
رئیس پلیس آگاهی استان کرمان:
وقوع قتل در استان 21 درصد 

کاهش یافت
گروه جامعه ـ رئیس پلیس آگاهی استان کرمان با اشاره 
به وقوع جرائم جنایی در استان گفت: وقوع قتل در استان 
درصد   105 استان  در  قتل  کشفیات  و  کاهش  درصد   21

افزایش داشته است.
نشست  در  یداهلل حسن پور  تسنیم، سرهنگ  گزارش  به 
عملکرد  تشریح  در  کرمان  استان  رسانه  اصحاب  با  خبری 
پلیس آگاهی استان در 11 ماهه نخست سال جاری اظهار 
پیگیری  پلیس آگاهی مسئولیت  بین جرائمی که  کرد: در 
به  را  پرونده ها  میزان  بیشترین  دارد، سرقت  برعهده  را  آن 
این میان  این که در  بیان  با  خود اختصاص داده است. وی 
سرقت منزل سه درصد و سرقت اماکن 12 درصد افزایش 
است  داشته  گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  کشفیات 
باالی  سرقت  زمینه ی  در  استان  کل  در  مجموع  در  افزود: 
پنج درصد افزایش کشفیات را داشتیم. خوشبختانه در 11 
بانک  و سرقت  راهزنی  استان  در  ماهه نخست سال جاری 
در استان کرمان نداشتیم. وی با اشاره به اینکه بالغ بر 708 
باند سرقت در استان کرمان متالشی و تحویل مراجع قانونی 
شده است گفت: یک هزار و 527 نفر در زمینه انواع سرقت 
از گزارش  دیگری  در بخش  استان دستگیر شدند. وی  در 
خود، با بیان اینکه جعل و کاله برداری در رتبه دوم تخلفالتی 
است که پلیس آگاهی استان با آن روبه رو بوده افزود: جعل و 
کاله برداری در 11 ماه نخست سال جاری 13 درصد کاهش 
داشته است. حسن پور با اشاره به اینکه 54 درصد جعل و 
اظهار کرد: درصد  افتاده  اتفاق  استان  کاله برداری در مرکز 
باالیی از کالهبرداری ها در استان با وجود همه اطالع رسانی ها 

و هشدارهای پلیس از عابر بانک ها اتفاق می افتد.
رئیس پلیس آگاهی استان کرمان با بیان اینکه کشفیات 
جعل و کالهبرداری در استان با 10 درصد افزایش دراستان 
روبه رو بوده است؛با اشاره به وقوع جرائم جنایی در استان 
گفت: وقوع قتل در استان 21 درصد کاهش و کشفیات قتل 
در استان 105 درصد افزایش داشته است. حسن پور انگیزه 
قتل های استان را نزاع و اختالف، مسایل غیر اخالقی، مسائل 
خانوادگی، سرقت و ... عنوان کرد و افزود: در 11 ماه نخست 

سال جاری هیچ قتل امنیتی در استان نداشتیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمان:
شهرداران مراقب زمین خواران در 

ایام نوروز باشند
گروه جامعه ـ رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: 
با اشاره به اینکه در سال ۹۶ تعداد 805 فقره حکم قطعی 
برای استرداد و اعاده اراضی دولتی در استان کرمان صادر 
شد گفت: در چند سال گذشته استان کرمان در حوزه حقوق 

بیت المال جزو استانهای برتر کشور است.
به گزارش تسنیم، یداهلل موحد، در جلسه ی شورای حفظ 
جمعی  اراده ی  کرد:  اظهار  کرمان  استان  بیت المال  حقوق 
برای تثبیت اراضی ملی و دولتی در کرمان وجود دارد و در 
چند سال گذشته استان کرمان در حوزه حقوق بیت المال 

جزو استان های برتر کشور است.
در  که  برسد  روزی  امیدواریم  اینکه  به  اشاره  با  وی 
گردهمایی مسئوالن صحبتی از تصرف اراضی و رفع تصرف 
نباشد گفت: آمار تثبیت مالکیت در استان کرمان نشان از 
یک کار بزرگ است اما هدف گذاری برای سال ۹7 باید بیشتر 
باشد و در حوزه ی تثبیت مالکیت کارهای بهتر و بزرگتری 

