 ۴مدرسه خیرساز
در سیرجان
کلنگ زنی شد

مهر :مدیر کل نوسازی مدارس استان کرمان از کلنگ زنی چهار باب مدرسه خیرساز  ۱۲کالسه
در سیرجان خبر داد .وی اظهار کرد :یک دبستان و هنرستان  ۱۲کالسه که توسط خیر محمد
حاتمی ساخته خواهد شد .یک باب مدرسه  ۱۲کالسه نیز از طرح آجر به آجر و یک باب مدرسه
 ۱۲کالسه نیز توسط مجمع خیرین شهرستان متقبل شده است که با مشارکت دولت این پروژهها
را انجام برسانند .وی ادامه داد :پروژه هنرستان یک هزار و  ۳۲۴متر مربع زیر بنا دارد که خیر ۴۰
میلیارد ریال هزینه آن را تقبل کرده و ۴۰میلیارد ریال با مشارکت دولت و خیر انجام میشود.

حسام الدین اسالملو

يک قرباني تازه در جادهي مرگ (محور نجفشهر-
خواجوشهر) موجب جاري شدن سيل انتقادها به نماينده
شده است .مردم خواجوشهر از وعدهاي حرف ميزنند که
حسنپور دو دوره است در فصل انتخابات به آنها داده و
سپس پشت گوش انداخته و به قولي مصداق ضربالمثل
«حاجيحاجي مکه» شده است.
سهراب عيساپور؛ سرنانواز چيرهدست شهرمان چند سال
پيش قرباني همين جاده شد .به تازگي هم که جان
يک جوان در همين جاده از دست رفت .نبود بودجه و
اعتبار هم که بهانهي هميشگي مسئوالن ادارات مختلف
در وزارتخانههاي رنگارنگ است .اعتباراتي که نصيب
وزاتخانههاي دولت نيستند اما همه ميدانند نصيب
کجايند .گويي تنها چيزي که در اين ملک بياعتبار است
است؛ جان آدميست.

شهر
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استان کرمان در انتقال آب  ۱۵سال عقبتر از دیگر استانها قرار دارد

تسنیم  :طاهری در نشست خبری با اصحاب رسانه استان کرمان با بیان اینکه شرکت آب و فاضالب استان از یکم تیرماه سال گذشته
تشکیل و آب و فاضالب روستایی و شهری ادغام شده است اظهار داشت :میزان بارش استان کرمان در سال آبی زراعی امسال حدود 50
میلیمتر بوده که کمتر از یک سوم بارندگی در سال گذشته است .وی با اشاره به اینکه این عدد گویای آن است که با یک تابستان بسیار
کم آب روبهرو هستیم و باید با صرفهجویی آن را پشت سر بگذاریم گفت :دمای هوا نیز در استان کرمان افزایش یافته و به همین نسبت
استفاده از آب در کولر و استحمام بیشتر شده است .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان با بیان اینکه هر کولر بین  200تا 600
لیتر آب مصرف دارد افزود :مصرف آب در استان کرمان بهشدت افزایش پیدا کرده اما منابع آبی ما بسیار محدود است.

سکوت حسنپور در برابر چند ابهام

هزار وعدهی حاجی...
اینم باند دوم
همون طور که
وعده داده بودم

خواجو شهر
 6کیلومتر

وعده دوبانده شدن جاده خواجوشهر

وعدهي نماينده پيرامون دوبانده کردن محور پرخطر
نجفشهر به خواجوشهر .جادهاي تنگ و باريک و ناهموار
اما پرتردد .جادهاي که تاکنون جان بسياري از اهالي آن
خطه را گرفته و خانوادههاي زيادي را داغدار عزيزانشان
کرده است.
در همينباره يکي از اهالي خواجوشهر در تماس با
سخنتازه گفت« :جادهي خواجوشهر ،جادهاي که تجارت
پسته آن را پرتردد کرده اما از اين درآمد سرشار چيزي
عايد اين جاده نشده تا دست کم اگر دو بانده نميشود
الاقل عريضتر شود و از اين نمد کالهي هم گير ساکنان
واقعي خواجوشهر بيايد!
هرچند تا پيش از گرانتر شدن دوبارهي شن و ماسه هم
وزارت راه براي زيرسازي جادههاي درحال احداث از
نخالههاي ساختماني به عنوان جايگزيني ارزان استفاده
ميکرد و معلوم نيست بعدها اين سهلانگاري چه بر سر
مردم بياورد! اما در هر حال ما اهالي منطقه از نماينده
گاليه داريم.
حسنپور دو انتخابات است که براي جمع کردن راي به
خواجوشهر ميآيد و وعدهي دوبانده شدن مسير را ميدهد
و بعد تا چهار سال بعدي يادش ميرود .يادش ميرود
اينجا شهريست که رنج زنان بافندهاش در پاي دار گليم
آوازهي سيرجان را جهاني کرده است و حاال رنج اين زنان
صدچندان ميشود براي پسران و پدران و مردانشان پاي
دار اين جاده».
وقتي به اين شهروند متذکر ميشوم که جادهسازي و
زيرسازي آسفالت در حيطهي مسووليت نمايندگان مجلس
نيست و آنها فقط قانون گذار هستند ،پاسخي ميدهد که
براي آن جوابي ندارم .ميگويد« :اگر وظيفهي نماينده نيست،

