پیشــرو و متعهد بودن معدن تختگنبد
نــه تنهــا در ایــن زمینه کــه در همه
زمینههای معدنکاری یقین پیدا کنند.
 گفته بودید یکی از کارکردهای
این معدن درصد باالی اشتغالزایی
اســت .بفرمایید از زمان راهاندازی
چه تعداد اشــتغال مســتقیم و
غیرمستقیم داشــتهاید و درصد و
بهکارگیــری نیروهای بومی چگونه
است؟
مــا مفتخریم که قطب ایجاد اشــتغال
و آبادانی منطقه شــدهایم .بررسی کنید
قبل از ایــن چند نفر اینجا بودند ،اص ً
ال
کســی بود؟ ولی در حال حاضر بیش از
دو هزار نفر ( ۲۰۰۰نفر) اشــتغالزایی
مســتقیم و بالغ بر هفــت هزار (۷۰۰۰
نفر) اشــتغال غیرمســتقیم داشتهایم.
این دو هــزار نفر اگر ایــن معدن نبود
اآلن آیــا در کوچــه و خیابانهــا بیکار
نمیگشتند؟ بیکاری هم که خود منشأ
انواع آســیبهای اجتماعی است .درصد
نیروهای بومی ما باالی  ۹۷درصد است.
ما با با یــاری پــروردگار مهربان کار و
فعالیت خودمان را پیش میبریم .وظیفه
ما اشــتغالزایی برای نیروهای محلی و
بومی است و در این رابطه تالش زیادی
شــده که حتیاالمــکان نیروهای بومی
مشغول به کار شوند و شدهاند.
 بــا توجه به اهمیــت موضوع
مســئولیتهای اجتماعی درباره
نقش و یا نوع فعالیتها و اقدامات
انجام شده این شرکت در این حوزه
اشاره میکنید؟
ما همــواره در ارائه کمکهای منطقهای
پیشــرو هســتیم و هــر مســاعدتی از
دســتمان بربیایــد دریــغ نمیکنیم.
فارغ از بحث اشــتغالزایی که واقعاً کار
بزرگــی در ایــن زمینه انجام شــده در
موارد دیگر هر کجــا که الزم بوده وارد
شــدهایم .از جملــه ســاخت و روکش
آســفالت جاده بلــورد بــه چهارگنبد،
جادهای که از بین رفته بود .نگهداری و
تیغزنی جادههای روستایی ،دادن بسته

کمکهای معیشــتی بــه نیازمندان در
منطقه و همچنین همکاری در خصوص
موضــوع پیشــگیری از کرونا بــا ایجاد
پایگاه واکسیناســیون ،کمک به ساخت
جدی با اداره
درمانگاه بلــورد ،همکاری ّ
محیطزیست و حفظ طییعت چهارگنبد
بر خالف شــایعات ،چندیــن مورد اطفا
حریق درختــان منطقه توســط آتش
نشــانی معدن ،همچنین کاشــت چند
هکتار بادام کوهی ،همکاری با شوراهای
منطقه و مواردی از این قبیل همیشه در
برنامه کاری ما قرار داشته است.
 راجــع به محصــوالت معدن،
کارگاهها و میــزان تولید توضیح
میدهید؟
تخــت گنبد یک معدن متوســط مس
پورفیری است که با استخراج کان ِ
سنگ
مس ســولفوری و اکســیدی ،و فراوری
آنها ،کنسانتره مس و کاتد مس تولید
میکند .محصول کاتد ما در سال ۱۳۹۵
به دست آمد و از اوخر سال  ۱۳۹۶تولید
کنسانتره را شــروع کردهایم .االن تولید
بیشتر شــده و امیدواریم در سال آینده
هم ،بیشتر شود و بیشتر خواهد شد .ما
امیدواریم چیزی حــول 40تا  50هزار
تن کنســانتره مس تولید داشته باشیم.
میزان تولید کاتد هــم در حال افزایش
اســت االن بخش زیادی از کنسانتره را
صادر میکنیم .ما کارخانه مفتول سازی
را هــم راهاندازی کردهایــم و کاتدهای
تولیدی را به مفتــول تبدیل میکنیم.
تولیــد مفتول را داریــم و در آینده که
تولیــد کاتد باال برود و کنســانتره را به
کاتد مس تبدیل کنیم ،همه را به مفتول
مسی تبدیل میکنیم.
 گویا قرار است آب خلیج فارس
به صورت لولهکشی از بندرعباس به
معدن انتقال داده شود ،راجع به این
موضوع هم توضیح میدهید؟.
در زمینــه تأمین آب الزم در راســتای
اجرای دســتور جلوگیری از خامفروشی
و اشــتغالزایی هر چه بیشــتر با تولید
محصول نهایی ،طرحهــای کوتا ه مدت
و میانمــدت داریــم کــه بــرای دوره
بهرهبــرداری معدن بــا حمایت مردم و
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نشت پسابها به آبهای زیرزمینی،
  برای اطمینان از عدم
ِ
چاههای پایش که بر اساس  GPSسازمان انتخاب و دایر شده و
تحت نظارت مستقیم کارشناسان اداره محیطزیست شهرستان
حفاری شده است .این چاهها به صورت فصلی پایش میشوند و
نتایج آن در سامانه سازمان محیطزیست قابل استعالم و موجود است و
همانطور که گفتم در هر زمانی ،قابلیت راستیآزمایی دارد.
  ما مدعی هستیم قطب ایجاد اشتغال و آبادانی منطقه
شدهایم .قبل از این چند نفر اینجا بودند ،اصًال کسی بود؟
ولی جدای از هزاران شغل غیرمستقیمی که ایجاد شده،
بیش از دو هزار نفر شبانهروز اینجا مشغول بهکار هستند
که  97درصدشان بومیاند .اگر معدن نبود همین دو هزار نفر
اآلن آیا در کوچه و خیابان بیکار نمیگشتند؟

راهنمایی مسئولین در دست اجراست.
 صحبــت انتهایــی شــما را
میشنویم.
با تشــکر از وقتی که در اختیار ما قرار
دادید ،الزم میدانــم از مردم منطقه و
روســتاهای اطــراف و همچنین از همه

پرسنل شرکت ،که شــبانهروزی تالش
میکنند صمیمانه سپاســگزاری کرده و
دستشــان را به گرمی بفشــارم .ما در
این راه پُرفراز و نشیب ،نیازمند همدلی
و کمک همه عزیزان هســتیم تا بتوانیم
گامی هر چند کوچک در جهت پیشرفت
بیشتر ،اشتغال و آبادانی منطقه برداریم.

