
گزارش پیام ما از پدیده 
وحشیانه و غیرانسانی آزار و 
اذیت حیوانات؛

تالش برای 
احقاق حقوق 
حیوانات

سال یازدهم  شماره پیاپی 640  پنجشنبه 13 خردادماه 1395 6
www.payamema.ir  روزنامه سیاسی - اجتماعی استان کرمان  8 صفحه  قیمت 1000 تومان

کرمـان دل عالـم. ایـن عبـارت از شـعر معـروف شـاه نعمـت اهلل 
ولـی، چنـد روزی هسـت کـه خبرسـاز شـده. البتـه نـه شـاه نعمت 
اهلل ولـی و نـه شـعرش کـه ایجـاد شـهری به نـام »دل عالـم« باعث 
شـده تـا ایـن عبـارت در روزهای گذشـته بیشـتر به گـوش کرمانی 
ها بخورد. ماجرا از چهار روز پیش شـروع شـد. در نشسـت شـورای 
حقـوق بیـت المـال بود که مسـئوالن قضایـی از تالش برخـی برای 
ایجـاد شـهری جدیـد به نـام »دل عالم« خبـر دادند و البتـه به طور 
واضـح مخالفـت خـود را هم بیـان کردنـد. همین صحبت هـا کافی 
بـود تـا مشـخص شـود که یکـی از طرح هـای قدیمی که قـرار بوده 
در محـدوده شـهر کرمان اجرا شـود و بـه دالیل مختلفی از دسـتور 
کار خـارج شـده بـود، مجددا توسـط طراحـان آن در حـال پیگیری 
اسـت. پیگیـری هایـی کـه البتـه نـه توسـط خـود طراحـان کـه با 
مخالفت مسـئوالن قضایی اسـتان کرمان با ایجاد شـهر جدید »دل 

عالم« رسـانه ای شـد.

طـرح ایجـاد شـهری جدید بـه نـام »دل عالم« مربوط به سـال 
هـای اخیـر نمـی شـود. اوایـل دهه هشـتاد شـرکتی با همیـن نام 
در کرمـان تاسـیس و محمـد سـام، عضـو وقـت شـورای اسـالمی 
)از  ذوالعلـی  شـهریار  و  شـرکت  ایـن  مدیرعامـل  کرمـان،  شـهر 
نزدیـکان حسـین مرعشـی و عضـو هیـات مدیـره موسسـه خیریه 
مولـی الموحدیـن( هـم نایـب رییـس هیـات مدیره شـد. شـرکت 
کرمـان دل عالـم از شـرکت های نزدیـک به موسسـه خیریه مولی 
الموحدیـن محسـوب مـی شـد و بـه نظر می رسـید این طـرح در 
ادامـه پـروژه هفـت بـاغ علوی باشـد. پروژه ای که توسـط شـرکت 
عمـران علـوی ماهـان، از دیگـر شـرکت هـای وابسـته بـه خیریـه 
مولـی الموحدیـن، انجام شـده بـود و موافقـان و مخالفان بسـیاری 
داشـت و دارد. طـرح شـهر جدیـد دل عالـم هـم بـه نوعـی بـرادر 

بـزرگ هفـت بـاغ بود. 
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مسئوالن قضایی استان کرمان با ایجاد شهر جدید در کرمان مخالفت کردند

فرمان ایست به دل عالم
 طرح ایجاد شهر جدید »دل عالم« از انتهای هفت باغ تا جوپار در اوایل دهه هشتاد مطرح شد اما به جایی نرسید

 در روزهای گذشته بحث بر سر اجرای این طرح باال گرفت
 رییس کل دادگستری کرمان: در برابر ایجاد شهر جدید »دل عالم« قاطعانه می ایستیم

 مدیرکل بازرسی استان: عده ای می خواهند پولی به جیب بزنند
 مدیرعامل شرکت کرمان دل عالم:  اجرای این طرح همانند هفت باغ به نفع کرمان است

 معاون عمرانی استاندار: استانداری هیچ موضعی درباره شهر »دل عالم« ندارد

نظری مدیر مس منطقه کرمان:

بازنشستگان 
می توانند

در اقتصاد مقاومتی 
نقش آفرین باشند

حاشیه های ادامه دار بازیگر 
سریال شهرزاد

ترانه
 در حاشیه!

افت قیمت 
خودروهای 
داخلی صفر

در بازار

با برد مقابل ژاپن در انتخابی 
المپیک 2016 

ایران به ریو 
نزدیکتر شد
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صالح ایشان  
به خوبی

دنبال می شود
3

آگهی مزایده عمومی  )نوبت دوم( 
جمعیـت هـالل احمـر اسـتان کرمـان در نظـر دارد امـالک تجـاری را بـا وضعیـت موجـود واقع در شهرسـتانهای ذکر شـده اسـتان به 
اشـخاص حقیقـی و حقوقـی بصورت اجاره یک سـاله واگـذار نماید. متقاضیان واجد شـرایط می توانند ضمن هماهنگـی از محل اماکن 
مزبـور بازدیـد و اسـناد مزایـده را از دبیرخانه جمعیت هالل احمر اسـتان و یا جمعیت شهرسـتان مربوطه دریافـت و حداکثر بمدت 10 
روز از تاریـخ انتشـار آگهـی پیشـنهادات را بـه همـراه مدارک مربوطه حسـب مورد در پاکت های سربسـته و الک و مهر )امضا( شـده با 
درج نشـانی، مشـخصات دقیـق و کامـل خـود و مـکان مورد نظر بـه دبیرخانه جمعیـت تحویل دهند. بدیهی اسـت به پیشـنهادات بعد 

از تاریـخ یـاد شـده ترتیب اثر داده نخواهد شـد. 

ف
نام مکانردی

مبلغ کارشناسی 
ماهیانه به ریال 

)قیمت پایه(

مبلغ تضمین 
شرکت در مزایده 

)ریال(
نشانی

راور- خیابان امام )ره(- روبروی2/500/0001/500/000مغازه شماره یک به مساحت 24 مترمربع1
 جهاد کشاورزی 

راور- خیابان امام )ره(- روبروی2/500/0001/500/000مغازه شماره دو به مساحت 24 متر مربع2
 جهاد کشاورزی 

مغازه شماره سه به مساحت 17/25 3
راور- خیابان امام )ره(- روبروی2/500/0001/500/000مترمربع

 جهاد کشاورزی 

یک قطعه زمین محصور به مساحت 4
ماهان- خیابان مدرس )هالل احمر( 13533/000/0001/800/000 مترمربع

نبش کوچه 2

ارزوئیه- بلوار والیت- جنب فرمانداری 4/000/0002/400/000یک باب مغازه به مساحت 40 مترمربع5

6
یک واحد منزل مسکونی به 

مساحت 130 مترمربع واقع در طبقه دوم 
داروخانه هالل احمر

کرمان- میدان علی ابن ابیطالب- 7/000/0004/200/000
ضلع شمال غربی میدان 

7
یک واحد منزل مسکونی به

 مساحت 140 مترمربع واقع در طبقه اول 
داروخانه هالل احمر

کرمان- میدان علی ابن ابیطالب- 7/500/0004/500/000
ضلع شمال غربی میدان

8
دو باب اتاق به مساحت های 19 و 16 
مترمربع با امکانات آبدارخانه و سرویس 

بهداشتی
کرمان- میدان علی ابن ابیطالب- 10/000/0006/000/000

ضلع شمال غربی میدان

شرایط متقاضی:
1- التزام و اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران و قانون اساسی و تابعیت ایران

2- عدم سوء پیشینه کیفری موثر و عدم اعتیاد 
3- عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی

4- کلیه هزینه های قانونی و هزینه درج آگهی و کارشناس رسمی بر عهده برنده مزایده می باشد. 
5- سایر شرایط مزایده مطابق شرح مندرج در برگ شرایط مزایده می باشد. 

در صورت وجود هر گونه ابهام با تلفن 32123813-034 )جمعیت هالل احمر( تماس حاصل فرمایید. 

از دوشنبه 24 خردادماه
کاری از گروه مطبوعاتی پیام آوران

رسدبیر: علی مالزاده

واحد بازرگانی و تحقیق و توسعه بازار: 03432435910-11

رضا سلطانی مدیر تیم های ملی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام:

دوپینگ و دو پینگی ها
تبدیل به معضلی بزرگ در 
باشگاه ها شده است
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عک احمد یوسف زاده؛ آزاده جنگ تحمیلی:

خبر رحلت امام )ره( را که شنیدم دست و پایم بی حس شد
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

اخبار آبفا

توزیـع  شـرکت  عمومـي  روابـط  گـزارش  بـه 
سـومین  کرمـان،  اسـتان  شـمال  بـرق  نیـروي 
همایـش آموزشـي و توجیهـي ویـژه 200 نفـر از 
بازرسـان عضو سـازمان نظام مهندسـي ساختمان 
اسـتان کرمـان در تاریخ 6/3/95 برگـزار و مراحل 
انجام کار براي بازرسـان تشـریح شـد. مشاور فني 
مدیرعامـل هـدف از برگـزاري همایـش فـوق را 
آمـوزش و توجیـه نهایـي گـردش انجـام کار براي 
بازرسـان بـرق سـازمان نظـام مهندسـي دانسـت 
و گفـت: بازرسـان بـرق سـازمان نظـام مهندسـي 
بایسـتي عـالوه بر آشـنایي کامـل با گـردش کار، 
از مسـئولیت حقوقـي و قانونـي خـود بـراي پیاده 
سـازي شـیوه نامـه آگاهـي کامل داشـته باشـند.  
گنجعلیخاني خاطر نشـان کـرد: با دعوت از رئیس 
اداره بازرسـي کار سـازمان کارو امـور اجتماعـي 
اسـتان کرمـان، عالوه بر ذکـر آمار حوادث ناشـي 
از کار و تلفـات ناشـي از برقگرفتگـي کـه یکـي از 

مخاطـرات مهـم در اماکن 
اسـت، دسـتورالعمل هـاي 
مرتبـط بـا ایمنـي بـرق و 
شـد.   تشـریح  کار  قانـون 
گفـت:  چنیـن  هـم  وي 

4 مـورد از مفـاد منـدرج در شـیوه نامـه یعنـي: 
اجـراي صحیح سیسـتم اتصـال زمیـن وهمبندي 
نشـتي  کنتـرل  کلیـد  نصـب  حریـم،  رعایـت   ،
جریـان RCCB و اجـراي سـیم سـوم مسـتقیما 
بـا حفـظ ایمني و جـان مـردم در ارتباط اسـت و 
ایـن مهم، مسـئولیت بازرسـان برق سـازمان نظام 
مهندسـي کـه چـک لیسـت نهایـي شـیوه نامـه 
اجرایـي نظـارت بـر اجـراي اسـتاندارد تاسیسـات 
را کنتـرل مـي کننـد،  اماکـن  الکتریکـي کلیـه 
نمایـان مـي سـازد . گنجعلیخانـي در ادامه گفت: 
پـس از مراجعـه متقاضیـان درخواسـت انشـعاب 
بـه اداره خدمـات مشـترکین بـرق در امورهـاي 

اجرایي، درخواسـت از طریق سیسـتم الکترونیکي 
بـه دفاتر اجرایي سـازمان نظام مهندسـي ارسـال 
مـي شـود و به منظـور کنترل چک لیسـت نهایي 
شـیوه نامـه اجرایي نظـارت بر اجـراي اسـتاندارد 
تاسیسـات الکتریکـي اماکن، بازرسـان بـرق دفاتر 
اجرایـي وظیفـه دارنـد با حضـور در محـل، موارد 
منـدرج در چـک لیسـت را کنتـرل و نتیجـه را به 
دفاتـر اجرایـي اعالم تا پـس از انعکاس بـه ادارات 
خدمات مشـترکین وبررسـي  انها درصـورت عدم 
وجـود نواقـص یـا معایـب نسـبت بـه واگـذاري 
انشـعاب اقـدام گـردد. شـایان ذکر اسـت در پایان 
همایش فوق، جلسـه پرسـش و پاسـخ بـه منظور 

تفهیـم بهتـر روش انجـام کار برگـزار شـد.

اداره  کل  مدیـر  مـا-  پورمرادی/پیـام  فاطمـه 
فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی اسـالمی در نشسـت 
خبـری در جمـع خبرنـگاران پیرامـون یازدهمین 
نمایشـگاه قـرآن کریـم و عتـرت اظهـار داشـت: از 
همکاری و عنایت اصحاب رسـانه در پوشـش خبر 
هـای اداره ارشـاد بـه طور خاص تشـکر مـی کنم. 
وی افـزود: نمایشـگاه به دالیلـی از دهه فجر به ماه 
مبـارک رمضـان موکول شـد ، چراکه مـاه رمضان 
مـاه قـرآن اسـت و در بهـار قـران ایـن نمایشـگاه 
قطعـا موثـر تر خواهـد بـود.  وی بیان داشـت: 15 
دوره آزمـون قـران و عتـرت در ابـان 95 برگـزار 
خواهـد شـد، تـا االن 22 هـزار گواهینامـه صـادر 
شـده اسـت و بـه فعـاالن قـران اعطا شـده اسـت.  
وی خاطرنشـان کرد:برگزاری شـورای فعالیت های 
قرآنـی از دیگـر برنامه هـای ما می باشـد، همه ی 
دسـتگاهایی کـه در بحـث قـران فعال هسـتند در 

ایـن شـورا حضـور دارند. 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
گفت:بـر  کرمـان  اسـالمی 
کارشناسـان  نظـر  اسـاس 
تصویب شـد از ایـن به بعد 
در مـاه مبـارک رمضان این 

برنامـه برگـزار شـود. وی ادامـه داد: برگـزاری انس 
بـا قـران را هر سـاله در تمامی شهرسـتان هـا و اثر 
بخـش ها داریم، تجلیل از فعالین قرانی، مسـابقات 
حفـظ و قرائـت قـران کریـم از دیگـر برنامه های ما 
می باشـد.   وی ابراز داشـت: جشـن رمضـان را هر 
سـال برگزار می کردیم و همزمـان 50 برنامه دیگر 
را برگـزار مـی کردیم و انشـاءاهلل امسـال هر چه پر 
بـار تـر برگـزار خواهیـم کـرد.  این مسـئول گفت: 
در 6مـاه دوم سـال جـاری هفتـه قـران و عتـرت را 
داریـم و نشـکبل کار گـروه هـای مختلـف ،تهیه و 
حمایـت از برنامـه هـا ، بـازی ها و اپلیکیشـن های 
قـران بـرای تلفـن های هوشـمند را نیز در دسـتور 

کار قـرار دادیـم.  وی ادامـه داد: موضوع نمایشـگاه 
قـران کریـم یـک رویـداد بسـیار بـزرگ فرهنگـی 
بـرای اسـتان اسـت تالش شـده کـه هر سـاله این 
نمایشـگاه را برپـا کنیـم زیرا یک مـکان و تفرجگاه 
معنـوی اسـت.  وی با اشـاره به حضـور عموم مردم 
در نمایشـگاه بیـان داشـت: مـردم مـی تواننـد بـا 
چهـره هـا و فعالین قرآنی آشـنا شـوند و از نزدیک 
از دسـتاورد هـای قرآنـی دیدن می کننـد.  وی در 
ادامـه از ادارات و دسـتگاه های مختلفـی که آنها را 
در برپایـی نمایشـگاه همیـاری کردند تشـکر کرد. 
وی بیـان کرد: نمایشـگاه از23 خرداد تـا 1 تیر ماه 
اسـت و سـاعات بازدیـد از 4 تـا 10 شـب در 140 

غرفـه در محـل پـارک ریاضیات می باشـد.

