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

میلیارد ریال هزینه آن را تقبل کرده و۴۰ میلیارد ریال با مشارکت دولت و خیر انجام می شود.
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نجف شهر- )محور  مرگ  جاده ي  در  تازه  قرباني  یک 
خواجوشهر( موجب جاري شدن سیل انتقادها به نماینده 
شده است. مردم خواجوشهر از وعدهاي حرف مي زنند که 
و  داده  آنها  به  انتخابات  است در فصل  حسن پور دو دوره 
سپس پشت گوش انداخته و به قولي مصداق ضرب المثل 

»حاجي حاجي مکه« شده است.
سال  چند  شهرمان  چیره دست  سرنانواز  عیساپور؛  سهراب 
جان  که  هم  تازگي  به  شد.  جاده  همین  قرباني  پیش 
و  بودجه  نبود  رفت.  دست  از  جاده  همین  در  جوان  یک 
مختلف  ادارات  مسئوالن  همیشگي  بهانه ي  که  هم  اعتبار 
نصیب  که  اعتباراتي  است.  رنگارنگ  وزارتخانه هاي  در 
نصیب  مي دانند  همه  اما  نیستند  دولت  وزاتخانه هاي 
کجایند. گویي تنها چیزي که در این ملک بي اعتبار است 

است؛ جان آدمیست. 
وعده دوبانده شدن جاده خواجوشهر

پرخطر  محور  کردن  دوبانده  پیرامون  نماینده  وعده ي 
نجف شهر به خواجوشهر. جاده اي تنگ و باریک و ناهموار 
اهالي آن  از  تاکنون جان بسیاري  پرتردد. جاده اي که  اما 
خطه را گرفته و خانواده هاي زیادي را داغدار عزیزان شان 

کرده است. 
با  تماس  در  خواجوشهر  اهالي  از  یکي  همین باره  در 
سخن تازه گفت: »جاده ي خواجوشهر، جاده اي که تجارت 
این درآمد سرشار چیزي  از  اما  پرتردد کرده  را  آن  پسته 
نمي شود  بانده  دو  اگر  کم  دست  تا  نشده  جاده  این  عاید 
الاقل عریض تر شود و از این نمد کالهي هم گیر ساکنان 

واقعي خواجوشهر بیاید!
از گرانتر شدن دوباره ي شن و ماسه هم  تا پیش  هرچند 
از  احداث  درحال  جاده هاي  زیرسازي  براي  راه  وزارت 
استفاده  ارزان  جایگزیني  عنوان  به  ساختماني  نخاله هاي 
بر سر  این سهل انگاري چه  بعدها  مي کرد و معلوم نیست 
نماینده  از  منطقه  اهالي  ما  حال  هر  در  اما  بیاورد!  مردم 

گالیه داریم. 
به  راي  براي جمع کردن  است که  انتخابات  دو  حسن پور 
خواجوشهر مي آید و وعده ي دوبانده شدن مسیر را مي دهد 
میرود  یادش  میرود.  یادش  بعدي  سال  چهار  تا  بعد  و 
اینجا شهري ست که رنج زنان بافنده اش در پاي دار گلیم 
آوازه ي سیرجان را جهاني کرده است و حاال رنج این زنان 
صدچندان مي شود براي پسران و پدران و مردانشان پاي 

دار این جاده.«
و  جاده سازي  که  مي شوم  متذکر  شهروند  این  به  وقتي 
زیرسازي آسفالت در حیطه ي مسوولیت نمایندگان مجلس 
نیست و آنها فقط قانون گذار هستند، پاسخي مي دهد که 
براي آن جوابي ندارم. میگوید: »اگر وظیفهي نماینده نیست، 

پس چرا وعده اش را مي دهد؟! اگر هست و او مي تواند از 
طریق رایزني با وزیر راه نقشي در تامین بودجه و توجه 
وزارتخانه به این محور داشته باشد، نماینده بیاید، توضیح 

دهد که چرا وعده اش را عملي نکرده؟«
براي پرسیدن این سوال و ابهام اهالي خواجوشهر با هر 
دو شماره موبایل حسن پور تماس مي گیرم و حتا پیامک 

مي گذارم اما پاسخي دریافت نمي کنم!
خط خوردن نمره 20 نماينده در ماجراي انتقال آب دريا