6

ورزش
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نقد و نظر

تاخت و تاز استقالل و پرسپولیس در باالی جدول

روزهای جذاب لیگ برتر

در هر رأی باید
جانب انصاف دیده شود

با آنکه هنوز کمیته اســتیناف نظــرش را پیرامون رأی ناعادالنه کمیته
انضباطی علیه یک تیم شهرســتانی اعالم نکرده هنوز اظهارنظرها در این
مورد ادامه دارد .محمد تقی ابوالهادی وکیل داگستری در این زمینه نوشت:
كميته انضباطى فدراســيون فوتبال كشــور در تاريخ  ٢٥آذر ،رأيي عليه
باشگاه گلگهر سيرجان صادر كرد كه به موجب آن عالوه بر جزاى نقدى،
تيم فوتبال گلگهر در سه بازى به صورت  ٣برصفر بازنده اعالم شد .حسب
ماده  ٦٢مقررات فدراســيون فوتبال ،استفاده از بازيكن غيرمجاز ممنوع
مىباشد .اين درحاليست كه اریک باگناما ،بازیکن «غیرمجاز» نیست .چرا
كه حسب بندهای  23و  24مقررات نقل و انتقاالت ،بازیکن مجاز خارجی
شخصی است که دارای شناسنامه ،پاسپورت و ملیت غیرایرانی است که
در دوره زمانی مجاز به استخدام باشگاه در میآید .كه اين بازيكن همه اين
شرايط را دارد و مشــمول ماده ٦١نمىشود .على ایحال در دستورالعمل
ســال اخير،
جذب بازيكنان خارجى ،بازيكن آفريقايي بايد حداقل در دو
ِ
چهار بازى ملى داشته باشد.
به گفته كميته انضباطى ،این بازیکن گلگهر به نا ِم اريك باگناما اهل آفريقا
اين شرايط را نداشته و در نتيجه اين باشگاه با اين مجازات سنگين روبرو
شــده است .صرفنظر از صحت و سقم آن ،در اين مجال چند مطلب قابل
زمان ثبت نام ،اين شرايط توسط
تأمل اســت :شايد امكان داشــت كه در ِ
مسئوالن ثبت نام ،به دقت مورد بررسى قرار مىگرفت تا اين مشكل ايجاد
ِ
نشــود .ادعاى جعلى بودن مدارك هم مطرح شده كه صرفنظر از اينكه
در مراجع قضايى ثابت نشده است ،به نظر مىرسد كه باشگاه مقصر نبوده
و همانطور كه مسئوالن مربوطه در زمان ثبت نام متوجه نشدند ،مديران
باشگاه هم متوجه اين اشتباه نبودند .لذا تعميم خطاى يك فرد به مجموعه
باشگاه ،ممكن است با اصل شخصى بودن مجازاتها تعارض داشته باشد.
مضافــاً اينكه در مواد  ٩٤و  ١٠٧مقررات انضباطى فدارســيون ،جهات
تخفيف و تعليق مجازات در نظر گرفته شــده اســت .با اين توضيح كه با
توجــه به شــرايط و اوضاع و احوال ،با رعايت اصــل انصاف ،اين مجازاتِ
سنگين و كمسابقه تعديل گردد .نظر به اينكه رأى صادره قطعى نبوده و
با توجه به عدم اثبات تقصير باشگاه ،اميد است كه كميته استيناف در این
رأی تجديد نظر اساسى به عمل آورد.

چنانچه امتیازات از دست رفته گلگهر با رأی کمیته استیناف به این تیم برگردانده شود شاهد رقابت
جذابتری با مربع استقالل ،پرسپولیس ،سپاهان و گلگهر در باالی جدول خواهیم بود.
گروه ورزش:
اگر چه با کسر امتیازات ناخواسته از
گلگهر صدرنشــین وقت لیگ برتر
و اهــدای مجانی آن بــه رقبایی که
به این تیــم در زمین باخته بودند از
جذابیت بازیهای لیگ برتر حداقل
برای سیرجانیها کاسته شده اما در
قسمتهای دیگر جدول و در رقابت
تیمهایی مثل پرسپولیس ،استقالل
و سپاهان ،حساســیت کار به درجه
باالی خود رسیده و در روزهای آینده
بیشتر هم خواهد شد.
حتی بــرای تیمهای نوپای دیگری
چون مس رفســنجان و آلومینیم
اراک کــه در این فصــل بازیهای

خوبــی ارائــه میکنند نیــز این
حساسیت باالســت .آلومینیوم در

خشت اول گر نهد استاد کج.....

طنز خودساخته

بحث کنارگذاشــتن استقالل و پرســپولیس از لیگ
قهرمانان آســیا ،داغترین خبر ورزشی این روزهاست؛
کنفدراســیون فوتبال آســیا ،پایش را در یک کفش
کــرده که تیمهای مطــرح ایرانی ،مــوارد مربوط به
حرفهایســازی را رعایت نکــرده و در واقع نمیتوان
آنها را بهعنوان یک تیم حرفهای که صالحیت بازی
در لیگ قهرمانان آســیا را داشــته باشند ،تلقی کرد.
در ایران اما بهجــای یافتن راهحلی برای اصالح امور،
تالش شــده از میانبرهای همیشــگی استفاده شود؛
اول تراشــیدن دشــمن فرضی برای ایرانیها و دوم
متوسلشــدن به البی در دقیقه  90و دادن وعدههای
تکراری که امسال را کوتاه بیایید ،سال دیگر همهچیز
حل است!
مســئله فوتبال حرفهای ایران بیش از آنکه واقعیت
داشته باشد ،طنزی خودساخته است که فقط به مذاق
عدهای از داخلیها خوش میآید؛ وگرنه بسیار مربیان
و بازیکنانی هســتند که بهصورت روزانه این مورد را

