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و  معدنـی  صنایـع  معـدن،  مسـئوالن  و  فعـاالن  گردهمایـی 
فـرآوری مـواد معدنـی جنوب شـرق کشـور روز گذشـته در هتل 
پـارس کرمـان با هـدف حضوری فعـال و حداکثری در نمایشـگاه 
معدنـی کرمـان بـا حضور جمعـی از فعـاالن بخش معدن اسـتان 

کرمـان برگزار شـد.
معدنـی،  معـدن، صنایـع  المللـی  بیـن  نمایشـگاه  چهارمیـن 
فـرآوری مـواد معدنـی و تجهیـزات وابسـته و دومیـن نمایشـگاه 
بیـن المللـی ماشـین آالت معدنـی و راه سـازی از 22 لغایـت 25 
تیرمـاه سـال جـاری در محـل دائمی نمایشـگاه های بیـن المللی 

کرمـان برگـزار خواهـد شـد. مجـری برگـزاری ایـن نمایشـگاه 
شـرکت رسـتاک پـاد ویـژن اسـت کـه میزبانـی گردهمایـی روز 

گذشـته هـم برعهـده ایـن شـرکت بود.
معـاون امـور معـدن و صنایـع معدنی سـازمان صنعـت، معدن 
و تجـارت اسـتان کرمـان در ایـن گردهمایی گفـت: ضعف بزرگی 
اسـت کـه یـک نمایشـگاه بزرگـی قـرار اسـت برگـزار شـود امـا 
شـرکت هـای بـزرگ معدنـی ما حضـور پیـدا نمی کننـد. مهدی 

حسـینی نـژاد افـزود: بایـد راهـکاری پیدا شـود. 
صفحه 3

در گردهمایی فعاالن و مسئوالن معدن، صنایع معدنی و فرآوری مواد معدنی کرمان تاکید شد

حضور پررنگ کرمان در 
نمایشگاه بین المللی معدن

 معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان: 

شرکت های بزرگ معدنی کرمان در نمایشگاه حضور پیدا کنند
 رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی کرمان:

باید حضور کرمانی ها در این نمایشگاه بیشتر شود
 بندرچی مجری برگزاری نمایشگاه بین المللی معدن کرمان در گفت و گو با پیام ما:

کرمان باید مهد برگزاری نمایشگاه های معدنی باشد

واکنش استاندار کرمان به آغاز به 
کار مجلس دهم:

انتظار داریم 
نمایندگان جدید 

تعامل خوبی با دولت 
داشته باشند

در آستانه تعطیالت تابستانی و 
شروع به کار مراکز بازی و تفریحی؛ 

شهربازی یا 
کارناوال مرگ

طنین نغمه ها 
و آوازهای 
کرمانی در 

اسپانیا

در حاشیه واکنش اصولگرایان به 
هیات رییسه موقت مجلس دهم

دوباره به 
الریجانی 

عالقه مند شدند!
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 رئیس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت جنوب کرمان خبر داد

سهم 3780 
میلیارد ریالی 
صنایع جنوب 

کرمان از 
تسهیالت رونق 

تولید کشور  2

دکترمحمدرضاخانی معاون خدمات شهری شهرداری کرمان:

با خصوصی سازی
 به دنبال بهبود کیفیت و بهره وری 
در شهرداری هستیم

همین صفحه  

گفت و گو با علی رضا ابراهیمی، نواده یکی از دالوران جنوب استان کرمان؛

امیرسعیدخان)صدخان( مالکی؛ پرچمدار ملی
   صفحه  4

 آقـای دکتـر محمدرضاخانـی در اوضـاع 
کشـتارگاه بهبـودی حاصـل شـد؟

بـرای  کشـتارگاه  اداره  کـه  بدانیـد  بایـد 
شـهرداری همـواره زیـان ده بـوده است.سـال ۹3 
هزینـه  تومـان  میلیـون   ۸5۰ و  میلیـارد   ۱ مـا 
درآمـد  تومـان  میلیـون  تنهـا3۱4  و  ایـم  کـرده 
داشـته ایـم و در سـال ۹4 مجموعـا 2 میلیـارد و 
3۶۰ میلیـون تومـان در کشـتارگاه هزینـه کردیم 
کـه ۸۰۸میلیـون درآمـد را در پـی داشـته اسـت 
ایـن بـدان معنـی سـت کـه شـهرداری از محـل 
درآمدهـای دیگـر خـود این مبالغ گـزاف را هزینه 
کـرده اسـت.اکنون سیاسـت واگـذاری بـه بخـش 
خصوصـی در شـهرداری در دسـتور کار اسـت. از 
اسـفند ۱3۹4 ما کشـتارگاه را به بخش خصوصی 
واگـذار کـرده ایم. امروز نه تنهـا هزینه ای نداریم، 
نـه تنهـا نیرویـی اخـراج نشـده  بلکه همـه نیروها 
شـده  گرفتـه  کار  بـه  بخـش خصوصـی  توسـط 
انـد و اجـاره خودروهـای حمـل گوشـت و محـل 
کشـتارگاه را کـه حـدود 22 میلیـون و 5۰۰ هزار 
تومـان اسـت را نیـز دریافت مـی کنیـم. یعنی در 
کنـار اینکـه جلوی هـدر رفت سـرمایه و نقدینگی 
شـهرداری را گرفتـه ایـم در فـاز نخسـت از ایـن 
بابـت درآمـد هـم هرچند حداقلـی در ابتـدای راه 

خصوصی سـازی دریافـت مـی کنیـم. 
را  امـور  تصـدی  کـه  پیمانـکاران  ایـن   

دارنـد؟ ویژگـی  چـه  دارنـد  برعهـده 
شـرکت هـای طـرف قـرارداد در شـرایط جدید 

اثبـات شـده ای داشـته  بایـد تـوان مالـی بـاالی 
باشـند، بـه عنـوان مثال باید تـوان پرداخـت 2ماه 
حقـوق کارکنـان و کارگـران را در ابتـدای قرارداد 
داشـته باشـند. در سالهای قبل شـرکت های قدری 
طـرف همکاری مـا نبودند بـه همین دلیل شـاهد 
تاخیـر در پرداخت هـا به کارگـران بودیم.کارگران 
هـم بـا عقـب افتـادن حقـوق خـود شـهرداری را 
مقصـر قلمـداد مـی کردند.امـا امروز شـرکت های 
توانمنـدی در مزایده شـرکت کرده انـد و به زودی 
شـاهد قدرتمند شـدن این شـرکت ها و باال رفتن 
راندمـان کاری آنهـا خصوصـا در ماجـرای جمـع 
آوری زبالـه خواهیـم بـود. که ماشـین آالت خوبی 
هـم دارند.الجـرم نیروهـای قـراردادی ۸۹ روزه ما 
بـه سـمت  بخـش خصوصـی مـی روند.نـگاه آقای 
شـهردار در شـرایط کنونـی برون سـپاری خدمات 

بـا تاسـی به اصـل 44 قانون اساسـی اسـت.
نمـی  مشکل سـاز  هـا  واگـذاری  ایـن   
شـود؟خصوصا کشـتارگاه کـه بـا سـالمت 

دارد. ارتبـاط  مـردم 
گوشـت  فرآینـد  ایـن  جریـان  در  اتفاقـا 
سـالمتری به دسـت مـردم می رسـد.چون نظارت 
دامپزشـکی بیشـتر شـده اسـت.در شـرایط قبلـی 
یـک بخـش دولتی )دامپزشـکی ( می خواسـت بر 
یـک بخش نیمه دولتی )شـهرداری( نظـارت کند.

یـک مقـدار مشـکالت اداری و بروکراسـی وجـود 
داشـت.ما اعتـراف مـی کنیـم در کشـتارگاه وضع 
فعلـی نسـبت بـه گذشـته بهتر شـده اسـت. نقش 

مـا هم نظـارت بر حسـن انجام قـرارداد اسـت. در 
ایـن بین دسـتگاه نظارتی ضامن سـالمت گوشـت 
کـه دامپزشـکی اسـت بـه عنـوان ناظـر کیفـی و 
تخصصـی ماننـد گذشـته مسـئولیت خـود را بـا 

جدیّـت بیشـتری انجـام می دهـد.
 در ماجـرای جمـع آوری سـگ های ولگرد 
)بالصاحب(کـه چنـد هفته قبل حادثه سـاز 

شـده بود هـم به همیـن روش عمل شـد؟
وظایـف  از  ولگـرد  هـای  سـگ  جمـع آوری 
زیرمجموعـه مـا اسـت. ایـن سـگ هـا تا پیـش از 
ایـن  معـدوم مـی شـدند. اما امـروز رونـد برخورد 
متفـاوت شـده اسـت. دیگـر بـه سـگ ها شـلیک 
نمی شـود . بـا تمـاس تلفنـی شـهروندان همکاران 
مـا بعـد از گرفتـن )خفتگیـری( سـگ  آن را بـه 
محلـی کـه تـدارک دیـده ایـم منتقـل می کننـد 
و بعـد از واکسیناسـیون، پـالک گـذاری و عقیـم 
سـازی رهاسـازی می شـود. این اتفاق را می توان 
بـه عنوان اقدامـی در حد نمونه ملـی ارزیابی کرد.

مـا توانسـتیم بـا تصمیم گیـری در اتاق مشـورتی 
خـود و بـا نظـر آقـای شـهردار و اعضـای شـورا از 
بحرانـی کـه حامیـان حقـوق حیوانـات را نگـران 
کـرده بـود یک فرصت بسـازیم .حاال نـه تنها دیگر 
شـهرداری نیـاز نیسـت مـورد انتقـاد از ایـن بابت 
قـرار بگیـرد بلکه بـا راه انـدازی این مـکان ،انجمن 
هـای حامـی حیوانـات و دوسـتداران حیوانـات به 
کمـک مـا آمـده انـد و در رسـیدگی بهداشـتی و 
حتـی تغذیـه ایـن حیوانـات یـاری می رسـانند. 

در گذشـته مـا کلـی هزینـه بکارگیـری نیروی 
ولگـرد  سـگ های  بـردن  بیـن  از  بـرای  انسـانی 
و خریـد فشـنگ پرداخـت مـی کردیـم. در کنـار 
صوتـی  آلودگـی  مشـکل  گـزاف،  هزینـه  ایـن 
ناشـی از شـلیک گلولـه در شـهر را شـاهد بودیـم. 
امـا موضـوع امـروز کامـال متفـاوت شـده اسـت. 
دوسـتداران حیوانـات در مجموعـه سـاخته شـده 
حاضـر می شـوند و بـه حیوانـات غـذا مـی دهنـد 
بهداشـتی  مـوارد  سـایر  و  واکسیناسـیون  در  و 

حیوانـات بـه مـا کمـک مـی کننـد.
 شـما بـا همین شـیوه به سـراغ باغ وحش 

هـم رفتید؟
واگـذاری بـاغ وحـش بـه بخـش خصوصـی از 
شـهری  خدمـات  معاونـت  هـای  فعالیـت  دیگـر 
در ماههـای اخیـر بـوده اسـت. شـهرداری حـدودا 
ماهیانـه 5۰ میلیون تومان بابت بـاغ وحش هزینه 
مـی کـرد. با تدبیـر آقـای شـهردار این مـکان نیز 
بـه بخـش خصوصـی واگـذار گردیـد. فرآینـد این 
واگـذاری هـا هم از طریق روال قانونی به اشـخاص 
یـا شـرکت هایی اسـت کـه صالحیـت آنهـا مورد 

تاییـد قـرار گرفته اسـت. 
در مـورد بـاغ وحـش بیشـتر هزینه مـا در کنار 
نیروی انسـانی هزینـه نگهداری و تغذیـه حیوانات 
بـود کـه در فـاز اول سـعی کرده ایـم جلـوی هـدر 
رفـت بودجـه عمومی شـهرداری گرفته شـود . در 
ادامـه با توانمند سـازی و فعالیـت بخش خصوصی 
در سـالهای آینـده بـه تولیـد درآمـد هـم خواهیم 
رسـید. هـر چنـد در همیـن مکان،اکنـون ماهیانه 
مبلـغ یـک میلیـون تومـان کسـب درآمـد بـرای 

داریم.  شـهرداری 
 خـوب ایـن وسـط نقـش شـهرداری چـه 

می شـود؟
بخـش خصوصـی هـم دلسـوزانه و بـا تـوان باال 

و بـه منظـور کسـب درآمد بـرای پرداخـت هزینه 
از  اسـت.  فعالیـت  بـه  مشـغول  نگهـداری  هـای 
طرفـی شـهرداری هـم در جایـگاه واقعـی خودش 
کـه نظـارت هسـت قرارگرفتـه و بـا تعییـن کردن 
ناظـر دائمـی بـر فعالیت بخـش خصوصـی نظارت 

داریم.
بـه زودی و بـه منظور بـاال بردن سـطح نظارت 
خـود در همـه این پروژه های برون سـپاری شـده 
دوربیـن هـای نظارتـی هم نصـب می کنیـم . این 
اتفـاق در کشـتارگاه کرمـان افتاده اسـت.از طرفی 
بعنـوان  بـاغ وحـش  مثـال در  بعنـوان  را  کسـی 
پیمانـکار بخـش خصوصـی بـکار گرفته ایـم که از 
عالقـه مندان  نگهـداری حیوانات بوده اسـت و در 

کارش متخصص اسـت.
 دامنـه خصوصـی سـازی بـه همیـن جـا 

می شـود؟ ختـم 
دارد.شـبیه خصوصـی  ادامـه  رونـد  هرگز،ایـن 
آکواریـوم  در  وحـش  بـاغ  و  کشـتارگاه  سـازی 
شـهری پـارک مطهـری هـم اتفـاق افتـاده اسـت. 
مـا در پـارک مطهری چهـار نیروی دائم داشـتیم. 
حداقـل ماهانـه ۱5 میلیـون در آکواریـوم هزینـه 
داشـتیم.که از طریـق برگـزاری مسـیر قانونـی بـه 
بخـش خصوصـی واگـذار شـده اسـت و ماهیانـه 
درآمـدی هـر چنـد انـدک را نیـز برای شـهرداری 

بـه همـراه دارد.
 خـوب آقـای محمـد رضاخانی چـرا خود 
شـهرداری ایـن مـوارد کـه گفتیـد را بـه 

شـکل سـودآور اداره نمـی کنـد؟
شـاید انتقـاد بشـود کـه خـود شـهرداری اگـر 
درآمـد  کنـد  نگهـداری  خصوصـی  بخـش  مثـل 
بیشـتری خواهـد داشـت. بایـد بگویـم در شـرایط 
فعلـی شـهرداری ایـن تـوان را ندارد.ایـن واقعیتی 
اسـت که بایـد بپذیریـم. با ایـن بودجه سـاالنه ای 

که شـهرداری کرمـان دارد و نیروی انسـانی فعلی 
حاضـر در شـهرداری مـا امـکان اینکـه در همـه 
حـوزه هـا بتوانیـم خودمـان متولـی ، نگهدارنده و 
اداره کننـده باشـیم ، وجود ندارد. سـابقه سـالهای 
گذشـته هـم ایـن را ثابـت کرده اسـت. همـه این 
مـواردی کـه خدمتتـان عـرض کـردم بخشـی از 
بودجـه مـا را بـه ناحـق مـی بلعیدنـد. کـه امـروز 
بـا حمایـت اعضـای محتـرم شـورا و تدبیـر آقـای 

شـهردار مسـیر بهـره وری را آغـاز کرده انـد.
 مـواردی بـوده کـه برعکـس عمل شـده 
باشـد؟مثال کار در اختیـار بخـش خصوصی 

بـوده و بـه شـهرداری برگردانده شـود؟
جمـع آوری متکدیان در بهشـت زهرا یک نمونه 
خصوصـی  شـرکت های  شماسـت.  پرسـش  ایـن 
ماهـی شـش میلیون از مـا می گرفتند کـه این کار 
را برایمـان انجـام می دادنـد. امـروز بـا آزاد شـدن 
نیروهایمـان در سـایر پروژه هـای واگـذار شـده به 
بخـش خصوصـی، خودمـان فعـال شـدیم و ایـن 

بخـش وظیفـه شـهرداری را انجـام می دهیـم.
 چـه تضمینی هسـت کـه پیمانـکاران در 
هر یـک از ایـن مواردی کـه اسـم بردید به 

نزنند؟ آسـیب  بیت المـال 
بـا وجـود نظـارت  خـوب طبیعـی اسـت کـه 
امـکان دارد در هـر پـروژه ای کـه شـهرداری بـه 
بخـش خصوصـی واگـذار کـرده اسـت خسـاراتی 
پدیـدار شـود. همانطـور کـه چـه بسـا در زمـان 
تصدی مسـئولیت توسـط نیروهای شـهرداری این 
خسـارات به وجود آمده باشـد. بایـد توضیح بدهم 
کـه همـه پیمانـکاران مـا پیـش از انعقـاد قـرارداد 
ضمانـت نامـه هایـی کـه قابلیـت نقـد شـوندگی 
را دارا هسـتند نـزد امـور قراردادهـای شـهرداری 
دارند.لـذا در صـورت بروز صدمه و آسـیب از محل 

آنهـا جبـران خسـارت خواهـد شـد.

دکترمحمدرضاخانی معاون خدمات شهری شهرداری کرمان:

با خصوصی سازی به دنبال بهبود کیفیت و بهره وری در شهرداری هستیم
»خدمـات شـهری« همـان  گونه که از اسـمش 
در  وظایـف  تریـن  اصلـی  از  یکـی  پیداسـت 
شـهرداری را بـر عهـده دارد. معاونـت خدمـات 
شـهری از اهمیت و حساسـیت خاصـی برخوردار 
اسـت، چرا که همه مردم خواسـته یا ناخواسـته 
درطـول روز بـا این حوزه ارتباط مسـتقیم دارند 
را  خـود  روزه مـره  نیـاز  از  بخشـی  بایسـتی  و 
اعـم از تفریـح و سـرگرمی و اسـتفاده ازفضـای  
سـبز،امور بهداشـتی و تنظیـف معابـر، جمع آوری زبالـه و غیره تحت 
عملکـرد یکـی از واحدهـا یـا سـازمان های ایـن معاونـت می باشـد و 
یـا بـه عبارتـی ملموس تریـن خدمات در یك شـهر توسـط شـهرداری 
می شـود.این  ارائـه  شـهری  خدمـات  حـوزه  توسـط  اختصاصـأ  و 
معاونـت بـه عنـوان مجـر ی طرح ها و پـروژه های خدماتـی و رفاهی، 
مسـئولیت برنامـه ریزی،هماهنگـی و نظـارت برامور خدمات شـهری 
را در راسـتای وظایف ومسـئولیت شـهرداری بر عهده دارد.معاونت 
خدمـات شـهری تالش می کند بـا افزایش اعتبارات ،جلب مشـارکت 

عمومـی، تقویـت سـازمان ها و بهـره گیـری از همـکاری مراکـز علمـی 
و پژوهشـی درجهـت بهبـود محیـط زیسـت شـهری و ارتقـای کیفی و 
کمـی خدمـات شـهری کـه امـروزه بـه عنـوان یکـی از ضـرورت هـای 
عمومـی  رفـاه  سـنجش  اصلـی  وپارامترهـای  شهرنشـینی  زندگـی 
شـناخته مـی شـود، بایـد اقدامـات موثـرٍی را انجـام دهـد. از دیگر 
فعالیتهـای معاونـت خدمـات شـهری مـی تـوان به سیاسـت گـذاری، 
برنامـه ریـزی، هماهنگی،هدایـت و نظـارت برعملکـرد سـازمان های 
زیرمجموعـه که شـامل سـازمان های آتش نشـانی و خدمـات ایمنی، 
موتـوری،  خدمـات  سـبز،  وفضـای  پارك هـا  زهـرا)س(،  بهشـت 
مدیریـت پسـماندها، میادیـن میـوه وتـره بار و سـاماندهی مشـاغل 
شـهری و واحدهای اجراییات،خدمات و تاسیسـات، ز یباسـازی، طب 

کار و سـالمت، کادر امانـی و کشـتارگاه است،اشـاره نمـود.
فعالیـت در ایـن حـوزه همیشـه حواشـی را بـه همـراه دارد. بـه 
همیـن منظور به سـراغ دکتـر محمدرضا خانی معاون خدمات  شـهری 
شـهرداری کرمـان آمده ایـم و گفت و گویـی بـا وی در مـورد آخریـن 

وضعیـت عملکـردش داریم.
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توسعه و بازسازی بیش از 
77 کیلومتر از شبکه آبرسانی 

شهرستان کرمان طی سال گذشته
طی سـال گذشـته بیش از 77 کیلومتر شـبکه 
آبرسـانی در شهرسـتان کرمـان توسـعه یافـت و 
بازسـازی شـد. غالمرضـا زیـن الدینی مدیـر امور 
تشـریح  در  کرمـان  شهرسـتان  فاضـالب  و  آب 
عملکـرد ایـن امور در سـال گذشـته گفـت: یکی 
امـور طـی سـال  ایـن  توسـط  کـه  اقداماتـی  از 
گذشـته بـه صورت مسـتمر انجام شـد بازسـازی 
شـبکه فرسـوده آبرسـانی و توسـعه این شبکه به 
منظـور ارائـه خدمـت بـه مشـترکین جدیـد می 
باشـد. وی افـزود: در سـال گذشـته 77 کیلومتـر 
و 2۶۶ متـر شـبکه آبرسـانی در ایـن شهرسـتان 
توسـعه یافـت و بازسـازی شـد. مدیر امـور آبفای 
شهرسـتان کرمـان در ادامـه بیـان داشـت: ایـن 
میـزان توسـعه و بازسـازی در شـهرهای کرمـان 
)47۰33 متـر(، چتـرود )۶3۰( ،جوپـار )427۸(، 
رایـن )۸2۹(، شـهداد )24۱5(، گلبـاف )25۱3(، 
آبـاد  محـی   ،)532( باغیـن   ،)۱۱372( ماهـان 
)۱2۸5( ،اختیارآبـاد )۶۶5(، کاظـم آبـاد )۸۱5(، 
زنگـی آبـاد )2۸۶۹( و اندوهجـرد )2۰3۰( متـر 

شـد. انجام 

تشریح عملکرد اداره آب شهر 
ماهان در سال 94 

یابـی  نشـت  و  مشـترکین  پایـش  طـرح  دو 
شـبکه طی سـال گذشـته در شـهر ماهـان انجام 
شـد. صابـری رئیـس اداره آب و فاضـالب شـهر 
ماهـان طـی گفتگویـی عملکـرد ایـن اداره را در 
سـال ۹4 تشـریح کـرد. وی گفـت: طـی سـال 
گذشـته بـه منظـور کمـک بـه منابـع تامیـن آب 
ایـن شـهر ،چـاه شـماره 3 تجهیـز شـد و پـس 
از اجـرای پسـت بـرق هوایـی و اتصـال بـه خـط 
بـرداری شـد. وی  بهـره  وارد مـدار  انتقـال آب، 
افـزود: همچنیـن دو حلقـه چاه )چاههای شـماره 
۱ و 4( تجهیـز مجـدد شـد. صابـری در ادامـه به 
تعمیـرات خـط برق اختصاصـی و ایسـتگاه پمپاژ 
ماهـان و نصب ارتفاع سـنج آنالیـن مخزن ۶۰۰۰ 
مترمکعبـی اشـاره نمود. رئیـس اداره آبفـا ماهان 
همچنیـن از اجـرای دو طـرح پایـش مشـترکین 
و نشـت یابـی شـبکه طـی سـال گذشـته در این 
شـهر خبـر داد. واگـذاری ۱22 فقـره انشـعاب به 
مشـترکین جدیـد، تعویـض 5۰۸ دسـتگاه کنتور 
خراب و توسـعه و بازسـازی ۱۱۰۰۰ متر از شبکه 
توزیـع از دیگـر اقداماتـی اسـت کـه توسـط اداره 
آبفای ماهان طی سـال گذشـته انجام شـد. شـهر 
ماهـان در 35 کیلومتـری جنـوب شـرقی شـهر 

کرمـان واقع شـده اسـت.