با برگزاري سومین همایش ویژه بازرسان برق 
شیوه نامه نظارت بر اجراي استاندارد تاسیسات 
الکتریکي کلیه اماکن پیاده سازي مي شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی: 
نمایشگاه قرآن و عترت در ماه بهار قرآن
 برگزار خواهد شد

ارشاد کرمانبرق شمال

کرمان ویچ

مدیـر مـس منطقـه کرمـان در جمع بازنشسـتگان سـال 
94 ایـن منطقـه گفـت: بازنشسـتگان شـرکت مس بـا توجه 
بـا ایجـاد  بـه قابلیت هـا و توانمندی هـای خـود می تواننـد 
از خدمـات  بخشـی  تأمیـن  شـرکت های خدماتـی، ضمـن 
مـورد نیـاز شـرکت مـس، در برنامـه اقتصاد مقاومتی کشـور 
سـهیم باشـند. بـه گـزارش روابـط عمومـی مـس منطقـه 
کرمـان، حسـین نظـری بـا اشـاره بـه شـعار سـال 95، ارائه 
ایـن نوع خدمـات را مصـداق عینی اقتصاد مقاومتی دانسـت 
توسـط  خدماتـی  شـرکت های  ایجـاد  کـرد:  خاطرنشـان  و 
بازنشسـتگان، راهـکار مناسـبی بـرای  مقـاوم سـازی اقتصاد 
محلـی اسـتان کرمـان خواهـد بـود. وی بـا ارائـه آمـاری از 
وضعیـت شـرکت گفـت: هم اکنـون یـک میلیون کنسـانتره 

مـس در شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران تولیـد می شـود 
و قـرار اسـت ایـن مقـدار تا سـال 1400 شمسـی میـزان در 
کرمـان بـه یـک میلیـون و 150هزار تـن و در کل کشـور به 
یـک میلیـون و 450 هـزار تـن کنسـانتره برسـد. مدیر مس 
منطقـه کرمـان افـزود: بـر اسـاس طرح هـای توسـعه فعلـی، 
ظرفیـت تولیـد آنـد تـا سـال 98 بـه میـزان 420 هـزار تـن 
خواهـد رسـید؛ امـا با توجـه به کنسـانتره تولید شـده، تولید 
واقعـی آنـد از 300 هـزار تـن فراتـر نخواهـد رفـت. نظری با 
اشـاره بـه اُفـت قیمـت جهانـی مـس از سـال 89 تـا کنـون 
گفـت: قیمـت مس از 9 هـزار و 500 دالر در سـال 90، به 4 
هـزار و 600 دالر کاهـش یافته اسـت. وی این کاهش قیمت 
را ناشـی از وجـود مشـکالت عرضـه و تقاضا در بـازار جهانی 

دانسـت و گفـت: میزان درآمد شـرکت مس نسـبت به سـال 
90، حـدود 50 درصـد کمتـر شـده اسـت. نظـری بـا بیـان 
اینکـه تولید کاتد در این سـال ها نیز تغییری نداشـته اسـت، 
گفـت: عـالوه بـر ایـن، در هـر سـال باتوجـه بـه نـرخ تـورم، 
نزدیـک بـه 20 درصد به هزینـه دسـتمزدها و خرید قطعات 
و تجهیزات اضافه شـده اسـت . وی برجام را نقطه تحولی در 
وضعیـت اقتصـادی مس دانسـت و گفت: گره صـادرات مس 
بـاز شـده و در صـورت بهبـود قیمـت جهانـی مـس، چشـم 
انـداز روشـنی پیـش روی ما خواهـد بود. مدیر مـس منطقه 
کرمـان بـا اشـاره به نقـش بومـی سـازی قطعـات در اقتصاد 
مقاومتـی گفـت: شـرکت مس از سـال 74 تا کنـون، بیش از 
4 هـزار قطعـه صنعتی را با همکاری سـازندگان داخلی بومی 
سـازی کـرده اسـت .مهنـدس نظـری با بیـان اینکه سـاخت 
قطعـات در داخـل کشـور کمـک شـایانی به صنایـع کوچک 
و متوسـط خواهـد بـود، اظهار داشـت: صنایع کوچک، سـهم 
بسـزایی در اشـتغال زایـی دارنـد .وی خاطر نشـان کـرد: در 
راسـتای تحقـق شـعار »اقتصـاد مقاومتـی، اقـدام و عمـل«، 
پانصـد طـرح بهبـود در مـس منطقـه کرمـان تعریـف شـده 
و امیدواریـم تـا پایـان سـال 96 ایـن طرح هـا در حوزه هـای 
مختلـف عملیاتی شـود . مدیر مس منطقـه کرمان در بخش 
دیگـري از سـخنان خـود اظهار داشـت: معموالً افراد شـاغل 
بـا توجـه به شـرایط سـخت و گرفتاری های کاري نسـبت به 

سـالمتي خـود و خانـواده که جـزو مقوله های اصلـي زندگي 
اسـت، بـي تفاوتنـد. در صورتي کـه طبـق تحقیقات سـازمان 
بهداشـت جهاني که در خصوص خوشـبختي صـورت گرفته، 
90 درصد خوشـبختي را تندرسـتی جسـم و جان و خانواده 
خـوب تشـکیل می دهـد.در ایـن نشسـت، مشـاور فرهنگـی 
مس منطقه کرمان، در سـخنانی کار و تالش را سـنگ بنای 
مجموعـه مـس دانسـت و گفـت: تـالش بـرای کسـب روزی 
حـالل مجاهـده در راه خداسـت. حجةاالسـالم والمسـلمین 
عبدالرضـا کرمی نـژاد با تقدیر از تالش بازنشسـتگان شـرکت 
مـس، تجربیات این افراد را ارزشـمند خوانـد و افزود: تجارب 
ایـن گونه افراد باید در اختیار سـایرین قرار گیـرد. وی افزود: 
اجـرای ایـن مراسـمی، تداعـی کننـده مانـدگاری زحمات و 

تـالش کارکنـان ایـن عرصه اسـت .
بـه گـزارش روابـط عمومـي مس منطقـه کرمان، مراسـم 
نکوداشـت 450 نفـر از بازنشسـتگان مـس منطقـه کرمـان 
در سـال 94، عصـر سـه شـنبه یازدهم خـرداد ماه در سـالن 
شـهید حاج علي محمدي پور سرچجشـمه با حضور  مدیران 
مـس، مسـئولین محلـی و بازنشسـتگان و خانواده هـاي آنان 
برگزارشـد. در مراسـم تجلیل از این بازنشستگان، مسن ترین 
و جوان تریـن بازنشسـته سـال گذشـته، از خاطـرات خـود 
سـخن گفتنـد. ایـن مراسـم بـا اجـرای گـروه ُکر مهـر وطن 
و شـعرخوانی یکـی از طنزپردازان اسـتان کرمـان همراه بود .

نظری مدیر مس منطقه کرمان:

بازنشستگان می توانند در اقتصاد مقاومتی 
نقش آفرین باشند

 خبر

1  حسین مرعشی: رئیس نشدن عارف به معنی شکست
 اصالح طلبان نیست

حسـین مرعشـی بـه روزنامـه اعتمـاد گفت:مـا بـا هـدف حـذف تندروها و 
گروهـی کـه مقابـل برنامه هـا و سیاسـت های دولـت سـنگ اندازی می کردنـد 
وارد عرصـه انتخابـات شـدیم و بـر همیـن اسـاس هـم بـا اصولگرایـان حامـی 
دولـت، ائتـالف کردیـم و توانسـتیم شـاخص ترین چهره های مخالـف دولت را 
در راهیابـی بـه مجلـس ناکام بگذاریم. البته شـکي نیسـت که اگـر آقاي عارف 
بـر کرسـي ریاسـت تکیه مـي زد براي مـان بهتـر و شـیرین تر بـود. در هر حال 
مـن معتقـدم اصالح طلبـان و فراکسـیون امیـد سـهم خوبـي در هیات رییسـه 
گرفـت و عـدم حضـور آقـاي عـارف بر کرسـي ریاسـت هـم دلیلي بـر ناکامي 

اصالح طلبـان در رسـیدن بـه هدف شـان در انتخابـات هفـت اسـفند نیسـت.
2   واکنش حزب اعتدال به اظهارت مرعشی درباره رای نیاوردن 

عارف
عضـو شـورای مرکـزی حـزب اعتـدال و توسـعه بـا بیـان اینکه دلیـل عدم 
رای آوری آقـای عـارف بـرای ریاسـت مجلـس خیلـی بیشـتر از ایـن دلیل هـا 
بـوده اسـت، گفـت: اینکـه ما بخواهیم ایـن اتفاق را بـه حزب اعتدال و توسـعه 
ربـط دهیـم، خالف واقعیت اسـت. به گزارش افکارنیوز، مسـعود شـفیعی عضو 
شـورای مرکـزی حـزب اعتـدال و توسـعه دربـاره اظهـارات حسـین مرعشـی 
رئیس کمیته اسـتان های شـورای سیاسـت گذاری اصالح طلبان واکنش نشـان 
داد. حسـین مرعشـی دیـروز گفته بود کـه عدم پیروزی عارف در هیات رییسـه 
بدلیـل رفتـار نمایندگانـی بـود کـه از سـوی اعتـدال و توسـعه معرفی شـدند. 
شـفیعی تاکیـد کـرد: تعـداد نمایندگانـی که مـا به صـورت اختصاصـی از آنها 
حمایـت کردیـم کمتـر از آن آمـاری اسـت کـه آقـای مرعشـی ارائـه کرده اند 

چراکـه نزدیـک بـه 90 درصد لیسـت بـا اصالح طلبـان مشـترک بودیم.
3   نماینده اصولگرای مجلس: 180نفر عضو شده اند، 

نامزدمان130رای می آورد!
خبرآنالیـن نوشـت: حسـین نقـوی حسـینی بـا اشـاره بـه انتخابـات هیات 
رییسـه دائـم مجلـس دهـم و عـدم رای آوری برخـی از نامزدهای فراکسـیون 
والیـت گفـت: واقعـا اتفاقات دیروز عجیب بود؛در جلسـه فراکسـیون والیت که 

بـا حضـور حـدود 180 نفـر برگـزار شـده بود بنـا بر این می شـود کـه تمامی 
اعضـا بـه لیسـت مورد نظـر فراکسـیون رای بدهند امـا اتفاق دیگـری رقم می 
خـورد و افـراد دیگـری رای مـی آورنـد. وی ادامـه داد: زمانی که فراکسـیون با 
حـدود 180 نفر تشـکیل جلسـه مـی دهد یعنـی 180 عضـو دارد پس چگونه 

نامزدهایـش 130 رای مـی آورنـد،رای 50 نفـر دیگـر چه می شـود؟
4   فرمانده سابق نیروی زمینی سپاه:نگران آنهاهستیم که 

درانگلیس پرورش یافته اند
مهر نوشـت: محمد جعفر اسـدی فرمانده سـابق نیروی زمینی سـپاه گفت: 
نگـران کسـانی هسـتیم کـه در انگلیـس پـرورش پیـدا کـرده اند و متاسـفانه 
امـروز هـم بچـه هـای برخـی از مسـئولین در این کشـور درس مـی خوانند و 

عقبـه آنها آنجاسـت.
5   مصباحی مقدم: احمدی نژاد دریکشنبه سیاه افتضاح کرد

حجت االسـالم غالمرضـا مصباحی مقـدم در گفت وگو بـا خبرآنالین درباره 
خاطـرات بـدش در مجلـس نهـم گفـت: بدتریـن خاطـره مـن داسـتان آقـای 
احمـدی نـژاد بـود و یکشـنبه سـیاه. وقتی ایشـان برای اسـتیضاح آقای شـیخ 
االسـالم وزیـر کار بـه مجلس آمدنـد و به جای اینکـه به دفـاع از وزیر خودش 
بپـردازد، بـه نوعی اسـتیضاح رئیس مجلـس پرداخت و به تعبیر بنـده،  افتضاح 

کرد.
6   به دلیل بی اطالعی از اجرای حکم شالق کارگران معدن طال: 

مدیرکل کار استان آذربایجان غربی برکنار شد
باشـگاه خبرنـگاران جـوان نوشـت: »رضـا نقـی زاده« مدیـرکل تعـاون، کار 
و رفـاه اجتماعـی اسـتان آذربایجـان غربـی بـا حکـم وزیـر کار از سـمت خود 
برکنـار شـد. »رضـا نقـی زاده« مدیـرکل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان 
آذربایجـان غربـی بـه دلیـل آنچـه کـه بی اطالعـی از اجـرای حکـم مجـازات 
شـالق کارگـران معـدن طـالی آق دره عنـوان شـده اسـت؛ بـا حکـم وزیر کار 
از سـمت خـود برکنـار شـد. بـا حکم »علـی ربیعـی« وزیـر تعـاون، کار و رفاه 
اجتماعـی از چهارشـنبه )12 خردادمـاه( مدیـرکل تعـاون، کار و رفاه اجتماعی 
اسـتان آذربایجان غربی پس از گذشـت نزدیک به دو سـال نیم از این سـمت 
برکنـار شـده و بـه زودی شـخص جدیـدی بـه ایـن سـمت منصوب می شـود.