دومین ســال حضــورش در لیگ
برتر با رسول خطیبی سرمربی کم

فریــاد میزنند کــه در ایران فقط شــماره پیراهنها
التین و حرفهای شــده و در واقع تغییر شــگرفی در
مقایســه با فوتبال آماتور و غیرحرفهای وجود ندارد.
شــاید این نــگاه غیرمنصفانه تلقی شــود ولی چه با
انصاف و چه با چشمبســتن روی بخشــی از اتفاقات
ن اسم
مثبت ،نمیشود اســم این فوتبال و در رأس آ 
دو باشــگاه مطرح ایرانی را وارد فهرست باشگاههای
حرفــهای کرد .البته که شــاید بشــود با اســتناد به
حربههای قدیمی ،امســال و سال دیگر را هم َجست
ولی نهایتاً این جســتنها دوام زیــادی ندارد و یک
روز یــا باید تاوان دورزدنهــای گاه و بیگاه را داد یا
اینکــه همت کرد و خشــتی را کــه از روز اول کج
گذاشته شــدهُ ،جست و در جای درســتش قرار داد
اگرچه ممکن اســت با واگذاری صوری این باشگاهها
بــه وزارتخانههــا بخواهیــم با یک مســکِن مقطعی
دهــان  AFCرا ببندیــم و خودمــان را گول بزنیم
اما واقعیت این اســت که در شرایط کنونی ،تیمهای
ل وشمایل به آســیا بروند که چه
ایرانی با این شــک 
بشــود؟ آیا زیرســاختهای باشــگاهداری در فوتبال
ایران حرفهای شده اســت؟ کدام تیم بانوان استقالل
و پرســپولیس بدون دغدغه تشکیل شده و به حیات

حاشــیهاش تنها یک باخت آن هم
این هفتــه برابر صنعت نفت آبادان
داشــت .تیمی که بــه برزیل ایران
مشــهور اســت و در خانه خودش
آبــادان خوب بــازی میکند .مس
رفســنجان هم تا حــاال بازیهای
زیبایی ارائه کرده که آخرین آن برابر
گلگهر در شهر خودمان بود .مس
در این بازی ابتدا با دو گل از گلگهر
میزبان پیش افتاد و اگر چه در ادامه
دو گل در دروازهاش دیــد امــا تا
آخرین لحظات بازی با سرعت دادن
به بازی و پاسهای دقیق و کشیده
بازیکنانــش روی دروازه گلگهــر
خطرناک ظاهر شدند .اما از انصاف
نگذریم بازیهای گلگهر نیز در این

فصل زیبا ،جذاب و با طراوت بوده و
اگر این تیم گرفتار حکم غیرمنتظره
کمیته انضباطی نمیشــد چه بسا
هنوز در صدر جدول شــانه به شانه
استقالل و پرســپولیس میسایید
امــا چنان روح و روان این تیم را به
هم ریختند کــه در دیدارهای بعد
از حکم با وجــود بازیهای زیبا اما
نتیجه الزم را نگرفت.
صدر جدول اما اکنون محل تاخت
و تاز اســتقالل و پرسپولیس شده
سپاهان
است .جایی که این دو تیم،
ِ
مدعی را هــر کدام با یــک گل از
پیش رو برداشــتند تا هر دو برنده
این بازی بزرگ باشــند .اســتقالل
اکنون صدرنشین و پرسپولیس در
تعقیــب این تیم منتظر یک لغزش
از ســوی آبیپوشان اســت .این دو
تیم بازیهای ســه هفته اخیر خود
را با پیروزی پشت سر گذاشتهاند و
میدانند از این پس هر کدام اشتباه
کنند جای جبران ندارند .اما عالوه
بر انگیزه قهرمانی که همیشــه در
نزد دو تیم پُر طرفدار پایتخت بوده،
داستان تغییر وزیر ورزش نیز خود

خود ادامه داده است؟ وضعیت تیمهای پایهای این دو
باشــگاه چگونه است و استانداردهای مورد تأیید فیفا
و  AFCدر چارتبندیهــای تیمهای پایهای لحاظ
تیم بهظاهر
شده است؟ ورزشــگاه اختصاصی این دو ِ
حرفهای کجاســت؟ از طرفی ،صداوســیما که در این
مســئله داغتر از آش شــده و ه ر روز ابعاد جدیدی از
گرفتاری این دو باشگاه را منعکس میکند ،کدام ریال
را بهعنــوان حق پخش به این دو باشــگاه میدهد؟
آیــا بازیکنی یا مربیای بوده که بــدون دغدغه مالی
به همکاریاش با این دو باشــگاه پایان داده باشــد و
پنجرهشان بسته نشود؟ حال در چنین شرایطی ،چرا
اســتقالل و پرسپولیس باید به آسیا بروند؟ فقط برای
پُرکردن سکوهای ورزشگاه از هوادار و اینکه پُز بدهند
که فوتبال در غرب آســیا پُرطرفدار اســت؟ چرا اآلن
در همه کشــورها فوتبال با تماشاگر برگزار می شود
جز ایران؟ آیا جز این اســت که نمیتوانید زنان را به
ورزشگاه بفرســتید و بهانه کرونا کردهاید؟ اگر بحث
کرونا هســت چرا پس همه مراســم هنری و مذهبی
با حضور پُرشــور عالقهمندان برگزار میشود.؟ مشکل
کرونا فقط برای فوتبال اســت یا نه مشــکل مربوط
به ورود زنان اســت؟ چرا هنــوز نمیتوانیم از برخی

انگیزه بیشتری به سرخابیها برای
بدســت آوردن جام بیســت و یکم
داده است .استقالل میخواهد ثابت
کند با تغییر وزیر ورزش ،یکهتازی
پرسپولیس هم در جام خلیج فارس
تمام شــده و آنها دیگر نمیتوانند
قهرمــان شــوند !.از ســوی دیگر
پرسپولیس هم میخواهد نشان دهد
اگر تــا حاال  5قهرمانی پیاپی آورده
با ســاق بازیکنانش در زمین اتفاق
افتاده نه خارج از مستطیل سبز!.
چندی پیــش یکی از ســتارههای
پرســپولیس گفته بود «:اینها کری
بین هواداران اســت وگرنه مگر وزیر
بــرای ما در زمین گل مــیزده و یا
مــا را دو بــار پیاپی نایــب قهرمان
آسیا کرده اســت ».به هر روی این
روزهــا بازیهای دو ســه تیم صدر
جــدول از جذابیت خاصی برخوردار
شــده و چنانچه امتیــازات گلگهر
نیز با رأی کمیته اســتیناف فوتبال
به این تیم برگردانده شــود شــاهد
رقابت جذابتری با مربع اســتقالل،
پرسپولیس ،ســپاهان و گلگهر در
باالی جدول خواهیم بود.