را انجام داد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه حفاظت 
از اسناد و سوابق دولت در حوزه تثبیت باید انجام شود و به 
صورت سنتی کار بسیار دشوار و هزینه بری است افزود: باید 
این کار الکترونیکی شود و دستگاه ها در اولویت کاری خود 
بگذارند. وی با اشاره به اینکه در سال جاری 805 فقره حکم 
قطعی برای استرداد و اعاده اراضی دولتی در استان کرمان 
صادر شده است خاطرنشان کرد: امسال در مجموع هزار و 
27۶ فقره رای به نفع دولت در محاکم قضایی استان کرمان 
هکتار   544 و  هزار  تصرف  رفع  از  موحد  است.  صادر شده 
اراضی دولتی و برگرداندن آن به دولت در سال ۹۶ خبر داد 
و گفت: تثبیت اراضی در حواشی شهرها به ویژه شهر کرمان 
اولویت کار در سال ۹7 باشد و مدیران مراقبت کنند  باید 
زمین خواران  سوءاستفاده  مورد  نوروز  تعطیالت  ایام  در  که 

قرار نگیرند.

مدیر کل بهزیستی استان کرمان:
مسیر فرزندخواندگی هموار شود

گروه جامعه ـ مدیر کل بهزیستی استان کرمان با بیان 
کودکان  نگهداری  مراکز  بیش ترین  کرمان  استان  این که 
بی سرپرست را دارد اظهار کرد: با همت خیرین و سازمان های 
اجرایی، شرایط مطلوبی برای نگهداری این فرزندان در استان 

کرمان فراهم شده است.
در  صادق زاده؛  عباس  کویر،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
با محوریت  استان  اجتماعی   – چهارمین کارگروه فرهنگی 
به  اشاره  با  کرمان  استان  بهزیستی  اجتماعی  موضوعات 
طریق  از  باید  گفت:  خواندگی  فرزند  از  بهزیستی  حمایت 
فرزند  مسیر  تسهیل  همچنین  و  جامعه  افراد  آگاه سازی 
خواندگی سعی کنیم فرزندان در کانون خانواده ها رشد کنند.

صادق زاده حمایت از فرزندان اعم از نگهداری و واگذاری به 
فرزندی را نیازمند مشارکت همه سازمان های اجرایی استان 
دانست و بیان کرد: قانون حمایت از کودکان بی سرپرست در 

قالب تعامل نزدیک سازمان های متولی قابل اجراست.
زهرا موسی پور؛ معاون امور اجتماعی – فرهنگی استانداری 
کرمان نیز در این جلسه خواستار برگزاری جلسه ای تخصصی 
با حضور دادگستری برای بررسی مبادی غیر قانونی فرزند 
خواندگی شد و اظهار کرد: برای حل موضوع فرزند خواندگی 
با توجه به خیرین استان نیازمند همکاری صدا و سیما در 
راستای اطالع رسانی بیشتر هستیم. محمود منصوری معاون 
هزینه ی   کرمان  استان  بهزیستی  کل  اداره  اجتماعی  امور 
پنج  را  بهزیستی  توسط  شیرخوارگاه  فرزند  هر  نگهداری 

میلیون اعالم کرد.

 هفته ی گذشته بخش اول گفت وگو 
با حسین صفریان؛ مشاور جوان استاندار 
کرمان منتشر و همان جا وعده شد که 
بخش دوم آن در این شماره خواهد آمد. 
آنچه در پی می آید؛ ادامه ی گفت وگویی 
است که با تیتر »پا روی حق نمی گذارم« 

منتشر شده بود.
یادآوری یک نکته نیز ضرورت دارد؛ 
در بخش اول مصاحبه؛ صفریان در پاسخ 
به یکی از سواالت که مربوط به عملکرد 
گروه مشاوران استاندار بود، به عملکرد 
کرد؛  اشاره  استاندار  حوزه  کل  مدیران 
استاندار  از عملکرد حوزه  این باره  در  او 
انتقاد کرد و با یادآوری این که مدیرکل 
حوزه؛ رئیس گروه مشاوران است اما در 
استانداری کرمان، مدیران حوزه، هیچ گاه 
هدفمند  تاثیرگذاری  و  انسجام  اسباب 
مشاوران را فراهم نکرده اند؛ گفته است: 
»من همیشه یک انتقاد داشته ام که به 
زمانی که  وارد است و چه  ایشان  دفتر 
آقای فالح مدیرکل حوزه استاندار بودند، 
چه زمانی که آقای بیگ زاده بودند، چه 
در زمان آقای همایی و چه االن که آقای 
را  انتقاد  این  محمودآبادی هستند؛ من 
سخنان  از  بخش  این  در  او  گفته ام«. 
خود، به اشتباه از آقای همایی راد نیز نام 

برده است.
صفریان در تماس تلفنی ای که با من 
داشت اعالم کرد که آقای همایی راد به او 
یادآوری کرده؛ که زمانی ایشان مدیرکل 
حوزه استاندار بوده؛ هنوز گروه مشاوران 
شکل نگرفته است. صفریان توضیح داد 
در  همایی راد  آقای  مدیرکلی  زمان  در 
نیز  وی  خود  کرمان؛  استانداری  حوزه  
به عنوان  خود  کار  رسمی  به طور  هنوز 
مشاور جوان را آغاز نکرده بوده؛ استقامت 
بدین وسیله این اشتباه را اصالح می کند. 