7   ظریف: ایرانیان به جای سر بریدن، در پای صندوق های رای 
حاضر می شوند

انتخـاب نوشـت: ظریـف در همایـش اقتصادی فنالنـد - ایران بـا بیان اینکه 
قـوت و قـدرت مـا از تعـداد سـالح ها و تجهیـزات مـا نمی آیـد بلکـه ناشـی از 
مـردم ماسـت، اظهـار داشـت: امنیت مـا بومی و متکـی بر مقاومـت و خالقیت 
مـردم ایـران اسـت. ملـت مـا در برابـر تحریـم مقـاوم و بـرای ابـراز نظـرات و 
انتقـادات خـود به جـای سـر بریـدن، در پای صندوق هـای رای حاضر می شـود 

و در بخش هـای اقتصـادی فعـال اسـت.
8   اژه ای: پرونده حصر در اختیار شورای عالی امنیت ملی است

انتخـاب نوشـت: محسـنی اژه ای در پاسـخ به سـئوالی مبنـی بر اینکـه ... در 
نامـه ای درخواسـت برگـزاری دادگاه را کـرده بـود آیـا قـوه قضاییـه تمهیداتی 
بـرای برگـزاری دادگاه انجـام داده اسـت؟ گفـت: پرونده حصر هنـوز در اختیار 
شـورای عالـی امنیت ملی اسـت.  تـا زمانی که مصوبه شـورای امنیـت ملی به 
قـوت خـود باقـی اسـت کاری نمی شـود کـرد. اصـل این قضیـه بنا بـه مصوبه 

شـورای عالـی امنیـت ملی اسـت، مگـر اینکه تصمیـم دیگری گرفته شـود.
9   درخواست عارف از شورای عالی انقالب فرهنگی برای 

جلوگیری از لغو سلیقه ای کنسرت ها
خانـه ملت نوشـت: رییس فراکسـیون امیـد مجلس با تاکید بر اینکه شـورای 
عالـی انقـالب فرهنگـی بایـد وضعیت موسـیقی را تعییـن تکلیف کنـد، معتقد 
اسـت مـردم و هنرمنـد باید تکلیف خودشـان را در حـوزه موسـیقی بدانند زیرا 
بدتریـن حالـت بالتکلیفـی و برخورد سـلیقه ای اسـت. محمدرضا عـارف درباره 
لغـو کنسـرت هـای مجـوزدار در برخـی شـهرها گفـت: اینکـه در یـک اسـتان 
کنسـرتی برگـزار نشـود و در دیگـری بتوانـد مجوز اجـرا بگیرد، نشـان می دهد 
یـک سیاسـت روشـن در این زمینه وجود نـدارد؛ لذا در حـوزه فرهنگ مهم این 
اسـت کـه راهبردهـا و جهـت گیری هـا مشـخص شـود و قانونی شـفاف وجود 
داشـته باشـد. نماینـده مـردم تهـران، ری، شـمیرانات، اسالمشـهر و پردیس در 
مجلـس شـورای اسـالمی افـزود: آنچـه از دولـت و مجلـس انتظار مـی رود این 
اسـت کـه در ایـن زمینـه، سیاسـتگذاری شـفاف وجود داشـته باشـد. عـارف با 
اشـاره به نقشـه مهندسـی فرهنگی کشـور، تصریح کرد: من فکر می کنم شـاید 
بتوانیـم ایـن امـر را جـزو وظایف شـورای عالی انقـالب فرهنگی قـرار دهیم؛ لذا 
این شـورا باید سـریعتر سیاسـت ها و راهبردهای این بخش را مشـخص و ابالغ 
کنـد و مجلـس هـم کمک کند تـا در جایی کـه نیاز بـه قانونگذاری اسـت، این 

امـر صـورت گیـرد تا کمتر شـاهد برخورد سـلیقه ای باشـیم.
10   تشکیل فراکسیون روحانیون در مجلس دهم

نماینـده مـردم قم در مجلس از تشـکیل فراکسـیون روحانیـون در پارلمان 
دهـم خبـر داد. بـه گـزارش مشـرق، حجت االسـالم مجتبـی ذوالنـور نماینده 
مـردم قم در مجلس شـورای اسـالمی بـا بیان اینکـه فراکسـیون روحانیون در 
مجلـس دهم تشـکیل شـده اسـت، گفت: این فراکسـیون شـانزده عضـو دارد. 
وی افـزود: اولیـن جلسـه فراکسـیون روحانیـون مجلس دهم هفته گذشـته با 
حضـور اعضـا برگـزار شـد. نماینده مـردم قم در مجلـس با بیان اینکـه تاکنون 
اعضـای هیئت رئیسـه این فراکسـیون مشـخص نشـده اسـت، تصریح کـرد: با 
توافـق اعضـا تـا زمـان تعیین هیئت رئیسـه، زمـان جلسـات تعییـن  و برگزار 

می شـود.

خبر

بازسازی 1200  متر از شبکه فرسوده 
بلورد سیرجان 

طـی ماه گذشـته 1200 متر از شـبکه فرسـوده بلورد 
سـیرجان بازسـازی شـد. مجیـد میرشـاهی مدیرعامل و 
رئیـس هیئت مدیـره شـرکت آب و فاضالب شهرسـتان 
سـیرجان گفـت: با توجـه به اینکـه بخش قابـل توجهی 
از شـبکه آبرسـانی بلـورد فرسـوده مـی باشـد،به منظور 
جلوگیری از هدررفت آب و تامین آب سـالم و بهداشـتی 
شـهروندان ایـن شـهر، بازسـازی شـبکه آبرسـانی آن در 
دسـتور کار قرار دارد. وی افزود: در همین راسـتا طی ماه 
گذشـته 1200مترازشبکهفرسـودهاین شـر بازسازیشـد. 
مدیرعامـل آبفـای سـیرجان همچنیـن از انجـام مراحل 
پایانـی طـرح مطالعاتـی تامیـن و توزیـع آب شـهرهای 
جدیدالتحویل سـیرجان )پاریز، بلورد، هماشـهر و خواجو 
شـهر( خبر داد. بلورد با 1650 اشـتراک در 49 کیومتری 
سـیرجان قـرار دارد و در سـال 93 از آبفـار به آبفا تحویل 

شد.  داده 

بازدید مدیرعامل و معاونین شرکت 
آبفای کرمان از شهرستان عنبرآباد

بازدیـد مدیرعامل و معاونین شـرکت آبفـای کرمان از 
شهرسـتان عنبرآباد مخزن 5000 مترمکعبی عنبرآباد با 
70 درصد پیشـرفت فیزیکی در حال سـاخت می باشـد. 
محمـد طاهری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شـرکت 
آب و فاضـالب اسـتان کرمـان بـه اتفاق معاونیـن مالی و 
پشـتیبانی، مشـترکین، فنی و مهندسـی و بهـره برداری 
بـا حضـور در عنبرآبـاد از مراحل سـاخت مخـزن 5000 
مترکعبـی ذخیـره آب ایـن شـهر بازدیـد کردنـد. در این 
بازدید پیمانکار شـرکت سـاخن مجری پروژه توضیحاتی 
در رابطـه بـا رونـد عملیـات اجرایی سـاخت مخـزن ارائه 
داد. در گفتگـوی فرمانـدار عنبرآبـاد بـا مدیرعامل آبفای 
کرمـان بر بهره بـرداری هرچه زودتـر از این مخزن تاکید 
شـد و اظهـار امیدواری گردیـد قبل از اتمام سـال جاری 
وارد مـدار بهـره بـرداری گـردد. گفتنی اسـت این مخزن 
بـا 70 درصـد پیشـرفت فیزیکـی در حـال سـاخت مـی 
باشـد و  با بهره برداری از آن مشـکل آب شـرب عنبرآباد 
بـه طـور کامـل برطـرف خواهـد شـد. در ادامـه بازدید از 
سـطح شـهر ، مشـایخی مدیر امـور آبفـای عنبرآبـاد در 
رابطه با مشـکالت و مسـائل آبرسـانی به سـایت اداری د، 
بیمارسـتان امـام سـجاد و شـهرک خدا آفرین این شـهر 
توضیحاتـی ارائه داد و تصمیماتی اتخاذ گردید. همچنین 
در سـفر به شـهر دوساری مشـکالت تامین آب این شهر 

بررسـی شد.

واگذاری نزدیک به 280 فقره انشعاب 
آب  در شهرستان کرمان 

طی دو ماه نخسـت سـال جـاری، 278 فقره انشـعاب 
آب در شهرسـتان کرمـان واگـذار گردیـد. غالمرضـا زین 
الدینـی مدیـر امـور آب و فاضـالب شهرسـتان کرمـان 
گفـت: از ابتـدای سـال جـاری تـا پایـان اردیبهشـت ماه 
بـه منظور ارائـه خدمت به مشـترکین جدیـد،278 فقره 
انشـعاب آب شامل 31 فقره انشـعاب تجاری و 247 فقره 
انشـعاب مسـکونی به متقاضیان واگـذار شـد.  وی افزود: 
246 فقـره از انشـعابات فوق در شـهر کرمـان و 32 فقره 
نیـز در توابـع کرمان )باغین، جوپار، چترود، راین، شـهدا، 
کاظـم آبـاد ، ماهـان و محـی آبـاد ( واگذار گردیـد. مدیر 
امور آبفای کرمان در ادامه هچنین از توسـعه و بازسـازی 
بیش از 7 کیلومتر از شـبکه آبرسـانی در شهرهای باغین، 
چتـرود، زنگی آبـاد، کرمان و گلباف طی اردیبهشـت ماه 

داد. خبر 

انتصاب مدیر دفتر بسیج مهندسین 
کشاورزی و منابع طبیعی بم

بـه گـزارش پیـام ما  بـه مناسـبت میالد با سـعادت 
مولـی الموحدیـن امیرالمومنیـن علـی )ع( و روز مـرد 
در اداره جهـاد کشـاورزی بـم بـا حضور دکتر مسـلمی 
فرمانـده ناحیـه مقاومـت بسـیج سـپاه بـم، مهنـدس 
و  مدیـران   ، کشـاورزی  جهـاد  اداره  رئیـس  قهـری 
کارکنان این اداره جشـن باشـکوهی در روز چهارشـنبه 
مـورخ 95/2/1 در نمازخانـه جهـاد برگـزار گردیـد. در 
ایـن جشـن دکتـر مسـلمی  از 13 رجـب و فضایـل 
مربـوط بـه ایـن مـاه  سـخن گفـت و در پایـان طـی 
حکمـی مهنـدس قهری را بـه عنوان مدیر دفتر بسـیج 
مهندسـین کشـاورزی و منابـع طبیعـی بم بـه مدت 2 
سـال منصـوب نمـود و بـرای ایشـان ارزوی توفیق روز 

نمود. افـزون 
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اولین نشست هم اندیشی اجرای 
قانون حمایت از کودکان بی سرپرست

 و بد سرپرست برگزار شد
فاطمه پورمرادی

اولیـن نشسـت منطقـه ای هـم اندیشـی اجـرای 
قانـون حمایت از کـودکان و نوجوانان بی سرپرسـت 
و بد سرپرسـت صبـح دیروز با حضـور مدیرکل دفتر 
امـور کـودکان و نوجوانان،رئیـس کل دادگسـتری، 
فرماندهـی انتظامی و رییس دادگسـتری شهرسـتان 

کرمـان برگزار شـد.
معاون دادستان: باید حمایت ها از سازمان 

بهزیستی بیشتر شود
عمومـی  انقـالب  و  دادسـتان  معـاون  سـلیمانی 
اسـتان کرمان در این نشسـت اظهار داشـت: در دین 
مـا درخصـوص توجـه بـه ایتـام بسـیار مهم اسـت و 
تاکید بسـیار شـده اسـت و در جمهوری اسالمی این 

قانـون به بهزیسـتی محول شـده اسـت .
وی افـزود: مـا سـال هـا در بحـث کـودکان بـی 
سرپرسـت و بـد سرپرسـت درگیـر بوده ایـم و بحث 
هـای مختلفـی در این زمینـه پدید آمده بود ، سـند 
قابـل ابتـکاری تصویب شـده اسـت همین که رسـما 

بـد سرپرسـتی را وارد قانـون کرده اسـت .
وی بیـان داشـت: جهـش هـای مختلف و بسـیار 
خوبـی را در ایـن زمینـه داشـتیم، امـا نگرانـی های 

جـدی در ایـن مقولـه داشـته ایم.
و بـه نظـر من ایـن کار برای بهزیسـتی برداشـتن 
چنـد هندوانـه بـا هـم هسـت، هـر چنـد کـه ایـن 

سـازمان توانمنـدی هـای بسـیاری دارد. 
وی خاطرنشـان کـرد: ماموریـت هـای سـازمان 
بهزیسـتی به دلیل مشکالت و مسـائل جامعه بیشتر 
شـده اسـت ، آنطـور کـه بایـد و شـاید از سـازمان 

بهزیسـتی حمایـت نمیشـود. 
وی بیـان کرد:باید از ظرفیت هـای مردمی خوبی 

که در اسـتان اسـت به خوبی اسـتفاده کنیم.
سـلیمانی گفـت: بحـث مهـم دیگـر در خصـوص 
شناسـنامه کـودکان بـی سرپرسـت اسـت پارسـال 
امـار نگـران کننـده ای کـودک بی شناسـنامه وجود 

داشت. 
وی ابـراز داشـت: بهزیسـتی بایـد کـودکان بـی 
سرپرسـت را شناسـایی کنـد اما بـا کـدام ظرفیت ؟
فرماندهی انتظامی: اصالح نظام آموزشی 

در دوره راهنمایی
بنـی اسـد گفـت: 51 درصـد بزهـکاران کـه در 
کانـون اصالح و تربیت هسـتند اخراجـی های دوران 

راهنمایـی بـوده اند. 
بیـان  نشسـت  ایـن  در  نیـز  اسـد  بنـی  سـردار 
داشـت:صدای شـیون کـودکان بی سرپرسـت زیادی 
بیـش از هـر زمـان به گوش می رسـد اما امـا زندگی 
مدرن مانع رسـیدن صـدای این کـودکان معصوم به 

ما شـده اسـت. 
:اقشـار آسـیب پدیـر جامعـه  بیـان داشـت  وی 
3سـالمندان  بانـوان  و  ،2زنـان  اطفـال  1کـودکان 

تقسـیم مـی شـوند. 
این مسـئول گفت: آسـیب ها به دو گروه خانواده 
و محیـط تقسـیم مـی شـوند، ناتوانی والدیـن ، عدم 
حمایـت اجتماعـی ، محیط اجتماعی ، وجود شـبکه 
هـای آلـوده و خـال هـای قانونـی ، نظـام آموزشـی ، 
بزرگتریـن عوامـل تاثیـر گـزار بـر آسـیب پذیـری 

اسـت.  کودکان 
وی خاطـر نشـان کرد: متجاوزین بـه عنف کرمان 
در چنـد سـال گذشـته آسـیب دیـده هـای دوران 

بودند.  کوکـی 
بنـی اسـد گفـت: 51 درصـد بزهـکاران کـه در 
کانـون اصالح و تربیت هسـتند اخراجـی های دوران 

راهنمایـی بـوده اند. 
وی افـزود: مـا بـه پلیـس کـودکان و نوجوانـان 
نیـاز داریـم اما متاسـفانه در کشـور مـا کاری صورت 
نگرفتـه و اگـر هـم صورت گرفتـه به نتیجه نرسـیده 

ست.  ا
اندیشـی  هـم  نشسـت  در  زاده  صـادق  عبـاس 
اجـرای قانـون حمایـت از کـودکان و نوجوانـان بـی 
سرپرسـت و بـد سرپرسـت گفـت: هدف سـازمان از 
ایـن نشسـت هـا باز کـردن گـره هـای ایـن بحث و 
جبـران محرومیـت های  ایـن کودکان آسـیب دیده 
اسـت . وی ابـراز کـرد: امیدواریـم بتوانیـم تـا عصـر 
نتیجـه خـوب و تخصصـی در ایـن بحـث برسـیم و 
جمـع بندی مشـخصی از این کارگاه داشـته باشـیم.