تیمهای عربی در ایران میزبانی کنیم؟.
کسی به خاطر دارد آخرین باری که پرسپولیس ،یکی
از پُرافتخارتریــن تیمهای ایرانــی ،در تهران میزبانی
کــرده به چه زمانی برمیگردد؟ چه کســی میگفت
تحریمها کاغذپارهای بیش نیســت؟ آیا حاال کســی
پیدا میشــود اثرات آن کاغذپاره را روی باشگاهداری
در ایــران و میزبانی فوتبال ببیند و بگوید بیشــترین
لطمه مالی را همین کاغذپارهها به دو تیم استقالل و
پرسپولیس زده است؟  /شرق

حوادث و اتفاقات پیرامون خود را به ما اطالع دهید
آخرین اخبار و تصاویر حوادث را با ما در اینستاگرام دنبال کنید
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گروه حوادث :در پی جان باختن یک
مادر باردار و فرزندش پس از انتقال به
بیمارســتانی در کرمان که دلیل آن
را عدم اعزام ســریع با بالگرد بهخاطر
نصــب دکل مخابراتــی در مجاورت
السالم) زرند
بیمارستان امام علی(علیه ّ
و در مســیر حریم پــروازی پد فرود
بالگرد اعالم کرده بودند؛ دادســتان
زرند از محل پد هوایی بازدید و اعالم
کرد«:مطالب منتشــر شده در فضای
مجازی درباره علت مرگ خانم باردار
هنوز قابل تأیید نیست زیرا هنوز علت
فوت وی مبنی بر تأخیــر در انتقال
بیمار تأیید نشده است».
پیــش از این خبرگزاری تســنیم در
گزارشی نوشت :نصب دکل مخابراتی
در مجــاورت بیمارســتان امام علی
السالم) شهرســتان زرند و در
(علیه ّ
حریم پــروازی پد فــرود بالگرد این
بیمارســتان ،امکان خدماترســانی
اورژانــس هوایی اســتان کرمان را با
مشکل مواجه کرده است و این مسئله
زمانی حاد شــد که چنــد روز قبل،
مسئولین این بیمارستان در خواست
اعــزام یک خانــم باردار را توســط
اورژانس هوایی به کرمان داشتند که
به علت نصب دکل مخابراتی در حریم
پــروازی پد فرود بالگرد ،مســئوالن
اورژانس هوایی اعالم کردند که امکان
ورود بالگرد به محوطه بیمارســتان
وجود ندارد .تســنیم در گزارشــش
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حوادث

ماجرای مرگ مادر زرندی و فرزندش پس از انتقال به کرمان چه بود؟

واکنش دادستانی
به مرگ مادر باردار

افزود :زمانی که امکان انتقال این خانم
بــاردار با اورژانس هوایــی به کرمان
میسر نشــد مســئوالن بیمارستان
مجبور شــدند این خانم بــاردار را با
آمبوالنس به کرمان منتقل کنند که
متأسفانه مادر و فرزندش هر دو جان
خود را از دست دادند.

مدیر بیمارستان تأمین اجتماعی امام
السالم) شهرستان زرند با
علی (علیه ّ
اشــاره به زلزلهخیز بودن شهرستان
زرند اظهار داشــت :از ســالیان قبل
وجود یک پد فرود بالگرد استاندارد در
شهرستان زرند الزم و ضروری بود که
این پد فرود در سال  97تحت نظارت

اقتصاد در حال زوال و جامعه دستخوش خشونت

مجتبی رضایی

درباره پخش دو کلیپ
در فضای مجازی

میگویند کســی که فحــش را اختراع کرد
خدمت بزرگی به بشریت نموده است ،زیرا قبل
از آن برای حل و فصل اختالفات از شیوههای
ضرب و شتم و حتی از ُکشت و کشتار استفاده
میکردهاند !.یحتمل که این داستان ساختگی
است اما ســازنده هوشــمند خواسته بگوید
فحاشی هرچند زشت و ناروا و نوعی خشونت
کالمی است اما هرچه باشــد از برخوردهای
فیزیکی بهتر اســت و از بــاب هزینه -فایده،
مقرون به صرفه اســت .بنابرایــن پیام اصلی
داســتان برای کنترل خشم بسیار ارزشمند و
کاربردی است اما متأسفانه جامعه ما بهشدت
و به صورت نگرانکننده دستخوش انواعهای

خشــونتهای خانوادگی و اجتماعی است و
گویا به دنیای ما قبل از اختراع آن برگشــته
و یا ضمن اســتفاده از آن از سایر خشونتها
هم به وفور اســتفاده میکند و اگر تا دیروز از
خشونتهای خانگی مینالیدیم امروز گرفتار
خشونتهای بعضاً اداری نیز هستیم.
طــی چنــد روز گذشــته دو کلیــپ حاوی
خشونتهای اجتماعی در شبکههای مجازی
دســت بهدســت شــد .کلیپ اول مربوط به
درگیری سهامداران در یک شرکت فرابورسی
در کرمان بود که در آن سهامداران مالباخته
با دستاندرکاران شرکت درگیر و همدیگر را
مورد ضرب و شتم قرار میدهند .دیدن صحنه
کتککاری ،حالتــی از خنده و گریه برای هر
بیننده ایجاد میکند.کلیپ دوم گفته میشود