این گفت وگو را بخوانید:

گروه  یک  شما  صفریان؛  آقای 
با عنوان مشاوران جوان استاندار 
اخبار  در  دادید.  تشکیل  کرمان 

خواندم یک هزار نفر عضو دارد.
دو هزار و 500 نفر هستند.

تشکیل  هم  کمیته  تعدادی 
داده اید و این کمیته ها مسئولین 
انتقاد  برخی  دارند.  اعضایی  و 
افراد  انتخاب  در  که  می کنند 
موثر آنچه مورد توجه تان است؛ 
خاص  ارتباطات  افراد،  آقازادگی 
از  و مواردی  افراد خاص  با  آن ها 
به  پاسخی  چه  است.  دست  این 

این انتقادات دارید؟
یکی از آقازاده ها را نام ببرید یا کسانی 

که ارتباطات خاص دارند.
این طور  من  بگویید.  شما 

شنیده ام.
اهل  نه  هیچ کدام  افراد،  این   اتفاقا   
البی گری هستند و نه زد و بند... چون 
بنده این افراد را انتخاب کرده ام چنین 
می کنند؛  مطرح  درباره شان  انتقاداتی 
رسمی  فعالیت  که  نماند  ناگفته  البته 
شورای مشاورین آن قدر گسترده نیست 
بگوید  بخواهد  آدم  ناکرده  خدایی  که 
همه با مِن مشاوِر جوان دشمن شده اند! 
نه اصال چنین نگاهی ندارم. خیلی افراد 
هم بودند که من از آن ها خواستم بیایند، 
و  نداریم  قبول  را هم  ما خودت  گفتند 
نیامدند. در هر حال، هرکسی یک نظری 
دارند  مسئولیت  که  افرادی  دارد.اسامی 
نفرشان  چند  ببینید  شما  می گویم  را 
می کنم:  عرض  مثال  برای  زاده اند؟  آقا 
آقای هادی  برنامه ریزی  مسئول کمیته 
فتح نجات است؛ آیا ایشان آقازاده است؟ 
را  ایشان  من  است؟  جایی  به  وصل  یا 
کمیته  برای  شناختم.  اتفاق  برحسب 

کردم  انتخاب  را  قویدل  خانم  بانوان 
بانوان  کل  اداره  در  ایشان  هم زمان  که 
برای  بود.  فعالیت  مشغول  استانداری 
که  دهقان پور  آقای  اقتصادی؛  کمیته 
هم استاد دانشگاه و هم مشاور اقتصادی 
انتخاب شده  یک هلدینگ بزرگ است 
قبل  روابط عمومی؛ دور ه ی  برای  است. 
آقای صادق نخعی را با توجه به تجاربی 
که داشت انتخاب کردم و در حال حاضر 
آقای میالد مقیمی زاده این مسئولیت را 
برعهده دارد. برای واحدهای کارآفرینی 
جوان، آقای سیدی انتخاب شده؛ که البته 
ایشان مشاور مدیرکل صنعت، معدن و 
تجارت استان نیز است. برای شرکت های 
دانش بنیان؛ خانم غفاری را انتخاب کردم 
شرکت  یک  مدیرعامل  ایشان  خود  که 
به  را  محصول  پنج  و  است  دانش بنیان 
خط تولید رسانده و پژوهشگر برتر نیز 
بوده است. بنده برای انتخاب مسئوالن 
کمیته ها خیلی با افراد مختلف مشورت 
گرفته ام؛ اما درباره ی برخی از مسئولین 
اعتراف  کرده ام.  اشتباه  هم  کمیته ها 
دوم  دوره ی  این  در  بیش تر  می کنم 
اشتباه  خیلی  مشاوران،  شورای  فعالیت 
کردم. افرادی را انتخاب کردیم که برخی 
ولی  بلدیم؛  ما  می گویند  فقط  آن ها  از 
هیچ کاری نمی کنند. طرح هایی پیشنهاد 
و نهایی شد که برخی از این مسئولین 
کمیته ها پذیرفتند آن را پیگیری کنند 
اما همه چیز در حد حرف باقی ماند. در 
دور  در  اما  کردم  اشتباه  من  دوم  دور 
واقعا  کمیته ها  مسئولین  عملکرد  اول، 