کاهش قابل توجه حوادث 
انشعابات و شبکه در شهرستان 

بافت با مدیریت فشار شبکه
شهرسـتان  در  شـبکه  و  انشـعابات  حـوادث 
بافـت با مدیریت شـبکه بـه صورت قابـل توجهی 
کاهـش یافتـه اسـت. تیمـور رجایـی مدیـر امـور 
آب و فاضـالب شهرسـتان بافـت گفـت: طـی دو 
ماه نخسـت سـال جـاری در شهرسـتان بافت 4۶ 
فقـره حـوادث انشـعابات و شـبکه شـامل حوادث 
انشـعابات )35 فقـره( حـوادث شـبکه اصلـی )۶ 
فقـره( و حـوادث شـبکه فرعـی )5 فقره( توسـط 
واحـد اتفاقـات رفع گردیـد. رجایـی دلیل کاهش 
حـوادث انشـعابات و شـبکه در این شهرسـتان را 
مدیریـت فشـار شـبکه عنـوان کـرد و افـزود: بـا 
نصـب ۶ دسـتگاه شـیر فشارشـکن )3 دسـتگاه 
بزنجـان و ۱ دسـتگاه  بافـت، 2 دسـتگاه در  در 
در روسـتای شـورباز( فشـار شـبکه تعدیل شـد و 
عـالوه بـر اینکـه مشـکل افـت فشـار در مناطـق 
حـوادث  میـزان   ، گردیـد  رفـع  شـهر  مختلـف 
انشـعاب  و شـبکه نیـز بـه طور قابـل مالحظه ای 

یافت. کاهـش 

حل مشکالت 
معیشتی با استفاده از 
ظرفیت های اندیشه ای

اسـتان  بهزسـتی  مدیـرکل 
کرمـان در حاشـیه جلسـه هـم 
اندیشـی ادارات بهزیستی منطقه 
دو کشـوری بـا موضـوع ضیافـت 
مدیـرکل  بـا  دیـدار  در  و  مهـر 
سـازمان  مردمـی  مشـارکتهای 
معاونیـن  کشـور،  بهزیسـتی 

مشـارکت اسـتانهای خراسـان رضـوی  خراسـان جنوبـی و سیسـتان و بلـو 
چسـتان گفت : سـازمان بهزیسـتی بیشـترین قرابت و ارتباط کاری را با مردم 
جامعـه دارد امـا علیرغـم همـه اقدامات و خدمـات موثری که به انجام رسـانده 
کمتـر توانسـته ارتبـاط بـا مـردم را برنامـه ریـزی نماید. بنـا به گـزارش روابط 
عمومـی بهزیسـتی اسـتان کرمـان عبـاس صـادق زاده در ادامه اظهار داشـت: 
نـه فقـط در اسـتان کرمـان کـه در اغلب اسـتانها خیریـن زیادی وجـود دارند 
کـه دغدغـه مسـائل اجتماعـی را دارنـد امـا نتوانسـتیم متناسـب بـا ایـن نیاز 
دغدغـه اسـتفاده از مشارکتشـان را برنامـه ریـزی و مدیریـت نماییـم. وی در 
ادامـه بـا اشـاره بـه ظرفیتهـای موجود در اسـتان کرمـان از جملـه ظرفیتهای  
اقتصـادی صنعتـی و علمی یادآور شـد: اگر مـا بتوانیم از ظرفیت های اندیشـه 
ای و معنوی موجود درسـت اسـتفاده نماییم قطعاً میتوانیم مشـکالت مسـکن، 

معیشـت، اشـتغال و تحصیـل جامعـه هـدف را حـل نماییـم.

 رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت جنـوب کرمـان خبـر داد: بـا 
دسـتور وزیـر صنعـت، معدن و تجارت مبلـغ 37۸۰ میلیار ریال از تسـهیالت 
۱۶۰ هـزار میلیـارد ریالـی رونـق تولیـد کشـور، بـه صنایـع جنـوب کرمـان 
اختصـاص یافـت. بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان صنعـت، معـدن و 
تجـارت، رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت جنـوب کرمـان در ایـن 
اقتصـاد مقاومتـی و  خصـوص گفـت: در راسـتای اجـرای سیاسـت هـای 
مصوبـات کارگـروه ملـی تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد وزارت صنعـت، معدن 
وتجـارت، دسـتورالعمل اختصـاص مبلـغ ۱۶۰ هـزار میلیـارد ریـال از طـرف 
ایـن وزارت جهـت رونـق تولیـدات داخلـی بـه اسـتانداران و سـازمان هـای 
صنعـت، معـدن وتجارت کشـور ابالغ شـد. وی افـزود: بحمدهلل بـرای صنایع 
جنـوب اسـتان کرمـان نیـز هماننـد سـایر اسـتان های کشـور، با سـهم 2/4 
درصـدی، مبلـغ 37۸۰ میلیـارد ریال تسـهیالت مصوب شـده اسـت که این 
مبلـغ قـادر اسـت تمامـی صنایـع غیر فعـال و نیمه فعـال را به چرخـه تولید 
بازگردانـده، همچنیـن بـا توجـه به امـکان تخصیـص این تسـهیالت به طرح 
هـای بـا پیشـرفت بـاالی ۶۰ درصـدی، ان شـا اهلل رونق مناسـبی نیـز در راه 
انـدازی طـرح هـای جدید ایجاد خواهد شـد. دکتر محمود اسـکندری نسـب 

ادامـه داد: هـدف از ایـن طـرح، کمک به حفظ اشـتغال، افزایـش تولید بنگاه 
هـای تولیـدی کوچـک و متوسـط، راه انـدازی طـرح هـای نیمه تمـام تولید 
و تقویـت تحـرک اقتصـادی از طریـق منابـع بانک ها، اسـت. رئیس سـازمان 
صنعـت، معـدن و تجـارت جنـوب کرمـان افـزود: این تسـهیالت بـه واحدها 
تولیـدی کوچـک و متوسـط تعطیـل و نیمه تعطیـل و طرح هـای نیمه تمام 
دارای پیشـرفت فیزیکـی بـاالی ۶۰ درصـد اختصـاص مـی یابـد. از تمامـی 
متقاضیـان بنـگاه هـای تولیـدی صنعتـی و معدنـی جنـوب کرمـان کـه نیاز 
بـه دریافـت تسـهیالت جهـت راه انـدازی واحـد تولیـدی خـود می باشـند، 
دعـوت می شـود هرچه سـریعتر نسـبت به ثبت نام در سـایت بهیـن یاب به 
آدرس www.behinyab.ir  در قسـمت »تأمیـن مالـی واحدهای تولیدی 
کوچـک و متوسـط و طـرح هـای نیمـه تمـام، در راسـتای سیاسـت هـای 

اقتصـاد مقاومتـی« اقـدام نمایند.

نمایندگی میراث 
فرهنگی جیرفت به 
اداره ارتقا یافت

گفـت:  جیرفـت  فرمانـدار 
نمایندگـی میراث فرهنگی، صنایع 
دسـتی و گردشـگری شهرسـتان 
و  یافـت  ارتقـا  اداره  بـه  جیرفـت 
موجـب خوشـحالی مـردم منطقه 
شـد. به گـزارش ایرنـا احمد امینی 

روش در جمـع خبرنـگاران افـزود: بـا پیگیـری هـای مکـرر و همـکاری مسـئوالن 
کشـوری، اسـتانی و بـا توجه بـه نیاز مبرم منطقه و پتانسـیل های بـزرگ تاریخی، 
سـاختار تشـکیالتی اداره میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری شهرسـتان 
جیرفـت مـورد تصویـب قـرار گرفـت.  وی تصریـح کرد: میـراث فرهنگـی، صنایع 
دسـتی و گردشـگری جیرفـت بعد از گذشـت سـال ها به صـورت نمایندگـی اداره 
می شـد کـه با توجه بـه ظرفیت های شهرسـتان در حوزه های مختلف گردشـگری، 
میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری از نمایندگی به اداره تبدیل شـد. وی 
خاطرنشـان کـرد: وجـود تپه هـای کنارصندل که تاریـخ را تغییر داد و شـهر قدیم 
جیرفت از جمله میراث گرانبهای این منطقه و اشـیاء کشـف شـده از این منطقه، 
نیـاز بـه اداره میـراث فرهنگـی را دوچنـدان کـرد که با تدبیـر دولت تدبیـر و امید 
ایـن مهم میسـر شـد. فرمانـدار جیرفـت گفـت: امیدواریم بـا اسـتقرار اداره میراث 
فرهنگـی بـه امید پروردگار شـاهد گسـترش زیرسـاخت ها در این بخش باشـیم و 

بـه امیـد آن روز کـه تمـدن جیرفـت کلیـد قفـل زوایـای تاریک تاریخ باشـد.

جیرفتصنعت، معدن و تجارتخبر

کرمان ویچ

علیرضـا رزم حسـینی اسـتاندار کرمـان دربـاره آغـاز بـکار 
مجلـس دهـم و انتظـارات دولـت از ایـن مجلس اظهـار کرد: 
مجلـس شـورای  دوره  دهمیـن  نماینـدگان  داریـم  انتظـار 
اسـالمی  تعامـل خوبـی بـا دولـت را در سـالی کـه در پیش 
رو داریـم داشـته باشـند. وی با اشـاره به اجـرای موفق طرح 
مثلث توسـعه اقتصـادی که در دولت تدبیر و امید در اسـتان 
کرمـان انجـام شـد گفت: ایـن طـرح  مبتنی بـر تعامل همه 
ارکان حکومـت در در اسـتان بـود و خواهـد بـود و در ایـن 

طـرح کـه نمایندگان مجلس بـه عنوان یک ضلـع این مثلث 
مـی باشـند، بتوانیـم بـا همـکاری خـود در جهـت توسـعه 
اسـتان قـدم بر می داریـم. رزم حسـینی افزود: خوشـبختانه 
ایـن مثلـث کـه یـک کارنامـه سـه سـاله را در اسـتان دارد، 
موفقیت هـای خوبـی را تاکنـون بهمـراه داشـته اسـت کـه 
بخشـی از آن موافقـت نامـه هـای سـرمایه گـذاری در سـفر 
اخیـر ریاسـت جمهـوری بـه اسـتان کرمـان بـود کـه منجر 
بـه قـرارداد و کلنـگ زنـی ۱۱ هزارمیلیـارد تومـان شـد کـه 

اسـتان را بـه فضای توسـعه بیشـتری سـوق داد. عالـی ترین 
مقـام اجرایـی دولـت در اسـتان کرمـان بـا تاکیـد بـر اینکـه 
طـرح مثلـث توسـعه اقتصـادی در اسـتان کرمـان باعث هم 
افزایـی و هماهنگـی در بیـن همـه ارکان حکومـت از جملـه 
نماینـدگان مجلـس دهـم شـورای اسـالمی کـه جـز ارکان 
حکومـت هسـتند شـده و خواهـد شـد.، افـزود: هـم اکنـون 
وحـدت، هـم افزایـی و هماهنگـی بسـیار خوبـی در اسـتان 
کرمـان اتفـاق افتـاده اسـت و به اقـرار همه فعاالن سیاسـی، 
اقتصـادی و دولتمـردان، خط اعتدالی بوجود آمده در اسـتان 
را تاییـد و بی نظیر اسـت و ریاسـت جمهـوری در کرمان نیز 

بـا صراحـت مسـیر اعتدالـی اسـتان را تاییـد کردند.
اسـتاندار کرمـان بـا بیـان اینکه عـالوه بر حرکتـی که در 
گذشـته صـورت گرفتـه اسـت اکنـون و بـا توجه بـه انتخاب 
در  مقاومتـی  اقتصـاد  پایلـوت  عنـوان  بـه  کرمـان  اسـتان 
کشـور، وظایـف مثلث توسـعه اقتصـادی به ویـژه نمایندگان 
مجلـس شـورای اسـالمی افزایـش پیـدا خواهـد کـرد افزود: 
امیدواریـم بـا حضـور نماینـدگان جدیـد و نمایندگانـی کـه 
مجـددا انتخـاب شـدند بتوانیـم حرکـت توسـعه را مطابق با 
شـرایط گذشـته و فعـال تـر از گذشـته در راسـتای اقتصـاد 

مقاومتـی بـا همگرایـی و هـم افزایـی داشـته باشـیم و در 
چارچـوب مثلث توسـعه اقتصـادی یک سیسـتم مدیریتی با 
تمرکـز همـه ارکان حکومت داشـته باشـیم. رزم حسـینی با 
ابـراز امیـدواری برای هماهنگی بیشـتر اسـتان بـا نمایندگان 
فعلـی مجلـس دهم بـرای رسـیدن به اهـداف نظـام، تصریح 
کـرد: جـا دارد از نماینـدگان اسـتان کرمـان در مجلـس نهم 
شـورای اسـالمی تقدیـر نمـوده و بـرای نماینـدگان اسـتان 
در دهمیـن دوره مجلـس شـورای اسـالمی آرزوی موفقیـت 
کنیم. اسـتاندار کرمـان در خصوص انتخاب اسـتان به عنوان 
پایلـوت اقتصاد مقاومتی گفت: خوشـبختانه شـرایط کنونی 
اسـتان کرمـان از بعـد از انقالب کـم نظیر اسـت و این مهم 
نیـز مبتنی بر سیاسـت هـای دولت تدبیر و امیـد و حمایت 
هـای دیگـر از اسـتان کرمـان اسـت. وی بـا تاکید بـر اینکه 
بـه دنبـال ایجـاد خطـوط اعتبـاری بـرای توسـعه اسـتان و 
توسـعه ملـی و اجـرای اقتصاد مقاومتی در اسـتان هسـتیم، 
خاطـر نشـان کرد: اسـتان کرمـان هم اکنـون فرصت خوبی 
بـرای سـرمایه گذاران اسـت که بـا توجه به انتخاب اسـتان 
کرمـان بـه عنـوان پایلوت اقتصـاد مقاومتی سـرمایه گذاری 

ایسـنا کنند./ 

واکنش استاندار کرمان به آغاز به کار مجلس دهم:

انتظار داریم نمایندگان جدید تعامل خوبی با 
دولت داشته باشند

 خبر

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان خبر داد

سهم 3780 میلیارد ریالی صنایع جنوب 
کرمان از تسهیالت رونق تولید کشور 

1   الریجانی رئیس موقت مجلس شد پزشکیان، نائب رئیس
انتخـاب رئیـس موقـت مجلـس، علـی  بـا شـمارش آرای مربـوط بـه 
الریجانـی همچنـان رئیـس مجلس باقـی مانـد. از مجمـوع 2۸۱ رأی علی 
الریجانـی بـا ۱73 رأی رئیـس موقـت مجلـس دهـم شـد. عـارف دیگـر 

کاندیـدای ریاسـت مجلـس ۱۰3 کسـب کـرد. 
2   اولین تبریک را عارف به الریجانی گفت

ایسـنا نوشـت: علـی الریجانـی رئیـس موقـت مجلـس دهـم شـورای 
اسـالمی بـا اعـالم رأی هیـأت رئیسـه در آغـوش عـارف قـرار گرفـت و 
نماینـده اول تهـران ریاسـت علـی الریجانـی را بـه وی تبریـک گفـت. 

3   جلودارزاده: صدای اصالحات در مجلس دهم شنیده می شود
ایلنـا نوشـت: یـک نماینـده مـردم در مجلـس دهـم گفـت: در مجلـس 
دهـم صـدای مخالفـت اصالح طلبـان مقابـل اتفاقـات درون مجلـس قطعـا 
شـنیده خواهـد شـد و این یعنی فراکسـیون فعـال اصالح طلـب در مجلس 

دارد. وجود 
 سـهیال جلـودارزاده بـا بیان اینکه ما باید سـاختار مدیریتمـان را اصالح 
کنیـم خاطرنشـان کـرد: اینکه افراد غنایـم را قبل از پیروزی تقسـیم کنند 
از جنـگ احـد تـا امـروز موجب شکسـت بـوده اسـت. وقتـی تمرکزمان به 
پسـاتحریم باشـد، برجـام را از دسـت خواهیم داد. منتخب مـردم تهران در 
مجلـس دهـم ضمـن تاکیـد بر اینکـه قـدرت فراکسـیون امید بـاال خواهد 
بـود، گفـت: در مجلـس دهم صـدای مخالفـت اصالح طلبان مقابـل اتفاقات 
نادرسـت درون مجلـس قطعـا شـنیده خواهد شـد و این یعنی فراکسـیون 

فعـال اصالح طلـب در مجلس وجـود دارد.
4   وکیلی خبر داد: عارف برای ریاست دائم نامزد نخواهد شد

عصرایـران نوشـت: نماینـده مـردم تهـران اعـالم کـرد کـه محمدرضـا 
عـارف بـرای ریاسـت دائـم مجلس نامـزد نخواهد شـد. محمد علـی وکیلی 
گفـت: بـا توجه بـه نتایج به دسـت آمـده، آقای عـارف دیگر بـرای انتخاب 

هیـات رئیسـه دائم نامـزد نخواهد شـد. 
وی ادامـه داد: بـه جـز عـارف دیگـر اصـالح طلبـان در انتخابـات هیات 
رئیسـه دائـم شـرکت می کننـد. نماینـده مـردم تهـران در مجلـس دهـم 
تصریـح کـرد: در انتخابـات هیـات رئیسـه احتمـاال علـی مطهـری جـای 
امیرآبـادی را خواهیـم گرفـت و اصـالح طلبـان  بنـده جـای  دهفقـن و 

بیشـتری در هیـات رئیسـه حضـور خواهنـد داشـت.

5   تقسیم کرسی های نایب رئیسی بین دو فراکسیون
خبرآنالیـن نوشـت: از میـان چهـار نامزد نایب رئیسـی مجلس، مسـعود 
پزشـکیان نامزد فراکسـیون امیـد و محمد دهقان نامزد فراکسـیون والیت، 
نایـب رئیـس موقت مجلس دهم شـدند. علي مطهري و مسـعود پزشـکیان 
نامزدهـاي مـورد حمایت فراکسـیون امید بـوده و حمیدرضـا حاجي بابایي 
و محمـد دهقـان نامزدهـاي مـورد حمایـت فراکسـیون والیت بـراي نایب 
رئیسـي موقـت مجلـس دهم بودنـد. باالخره پـس از قریب به یکسـاعت، از 
تریبـون علنـي مجلس اعالم شـد کـه  از میان 27۹ نماینـده حاضر در این 
راي گیـري، پزشـکیان بـا ۱54 راي نایـب رئیـس اول و محمـد دهقـان بـا 
۱3۶ راي نایـب رئیـس دوم شـد. علي مطهري بـا ۱32 راي و حاجي بابایي 

بـا ۱22 راي از حضـور در هیات رئیسـه موقـت بازماندند.
6   50 رایی که به سبد عارف ریخته نشد از آن چه کسانی بود؟

خبرآنالیـن نوشـت: نکتـه جالـب در آراء ریختـه شـده بـه سـبد اصـالح 
طلبـان در ایـن اسـت کـه علیرغم اینکـه عـارف در رقابت بـا الریجانی ۱۰3 
رای کسـب کـرد، امـا مسـعود پزشـکیان در کرسـی نایـب رییسـی مجلـس 
۱54 رای بدسـت آورد. اگرچـه ممکـن اسـت برخي تصور کنند کـه از میان 
اصولگرایـان مجلس هم کسـاني بـه پزشـکیان راي داده اند؛ امـا اصولگرایان 
هـم دو نامـزد اختصاصـي داشـتند )دهقـان و حاجـي بابایـي( و هـم علـي 
مطهـري بـا وجهـه اصولگرایـي بیشـتر بـه آنهـا نزدیک بود تـا پزشـکیان. با 
ایـن اسـتدالل مي تـوان راي پزشـکیان را راي خالص اصـالح طلبان مجلس 
دهـم دانسـت. امـا تنهـا ۱۰3 نفر از این جنـاح و به نوعي اعضاي فراکسـیون 
امیـد به ریاسـت عـارف راي دادنـد. اختالف ایـن  دو راي نشـان مي دهد که 
5۰ تـن از اعضـاي این فراکسـیون، بر خالف راي تشـکیالتي شـب گذشـته 
خـود، بـه ریاسـت علي الریجانـي راي دادنـد. مصطفی کواکبیان هـم بر این 
امـر صحـه گذاشـته و گفتـه اسـت 5۰ نفـر از لیسـت امیـد رای خـود را بـه 
جـای عـارف به سـبد الریجانـی ریختند، بـا ما عکـس یـادگاري گرفتند اما 
سبدشـان را جـاي دیگري گذاشـتند! در انتخابات شـوراي شـهر تهـران نیز 
شـاهد چنیـن رویکـردي از سـوي الهه راسـتگو بودیـم که به جاي محسـن 
هاشـمي بـه محمدباقـر قالیبـاف بـه عنـوان شـهردار راي داد. نتیجـه ایـن 
رویکرد غیرتشـکیالتي او، چنین شـد که راي به اخراجش از حزب اسـالمي 
کار دادنـد. حـال بایـد دیـد کـه فراکسـیون امیـد، 5۰ نفـري که به ریاسـت 

عـارف راي ندادنـد را اخـراج خواهـد کـرد یا نه؟

7   وزیر ارشاد: حج امسال منتفی است
انتخـاب نوشـت: جنتـی وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی بـا اعـالم خبر 
منتفـی شـدن حـج امسـال گفت: تعمـدی از طـرف دولت عربسـتان وجود 
دارد بـرای اینکـه زائـران ایرانـی بـه طور رسـمی نتوانند امسـال تمتع را به 

جـای آورنـد، لـذا الزم بـود ما نیـز صریحـاً اعالم موضـع کنیم.
8   پاسخ حسین اهلل کرم در باره فحاشی به آیت اهلل هاشمی 

رفسنجانی در سخنرانی وی
شـرق نوشـت: در چندیـن تمـاس تلفنـی و پیامکـی بـا حسـین اهلل کرم 
سـخنران مراسـم خرم آباد از او پرسـیدیم محور سـخنرانی شـما چه بود و 
آیا به خانواده هاشـمی توهینی شـد؟ او در ابتدا خواسـتار فرسـتادن کتبی 
سـؤاالت شـد. بعد از فرسـتادن سـؤاالت، اهلل کرم سـؤاالت را »در شأن یک 
خبرنـگار« ندانسـت و بـا اعـالم اینکـه »شـما می خواهیـد مـن را بازجویی 
کنید«، خواسـتار سـؤاالت دیگری شـد کـه به گفته او »دقـت الزم و جالب 
و روشـن کننده داشـته باشـد«، امـا بـاز هـم در جواب سـؤال های »شـرق« 
کـه پرسـیده بودیـم، آیـا درگیـری رخ داده اسـت و درگیـری از کجـا آغاز 
شـد؟ گفت سـؤاالت شـما کلی و غیرشـفاف اسـت، برای من جذاب نیست 

و انگیـزه پاسـخ گویی را می گیـرد.
9   پلیس فتا: حمالت هکری اخیر به ایران، کار عربستان بود نه 

داعش
انتخـاب نوشـت: سـردار هادیانفر رئیس پلیـس فتا اعالم کـرد: 4 خرداد 
حملـه سـایبری 3 کشـور بـا هدایـت هکـری در عربسـتان را رصـد کردیم 
کـه هـدف آن مرکـز آمار ایران بـود. وی افـزود: عنوان این هکـر دااف بوده 
کـه برخـی از شـبکه ها آن را داعـش عنـوان کـرده بودنـد کـه ارتباطـی با 
داعـش نـدارد ایـن هکر دارای سـابقه هک بـوده و فرد از طریـق پلیس فتا 

شناسـایی شـده است.
10   انتقاد رئیس پدافند غیرعامل از دولت احمدی نژاد: در 

مورد تحریم ها هشدار دادیم، اما پاسخ دادند دنیا نمی تواند 
خود را از ما بی نصیب کند