دفتر فنی هوانیروز در ستاد حوادث و
فوریتهای پزشــکی با هزینه باالیی
احداث شــد و مورد بهرهبرداری قرار
گرفت.
وی گفــت :ایــن پد فــرود ،تنها پد
استاندارد شهرســتان زرند است که
به طور مرتب و سالیانه توسط شرکت
ذیصالح مورد نظارت و بازرســی قرار
میگیرد اما اخیرا ً شرکت مخابرات با
احداث یک دکل مخابراتی در حریم
پروازی این پد ،باعث شده که استفاده
از آن با مشکل مواجه شود.
رییس بیمارســتان زرند بــا بیان
ن ماه در مکاتبه با اداره
اینکه در آبا 
مخابرات و فرمانداری شهرســتان
تقاضــا کردیم ایــن دکل جابهجا و
این مزاحمت رفع شود و چندی بعد
هم جلســهای در فرمانداری در این
خصوص با حضور مسئوالن مخابرات
و فرمانداری و شرکت مشاور برگزار

متعلق به کش و قوس میان مأموران انتظامی
با تعدادی از اهالی چهارگنبد در نزدیکی یک
معدن اســت که رفتاری دور از انتظار از آنها
(حداقل در این کلیپ) نشان میدهد که قطعاً
از جانب مســئوالن انتظامــی و قضایی مورد
بررســی قرار میگیرد اما نکتــه مهم اینکه
خشونت در هر دو مورد ،ریشه اقتصادی دارد
و نشان میدهد اقتصا ِد در حال زوال ،چگونه
نظم اجتماعی را از بین میبرد و در نتیجه ،یک
جامعه متمدن را دستخوش خشونت میسازد.
ویژگی بارز اقتصا ِد در حال زوال ،رشــد روز
افزون تورم اســت و پیامد شــوم تورم هم
افزایــش فاصلههــای طبقاتی اســت .تورم
روزافزون ،دین و ایمان و حوصله و اتحاد ملی
و محلی را از بیــن میبرد و آدمی را گرفتار
برخی معضالت اجتماعی میکند و در بستر
آن خشونتهای فردی و اجتماعی و شکاف و
کینههای سیاسی و اجتماعی میروید .اما در
واکاوی کلیپ دوم اگر چه پلیس مأموریتی
برای احضار و دستگیری افرادی حتی مجرم
و مقصر داشته باشد اما میتواند بدون توسل
به خشــونت ،با روشهای مسالمتآمیزتری
مأموریتش را انجام دهد و از تبعات اجتماعی

و مقرر شــد سریعاً نســبت به رفع
مزاحمت اقدام شــود اما تا بهحال
نشده اســت .دکتر نظری در ادامه
گفــت 25 :آذرمــاه امســال خانم
بارداری با حال عمومی نامساعد به
اورژانس بیمارســتان مراجعه کرد و
پس از انجام مراقبتهای پزشکی و
درمانی توسط تیم پزشکی متخصص
داخلی ،زنان ،قلب و بیهوشــی ،به
خاطر وخامت حال بیمار و شــرایط
پُرخطــر بارداری تصمیــم به اعزام
وی به کرمــان با بالگرد گرفتیم که
به دلیل وجود دکل مخابراتی امکان
استفاده از پد فرود بالگرد فراهم نشد.
وی با بیان اینکه ناچار شدیم بیمار
را با آمبوالنس و به صورت زمینی به
بیمارستان مقصد اعزام کنیم گفت:
متأسفانه با وجود همه مراقبتهای
پزشــکی که در بیمارستان مقصد
انجام شد ،این خانم باردار و فرزندش
چند روز بعد فوت کردند.
مدیــر بیمارســتان امــام علــی
الســام) زرند با اشاره به اینکه
(علیه ّ
این دکل خارج از حریم بیمارســتان
اســت و مجوز احداث دکل مخابراتی
تحــت نظارت و کنترل بیمارســتان
نبوده و متولی این امر مخابرات است
افزود :اگــر هماهنگیها در جانمایی
این دکل مخابراتی قب ً
ال انجام شــده
و اســتعالماتی گرفته میشد به این
مشکالت بر نمیخوردیم.

توسل به خشونت و زور برای بازداشت افراد
کم کند ،آن هم در زمانهای که کوچکترین
ِ
حرکت همــه روی آنتن مــیرود و بازتاب
اجتماعی پیدا میکند .در اینجا پلیس حاضر
متن درگیری ،میکوشد با تکیه بر قدرت
در ِ
خود مشکالت اجتماعی را حل کند غافل از
این که هرگونه رفتار خشــن ،موجب تبعات
بعدی میگردد و حل مســئله را پیچیدهتر
میکند.
نکته ظریف در این ماجرا کودکی اســت که
نظارهگر این درگیری اســت که با مشاهده
صحنه ،بذر خشونت در دل او کاشته میشود
و روزی با خشونت بیشتر بروز میکند .آلبرت
بندورا نظریهپــرداز اجتماعی میگوید :افراد
به خودیِ خود ،پرخاشــگر و خشــن متولد
نمیشــوند بلکه خشونت و پرخاشگری را از
محیط و اجتماع خود فرا میگیرند.
  توضیحات پلیس
معاون اجتماعی پلیس استان کرمان در گفت
و گو با پایگاه خبری پلیــس در مورد کلیپ
منتشر شده در فضای مجازی میگوید :حدود
 ۳ماه قبل مأموران پاســگاه محل در اجرای

 ورود دادستانی به ماجرا
در همیــن حــال روابــط عمومــی
دادگستری کل استان از ورود دستگاه
قضایی به این پرونده خبر داد و اعالم
کرد « :دادســتان زرند ضمن بازدید
میدانی از محل پد بالگرد بیمارستان
الســام) و بازبینی
امــام علی(علیه ّ
مشاهدات گفته است تا موضوع کامل
بررســی نشود نمیتوان نصب دکل و
تعطیلی پد بالگرد را که در پی اختالف
بین بیمارستان و مخابرات ایجاد شده،
به عنوان دلیل وقوع حادثه پذیرفت.
دادستان زرند خاطرنشان کرده « :با
این حال چنانچه در راستای سالمت
جامعه قصوری صورت گرفته باشــد،
برخورد قانونی الزم بــا مقصران آن
انجام میشود ».دادستان زرند با بیان
اینکه در مطالب منتشــر شــده در
فضای مجازی علت مرگ خانم باردار،
عدم انتقال توســط اورژانس هوایی
اعالم شده اســت ،تأکید کرد« :این
خبر صحت ندارد زیرا هنوز علت فوت
خانم باردار مبنی بر تأخیر در انتقال
بیمارســتان مقصد تأیید نشده است
و از طرفی تاکنون شــکایتی از سوی
خانوادهی متوفی وصول نشده است».
وی یادآور شد« :در هر صورت پیگیر
مقصــر اصلــی تعطیلی پــد هوایی
بیمارستان هستیم و نتیجه از طریق
رســانههای رســمی به اطالع عموم
خواهد رسید».