فکر  اتاق  و  حسن پور  شهباز  است  بهتر  که  بعدي  ابهام 
انتقال آب خلیج  پیرامون  باشند؛  آن  رفع  ایشان در پي 
طرحي  است.  سیرجان  در  فوالد  کارخانه هاي  به  فارس 
و  داشت  آن  روي  بر  زیادي  تبلیغاتي  مانور  نماینده،  که 
آن را به منزله ي دستاورد مهم خود در تحقق وعده ي آب 

آوردن از کره ماه اعالم کرد. 
اما در همین باره یک منبع آگاه به سخن تازه از عقیم ماندن 
آب  قیمت  این که  گفت.  آب  پرهزینه ي  انتقال  این  هدف 

خرید  برابر  چندین  معادن  و  کارخانه ها  براي  شده  تمام 
همین میزان لیتر آب از تانکرهاي مجاز و غیرمجازي است. 
تانکرهایي که مشغول تاراج منابع آب زیرزمیني شهرستان 
و فروش ارزان آن به این معادن هستند. یعني اگر قیمت 
معادن  براي  یا چاه  قنات  لیتر آب  تمام شده ي خرید هر 
فرضاً ۱۰ تومان باشد. همین قیمت براي خرید هر لیتر آب 
تصفیه شده و انتقال یافته از دریا ۱۰×۳ است. و این یعني 
فاجعه. یعني اینکه آب منتقل شده از دریا حتا براي مصارف 
صنعتي هم صرفه ي اقتصادي ندارد چه رسد به اینکه بتوان 
به مصرف خانگي آن در سال هاي خشکسالي فکر کرد.  این 
یعني پس از این همه هزینه ي میلیاردي براي انتقال آب 
و  نمي روند  این آب  زیربار خرید  دریا، شرکت هاي معدني 

برایشان صرفه ي اقتصادي ندارد.  
خرید  مشغول  همچنان  معدني  شرکت هاي  یعني  این 

آب  سفره هاي  کردن  تهي تر  و  شهرستان  زیرزمیني  آب 
هستند.  نزدیک  آینده ي  در  فرزندانمان  و  ما  زیرزمیني 
آینده ي نزدیکي که وقتي برسد و ما مردمان سیرجان آب 
میاني  و  باالدستي  مدیران  همه ي  بسا  چه  باشیم  نداشته 
اضافه ي  به  گل گهر  منطقه ي  کالن  و  خرد  سهامداران  و 
کشور  از  خارج  به  زندگي  براي  دیگر  پسته،  بزرگ مالکان 
بازخواست شان کرد و پرسید که چرا  نتوان  باشند و  رفته 
گوهرهاي گران بهاي خاک و آب این سرزمین را سرمایه ي 
اندوخته ي فرزندان تان در کشوري دیگر کردید و دست 

محرومان این سرزمین را در پوست گردو گذاشتید؟
صنایع  ایجاد  و  فوالدسازي  هم  اول  همان  از  یعني  این 
آبخور در کویر با توهم و تصور تامین آب به هر قیمتي، 
ادامه ي  در  مهلک  اشتباهي  است.  بوده  محض  اشتباه 
اشتباِه مهلک تر تشویق پسته کاري و حفر چاه بیرویه در 
گذشته. خطایي فاحش که رسانه هاي مستقل شهرستان 
بارها متذکر گشتند اما نه تنها گوش شنوایي نبود که حتا 
از سوي رسانه هاي حامي نماینده متهم به نواختن ُسرنا از 

سر گشاد آن شدند! 
نياز به برگزاري نشست پرسش وپاسخ رسانه اي با نماينده

شهباز  نمایندگي  جدید  دوره ي  از  سال  یک  بیشتر 
حسن پور گذشته است. دورهي جدیدي که با ریزش باالي 
نمایندهي 5۱ درصدي  را یک  تا وي  بود  او همراه  راي 

کرده باشد. 
تازه اي  ابهام هاي  تاکنون  گذشته  سال  یک  از  اینکه  با 
محدودهي  هم  و  مجلس  در  او  کارنامه ي  درباره ي 
به  تن  تاکنون  هنوز  او  اما  داشته  وجود  نمایندگي اش 
برگزاري یک نشست خبري نداده است! حال آنکه سال 
98 در ماه هاي منتهي به انتخابات مجلس، دست نشست 
برگزار کردنش روان شده بود و همین طور به راحتي براي 

خبرنگاران در دسترس بود. 
شاید کرونا را مزید بر علت بدانیم که باعث شده در مدت 
این یک سال و چند ماه هیچ نشست خبریئ ي از سوي 
نشست  یک  اینکه  کما  نشود  دیده  تدارک  نماینده  دفتر 
موج  رسیدن  دلیل  به  و  شود  برگزار  بود  قرار  نیز  خبري 
جدید کرونا لغو شد. با این حال در طول همین یک سال 
حسن پور خود بارها در جلسات پرجمعیت معادن دیده شد.