ایسـنا نوشـت: سـردار غالمرضا جاللی رئیس سـازمان پدافنـد غیرعامل 
کشـور گفـت: پیـش از تحریم هایـی کـه در دولـت قبلـی رخ داد، مـا بـه 
مسـووالن دولـت وقت گوشـزد کردیم که دشـمن درصـدد انجـام اقدامات 
تحریمـی در حـوزه نفـت و گاز اسـت امـا کسـی بـه ایـن موضـوع توجهی 
نکـرد. وقتـی بـه دولتمـردان سـابق گفتیـم کـه در حـوزه نفـت در حـال 
تحریـم هسـتیم بـه ما پاسـخ دادنـد که دنیـا نمی توانـد خـود را از نفت ما 

بی نصیـب کنـد امـا دیدیـم کـه تحریم هـا انجام شـد.
11   وکیل جوانفکر: به رای دادگاه امیدوار هستیم

ایلنـا نوشـت: قهرمـان شـجاعی وکیـل علـی اکبـر جوانفکـر با اشـاره به 
جلسـه دادگاه علی اکبـر جوانفکـر عنوان کرد: این جلسـه در شـعبه ۱۰57 
دادگاه کارکنـان دولـت و بـه ریاسـت قاضـی حیـدری برگـزار شـد و ما در 
ایـن جلسـه به شـکل کامل دفاعیـات خود را مطـرح کردیم. او بـا تاکید بر 
اینکـه بـه نتیجه دادگاه بسـیار امیدوار هسـتیم، گفـت: اتهـام موکلم تمرد 
در برابـر مامـوران قضایی قید شـده بود و این پرونده با شـکایت دادسـتانی 
تهـران در شـعبه مذکـور بـه ریاسـت قاضـی حیدری مـورد رسـیدگی قرار 

گرفت.
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معدن

یادداشت

بهشت معادن نیازمند 
سرمایه گذاری

سارا اصغری- روزنامه نگار
سـرمایه به عنـوان یکـی از ارکان ناگزیـر بـرای 
توسـعه بخـش معـدن به شـمار مـی رود، چراکـه 
حـوزه  ایـن  در  رکـود  سـرمایه گذاری  بـدون 
مسـیری بـرای خـروج نمی یابـد. در ایـن میـان 
ریسـک بـاالی فعالیت هـای معدنـی باعـث شـده 
تمایـل  بخـش خصوصـی  فعـاالن  ایـران  در  تـا 
کمتـری بـرای ورود به بخـش اکتشـافات معدنی 
و اسـتخراج آن داشـته باشـند. از سـوی دیگـر 
در  معدنـی  ظرفیت هـای  بـودن  ناشـناس  نیـز 
ایران سـبب شـده اسـت کـه یکـی از بسـترهای 
الزم بـرای ورود سـرمایه گذاران خارجـی آنچنـان 
فراهـم نشـود.  بنابرایـن شناسـایی ظرفیت هـای 
سـرمایه گذاری  جهـت  در  اسـتان ها  معدنـی 
داخلـی و خارجـی باید یکـی از اولویت های دولت 
به شـمار رود تـا بتـوان به بهترین شـکل ممکن از 
ایـن سـرمایه های خـدادادی بهره گرفـت. به ویژه 
اینکـه در سـال های اخیـر اقتصـاد نفتـی باوجود 
کاهـش قیمـت نفـت و شـوک های آن، نفس های 
آخـر خـود را می کشـد. از ایـن رو در نخسـتین 
گام بـرای خـروج از اقتصـاد نفتـی، بایـد معرفـی 
درسـتی از ایـن ظرفیت هـا بـرای سـرمایه گذاران 
خارجـی و حتی سـرمایه گذاران داخلـی ارائه داد 
در  را  الزم  همکاری هـای  زمینه هـای  بتـوان  تـا 

ایـن راسـتا فراهـم کرد.

از آنجـا کـه کرمـان یکـی از معدن خیزتریـن 
در  بایـد  مـی رود  به شـمار  کشـور  اسـتان های 
معرفـی ظرفیت هـای معدنـی ایـن اسـتان بیـش 
از پیـش اهتمـام ورزیـد. اسـتان کرمـان از لحاظ 
تنـوع معـادن مقـام نخسـت کشـور را بـه خـود 
اختصـاص داده کـه دارای سـهم قابـل توجهی از 
ذخایـر شناخته شـده معـادن فلـزی و غیرفلـزی 
اسـت. ایـن اسـتان بـا دارا بـودن معـادن مـس، 
زغال سـنگ، آهن، سـرب، روی، کرمیـت، منگنز، 
تیتانیـوم و انواع سـنگ های سـاختمانی و تزئینی 
کشـور  معدنـی  اسـتان های  غنی تریـن  جـزو 
به شـمار مـی رود. در حـال حاضـر اسـتان کرمان 
امـور  معـاون  حسـینی نژاد،  مهـدی  گفتـه  بـه 
معـادن سـازمان صنعـت، معدن و تجارت اسـتان 
کرمـان، اسـتخراج سـاالنه بیـش از ۶۰ میلیـون 
تـن در قالـب 42 نـوع مـاده معدنـی، 2۱درصـد 
اسـتخراج مـواد معدنـی کل کشـور را بـه خـود 
اختصـاص داده اسـت. معـادن اسـتان کرمـان در 
تامیـن مـواد اولیه مـورد نیاز صنایع کشـور نقش 

ارزنـده ای برعهـده دارنـد،
آهـن،  سرشـار  معـادن  کـه  به گونـه ای 
چرخ هـای  فلـزات  دیگـر  و  مـس  زغال سـنگ، 
صنعـت اسـتان و تـا حـدی کشـور را بـه گردش 
درمی آورنـد.  منابـع مـس سرچشـمه کرمـان به 
گواهـی کارشناسـان از غنی تریـن و خالص تریـن 
معـادن مـس در جهـان به شـمار می رود. اسـتان 
به شـمار  کشـور  اسـتان  معدنی تریـن  کرمـان، 
مـس  معـدن  آن  معـادن  عمـده  کـه  مـی رود 
معـدن  سـیرجان،  گل گهـر  معـدن  سرچشـمه، 
زغال سـنگ کرمـان و معـدن آهـن جالل آبـاد و 

اسـت. فاریـاب  معـادن 
اسـتان  در  یادشـده  معدنـی  ذخایـر  ایـن  از 
کرمـان 44درصـد آن مربـوط بـه ذخایـر مـس، 
3۶درصـد آن آهـن و مابقـی آن مربـوط بـه مواد 
معدنـی دیگـر اسـت. از ایـن رو بـا توجـه بـه این 
منابـع معدنـی خـدادادی در ایـن اسـتان، لقـب 
درخـور  لقـب  به درسـتی  زمین شناسـی  بهشـت 
و شایسـته ای اسـت. البتـه مسـئله قابـل توجـه 
تاکیـد بـر ایـن نکته اسـت کـه چنین بهشـتی را 
نمی تـوان بـدون سـرمایه گذاری رها کـرد. چراکه 
پهنه هـای اکتشـافی ایـن اسـتان مربـوط بـه 3۰ 
تا 4۰ سـال گذشـته است. اکتشـافات این استان 

اسـت. کالن  سـرمایه گذاری های  نیازمنـد 
اسـتان  ایـن  معـادن  اسـتخراج  روش هـای 
گذشـته،  سـال های  تحریم هـای  وجـود  بـا  نیـز 
نیازمنـد دانـش روز اسـت. بسـیاری از تجهیـزات 
و ماشـین آالت در حـوزه معدن فرسـوده شـده اند 
کـه صدالبتـه در این زمینه باید فنـاوری روز دنیا 
را بـه کار بسـت تا بتوان بهترین میـزان بهره وری 
را از ایـن معـادن گرفـت.  حضور سـرمایه گذاران 
احسـاس  شـدت  بـه  مـا  معـادن  در  خارجـی 

می شـود.
بـا ورود آنهـا عـالوه بـر تزریـق منابـع مالـی، 
انتقـال فنـاوری و دانـش فنی نیز انجام می شـود. 
بـا ورود سـرمایه گذاران خارجی بایـد این فرصت 
را غنیمـت شـمرد و بـا شناسـایی معادن اسـتان 
سـرمایه گذاران  پـای  بیشـتر  هرچـه  کرمـان 
خارجـی همـراه با فنـاوری و دانـش روز را به این 
بهشـت زمین شناسـی بـاز کرد./ گسـترش صمت

پیـام ما- اسـتان کرمان را بهشـت معادن ایـران می دانند. 
هفـت درصـد ذخایـر معدنـی کشـور و مجموعـه ای غنـی از 
ذخایـر 4232 مـاده معدنـی در ایـن اسـتان پهنـاور وجـود 
دارد و سـاالنه حـدود ۶۰ میلیـون تـن انـواع مـواد معدنی از 
کرمـان برداشـت می شـود. اشـتغال حـدود 2۱ هـزار نفر در 
بخـش معـدن اسـتان کرمـان نشـان از جایـگاه پررنـگ این 
بخـش در میـان دیگـر حوزه هـا در کرمـان دارد امـا تاکنون 
آنطـور که باید پتانسـیل معدنی کرمان معرفی نشـده اسـت. 
عـالوه بـر ایـن، مشـکالتی همچـون رکـود بخش معـدن در 
سراسـر کشـور موجب شـده تـا حوزه معـدن در کرمـان هم 
در سـال هـای اخیـر بـا مشـکالتی مواجه شـود. یکـی از راه 
هـای خارج شـدن از رکود و همچنین معرفی پتانسـیل های 
معدنـی کرمـان و جـذب سـرمایه گـذار، برگزاری نمایشـگاه 
هـای بیـن المللـی اسـت. یکـی از همین نمایشـگاه هـا قرار 
اسـت کمتر از دو ماه دیگر در کرمان برگزار شـود. نمایشـگاه 
بیـن المللـی معـدن، صنایع معدنی، فـرآوری مـواد معدنی و 
تجهیـزات وابسـته و دومیـن نمایشـگاه بیـن المللی ماشـین 
آالت معدنـی و راه سـازی از 22 لغایـت 25 تیرمـاه سـال 
جـاری در محـل دائمی نمایشـگاه هـای بین المللـی کرمان 
برگـزار خواهد شـد. مجـری برگزاری این نمایشـگاه شـرکت 
رسـتاک پادویـژن اسـت. ایـن شـرکت اگرچـه در سـال ۹۱ 
بـا هـدف برگـزاری همایـش و نمایشـگاه، اعـزام و دعـوت از 
هیـات هـای تجـاری در حـوزه معـدن و متالـوژی و سـیمان 
تاسـیس گردیـده امـا مدیـر آن نزدیـک به ۱5 سـال سـابقه 
در برگزاری نمایشـگاه های تخصصی معدن دارد. در حاشـیه 
گردهمایـی فعـاالن حـوزه معـدن در هتـل پـارس کرمـان با 
محمـود بندرچـی مدیرعامـل شـرکت رسـتاک پادویژن هم 

صحبت شـدیم.
 چه شـد کـه تصمیم گرفتیـد چهارمین نمایشـگاه 
بیـن المللی معدن را در اسـتان کرمـان برگزار کنید؟

همانطـور کـه مـی دانیـد اسـتان کرمـان قطـب معـادن 
ایران اسـت و این اسـتان را بهشـت معادن کشـور می دانند. 

کرمـان پتانسـیل هـای زیـادی در حـوزه معـدن دارد و بـه 
اعتقـاد مـا اگـر قرار باشـد نمایشـگاهی بین المللـی در حوزه 
معـدن در کشـور برگزار شـود، کرمـان باید در اولویت باشـد. 
اینطـور بگویـم که اسـتان کرمان بـه دلیل قابلیـت هایی که 
در حـوزه معـدن دارد، بایـد مهـد برگـزاری نمایشـگاه هـای 

باشـد. معدنی 
 از چـه زمانـی تصمیـم گرفتید این نمایشـگاه را در 

کنید؟ برگـزار  کرمان 
مـا از سـال گذشـته در حـال رایزنـی بـرای برگـزاری این 
نمایشـگاه در اسـتان کرمـان بودیـم. آذرمـاه سـال ۹4 بـود 
کـه با شـرکت نمایشـگاه هـای بیـن المللی جنوب شـرق به 
توافـق رسـیدیم. از همـان زمـان تالشـمان را بـرای برگزاری 
هرچـه بهتر نمایشـگاه آغاز کردیـم. بهمن ماه بـود که اولین 
جلسـه را بـا فعـاالن معـدن اسـتان برگـزار کردیـم و هفتـه 

گذشـته هـم دومین جلسـه برگزار شـد. 
 تاکنون استقبال از نمایشگاه چگونه بوده؟

ایـن  از  خارجـی  هـای  شـرکت  اسـتقبال  خوشـبختانه 
نمایشـگاه بسـیار خـوب بـوده اسـت. تـا امـروز ۱2 شـرکت 
خارجـی بـرای حضـور در ایـن نمایشـگاه بـا مـا بـه توافـق 
رسـیدند. شـرکت هـای معدنـی داخلـی هم اسـتقبال خوبی 
داشـتند. فعـال 73 شـرکت داخلـی بـا ما بـه توافق رسـیدند. 
البته از این 73 شـرکت تنها چهار شـرکت کرمانی هسـتند. 
همانطـور کـه می بینید متاسـفانه هنوز حضور شـرکت های 
کرمانـی در ایـن نمایشـگاه آنطـور کـه بایـد نیسـت. این در 
حالی اسـت که کرمان قطب معدن کشـور اسـت و دوسـتان 
بایـد قـدر ایـن فرصت گـران بهـا را بداننـد. البتـه امیدواریم 
بـا برگـزاری جلسـاتی که در پیش اسـت، تعداد این شـرکت 

ها بیشـتر شـود.
 بـه طـور دقیـق از کـدام کشـورهای خارجـی در 
نمایشـگاه بیـن المللـی معـدن کرمـان حضـور پیدا 

کنند؟ مـی 
ایـن  در  چیـن  و  فرانسـه  روسـیه،  ترکیـه،  کشـورهای 

نماینـده  همچنیـن  کننـد.  مـی  پیـدا  حضـور  نمایشـگاه 
کشـورهای کـره جنوبی، آلمـان و ایتالیا هم حضـور خواهند 

داشـت.
 قطعـا بـرای برگزاری نمایشـگاه به این شـکل، نیاز 

بـه حمایت داریـد. از ایـن نظر وضع چطور اسـت؟
هـم حمایـت مثبـت داشـته ایـم و هـم عـدم حمایـت. 
مـی توانـم اینطـور بگویـم کـه تاکنـون سـازمان صنعـت، 
معدنـی  مـواد  تولیـد  و  تهیـه  کرمـان،  تجـارت  و  معـدن 
ایـران، شـرکت ملـی مس ایـران، سـازمان نظام مهندسـی 
معـدن ایـران، خانه معـدن ایـران، انجمن تولیـد کنندگان 
و  راهسـازی  سـنگین،  آالت  ماشـین  کننـدگان  وارد  و 
معدنـکاران  کارفرمایـی  انجمـن صنفـی  و  ایـران  معدنـی 
سـرب و روی ایـران بـرای برگـزاری ایـن نمایشـگاه بـا مـا 

همـکاری کـرده انـد.
 اسـتاندار کرمان تاکیـد زیادی بر معرفی پتانسـیل 
هـا و ظرفیـت هـای اسـتان کرمـان در حـوزه هـای 
مختلـف از جمله معـدن دارد. بـا اسـتانداری کرمان 
هـم در ایـن راسـتا صحبـت کـرده ایـد؟ احتمـال 
حمایـت اسـتانداری از برگزاری این نمایشـگاه وجود 

دارد.
بیشـتری  تعامـل  کرمـان  اسـتانداری  بـا  داریـم  سـعی 

داشـته باشـیم. متاسـفانه تاکنون نتوانسـته ایم جلسـه ای با 
مسـئوالن اسـتانداری داشـته باشـیم اما برای این موضوع در 

هسـتیم. تالش 
 در صحبـت هایتـان گفتید که اسـتقبال شـرکت 
هـای کرمانی از ایـن نمایشـگاه تاکنـون آنطور که 
انتظـار داشـتید نبـوده. شـاید ایـن موضـوع بـه 
ایـن دلیـل باشـد کـه اطـالع کافـی از موضوعاتی 
کـه در نمایشـگاه بیـن المللـی معـدن ارائـه مـی 
شـود وجود نـدارد. کمـی در این خصـوص توضیح 

 . یید ما بفر
 اکتشـاف معـادن، اسـتخراج و بهـره بـرداری، فـرآوری 
مـواد معدنـی، ماشـین آالت، تجهیـزات حفاری، سـنگ های 
سـاختمانی و تزئینـی، تجهیـزات خردایـش و فـرآوری مـواد 
معدنـی، آزمایشـگاه ها و ... از جملـه موضوعات و محصوالتی 
هسـتند کـه در ایـن نمایشـگاه ارائـه مـی شـوند. همچنیـن 
برنامـه هـای جنبـی هم بـرای این نمایشـگاه در نظـر گرفته 
ایـم. کارگاه آموزشـی چهـار روزه عیب یابی و نحـوه راهبری 
اسـتاندارد مدارهـای خردایـش بـه اسـتادی دکتـر یحیایـی 
اسـتاد دانشـگاه در اسـترالیا و همایش فرصت های سـرمایه 
گـذاری در معـدن و صنایـع معدنـی اسـتان کرمـان از جمله 

ایـن برنامـه ها هسـتند.

بندرچی مجری برگزاری نمایشگاه بین المللی معدن کرمان در گفت و گو با پیام ما:

کرمان باید مهد برگزاری نمایشگاه های 
معدنی باشد

    خبر

مسـئوالن  و  فعـاالن  گردهمایـی 
فـرآوری  و  معدنـی  صنایـع  معـدن، 
کشـور  شـرق  جنـوب  معدنـی  مـواد 
پـارس کرمـان  روز گذشـته در هتـل 
بـا هـدف حضـوری فعـال و حداکثری 
در نمایشـگاه معدنـی کرمـان با حضور 
جمعـی از فعـاالن بخش معدن اسـتان 
کرمان برگزار شـد. چهارمین نمایشـگاه بیـن المللی معدن، 
صنایـع معدنـی، فـرآوری مـواد معدنـی و تجهیزات وابسـته 
و دومیـن نمایشـگاه بیـن المللـی ماشـین آالت معدنـی و 
راه سـازی از 22 لغایـت 25 تیرمـاه سـال جـاری در محـل 
دائمـی نمایشـگاه هـای بیـن المللی کرمـان برگـزار خواهد 
شـد. مجـری برگـزاری این نمایشـگاه شـرکت رسـتاک پاد 
هـم  گذشـته  روز  گردهمایـی  میزبانـی  کـه  اسـت  ویـژن 

برعهـده ایـن شـرکت بـود.
شرکت های بزرگ معدنی کرمان 

در نمایشگاه حضور پیدا کنند
معـاون امـور معـدن و صنایـع معدنـی سـازمان صنعـت، 
معـدن و تجـارت اسـتان کرمـان در ایـن گردهمایـی گفت: 
ضعـف بزرگـی اسـت کـه یـک نمایشـگاه بزرگی قرار اسـت 
برگـزار شـود اما شـرکت های بـزرگ معدنی مـا حضور پیدا 
نمـی کنند. مهدی حسـینی نـژاد افزود: باید راهـکاری پیدا 
شـود. مـا بـه عنوان بخـش دولتـی تاکنون کمک کـرده ایم 
و هرجـور دیگـر هـم بتوانیـم کمک دهیم، حتمـا کمک می 
کنیـم. وی بـا اشـاره بـه بزرگـی نمایشـگاه معدنـی کرمـان 
اظهـار داشـت: تاکنـون در این سـطح نمایشـگاه نداشـتیم. 
حتمـا پیشـنهاد می کنم شـرکت هـای بزرگ مثـل میدکو 
حتمـا حضـور پیـدا کننـد. ایـن مسـئول دولتـی بـر لـزوم 
ایجـاد کمیتـه ای به منظـور برنامه ریزی اجرایـی برای این 
نمایشـگاه تاکیـد کـرد و گفـت: پیشـنهادم ایـن اسـت کـه 
هرچـه سـریع تـر ایـن کمیتـه تشـکیل شـود تا با شـرکت 
هـای مختلـف رایزنی کند. حسـینی نـژاد در بخش دیگری 
از سـخنانش عنـوان کـرد: عـدم تبلیغـات کافـی بـرای این 
نمایشـگاه تـا حـدودی مشـکل بوجـود آورده اسـت. چـون 
بـه زمـان برگـزاری نمایشـگاه نزدیک مـی شـویم، عملیات 
اجرایـی برگـزاری باید از همیـن امروز کلید بخـورد. معاون 
امـور معـدن و صنایـع معدنـی سـازمان صنعـت، معـدن و 
اسـت  قـرار  اگـر  کـرد:  تصریـح  کرمـان  اسـتان  تجـارت 
نمایشـگاه بـه صـورت غیرقابـل قبولـی ارائـه شـود، برگـزار 
نشـود بهتـر اسـت بـه همیـن دلیـل بایـد از همیـن امـروز 
بـا صـدا و سـیما هماهنـگ شـود. تاکیـد من این اسـت که 
کمیتـه یـاد شـده حتما تشـکیل شـود تـا ارتباطـات برقرار 
شـود. دانشـگاه هـم که اعـالم آمادگـی کـرده. وی در پایان 
گفـت: برنامـه ریـزی اجرایـی بایـد هرچه سـریع تر شـروع 

. شود
باید حضور کرمانی ها در این نمایشگاه بیشتر شود

رییس کمیسـیون صنعـت و معدن اتـاق بازرگانی هم در 
ایـن گردهمایـی گفـت: شـرکت در نمایشـگاه هـا و معرفی 
توانمنـدی هـا بـه خـروج از رکـود بخـش مهـدن و صنایـع 
معدنـی کمـک می کند. عبـاس جبالبارزی افزود: متاسـفانه 
علـی رغـم اینکـه کرمـان بهشـت معـادن اسـت، از طـرف 
کرمانـی هـا اسـتقبال خیلـی خوبی از این نمایشـگاه نشـده 

اسـت. وی اضافـه کـرد: شـرکت برگـزار کننـده نمایشـگاه 
ایـن  از  غیربومـی  هـای  شـرکت  اسـتقبال  اسـت  معتقـد 
نمایشـگاه زیـاد بـوده امـا از اسـتان کرمـان کـه یـک قطب 
معدنـی اسـت متاسـفانه اسـتقبال خوبی نشـده و فعال فقط 
گل گهـر و مس قصد شـرکت دارنـد. وی با بیان اینکه ما در 
اتـاق تصمیـم گرفتیـم جلسـه ای بگذاریم تـا فعالین بخش 
معـدن جمـع شـوند اظهـار داشـت: مـا مـی گوییـم رکـود 
وجـود دارد و توجـه ویژه ای به معدن اسـتان نشـده اسـت. 
ایـن نمایشـگاه محلـی اسـت که می تـوان مذاکـرات خوبی 
انجـام داد و فرصـت هـای سـرمایه گـذاری در آن وجـود 
دارد پـس بایـد شـرکت کنیـم. رییـس کمیسـیون صنعـت 
و معـدن اتـاق بازرگانـی اتـاق بازرگانـی همچنیـن تاکیـد 
کـرد کـه بایـد حضـور کرمانـی هـا در ایـن نمایشـگاه بایـد 
بیشـتر شـود. جبالبـارزی افـزود: از ایـن فرصت که شـرکت 
هـای خارجـی بـه کرمان مـی آیند بایـد اسـتفاده کنیم که 
این موضوع مسـتلزم مشـارکت بـاالی بخش معـدن کرمان 
در ایـن نمایشـگاه اسـت. وی در پایـان اظهاراتش بـا تاکید 
براینکـه خـوب نیسـت شـرکت کننـدگان از دیگـر اسـتان 
هـا بیشـتر از اسـتان بهشـت معـادن ایـران باشـد، اظهـار 
داشـت: یک اسـتان معدنـی میزبان برگزاری یک نمایشـگاه 
بـزرگ معدنـی اسـت. کرمـان بایـد حضـور پررنگـی در این 