حکم قضایی برای دستگیری  ۲متهم به علت
تخریب لولههــای آب و ضرب و جرح عوامل
معدن همجوار ،به روســتای محل ســکونت
ِ
آنهــا در چهارگنبد مراجعــه ولی متهمان
ضمــن اســتنکاف از اجرای حکــم ،اقدام به
تحریک بستگان خود برای درگیری با مأموران
میکنند .وی اضافه میکند :در این مأموریت،
یکی از متهمان با سپر قرار دادن همسر خود
و فحاشــی به مأموران ،سعی در ایجاد اخالل
در اجــرای حکم قضایی داشــت ولی با این
وجود مأموران ،متهمان را دستگیر و به مراجع
قضایی معرفی میکنند.
این مقام پلیس تصریــح دارد :اکنون پس از
گذشت سه ماه از این موضوع ،افرادی با تقطیع
و انتشار ویدیوی این ماجرا در فضای مجازی،
ضمن مظلومنمایی ،بــا واژههای توهینآمیز
پلیس را مخاطب قرار دادهاند که این موضوع
هم در دستور کار پلیس است.
ســرهنگ احمد یوســفی میگویــد :رفتار
پلیس در این مأموریت بر اســاس قانون بوده
و برخــوردی بین مأمــوران و زنان حاضر در
صحنه به وجود نیامده و بر اساس یک ویدیوی
بیکیفیت نمیشود قضاوت کرد.
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کشف یک تن تریاک
از گردشگر قالبی

گروه حوادث :فرمانده انتظامی استان کرمان از توقیف یکدستگاه
خودروی هایلوکس آفرود حامل یک تن و  ۵۸کیلوگرم تریاک خبر
داد .سردار ناظری اظهار کرد :مأموران پلیس استان خراسان رضوی
از حمل مقادیــر زیادی مواد مخدر از عمق کویر به مرکز کشــور
مطلع و موضوع را به پلیس مواد مخدر استان کرمان اطالع دادند.
وی افــزود :مأموران عملیات ویژه پلیس اســتان نیــز با اقدامات
اطالعاتی دریافتند فردی در پوشــش خودرو آفرود و با شگرد کویر
نوردی و گردشــگری مقادیر زیادی مــواد مخدر را تحویل و قصد
انتقال به شهر کرمان و از آنجا به شهرهای دیگر را دارد.
ســردار ناظری بیان کرد ۳ :اکیــپ از مأموران پلیس به محورهای
تردد قاچاقچیان اعــزام و در نهایت پس از رؤیت هایلوکس آفرود
در جریان یک عملیات تعقیب و گریز آن را متوقف و در بازرســی
از خودرو مذکور یک تن و  ۵۸کیلوگرم تریاک کشــف و گردشگر
قالبی را دستگیر کردند.

دستور قضایی برای دستگیری
جوان چاقو به دست

گروه حوادث نگارستان :در پی انتشار فیلم حمله یک جوان چاقو به
دست به اتوبوس سرویس کارکنان شرکت پیمانکاری معدن  4منظقه
گلگهر در فضای مجازی ،دادستان سیرجان از دستور فوری به پلیس
امنیت برای دستگیری این فرد خبر داد.
قاضی محســن نیکورز گفت :این اتفاق حوالی ســاعت 11:30شب
چهارشــنبه  8دی ماه در بلوار شاهد بعد از چهارراه مکی آباد رخ داده
و انگیزه فرد مشخص نیســت اما موضوع در کالنتری  17مکی آباد و
پلیس امنیت عمومی در حال پیگیری است.

دستگیری سارقان
گریت آهن

گروه حوادث :مأموران پلیس پاسگاه خیرآباد دو تبعه اهل افغانستان
را که اقدام به سرقت گریت آهن در یکی از شرکتهای منطقه گلگهر
کرده بودند را دستگیر کردند .سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان
سیرجان ضمن اعالم این خبر افزود :یکی از متهمان با اوراق جعلی در
منطقه تردد میکرد که توسط پلیس به دام افتاد .سرهنگ رمضان نژاد
افزود :او و ســایر متهمان پس از دستگیری جهت سیر مراحل قضایی
تحویل دادســرای شدند .وی در خبر دیگری از شناسایی و دستگیری
دو گروه ســارقان تابلوهای معابر شــهرداری و عالئم ترافیکی توسط
مأموران پلیس آگاهی خبر داد .رییس پلیس ســیرجان گفت :در پی
شناسایی سارق وسائل فلزی در بلوار شهید عباسپور وی دستگیر و دو
مالخر نیز در این رابطه دســتگیر شدند .از انبار یکی از مالخرها تعداد
 82تابلو متعلق به شهرداری کشف شد.

سارق خانهباغها دستگیر شد

گروه حوادث :ســارق خانه باغ های بلورد دســتگیر و راز  ۱۱فقره
ســرقت را بر مال کرد .رییس پلیس ســیرجان با تأیید این خبر گفت:
پس از وقوع چند مورد ســرقت از خانه باغها در بخش بلورد رسیدگی
به موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
وی افــزود :مأموران انتظامی پس از یک ســری اقدامات پلیســی و
شبانهروزی موفق به شناسایی یک نفر سارق شدند .این سارق در یک
عملیات پلیسی دستگیر شد و در تحقیقات بعدی به  ۱۱فقره سرقت
از خانه باغهای بخش بلورد اعتراف کرد .سرهنگ رمضان نژاد با اشاره
به اینکه این متهم فردی سابقهدار و اعتیاد به مواد مخدر دارد افزود:
این سارق با تکمیل پرونده تحویل مراجع قضایی گردید.