رضایت بخش بود. 
با این افرادی که از عملکردشان 

ناراضی هستید؛ چه می کنید؟
حتما تغییرشان می دهم و از این به 
بعد هم می خواهیم پروژه ای پیش برویم. 
یک سری کارها را می خواهیم در کرمان 
اینجا  تا  هم  را  هزینه اش  کنیم؛  باب 
دادم. سیستم اداری واقعا جوانان را پس 
می زنند. من می خواهم با وجود همه ی 
اولین  دارد؛  کار  این  که  سختی هایی 

شورای اداری جوانان را برگزار کنم.
کدام  حضور  با  شکل؟  چه  به 

جوانان؟
استان،  کل  مدیران  جوان  مشاورین 
از طرف آن دستگاه می آیند؛ امام جمعه 
محترم، استاندار محترم و معاونین ایشان 
جلسه ای  و  می کنند  پیدا  حضور  هم 

کامال رسمی برگزار می شود. 
یک جلسه یا به صورت پیوسته؟

را  جلسه  این  فصلی  داریم  قصد 

برگزار کنیم؛ همان طور که شورای اداری 
هم  جوانان  می شود  برگزار  کل  مدیران 
استاندار  آقای  می کنند.  برگزار  شورا 
دارند؛  تاکید  جانشین پروری  بر  وقتی 
یاد  تا  بیاوریم  عرصه  به  باید  را  جوانان 
یاد  چی؟  یعنی  اداری  شورای  بگیرند 
بگیرند تصمیم گیری یعنی چی؟ و با فضا 
غریبه نباشند. رسمیت دادن و شخصیت 

دادن به جوان باید اتفاق بیفتد.
رزم حسینی  آقای  می کنید  فکر 

با این طرح موافقت کنند؟
موافقت  طرح  این  با  استاندار  آقای 
جوانان  به  نسبت  ایشان  نظر  کرده اند. 

مثبت و نگاه شان حمایتی است.
حاال اگر این شورا برگزار شود 
به  نسبت  استاندار  آقای  خود  و 
باعث  و  بگوید  مسائلی  جوانان 
دلخوری شان بشود؛ مشابه آنچه 
ساماندهی  ستاد  جلسه ی  در  که 
چه  آن وقت  افتاد؛  اتفاق  جوانان 

می کنید؟
که  نیست  جلسه ای  اولین  این، 
جوانان با آقای استاندار خواهند داشت. 
شده،  برگزار  که  هم  جلسه ای  هر  در 
بی پرده  و  صریح  همیشه  مانند  ایشان 
جوانان  حوزه ی  پیرامون  را  دیدگاه شان 
استقبال  اتفاقا مورد  مطرح کرده اند که 

هم قرار گرفته است.
از  یکی  خواندم  اخبار  در 
برنامه هایی داشتید؛ تهیه ی سند 
مطالبات جوانان استان بود. این 

سند به کجا رسیده است؟
به هیچ جا نرسید.

چرا؟
چون دستگاه ها همکاری نمی کنند و 
جوانان را پس می زنند. ستاد ساماندهی 
می شد،  اگر  نمی شود؛  تشکیل  جوانان 
ستاد  این  مهم  کارهای  دستور  از  یکی 

می توانست تهیه ی همین سند باشد.
از دستگاه های دولتی چه کمکی 

می خواستید که انجام ندادند؟
ما نیاز به آمار و اطالعاتی داریم که 
در اختیار دستگاه هاست. نیاز به نیروهای 
اهل فن داریم. نمی خواهیم خودمان برای 
می خواستیم  برویم.  را  راهی  خودمان 
واسطه ی یک سری افراد بشویم و با ایجاد 
هماهنگی بین دستگاه های مختلف این 
سند را تهیه کنیم. مدیریت این کار هم 
برعهده ی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
برای  تخصصی  خودمان  که  ما  است. 
سندنویسی نداریم. اگرچه نوشتن سندی 
غیرواقعی و صرفا کاغذی هم کار سختی 

سندی  چنین  می توانستیم  و  نیست 
و کرنا  بوق  را هم در  و آن  بنویسیم  را 
کنیم! اما فایده اش برای جوانان چی بود؟ 

هیچی. 
به آقای رزم حسینی گفته اید که 

دستگاه های همکاری نمی کنند؟
بله.