نمایشـگاه داشـته باشد. 
باید به بهترین شکل از فرصت برگزاری نمایشگاه 

استفاده شود
ایـن  در  هـم  پادویـژن  رسـتاک  شـرکت  مدیرعامـل 
گردهمایـی ضمـن ارائـه گـزارش کار بـه حاضـران، اظهـار 
داشـت:  تخصـص ما در برگزاری نمایشـگاه هـای تخصصی 
در حوزه معدن، متالوژی و سـیمان اسـت. محمود بندرچی 
هـدف از برگـزاری ایـن نمایشـگاه را تجهیـز و توسـعه بازار 
بـرای معـادن دانسـت و افزود: در کنـار نمایشـگاه می توان 
همایـش فرصـت هـای سـرمایه گـذاری را برگـزار کـرد اما 
متاسـفانه اسـتقبال کـم رنگ شـرکت های معدنـی کرمان، 
باعـث رنـج من اسـت. همـه قبـول داریم که کرمان بهشـت 
معـادن ایـران اسـت اما بایـد برندسـازی هم صـورت گیرد. 
یکـی از بهتریـن راه هـا بـرای برندسـازی، همیـن برگزاری 
نمایشـگاه اسـت. وی تصریـح کـرد: بایـد بـه بهترین شـکل 
ممکـن از ایـن فرصـت بهـره ببریـم و ایـن را بدانیـد اگر ما 
نتوانیـم بـا کمـک هـم نمایشـگاه خوبـی را برگـزار کنیـم، 
شـرکت هـای دیگـر هـم بعیـد مـی دانـم بتواننـد انجـام 
دهنـد. بندرچـی بـا اشـاره بـه اینکه شـرکت هـای خارجی 
5۰۰ متـر غرفـه اجاره کرده اند، اظهار داشـت: این شـرکت 
هـا بـرای اولیـن بـار اسـت کـه بـه ایـران ورود مـی کنند و 
فکـر مـی کنـم فرصـت خوبـی بـرای جـذب سـرمایه گذار 
باشـد. مدیرعامـل شـرکت رسـتاک پادویـژن با بیـان اینکه 
نمایشـگاه زیـر ۱۰ هزار متر مربع توجیه نـدارد، عنوان کرد: 
اگـر غرفـه گذار خارجی نداشـتیم برای ما سـودی نداشـت. 
حـاال کـه خارجـی هـا هسـتند، کرمانی ها چـرا نباشـند. از 
سیسـتان و بلوچسـتان دیـروز غرفـه گـذار آمده اسـت. چرا 
از کرمـان نبایـد غرفه گـذار باشـد؟ وی در ادامه ضمن ادای 
توضیحاتـی در رابطـه بـا اطـالع رسـانی نمایشـگاه از طریق 
مکاتبـه بـا شـرکت های معدنی جنوب شـرق کشـور، گفت: 
در کرمـان تاکنـون در ایـن اشـل نمایشـگاه معدنـی برگزار 

نشـده اسـت کـه بگویند کـه قبال خـوب نبـوده و نیایند. ما 
بـه دنبـال کمـک گرفتن هسـتیم تا نمایشـگاه بهتـر برگزار 
شـود. هـدف ما کرمان نیسـت و هدف جنوب شـرق کشـور 
اسـت. از کرمـان و جنـوب کرمـان گرفتـه تـا سیسـتان و 
بلوچسـتان و یـزد. بندرچـی افـزود: دکتـر یحیایـی اسـتاد 
دانشـگاه در اسـترالیا هـم بـرای برگـزاری کارگاه چهار روزه 
بـه کرمـان می آیـد. وی در بخـش دیگری از سـخنانش در 
پاسـخ بـه سـواالتی در رابطـه بـا اطـالع رسـانی نمایشـگاه 
گفـت: مـا در بحـث اطـالع رسـانی بیـن المللـی مشـکلی 
نداریـم. در یکـی از نمایشـگاه هـای بـزرگ معدنـی جهـان 
در آلمـان، این نمایشـگاه را مطرح کردیم. در سـطح کشـور 
هـم از نظـر اطالع رسـانی مشـکل نداریم. تمام سـایت های 
معتبـر معدنـی داخـل کشـور، بنر نمایشـگاه را روی سـایت 
قـرار داده انـد. در کرمـان امـا کمی مشـکل وجـود دارد که 
امیدواریـم بـا کمـک شـما مشـکل حـل شـود. مدیرعامـل 
شـرکت رسـتاک پادویـژن در پایـان عنـوان کـرد:  کرمـان 
بایـد مهـد نمایشـگاه هـای معدنـی باشـد. ایـن نمایشـگاه 
خـاص اسـت و بایـد قدر آن دانسـته شـود. باید بـه بهترین 
شـکل ممکـن و آبرومندانـه کار جلـو رود و در ایـن راه بـه 

کمـک همـه نیـاز داریم.
پیمـان سـالجقه دبیـر کمیته معـدن کمیسـیون صنعت 
و معـدن اتـاق بازرگانـی کرمـان هـم در این نشسـت گفت: 
بایسـتی راهـکاری پیـدا شـود که چـرا برخی شـرکت های 
بـزرگ حضـور پیـدا نکردند. وقتی یک شـرکت حضـور پیدا 
مـی کند که برایش آورده داشـته باشـد. وی افـزود: من هم 
فکـر مـی کنم بهتر اسـت هرچه سـریع تر کمیتـه ای برای 

رایزنی بیشـتر ایجاد شـود. 
حمیـد نیـک نفـس مدیـر دفتـر کرمـان شـرکت فـوالد 
هلدینـگ خاورمیانـه )میدکـو( هـم در ایـن نشسـت گفـت 
کـه تـالش خـود را برای حضـور این شـرکت در نمایشـگاه 
معدنـی کرمـان انجـام مـی دهـد. ایـرج فـالح مدیرعامـل 
نمایشـگاه  در  حضـور  از  هـم  کرمـان  زغالسـنگ  شـرکت 
معدنـی کرمـان خبـر داد. در ایـن جلسـه همچنیـن کمیته 
ای بـرای تعامـل و رایزنـی بیشـتر بـا شـرکت هـای معدنی 
اسـتان کرمان تشـکیل شـد و اعضـای این کمیته مشـخص 
شـدند. شـایان ذکر اسـت قـرار شـد هماهنگی هایـی برای 
حضـور وزیـر صنعـت و یـا معـاون وی در ایـن نمایشـگاه از 
طریـق صنعـت و معـدن و تجـارت اسـتان کرمـان صـورت 

. د گیر

در گردهمایی فعاالن و مسئوالن معدن، صنایع معدنی و فرآوری مواد معدنی کرمان تاکید شد

حضور پررنگ کرمان در 
نمایشگاه بین المللی معدن

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir

در گردهمایی فعاالن و مسئوالن 
معدن، صنایع معدنی و فرآوری 
مواد معدنی جنوب شرق کشور که 
روز گذشته در هتل پارس کرمان 
برگزار شد، بر حضور پررنگ شرکت 
های معدنی کرمان در چهارمین 
نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع 
معدنی، فرآوری مواد معدنی و 
تجهیزات وابسته و دومین نمایشگاه 
بین المللی ماشین آالت معدنی 
و راه سازی که از 22 لغایت 25 
تیرماه سال جاری در محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی کرمان 
برگزار می شود، تاکید شد.
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داستان

بـا  نسـبتی  چـه  شـما  ابراهیمـی،  آقـای  جنـاب   
داریـد؟ مالکـی  خـان  امیرسـعید 

بنـده نتیجـه امیرسـعیدخان هسـتم کـه از سـوی مـادر 
نسـبم بـه ایشـان مـی رسـد. مرحـوم امیرسـعید خـان پـدر 
بـزرگ مـادری بنـده مـی باشـند. پـدر بـزرگ مـادری ام آقای 
جهانگیرخـان از نـوادگان امیر سـعید خـان بزرگ می باشـند. 
نسـب و طایفـه امیر سـعید خان به مالک اشـتر نخعی سـردار 
لشـکر اسـالم و یـار و یـاور امیر مومنـان علی علیه السـالم می 
رسـد. ایـن طایفـه در زمان امـام رضا)ع(، از مشـهد کـوچ داده 
مـی شـوند. به ایـن منطقه،  بـرای آرام کردن مـردم جنگجوی 
ایـن محل، سـال هـا می مانند. طایفه گسـترش پیـدا می کند 

تـا امیرسـعید خـان پا بـه دوران می گـذارد. 
 چـرا علیه امیرسـعید خـان این همه شـایعه پراکنی 

های وحشـتناک شـده است؟ 
یکی از ابزارها و شـگردهای اسـتعمارگران، به ویژه انگلیس، 
ایـن بـوده کـه به وسـیله عوامـل خود، بـه تخریب چهـره های 
ملـی رو مـی آوردنـد، تا پـس از تخریب و تضعیف آنها، دسـت 
نشـاندگان خودشـان را به جای آنها بر مسـند قدرت بنشـانند.

 قلعه سعیدخان به وسیله چه کسی ساخته شد؟ 
این دژ به وسـیله پدربزرگ امیرسـعیدخان سـاخته شـد که 

امیرسـعیدخان آن را گسترش داد.   
 از رفتار و اخالق امیرسعیدخان بگویید؟ 

امیرسـعید خـان و پـدران و اجـدادش بـا خوبـی کـردن در 
میـان مردمـان پایـدار مانـده اند. بـه ویـژه امیرسـعیدخان که 
بسـیار دالور و سلحشـور بـوده و بـا زیـر دسـتان بـه مهربانـی 
رفتـار مـی کـرده اسـت. منطقه ای کـه آنها آبـاد کـرده بودند 
چنـد صـد کیلومتـر مربـع می باشـد، کـه در این زمـان با این 
همـه ماشـین آالت کشـاورزی کاری اسـت بسـیار مشـکل، 
چـه رسـد در آن زمـان کـه فقـط نیـروی انسـانی بوده اسـت. 
مباشـران بیـان می کنند که وقتـی محصوالت و یـا دامپروری 
کـه به دسـت می آمده، اول ایشـان سـهم بینوایـان را می داده 
کـه شـامل؛ یتیمـان، سـالخوردگان، بیـوه زنـان بـی پناهان و 
مسـتمندان بـوده اسـت. سـپس سـهم بـه کارگـران و زحمت 
کشـان را می داده، و در انتها خود سـهم محصولش را برداشـت 

مـی کرده اسـت.
تـا زمـان زنـده بـودن نیـز همـه سـاله ایـن رسـم را برپـا 
می داشـته اسـت. از ایـن رو بـوده کـه محبوبیت شـان در قلب 

مـردم راه پیـدا کـرده و همـه سـاله بـه امالکـش افـزوده مـی 
شـده اسـت. زیـرا مردم جنگجـو و دالور منطقه جنـوب تنها با 
مهربانـی کـردن همراهـی می کردنـد و گرنه هیـچ دولتی قادر 
نبـوده کـه آن هـا را به فرمان خـود در بیاورد. هـرگاه درگیری 
و نزاعـی صـورت مـی گرفته، امیرسـعیدخان بـا میانجی گری، 
بیـن همـه آشـتی برقـرار مـی کـرده و کسـی روی حـرف وی 
حـرف نمـی زده اسـت. پس از آشـتی کنان، در بیـن دو طایفه 
درگیـر، ازدواج برقـرار می کرده اسـت.  از ایـن رو این دو گروه 
بـا هـم بسـیار نزدیـک مـی شـدند و خطـر درگیری مجـدد از 
بیـن مـی رفـت. اگـر بـه گفتـه بدخواهـان، ایشـان ظلمی می 
کـرد، هرگـز نمـی توانسـت دوام پیـدا کنـد. خواجـه  محمـد 
امیـن منشـی کرمانـی، در کتـاب جغرافیـای ایالـت کرمان در 
عهـد ناصـری، در صفحـه 32۱  مـی نویسد:»امیرسـعیدخان، 
درآن حـدود کمـال اقتـدار و تسـلط را داشـته اسـت و مـردی 
صاحـب ثـروت و جمعیـت و حشـمت و دولـت بـوده کـه هیچ 
یـک از اکابـر اهالـی و کرمـان با او همسـری نتوانسـتند نمود. 
از آن جملـه در قریـه ای از قـرای خـود کـه موسـوم به کهنوج 
اسـت، قلعـه ای سـاخت اسـت و بـه آبادانـی ملـک پرداخـت 
و در خدمـات دیـوان جـز راسـتی و صداقـت طریقـی دیگـر 

نمی سـپرد.« 
 موقعیـت امیرسـعیدخان در منطقه و کشـور چگونه 

بوده اسـت؟
سـعید خان با سـران بلـوچ منطقه وصلت کار بـوده و دختر 
بـزرگ ایشـان به نام بی بـی جمال خاتون را به ازدواج حسـین 
خـان الشـاری در مـی آورد و از ایـن رو بلوچسـتان هـم تحت 
فرمانـش بود. از سـویی دختـر یکی از شـاهزادگان قاجار به نام 
سـکینه خانـم دختر حسـین خـان منصورنظـام را بـه زنی می 
گیـرد. بـا این ازدواج هـا، موقعیتـش را در پایتخت تحکیم می 
بخشـد و بـدون هماهنگـی مـی توانسـته به دربـار وارد شـود. 
منشـی کرمانی مـی نویسـد:»بلوک رودبار، جلگه ای اسـت در 
نهایت وسـعت، مضافات او بسیاراسـت، جنگل ها و بیشـه های 
فراوان دارد. صاحب آن ملک و نواحی »امیرسـعیدخان« اسـت. 
در زمـان حکومـت مرحمت شـأن ابراهیم خـان ظهیرالدوله به 
عنـوان حاکـم وقت تعییـن و حکومت منطقه رودبـار و کهنوج 
و مناطـق تحـت امـر امیرسـعیدخان مالکی به صـورت یکجا و 

کامـل به ایشـان واگذار مـی گردد.«
ادامه دارد ...

گفت و گو با علی رضا ابراهیمی، نواده یکی از دالوران جنوب استان کرمان؛

امیرسعیدخان)صدخان( مالکی؛
پرچمدار ملی

بخش اول

روزگاری که گذشت

عبدالحسین صنعتی زاده
بخش شصت و یک 

)متـن نمایشـنامه ای کـه عبدالحسـین صنعتی 
زاده در جوانـی بـه بازیگـران دیکتـه و اجـرا مـی 

) . کنند
مفتخـور الشـعرا: اوال بفرماییـد احـوال مزاجـی 

جنـاب عالـی چـه طـور اسـت. 
لـک پلـک الملـک: ای آقـا دسـت به دلـم نزنید 
شـش هفت مرض دارم تنگ نفس سـیاتیک و درد 
پـای دایـم شـب ها تمـام اسـتخوان هایـم درد می 
گیـرد. مـرض بواسـیر ایـن هـا همه دسـت بـه هم 

داده یـک دقیقـه آرامم نمـی گذارد. 
و  گذشـته  مدتـی  اینکـه  از  الشـعرا-  مفتخـور 
برایـش کسـی قلیـان و چـای نیـاورده تعجـب می 
نمایـد و چـون خـود را خیلـی خودمانـی مـی داند 

مـی گویـد: بفرماییـد قلیـان بیاورنـد. 
لـک پلـک الملـک: المـاس! قلیـان بـرای آقـای 

مفتخـور الشـعرا بیـاور چـای هـم بیـاور. 
المـاس مـی گویـد: بـا کـدام تنباکوهـا و قنـد و 

چـای هـا قلیـان و چـای بیـاورم.
مفتخورالشـعرا: ایـن دردهـا را همه داریـم. بنده 
هـم مبتـال هسـتم امـا بفرماییـد کاربارهـا چطـور 

ست.  ا
لـک پلـک الملـک: کاربارهـا خـراب! اسـم ما را 
گذارده اند مسـتبد. اوالً هر چه مسـتمری داشـتیم 
بریدنـد بعـد از آن مـی گوینـد فکـر شـما پوسـیده 
اسـت. بـه درد نمی خوریـد و بدتر از همـه هر کجا 
پـا مـی گذاریم یـک انجمنـی راه انداخته و صحبت 

از همـه جـا هسـت به جـز از ما. 
مفتخـور الشـعرا: آقـا ایـن حـرف ها را چـرا می 
زنیـد شـما چـه احتیاجـی بـه ایـن مـردم داریـد؟ 
الحمـداهلل آن وقتـی کـه مصـدر کار بودیـد بیـکار 
ننشسـتید کـه امـروز ماننـد ما محتـاج باشـید و از 
صبـح تـا شـام بـه در خانـه ایـن مـردم خسـیس و 
سـفله رفتـه و دسـت خالـی بـه نـزد زن و بچه تان 

کنید.  مراجعـت 
لـک پلک الملـک متوجه اشـاره و کنایه مفتخور 

شده.  الشعرا 
و از ایـن کـه چـرا از همان سـاعت اول به الماس 
نگفتـه کـه بگویـد آقـا در خانـه نیسـتند پشـیمان 
اسـت امـا بـرای گریـز از دسـت و زبـان مفتخـور 
الشـعرا متوسـل بـه حیلـه ای شـده و صـالح خـود 
را در ایـن مـی بینـد کـه بگویـد بایـد بـه بازدید تو 
بیایـم و از تـو دیـدن کنم و بـا این صحبـت عجالتاً 

او را بـه خانـه خودش بفرسـتد.
مفتخور الشعرا: قلیان نیاورد. 

لـک پلـک الملـک:ای پسـر احمـق چـرا قلیـان 
نمیـاوری؟ 

المـاس قلیانـی بـه جلـو مفتخـور الشـعرا مـی 
گـذارد و مـی رود که چـای بیاورد. مفتخور الشـعرا 
هـر چـه پـک بـه قلیـان مـی زنـد دودی نـدارد 
دسـت روی سـری قلیان مـی گذارد آن قـدر آتش 
کـم دارد کـه بـه دسـتش حـرارت آتـش هـم اثـر 
نمی کنـد و همـان موقـع یـک چـای کـم رنگ کم 
شـرینی سـردی المـاس جلـو او می گـذارد. و برای 
آنکـه قلیـان دود کنـد سـرش را روی آن آورده و 
یـک پـف محکـم بـه آتـش هـای سـر قلیـان مـی 
دمـد و خاکسـترهای سـری قلیـان در چشـم های 
مفتخـور الشـعرا مـی رود و زیـاد ناراحت می شـود. 
مفتخـور الشـعرا در حالـی کـه بـا یـک دسـت 
چشـم هـای خود را مشـغول مالیدن و پـاک کردن 
خاکسـترها می باشـد چای را بلند کـرده نگاه به آن 
مـی کنـد و بعـد مـی گویـد: نه ایـن قلیـان آتش و 

دودی دارد و نـه ایـن چـای رنـگ و بویی. 
لـک پلـک الملـک حـرف هـای مفتخور الشـعرا 
را نشـنیده گرفتـه و مـی گویـد: هر موقـع به درک 
فیـض حضـور شـما نائل شـده ام از اشـعار و قصاید 
ایـد  کـرده  سـرافراز  را  بنـده  خودتـان  پذیـر  دل 
ممکن اسـت اگـر چیزی بـه خاطر داریـد محظوظ 

یید؟ بفرما
مفتخور الشـعراء: در مزمـت روزگار اخیراً قصیده 

ای سـروده ام بد نیسـت. وصف الحال می باشـد. 
لک پلک الملک: بفرمایید بفرمایید 

مفتخـور الشـعرا: روزگار کـج مـدار نـا بـه کار پر 
درنـگ/ روز و شـب بـا صـد حیل ما را همـی خواند 

بـه جنگ
لـک پلـک الملـک: بـه بـه عجـب بیتـی! واقعـاً 
دیگـر بهتـر از ایـن وصـف الحـال ما را کسـی نمی 

توانـد بیـان کند. 
در ایـن موقـع مفتخـور الشـعرا متوجـه بـه این 
مطلـب مـی شـود کـه ظهـر شـده و در خانـه لـک 
الملـک کـه کار قلیـان و چـای آن بـه آن  پلـک 
افتضـاح می باشـد صـرف ناهـار موضوع نـدارد و با 

رنجـش خاطـر ارجـاع خـود بلنـد می شـود. 
لـک پلـک الملـک، نفس راحتـی کشـیده و می 
گوید:چـرا بـه ایـن زودی هنـوز بیشـتر از یک بیت 

از قصیـده را نخوانـده اید؟ 

کرمون و کرمونی ها، را دریابیم
خوانندگان و عالقه مندان صفحه»کرمون« کرمونی های قدیمی فعال در زمینه های مختلف را به ما معرفی کنند.
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تاکنـون،  باسـتان  دوران  از 
یـاد  هرگـز  کشـورمان  مـردم 
پهلوانان، دالوران و سـردارانی 
کـه بـرای  نجـات ایـران زمیـن، 
را  خـود  و  برافراشـتند  پرچـم 
بـه خطـر انداختـه و رشـادت ها 
متجـاوزان  دسـت  تـا  نمودنـد، 
را از میهـن عزیزمـان ایـران کوتـاه کردنـد، هرگـز 
فرامـوش نخواهنـد کـرد. دسـت روزگار مـرا در 
کهنـوج  بـه  پـدر  بـه سـبب شـغل  شـش سـالگی 
کشـاند. از کرمـان تـا بـه کهنـوج 2 روز راه بـود. 
کهنـوج از حداقـل امکانـات شهرنشـینی هـم بـی 
کشـی،  لولـه  آب  کولـر،  بـرق،  جـاده،  بـود.  بهـره 
درمانـگاه و... تنهـا نخـل های سـر به فلك کشـیده 
بـر  را  خنکـی  نسـیم  کهنـوج،  شـوباد  در  خرمـا 
پیکـره گرمـا زده مـان در کوتیـك هـا مـی نواخـت. 
خرابـه هـای دژی بـر فـراز تپـه ای در میـان شـهر 
خودنمایـی مـی کـرد. نـام آن دژ قلعـه سـید خـان 
بـود. در بیـن  عـوام شـایع بـود کـه سـیدخان کـه 
بعدهـا فهمیـدم امیرسـعیدخان نام داشـته، دل و 
جگـر بدخواهانـش را مـی خورده اسـت. داسـتانی 

شـبیه بـه ضحـاك!
 چاهـی در میـان ایـن دژ کهـن وجود داشـت که 
مـی گفتنـد هرکسـی بـا این چاه حـرف بزنـد از چاه 
جـواب مـی شـنود. بعدهـا کـه بزرگتـر شـدم برای 
اینکـه ِدینم را بـه جایی که مدتی پذیرای پرورش 
کودکـی ام بـود ادا کنـم. خوابگاهـی بـه سـفارش 
کمیتـه امـداد در پشـت سـینما شـوباد، در سـال 
75 سـاختم.  بسـیاری از مردمان از رشـادت های 
سیدخان)امیرسـعیدخان( در نبـرد بـا متجاوزیـن 
عـرب مـی گفتنـد. مـات و متحیـر بـودم در بیـن 
ایـن دو نظریـه وارون! تـا اینکـه بـا آقـای علیرضـا 
روبـرو  ام  دیرینـه  دوسـتان  از  یکـی  ابراهیمـی 
شـدم که دانشجوی کارشناسـی ارشد رشته زبان 
و ادبیات فارسـی اسـت و در این مورد از ایشـان 
امیرسـعیدخان  کـه  فهمیـدم  و  کـردم  پرسـش 
جـدش مـی باشـد و دسـت نشـاندگان انگلیسـی 
و تبهـکاران، ایـن سـردار را سـدی می پنداشـتند 
کـه در برابـر کـردار و نیـات پلیدشـان، تمـام قـد 
قیـام مـی کـرده اسـت. وی در همـه عمر بـا پلیدی 
بـوده اسـت.  بینوایـان  هـا سـتیز کـرده و حامـی 
از ایـن رو، ایـن نابـکاران او را دشـمن خـود مـی 
پنداشـتند و بـرای بدنـام کردنـش، از هـر گونـه 
تهمتـی فـرو گـذاری نمـی کردنـد. در جنگـی کـه با 
تشـویق و تحریك انگلیسـی ها صـورت می پذیرد 
و بـا دادن آذوقـه و پـول و مهمـات زیاد بـه اعراب 
به سـرکردگی شـیخ سـیف و شـیخ نبهان، از شـیخ 
نشـینان خلیـج پارس، که آن هـا را وادار می کنند 
تـا سـپاهی 20 هـزار نفـره را گـردآوری کننـد و 
مناطـق جنـوب ایـران را که از حکومـت وقت اجاره 