از  را  اعتـدال  و  انسـجام  رییـس جمهورحفـظ وحـدت، 
ضروریـات رسـیدن بـه آرمـان های امـام و انقالب اسـالمی 
دسـتیابی  بـرای  ایـران  ملـت  امـروز  گفـت:  و  برشـمرد 
بـه اهـداف متعالـی انقـالب مصمـم هسـتند. بـه گـزارش 
خبرآنالین  حجت االسـالم حسـن روحانی در جلسـه هیات 
دولـت بـا تسـلیت ایـام ارتحـال حضرت امـام خمینـی)ره( 
بنیانگـذار کبیر انقالب اسـالمی، 14 خرداد سـال 68 را روز 
غـم انگیـز و تلخـی برای ملـت ایـران توصیف کـرد و افزود: 
مـردم مـا از امام)ره(، درس ایسـتادگی و مقاومت در مسـیر 

اسـتقالل و عـزت را بـه خوبـی آموختنـد.
روحانـی با اشـاره بـه اینکـه امام خمینـی)ره( بـا ویژگی 
هـای منحصـر بـه فـرد، توانسـتند بصورتـی اسـتثنایی در 
تاریـخ انقـالب هـای جهـان، نهضـت اسـالمی را هدایـت و 
انقـالب اسـالمی را بـه پیـروزی برسـانند، گفـت: نهضـت 
وابسـتگی  قدرتـی  و  کشـور  هیـچ  بـه  ایـران  در  اسـالمی 
نداشـت و اتـکای امـام از ابتـدا بـر مـردم بـود و ایشـان بـه 
طـور مسـتقیم بـا افـکار عمومـی جامعـه در تمـاس بودنـد. 

رییـس جمهـور ادامه داد: امام خمینـی)ره( در آن دوران 
ضمـن اینکـه به مسـائل اسـالمی و تخلـف و تعـدی رژیم از 
موازیـن اسـالمی توجـه داشـتند، همـواره بـر اجـرای قانون 
اساسـی در کشـور هـم تاکیـد و آرمـان هـای انقـالب را در 
سـطح وسـیعی بـرای مـردم و جوانـان تبییـن مـی کردنـد. 
روحانـی با اشـاره به مسـیر وقایـع و حوادثی کـه در جریان 
نهضـت اسـالمی بـه وقوع پیوسـت ، خاطرنشـان کـرد: امام 
خمینـی)ره( بـا اتصـال بـه خداونـد، شـهامت، ایسـتادگی، 
انقـالب  توانسـتند  ملـت،  روحیـه  بـه  اعتمـاد  و  رشـادت 

اسـالمی را بـه ثمر برسـانند.
رییـس جمهـور تشـکیل نظام جمهـوری اسـالمی با رای 
قاطـع و حداکثـری مردم وپایـه ریزی ارکان نظـام در اولین 
سـال پس از پیروزی انقالب را بسـیار حائز اهمیت دانسـت 
و افـزود: ایـن نشـان از تدبیـر و بینـش بـاالی امـام راحـل 
دارد. ایشـان بـه گونـه ای عمـل مـی کردنـد کـه نـه تنها با 
معیـار هـای متدینیـن بلکه با شـاخص های دموکراسـی در 
جهـان نیز تطبیق داشـت. روحانی اظهارداشـت: پیوسـتگی 

و عالقـه مـردم بـه راه و خـط امـام خمینـی)ره( نشـان می 
دهـد کـه مـردم مـا وفادارتریـن ملت بـه رهبری خـود بوده 

و هسـتند و در ایـن مسـیر ثابـت قدم خواهنـد بود.
رییـس جمهـور، اقـدام مجلس خبـرگان رهبـری پس از 
ارتحـال امـام خمینی)ره( در انتخاب جانشـین بـه حق امام، 
در کوتاه تریـن زمـان ممکـن را بسـیار بـا اهمیـت و تاریخی 
عنـوان کـرد و گفـت: خداونـد بـا عنایـت خـود دلهـا را بـه 
بهتریـن سـمت هدایـت کـرد و انتخـاب صالح تریـن فرد از 
سـوی اعضای خبرگان برای دوسـتان جمهوری اسـالمی در 
جهـان امیـدوار کننـده و موجب یـاس و ناامیدی دشـمنانی 

شـد کـه چشـم بـه روزهـای پـس از امـام در ایـن کشـور 
بودند. دوختـه 

روحانـی بـا بیـان اینکـه امـروز راه و خـط امام توسـط 
خلـف صالح ایشـان بـه خوبی در کشـور، منطقـه و جهان 
دنبـال مـی شـود، اظهارداشـت: بـا انتخـاب حضـرت آیت 
اهلل خامنـه ای)مدظلـه العالـی( بـه رهبری انقـالب، پرچم 
نظـام جمهـوری اسـالمی ایـران و مـردم سـاالری حتـی 
آن  در  انتخـاب  ایـن  و  نیفتـاد  زمیـن  بـر  روز هـم  یـک 
دوران غـم و انـدوه، موجـب آرامـش و خوشـحالی ملـت 

گردید. ایـران 

رییس جمهور:

راه امام توسط خلف صالح ایشان 
به خوبی دنبال می شود

    دولت

واکنش رسانه های دلواپس به حضور علی مطهری در کرسی نایب رییسی؛

 از سکوت کیهان تا هشدار به الریجانی
رسـانه های دلواپـس یا با سـکوت با با هشـدارهایی تلویحی 
بـه اسـتقبال حضـور علـی مطهـری و مسـعود پزشـکیان در 
کرسـی های نـواب رییسـی مجلـس دهـم رفته اند. بـه گزارش 
خبرآنالیـن، بـدون شـک اگـر موفقیـت اصولگرایـان در ایـن 
انتخابـات در کرسـی ریاسـت مجلـس رقـم خورد، فراکسـیون 
امیـد هـم پیروز قاطع رقابت بر سـر کرسـی نواب رییسـی بود 
که توانسـت پزشـکیان را بـا رای باال در هـر دو انتخابات هیات 
رییسـه موقـت و دائـم و علـی مطهـری را در انتخابـات هیـات 
رییسـه دائـم روانـه جایـگاه ویـژه هیات رییسـه کند. کرسـی 
هایـی که در سـه مجلس قبل، نواب رییـس اصولگرا را به خود 
دیـده بودند. اما تغییر سرنشـینان این دو کرسـي، با اسـتقبال 
رسـانه هـای اصولگـرا و منتقـد دولت مواجه نشـد. کمـا اینکه 
خبرگـزاری فـارس و تسـنیم روي خط تاکید بر پیـروزی 7 بر 
5 اصولگرایـان در کلیـت انتخابات هیات رییسـه، پیش رفتند. 
خبرگـزاری مهر نیز که مشـی انتقـادی به اصالح طلبـان دارد 
و گاهـي در مسـیر رسـانه هـای دلواپـس حرکـت می کنـد در 

حاشـیه نگاری خود از انتخابات روز گذشـته صحن مجلس، به 
البی هـای علی مطهری برای کسـب رای اشـاره کـرده و آورده 
اسـت »ایـن بار بر خـالف انتخابـات هیات رئیسـه موقت، علي 
مطهـري سـخت دسـت به کار شـده بـود، البته در فراکسـیون 
امیـد هـم قـول داده بود که شـخصا البي مي کند. وي سـاعت 
2 نصفه شـب بـه نمایندگان پیامـک داده بود و اعـالم نامزدی 
کـرده و خواسـتار راي نماینـدگان شـده بـود امـروز نیـز در 
صحـن علنـي رزومـه خـود را توزیـع کـرد.« این رسـانه حتی 
رای بـاالی مسـعود پزشـکیان را نیـز متعلـق بـه نماینـدگان 
تـرک زبـان مجلس دانسـته و آورده اسـت »در انتخابات هیات 
رئیسـه دائم فراکسـیون هاي سیاسـي، مجامع استاني، قومیت 
هـا تاثیـر گـذار بودنـد.« باشـگاه خبرنـگاران جـوان رسـانه 
منتسـب بـه رسـانه ملـی هـم در واکنش بـه انتخـاب مطهری 
بـه عنوان نایب رییسـی مجلـس دهم با کمال الدین سـجادي 
سـخنگوی جبهـه پیـروان خـط امـام و رهبـری گفـت وگویی 
داشـته و اینگونه تیتر زده اسـت: »مطهری رویکرد اصولگرایی 

دارد«. بـه زعـم وي، »علی مطهری بیشـتر رویکـرد اصولگرایی 
دارد امـا در نهایـت گفته هایـش بـه نفع اصالح طلبان اسـت و 
بـه دلیـل تعصـب خاصی کـه اصالح طلبـان دارند، بعید اسـت 
کـه مطهری مـورد حمایت آنها قـرار گیرد، مگر اینکه شـرایط 

خاصـی ایجاد شـود.«
نسـیم آنالیـن از جملـه رسـانه هایـی بـود کـه واکنـش 
صریحـی بـه حضـور مطهـری در هیـات رییسـه نشـان داده 
اسـت. در مطلبـی کـه بـه نقل از مهـدی محمدی، کارشـناس 
تیـم مذاکـره کننده هسـته ای دوره جلیلی منتشـر شـده، وی 
عنـوان کـرده اسـت »ورود علی مطهری به هیات رئیسـه بیش 
از هـر کـس به ضـرر علی الریجانـی تمام خواهد شـد؛ چرا که 
دائمـا باید بر سـر مواضع وی بـا نهادهای مختلـف درگیر بوده 
و جـاه طلبـی هایـش بـه عنـوان نایـب رییـس را بایـد کنترل 
کنـد. بنابرایـن، اگـر برخـی افـراد با هـدف ظاهـری حمایت از 
علـی الریجانـی بـرای مطهـری البی کـرده باشـند، در واقع به 
الریجانـی ضربـه ای کاری زده انـد.« تیتـر و سـرفصل اصلـی 

روزنامـه هـای دیـروز هم بـه انتخابات هیـات رییسـه پارلمان 
اشـاره داشـت. روزنامـه کیهـان در مطلبـی بـا تیتـر »اکثریت 
پنـداری مدعیـان اصالحات عـارف را قربانی کـرد« به ماجرای 
کاندیداتـوری عـارف و عـدم رای آوردنـش پرداختـه و آن را 
تحلیـل کـرده اسـت. امـا سـکوت کیهـان دربـاره راه یافتـن 
مطهـری و پزشـکیان بـه کرسـی هیـات رییسـه مجلس جلب 

توجـه می کنـد. روزنامـه وطن امروز دیگـر روزنامه دلواپسـان 
هـم گرچـه در سـرمقاله و صفحـه سیاسـی خـود بـه موضـوع 
انتخابـات هیـات رییسـه اشـاره کـرده اسـت امـا در موضـوع 
انتخـاب پزشـکیان و مطهـری بـه عنـوان نـواب رییـس فقـط 
بـه ذکـر اعـداد رای پرداختـه و »سـکوت« سـنگینی در ایـن 

خصوص داشـته اسـت.

دیدبان

ایـن عبـارت از شـعر  کرمـان دل عالـم. 
معـروف شـاه نعمـت اهلل ولـی، چنـد روزی 
هسـت کـه خبرسـاز شـده. البتـه نـه شـاه 
نعمـت اهلل ولـی و نـه شـعرش کـه ایجـاد 
شـهری بـه نـام »دل عالـم« باعـث شـده تـا 
ایـن عبـارت در روزهـای گذشـته بیشـتر به 
گـوش کرمانـی هـا بخـورد. ماجـرا از چهـار روز پیـش شـروع 
شـد. در نشسـت شـورای حقوق بیت المال بود که مسـئوالن 
قضایـی از تـالش برخی برای ایجاد شـهری جدید بـه نام »دل 
عالـم« خبـر دادنـد و البته به طـور واضح مخالفت خـود را هم 
بیـان کردنـد. همیـن صحبت هـا کافی بود تا مشـخص شـود 
کـه یکـی از طـرح هـای قدیمـی کـه قـرار بـوده در محـدوده 
شـهر کرمـان اجـرا شـود و به دالیـل مختلفـی از دسـتور کار 
خـارج شـده بود، مجددا توسـط طراحـان آن در حال پیگیری 
اسـت. پیگیـری هایـی که البته نه توسـط خود طراحـان که با 
مخالفت مسـئوالن قضایی اسـتان کرمان با ایجاد شـهر جدید 

»دل عالـم« رسـانه ای شـد.
شهر دل عالم، برادر بزرگ هفت باغ

طـرح ایجـاد شـهری جدیـد بـه نـام »دل عالـم« مربـوط 
بـه سـال هـای اخیـر نمـی شـود. اوایل دهه هشـتاد شـرکتی 
بـا همیـن نـام در کرمـان تاسـیس و محمد سـام، عضـو وقت 
شـورای اسالمی شـهر کرمان، مدیرعامل این شرکت و شهریار 
ذوالعلـی )از نزدیـکان حسـین مرعشـی و عضـو هیـات مدیره 
موسسـه خیریـه مولـی الموحدیـن( هـم نایـب رییـس هیات 
مدیره شـد. شـرکت کرمـان دل عالم از شـرکت هـای نزدیک 
بـه موسسـه خیریـه مولـی الموحدین محسـوب می شـد و به 
نظـر مـی رسـید ایـن طـرح در ادامـه پـروژه هفت بـاغ علوی 
باشـد. پـروژه ای که توسـط شـرکت عمـران علوی ماهـان، از 
دیگر شـرکت های وابسـته بـه خیریه مولی الموحدیـن، انجام 
شـده بـود و موافقـان و مخالفان بسـیاری داشـت و دارد. طرح 
شـهر جدیـد دل عالـم هـم بـه نوعـی بـرادر بـزرگ هفـت باغ 
بـود. طبـق ایـن طـرح، قـرار بـود از میدان آخـر اتوبـان هفت 
بـاغ به سـمت جوپار، یعنی سـمت چـپ محی آبـاد و از بعد از 
هایتـک تـا کوه های جوپـار، شـهری جدید به نـام کرمان دل 
عالـم ایجـاد شـود که بـه دلیل تغییـر دولـت و روی کار آمدن 
محمـود احمـدی نژاد، سـال ها ایـن طرح مسـکوت مانده بود. 
حتـی شـرکت کرمـان دل عالـم هـم در شـهریور مـاه 85 بـه 
دلیـل عـدم فعالیـت منحـل شـد. امـا به نظـر می رسـد حاال 
پـس از سـال ها، ایـن طرح مجـددا از طرف طراحـان در حال 
پیگیـری اسـت و همیـن پیگیری ها موجب شـد تا مسـئوالن 

قضایـی اسـتان کرمـان واکنش هایی داشـته باشـند.
رییس کل دادگستری استان: در برابر ایجاد شهر 

جدید »دل عالم« قاطعانه می ایستیم
یـداهلل موحـد رییـس کل دادگسـتری کرمـان چهـار روز 
پیـش در نشسـت شـورای حقـوق بیـت المـال بـا اشـاره بـه 
درخواسـت واگـذاری زمیـن بـرای ایجـاد شـهر جدیـد »دل 
عالـم« گفتـه بـود: همـه مجموعه هـای ذیربـط بایـد گزارش 
ایـن جلسـه مبنی بر شـهر جدیـد دل عالم از مرکـز هایتک تا 

جوپـار را بـه مسـئوالن باالدسـتی خود مطـرح کننـد و ما نیز 
در درون دسـتگاه قـوه قضاییـه ایـن بحث را پیگیـری خواهیم 
کـرد و سـازمان بازرسـی کل کشـور نیـز ایـن کار را دنبـال 
خواهـد کـرد و به جـد در مقابل این کار ایسـتادگی می کنیم.