چه پاسخی دادند؟
گالیه کردند و به من گفتند از شما 
بعید بود. انتظار نداشتند که من نتوانم 
بدون  واقعا  اما  ببرم.  پیش  را  کار  این 
نمی شود.  نمی توانیم.  دستگاه ها  کمک 
بازرسی  مدیرکل  به  رزم حسینی  آقای 
هم گفتند که در این مسیر به ما کمک 

کنند. 
سند  تدوین  وضعیت،  این  با 
مشاورین  شورای  کار  دستور  از 

خارج شده است؟
گفتیم  و  را کردیم  کار  این  که  فعال 

پروژه ای جلو برویم.
آقای  که  هم  دیگر  طرح  یک 
تاکید  آن  بر  خیلی  رزم حسینی 
است.  جانشین پروری  دارد؛ 
جلسه ی  نخستین  در  استاندار 
گفت  جوانان  ساماندهی  ستاد 
که  جوانانی  خواسته  شما  از  که 
را  دارند  شدن  استاندار  آمادگی 
شناسایی کنید. این کار را کردید؟ 

کسی آمد؟
و  نظرات  افراد؛  از  زیادی  تعداد 
ایده های خودشان را مطرح و برای دفتر 
حوزه استاندار ارسال کرده بودند و حتی 
از 10 نفر که برنامه و ایده هایی  کامل تر 
و جامع تر داشتند، تقدیر شد. در بحث 
آقای  که  بگویم  باید  جانشین پروری 
مطرح  را  موضوع  این  فتح نجات  هادی 
کردند. البته  اصالت طرح مربوط به یکی 
از استادان خیلی خوب مدیریت کرمان 
می کنند  تدریس  دانشگاه  در  که  است 
و تز دکترای ایشان در این باره بوده که 
عنوان خزانه ی استعداد را داشته؛ من با 
تا  گرفتم  اجازه  و  کردم  ایشان صحبت 
طرح را مطرح کنم. ایشان هم پذیرفتند 
و من طرح را خدمت آقای رزم حسینی 
بردم. ایشان هم بسیار استقبال کردند و 
قرار شد عملیاتی شود. سازمان مدیریت 
به  حوزه  این  تخصصی  نهاد  عنوان  به 
مدیر  رودری؛  دکتر  آقای  و  آمد  میدان 
ایشان،  کارشناسان  و  سازمان  محترم 
را  داشت  طرح  که  ایراداتی  یک سری 
رودری  آقای  کردیم.  رفع شان  و  گفتند 
خیلی کمک کرد؛ اصال این طور نبود که 
ما را تحقیر کند که مثال شما قانون را 
نمی دانید. اتفاقا آقای رودری گفتند که 
استعداد  این خزانه ی  برآیند  من خودم 
همین،  مشابه  طرحی  ظاهرا  هستم؛ 
اجرا  مدیریت  سازمان  در  قبل،  سال ها 
شده و ایشان و چند نفر دیگر که االن 
استان ها  رئیس سازمان مدیریت برخی 
را دیده اند و نشان  این دوره ها  هستند، 
دادند که خیلی مفید بوده است. ایشان 

گفتند من حمایت می کنم. 
قرار شد برگزاری دوره ی آموزشی و 
هزینه های طرح با سازمان مدیریت باشد 
و انتخاب و معرفی افراد توسط مدیران 
دستگاه ها صورت بگیرد. برای شروع هم؛ 
انتخاب  پایلوت  به صورت  دستگاه  هفت 
بازخورد آن مشخص و طرح در  تا  شد 
آقای  بشود.  اجرایی  دستگاه ها  دیگر 
وزارت  حوزه ی  دستگاه های  به  رودری 
آب  و  برق  شرکت های  جمله  از  نیرو 
همچنین به شهرداری و میراث فرهنگی 
نامه نوشتند؛ خود سازمان مدیریت هم 
قرار شد  و  قرار گرفت  پایلوت  در طرح 
این  از  بشود.  اجرایی  و  پیگیری  طرح 
به بعد دیگر کار ما نبود. چون نه استاد 
داشتیم و نه دوره آموزشی می توانستیم 

برگزار کنیم.

اسما پورزنگی آبادی 

الهی قبِر آدم 
های طناز
اُپن باشد َو یا یک 
قبِر خوش ساز
به ما قبری دهد 
در شهر کرمان
که ایزد 
در بیابانش دهد باز ...