خبــر

آب زيرزميني شهرستان و تهيتر کردن سفرههاي آب
زيرزميني ما و فرزندانمان در آيندهي نزديک هستند.
آيندهي نزديکي که وقتي برسد و ما مردمان سيرجان آب
نداشته باشيم چه بسا همهي مديران باالدستي و مياني
و سهامداران خرد و کالن منطقهي گلگهر به اضافهي
بزرگمالکان پسته ،ديگر براي زندگي به خارج از کشور
رفته باشند و نتوان بازخواستشان کرد و پرسيد که چرا
گوهرهاي گرانبهاي خاک و آب اين سرزمين را سرمايهي
اندوختهي فرزندانتان در کشوري ديگر کرديد و دست
محرومان اين سرزمين را در پوست گردو گذاشتيد؟
اين يعني از همان اول هم فوالدسازي و ايجاد صنايع
آبخور در کوير با توهم و تصور تامين آب به هر قيمتي،
اشتباه محض بوده است .اشتباهي مهلک در ادامهي
اشتبا ِه مهلکتر تشويق پستهکاري و حفر چاه بيرويه در
گذشته .خطايي فاحش که رسانههاي مستقل شهرستان
بارها متذکر گشتند اما نه تنها گوش شنوايي نبود که حتا
از سوي رسانههاي حامي نماينده متهم به نواختن ُسرنا از
سر گشاد آن شدند!
نياز به برگزاري نشست پرسشوپاسخ رسانهاي با نماينده

پس چرا وعدهاش را ميدهد؟! اگر هست و او ميتواند از
طريق رايزني با وزير راه نقشي در تامين بودجه و توجه
وزارتخانه به اين محور داشته باشد ،نماينده بيايد ،توضيح
دهد که چرا وعدهاش را عملي نکرده؟»
براي پرسيدن اين سوال و ابهام اهالي خواجوشهر با هر
دو شماره موبايل حسنپور تماس ميگيرم و حتا پيامک
ميگذارم اما پاسخي دريافت نميکنم!
خط خوردن نمره  20نماينده در ماجراي انتقال آب دريا

ابهام بعدي که بهتر است شهباز حسنپور و اتاق فکر
ايشان در پي رفع آن باشند؛ پيرامون انتقال آب خليج
فارس به کارخانههاي فوالد در سيرجان است .طرحي
که نماينده ،مانور تبليغاتي زيادي بر روي آن داشت و
آن را به منزلهي دستاورد مهم خود در تحقق وعدهي آب
آوردن از کره ماه اعالم کرد.

شـاید کرونـا را مزیـد بـر علـت بدانیـم که
باعـث شـده در مـدت ایـن یـک سـال و چند
مـاه هیـچ نشسـت خبریئـی از سـوی دفتـر
نماینـده تـدارک دیـده نشـود کمـا اینکه یک
نشسـت خبری نیـز قرار بـود برگزار شـود و به
دلیـل رسـیدن مـوج جدید کرونـا لغو شـد .با
ایـن حـال در طول همین یک سـال حسـنپور
خـود بارها در جلسـات پرجمعیت معـادن دیده
شد .
اما در همين باره يک منبع آگاه به سخنتازه از عقيم ماندن
هدف اين انتقال پرهزينهي آب گفت .اينکه قيمت آب

تمام شده براي کارخانهها و معادن چندين برابر خريد
همين ميزان ليتر آب از تانکرهاي مجاز و غيرمجازي است.
تانکرهايي که مشغول تاراج منابع آب زيرزميني شهرستان
و فروش ارزان آن به اين معادن هستند .يعني اگر قيمت
تمام شدهي خريد هر ليتر آب قنات يا چاه براي معادن
فرضاً  10تومان باشد .همين قيمت براي خريد هر ليتر آب
تصفيه شده و انتقال يافته از دريا  3×10است .و اين يعني
فاجعه .يعني اينکه آب منتقل شده از دريا حتا براي مصارف
صنعتي هم صرفهي اقتصادي ندارد چه رسد به اينکه بتوان
به مصرف خانگي آن در سالهاي خشکسالي فکر کرد .اين
يعني پس از اين همه هزينهي ميلياردي براي انتقال آب
دريا ،شرکتهاي معدني زيربار خريد اين آب نميروند و
برايشان صرفهي اقتصادي ندارد.
اين يعني شرکتهاي معدني همچنان مشغول خريد

بيشتر يک سال از دورهي جديد نمايندگي شهباز
حسنپور گذشته است .دورهي جديدي که با ريزش باالي
راي او همراه بود تا وي را يک نمايندهي  51درصدي
کرده باشد.
با اينکه از يک سال گذشته تاکنون ابهامهاي تازهاي
دربارهي کارنامهي او در مجلس و هم محدودهي
نمايندگياش وجود داشته اما او هنوز تاکنون تن به
برگزاري يک نشست خبري نداده است! حال آنکه سال
 98در ماههاي منتهي به انتخابات مجلس ،دست نشست
برگزار کردنش روان شده بود و همينطور به راحتي براي
خبرنگاران در دسترس بود.
شايد کرونا را مزيد بر علت بدانيم که باعث شده در مدت
اين يک سال و چند ماه هيچ نشست خبريئي از سوي
دفتر نماينده تدارک ديده نشود کما اينکه يک نشست
خبري نيز قرار بود برگزار شود و به دليل رسيدن موج
جديد کرونا لغو شد .با اين حال در طول همين يک سال
حسنپور خود بارها در جلسات پرجمعيت معادن ديده شد.
انگار فقط مردم عادي و خبرنگاران سرايت دهندهي
ويروس باشند و گويي کوويد  19هم اهل تبعيض و شکاف
طبقاتي است! کما اينکه حتا اگر فرض را بر آن بگيريم
که نماينده تنها به خاطر رعايت محدوديتهاي بهداشتي
نشست پرسش و پاسخ خبري برگزار نميکند ،باز هم اين
ابهام بيپاسخ ميماند که پس چرا تماس تلفني رسانهها
بيپاسخ ميماند!؟
يا مگر امکان برگزاري يک نشست پرسش و پاسخ مجازي
وجود نداشته و ندارد؟!