مـی کـرده انـد را تصرف و مردمـان را غارت کنند. 
در حالـي کـه در آن زمـان حکومـت مرکزی تضعیف 
شـده بـود. دولـت هـای اسـتعمار گـر و متجـاوزان 
فرصـت طلـب نیـز از ایـن فرصـت اسـتفاده کرده 
و بـه جنـوب ایـران یـورش مـی آورنـد و عوامـل 
آن هـا بـا اشـغالگری، قتـل و غارت پیـش روی می 
کننـد تـا نزدیکـی شهرسـتان کهنـوج ایـن پیـش 
روی هـا ادامـه پیـدا مـی کنـد و از هرگونـه ظلـم 
زمـان  ایـن  در  کردنـد.  نمـی  فروگـذار  تجـاوز  و 
امیرسـعیدخان درخواسـت مکـرری از پادشـاه بـی 
کفایـت قاجـار و حاکـم کرمـان مـی کنـد؛ ولـی هیچ 
کمکـی از سـوی حکومـت بـه او نمـی شـود. پس از 
شـنیدن خبـر تجـاوز بـه مـردم منطقـه، سـخت بـر 
مـی آشـوبد و همـه دالوران جنوب شـرق ایران را 
بسـیج مـی کند و نیـز با کمك مردم محلـی و اقوام 
و قبایـل مختلـف و خانـدان خـود نیـز، سـپاهی را 
در مقابـل متحـاوزان تشـکیل می دهـد و این آغاز 
آتش جنگی 5 سـاله اسـت که شـعله ور می شـود. 
سـپس بـا شـهادت فرزنـد برومنـد و ارشـدش به 
نـام »مسـت علی خـان«، تازیـان را به خـاك و خون 

می کشـد.
 دشـت را از ایـن نابـکاران پشـته مـی سـازد و 
شکسـتی سـنگین را بـرای متجـاوزان بـه خـاك، و 
بـی حرمـت کننـدگان پرچـم ایـران رقـم مـی زند. 
سـرانجام پرچـم را در آخریـن نبـرد سـنگین، بـر 
فـراز پشـته هـای جنـازه هـای تازیـان برافراشـته 
پادشـاه  سـوی  از  هـا  تبریـك  سـیل  سـازد.  مـی 
مـی  سـرازیر  سـویش  بـه  دولتمـردان،  و  قاجـار 
شـود. پرچمـدار ملـی پـس از جنـگ نیـز، بـه علت 
روح واالی انسـانی، کـه قـدرت را بـرای خدمت به 
مردمـان مـی دانسـته اسـت، مصمـم تـر از پیـش، 
بـه آبادانـی و کشـاورزی و دامـداری در منطقه می 
پـردازد تـا کمکـی در خـور توجـه بـه اهالـی کـرده 
باشـد. مردم منطقه هم پیشـوای خود را عاشـقانه 
دوسـت داشـتند و او را در سـازندگی منطقه یاری 
کردنـد. از ایـن رو تنهـا از دولت قاجـار می خواهد 
کـه مالیـات ندهنـد. زیـرا مـردم پـس از 5 سـال 
جنـگ هـای پـی در پـی بنیـه بـدون حمایـت دولت، 
تـوان پرداخـت مالیـات را ندارنـد، کـه بـا ناراحتی 

دربـار روبـرو می شـود. 
هنوز در منطقه روی سـر امیرسـعیدخان قسـم 
مـی خورنـد و بسـیاری از بـزرگان افتخارشـان این 
انـد. بـه راسـتی  بـا وی دوسـت بـوده  بـوده کـه 
نیـز  کرمـان  شـاید  نبـود  خـان  سـعید  امیـر  اگـر 
اکنـون هـم چـون بحریـن، نیـز نامـی تـازی داشـت 

و کشـوری بـود شـیخ نشـین.
 مـن نیـز بـر خـود واجـب دیـدم کـه یـاد ایـن 
پرچمـدار ملـی را گرامـی بـدارم. به همیـن منظور 
نـوادگان امیـر  بـا علـی رضـا ابراهیمـی، یکـی از 

سـعید خـان بـه گفـت و گـو نشسـته ام. 

ناصر شجاعی

امیر سعیدخان مالکی )صدخان(

عده ای از افراد قبیله امیر سعیدخان مالکیقلعه امیر سعیدخان مالکی
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فرزندمان 
را ازاعتیاد محافظت کنیم

عوامـل متعـددی در اعتیـاد نوجوانـان بـه مـواد مخـدر 
نقـش ایفـاء مـی کننـد. ناامنـی، عـدم اعتماد بـه نفس 
و احسـاس عـدم پذیـرش اجتماعی دالیل عمـده اعتیاد 
نوجـوان بـه مواد مخدر اسـت. عواملی که تاثیر بسـزایی 

در اعتیـاد نوجوانـان بـه مواد مخـدر دارنـد عبارتند از:
دارد،  موادمخـدر  مصـرف  سـابقه  کـه  ای  خانـواده    
افسـردگی، کمبـود اعتماد بـه نفس، رفتار پرخاشـگرانه، 
احسـاس طرد اجتماعـی، فقدان نظـارت اجتماعی، فقر، 
در دسـترس بـودن مواد مخـدر اعتیاد نوجوانـان به مواد 
مخـدر می توانـد عواقب منفـی فراوانی به همراه داشـته 

باشـد کـه عبارتند از:
 اختالل در رانندگی

رانندگـی پـس از مصـرف موادمخـدر خطرناک اسـت و 
باعـث مرگ راننـدگان خودروها و موتورسـیکلت ها می 

شـود و هزینـه بسـیار زیـادی را تحمیـل می کند.
 وابستگی به مواد

نوجوانانـی که معتاد هسـتند بـه احتمال بسـیار زیاد در 
دوران بزرگسـالی نیـز به مصرف مواد ادامـه خواهند داد.

 فقدان انگیزه
مصـرف مـواد مخدر انگیـزه الزم برای تـالش و موفقیت 
در مدرسـه و زندگـی را از نوجـوان مـی گیـرد و او را به 

انسـانی بـی انگیـزه و بی تفـاوت بدل مـی کند.
 افزایش مشکالت

مصـرف موادمخـدر، ماننـد مـاری جوانـا، بـر قسـمتی 
از مغـز نوجـوان کـه کنتـرل حافظـه، انگیـزه، توجـه و 
یادگیـری را عهده دار اسـت آسـیب میزند و مشـکالتی 
در یادگیـری، عملکـرد شـغلی و عاطفـی بـرای نوجوان 

بـه وجـود مـی آورد.
ایجاد مشکالت جدی جسمی و روحی

مصـرف مـواد مخـدر در دوز بـاال، مـی توانـد در انـدام 
هـای حیاتـی بـدن ماننـد کلیـه هـا، ریـه هـا و قلـب 
میتوانـد  متافتامیـن  مصـرف  کننـد.  ایجـاد  اختـالل 
باعـث صدمـه دیـدن قلب، سیسـتم عصبی بـدن، ایجاد 
رفتارهـای روانی و پرخاشـگری شـود. مصرف مخدرهای 
استنشـاقی تاثیـر مخربـی برمغـز، قلـب، ریه هـا، کبد و 
کلیـه هـا می گـذارد. عالوه بر ایـن، اعتیاد بـه داروهایی 
بـروز  باعـث  انـد  شـده  تجویـز  پزشـک  توسـط  کـه 
افسـردگی،بیماری هـای عروق قلب و تشـنج می شـود.

گفت و گو درباره اعتیاد نوجوان به مواد مخدر
گفـت و گو بـا نوجوان دربـاره اعتیاد به مـواد مخدر می 
تواند بسـیار دشـوار باشـد. گفـت و گـو را در موقعیت و 
زمـان مناسـب آغـاز کنیـد. اگردلشـوره داریـد آن را بـا 

فرزندتـان در میـان بگذارید.
هنگام گفت و گو با فرزندتان درباره مواد مخدر

 از دیدگاه او نسبت به مصرف مواد مخدر بپرسید
نظـرات فرزندتـان را بشـنوید و دربـاره مصـرف مـواد 
مخـدر از او سـوال کنیـد. پـس از پایـان گفـت و گـوی 

روشـن و واضـح بـا فرزندتـان او راتشـویق کنیـد.
 به پیام های رسانه ها توجه کنید

برخـی از برنامـه هـای تلویزیونی، سـینماها، وب سـایت 
هـا و ترانـه ها، نوجـوان را به مصرف مـواد مخدر ترغیب 
مـی کننـد. درباره همـه برنامه.ها، فیلم هـا و ترانه هایی 
کـه فرزندتـان مـی بینـد و می شـنود بـا او گفـت و گو 

. کنید
آماده گفت و گو درباره اعتیادتان

 به مواد مخدر باشید
مخـدر  بـه  اعتیادتـان  دربـاره  فرزندتـان  سـواالت  بـه 
پاسـخی منطقـی و صحیـح بدهیـد. اگـر مصـرف مخدر 
بـه  بگویید.کـه  او  بـه  ایـد صادقانـه  را کنـار گذاشـته 
موفقیـت بزرگـی دسـت یافتـه ایـد. هرگـز از صحبت با 
فرزندتـان دربـاره اعتیـاد به مـواد مخدر نترسـید. گفت 
و گـو دربـاره اعتیـاد بـه مواد مخدر سـبب نمی شـود او 
بـه مصـرف کننـده تبدیل شـود. صحبـت کـردن درباره 
اعتیـاد بـه مـواد مخـدر بـه فرزندتـان اجـازه مـی دهد 
بـا دیـدگاه شـما نسـبت بـه ایـن موضـوع آگاه شـود و 
بداند.کـه توقـع شـما از او چیسـت. عالوه بـر گفت و گو 
بـا نوجـوان مـی تـوان روش های دیگـری را نیـز تجربه 

. د کر
از فعالیت های روزانه فرزندتان مطلع باشید

بـه فعالیـت هـا و مـکان هایـی کـه فرزندتـان بـه آنجـا 
رفـت و آمـد مـی کند توجـه کنید. بـرای افـراد صاحب 
صالحیتـی کـه بتواننـد فرزندتـان را بـه فعالیـت هـای 

سـالم و مفیـد ترغیـب کننـد ارزش قائـل شـوید.
وضع قوانین و اعمال مجازات

وضـع قوانیـن و اعمال مجازات نشـان می دهنـد اعتیاد 
بـه مـواد مخـدر را تحمـل نمـی کنیـد. تـرک میهمانی 
هایـی کـه در آن مخدر مصرف می شـود، سـوار نشـدن 
بـه خودرویـی کـه راننـده اش موادمخدر مصـرف کرده 
نمونـه ای از قوانین وضع شـده هسـتند. مجـازات را نیز 

بالفاصلـه پـس از تخطـی از قوانین اعمـال کنید.
 دوستان فرزندتان را بشناسید

اگـر دوسـت فرزندتـان بـه مـواد مخـدر معتـاد اسـت 
احتمـاال او را بـرای مصـرف مخـدر تحـت فشـار قـرار 
مـی دهـد. برای پیشـگیری از اعتیـاد فرزندتـان به مواد 
مخدر با دوسـتان فرزندتان و والدین شـان آشـنا شـوید.

محافظت از داروهای تجویزشده
دربـاره مخدربـودن داروهـای تجویز شـده بـرای اعضای 
خانـواده از پزشـک سـوال کنیـد. فهرسـتی از داروهـای 

موجـود در خانـه تهیـه و از آنهـا محافظـت کنید.
 حمایت کردن

فرزندتـان را تشـویق کنیـد و از موفقیت او شـاد شـوید. 
ایجـاد رابطه دوسـتانه میـان والدین و فرزنـد کمک زیاد 

بـه پیشـگیری از اعتیاد فرزنـد به مواد مخـدر دارد.
شناخت نشانه های هشداردهنده
 مصرف مواد مخدر در نوجوانان

عالیم هشداردهنده عبارتند از:
- تغییـر ناگهانـی دوسـتان، عـادات تغذیـه ای سـاعات 
عملکـرد  و  بدنـی  و  فیزیکـی  هـای  فعالیـت  خـواب، 

تحصیلـی
- عـدم توجـه بـه فعالیـت هـای مـورد عالقه بـه وجود 
آمـدن نگـرش خصمانـه مشـاهده وب سـایت هایـی که 
افـراد را بـه مصـرف موادمخدر ترغیب مـی کنند، پنهان 

کـردن اعمـال و اموال.
- ناپدیدشـدن غیرقابـل توضیـح و توجیه پـول از خانه، 
وجـود جعبـه خالی داروهـای گوناگون در اتـاق نوجوان، 
شـنیدن بوهـای غیرعـادی داروهـا و مواد شـیمیایی در 

اتـاق نوجوان.

 چـرا باید یـک معتـاد را 
دانسـت؟ بیمـار  یک 

آیـا  کـه  موضـوع  ایـن  روی 
اعتیـاد جـرم اسـت یـا بیماری، 
دارد.  وجـود  زیـادی  نظـرات 
طبـق قانون، تـا زمانـی که فرد 
معتـاد نسـبت بـه درمـان خود 
اقـدام مـی کنـد، بیمـار تلقـی 
بـه مشـکل  بایـد  مـی شـود و 
او بـه چشـم یـک بیمـاری نگاه 
انـدازه هـم  بـه همـان  و  کـرد 
بنابرایـن  رسـاند؛  یـاری  را  او 
و  اسـت  بیمـاری  یـک  اعتیـاد 
خوشـبختانه قابل درمان اسـت؛ 
بایـد در نظـر داشـت کـه  امـا 
قاچـاق، توزیـع و مصـرف مـواد 

مخـدر جـرم اسـت. بـرای درمـان اعتیـاد بایـد مانند هر 
بیمـاری دیگـری، راه درمـان درسـت آن را یافـت، تـا 

دچـار چندبـار کاری در ایـن زمینـه نشـویم.
مصـرف  بیـن  در  اعتیـاد  تـرک  بـه  تمایـل   

اسـت؟ چگونـه  کننـدگان 
بـه دلیـل همـه ی تاثیـرات سـویی کـه مصـرف مواد 
مخـدر بـر رونـد زندگی مصرف کننـدگان به مـواد دارد، 
مخـدر  مـواد  کننـدگان  مصـرف  گرایـش  خوشـبختانه 
بـرای درمـان اعتیـاد و مراجعه بـه مراکز درمانی بسـیار 
باالسـت؛ امـا الزم اسـت رسـانه ها بـه ویژه صداو سـیما 
در ایـن زمینـه فعـال تـر ظاهـر شـوند و رونـد آگاهـی 
رسـانی بـه جوانان و خانواده هایشـان با جدیت بیشـتری 
پیگیـری شـود. بایـد از ایـن نـگاه، کـه هـر معتـاد یـک 
بیمـار اسـت سـود جسـته و گرایـش بـه کمـک بـه آن 
هـا را در همـه ی ارگان هـای تاثیـر گـذار و تـک تـک 
افـراد جامعه ایجاد شـود. تشـویق بـه ترک اعتیـاد، باید 
تبدیـل بـه یـک عـزم ملـی شـود، تـا هـر چـه بیشـتر و 
سـریع تـر بـه نتیجـه ی الزم در ایـن زمینـه در جامعـه 

. برسیم
 بـه غیـر از فوایـد مـادی، تـرک اعتیـاد چـه 

فایـده ی دیگـری مـی توانـد داشـته باشـد؟
اعتیـاد یـک بیمـاری پیچیـده اسـت کـه حـوزه های 
حتـی  و  کنـد  مـی  درگیـر  را  فـرد  عملکـرد  مختلـف 
مـی تـوان ادعـا کـرد کـه کلیـت وجـودی و سـالمتی 
روانـی و جسـمانی فـرد را تحـت تاثیـر قـرار مـی دهـد. 
ایـن موضـوع، نیـاز بـه ارایـه ی خدمـات درمانـی همـه 
جانبـه و کارشناسـانه را ضروری می سـازد. ماندگاری در 
درمـان بـرای مدت زمـان کافی مـی تواند باعـث ارتقای 
مقبولیـت و محبوبیـت اجتماعی و شـخصیتی فرد بیمار 
شـود و بـه نوعـی نمایـش اراده ی او باشـد و حتـی فرد 
را تبدیـل بـه الگویـی کنـد کـه توانسـته از یک آسـیب 
بـزرگ بـه خـود، خانـواده و جامعه اش، جلوگیـری کند. 
بارزتریـن فایده ی حاصل شـده از ترک اعتیاد، سـالمتی 
ای اسـت کـه بـه واسـطه ی مـواد اعتیـادآور، بـه شـدت 
تهدیـد شـده و آسـیب دیـده اسـت. همچنیـن کاهـش 
تعارضـات بیـن فـردی، بهبـودی در مولـد بـودن از نظر 
شـغلی و کاهـش حوادث شـغلی مرتبـط با مـواد، منافع 

ارزشـمند دیگـری اسـت کـه ترک 
بـه  جامعـه  و  فـرد  بـرای  اعتیـاد 

دنبـال دارد.
تـرک  بـه  تصمیـم  بـرای   
خاصـی  شـرایط  آیـا  اعتیـاد 
باشـد؟ داشـته  وجـود  بایـد 

 کسـانی کـه بـه مـواد وابسـته 
هسـتند، ممکـن اسـت بـرای ورود 
بـه درمـان مطمئـن نباشـند. بایـد 
از مواقعـی کـه فـرد معتـاد بـرای 
درمـان اعـالم آمادگـی مـی کنـد 
نهایـت اسـتفاده را بـرد. انگیـزه ی 
بیمـار برای درمان، پدیـده ای پویا 
و طیفـی اسـت؛ بـه ایـن معنـا که 
در شـروع و تـداوم درمـان، انگیـزه 
بـرای درمـان مـی تواند بـا درجات 
مختلـف وجـود داشـته باشـد و امـکان کم و زیاد شـدن 
آن نیـز هسـت کـه در طـول زمـان مـی تـوان آن را 
تغییـر داد. خانـواده ی بیمـار نقـش مهمی در تشـویق و 
حمایـت از بیمـاران بـرای ورود به درمان دارند. مشـاوره 
 هـای اقتصـادی هـم مـی توانـد خانـواده ی بیمـاران را 
بـرای تشـویق بیمارانـی کـه تمایـل بـه ورود بـه درمان 
ندارنـد، توانمنـد سـازد. ایـن مشـاوره هـا افـق هایـی را 
بـرای خانـواده توصیـف می کنند کـه با عـدم مصرف از 
لحـاظ اقتصادی برایشـان قابل دسترسـی اسـت و از این 
طریـق، خانـواده ی بیمار هـم انگیـزه ی الزم برای گذار 
از ایـن مسـیر و حمایـت بیشـتر را بـه دسـت مـی آورد.
 مراکـز تـرک اعتیـاد چگونه در رونـد ترک می 

باشـند؟ موثر  توانند 
درمـان اعتیـاد در مراکـز درمانـی بـه صـورت تیمی، 
توسـط یک گـروه چنـد رشـته ای از درمانگران، شـامل 
پزشـک، روانشـناس، پرسـتار و مـددکار اجتماعـی ارایه 
مـی گردد. هـدف از درمان اعتیاد در مراکـز درمانی این 
اسـت کـه فرد بتوانـد مصرف مـواد خود را قطـع نموده، 
بـه سـبک زندگی عـاری از مواد بازگشـته و کارکرد خود 
را در خانـواده ، محـل کار و اجتمـاع به دسـت آورد. باید 
بـه ایـن نکتـه توجـه داشـت کـه در کنـار درمـان های 
دارویـی، درمـان های غیـر دارویی هم اجرا شـود.درمان 
هـای غیـر دارویـی شـامل روان درمانـی، مشـاوره، زوج 
درمانـی، خانـواده درمانـی و گروههـای خود یاری اسـت 
کـه در مانـدگاری درمـان تاثیر مهمی داشـته و فرد را از 
لحـاظ روحـی- روانـی در سـطحی بـاال نگه مـی دارد تا 

بـه نتیجه مـورد نظر برسـد.
 بـه نظـر شـما چـرا فقـط درصـدی از معتادان 
تـرک کـرده، دیگر به سـمت مصرف مجـدد نمی 

روند؟
در  توانـد  مـی  مـواد  مجـدد  مصـرف  بـه  لغـزش 
قطعـی  بهبـودی  بنابرایـن  دهـد؛  رخ  درمـان  طـول 
از اعتیـاد یـک فراینـد طوالنـی مـدت اسـت و حتـی 
گاهـی بـه دوره هـای مختلـف درمانـی و یـا بـه تکـرار 
دوره  هـای سـپری شـده نیازمنـد اسـت. همچون سـایر 
بیماری هـای مزمـن، بعـد از یـک دوره ی موفقیت آمیز 
درمـان، بیمـار ممکن اسـت دچار لغزش یـا عود مجدد 

شـود. متاسـفانه بازگشـت بـه مصـرف مواد مخـدر آمار 
آن  بـرای  تـوان  مـی  بسـیاری  دالیـل  و  دارد  باالیـی 
برشـمرد. یکـی ازمهمتریـن آن هـا کاهـش انگیـزه ی 
فـرد بـرای تـرک اسـت. سـم زدایـی اولیـن مرحلـه ی 
درمـان اسـت و بـه تنهایـی برای بهبـود بیمـاران کافی 
بـه طـول  کافـی  انـدازه ی  بـه  درمـان  بایـد  نیسـت. 
انجامـد، تـا تغییـرات رفتـاری پایـدار در بیمـار ایجـاد 
نمایـد. بنابرایـن بـرای رسـیدن بـه موفقیـت، ایـن کـه 
زمـان سـم زدایـی و بازگیـری، همـراه بـا تغییـر رفتـار 
باشـد، بسـیار در درمـان حیاتـی اسـت. پـس از پایـان 
دوره، بایسـتی بیمار پیشـگیری شـده و خدمـات روانی 
موفقیـت  بـه  تـا  کنـد،  دریافـت  را  متناسـب  جمعـی 

. سد بر
 بـرای تـرک اعتیـادی کـه مانـدگار و موفقیت 

آمیـز باشـد چـه بایـد کرد؟
اعتیـاد یـک سرنوشـت غیـر قابـل اجتنـاب نیسـت و 
همچـون سـایر بیماریهـای مزمـن مـی تـوان آن را بـه 
صـورت موفقیـت آمیـزی مدیریـت کـرد. بهتریـن نتایج 
درمانـی، زمانـی به دسـت مـی آید کـه رویکـردی چند 
رشـته ای و جامـع؛ شـامل مداخـالت متنـوع دارویـی، 
روانشـناختی و اجتماعی، در درمان وجود داشـته باشـد. 
تاثیـر و نتایـج امیدبخـش ایـن مداخـالت در بازتوانـی 
و پیشـگیری از عـود، هـم در محیـط سـر پایـی و هـم 
در محیـط اقامتـی )کمپ(اثبـات شـده اسـت. بایـد این 
خدمـات بـه نحـوی طراحـی شـوند کـه انگیـزه بـرای 
درمـان بیمـاران بـه حداکثر برسـد. شـرکت درجلسـات 
گروهـی یکـی از بهتریـن راهکارهـا بـرای ایجـاد انگیزه 
و حفـظ آن اسـت. مشـاوران در مراکـز درمانـی اعتیـاد، 
بایـد ببیـش از پیـش، بیمـاران را بـه شـرکت در گـروه 
هـای خودیـاری تشـویق کننـد. شـرکت در ایـن گـروه 
هـا تکمیـل کننـده ی درمـان اسـت. مهمتریـن گـروه 
خودیـاری فعـال در درمـان اعتیـاد »معتـادان گمنـام و 

الکلـی هـای گمنام« اسـت.
امیـد اسـت کـه بـا توجـه بـه اثـر بخشـی مداخـالت 
روانشناسـی و غیـر دارویـی در فضـای حمایتـی، روز به 
روز بـر تعـداد بیمـاران کامـال بهبـود یافته افزوده شـود.