حمید  زنده یاد  به خیر؛  یادش 
مظهری )اشک کرمانی( دبیر انجمن 
مراسم  در  کرمان،  خواجوی  شعر 
که  هنرمندان  بهارستان  کلنگ زنی 
در زمان استانداری دهمرده استاندار 
وقت انجام می شد )البته مراسمی که 
از  یکی  خاک سپاری  با  شکر  را  خدا 
هنرمندان و حفر قبر توسط استاندار 
همراه نبود( در سخنرانی خود مطلب 
جالب و به یاد ماندنی عنوان کرد. وی 
شهردار  و  استاندار  جناب  از  فرمود: 
تشکر می کنم که اگر در این دنیا به 
فکر تهیه ی سرپناهی برای هنرمندان 
نبوده و نیستند، حداقل برای آن دنیا 
و آخرت مان یک واحد دو، سه متری 

در نظر گرفته اند !!! ....
ولی به هرحال، خدا پدر بانیان خیر 
این  از  بعضی  خوِد  در حال حاضر  و 
بانیان از جمله روان شادان سیدجالل 
طیب، سیدمحمود توحیدی و عزیزانی 
که خوشبختانه هنوز در قید حیاتند؛ 
جناب محمدعلی گالب زاده و جناب 
محمدعلی خان فردوسی، و شهرداران 
و  ماَب  محمد جالل  آقایان  مسبوق، 
که  بیامرزد  را  سیف الهی  ابوالقاسم 
فؤاد کرمانی،  بحرالعلوم،  باعث شدند 
از  بعد   ... و  مشاق  و  مسعود  میرزا 
و  درآیند،  تنهایی  از  سال  سالیان 
و  مظهری  حمید  و  کرمانی  ارفع  با 
هنرمندانی  دیگر  و  طیب  سیدجالل 
اخذ  با  و  گفته  وداع  را  فانی  دار  که 
مراجع  از  الزم  تاییدیه های  و  مجوز 
ذیصالح! و تحقیق و گزینش و عبور 
از کاناِل نکیر و منکر، اجازه ی آرمیدن 
در بهارستان را کسب کرده اند دمخور 

و محشور شوند؛ و به یادآوری خاطرات 
خوِب دوران گذشته بپردازند. 

 اّما حاال که قرار است ما هنرمندان 
)البته پس از 120 سال( در این مکان 
به آرامش برسیم، از مسئولین ذیربط 
خصوصاً جناب استاندار و استاندارانی 
آمد، همچنین  آینده خواهند  در  که 
و  شهرداری  کرمان شناسی،  مرکز 
و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل 
دیگر متولیان فرهنگی استدعا داریم 
نصِب  برای  بودجه ای  اگر  حداقل 
گنبد و بارگاه و مناره )که امکان دارد 
نیاز  اتفاقاً هنرمندان  دزدیده شود( و 
چندانی هم به آن ها نخواهند داشت، 
حداقل دستی به سر و روی این مکان 
که  باشد  یادشان  و  بکشند  مقدس 
از شهر و  این بخش  بزرگانی در  چه 
تاریِخ کرمان آرمیده اند که اگر امروزه 
با نامشان کنگره و بزرگداشت برگزار 
به نام  را  کرمان  فرهنگ  و  می کنیم 
آنان می شناسند و کوچه و خیابان و 
میدان به نامشان می شود حرمِت این 
متولیان  و  شود  نیز حفظ  امامزاده ها 
نیز بدانند که میراث دار چه گذشته ی 

پر افتخاری هستند. 
خانه ی  در  قبل  سال  هفت  شش 
هنوز  نمی دانم  که  کرمان  شهر 
فعلی  به سرنوشت  یا  سرپاست 
است؟  شده  دچار  فؤادیه)بهارستان( 
شب شعِر طنزی برگزار شد که اتفاقا 
متولی آن، شهرداری کرمان و جناب 
سیف الهی شهردار وقت بودند و بنده 
نیز برنامه را اجرا می کردم. در خالل 
کار از جناِب ایشان درخواست کردم 
که به رسِم بزرگاِن گذشته، صلّه ای را 
به شاعران حاضر در جلسه اعطا کنند؛ 
و ایشان که عمرشان دراز باد محبت 
کرده و فرمودند ده قبر در آرامستان 
را  کرمان  احداث  دست  در  و  جدید 
تا  یکصد  حدود  چیزی  زمان  آن  که 
داشتند،  ارزش  تومان  هزار  دویست 
اختصاص  شاعران  به  صله  عنوان  به 
که  شاعران  ما  البته  صد  که   دهیم 
قبر  )همان  نشناسی  نمک  آدمهای 
شّم  و  هستیم،  خودمان(  نشناس 
قدر  نیست؛  قوی  اصاًل  اقتصادی مان 
ندانسته و این هدیه ی ارزشمند را که 
امروزه بهای هریک از آن قبور، حداقل 