دهنده ي  سرایت  خبرنگاران  و  عادي  مردم  فقط  انگار   
ویروس باشند و گویي کووید ۱9 هم اهل تبعیض و شکاف 
بگیریم  آن  بر  را  فرض  اگر  حتا  اینکه  کما  است!  طبقاتي 
که نماینده تنها به خاطر رعایت محدودیت هاي بهداشتي 
نشست پرسش و پاسخ خبري برگزار نمي کند، باز هم این 
تلفني رسانه ها  تماس  بي پاسخ مي ماند که پس چرا  ابهام 

بي پاسخ مي ماند!؟
یا مگر امکان برگزاري یک نشست پرسش و پاسخ مجازي 

وجود نداشته و ندارد؟!

سکوت حسن پور در برابر چند ابهام

هزار وعده ی حاجی...
    حسام الدین اسالملو

 شـايد کرونـا را مزيـد بـر علـت بدانيـم که 
باعـث شـده در مـدت ايـن يـک سـال و چند 
مـاه هيـچ نشسـت خبری ئـی از سـوی دفتـر 
نماينـده تـدارک ديـده نشـود کمـا اينکه يک 
نشسـت خبری نيـز قرار بـود برگزار شـود و به 
دليـل رسـيدن مـوج جديد کرونـا لغو شـد. با 
ايـن حـال در طول همين يک سـال حسـن پور 
خـود بارها در جلسـات پرجمعيت معـادن ديده 

. شد

اینم باند دوم 
همون طور که 
وعده داده بودم

خواجو شهر
ولی  6 کیلومتر بلوار  در  واقع  دارالقران سيرجان،  در 

تاريخی  موزه ی  عنوان  تحت  موزه ای  عصر، 
و مردم شناسی سيرجان وجود دارد که به 
از شهروندان  بسياری  می توان گفت  جرات 
بی خبر هستند  اين مساله  از  سيرجانی هم 

چه رسد به مسافرين و گردشگران!
ميراث مهم شهر 

را  قدمت  با  و  اشیایی خاص  که  موزه  این 
مهم  میراث  جزو  داده  جای  خود  در  نیز 
شهر تلقی می شود اما آنقدر در انزواست که 
نام و آوازه ای هم از آن به گوش نمی رسد. 
در  ابتدا  موزه  مسوول  با  صحبت  از  پیش 
این مکان خاص بازدیدی داشتم و از وجود 
در  بومی  فرهنگی  و  تاریخی  عناصر  برخی 

سیرجان شگفت زده شدم!
از آثار خطاطان به نام سیرجانی و کاتبان 
تاریخی  مختلف  اشیای  تا  گرفته  مشهور 
این موزه گردآوری  از طرق مختلف در  که 
باعث  شواهد  و  موارد  این  تمام  و  شده اند 
شد تا بیشتر کنجکاو شوم که چرا اصال در 
یا  نشانه  تابلو،  سیرجان  شهر  به  ورود  بدو 
عالمتی مبنی بر وجوده موزه در شهر جهت 

بازدید وجود ندارد؟
از  پیش  تا  چرا  می آید؛  پیش  سوال  این 
ما حتی  مدارس شهر  کرونا  و شیوع  وجود 
برای کسب  مکان  این  از  تفریحی  بازدیدی 

دانش بیشتر برگزار ننموده اند؟
بی توجهی به موزه 

و  تاریخی  موزه ی  مسوول  حسینی،  وحید 
مردم شناسی سیرجان گفت: موزه ی مردم 
تاسیس  جهت  همین  به  سیرجان  شناسی 
قدمت  با  اشیایی  و  نمود  فعالیت  به  آغاز  و 
تاریخی مختلف را در خود جای داده است 
معنای حقیقی جزو سرمایه  به  موزه  این  و 
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لیتر آب مصرف دارد افزود: مصرف آب در استان کرمان به شدت افزایش پیدا کرده اما منابع آبی ما بسیار محدود است.          