مصاحبه اختصاصی »پیام ما« با »معصومه ارسالن« مشاوره کمپ باران درباره ترک اعتیاد 

بازگشت به زندگی پاک

احساس رضایت از زندگی؛ 
مانع گرایش به اعتیاد

اسـتادیار دانشگاه و پژوهشـگر نمونه کشوری 
گفـت: احسـاس رضایـت آحـاد مـردم از نظـم و 
کنتـرل امـور زندگـی ماننـد شـغل، خانـواده و 
تفریحـات سـالم معضـل اعتیـاد بـه مـواد مخدر 

صنعتـی و شـیمیایی را برطـرف خواهـد کـرد.
جواد صالحـی فدردی گفت: اعتیـاد پدیده ای 
گسـترده اسـت و عوامـل ریشـه ای و بنیادی آن 

سـالهای سـال اسـت کـه هنـوز درمان نشـده، هـر زمانی که تـک تک افـراد جامعـه از امور 
زندگـی خـود که رسـیدن به اهداف طبیعی اسـت، رضایـت خاطربیابند، کاهـش تقاضا برای 
مصـرف مـواد مخـدر نیـز بوجـود می آیـد.  وی اظهـار کرد: مـردم اعـم از نوجوان، جـوان یا 
بزرگسـال وقتـی احسـاس رضایـت از امـور زندگی داشـته باشـد دلیلـی ندارد که به سـمت 
مصـرف مـواد مخـدر روی بیاورد و سـرمایه ملی وخود را برای بدسـت آوردن ایـن مواد هدر 
دهد. اسـتادیار دانشـگاه فردوسـی مشـهد با بیان اینکه برای اجتماعی شـدن مبارزه با مواد 
مخـدر بایـد علـم گرایـی و عمل گرایی ایجاد شـود، ادامه داد:متاسـفانه در جامعه ما آسـیب 
هـای اجتماعـی از جملـه اعتیـاد بصـورت ریشـه ای حـل نمـی شـود و تا وقتی کـه مصرف 
مـواد مخـدر وجـود دارد، جـرم وجنایت هم وجـود دارد. صالحـی تصریح کرد: مسـووالن ما 
تصـور مـی کنند کـه در مواقع نیاز و ضروری بایـد از نظر متخصصان و کارشناسـان مربوطه 
بهـره ببرنـد، در حالـی کـه بایـد در همه ابعاد و همواره نسـبت به هشـدارهای آنـان توجه و 

اقدامـات پیشـگیرانه و عملیاتـی را درباره معضـالت جامعه از جمله اعتیـاد بکارگرفت.

نکته

اعتیاد یك سرنوشت غیر قابل 
اجتناب نیست و همچون سایر 
بیماریهای مزمن می توان آن را به 
صورت موفقیت آمیزی مدیریت 
کرد. بهترین نتایج درمانی، 
زمانی به دست می آید که 
رویکردی چند رشته ای و جامع؛ 
شامل مداخالت متنوع دارویی، 
روانشناختی و اجتماعی، در درمان 
وجود داشته باشد.

آگهی مزایده 
دادگاه عمومـی ماهـان قصـد دارد در پرونده کالسـه ۹2/2475 به موجب حکم 
شـماره ۹3/۱۰۹7 دو قطعـه زمیـن واقـع در ماهـان- روسـتای امیرآبـاد جنـب 
هفـت باغ قسـمتی از پـالک 5 اصلی بخـش ۶ کرمان به مسـاحت تقریبی اولی 
۱۶5۰ متـر و دیگـری 375۰ مترمربـع بـا قیمت کارشناسـی شـده اولی به مبلغ صد و سـی 
دو میلیـون تومـان و دومـی یکصد و پنجاه میلیـون تومان از طریق مزایـده عمومی به فروش 
برسـاند کسـانی کـه قصـد شـرکت در مزایده فـوق را دارند حداکثـر می توانند ظرف بیسـت 
روز پـس از نشـر آگهـی پیشـنهادات خـود را به انضمام قبض ۱۰ درصد کارشناسـی شـده به 
مبلـغ دویسـت و هفتـاد و دو میلیـون ریال کـه به حسـاب 2۱7۱2۹3۹74۰۰4 بنام سـپرده 
دادگاه ماهـان واریـز شـود و بـه دفتر اجـرای احکام دادگاه ماهـان ارائه نمائیـد و تاریخ مزایده 

روز چهارشـنبه ۱3۹5/۰4/۰5 سـاعت ۱۱ صبـح اعـالم می گردد. 
مدیر اجرای احکام دادگاه عمومی ماهان- مجید شیروانی  م الف 4۶3 

آگهی مزایده مال غیرمنقول
اجـرای احـکام حقوقی کرمـان در نظـر دارد در خصوص پرونده اجرایی کالسـه 
۹5۱344 صادره از شـعبه هشـتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 
کرمـان ملـک بـه ادرس: کرمـان، خیابـان عطار، کوچه 5 شـمالی نبش شـرقی 
۱، بـا مشـخصات: اسـکلت آجـری، سـقف گنبـدی، نما آجـری ، کـف موزاییک، بـا امتیازات 
منصوبـه، قدیمـی سـاز کـه توسـط کارشـناس رسـمی )منهـای دو بـاب مغـازه( که توسـط 
کارشـناس رسـمی دادگسـتری بـه مبلـغ 525۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـال ارزیابـی و تقویـم شـده از 
طریـق مزایـده به فروش برسـاند لذا طالبین خریـد می توانند ضمن بازدیـد از منزل موصوف 
ظـرف مـدت 5 روز تـا قبـل از برگزاری مزایده پیشـنهاد خرید خـود را به انضمـام ۱۰ درصد 
مبلغ پیشـنهادی که به حسـاب سـپرده دادگسـتری کرمان به شـماره 2۱7۱2۹3۹5۱۰۰۰ 
نـزد بانـک ملـی واریـز خواهند نمـود در پاکت دربسـته تحویل اجـرای احکام نمایند. جلسـه 
مزایـده راس سـاعت ۹ صبـح مورخـه ۱3۹5/۰4/۰۶ بـا حضـور نماینده دادسـتان منعقد می 
گـردد و شـخصی برنـده مزایـده خواهـد شـد کـه باالتریـن مبلغ پیشـنهاد نمـوده باشـد. در 
صـورت انصـراف برنـده مزایـده، ۱۰ درصـد مبلـغ واریـزی به نفـع دولت ضبط خواهد شـد. 

شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان- محسن ذکایی م الف 4۶۸  

آگهی تحدید حدود اختصاصی واقع در حوزه ثبتی راور
 بخش 18 کرمان 

از  فرعـی   ۱ شـماره  پـالک  خانـه  بـاب  یـک  ششـدانگ  اینکـه  بـه  نظـر 
و  خیرآبـادی  پورنخعـی  محمدرضـا  آقـای  تقاضـای  مـورد  اصلـی   -۱۹4۹
خانـم فاطمـه علیـزاده حتکنـی واقـع در خیرآبـاد راور خیابـان امام حسـین 
علیـه السـالم بخـش ۱۸ کرمـان بـه مسـاحت 2۶۸/4۰ مترمربـع باسـتناد آراء شـماره 
هیـات   ۱3۹3/۶/۱ مـورخ   ۱3۹3۶۰3۱۹۰۰4۰۰۱۱53 و   ۱3۹3۶۰3۱۹۰۰4۰۰۱۱54
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
حـوزه ثبتـی راور در مالکیـت نامبـردگان قـرار گرفتـه و آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون 
و مـاده ۱3 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی منتشـر و در موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه اسـت و نیاز 
بـه تحدیـد حـدود دارد لـذا بر حسـب در خواسـت وارده بـه شـماره ۹5/۱۱۰2۱/۸۶5/و-

۹5/3/۶ مالکیـن بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود آن باسـتناد تبصـره ذیـل مـاده ۱3 
قانـون مزبـور منتشـر و عملیـات تحدیـد حـدود از سـاعت ۹ صبـح روز چهارشـنبه مورخ 
۹5/4/2 در محـل شـروع و بعمـل خواهـد آمـد لـذا بدینوسـیله بـه مالـک و یـا مالکیـن 
امـالک مجـاور رقبـه مذکـور اخطـار مـی گـردد کـه در موعـد مقـرر در ایـن آگهـی در 
محـل وقـوع ملـک حاضـر گردنـد در صورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیدی 
بـا معرفـی مالـک انجـام چنانچـه شـخص و یا اشـخاصی بـر حـدود و حقـوق ارتفاقی آن 
اعتـراض داشـته باشـند بـر طبق مـاده 2۰ قانـون ثبت حداکثـر ظرف مـدت 3۰ روز پس 
از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خـود را کتباً به این اداره تسـلیم تـا به دادگاه 
صالحـه ارسـال گـردد ضمناً معترض بایسـتی به اسـتناد مـاده ۸۶- آئین نامـه قانون ثبت 
حداکثـر ظـرف مـدت یکماه پس از تسـلیم اعتراض بـه اداره ثبت دادخواسـت الزم جهت 
طـرح دعـوی به مرجـع قضایی تقدیـم نمایند در غیر اینصـورت متقاضی ثبت یـا نماینده 
قانونـی وی میتوانـد بـه دادگاه مراجعـه و گواهـی عدم تقدیـم دادخواسـت را دریافت و به 
اداره ثبـت اسـناد و امـالک راور تسـلیم نماید اداره ثبـت بدون توجه به اعتـراض عملیات 

ثبتـی را بـا رعایـت مقـررات ادامـه مـی دهد. 
تاریخ انتشار: روز دوشنبه ۱3۹5/3/۱۰

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان راور- مرتضی کاربخش راوری م الف 4۰ 

 از پلـه هـای مرکـز تـرك اعتیـاد پاییـن کـه مـی آمدند، سـارا بـا لبخندی شـیرین 
دسـت پـدر را مـی فشـرد. بـه اتومبیـل  کـه رسـیدند دسـت او را بـر لـب هـای 
خـودش گذاشـت و بوسـید. گفـت:» بابـا عاشـقتم! تـو قهرمـان منـی. امـروز دقیقـا 
سـه مـاه شـد.« اشـك صـورت پـدر را پوشـانده بـود. دسـتش رو تـوی جیـب کـرد، 
سـند دروغگوی اش را زیر انگشـتانش احسـاس کرد و اشـك با شـدت بیشـتری از 
چشـمان اش بیـرون غلتیـد. چشـمانی کـه سـعی می کردنـد دروغی که در عمقشـان 

نشسـته بـود را پنهـان کنند. 
هـر فـرد معتـادی، ایـن تـوان را دارد کـه خـود را از این بالی جان سـوز و خانواده ویـران کن نجات 
دهـد؛ امـا بعـد از تـرك، مانـدن در ایـن مسـیر اراده ای از جنـس دیگـر را می طلبد. بازگشـت مجدد 
بـه دامـن سـیاه اعتیـاد، واقعیـت تلخی اسـت کـه جامعـه را تهدید می کند. در خبر منتشـر شـده ای، 
»جزینـی« قائـم مقـام دبیـر کل سـتاد مبـارزه با مـواد مخدر با اشـاره به این کـه میزان مانـدگاری در 
درمـان مـواد مخـدر کم اسـت، تصریح کرد:» طبـق برآوردهای صورت گرفته تنهـا 20 درصد افرادی 
کـه تحـت درمـان قرارمـی گیرنـد، بعـد از تـرك پاك می ماننـد.« به واسـطه ی تلخی و مهم بـودن این 
مطلـب بـا »معصومه ارسـالن« کارشـناس ارشـد راهنمایی و مشـاوره تسـهیل گـر طرح اجتمـاع محور 
)NGO( وابسـته بـه» بنیـاد نیکـوکاری سـید الشـهدای کرمـان«، مشـاور و مـددکار خانـواده »کمـپ 

بـاران «و »کمـپ سـالم زندگـی بانـوان« بـه گفت و گو نشسـته ایم.

نجمه سعیدی
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خبر

هشدار زنگ خطر هروئین در راور
کشف دو کیلو هروئین 

در بدن یک مسافر 
راور/ رحمانـی- حجـت االسـالم و المسـلمین حـاج 
اسـماعیل بلـوچ زاده دادرس دادگاه عمومـی و انقـالب 
راور بـا اعـالم ایـن خبر گفـت: مامـوران انتظامی پلیس 
از یـک  بازرسـی  بـا مـواد مخـدر راور حیـن  مبـارزه 
دسـتگاه اتوبـوس مسـافربری کرمان - مشـهد از داخل 
بـدن یک مسـافر مـرد کـه مقـدار دو کیلـو هروئین در 
زیـر لبـاس دور کمربنـد خـود بسـته بندی نمـوده بود 
کشـف نمودنـد. قاضی بلـوچ زاده افـزود : این مرد متهم 
حمـل کننده هروئیـن با هویت م ج اهل شهرسـتان بم 
تحـت پوشـش مسـافرت خانوادگـی بـا زن و فرزندانش 
از کرمـان عـازم مشـهد شـده بـود و اعتراف نمـوده که 
شـخصا اقـدام بـه حمـل دو کیلـو هروئیـن انجـام داده 
اسـت کـه پـس از دسـتگیری بـا حکـم مقـام قضایـی 
روانـه زنـدان کرمان شـد. به گـزارش خبرنـگار ما بحث 
هروئیـن در راور بـه یک معضل بزرگ اجتماعی خانمان 
سـوز تبدیـل شـده تا جایی کـه چندی قبل یـک زن و 
شـوهر راوری بـه اتهام خریـد و فروش هروئیـن در راور 
بـا حکـم دیـوان عالی کشـور هـر دو بـه اعـدام محکوم 
شـدند و پـس از آن خانـواده چهـار نفـری پـدر و سـه 
پسـرانش بـه اتهـام حمل و نگهـداری دو کیلـو هروئین 
هـم اکنـون پـدر و یکـی از فرزندانـش بـه حکـم بدوی 
دادگاه بـه اعـدام محکـوم شـدند و دو پسـر دیگرش به 
زندانـی و حبـس هـای طوالنی مدت محکـوم گردیدند 
و هفتـه هـای گذشـته نیـز یـک خانـم دیگـر بـه اتهام 
نگهـداری نیـم کیلو هروئیـن در منزلش دسـتگیر و در 
زنـدان کرمان بسـر می بـرد و اخرین مـورد همین مرد 
بمـی اسـت که تحـت عنوان مسـافر عبوری بـا اتوبوس 
از بدنـش دو کیلو هروئین کشـف گردیده کـه در زندان 

کرمان اسـت.

در عملیات پلیس بافت 

محموله 732 کیلویي تریاک
 کشف شد 

سـرهنگ »محمـود پوراحمـدي« فرمانـده انتظامي 
بافـت اظهـار داشـت: مامـوران پلیـس مبـارزه بـا مـواد 
مخـدر و یـگان امـداد شهرسـتان بافت در پـي چندین 
روز تـالش شـبانه روزي پلیسـي و اطالعاتـي از حمـل 
یـک محمولـه مـواد مخـدر سـنگین مطلـع شـدند و 
درصدد کشـف آن بـر آمدند.  وي بیان داشـت: ماموران 
بـا ایجـاد ایسـت و بازرسـي مقطعـي در محـور »بافت- 
سـیرجان« و کنتـرل خودروهـاي عبـوري دو خودروي 
زانتیـا که مشـکوک بـه حمل مـواد بودند را شناسـایي 
و متوقـف کـه در بازرسـي از آنهـا 732 کیلوگرم تریاک 
بافـت  شهرسـتان  انتظامـي  فرمانـده  کردنـد.  کشـف 
تصریـح کـرد: قاچاقچیـان مواد مخـدر ایـن محموله را 
از شـرق کشـور بارگیري و قصد عبور آن از شهرسـتان 
بافـت و انتقـال بـه مرکـز کشـور را داشـتند که بـه دام 
افتادنـد.  ایـن مقـام انتظامي خاطر نشـان کـرد: در این 
عملیـات دو قاچاقچـي دسـتگیر و دو دسـتگاه خـودرو 
توقیف و به همراه مواد کشـف شـده براي سـیر مراحل 

قانونـي تحویـل مقامـات قضائي شـدند. 

رشوه 20 میلیوني نیز باعث رهایي 
قاچاقچیان نشد 

سـرهنگ » عبـاس احمـد پـور« فرمانـده انتظامـي 
»ریـگان« در گفـت و گـو بـا خبرنـگار پایـگاه خبـري 
پلیـس گفـت: مأمـوران پاسـگاه »عبـاس آباد سـردار« 
حیـن گشـت زنـي در محـور »ریـگان -ایرانشـهر« بـه 
یـک دسـتگاه خـودروي تویوتـا مشـکوک شـدند و آن 
را متوقـف کردنـد.  ایـن مقـام ارشـد انتظامـي در ادامه 
افـزود: در بررسـي هـاي صـورت گرفته مشـخص شـد 
کـه خـودرو حامـل اتبـاع بیگانـه غیرمجـاز اسـت کـه 
متهـم و خـودرو بـراي تشـکیل پرونـده به سـمت مقر 
انتظامـي انتقـال داده شـدند. وي بیـان داشـت: متهـم 
اصلـي پرونـده هنـگام انتقـال بـه مقـر انتظامـي بـراي 
آزادي خـود مبلـغ پنـج میلیون ریال رشـوه بـه صورت 
نقـد و  ۱5 میلیـون ریال به صـورت کارت به کارت بعد 
از اتمـام کار به مامور پاسـگاه پیشـنهاد کـرد که پلیس 
وظیفـه شـناس بـا صحـت عمل خـود ضمن رد رشـوه 
مذکـور، آن را ضمیمـه پرونـده کرد.  فرمانـده انتظامي 
شهرسـتان ریـگان در پایان خاطر نشـان کـرد: متهمان 
پـس از تشـکیل پرونـده بـراي سـیر مراحـل قانوني به 

مقـام قضائـي معرفي شـدند.

جانشین فرمانده انتظامی جیرفت خبرداد: 
دستگیری دو برادر شرور در 

جیرفت توسط پلیس 
سـرهنگ نبـی ااهلل میـر افضلـی گفت: در پـی اظهار 
نارضایتـی اهالی یکـی از روسـتاهای اطـراف و اقدامات 
اطالعاتـی مامـوران مبنـی بـر شـرارت های متعـدد دو 
بـرادر شـرور، تحقیقات پلیـس در خصـوص موضوع در 
دسـتور کار قـرار گرفـت. وی گفـت: بـا گسـترش چتر 
اطالعاتی ماموران مشـخص شـد نامبردگان از مجرمان 
سـابقه دار هسـتند و دسـت بـه جنایاتی نظیـر گروگان 
گیـری، اخاذی مسـلحانه و آدم ربایـی زده اند. این مقام 
انتظامـی تصریح کرد: با اسـتعالم از سـوابق محرز شـد 
کـه ایـن مجرمان طی حکم صادره از دادسـرای عمومی 
و انقـالب شهرسـتان جیرفت تحت تعقیب هسـتند لذا 
بـا هماهنگـی مقـام قضایی دسـتگیری آنان در دسـتور 
کار ویـژه پلیس امنیت عمومی شهرسـتان قـرار گرفت. 
میرافضلـی ادامـه داد: این دو برادر شـرور پـس از انجام 
شـرارت سـریعا به کوهسـتان های اطراف متواری شدند 
کـه با توجه به کوهسـتانی و صعب العبـور بودن منطقه 
توفیقـی در دسـتگیری آنـان حاصـل نشـد که ایـن امر 
احسـاس ناامنـی ایجـاد کـرده بـود. وی گفـت: بـا ایـن 
حـال پلیـس بـا انجام یـک سـری کار اطالعاتـی دقیق 
و اسـتفاده از نقشـه قبلـی ایـن دو شـرور را از منطقـه 
کوهسـتانی و صعـب العبـور به محل مـورد نظر هدایت 
کرد و سـپس محل اختفـا را محاصره و در یک عملیات 

غافلگیرانـه آنان را دسـتگیر کرد.