سیاسی  /اجتماعی  /فرهنگی

حضرت امیرالمؤمنین امام علی
السالم) فرموده استُ :مزد جهادگ ِر
(علیه ّ
کشته در راه خدا بیشتر نیست از مرد
پارسا که ـ معصیت کردن ـ تواند ـ
لیکن ـ پارسا ماند و چنان است که
گویی پارسا فرشتهای است از فرشتهها.
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جــــــمعه

 17دی

05:20

11:53

17:23

در اوقات فوق ،جانب احتیاط را رعایت کنید

سرباز وفادار وطن

این تصویر میدان آزدی کرمان در روز تشییع حاج قاسم (دیماه  )98را
نشان می دهد .دوسال پیش همین روزها .این جمعیت تا گلزار شهدای کرمان
با همین تراکم به طول  11کیلومتر کشیده شده بود .جمعیتی که باعث شد
مراسم تشییع سردار دوست داشتنی مردم ایران ،نیمه تمام رها
و دفن پیکر مطهرش در قبر ساده و بیآالیش
کنار شهید یوسف الهی عارف و عاشق پیشهاش به روز بعد موکول شود.
حاج قاسم نماد عزّت ،اقتدار و سرباز واقعی ملتی بود که از بغداد تا نجف ،تهران،
قم ،مشهد و کرمان تابوت او را مشایعت کردند .مشایعتی که تاریخ نظیر آن را
ندارد یا کم دارد .یادت گرامی باد سرباز وفادار وطن...

آقای مشاور !
شما را
نمیدانم اما
ما له شدیم
مصطفی داننده
محمد مرندی مشاور تیم مذاکرهکننده
در وین گفته است« :ضرباالجل طرف
مقابل ،ارزشــی برای ما نــدارد چرا که
حتی اگر به فرض طرف مقابل از برجام
خارج شده و مکانیسم ماشه اجرا و چند
قطعنامه علیه ایران احیا شود چه اتفاقی
خواهد افتاد؟ مگر در حال حاضر فشــار
حداکثری علیه ایران وجــود ندارد؟ به
تعبیر دیگر ،مگــر کاری بوده که آنها
علیه ایران انجام نداده باشند».
ب مشاور
خیلی بیمقدمه خطاب به جنا 

باید عــرض کنم کــه زندگی شــما را
نمیدانیم اما ســفره زندگی ما کوچکتر
و کوچکتــر خواهد شــد .اصــ ً
ا دولت
سیزدهم اآلن برای این پای میز مذاکره
اســت که تحریمها اتفاقــات عجیب و
غریبی برای مردم رقم زده و زندگیشان
را دگرگون کرده اســت .شــما راســت
میگویید ،آمریکای ترامپ هر کاری که
بلد بود و هر تحریمی که میشــد را سر
ایران اعمال کرد و فشــاری باالتر از آن
وجود ندارد اما حرف این است که تحمل
وضع موجود سخت اســت .همین اآلن
کمر مردم زیر فشــار اقتصادی به کمانی
میماند که با قدرت کشییده شده است
بعد شــما میگویید چــه اتفاقی خواهد
افتاد؟ یک روز دست به دست هم سری
به بازار بزنیم .یا اص ً
ال همان پشت میز کار
شما قیمتهای زمان برجام و دورانی که
ترامپ از برجام خارج شد را با هم مقایسه
کنیم .بیایید آرزوهای مردم در آن زمان
را بــا این روزها نــگاه کنیم.برای اینکه
راحتتر متوجه این داســتان شوید الزم
اســت بگویم زمانی ،مردم بعد از گرفتن
گواهینامه به سراغ خرید پراید میرفتند

تا اگر تصــادف کردند ،خیلــی ناراحت
نشوند اما حاال شبها خواب خرید پراید
جوانان در آرزوی خانه و
را هم نمیبینند.
ِ
ازدواج ،تعداد سالهایی که باید کار کنند
تا بتوانند خانهدار شــوند را میشمرند تا
خوابشان ببرد که یادشان میافتد تعداد
ماههایی که باید قسط بدهند را فراموش
کردهانــد و شــروع به شــمارش آنها
میکنند .کار به جایی رســیده است که
برنامهریزی در ایران ساعتی شده است و
آدمها فراموش کردهاند چگونه میشــود
برای ماه یا ســال بعــد برنامهریزی کرد.
بله ،شما احتماالً حقوق خوبی میگیرید.
ســر وقت هم پرداخت میشود ،خانهای
هم دارید و شــاید خیلی تحریمها شما
را اذیت نکند اما برای ما نفس نگذاشــته
اســت .گویی دیوار ســد را باال میرویم.
هرچه میرویم نمیرســیم .تداوم وضع
موجود ،بدترین اتفاقی است که میتواند
بیفتد .این مدت هم نشان داد که دولت
سیزدهم هم مانند دولت پیشین ،منتظر
نتایج مذاکرات اســت و اگــر نبود امروز
قیمت ارز مانند کرکسها باالی سر30،
هزار تومان پرواز نمیکرد / .عصر ایران

آیا خبرهای خوشی در راه است

مذاکرات
در مسیر توافق ؟

در حالی که مردم همچنان اخبار وین را دنبال میکنند از
آنجا خبر میرسد موارد اختالف میان طرف های ایرانی
و سه کشور اروپایی در حال کاهش است و امکان حصول
توافق بر سر برجام وجود دارد.
به گزارش ایرنا ،ساعتی پس از آخرین مالقات علی
باقریکنی و مذاکره کننده ارشــد فرانسه در روند
مذاکرات وین این خبر منتشر شد .براساس گزارش
برخی رسانههای خارجی ،نماینده چین گفته است
دور جدید مذاکرات ویــن بر رفع تحریمهای ایران
متمرکــز خواهد بود و متن مشــترکی درباره رفع
تحریمهای ایــران داریم .دیــدار مذاکرهکنندگان
ارشــد ایران و فرانسه در شــرایطی برگزار شد که
گفته میشود فرانســه در مذاکرات دور هفتم وین،
نقش ســازندهای را ایفا نکرد اما با این حال نماینده
اتحادیه اروپا در پایان نشســت کمیسیون مشترک
برجــام تصریح کــرد که مذاکرات وین در مســیر
درســتی برای رســیدن به توافق نهایی قرار دارد.