مدیرکل بازرسی استان: عده ای می خواهند
 پولی به جیب بزنند

مدیرکل بازرسـی اسـتان کرمان اما واکنش تندتدی نسـبت 
بـه ایـن موضوع داشـت. به گـزارش مهر وی ایجاد شـهر جدید 
»دل عالـم« را بـه نفع اسـتان کرمان ندانسـت و گفت: شـورای 
حفـظ حقـوق بیـت المـال در برابـر اجـرای ایـن طـرح خواهد 
ایسـتاد. احمد آبیار یکشـنبه شـب در نشسـت شـورای حقوق 
بیـت المـال در محـل دادگسـتری کرمـان در رابطـه بـا طـرح 
ایجـاد شـهر دل عالـم گفـت: ایـن کار خـالف مصالـح ملـی و 
عمومـی اسـت و در حالیکـه بـه شـدت پیگیـری مـی شـود و 
سـکوت برخـی مسـئوالن را بـه همـراه دارد اما شـورای حفظ 

حقـوق بیـت المـال در برابـر اجـرای آن خواهد ایسـتاد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه از لحـاظ زیسـت محیطـی و ... این 
شـهر بـه هیچ وجه قابلیت اجـرا را ندارد، گفت: مسـئولین باید 
بیـدار باشـند و نبایـد کوتاهـی کرده و اجـازه دهیم با سـکوت 
و همـکاری و همراهـی ایـن اراضـی کـه میـراث هـزاران سـال 
دیگـر آینـدگان کرمـان خواهد بـود را تفکیک کننـد و پولی به 
جیـب بزنند و فقط ذوقشـان بنای یک »شـهر روسـتا« باشـد. 
آبیـار بـا بیـان اینکه عـده ای یقه سـفیدها کارهایـی انجام می 
دهنـد کـه این کارهـا به نفع و مصلحت اسـتان نیسـت، گفت: 
مدیـران اسـتان بایـد در برابـر ایـن کارهـا  کامال هوشـیار بوده 
و سـکوت نکننـد و همـواره مصالـح اسـتان کرمـان را مـد نظر 

داشـته باشند.
مدیرعامل شرکت کرمان دل عالم: اجرای این طرح 

همانند هفت باغ به نفع کرمان است
مدیرعامـل شـرکت کرمـان دل عالـم در رابطـه بـا طـرح 
ایجـاد شـهر »دل عالـم« بـه »پیـام مـا« گفـت: ایـن طـرح از 
سـال هـا پیـش ارائـه شـده اما هنـوز مجـوزی بـرای آن صادر 
نشـده اسـت. محمـد سـام افـزود: هنوز بـرای ایجاد این شـهر 
اقدامـی نشـده در حالـی که طرح هـا آماده اند و بـه وزارت راه 
و شهرسـازی ارائه دادیم. اسـاس کار راه و شهرسـازی است اما 
کمیسـیون هـای مختلفـی مثل محیط زیسـت در اسـتانداری 

برگـزار مـی شـود و تاکنـون مجـوزی بـه ما نـداده اند.
وی در واکنـش بـه مخالفـت هـای اخیـر بـا ایـن طـرح، 
اظهـار داشـت: همانطـور کـه هفـت بـاغ کلـی منفعـت بـرای 
مـردم و شـهر داشـت، ایـن طـرح هـم بـه نفـع کرمان اسـت. 
در زمـان اجـرای هفـت بـاغ، 15 شـرکت کرمانـی مشـغول به 
کار شـده بودنـد. افـراد زیـادی کار مـی کردند و مـردم با پول 
خـود ایـن طـرح را بـه سـرانجام رسـاندند و در نهایـت از هـر 
قشـری در هفـت بـاغ صاحب زمیـن شـدند. وی افـزود: امروز 
اکثـر مـردم بـه هفـت بـاغ مـی رونـد و اوقـات خـود را در آن 
جـا مـی گذراننـد. ایـن موضـوع بـه نشـاط مـردم کمـک می 
کنـد. ایـن شـهر هـم قرار اسـت یک شـهر اسـتاندارد باشـد و 
مـوارد مختلفـی مثـل صنعت و گردشـگری در آن دیده شـده 

اسـت. مدیرعامـل شـرکت کرمـان دل عالـم در پاسـخ بـه این 
سـوال کـه بـا تعطیلـی ایـن شـرکت، این طـرح از طـرف چه 
شـرکت هایـی مـی خواهد اجرا شـود، گفت: بخـش خصوصی 
مثـل هواپیمایـی ماهان و خودروسـازی ها. همیـن هایی که تا 

امـروز بسـیار در توسـعه کرمـان نقـش داشـته اند. 
اگر تشکیالتی بتواند طرح را انجام دهد، از هر جناح 

سیاسی که باشد طرح را به آن تقدیم می کنیم
محمـد سـام در ادامـه بـا بیـان اینکه کسـی از ایجـاد این 
شـهر نفـع خاصـی نـدارد، تصریـح کـرد: ایـن طـرح بـرای 
اگـر تشـکیالتی  کرمـان اسـت. االن هـم مـی گوییـم کـه 
بخواهـد و بتوانـد ایـن طـرح را بـه سـرانجام برسـاند، مـا دو 
دسـتی طـرح را تقدیـم مـی کنیـم. حـاال ایـن تشـکیالت از 
هـر دسـته و جناح سیاسـی می خواهد باشـد. چـرا که هدف 
مـا پیشـرفت کرمان اسـت. مـا می خواهیـم به مـردم کرمان 
کمـک شـود و بـه دنبـال نفـع خاصـی نیسـتیم. عضـو دوره 
هـای اول تـا سـوم شـورای شـهر کرمـان در پایان گفـت: در 
شـورای حقـوق بیـت المـال بـه این طـرح ایـراد گرفتـه اند، 
مگـر مـا مـی خواهیـم از بیـت المال اسـتفاده کنیـم؟ پول از 

بخـش خصوصـی قـرار اسـت بیاید. 
معاون عمرانی استاندار: استانداری هیچ موضعی 

درباره شهر »دل عالم« ندارد
معـاون عمرانی اسـتاندار کرمان هم در ایـن رابطه به »پیام 
مـا« گفت: مصوبـه ایجاد شـهرهای جدید از طریـق وزارت راه 
و شهرسـازی باید صادر شـود. ابوالقاسـم سـیف الهی افزود: در 
اسـتان کرمـان هـم بحـث سـه شـهر جدید مطـرح اسـت اما 
»دل عالم« در میان این شـهرها نیسـت. وی تصریح کرد: سـه 
شـهر جدید در حوزه شهرسـتان های بردسـیر و سـیرجان در 
دسـت بررسـی اسـت اما هنـوز مطالعات هـم آغاز نشـده. وی 
در پاسـخ بـه این پرسـش که آیـا اخیـرا درخواسـتی مبنی بر 
ایجـاد شـهر »دل عالـم« به شـما نشـده اسـت، اظهار داشـت: 
اصـال در حـوزه معاونـت عمرانی تا امـروز بحثـی در این رابطه 
نداشـتیم. سـیف الهـی در پاسـخ به پرسـش دیگـری مبنی بر 
اینکه اگر درخواسـت شـود، موضع اسـتانداری کرمـان چگونه 
خواهـد بـود، گفـت: مراجـع قانونـی بایـد در ایـن خصـوص 
ایـن  در  اسـتانداری  بدهنـد.  نظـر  و  تصمیـم گیـری کننـد 
خصـوص هیچ موضعـی نـدارد. وی در پایان خاطرنشـان کرد: 
ایـن موضـوع را هـم کـه معاونت عمرانـی صورت جلسـه ای را 

در ایـن رابطـه داشـته تکذیب مـی کنم.

مسئوالن قضایی استان کرمان با ایجاد شهر جدید در کرمان مخالفت کردند

فرمان ایست به دل عالم

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir

طرح ایجاد شهر جدید
»دل عالم« که از سال ها پیش 
مسکوت مانده بود اخیرا دوباره 
مطرح شده است. مسئوالن قضایی 
استان با اجرای این طرح مخالف 
هستند اما طراحان این طرح 
معتقدند همان گونه که پروژه 
هفت باغ علوی به توسعه شهر 
کرمان کمک کرد، شهر جدید
هم به نفع کرمان و مردم این
شهر است.

جا نمایی تقریبی شهر جدید دل عالم برج ساعت

محور هفت باغ

وپار
ج
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کرمون

داستان

عراقـی هـا هـر روز صبـح دسـته ای روزنامـه مـی آوردنـد 
داخـل اردوگاه، ولـی از 14 خرداد تـا آن روز که 17 خرداد بود 
هیـچ روزنامـه ای نیامـده بـود. بیـش از هفته ای می شـد که 
عکـس حضـرت  امام را با ظاهری نه مثل همیشـه شـاداب در 
روزنامـه دیـده بودیـم کـه حـاج  احمد آقا با قاشـق به ایشـان 

سـوپ می خوراندند.
از آن روز به بعد مرتب جلسـات دعای توسـل برای شـفای 
امـام برگـزار کـرده بودیـم و چه اشـک ها که به تضـرع ریخته 

بودیم.

تـوی  بـود. مـن و علـی هـادی  از ظهـر  بعـد  سـاعت 3 
آسایشـگاه 13 داشـتیم سـوره فاطـر را حفظ مـی کردیم. من 
مـی خوانـدم علـی خـط می بـرد، علی مـی خوانـد و من خط 
مـی بـردم. آسایشـگاه خلـوت بـود. اسـرا داشـتند روی حیات 
قـدم مـی زدنـد، لبـاس مـی شسـتند، بـازی مـی کردنـد یـا 

ایسـتاده بودنـد تـوی صـف دستشـویی.
فرشـید فتاحـی بـا چشـمان اشـک آلـود و گلـوی بغـض 
گرفتـه از بیرون آمد و نشسـت کنار دسـتمان. داشـت از غصه 
نابـود مـی شـد. گفت:»بچـه هـا روزنامه اومـده. توش نوشـته 

امـام فوت کـرده!«
دسـت و پایم بی حس شـد. بدنم داغ شـد 
و الیه ای عرق نشسـت روی پیشـانیم. دسـت 
هـای علـی هـم شـروع کردنـد بـه لرزیـدن. 
فرشـید بغضش را ترکانـد و زد زیر گریه. یکی 
دیگـر از بچـه هـا آمـد داخـل و در حالـی که 
آهسـته آهسـته گریـه مـی کـرد رفت گوشـه 
ای نشسـت و زانـوی غـم در بغل گرفت. اسـرا 
یکـی یکـی  بـر سـر زنـان مـی آمدنـد داخل. 

هـای و هـوی روی زمیـن بـازی یک دفعـه خاموش شـد. دنیا 
انـگار داشـت تمـام می شـد. هـر کار می کـردم کـه این خبر 
هولنـاک را بـاور کنم نمی توانسـتم. روزنامه الثـوره عراق تیتر 
زده بود:»مـات الخمینـی و بـدوا الحراس یتجولون فی شـوارع 
طهـران: خمینـی ُمـرد و پاسـدارها در خیابـان هـای تهـران 

مشـغول گشـت زنی هسـتند.«
حتـی بـا دیـدن ایـن تیتر هـم نمـی توانسـتم حقیقـت را 
بپذیـرم. بـه زودی مراسـم عـزاداری بـا صـدای حزیـن علیلـو 
اسـیر زنجانی در آسایشـگاه ما که پنجره نداشـت و در گوشـه 
اردوگاه بـود و نگهبـان هـا کمتر به آن طرف می آمدند شـروع 

. شد
علیلـو بـا همان سـینه پـر درد و صـدای غمبار شـروع کرد 

بـه خواندن:

 ای کاروان آهسـته ران کـه آرام جانـم 
مـی رود  

آن دل کـه بـا خود داشـتم با دل سـتانم 
رود می 

شـیون اهـل زنـدان بلند شـد. بـه جرات 
مـی گویـم، مـادر بچـه مـرده آن طـور کـه 
اسـرا از دل ضجـه مـی زدنـد، گریـه نمـی 
کنـد. همـه چیـز انـگار برایمـان تمام شـده 
بـود. در آن لحظـه گویـی رسـیده بودیـم به 
آخریـن نقطـه زندگـی. عراقی ها جـرأت جلو آمدن نداشـتند. 
از دور اوضـاع را زیـر نظـر داشـتند. گفتـه بودنـد، عـزاداری 

ممنـوع ولـی جلسـه ختـم قـرآن مـی توانیـد بگیرید.
روز بعـد دو هـزار اسـیر توی محوطـه اردوگاه قدم می زدند 
در حالـی کـه هیـچ صدایـی بـه گـوش نمـی رسـید. هر کس 
گوشـه ای نشسـته بـود و آرام آرام اشـک می ریخـت. من هم 

کنجـی پیـدا کردم و اشـک ریختـم وخواندم:
شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت

روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت
گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود

بار بربست و به گردش نرسیدیم و برفت
 احمد یوسف زاده
 آزاده 8 سال اسارت

احمد یوسف زاده؛ آزاده جنگ تحمیلی:

خبر رحلت امام را که شنیدم دست و پایم بی حس شد

خاطره

بنـده بـا آغـاز دروس طلبگـی، در کانـون 
ایـام  پرشـور مبـارزات قـرار گرفتـم. در آن 
تجمـع  محـل  کرمـان،  معصومیـه  مدرسـه 
روحانیـان، دانش آمـوزان و تعدادی از کسـبه 
و کارگران شـریف و فعال این شهرستان بود. 
در میـان اعضای فعـال این جمـع، روحانیان 
گران قـدر و شـخصیتهای ارجمنـدی ماننـد 
آقایـان محمدجـواد حجتـی کرمانـی، اخوان 
موحـدی کرمانـی و حـاج سـیداحمد فخـر 

حضـرت  آنـان  پیشـاپیش  کـه  داشـتند  حضـور  مهـدوی 
حجت االسـالم والمسـلمین محمدجواد حجتـی کرمانی قرار 
داشـت، رسـالت ایشـان چنین بـود کـه فرمان هـای مراجع 
عالی قـدر قـم را دریافـت نموده، منتشـر سـازد. او همچنین 
سـازمان دهی راه پیمایـي هـا در کرمـان را برعهـده داشـت.