رسیده  هم  تومان  میلیون  بیست  به 
است نپذیرفتیم؛ اّما االن که فکرش را 
می کنیم می بینیم که ایشان چقدر به 
فکر آینده ی ما بوده اند و ما خودمان 
نفهمیدیم که هیچ؛ به تریج قبای مان 
را  قبرها  این  اگر  یعنی  برخورد!  هم 
برای روز مبادا هم نگه داشته بودیم 
آن ها  فروش  با  امروز  می توانستیم 
قسمتی از بدهی ها و اقساط معوقه را 

بپردازیم.
آن جلسه  در  که  نیز  غافل  بنده ی 
مشموِل این عنایت ویژه شده بودم، به 
جای سپاسگزاری فی البداهه شعری را 
الهی  که:  کردم  تقدیمشان  و  سروده 
قبر آدم های طناز / اُپن باشد و یا یک 
قبِر خوش ساز / به ما قبری دهد در 
شهِر کرمان / که ایزد در بیابانش دهد 

باز ...
از  و  بود؛  گفتن  ما  از  حال،  به هر 
خودش  قبِر  در  کسی  هر  آنجایی که 
اجباراً  باید  هنرمندان  ولی  می خوابد 
در بهارستان سر بر زمین بگذارند، با 
ارسال نامه ی سرگشاده ای که در ذیل 
تقاضای  آمد،  خواهد  یادداشت  این 
حاِل  در  یا  گذشته  در  هنرمندان 
امیدواران  احتضار و در قید حیات و 
محترم  استاندار  عرض  به  را  فردا  به 
می دهیم  قول  ایشان  به  و  رسانده 
چنانچه از خود هنری نشان داده و به 
خواسته های بر حق ما جامه ی عمل 
بپوشند، وساطت و پارتی بازی کرده و 
بعد از این که جنابشان حداقل بعد از 
125 سال )5 سال بیشتر از بقیه( با 
پای خودشان به دیار باقی شتافتند، 
هنرمندی  درصد  تعیین  کمیته ی  از 
کنم  درخواست  دفن  جواز  صدور  و 
خوش  و  نبش  دو  قبور  از  یکی  که 
یکی  مجاورت  در  که  را  هوا  و  آب 
باشد  داشته  قرار  طنزپردازان  از 
)همسایگی و همنشینی با طنزپردازان 
ایشان  به  می کند(  زیاد  را  آدم  عمر 

اختصاص دهند.

و اّما منت نامه ها به نیابت از 
جامعه هرنی

پیکر  پهن  استان  محترم  استاندار 
کرمان؛ جناب آقای دکتر رزم حسینی

محل  این که  به  نظر  احتراماً 
کرمان  هنرمندان  بهارستان  فعلی 
از  آبرومند،  رفاهی  وسایل  فاقد 
غیربهداشتی،  سرویسهای  جمله 
سبز،  فضای  مناسب،  محوطه سازی 
مراسم  برگزاری  برای  آبرومند  سالن 
و  خوش تیپ  قاری  اجتماعات،  و 
آبرومند، کتابخانه و درمانگاه)ببخشید 
نباشد(  اولویت  در  درمانگاه  شاید 
... نبوده و اهل قبور  مرده شورخانه و 
و  پذیرایی  از  جمعه  شب های  حتی 
می شوند  شرمنده  عزیزانشان  حضور 
و از باد و باران گزند زیادی یافته اند، 
فرمایند  دستور  مستدعی ست 
مسئولین ذیربط در اسرع وقت)البته 
به جایی  پایشان  نه چندان سریع که 
بخورند(  زمین  کله  با  و  شود  بند 
و  شده  یاد  امکانات  ایجاد  به  نسبت 
نصب سردرب و نماد مناسبی که در 
اقدام؛  باشد،  درگذشتگان  این  شان 
و ما رفتگاِن خاک را نیز از نتیجه ی 
اقدامات انجام شده مطلع نمایند. آخر 
ما کجایمان از باباطاهر عریان تر نیست 
با  مقبره ی  چنین  همدان  اهالِی  که 
شکوهی برایش ساخته اند؟!!! بدیهی 
است در این صورت ماها که از شماها 
به خدا نزدیک تریم و تبعات ناشی از 
شب اول قبر و مامورین وظیفه شناِس 
دعا  را پشت سر گذاشته ایم  دنیا  آن 
می کنیم که به سرنوشت فعلی ما دچار 
روزگار  سالمتی  و  عافیت  در  نشده؛ 

بگذرانید. 
صمیمانه ای  همکاری های  از  قباًل 
این  گرفتِن  نادیده  جهت  در  که 
خواهید  اعمال  نابه جا  خواسته های 
فرمود، تشکر نموده و توفیق روز افزوِن 
به  همه ی خدمتگزاران  و  حضرتعالی 

مسلمین را خواستاریم.