انریکه مورا دوشنبه شب در گفتوگو با خبرنگاران
گفــت که در این زمینه ،تاریخی را تعیین نمیکند
اما مذاکرات جاری برای دست یابی به توافق نهایی
بر ســر چند هفته اســت و نه چند ماه .وی افزود:
اگــر در روزها و هفتههای آینده ســخت کار کنیم
میتوانیم به نتیجه مثبت برســیم .کار به گفته او
دشوار است و باید تصمیمات سختی گرفته شود ،اما
هدف مذاکرات همین اســت .ایرنا اضافه کرد :پیش
از دیدار باقریکنی و مذاکره کننده ارشــد فرانسه،
هیأتهای مذاکره کننده جمهوری اســامی ایران،
چین و روسیه در دیدار سه جانبه ،در آستانه نشست
مشترک کمیسیون برجام ،به تبادل نظر پرداختند.
یک منبع نزدیــک به تیم مذاکرهکنندگان ایران به
خبرگزاری دولتی ایرنا گفت :پیشرفتهای حاصل
شده در متن مرتبط با اقدامات هستهای در دور قبل
جدی درگیر
به خوبی نشان میدهد که ایران بهطور ّ
تعامل بوده و انعطافپذیری کافی از خود نشان داده
است و اکنون زمان آن فرا رسیده که سایر طرفها
نیز حسن نیت خود را در مورد تحریمها نشان دهند.
تازهترین خبرها حاکی اســت نماینــدگان اروپا در
صورتی که ایران مفاد توافق قبلی برجام را بپذیرند
آنها نیز مایلند مذاکرات زودتر از آنچه پیشبینی
میشود به نتیجه برسد .رویکردی که به نظر میرسد
در طرف ایرانی نیز دیده میشود.

ستون آخر

نگارستان

درباره جابجایی
مدیران شهرداری

با آمدن شــهردار جدید موجی از جابجایی مدیران ،این سازمان را فرا گرفت و
بسیاری مسئوالن قسمتها ،واحدها و معاونتها تغییر کردند .انتخاب همكاران
ســازماني البته از بديهيترين حقوقي است كه يك مدير از آن برخوردار است
و محروم و محدود ساختن هر مديري از اين حق قانوني ،در عمل به تضعيف
مدیر و ســازمان مربوطه منجر میشود و آن را از پاسخگويي در قبال مردم و
دستگاههای نظارتي باز ميدارد .در نقطه مقابل ذينفعان نیز ،اعم از كاركنان،
مردم و منتخبانشان اين حق را دارند كه از مديران ارشد انتظار شناخت كامل
چالشها و ظرفيتها ،انتخاب درست و استفاده مناسب از منابع انساني داخلي
سازمان را داشته باشند .انتخاب مدیرانی که از تخصص مکفی برخوردار نباشند
و یا با مجموعه خود ناآشنا بوده نه تنها به مجموعه کمک نکرده که چرخهای
حرکت این ماشین را کند میکند .در نقطه مقابل نیز انتخاب مدیران متخصص،
با تجربه و آشنا به محیط کار در واقع به مثابه بازوان اصلی مدیر سازمان خیال او
را از انجام مأموریتها و وظایف سازمانی و شهری راحت میکند.
در انتخاب و انتصابات اخیر شهرداری هر دو روی این سکه دیده میشود .هنوز
حکم شــهردار سیرجان در بدو ورود خشک نشــده بود که در همان روزهای
ابتدایی دســت به چند جابجایی ناگهانی زد و برخــی معاونانش را تغییر داد
اما چیزی نگذشــت که احساس کرد در انتخاب و انتصاب یکی از مهمترین
معاونانش عجله کرده و لذا خیلی زود او را کنار گذاشت تا مجددا ً فرد دیگری
در این پست بگمارد .موج این تغییرات و جابجاییها تا همین هفتهها هم دنبال
شد .تغییراتی که بازتابهای پس از آن به تناسب توانایی و جایگاه افراد انتخاب
شده در میان پرسنل و یا همکاران هر زیرمجموعه ،هم مثبت بوده است و هم
منفی .اصوالً شهرداری ســیرجان با دامنه تأثيرگذاري وسیع شهری به اندازه
یک شــهر پُرجمعیت و استراتژیک ،مأموريتهاي آن به حدي گسترده است
كه گاه مدیران و یا معاونان انتخاب شــده را در ســطح یک مدیر شهرستان و
همطراز با او قرار ميدهد .شهرداریهای مناطق (در صورت تفویض اختیارات
بیشــتر که ظاهرا ً در دستور کار است) و دیگر ســازمانهای کوچک و ِ
بزرگ
درون شهرداری ،گاه تأثیر عملکردشان بیش از حتی یک سازمان و ارگان دیگر
شهری نمود پیدا میکند .از این رو در انتخاب و انتصاب مدیران این دستگاهها
و نیز معاونان شهردار ،چنان باید پخته و با مشورت عمل شود که شهردار بتواند
آرمانها و اهداف خود را در وجود و عملکرد آنها ،متناسب با وعدههای خود به
شورا و شهروندان و انتظارات مردم ببیند.
البته برخوردها ،رفتار و تصمیمات شــهردار جدید سیرجان نشان میدهد او
جدی اســت اما آنچه وی را به این هدف بیشتر نزدیک
در تحقق آن وعدهها ّ
میکند تصمیمات مقتضی و انتخاب همکارانی اســت که قب ً
ال امتحان خود را
پس داده باشند .انتخاب مث ً
ال یک معاون ضعیفتر به جای معاونی که به مراتب
قویتر از او بوده و جسارت کاریاش نیز بیشتر است تنها به این دلیل که مث ً
ال
فالن کار را که گفته بودم انجام نشــده یا دور انجام شــده نمیتواند مجموعه
زیردست او را درباره این تغییر اقناع کند .این به معنای آن است که به جای
حل مســئله ،صورت مسئله را پاک کرده باشیم .شهرداری سیرجان البته یک
معضل اساسی دارد و آن عدم رشد و تربیت مدیر طی سالها و دهههای گذشته
بوده است .عدم واگذاری اختیار و میدان دادن به نیروها طی این سالها سبب
شده نه تنها عناصر سازمانی در این مجموعه رشد نکنند که بعضاً عطای کار را
به لقایش بخشیده و بگذارند و بروند! .از این رو میبینیم دست شهردار در خیلی
جاها خالی است که البته با تدبیر بیشتر قابل حل است.