سفر شاه به کرمان  در سال 1342
از ابتـدای حلـول مـاه محـرم در 1342 به دسـتور مراجع 
حـوزه علمیـه قـم، خصوصـاً حضـرت امـام خمینـی، کلیـه 
روحانیـون موظـف شـده بودنـد کـه در مراسـم و مجالـس 
سـوگواری شـرکت کنند و مردم را از خطـرات و توطئه هایی 
کـه علیـه اسـالم و کشـور صـورت می گرفـت، آگاه سـازند 
و اعـالم کننـد کـه وظیفـه مسـلمانان در چنیـن شـرایطی 

مبـارزه اسـت و نـه سـکوت و بی تفاوتـی.
بـه همیـن دلیل، جامعـه روحانیـان مبـارز و آگاه کرمان، 
طـی جلسـاتی که برگـزار کـرد، تصمیمات مقتضـی را اتخاذ 

نمـود و برنامه ریزي هایـی را انجـام داد.
شـرایط آن روز کرمـان، شـرایط ویـژه ای بـود، چون شـاه 
قصـد مسـافرت به این شـهر را داشـت و اتفاقا این سـفر هم 
زمـان بـا آغاز مـاه محرم صـورت می گرفـت که مـردم، خود 
را آمـاده عزاداری سیدالشـهدا می سـاختند. به همین سـبب 
روحانیـان با ایراد سـخن راني های ارزشـمند، سـعی در فاش 

سـاختن چهـره رژیم و افشـای ماهیت پلید آن داشـتند.
عـالوه بـر آن، اعالمیه هـا و بیانیه هـای مناسـبی تهیـه و 
تکثیـر گردیـد و شـبانه در سـطح بسـیار وسـیعی در مراکـز 
حسـاس و منـازل توزیـع شـد. از مـوارد مطـرح شـده در 
ایـن تراکتهـا و اعالمیه هـا، مشـابه دانسـتن جشـن و سـرور 
رژیـم شـاه و عوامـل منفـور آن بـا یزیـد و یزیدیانـی بود که 
مـاه محـرم را بـرای شـادی و پایکوبـی بـر قتلـگاه حسـین 

علیه السـالم و یارانـش برگزیـده بودنـد.
روحانیـان و متدینـان کرمان تصمیم جـدی گرفته بودند 
تـا بـه عنـوان مبـارزه بـا رژیـم و اعـالم مخالفـت علنـی بـا 
حضـور شـاه در کرمـان، از شـرکت در مراسـم اسـتقبال او 
خـودداری کننـد و برنامه هـای ویـژه ای را کـه بـه مناسـبت 

حضـور شـاه در کرمان تدارک دیده شـده بود 
تحریـم کننـد. عالوه بـر آن جامعـه روحانیان 
کرمـان اعـالم کـرده بـود کـه هـر کـدام از 
روحانیـان بـه مالقـات یا اسـتقبال شـاه برود، 
نـه تنهـا خلـع لبـاس شـده، عمامه از سـرش 
برخواهنـد داشـت، بلکـه در میـان مـردم بـه 
معرفـی و افشـای نام او نیز پرداخته می شـود.
بـه سـبب همیـن برنامه ریـزی، هیـچ کس 
در هیـچ یک از مراسـم مربوط به اسـتقبال از 

نکرد. شاه شـرکت 
حرکـت هماهنگ و یکپارچه مـردم و روحانیان در کرمان 
موجـب شـد که شـاه خشـن ترین و وقیحانه تریـن نطق خود 
را در اسـتادیوم ورزشـی کرمـان ایـراد کنـد و از روحانیـان و 

جامعـه مذهبی بـه عنوان »حیـوان نجس« نـام ببرد.
حضـرت امـام)ره( نیـز در سـخنان تاریخـی خـود در روز 
عاشـورا بـا اشـاره بـه جمـالت توهین آمیـز شـاه فرمودنـد: 
نباشـیم،  مـا  نجـس  حیـوان  از  تـو  منظـور  کنـد  »خـدا 
روحانیتـی کـه مـردم دستشـان را می بوسـند و جهـت شـفا 
یافتـن از نیم خـورده آنان تبـرک می جوینـد را حیوان نجس 

خوانـده ای؟!«
کرمان، محرم سال 1342

پـس از آنکـه دیدار شـاه از کرمـان پایان یافـت، مبارزات 
بـا فعالیـت هیـأت هـای  نیـز شـدت گرفـت و  روحانیـان 
مذهبـی و دسـته های عـزاداری سّیدالشـهدا درهـم آمیخت.

و  می یافـت  بیشـتری  توسـعه  مبـارزه همچنـان  دامنـه 
پیونـد روحانیـان و مـردم نـه تنهـا در کرمان، بلکه در سـایر 
شـهرها و خصوصـاً در کانـون مبـارزات، قـم، مسـتحکم تر 

می گردیـد.
پانزدهم خرداد 42 و تأثیرات آن بر مردم کرمان

هم زمـان بـا حـوادث قم کـه پس از سـخن رانی و سـپس 
دسـتگیری حضـرت امـام در پانزدهـم خـرداد 42 بـه وقـوع 
پیوسـت، حرکـت هـای مشـابهی نیـز در کرمـان صـورت 

پذیرفـت و مـردم بـه خیابـان هـا ریختنـد.
محمدمهـدی  حجت االسـالم  کـه  دارم  یـاد  بـه  دقیقـا 
موحـدی کرمانـی، طی سـخن رانی پرشـوری که در مسـجد 
جامـع کرمـان ایـراد کردنـد، عـالوه بـر افشـای چهـره پلید 
و منحـط رژیـم طاغـوت، حمایـت قاطـع و همه جانبـه خود 
را بـه نمایندگـی از جانـب مـردم متدیـن کرمـان در ارتباط 
بـا اهـداف و مبـارزات روحانیـان قـم اعـالم داشـتند و نقش 
رهبـری حضـرت امـام خمینـی را در جریـان مبـارزه علیـه 

رژیـم تحسـین نمودند.
این سـخن رانی، دسـتگیری تعـداد زیـادی از روحانیان را 

در پـی داشـت و خـود ایشـان نیـز کـه مدتـی متـواری بود، 
پـس از چندی بازداشـت شـد.

هم بسـتگی میـان مبـارزات مـردم تهـران، قـم و کرمـان، 
موجـب تـداوم حرکـت هـای انقالبـی می شـد و آگاهـی و 
بینـش اقشـار مختلف جامعه رشـد بیشـتری می یافـت و در 

ایـن بیـن، روحانیـان از جایـگاه ویـژه ای برخـوردار بودنـد.
در پانزدهـم خـرداد 42، مـن بـه عنـوان طلبـه ای جـوان 
و نوپـا در حـوزه علمیـه کرمـان به تحصیل اشـتغال داشـتم 
و چیـزی را کـه امـروز می توانـم بـه عنـوان برداشـت از آن 
واقعـه تاریخـی بگویـم، ایـن اسـت کـه اگـر چنیـن حرکت 
سرنوشت سـاز و روشـنگری کـه نهایتـاً بـه پیـروزی انقـالب 
شـکوهمند اسـالمی منتهـی شـد، نبـود، امثـال مـن، نـه 
تنهـا اینـک در لبـاس روحانیـان نمی بودنـد، بلکـه پایه های 
اعتقـادی و مذهبـی هـم در آنهـا ضعیف می شـد و از افتخار 
نیـز محـروم  داریـم  اسـالم  بـا  اآلن  کـه  بنیادینـی  پیونـد 

می شـدیم.
مهاجرت روحانیان از کرمان به تهران

در جریـان مهاجـرت روحانیان از کرمان به تهـران آقایان 
صالحـی و حجتـی کرمانـی از کرمـان و آقـای هاشـمیان از 
رفسـنجان شـرکت داشـتند. ایـن مهاجـرت در اعتـراض بـه 
برخـورد رژیم بـا علما و مراجع، خصوصا دسـتگیری حضرت 

امام صـورت گرفتـه بود.
چگونگی مبارزات، پس از تبعید حضرت امام

اگـر چـه در آن مقطـع تاریخـی بـا دسـتگیری و زندانـی 
شـدن رهبـر انقـالب، نهضـت اسـالمی بـه نوعـی خمودگی 
و خاموشـی دچـار شـد، اّمـا در پـی روشـنگری روحانیـان و 
شـخصیتهای آگاه مذهبـی و مبارزاتـی، مبـارزه مردم شـکل 

دیگـری بـه خـود گرفـت و کانـون هـای فعـال مبـارزه، در 
مقاطـع مختلف تشـکیل گردید و پـس از آزادی امام، همین 
تشـکیالت مردمـی در جریان هایی ماننـد: مخالفت با الیحه 
کاپیتوالسـیون، پـس از ماجـرای 15 خرداد و هنـگام تبعید 
حضـرت امـام، بـه مبـارزه علیـه رژیـم پرداختنـد و جریـان 
مبـارزه ای را کـه بعدها به انقالب کبیر اسـالمی در بیسـت و 

دوم بهمـن مـاه 57 انجامیـد، تداوم بخشـیدند.
اعضـای این کانـون های مبارزاتی را، دانشـجویان، صنوف 
و کارگـران و روحانیـان تشـکیل می دادنـد. در آن دوران، 
حضـرت امـام طـی حکمـی از علمـا و روحانیـان خواسـتار 
برگـزاری جلسـات هفتگـی شـده بودنـد که البته شـخصیت 
هـای محلـی متدیّـن نیـز بـه ایـن جلسـات می پیوسـتند و 
نسـبت بـه دریافـت رهنمودهایـی کـه از قم ارسـال می شـد 
اقـدام کـرده بـه اجـرای آن همـت می گماشـتند. در آن ایام 
مـن بـه دلیـل مخالفـت پـدرم بـا تحصیـل تمـام وقـت در 
حـوزه علمیـه مجبـور بـودم کـه نیمـی از روز را بـه عنـوان 
حسـابدار در شـرکت برق کرمان خدمت کنم، ولی سـرانجام 
بـا پی گیـري هـای فـراوان و نشـان دادن شـوق و اشـتیاق 
خـود، رضایـت پدر را بـرای تحصیـل تمام وقت علـوم دینی 
کسـب کـرده، تمـام توش و تـوان خود را برای کسـب دانش 
و همچنیـن مبـارزه در جهـت تحقـق اهـداف و آرمـان های 

حضـرت امـام بـه کار گرفتم.
قـم نصیـب شـد و  بـه  توفیـق مهاجـرت  بعـد  چنـدی 
ایـن دقیقـاً زمانـی بـود کـه حضـرت امـام در زنـدان به سـر 
می بردنـد. مدتـی پـس از آن نیـز که حضـرت امـام از زندان 
رهـا شـدند، بنده برای اولیـن مرتبه پس از آزادی ایشـان به 

درک محضرشـان توفیـق یافتـم.

نهضت اسالمی به روایت سید محمود دعایی

بازتاب قیام پانزده خرداد
در کرمان

روزگاری که گذشت

عبدالحسین صنعتی زاده
بخش شصت و چهار

]پـس از اجـرای نمایشـنامه هـا کـه در آن از 
طبقـات مختلـف اجتماعـی سـخن رفتـه بـود...[ 
سـاعت نـه صبـح درب خانـه مـا را زده و مـادرم 
بـرای اینکـه ببینـد کیسـت و چـه کار دارد بـه 
پشـت درب خانـه رفتـه و مالحظـه مـی نمایـد، 
یکی از فراشـان دولتی اسـت و چون این فراشـان 
ماننـد جغـد شـوم در هـر کجـا دیـده می شـدند 
بـرای صاحبخانـه جـز نکبـت و ذلـت و بدبختـی 
چیـزی همـراه نداشـتند. بـی چـاره به نـزد پدرم 
رفتـه و ترسـان و لـرزان او را از ایـن کـه یکـی از 
فراشـان حکومتـی به در خانه ایسـتاده اطالع می 
دهـد و چـون پـدرم بـه درب خانـه مـی رود آن 

فـراش بـه او مـی گویـد مـرا مـی خواهد!
 او هـم آمـد و مـرا کـه مشـغول چـای خوردن 
بـودم اطـالع داد من هم از اینکـه فراش حکومتی 
مـن را مـی خواهد تعجـب کردم و بـه درب خانه 
رفتـم. فـراش بـا آن کاله نمـدی که چـون خمره 
بـه سـر داشـت و سـرداری و گیـوه هـای پاشـنه 
مـی  را  گفت:»شـما  زیـاد  تبختـر  بـا  کشـیده 
خواهنـد.« گفتم:»چـه کسـی؟« گفت:»حضـرت 
ایالـت.«  السـلطنه  نصـرت  شـاهزاده  اقـدس 
دانـم!«  گفت:»نمـی  دارنـد؟«  کار  گفتم:»چـه 
گفتم:»صبـر کنیـد تـا بـه پـدرم اطـالع دهـم.« 
گفت:»دیگـر مجـاز نیسـتید از اینکه یـک قدم به 
عقـب گذاریـد!« گفتم:»به چه مناسـبت مگر من 
چـه خالفـی کـرده ام؟« فراش گفت:»جـواب این 
سـوال بـا مـن نیسـت بفرماییـد.« چون جـواب و 
سـوال مـا با فـراش کمی به طـول انجامیـد پدرم 
آمد به جلوی درب و از من پرسـید:»این شـخص 
گویـد  گفتم:»مـی  او  بـه  خواهـد؟«  مـی  چـه 
شـاهزاده نصـرت السـلطنه تو را خواسـته!« او هم 
بـا کمـال اطمینـان بـدون اینکـه فکـری نمایـد 
گفت:»بسـیار خـوب برو چه مانعـی دارد؟« فراش 
مـرا بـه جلـوی خـود ماننـد گوسـفند قصابـی را 
جلـو بیندازد بـه سـوی ارک دولتی روان شـدیم.
چـون چنـد کوچـه از خانه دور شـدیم دسـت 
بـرده یـک تومـان اسـکناس درآورده  در جیـب 
آهسـته تـوی دسـت فـراش گـذاردم. او هـم یک 
تومـان را گرفـت و معلـوم بـود کـه تـا آن لحظـه 
کـه بـا من »بر سـر قهـر بود آشـتی کـرد. همین 
باشـی  کـه یـک کوچـه طـی شـد، گفتم:»یـوز 
موضـوع چیسـت؟ ایالـت بـه مـن چـکار دارد؟« 
آهسـته گفت:»آخـر مـی گوینـد تـو شـب قبـل 
در کافـه نبـی خـان آشـوب به پـا کـرده و در آن 
جـا تقلیـد بعضی هـا را درآورده ای و امـروز تمام 
مجتهدیـن شـکایت بـاال بلنـدی را نوشـته و بـه 
دفتـر ایالتـی فرسـتادند.« یـک دفعـه تمـام آنچه 
بایسـتی بدانـم دانسـتم و شـصتم خبـردار  شـد. 
ولـی بهتـر ایـن بـود کـه از چگونگی و علـت این 
جلـب غیرمنتظـره حاکـم کرمان قبال آگاه شـدم.
خوشـبختانه از سـابق به دارالحکومه و عمارات 
و راهروهـای مختلـف آن آشـنایی کامل داشـتم. 
ای بسـا غیـر از مـن جـوان دیگـری بود وحشـت 
مـی کـرد. بـا تـرس و لـرز بـا حاکـم کرمـان کـه 
شـاهزاده و پسـر مظفرالدیـن شـاه بـود رو بـه رو 