نزدیـک  تابسـتان  فصـل  بـه  هـم  بـاز 
تفریـح  و  تعطیـالت   هنگامـه  و  شـدیم 
کـودکان و نوجوانـان و در کنـار آنهـا حتی 
بزرگترهاسـت. بـه راسـتی وقتـی در نظـر  
بگیریـم کـه بعـد از ۹ مـاه درس خوانـدن 
و امتحانـات، ایـن حـق طبیعـی و مسـلم 
آنهاسـت کـه مشـغول بـازی و تفریحاتـی باشـند کـه ضمن 
گذرانـدن سـاعاتی مفـرح و شـاد، با خیـال آسـوده و راحتی 
روان در آن هـا مشـغول باشـند. یکـی از ایـن مـکان هایـی 
کـه شـور و هیجـان خاصـی و رغبـت بـی پایانـی بـه بچه ها 
و حتـی بزرگترهـا مـی دهـد، بـدون شـک شـهر بـازی ها و 
وسـایل بـازی و هیجان زای موجود در آنهاسـت که همیشـه 
جایـگاه ثابتـی را در میان خانـواده ها دارد. اما متاسـفانه گاه 
و بـی گاه و در گوشـه و کنار ایـران اتفاقات تلخ و ناگواری رخ 
مـی دهـد کـه کام خانواده هـا را تلخ مـی کند. ایـن اتفاقات 
اولیـن بـاری نیسـت که در پارک های کشـور، شـادی را برای 
خانواده هـا تبدیـل بـه ماتـم مـی کنـد و لبخنـد بـر لب ها را 
می خشـکاند. مـردم در حالـی بـرای تفریـح بـه ایـن اماکـن 
مراجعـه می کننـد که انتظـار دارند سـاعات و دقایق خوش را 
در کنـار دوسـت و خانـواده خـود بگذرانند. با ایـن اتفاقات به 
نظـر می رسـد که اسـتانداردهای وسـایل به کار گرفته شـده 
در پارک هـا بایـد بازبینـی شـده و درجه امنیـت و ایمنی آنها 
بـاال بـرود. در زیـر به برخی از ایـن حوادث تلخ مـی پردازیم، 
بـه امیـد آنکه تلنگری باشـد بر مسـئوالن و بانیـان این گونه 
مراکـز و دسـتگاهها، کـه بـرای پـر کـردن جیب خـود، جان 
کـودکان و نوجوانـان را بـه بازی نگیرند و بجـای آنکه به فکر 
منافع اقتصادی خود باشـند، در اندیشـه اسـتاندارد سـازی و 

ایمـن کردن وسـایل بـازی خود باشـند.
1- آبشار مرگ در شهرک رضویه

)خـرداد ۹5(جدیدتریـن حادثه در شـهر بازی هـا مربوط 
مـی شـمد بـه چنـد روز پیـش کـه طـی آن دختـر بچـه ای 
پایـش لیـز مـی خـورد و در حوضچـه آبشـار پارک شـهرک 
رضویـه مـی افتد، عمـق حوضچه زیـاد نبود و خانـواده نباید 
نگـران چیـزی می شـدند اما ناگهـان جیغ و فریاد بـود که در 
فضـای پـارک پیچیـد. پمپ آب آبشـار کـودک را به سـمت 
خـود کشـید و ضمـن ایـراد جراحـات متعـدد موجـب خفه 
شـدن و تکه تکه شـدن بدن دخترک شـد و در ایـن اتفاقات 
کـه در کسـری از ثانیـه رخ داد، خانواده او نتوانسـتند از خود 

عکـس العمل نشـان دهند.
اینکـه کودکـی بوسـیله یـک دسـتگاه پمـپ آب جـان 
خـود را آن هـم در پـارک و زمـان تفریـح از دسـت می دهـد 
یـک فاجعـه اسـت و مسـئوالن باید نسـبت به جلوگیـری از 
حـوادث اینچنینـی تمـام تالششـان را بکننـد. در پـی مرگ 
دختر بچه 5 سـاله در بوسـتان رضوانیه منطقه ۱5، شـهردار 
ناحیـه و مدیـرکل فضـای سـبز منطقه عزل شـده و پیمانکار 

بـه مراجـع قضایی معرفی شـد.
2-چرخ و فلک مرگ

)فروردیـن ۹5( همیـن چنـد وقـت پیش بـود در برازجان  
مـادر و فرزنـدی از چـرخ و فلـک سـقوط کردنـد و مـادر 35 
سـاله جـان باخـت و کـودک 4 سـاله اش بـه شـدت مجروح 
گشـت. سـاعت ۱۹ و 45 دقیقه شـامگاه سـیزدهم فروردین 
اولیـه  بـه حالـت  بـزرگ شـهر  فلـک  و  کابین هـای چـرخ 
بازنگشـتند تـا بـا واژگونـی آنهـا مـادر و فرزنـدی از ارتفـاع 

سـقوط کننـد. سـقوط مرگ بـار مـادر و فرزنـد از ارتفاع ۱2 
متـری رخ داد و مـادر بـه طـرز فجیعی جان باخـت و کودک 

بـه شـدت مجروح شـد.
3-قربانی موش دیوانه 

)اردیبهشـت ۹3 (سـاعت 23 روز دسـتگاه مـوش دیوانـه! 
دیـوار وار در پـارک ارم حرکـت کـرد تـا 3 زن همـراه کابین 
خـود بـه خـارج از آن پرتـاب شـوند.  خبرهـای ابتدایـی از 
ایـن حادثـه حاکـی از ایـن بود کـه یکـی از کابین هـای ترن 
هوایـی از ارتفـاع حـدودا 7متر سـقوط کـرده و 3دختر جوان 
مصـدوم شـده اند.  مجروحان که دخترانی 25، 2۶و 2۹سـاله 
بودنـد کـه از ناحیه گردن، دسـت، نخاع و کمر آسـیب جدی 
دیدنـد.آن زمـان که بحث شـکایت و نا ایمن بـودن پارک ارم 
مطرح شـد، مدیرعامـل این مجموعه تفریحی بـه خبرنگاران 
گفتـه بـود کـه همـه مراجعه کننـدگان بـه این پـارک بیمه 

. هستند
4-»جامپینگ« به سوی مجروح شدن

)مرداد سـال ۹۰ ( دو شـهروند ۱۶ و ۱7 سـاله شـیرازی، 
بـر اثـر سـقوط دسـتگاه بـازی »جامپینـگ« در »لوناپارک« 

شـیراز از ناحیـه کمـر دچار آسـیب  شـدند.
بـه دلیـل پـاره شـدن کابـل سـیم بکسـل حایل، یکـی از 
دو صندلـی دسـتگاه سـقوط آزاد کـه دو سرنشـین داشـت 
در حالـی بـه شـدت بـا زمیـن برخـورد کـرد کـه ترمز هـای 
اضطـراری هـم عمـل نکـرده بودنـد. آن زمـان در رسـانه ها 
عنـوان شـد کـه اسـتفاده از ایـن دسـتگاه به دلیـل نداشـتن 
شـاخص های اسـتاندارد، ممنـوع اعـالم شـده بـوده و اصـال 

نبایـد در زمـان حادثـه کار می کـرده اسـت.
5- سقوط ترن هوایی شهربازی لونای  

پارک ارم تهران
در  وقـوع حادثـه  اردیبهشـت ۹3( سـاعت 23:۱5   23(
شـهربازی لونـای ۱ پـارک ارم از طریـق تماس هـای مردمی 
بـه هـالل احمر  اعالم شـد. بالفاصلـه تیم های امـدادی این 
سـازمان بـه محـل حادثه اعزام شـدند سـه زن 2۶، 2۸ و 3۰ 
سـاله را که از ناحیه سـر، دسـت و نخاع دچار ترومای شـدید 

شـده بودنـد به بیمارسـتان حضرت رسـول منتقل شـدند. 
6-سقوط از ترن هوایی در قم با یک کشته

 و 3 مجروح 
)شـهریور سـال ۹۰ (بر اثر سـقوط چهار نفر از باالی ترن 
هوایـی شـهر بازی قم واقـع در میدان 72 تن متاسـفانه یکی 

از مصدومـان پـس از انتقال به بیمارسـتان فوت کرد، 
7-حادثه در شهربازی شاهین شهر

)فروردیـن ۸۹ (در حادثـه خـروج یکـی از دسـتگاه های 
بـازی از مسـیر در شـهربازی شـاهین تمام 25 سرنشـین ان 
کـه بـه غیر از یک کودک ۸ سـاله بقیه بزرگسـال  و 4 نفر از 
اتبـاع سـوریه بودنـد به اطراف پرتاب شـدند و بـه علت عمق 

جراحـت به بیمارسـتان منتقل شـدند.
8-مرگ یک دختر در شهر بازی ورامین 15 خرداد 
)خـرداد ۹۱ ( در شـهربازی ورامیـن حادثـه ای دلخـراش 
رخ داد کـه در ایـن حادثـه دختـری از تـرن هوایـی سـقوط 
کـرد و در جـا کشـته شـد. قاضـی کوهپایـه دسـتور پلمـب 

دسـتگاه تـرن و بازداشـت متصـدی آن را صـادر کـرد.
9-حادثه پارک شهر تهران 

)اردیبهشـت ۸۱(حادثـه ای  کـه در روز شـنبه، چهاردهـم 
اردیبهشـت مـاه سـال ۱3۸۱ روی داد و در آن شـش دختـر 

دانش آمـوز و یـک قایقـران در دریاچـه- پـارک شـهر غـرق 
ند شد

10-حادثه خونین در شهربازی اهواز 
پزشـکی  فوریت هـای  مرکـز  رییـس   )  ۹2 )شـهریور 
خوزسـتان از وقـوع حادثه ای در پارک شـهربازی پـاداد اهواز 
خبـرداد و گفـت: ۹ تـن در ایـن حادثه آسـیب های سـختی 

دیدنـد کـه بـه مراکـز درمانـی منتقل شـدند.
11-حادثه شهربازی اردبیل  

)مـرداد ۹۱( هفـت کشـته و مجـروح در حادثه شـهربازی 
اردبیـل در حالـی رخ داد کـه ایـن مجموعـه بـه دلیـل عـدم 
استانداردسـازی وسـایل بـازی از دو مـاه قبـل از آن تعطیـل 
شـده بـود و بـه صورت غیر قانونی مشـغول بـه کار کرده بود. 

12-دو سقوط در شهربازی تبریز
)فروردیـن ۹2 (شـهربازی ائل گلـی تبریـز. وقتـی دو مـرد 
2۶ و 33سـاله کـه باجنـاق هـم بوده انـد، بـه ایـن شـهربازی 
رفتنـد سـوار دسـتگاه سـقوط آزاد شـدند تـا تفریـح کننـد، 
همین کـه در حـال سـقوط بـا این دسـتگاه بودند، بـرق قطع 
شـد بـا قطـع بـرق دسـتگاه سـقوط آزاد، هنـگام اسـتفاده از 
آن و بازگشـت بـرق بـه شـبکه های ایـن دسـتگاه کفه هـای 
حامـل اسـتفاده کنندگان بـا سـرعت بسـیار به طـرف پاییـن 
سـقوط کردنـد. ایـن کفه هـا بـا سـطح سـیمانی موجـود در 
پاییـن دسـتگاه برخـورد کردند و بـا توجه به سـرعت برخورد، 
دو نفـر از هموطنـان کـه در کفـه برخورد کننـده بودند دچار 
مصدومیـت شـده و بـه بیمارسـتان انتقـال داده شـدند. ایـن 
اولین بـار نیسـت حادثه در شـهربازی ائل گلی تبریز خبرسـاز 
می شـود. دوم آبان سـال گذشـته بـود که وقتی یـک خانواده 
سـه نفره سـوار چـرخ و فلـک شـهربازی ائل گلـی شـده بودند 
و بعـد در اثـر سـقوط، پـدر و مادر این خانواده کشـته شـدند 
و کـودک هـم زخمـی شـد. حادثـه ای کـه بعـدا شـرکتی که 
مسـئول بازرسـی از این چرخ و فلک بود مقصر شـناخته شد. 
ایـن حـوادث تنهـا مـواردی از اتفاقاتـی اسـت کـه در 
بعضـی از شـهربازی هـا و پـارک هـای بـازی پیرامـون مـا 
رخ مـی دهـد و هـر هفتـه وهرمـاه شـاید جـان باختـن و 
یـا مجـروح شـدن عـده ای از هموطنـان عزیزمان هسـتیم. 
باشـد ایـن یادداشـت تلنگـری باشـد بـه افـرادی کـه جان 
انسـانها را بـا اهمـال کاری هـا و کوتاهـی هـای خویـش 

می خرنـد.

در آستانه تعطیالت تابستانی و شروع بکار مراکز بازی و تفریحی؛ 

شهربازی یا کارناوال مرگ

مـادری کـه هراسـان در بوسـتان کوهسـار تهـران پـی 
دختـرک گمشـده خـود می گشـت بـاور نمی کـرد فواره های 
آبنمـای ایـن بوسـتان جنوبـی شـهر بـا خـون فاطمـه پنـج 
سـاله اش رنـگ سـرخ گرفتـه اسـت. امـا وقتـی تن تکـه تکه 
شـده این کـودک بـا پیراهن پاره پـاره اش بر سـطح آب های 
خونیـن ظاهـر شـدند ضجـه زنـان بر زمیـن نشسـت و مویه 
سـر داد. آن موقـع بـود کـه مادر داغدیـده در کمـال ناباوری 
پـی بـرد فاطمـه اش قربانی چـه واقعه هولناکی شـده اسـت.

پنج سـاله  فاطمـه  خـرداد،  چهـارم  سه شـنبه  روز  عصـر 
خوشـحال از اینکه همراه مادر و چند زن همسـایه به جشـن 
مولودی بر سـر مزار شـهیدان گمنام در بوسـتان کوهسار در 
منطقـه خـاوران تهـران می رود، زودتـر از همراهـان بیرون از 
خانـه به تماشـای چراغ هـای رنگین محله ایسـتاد و لحظاتی 
بعد دسـت در دسـت مادر با گذر از خیابانی که به مناسـبت 
اعیاد شـعبانیه غرق نور شـده بود راهی بوسـتان کوهسـار در 

نزدیکی خانه شـان شـدند. 

زمانـی کـه بـرای شـرکت در جشـن مولـودی، بـر فـراز 
تپـه ای بر سـر مزار شـهیدان گمنام رسـیدند، فاطمه دسـت 

مـادر را رهـا کـرد تـا سـرگرم بـازی کودکانه اش شـود.
سـاعتی بعـد که مراسـم بـه پایان رسـید مـادر نگاهی به 
اطـراف کـرد تـا فرزنـدش را صـدا بزنـد و بـا هم راهـی خانه 
شـوند امـا فاطمـه را ندید. به فکـر ماند کـه دخترکش حتماً 

اطـراف آبنمای بوسـتان، سـرگرم بازی اسـت. 
نگـران شـده بود اما یقین داشـت فرزنـدش را هنگام بازی 
در میـان گل و گیاهـان پیـدا می کنـد تـا اینکـه نگران شـد 
و دلشـوره به جانـش افتـاد. هراسـان بـه هـر طـرف می دوید 
و هـر کـه را می دیـد سـراغ دخترکـش را می گرفـت. درایـن 
میـان هـر لحظه قلبش تپـش تندتری پیـدا می کـرد. دراین 
سرگشـتگی هنـگام گـذر از حوضچه آبنما، ناگهان چشـمش 

بـه لنگه کفشـی دخترانـه افتاد کـه روی آب شـناور بود. 
لنگـه کفـش دختـرک بـود امـا اثـری از خـود فاطمـه به 
چشـم نمی آمـد. همان موقـع موتـور آب را دید کـه با غرش 

کار می کـرد، وقتـی چشـمش بـه نگهبـان بوسـتان افتـاد بـا 
التمـاس از او خواسـت موتـور را خامـوش کنـد. گفت شـاید 
فرزنـدش در آب افتـاده باشـت. ولـی نگهبـان اعتنایـی بـه 
خواهـش و تمنـای مـادر پریشـان حال نکـرد و گفـت: ایـن 
لنگـه کفـش دو روزه کـه تو آب افتـاده، خیالـت راحت خانم 
بچه تـان تـو این آبنمـا نیفتـاده، حتمـاً جایی همیـن اطراف 
سـرگرم بازی اسـت. ولـی مادر همچنـان التمـاس می کرد تا 

مـرد موتـور آب را خامـوش کند.
در ایـن لحظـات مـرد متوجـه شـد موتـور آب بـا صدایی 
غیـر عـادی به چرخـش ادامه می دهد کـه گاه بـا تکانه هایی 
همـراه اسـت. مادر شـیون کنان بـه التماس افتاد تـا موتور را 
خامـوش کننـد. و نگهبـان به سـختی تـالش کرد کـه موتور 
را از کار بینـدازد. ولـی موفـق بـه خامـوش کـردن آن نشـد. 
تـا اینکـه رگه هایـی از خـون بـا تکانه شـدید موتـور پمپ به 
بیـرون فـوران کرد. مـادر بی تـاب از هراس و وحشـتی که به 
جانش افتاده توان ایسـتادن نداشـت و با سرگشـتگی با کف 
دســــت ها بـر زانـو هایـش می کوبیـد. زنانی هم که شـاهد 
ایـن صحنـه بودند فریـاد می زدند موتـور را خامـوش کنید... 
خامـوش کنید.گویـی فاجعـه را همراه با مادر احسـاس کرده 

بودند.
فریـاد دیگـری بلنـد می شـود: آتـش نشـانی. مأمور هـای 
آتـش نشـانی را خبـر کنیـد. حتمـاً بچه تـوی تـور پمپ آب 
گیـر کـرده اما بـرای نجـات دختربچه خیلـی دیر شـده بود! 
سـاعت هفـت بعـد از ظهـر بود کـه امدادگـران آتش نشـانی 
به همراه مأموران از راه رسـیدند و جسـد متالشـی فاطمه را 
کـه موتـور آب آن را بلیعـده و تکه تکـه اش کرده بـود از الی 

چرخ دنده هـای زیـر آب بیـرون آوردنـد.
مـادر داغدیـده فاطمـه در ایـن بـاره بـه خبرنـگار گـروه 

حـوادث »ایـران« گفـت: در جریان برگزاری مراسـم مولودی 
دختـرم در کنـارم بـود. همیـن کـه جشـن بـه پایان رسـید. 
فاطمـه بـرای بـازی بـه سـمت بوسـتان رفـت. چنـد لحظـه 
بعـد دنبالـش رفتـم و دیـدم کـه اثـری از او نیسـت بـه کنار 
آبنمـا آمـدم دیدم کفـش هایـش روی آب افتاده بـه نگهبان 
بوسـتان التمـاس کـردم موتور آبنمـا را خاموش کنـد. گفتم 
ایـن کفش هـای دختـر مـن اسـت شـاید داخـل حوضچـه 

باشـد. افتاده 
اما نگهبان بوسـتان که مردی 55 سـاله به نظر می رسـید 
توجهـی نکـرد و در جـواب گفـت مگر دخترت مـرغ یا ماهی 
اسـت کـه داخـل آبنمـا باشـد.همزمان آب در حـال گل آلود 
شـدن بـود و احسـاس کـردم موتـور آب بـه کنـدی و با سـر 
و صـدا می چرخـد. وحشـت کـردم و بـاز هـم بـه التمـاس 
افتـادم پمـپ آب را خامـوش کنـد، نگهبـان ایـن بـار گفـت 
کلیـد اتصالـی دارد؛ بـرق خاموش نمی شـود؛ دیـدم روی آب 
را چربـی هـم می گرفـت؛ نمی دانسـتم دخترکـم داخـل لوله 

پمپ آبنمـا گرفتار شـده.
مادر سـیاهپوش ادامه داد: وقتی آتش نشـانان سررسیدند 
یکـی از انهـا داخـل آب نمـا رفـت و تکـه ای از پـای بچـه ام 
را پیـدا کرد.همـان لحظـه بی هـوش شـدم و دیگـر نفهمیدم 
چـه شـد.وقتی به خود آمدم،متوجه شـدم که دختر شـیرین 

زبانـم قربانـی بی احتیاطی کارکنان بوسـتان شـده. 
دختـر  بـود  شـده  کشـیده  حصـاری  آبنمـا  دور  اگـر 
بی گناهـم در آب نمی افتـاد و توسـط موتـور داخـل آبنمـا 
مکیـده نمی شـد. اگـر لوله آبنما حفـاظ داشـت هرگز چنین 
سرنوشـت تلخی بـرای دخترم رقـم نمی خورد. سـهل انگاری 
و بی توجهی مسـئوالن بوسـتان باعث شـد که جگر گوشـه ام 

برود. از دسـتم 

جزئیات مرگ هولناک فاطمه کوچولو در آبنمای بوستان
مگر دخترت مرغ یا ماهی است که داخل آبنما باشد!

 خبر

این اتفاقات اولین باری نیست که 
در پارك های کشور، شادی را برای 
خانواده ها تبدیل به ماتم می کند و 
لبخند بر لب ها را می خشکاند. مردم در 
حالی برای تفریح به این اماکن مراجعه 
می کنند که انتظار دارند ساعات و 
دقایق خوش را در کنار دوست و 
خانواده خود بگذرانند. با این اتفاقات 
به نظر می رسد که استانداردهای 
وسایل به کار گرفته شده در پارك ها 
باید بازبینی شده و درجه امنیت و 
ایمنی آنها باال برود.
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تندروهـا در جریان انتخابات مجلس شـورای اسـالمی تمام 
عـزم خـود را جـرم کـرده بودنـد کـه پارلمـان دهـم را قبضه 
کننـد. رد صالحیت گسـترده رقبـای آنان نیز باعث شـده بود 
تصاحب مجلس، در رؤیاهایشـان پر رنگ تر شـود. در یکی دو 
سـال آخر مجلس نهـم، آنچه در کانون توجه مـردم و تقابالت 
سیاسـی بود، دعـوای موافقان برجام و مخالفانش بـود.  از یک 
سـو، برخـی افـراد و جریـان هـا کـه بـه »دلواپسـان« معروف 
شـدند، بـا تمـام تـوان در تـالش بودنـد کـه برجـام را منتفی 
کننـد و از دیگـر سـو، طیـف معتـدل، از برجام کـه مقدمه ای 
بـرای لغـو تحریـم هـا و بازگشـت تدریجـی ایـران بـه جامعه 
جهانـی بـود حمایـت مـی کـرد. برجـام در دولـت، بـا هدایت 
شـخص حسـن روحانـی پیـش مـی رفـت و در وزارت خارجه 
بـا دیپلماسـی محمدجواد ظریـف. اما این ماجرا، ضلع سـومی 
هـم در مجلس داشـت کـه به رهبـری علی الریجانـی جریان 
داشـت.  بـی گمـان و بـی هیـچ تعارفی اگـر علـی الریجانی و 
طیـف معتـدل همـراه او در مجلس نهم نبودند، توافق هسـته 
ای و برجام به مشـکالت عدیده ای گرفتار می شـد. الریجانی 
واقعـاً نقشـی تاریخـی در تصویـب برجـام و کمـک بـه دولت 

روحانی داشـت.
در واقـع برجـام و وقایـع پیرامونـی اش، یـک دگرگونـی 

اساسـی در بافـت سیاسـت داخلی ایران بـه وجـود آورد و آن، 
کمرنـگ شـدن دو قطبی »اصـالح طلب - اصولگـرا« و تبدیل 
تدریجـی آن بـه تقابـل دو طیـف »میانـه رو - تنـدرو« بـود.  
در ایـن فراینـد، میانـه روهـا و عقلگرایـان دو جریـان اصولگرا 
و اصـالح طلـب بـه هـم نزدیـک شـدند و تندروهـای اصولگرا 
هـم دور یکدیگـر جمـع شـدند. )تندروهای اصـالح طلب نیز 
کـه قبـاًل حـذف شـده بودنـد و اساسـاً در بـازی نبودنـد.( در 
چنیـن فضایی، حضـور پررنگ مـردم در انتخابـات مجلس نه 
تنهـا محاسـبات تندروهـا را به هم زد بلکه شـکل گیری بافت 
جدیـد سیاسـی را تقویـت کـرد و مجلـس دهم بـا اکثریتی از 
عقـال و میانه روهای دو جریـان »اصالح-اعتدال« و »اصولگرا« 
تشـکیل شـد. بدیـن سـان، رقابـت هـای داخلـی مجلـس به 
نوعـی تبدیـل بـه رقابـت هـای درون گفتمانـی شـد چـرا که 
علـی الریجانـی با سـابقه اصولگرایـی و البته بـا حفظ ماهیت 
اصولگرایانـه اش در جریـان میانـه روی عقلگـرا تعریـف مـی 
شـود. محمدرضا عارف هم با نگهداشـت صبغـه اصالح طلبانه 

اش، یکـی از چهـره هـای جریـان میانه روی عقلگراسـت.
هـم از این روسـت که رقابـت این دو، نه در میـان تندروها، 
غلغلـه بـه پـا کـرد، چرا کـه اساسـاً آنها بیـرون از بـازی مانده 
بودنـد و نـه تشـویش اعضـای طیـف هـای مختلـف جریـان 

میانـه رو را بـه دنبـال داشـت چـرا کـه پیـروزی هـر کـدام از 
آنهـا، پیـروزی میانـه روی بود. البته بدیهی اسـت کـه جریان 
میانـه روی عقلگـرا نیز طیـف بندی های درونی خـاص خود را 
دارد و هـر کدام شـان متمایل بـه پیروزی افراد خـود بودند  و 
این ذات سیاسـت اسـت.به هر روی، انتخابات ریاست مجلس، 
پایـان یافتـه اسـت )چـرا کـه معمـوال رئیس منتخـب موقت، 
رئیـس دائمـی مـی شـود و عارف هـم کاندیدا نخواهد شـد( و 
مجلسـی مانده اسـت با اکثریت میانه رو و انبوهی از مشکالت 

کشـور ... و شـاید وقتـی بعـد از پایـان رأی گیـری، عـارف بـه 
سـمت الریجانـی رفـت و او را در آغوش گرفـت و پیروزی اش 
را تبریـک گفـت، بـه این معنا اشـاره داشـت. موفقیت مجلس 
دهـم، تنها در گـرو همگرایی عملی میانه روهای عقلگراسـت. 
ایـن جریـان معتـدل، قبـاًل در جریـان برجام توانسـته اسـت 
تجربـه و نمـره خوبی داشـته باشـد و اینـک زمـان تعمیم آن 
تجربـه تاریخـی به سـایر امور داخلـی برای عبور از مشـکالت 