با احترام: حمید نیک نفس؛
مسئول روابط عمومی آینده ی 
اهل قبور، مستقر در بهارستان 
هنرمندان.
نشانی: بهارستان آخر، قبر هفتم، 
کنار مقبره تُمبیده ی کرمانی

مطالبات برجا مانده ی اهل قبور!

11شماره 611 /  شنبه 19 اسفند ماه 1396

سیستمدولتیجوانانراپسمیزند!
خبرصفریان؛ مشاور جوان استاندار کرمان در گفت وگو با استقامت:

2
طنز بهارستانی

حمید 
نیک نفس

رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد کرمان:

فرهنگ سنتی در توسعۀ فضای سبز احیا شود
میهمانی  جشنواره ی  ـ  جامعه  گروه 
هفته ی  آغاز  مناسبت  به  شمعدانی ها 
و  معماری  هنر،  دانشکده  در  درختکاری 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  شهرسازی 

کرمان برگزار شد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
رئیس دانشکده هنر، معماری و شهرسازی 
واحد کرمان با اشاره به فواید وجود گل ها 
در زندگی افراد گفت: »نگهداری از گیاهان 
در محل کار و زندگی، باعث می شود که 
عالوه بر اینکه جلوه زیبایی به محل کار 
که  فوایدی  از  بخشد،  می  ما  زندگی  و 
نیز  دارند  روحمان  و  برای سالمت جسم 
قطبی  فدایی  مریم  می شویم«.  بهره مند 
این جشنواره را احیای  از برگزاری  هدف 
در  ایران  مردم  قدیمی  و  سنتی  فرهنگ 

توسعه ی فضای سبز دانست.  به مناسبت 
برگزاری این جشنواره همچنین بیانیه ای 
با  بیانیه  این  از  بخشی  در  شد.  منتشر 
آمده  بارش ها  کاهش  و  کم آبی  به  اشاره 
است: »انتخاب شمعدانی یعنی این نگرانی 
جدی ست و چاره ای جز جایگزین درخت 
و  روان  آب  لذت  گلدان،  و  بوته، خاک  و 
شمعدانی  نداریم.  مصرفی  آب  مدیریت 
با  گذشتگان  که  باشد  یادمان  یعنی 
تجربه ی تلخ بی آبی، همیشه درخت را به 
مسیر آب برده اند و هیچ گاه مسیر آب را 

برای درخت تغییر نداده اند«.
بیانیه  این  از  دیگری  بخش  در 
و  معماری  هنر،  »دانشکده  است:  آمده 
آبی  منابع  مدیریت  که  آن  با  شهرسازی 
رویه های  تمامی  اصالح  برای  آموزش  و 

باقیمانده ی  حداقل  مصرف  در  نادرست 
اما  نمی بیند؛  خود  تخصص  را  آب  منابع 
دانشگاهی  جامعه ی  از  بخشی  به عنوان 
در این یادآوری پیش قدم شده است«. در 
ادامه ی این بیانیه چند هدف از این حرکت 
تولید  »باز  است؛  شده  یادآوری  نمادین 
رفتار درست گذشتگان در دریغ داشتن از 
کاشت حتی یک درخت در معابر عمومی 
سبز  حال  عین  ودر  شهرها  سنتی  بافت 
کردن شهر از طریق کاشتن به قدر سهم 
از آب در فضای خصوصی حیاط خانه ها، 
آموزش شهروندی  به  دانشگاه  ورود  لزوم 
راه یابی  و  آب  مصرف  الگوی  اصالح  و 
مردم،  خانه های  درون  به  تخصصی  نگاه 
مدیریت قطره قطره آب مصرفی درغیاب 
فناوری های  در  جدی  سرمایه گذاری 

تصفیه و فرآوری آب و فاضالب و بازنگری 
تمامی رویه های نادرست در تمامی سطوح 
بخش های  تمامی  در  و  خرد  تا  کالن  از 

مصرف آب از جمله این اهداف است«.
این جشنواره با اهدای گلدان شمعدانی 
پایان  به  به شرکت کنندگان در جشنواره 

رسید.