گردید. مـی 
فـراش مامـور مـرا از درب بـزرگ دارالحکومـه 
کـه چندیـن قـراول در آنجـا چاتمـه زده بودنـد 
و  حاکـم  کـه  عمارتـی  کـرد.  دارالحکومـه  وارد 
مـی  حکمرانـی  آنجـا  در  کرمـان  فرمانفرمایـی 
کـرد از دو طـرف بـه بـاغ وسـیعی مشـرف بـود. 
سـابقا شـرح مختصـری از ایـن عمـارت منحوس 
در فصلـی از ایـن کتـاب راجـع بـه حـاج میـرزا 
احمـد مشـرف نوشـته و شـرح داده ام. خالصـه 
آمـدم. در کنـار  بـاال  پلـکان جلـوی عمـارت  از 
حـوض مقـداری ترکـه انـار دسـته کـرده بـرای 
آنکه خشـک نشـود در آب حـوض انداخته بودند. 
فلکـی کـه پـای مـردم را در آن بسـته و دو نفـر 
دو طـرف آن را گرفتـه و فـراش هـا چـوب مـی 
زدنـد در کنـار دیـواری دیـده می شـد. خیمه ای 
در جلـوی حـوض زده بودنـد و شـاهزاده نصـرت 
السـلطنه در مقابـل آن قـدم مـی زد سـابقا در 
موقـع عبـور موکـب این شـاهزاده را که بـا همان 
هـای و هـوی معمولـی تمـام حـکام از معابـر می 
گذشـت دیـده بـودم. مشـارالیه کوچـک انـدام و 
ریـز بود. اسـمش از خـودش بزرگتر بـود و عموی 
احمـد میـرزا محسـوب مـی شـد. همیـن کـه به 
جلـوی او رسـیدم یـک تعظیـم باال بلنـدی کردم 
و چـون بـه او نظـر کردم بـودن آن که اشـاره ای 
بـه ایـن تعظیـم مـن نمایـد همـان طور صـاف و 

راسـت ایسـتاده و مـن را نـگاه مـی کـرد.
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خودرو

گزارش

افت قیمت خودروهای 
داخلی صفر در بازار 

صفـر  داخلـی  خودروهـای  بیشـتر  قیمـت 
در بـازار آزاد خریـد و فـروش خـودرو بـا افـت 
روبـرو شـد. ایـن افـت قیمـت بـرای برخـی از 
خودروهـای شـدت بیشـتری داشـت. در ایـن 
میـان دنـا و تنـدر E2 سـاخت پـارس خـودرو 
بـا سـقوط 600 هـزار تومانی قیمت، بیشـترین 
کاهـش قیمـت را در میـان خودروهـای ایرانـی 
داشـته اند. ایـن روزها بـازار خودروهـای داخلی 
حـال و هـوای خوبـی نـدارد و ایـن احـوال بـد 
بـازار سـبب کاهـش قیمـت بیشـتر خودروهای 
فـروش  و  خریـد  آزاد  بـازار  در  صفـر  داخلـی 
بـرای  قیمـت  افـت  اسـت.این  شـده  خـودرو 
پـارس  سـاخت   E2 تنـدر  و  دنـا  خودروهـای 
خـودرو بیـش از دیگـر تولیـدات داخلـی بـوده 
اسـت. دنـا و تنـدر E2 سـاخت پـارس خـودرو 
هرکـدام بـا کاهـش قیمـت 600 هـزار تومانـی 
روبـرو  فـروش خـودرو  و  آزاد خریـد  بـازار  در 
شـده اند.کمترین میـزان کاهـش نیـز مربوط به 
خودروهـای سـمند SE و پـژو 206 صندوقدار 
تنهـا 100 هـزار  اسـت کـه   )SD )پـژو 206 
تومـان کاهـش قیمـت در بـازار خریـد و فروش 

داشـته اند. صفـر  خودروهـای 
سـه خودروی پـارس تندر، تنـدر اتوماتیک و 
سـاندرو هر سـه در بـازار با کاهـش قیمت 500 

هـزار تومانی روبرو شـدند. 
سـمند LX کاهـش 450 هـزار تومانـی در 
بازار خودروهای صفر داشـته اسـت. خودروهای 
سـمند EF7، پـژو پـارس LX، پـژو 206 تیپ 
2 و تنـدر E2 تولیـد ایران خـودرو با 300 هزار 
تومـان افت قیمـت در بـازار آزاد خرید و فروش 

مواجه شـدند. خودرو 
خودروهـای پـژو پـارس سـال، پـژو پـارس 
ELX، پـژو 206 تیـپ 5 و سـایپا 111 )پرایـد 
هاچ بـک( قیمتشـان در بـازار خودروهـای صفر 

200 هـزار تومـان ارزان شـد.
در  تومـان  هـزار   400 سـاینا  خـودروی 
 200 افزایـش  بـا  نیـز  تیبـا  گران شـد.  بـازار 
هـزار تومانـی در بـازار خریـد و فـروش شـد. 
دو خـودروی سـایپا 131 )پرایـد( و پـژو 405 
GLX نیـز هر کدام با رشـد قیمـت 100 هزار 

تومانـی بـه فـروش رسـیدند.
سـورن توربو شـارژر تنهـا خودرویـی بود که 

در بـازار بـا ثبـات تقریبـی قیمت روبرو شـد.
600 هـزار کاهـش: دنـا)43 میلیـون( - تندر 

E2 پـارس خـودرو)39 میلیـون(
میلیـون  تنـدر)40  500 هـزار کاهش:پـارس 
و 100 هـزار( - تنـدر اتوماتیـک)49 میلیـون و 

400 هـزار( - سـاندرو)45 میلیـون(
ایکـس)29  ای  سـمند  کاهـش:  هـزار   450

هـزار(  800 و  میلیـون 
خـودرو  ایـران   E2 کاهش:تنـدر  هـزار   ۳00
)38 میلیـون و 500 هـزار(- پـژو 206 تیـپ 
2)32 میلیـون و 500 هـزار(- پـژو پـارس ال 
سـمند   - هـزار(   200 و  میلیـون  ایکـس)39 

میلیـون(  30( ای اف7 
200 هـزار کاهش:پژو پارس سـال)35 میلیون 
ای ال ایکـس)40  پـارس  پـژو   - هـزار(  و 300 
و  میلیـون  تیـپ 5)36  پـژو 206   - میلیـون( 
700هـزار( - سـایپا 111)20 میلیـون و 400 

ر( هزا
100 هـزار کاهش: پـژو 206 صنـدوق دار)37 
اس ای)27  سـمند   - هـزار(   200 و  میلیـون 

میلیـون و 500 هـزار(
100 هـزار افزایش:پـژو 405 جی ال ایکس)28 
میلیـون و 800( - سـایپا 131)19 میلیـون و 

900هزار(
و  میلیـون  افزایش:تیبـا)24  هـزار   200

) ر ا 700هـز
600 هـزار افزایش:سـاینا)27 میلیـون و 200 

هزار(

طـی  گذشـته  سـال  بهمن مـاه  ایـران  اصنـاف  مرکـز 
و  خارجـی  شـرکت های  نمایندگـی  بـه  بخشـنامه ای 
اخـذ  بـرای  وارداتـی،  خودروهـای  فـروش  عاملیت هـای 
نمایندگـی رسـمی از شـرکت مـادر فرصتی شـش ماهه داد 
امـا بسـیاری از کمپانی هـای مـادر از ارائه نمایندگی سـرباز 
می زنند.هـر چنـد مرکـز اصنـاف در شـرایط فعلـی تنهـا به 
ابـالغ بخشـنامه در ایـن زمینـه اکتفـا کـرده، امـا بسـیاری 
از وارد کننـدگان بـا توجـه بـه مـدت اعتبـار مجـوز فعالیت 
خـود کـه بیشـتر آنهـا از اعتباری پنج سـاله برخوردار اسـت 
تغییـر  معتقدنـد کـه ممنوعیـت ثبـت سـفارش مسـتلزم 
مقررات واردات خودرو و همچنین دسـتورالعمل نحوه صدور 
گواهـی فعالیـت نمایندگی هـا و عاملیت هـای فروش اسـت 
و تنهـا با بخشـنامه نمی تـوان مجوز قانونـی وارد کنندگان را 
باطـل کـرد. اما در شـرایطی کـه نمایندگی های رسـمی در 
دوران تحریـم مجبـور بـه واردات خودرو از کشـورهای ثالث 
بودنـد کـه وزارت صنعـت، معـدن و تجارت همراه بـا توافق 
هسـته ای و لغـو تحریم هـا شـرکت های مذکـور را تشـویق 
بـه اخـذ نمایندگـی از شـرکت های مـادر کـرد. مسـووالن 
ایـن وزارتخانـه بارهـا در اظهـارات خـود تاکیـد کردنـد که 
در راسـتای سـاماندهی بـازار وارداتی هـا، شـرکت های وارد 
کننـده بایـد به سـمت اخذ نمایندگـی از شـرکت های مادر 
سـوق پیـدا کننـد. هـر چنـد شـرکت های مذکـور حتـی تا 
پیـش از لغـو تحریم هـا به دنبـال اخـذ نمایندگـی رسـمی 
بودنـد، امـا ظاهـرا شـرکت های مـادر عجلـه ای بـرای ارائـه 
نمایندگـی بـه ایرانی هـا ندارنـد. سـند ایـن گفتـه نیـز بـه 
کشـور  از  اسـت  سـال ها  کـه  بازمی گـردد  شـرکت هایی 
ثالـث بـه دلیـل تحریم هـا اقـدام بـه واردات خودروهایـی از 
برندهـای مطـرح اروپایـی می کننـد، امـا هنـوز در لیسـت 
انتظـار دریافـت مجـوز از کمپانی مـادر قـرار دارند.حال این 
سـوال مطـرح اسـت کـه چـرا شـرکت های اصلـی از ارائـه 
مجـوز نمایندگـی رسـمی سـر بـاز می زنـد. در ایـن زمینـه 
برخـی از دسـت اندرکاران واردات خودرو به کشـور معتقدند 
کـه یکـی از دغدغه های شـرکت های یاد شـده به مـراودات 
بانکـی بازمـی گـردد چـرا کـه با وجـود لغـو تحریم هـا این 
مـراودات همچنـان بـا چالش هایـی روبـه رو اسـت؛ بنابراین 
نقـل و انتقاالت پولی یکی از موانعی اسـت کـه کمپانی های 
مـادر بـا آن مواجـه هسـتند، امـا مورد دیگـری کـه مانع از 
ورود شـرکت های مـادر بـه کشـور می شـود، عدم اطمینـان 
آنهـا از لغـو تحریم هـا توسـط ایاالت متحـده آمریـکا اسـت. 
نیویـورک  روزنامـه  نیـز  پیـش  چنـدی  زمینـه  ایـن  در 
تایمـز در گزارشـی ادعـا کـرد کـه شـرکت های اروپایـی به 
خاطـر تـرس از تحریم هـای آمریـکا بـا ایـران وارد معاملـه 
ایـن روزنامـه در گـزارش خـود تاکیـد کـرده  نمی شـوند. 
بـود کـه سـه مـاه پـس از برداشـتن بسـیاری از تحریم هـا، 
در حوزه هـای  نیسـتند  قـادر  هنـوز  اروپایـی  شـرکت های 

مختلـف بـا شـرکت های ایرانـی قـرارداد امضـا کننـد. هـر 
چنـد وزیـر خارجـه آمریـکا چندی پیـش عنوان کـرده بود 
کـه تـالش دارد گروه هـای خارجـی مایل به سـرمایه گذاری 
در ایـران را از بالتکلیفـی در بیـاورد، امـا مشـخص نبـودن 
سـازو کارهـا و همچنین مقـررات پیچیده در ایـران تاکنون 
نتوانسـته شـرکت های خارجی را تشـویق به سـرمایه گذاری 
در ایـران کنـد؛ بنابرایـن به نظـر می رسـد کـه شـرکت های 
بـزرگ خودروسـاز نیـز از ایـن امـر مسـتثنی نباشـند و در 
انتظـار شـفافیت بیشـتر هسـتند، امـا مشـکل سـوم ظاهرا 
بـه رقابت  ناسـالم برخی از شـرکت های وارد کننـده خودرو 
در ایـران بـرای اخـذ نمایندگـی باز می گـردد. برخـی اخبار 
حکایـت از آن دارد کـه در کنـار پراکندگـی پیشـنهادهای 
برخـی شـرکت های ایرانـی بـرای اخـذ مجـوز نمایندگـی 
رسـمی، فعالیت هـای غیر تجـاری و زد وبندهایـی نیـز در 
ایـن زمینـه صـورت می گیـرد کـه مانـع از ارائـه نمایندگی 
آنچـه  هـر صـورت  در  می شـود.  داخلـی  بـه شـرکت های 
مشـخص اسـت کمپانی هـای مـادر هم اکنـون بـا انبوهـی 
از پیشـنهادهای اخـذ نمایندگـی رسـمی بـرای بـازار ایران 
مواجـه هسـتند که انتخـاب آنهـا در کوتاه مـدت غیرممکن 

می رسـد. به نظـر 
 شک و شبهه در ارائه نمایندگی

حالـی  در  شـد  گفتـه  پیش تـر  کـه  همان طـور 
کمپانی هـای مـادر مشـغول بررسـی شـرایط شـرکت های 
ایرانـی بـرای ارائـه مجـوز نمایندگـی هسـتند کـه وزارت 
صنعـت، معـدن و تجـارت اصـرار زیـادی بر اخـذ نمایندگی 
از شـرکت های مـادر تـا 6 مـاه دیگـر دارد. در ایـن میـان 
بتواننـد  شـرکت ها  ایـن  از  برخـی  کـه  نمی رسـد  به نظـر 
در مـدت زمـان تعییـن شـده مجـوز نمایندگـی خـود را از 
شـرکت مـادر اخـذ کننـد. آن گونـه کـه برخـی از فعـاالن 
کمپانی هـای  از  برخـی  واردات خـودرو می گوینـد،  حـوزه 
مـادر تصمیمـی بـرای اعطـای مجـوز نمایندگـی خـود تـا 
سـال 2018 بـه شـرکت های ایرانـی ندارنـد. بنابرایـن در 
صـورت افزایـش سـختگیری دولـت و تاخیـر کمپانی هـای 
از  بسـیاری  فعالیـت  نمایندگـی،  مجـوز  اعطـای  در  مـادر 
نمایندگی هـای ثالـث کـه هم اکنون در بـازار ایـران فعالیت 
دارنـد متوقـف می شـود. ایـن در حالـی اسـت که بـه گفته 
رئیـس انجمـن واردکننـدگان خـودرو تنها تعـداد معدودی 
از نمایندگی هـای واردکننـده خودرو دارای مجوز رسـمی از 
شـرکت مـادر هسـتند وتعـداد زیادی نیـز مشـغول مذاکره 

در ایـن زمینـه هسـتند.
از سـوی کمپانی هـای  ارائـه مجـوز  فرهـاد احتشـام زاد 
بررسـی  حالـت  سـه  در  را  ایرانـی  شـرکت های  بـه  مـادر 
وجـود  از  مـادر  شـرکت  اینکـه  حالـت  اولیـن  می کنـد. 
نمایندگـی خـود در ایـران مطلـع اسـت و با فرض دانسـتن 
رفـع موانـع در ایـران حضـور پیـدا می کنـد؛ اما با سـنجش 