اسـت./ عصـر ایران

درباره رقابت الریجانی-   عارف

بازی میانه روها  

خبر

سیاست

مصطفی داننده
روزنامه هـای  کـه  زد  حـدس  می شـود  االن  همیـن  از 
اصول گـرا بـرای نتایـج انتخـاب رئیـس مجلـس دهـم چـه 
تیتـری خواهنـد زد. آنهـا قطعا اعـالم خواهند کـرد که نامزد 
مـا یعنـی علـی الریجانـی به کرسـی ریاسـت مجلـس تکیه 
زد و کاندیـدای اصـالح طلبان را شکسـت داد. این اسـتدالل 
در حالـی مطـرح خواهـد شـد کـه همیـن رسـانه ها و البتـه 
بخـش اعظمـی از اصول گرایان، همین الریجانـی را اصول گرا 
او را از  نمی دانسـتند و سـعی می کردنـد در مجلـس نهـم 
کرسـی ریاسـت بـه زیـر بکشـند و فـرد دیگـری را جایگزین 
او کننـد. روزی حـداد عـادل و دگـر روز حسـینیان. جریانـی 
کـه امـروز الریجانـی را نامـزد اصول گرایـان معرفـی می کند، 
در صحـن علنـی مجلس همیشـه الریجانی را مـورد حمله و 

ریاسـت او را زیـر سـوال می بـرد.
ناراحتـی از رفتـار الریجانـی در مجلس نهم بـه حدی بود 
کـه در 22 بهمـن سـال ۹۱ رئیـس مجلس در حـرم حضرت 
معصومـه در قـم، آمـاج مهـر، دمپایـی و کفـش قـرار گرفت. 
سـخنرانی او بـه واسـطه ایـن حملـه نیمـه تمـام مانـد. او در 
صحـن علنـی نیـز مـورد هجمـه مخالفانـش قـرار می گرفت. 
کوچـک زاده در صحـن علنـی در حالـی کـه فریـاد مـی زد 
خطـاب بـه مـردم می گفت:» ای کسـانی که به مـا می گویید 
چـرا در مجلـس در مـورد فـالن مسـئله حـرف نـزدی و یـا 
سـکوت کـردی، یکـی از دالیلـش این اسـت رئیـس مجلس 
دوسـت نـدارد مـا حـرف بزنیـم و اگـر زدیـم هـم تحقیرمان 

می کنـد.«

دولـت  علـوم  وزیـر  دانـا  فرجـی  اسـتیضاح  جریـان  در 
روحانـی، حمید رسـایی در اعتـراض به الریجانـی، کاغذی را 
باالی سـر خود نگه داشـته بود که روی آن نوشـته شـده بود: 
»دوپینـگ الریجانـی هـم جـواب نـداد.« یـا همیـن نماینده 
سـابق مجلـس در مـورد برجام اعتقاد داشـت که »متاسـفانه 
رییـس محتـرم مجلـس در ایـن موضـوع بیشـتر گرایـش به 
سـمت دولـت دارد و حاضـر نیسـت ایـن اقـدام قانونـی را از 
رئیـس جمهـور مطالبـه کنـد و حتـی حاضـر نیسـت پاسـخ 

ادعاهـای غیـر قانونـی و توهیـن آمیـز را بدهد.«
زاکانـی دیگـر نماینده شـناخته شـده اصول گـرای مجلس 
نهـم بـا انتقـاد از رفتـار الریجانـی در جریـان تصویـب برجام 
اعتقاد داشـت که: »اینکـه می گویند پرونده مذاکـرات، پرونده 
رهبـری اسـت حـرف نادرسـتی اسـت، مقـام معظـم رهبـری 
صراحتـا فرمودنـد در جزییـات دخالـت نمی کنند، مسـئولیت 
پرونـده هسـته ای به گـردن الریجانـی و روحانی اسـت.«دفاع 
الریجانـی از دولـت روحانـی و برجـام بـه ویـژه تصویـب 2۰ 
دقیقـه ای توافـق هسـته ای در پارلمـان نهـم، باعث شـده بود 
بخشـی از جریـان اصول گرا راه خـود را از الریجانـی جدا کند. 
بـه طور مثـال بیژن نوبـاوه در جریـان انتخابـات مجلس دهم 
در مـورد الریجانـی گفتـه بـود:» الریجانـی بـه هیـچ عنـوان 
اعتقـادی به فعالیـت در چارچوب اصولگرایی نـدارد و در عمل 
نیـز این مسـئله را بـه اثبات رسـاند و در جریـان انتخابات نیز 

در لیسـت اصالح طلبـان قـم )امیـد( قـرار گرفت.«
یکـی از سـایت های جریـان اصول گـرا و نزدیـک به جبهه 
پایـداری در مـورد الریجانـی نوشـته بـود: »بـی میلـی و بی 

اعتنایـی الریجانـی بـه ائتـالف اصول گرایان و نزدیک شـدن 
وی بـه جریـان دولـت اسـت؛ امـری کـه بـا توجـه بـه نحوه 
عملکـرد علـی الریجانـی در طـی دوسـال اخیـر قابـل پیش 
بینـی بـوده اسـت. عـدم اعالم وصـول اسـتیضاح وزیـر علوم 
و تصویـب برجـام در طـی بیسـت دقیقـه، تنهـا بخشـی از 
عملکرد هـا محسـوب می شـود.« روح اهلل حسـینان نماینـده 
شـاخص اصولگـرا در مجلـس نهم نیز بعد از تشـکیل مجلس 
دهـم حمایـت از الریجانـی را حاصـل جبـر دانسـته و معتقد 
بـود اگـر فـرد دیگـری در جریـان اصول گـرا حضـور داشـت 

قطعـا او نامـزد ریاسـت مجلـس بـود نـه علـی الریجانی. 
مخالفـان دیـروز الریجانـی امـروز تبدیـل بـه موافقـان او 
مـی شـوند و اعـالم می کننـد کـه الریجانـی » واسـه ماس« 
اسـت. ایـن درحالـی اسـت کـه آنـان بایـد توجـه کننـد بـه 
خاطـر فشـارهای آنهـا الریجانی مسـتقل وارد صحنـه رقابت 
شـد. مـردم امـروز الریجانـی را نـه یـک اصول گـرا بلکه یک 
برجامـی می داننـد. اصول گرایـان بایـد توجـه کننـد کـه او 
همچنـان حامـی برجـام اسـت و آن را دسـتاورد مهمی برای 
نظـام می دانـد حتـی در ماجرای مینـو خالقی نیـز الریجانی 
بـر خالف نظـر غالـب اصول گرایان فکـر می کنـد و می گوید: 
»مـا بایـد به نظام هـای قانونی در کشـور پاییند شـویم، البته 
رأی خـودم ایـن اسـت کـه قانـون بـرای اظهـار نظر شـورای 
انتخابـت  از  بعـد  بـه  نگهبـان زمـان گذاشـته و نمی توانـد 
تسـری بیابد اما تفسـیر شـورا از نظارت متفاوت اسـت. بنده 
ایـن قضیـه را یـا مقـام معظـم رهبـری هـم مطـرح کـردم و 
اسـتداللم را گفتـم و ایـن تفـاوت نظـر مـن در مـورد مینـو 
خالقـی بـا شـورای نگهبان اسـت. از هیأت نظارت خواسـتیم 
کـه اظهـار نظـر کنـد امـا نطـر آنهـا بـه شـورای نگهبـان 
نزدیـک بـود و سـاز و کار ایـن بـوده اسـت. امـا ایـن مسـأله 
در مجلـس بعدی بررسـی مـی شـود. منتها شـورای نگهبان 
تفسـیر متفاوتـی دارد و بایـد در آینـده بـه آن سـامان داد.« 
الریجانـی کـه امروز به کرسـی ریاسـت قوه مقننـه تکیه زده 
از برجامی  هاسـت و در جریـان اعتـدال تعریـف می شـود و 
اصول گرایـان  نمی تواننـد ریاسـت او را بـه نـام خـود بزننـد. 
چـون آنهـا قبـل از ایـن رئیـس مجلس هـای هشـتم و نهم و 
رئیـس موقـت مجلس دهـم را از دایـره اصول گرایی با تعریف 
خـود خـارج کـرده  بودنـد و از یاد نبـرده ایم کـه در قم علیه 
او شـب نامـه پخـش می کردنـد و به خاطر انتخـاب رقبای او 

کـم مانـده بـود پـای کوبی کننـد./ عصـر ایران

چرا نامزدی عارف
اقدامی اخالقی بود؟

سروش بامداد

 بـا انتخـاب علـی الریجانـی و مسـعود پزشـکیان 
بـه عنـوان رییـس و نایـب رییس اول مجلـس جدید 
آرایـش سیاسـی مجلـس دهـم را می توان شـناخت. 
آقـای الریجانـی بـا ۱73 رأی بـه ریاسـت مجلـس 
آقـای عـارف ۱۰3 رأی  شـورای اسـالمی رسـید و 
کسـب کرد و طبعا کرسـی رییس را به دسـت نیاورد. 
بـه سـادگی می تـوان حدس زد رسـانه هـای منتقد 
دولـت و مخالـف اصالحات تیتر بزنند: »عـارف، ناکام 
مانـد« یـا »دسـت امیـدی هـا کوتـاه مانـد«. برخـی 
هـم ممکن اسـت خـرده بگیرند کـه بهتر بـود عارف 
کاندیـدا نمـی شـد و متقابـال امتیـاز مـی گرفـت. اما 
اگـر او نامزد نشـده بود و الریجانی مثـال با 25۰ رأی 
رییـس مـی شـد از کجا مشـخص می شـد پشـتوانه 
اختصاصـی آرای عـارف چقـدر اسـت؟  اکنـون امـا 
مشـخص و بدیهی اسـت که عارف حداقل ۱۰3 رأی 
را نمایندگـی می کنـد. رای عارف برای ریاسـت کف 
آرای فراکسـیون »امیـد« و رای مسـعود پزشـکیان ) 
نماینـده تبریـز و وزیـر بهداشـت دولـت اصالحـات( 

سـقف آرای ایـن فراکسـیون به حسـاب مـی آید.
دربـاره انتخابـات هیـأت رییسـه موقـت مجلـس 

دهـم چنـد نکتـه را مـی تـوان یـادآور شـد:
۱- اقـدام عـارف در رقابـت بـرای کسـب ریاسـت 
کامـال اخالقـی و مفیـد بـود. چـرا کـه یـک میلیـون 
و ۶۰۰ هـزار نفـر از مـردم تهـران بـه او رأی نـداده 
بودنـد تـا به نفـع دیگری کنـار برود و نامزد شـدن او 
انجـام وظیفـه وکالـت بود و حـاال تکلیف از او سـاقط 
شـده اسـت.  چنـان که پیش تـر نیز نوشـتیم اگر در 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری کنـار نمـی رفـت بازی 
را خـراب کـرده  بـود امـا ایـن بـار او نه تنها بـازی را 
بـه هم نـزده کـه مرزبندی ها را شـفاف کرده اسـت. 
پیـش بینـی می شـود که دکتـر عارف برای ریاسـت 
دایـم کاندیـدا نشـود. بنـا بـر ایـن الزم بود ایـن عدد 
۱۰3 مشـخص شـود و از ایـن نظـر بـا مجلـس قبلی 
متمایـز مـی شـود کـه حـداد عـادل – الریجانی هم 

در موقـت رقابـت کردنـد و هـم در دایم.
2- آرای عـارف )۱۰3 رأی( را نـه با آرای الریجانی 
کـه بـا تعداد کرسـی های اصـالح طلبـان در مجلس 
قبـل بایـد مقایسـه کرد. بـه یـاد آوریم کـه دبیر کل 
مجمـع روحانیـون مبـارز در انتخابـات مجلـس قبل 
گفتـه بـود » اگر کسـانی دل و دماغ دارند خودشـان 
کاندیـدا شـوند«. یعنـی هیچ امیـدی وجود نداشـت 
و بـه جـز تـک صداهایـی شـنیده نمی شـد کـه تازه 
مهـم تریـن آنهـا از علـی مطهری بـود که بـه اصالح 
طلبـی شـهرت نداشـت. ولی حاال بـا وجـود همه رد 
صالحیـت هـا ۱۰3 نفـر از 27۹ نماینـده بـه معـاون 
اول دولـت اصالحـات و ۱54 نفـر از ایـن جمـع بـه 
وزیـر بهداشـت همـان دولـت کـه در مجلـس قبلـی 
مواضـع نزدیـک بـه علـی مطهـری اتخـاذ مـی کـرد 

رأی دادنـد.
بـا آرای  3- فاصلـه آرای علـی مطهـری )۱32( 
نایـب رییـس دوم )۱3۶( تنهـا 4 رأی اسـت. یعنـی 
اگـر آرای مـردم اصفهـان بـه مینـو خالقـی را باطـل 
نکـرده بودنـد یـا کار برخـی حوزه هـا به بازشـماری 
نرسـیده یـا در یـک مـورد باطل نشـده بود چه بسـا 
بـا همیـن 4 یـا 5 رأی نایـب رییـس دوم شـده بود و 
هنـوز هـم محتمـل اسـت کـه در رای گیـری بعدی 
بـرای هیـات رییسـه دایم مطهـری ایـن 4 رای را به 

دسـت آورد و نایـب رییـس دوم شـود.
4- هـر چنـد منتقـدان دولـت و مخالفـان برجـام 
هلهلـه مـی کننـد کـه در رقابـت الریجانـی – عارف 
یـک اصـول گرا به ریاسـت رسـیده اما خودشـان هم 
مـی داننـد و از یـاد نبـرده ایم که رادیـکال ها چگونه 
بـه الریجانی مـی تاختند و به خصوص بر سـر برجام 
بـر سـر او فریـاد می کشـیدند.  یکی از مشـهور ترین 
تصاویـر مجلـس نهم همان عکسـی اسـت که حمید 
رسـایی نوشـته ای بـا ایـن مضمـون در دسـت دارد: 

»دوپینـگ الریجانی اثـر نکرد«.  
طعنـه ای به تـالش الریجانی بـرای ماندن فرجی 
کنیـم  ادعـا  خواهیـم  نمـی  علـوم.  وزارت  در  دانـا 
الریجانـی اصـول گـرا نیسـت اما نمـی توانیـم از یاد 
ببریـم کـه اگر حامـی الریجانـی بودنـد و او را اصول 
گـرا می دانسـتند در قـم از او حمایت مـی کردند نه 
ایـن کـه تمـام تالش خود را بـه کار گیرنـد از قم هم 

راه پیـدا نکند.
5- از همیـن حـاال شـروع شـده و برخـی در پیام 
هـای تلگرامـی شـماتت می کننـد و طعنه مـی زنند 
کـه مگـر قـرار نبـود مجلس امید تشـکیل شـود؟ آیا 
ایـن مجلـس امیـد اسـت؟ در حالـی کـه مشـخص 
نیسـت چـه کسـی را شـماتت و متهـم به کـم کاری 
مـی کننـد. عـارف آیا مـی توانسـت بقیـه نمایندگان 
را وادارد بـه او رأی دهنـد یـا اگـر شـورای نگهبـان 
۹۰ درصـد نامزدهـای اصـالح طلـب را رد صالحیـت 
کـرد و در برخی شـهرها از سـر ناچـاری از کاندیدای 
غیـر اصـالح طلب امـا هـوادار برجام حمایـت کردند 
او مقصـر اسـت؟ یادمـان باشـد روحانـی هم کـه تازه 
رییـس جمهور شـده بـود تا یک مـاه تیتر مـی زدند 
و تحلیـل مـی کردنـد کـه او اصـول گراسـت تـا رای 
دهنـدگان بـه او بـا تصویر  اصـالح طلبـی را مأیوس 
کننـد امـا حـاال تمـام تالش شـان بـر ایـن اسـت که 

دوران ریاسـت جمهـوری او را یـک دوره ای کننـد.
فـردا کـه دولت چند وزیـر را تغییر دهـد و کابینه 
را ترمیـم کنـد یـا الیحـه بدهـد و همیـن مجلـس 
تصویـب کنـد یـا طـرح هایـی بـه تصویب برسـد که 
بـاب میـل نابرجامـی هـا نیسـت آن گاه از شـدت 
هلهلـه مدعیـان موفقیـت بـه خاطـر ریاسـت علـی 
الریجانـی ماننـد تظاهر به اصول گرا دانسـتن حسـن 
روحانـی هم کاسـته شـود چون خودشـان هـم بهتر 
مـی داننـد ایـن الریجانـی، دورترین الریجانی اسـت 

بـه آنـان./ عصـر ایران

در حاشیه واکنش اصولگرایان به هیات رییسه موقت مجلس دهم

دوباره به الریجانی عالقه مند شدند!

یادداشت

افقی
۱-نام نوعی شیرینی ایرانی- لقب حضرت علی )ع(

2-رتبه کارمندی- دینامیک- جمع رسم
3-دوچرخـه سـوار مـی زنـد- کشـور باسـتانی- خـرس 

چینی
4-نامراد- متضاد ماده- مسیحی

5-قلب- تکه کالم درویش- زیور- صنم
۶-درجه بندی شده- گواه- فوری

از  پرطرفـدار-  عـددی  جـدول  اوسـتا-  از  7-قسـمتی 
موسـیقی سـازهای 

۸-سـتاره دنبالـه دار- پشـت سـر- نـام مـادر حضـرت 
مهـدی )عـج(

شـیمیایی  عنصـر  شـرقی-  اذربایجـان  ر  ۹-شـهری 
هـا انجیـل  از  رادیواکتیـو- 

۱۰-برای قطار بوق است- به علت- بالش زینتی
۱۱-مـکان- توبـه پذیرنـده و بخشـاینده گنـاه- حـالل 

رنـگ- ناپیـدا
۱2-صفت سیب زمینی- تلخ- پیشکش ها

۱3-انس گرفته- اسایش- قطعه نازک و دراز فلزی
۱4-ماشین خاکبرداری- از رنگ ها- خوراک مرغ

۱5-قـوری بـزرگ- یکـی از نشـانه هـای حتمـی منجـی 
از دیـدگاه شـیعیان کـه بنابـر روایـات ایـن نشـانه در ماه 

رمضـان رخ می شـود
عمودی

۱-عمل بارش- از بناهای تاریخی کرمان
2-خرده گیری- پول قدیمی- ماه خارج

3-کیسه کش حمام- وقار- محل بارگیری کشتی
4-واژه استلزام- دشمن سخت- نظریه

5-نقشه فرنگی- بندر فرانسه- بازار سهام

۶-جدا- نکوهش شاعر- مرکز کشور چک- کالم معتبر
7-خدای هندی- چرخ چاه- عقیده انتخاباتی

۸-مشـرق- زمانـی پهناورتریـن کشـور جهـان شـناخته 
شـده بـود- شـاد کننـده ، دلگشـا

۹-ماه گرم- زادگاه عبید- سرود ، دوبیتی
۱۰-کالم چوپـان- پرنـده خوش خـوراک- اشـاره به فرد 

نامعلـوم- واحـدی در گفتار
۱۱-حریر- الگو- قلب قران

۱2-نگهبانـی ، نگهـداری- مرطـوب- جایـگاه مرشـد در 
زورخانه

۱3-کهـن تریـن بخش ادبیاتی اوسـتا- مجمع و مجلس- 
دخترانه نام 

۱4-محصول اتش- کوچه ته بسته- استان شمالی
۱5-احساساتی و خیالپرداز- روبات
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الریجانی که امروز به کرسی ریاست 
قوه مقننه تکیه زده از برجامی  هاست 
و در جریان اعتدال تعریف می شود و 
اصول گرایان  نمی توانند ریاست او 
را به نام خود بزنند. چون آنها قبل از 
این رئیس مجلس های هشتم و نهم و 
رئیس موقت مجلس دهم را از دایره 
اصول گرایی با تعریف خود خارج کرده  
بودند و از یاد نبرده ایم که در قم 
علیه او شب نامه پخش می کردند و 
به خاطر انتخاب رقبای او کم مانده 
بود پای کوبی کنند.
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تنهایی شکلی ندارد 

تنهایی شکل تنهایی ست

تنهایی تنهایی ست

عکس نوشت

کتاب

نویسنده: مسعود لعلي
ناشر: میم

 دربـاره کتـاب: ایـن کتـاب در پي یافتن پاسـخ هایي مناسـب اسـت و زندگي بر 
اسـاس آن پاسـخ هاسـت کـه مي تواند مـا را از حسـرت بزرگ نجات دهـد و افتخار 
و غـرور را جایگزیـن حقـارت و پشـیماني کنـد و سـبب شـود نـه گریـه و غـم کـه 
شـادي و لبخنـد آخرین احسـاس و عملي باشـد که مـا در آن پایانـي ترین لحظات 

زندگـي تجربه مـي کنیم.
بـا کتـاب »عمـر کوتـاه نیسـت، مـا کوتاهـي مـي کنیـم« فـرا مـي گیریـم قدر 
فرصتـي کـه اکنـون در اختیـار ماسـت بدانیـم و در هر لحظه به یاد داشـته باشـیم 
بـر هیچکـس مکشـوف نیسـت کـه آیـا هـر دمي کـه فرو مـي بـرد بازدمـي خواهد 

داشـت یـا خیر!.
سـخن آخـر آنکـه وقتـي زندگي برایت سـخت شـد، این حقیقـت را به یـاد بیاور 

کـه دریـاي آرام، ناخداي قهرمان نمي سـازد.
برناردشـاو کـه خـود ایرلنـدی بـود می گوید: روز جشـن اسـتقالل ایرلند سـنگ 
تراشـی را دیدم که در جشـن شـرکت نداشـت و با زحمت سـنگ می تراشـید . به 
او گفتم :امروز ایرلند به اسـتقالل رسـیده اسـت چرا کارت را تعطیل نمیکنی ! مرد 

گفـت : اگـر تعطیل میکردم کشـور به اسـتقالل نمی رسـید.«

 اطالعات

سکه

9,970,000 ریال طرح جدید

9,985,000 ریال طرح قدیم 

5,120,000  ریال نیم سکه 

ربع سکه  2,750,000 ریال

یک گرمی 1,880,000 ریال

طال

1,017,280 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,355,640 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

34,750 ریال دالر آمریکا

38,880 ریال یورو

9,520 ریال درهم امارت

5,310 ریال  یوآن 

80,850 ریال پوند

خودرو

سمند LX  29,844,000 تومان

رانا LX  33,382,000 تومان

سوزوکی ویتارا  125,011,000 تومان

سایپا SE 111     20,270,000 تومان

75,800,000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   38,010,000 تومان

لیفان X60  61,100,000 تومان

77,900,000 تومان   S5 جک

49,310,000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

17 تا 36 /آفتابی امروز

17 تا 36 /آفتابی فردا

خبر آخر

طنین نغمه ها و آوازهای کرمانی در اسپانیا

در  مهروطـن  کرمانـی  گویـش  بـا  گروهـی  آوازهـای  و  نغمه هـا 
انـداز مـی شـود. اسـپانیا طنیـن  المللـی موسـیقی  بیـن  رقابتهـای 
گـروه بیـن المللـی موسـیقی مهروطـن بـه آهنگسـازی و رهبـری 
مسـعود نکویـی بـا تولیـد بیـش از ۱۰۰ اثر موسـیقی بـا گویش محلی 
کرمانـی و ایرانـی بـه صـورت کـرال آکاپـال عضـو مجمـع بیـن المللی 
گروه هـای کـر جهـان )اینترکالتـور( اسـت و بـه تازگی بـه رقابت های 
آثـار  تـا  اسـت  شـده  دعـوت  مـار  کانتـاآل  فسـتیوال  المللـی  بیـن 
چندصدایـی بـا گویـش کرمانـی و مبتنـی برهویـت و فرهنـگ ایرانـی 

را در ایـن کشـور اجـرا نمایـد.
بـا توجـه بـه اینکـه شناسـاندن فرهنـگ کرمـان و ایران بـه جوامع 
بیـن المللـی بـا زبـان نافذ هنـر خصوصا موسـیقی با شـیوه  علمی می 
توانـد بازتـاب فرهنگـی بسـیار خوبـی داشـته باشـد بـرای ایـن گـروه 

فعـال و پویـای کرمانـی آرزوی موفقیـت مـی نماییم.
ایـن فسـتیوال از ۱۹ تـا 23  اکتبـر سـال 2۰۱۶ در کالالی اسـپانیا 

برگـزار مـی گردد.

عمر کوتاه نیست ما کوتاهي مي کنیم!