را عملیاتـی می کنـد. دومیـن حالـت  ایـن موضـوع  بـازار 
اینکـه شـرکت مـادر از وجـود نمایندگـی خـود در ایـران 
ایـران  بـازار  در  بـرای حضـور  برنامـه ای  امـا  دارد  اطـالع 
نـدارد کـه ایـن موضـوع می توانـد به دالیـل مختلفـی چون 
مباحـث سیاسـی، اسـتراتژی بـازار ایـن شـرکت ها و نگرانی 

از بازارهـای دیگـر باشـد.
وجـود  از  اطالعـی  مـادر  شـرکت  نیـز  سـوم  حالـت 
تصمیـم  دو  بنابرایـن  نـدارد؛  ایـران  در  خـود  نمایندگـی 
می توانـد اتخـاذ کنـد اینکـه براسـاس اسـتراتژی حضور در 
بـازارش تصمیـم بـه اعطـای نمایندگـی بـه شـرکت قبلـی 
بگیـرد یـا اینکـه قصـد داشـته باشـد بـه شـرکت جدیـدی 
نمایندگـی خـود را اعطـا کنـد. در همین زمینـه، فربد زاوه، 
کارشـناس خـودرو نیـز در گفت وگـو بـا »دنیـای اقتصـاد« 
بـا اشـاره بـه اینکـه برخـی شـرکت ها در شـرایط کنونـی 
ایـران  بـازار  در  منظـور حضـور  بـه  اسـتراتژی  هیچ گونـه 
اخـذ  عـدم  در  مـادر  شـرکت  دالیـل  می گویـد:  ندارنـد، 
نمایندگـی بـه شـرکت های ایرانـی به دلیـل مسـائل بانکـی 
بـه خصـوص در حـوزه نقـل و انتقـال پـول اسـت؛ بنابراین 
تـا زمانـی که فضای کسـب و کار در کشـور تسـهیل نشـود و 
شـرکت ها نسـبت بـه امن بـودن فضـا مطمئن نشـوند، اخذ 
نمایندگـی برخـی شـرکت ها جنبه عملـی به خـود نخواهد 
گرفـت. زاوه بـا بیـان اینکه برخـی کمپانی های مادر تا سـه 
سـال  آینـده تصمیـم بـه ارائـه نمایندگـی در ایـران ندارند، 
عنـوان می کنـد: افزایـش رقابـت میـان شـرکت های ایرانی 
بـرای اخـذ نمایندگی نیز موضوعی اثرگذار اسـت. بسـیاری 
از نمایندگی هـای واردکننـده خـودرو، از چنـد مـاه پیـش 
بـه تکاپـو افتاده انـد تـا با جلـب رضایـت شـرکت های مادر، 
فعالیـت خـود را بـه عنـوان نماینـده واردکننـده محصوالت 
آنهـا، رسـمی کننـد. چنیـن رقابت هایی نیز نقـش جدی در 

تصمیـم کمپانی هـای مـادر دارد.

شک و شبهه در اخذ نمایندگی 
رسمی از شرکت های مادر 

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت در رابطه با قطعی شـدن 
حضـور خودروسـازان آلمانی در ایران گفـت: در خودروهای 
سـنگین، اتوبـوس و کامیـون ما همکاری  درازمدت داشـتیم 

و ایـن همکاری هـا دوباره ازسـر گرفته شـده اند. 
بـه نقـل از  عصرخـودرو محمدرضـا نعمـت زاده پـس از 
دیـدار خود بـا »زیگمـار گابریل« وزیـر اقتصـاد و قائم مقام 
صدراعظـم آلمـان گفت: برخی موانع بسـیار پیـش پا افتاده 
بـر سـر راه همکاری هـای دو کشـور وجود دارنـد که حاصل 
چندیـن سـال توقـف روابـط می باشـند  و اینها بایـد یک به 

یک حـل و فصل شـوند. 
وی در ادامه گفت: برخی از شـرکت های خصوصی سـازی 
شـده بـه بانک هـای آلمانـی بدهـکار هسـتند کـه آنهـا باید 
هرچـه سـریع تر بدهی هـای  خـود را پرداخـت کننـد. دولت 
خوشـبختانه کل تعهداتـش را انجـام داده و توافقـات انجـام 

شـده اند.  
او اضافـه کـرد: در رابطـه بـا وام هـا هـم آمادگـی وجـود 
دارد. مـا امـروز بـا یکـی از بانک هـای دولتـی هـم مالقـات 

داشـتیم. امیدواریـم که بـا تـالش  طرفین مسـاله بیمه های 
صادراتـی را هـم حـل کنیـم. در ایـن رابطه قرار شـد که در 
روزهـای آینـده مسـئول وزارت اقتصـاد آلمـان ضمن سـفر 
 بـه تهـران مسـایل باقی مانـده را بـا مقامات بانـک مرکزی و 

وزارت اقتصـاد و دارایـی حـل و فصـل کند.  
نعمـت زاده در رابطه با قطعی شـدن حضور خودروسـازان 
آلمانـی در ایـران گفـت: در خودروهـای سـنگین، اتوبوس و 
کامیـون مـا همـکاری  درازمدت داشـتیم و ایـن همکاری ها 
دوبـاره ازسـر گرفتـه شـده اند. در حـال حاضـر مـا درحـال 
تعمیـق همکاری هایمـان به صورت سـرمایه گذاری  مشـترک 
هسـتیم. مذاکـرات به خوبـی پیـش می روند و ما انشـااهلل در 
یکـی دو مـاه آینده در این زمینه شـاهد انعقـاد قراردادهای 

سـرمایه گذاری  مشـترک خواهیـم بود. 
گفـت:  سـواری  خودروهـای  درمـورد  ادامـه  در  وی 
زمینـه همـکاری صنعتـی  ایـن  در گذشـته دو طـرف در 
نداشـته اند بنابرایـن بعـد مـا مذاکـرات  را پـس از برجـام 
در ایـن بـاره شـروع کردیـم. طرفیـن عالقه منـد هسـتند 

ولـی بایـد شـرایط بررسـی شـوند تـا انشـااهلل بـه نفـع هـر 
دو کشـور باشـد.   او در ادامـه گفـت: مـا در ایـن زمینـه بـا 
سـایر کشـورها هـم در حـال مذاکـره هسـتیم. مذاکـرات 
بـا  ایتالیایی هـا  و  کردیـم  نهایـی  فرانسـوی ها  بـا  را  خـود 
درجریـان  مشـترک  سـرمایه گذاری  بـرای  مذاکراتـی  هـم 
هسـت. بـا کشـورهای دیگـر از جمله بـا آلمان هـم مذاکره 
می کنیـم و فـردا نیز  قرار شـده اسـت تا بازدیـدی از صنایع 
خودروسـازی داشـته باشـیم. در حال حاضر هر دو طرف در 

حـال مطالعـه هسـتیم و امیدوار هسـتیم که  ایـن همکاری 
نیـز انشـااهلل بـه سـرانجام برسـد. 

 محمدرضـا نعمـت زاده کـه در راس یـک هیـات بلندپایه 
بـه برلیـن پایتخـت آلمان سـفر کـرده اسـت، روز دوشـنبه 
»مرکـز همکاری هـای  اقتصادی ایـران و اروپا« در مسـاحت 
یـک هـزار متـر مربـع کـه در یکـی از طبقـات در داخـل 
و  خاورنزدیـک  بازرگانـی خاورمیانـه  سـاختمان »اتحادیـه 

آلمـان« واقـع شـده اسـت را افتتـاح کرد.

قطعی شدن حضور خودروسازان آلمانی
در ایران 

یادداشت

طـور  بـه  شـنبه  سـه  عصـر  جهانگیـری 
غیرمنتظره از شـرکت قطعه سـازی کروز بازدید 
کـرد و در هنـگام بازدیـد از سـالنهای تولید این 
شـرکت ، با تأکیـد بر اقتصـاد مقاومتی، حمایت 
از تولیـد داخلـی را جـزو برنامـه اصلـی دولـت 
دانسـت.وی از افزایـش اشـتغال بـه خصوص در 
بـه کارگیـری حـدود 7500 نفر نیروی انسـانی 

توسـط ایـن گـروه قطعـه سـازی تشـکر کرد.
کـروز  مسـئوالن  از  همچنیـن  جهانگیـری 
قطعـات  تولیـد  داخلـی  رویکـرد  بـه  خواسـت 
داخلـی  نیازهـای  تـا  بورزنـد  اهتمـام  بیشـتر 
خودروسـازان از طریق شـرکتهای قطعه سـازی 
داخـل تأمیـن شـود.نادر سـخا مدیرعامـل ایـن 
شـرکت نیـز ضمـن تشـکر از جهانگیـری بـرای 
انجـام ایـن بازدید گفت: این بازدیـد غیرمنتظره 
نشـان دهنـده  اهمیـت حضور بخـش خصوصی 
نـزد دولت بـه خصوص در صنعت خودرو اسـت.

وی ضمن تشـریح برنامه های آتی این شـرکت، 
بـر بهره گیـری از مـواد اولیه و تولیـدات داخلی 
درصـد  اسـت، 70  ذکـر  بـه  کـرد.الزم  تأکیـد 
نیرهـای شـاغل در ایـن گـروه قطعـه سـازی را 
زنـان تشـکیل می دهند.شـرکت تولیـدی کروز 
انـواع قطعـات الکترونیکی خودرو شـامل دسـته 
سـیم، قطعـات داشـبرد، سـپر، چـراغ و قطعات 
موتـوری را تولیـد مـی کند.گفتنـی اسـت ایـن 
شـرکت بیـش از 10 هزار نفر نیـرو دارد و میزان 
فـروش این شـرکت نیز سـاالنه 3 هـزار میلیارد 

اسـت. تومان 
همچنیـن شـرکت کـروز یکی از شـرکتهایی 
اسـت کـه سـهامدار اصلی گـروه صنعتـی ایرا ن 
خـودرو اسـت و تامیـن کننـده قطعـات المـپ، 
داشـپورت، سیسـتم برقـی خـودرو و ... صنایـع 
خودروسـازی اسـت.از ایـن شـرکت بـه عنـوان 
یکـی از بزرگتریـن شـرکتهای خصوصـی تامین 

کننـده قطعـات نـام می برنـد. ایـن شـرکت در 
زمـان تحریـم ظالمانـه غـرب و آمریـکا کمـک 
اصلـی شـرکتهای خودروسـازی جهـت تامیـن 
راسـتای  در  و  اسـت  بـوده  خـودرو  قطعـات 
اصـل 44 قانـون اساسـی شـرکت کـروز فعالیت 
بیشـتری در صنایع قطعه سـازی و خودروسـازی 
از  حاکـی  نشـده  تاییـد  است.شـایعات  نمـوده 
ایـن اسـت کـه ایـن شـرکت ممکن اسـت یکی 
از خریـداران اصلـی سـهام 62 درصـدی گـروه 

خودروسـازی بهمـن باشـد.

انجمـن صنایـع همگـن قطعه سـازی  دبیـر 
شـرکتهای  درونـی  سـاختار  گفـت:  کشـور 
کـه  شـود  اصـالح  بایـد  کشـور  خودروسـازی 
در ایـن زمینـه طـرح اصـالح سـاختار صنعـت 

اسـت. ارائـه شـده  خـودرو 
شـرکتهای  کـرد:  اظهـار  محبی نـژاد  آرش 
در  مشـکالتی  دارای  کشـور  خودروسـازی 
درون سـاختار و نـوع مدیریـت خـود هسـتند 
کـه باعـث کاهـش بهـره وری در ایـن صنایـع 

شـده اسـت.

وی بـا بیـان اینکه نیروی انسـانی شـاغل در 
صنایـع خودروسـازی کشـور بسـیار بیشـتر از 
حـد مـورد نیاز و مازاد اسـت، خاطرنشـان کرد: 
بـا ایـن حـال این شـرکتها بـه دلیل فشـارهای 
بیرونـی اجـازه تعدیـل نیروهای مـازاد را ندارند 
در حالیکـه در تمام دنیا شـرکتهای خودروسـاز 
بـه محـض کاهـش تیراژ تولیـد نیروهـای مازاد 

خـود را تعدیـل می کنند.
انجمـن صنایـع همگـن قطعه سـازی  دبیـر 
شـرکتهای  بـر  نظـارت  داد:  ادامـه  کشـور 
خودروسـازی نوعی نظارت امنیتـی و حکومتی 
اسـت در حالـی کـه باید نظـارت حسابرسـی و 

بورسـی در ایـن حـوزه حاکـم باشـد. 
همچنین مـالک ارزیابی مدیران شـرکتهای 
خودروسـازی عملکـرد آنهـا و نـوع اداره بنـگاه 
نیسـت بلکـه بیشـتر بر نـوع روابـط بیرونی این 

مدیـران متمرکز اسـت.

وی افـزود: تحقیق و توسـعه بایـد به دغدغه 
اصلـی شـرکتهای خودروسـازی کشـور تبدیـل 
شـده و حداقـل سـه تـا چهـار درصـد میـزان 
فـروش شـرکتها بـه این حـوزه اختصـاص یابد 
بـا ایـن حـال هم اکنـون ایـن اتفـاق نمی افتـد 
فـروش  نیـم درصـد  از  به گونـه ای کـه کمتـر 
و  تحقیـق  صـرف  خودروسـازی  شـرکتهای 

می شـود. توسـعه 
اصـالح  طـرح  اینکـه  بیـان  بـا  محبی نـژاد 
چنیـن  رفـع  بـرای  خـودرو  صنعـت  سـاختار 
و  رییس جمهـوری  اول  معـاون  بـه  مشـکالتی 
وزارت صنعـت ارائـه شـده اسـت، تصریـح کرد: 
ایـن طـرح مکمل طـرح احیا و اعتـالی صنعت 
خـودرو اسـت کـه هـدف از ارائـه آن اصـالح 
مشـکالت و موانع بیرونی صنعت خودروسـازی 
کشـور در کنـار رفـع مشـکالت سـاختاری و 

درونـی ایـن صنعـت اسـت.

خبرخبر

در شرایطی که نمایندگی های رسمی 
در دوران تحریم مجبور به واردات 
خودرو از کشورهای ثالث بودند که 
وزارت صنعت، معدن و تجارت همراه 
با توافق هسته ای و لغو تحریم ها 
شرکت های مذکور را تشویق به اخذ 
نمایندگی از شرکت های مادر کرد

صنعت خودرو باید اصالح شود خودروسازان از قطعه سازان داخلی بخرند 
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یادداشت

اصرار بر شیوه شکست خورده 
مبارزه با مواد مخدر، چرا؟

نعمت احمدي*

... بسـیاري از کسـاني که گرفتار شده اند، قاچاقچي 
واقعي نیسـتند. از مشـکالت زندگي اسـت کـه به این 
کار دسـت زده انـد... ایـن بخشـي از سـخنان معـاون 
اول و سـخنگوي قـوه قضاییـه اسـت کـه در مراسـم 
تودیع و معارفه رییس کل دادگسـتري اسـتان کرمان 
بیـان داشـتند؛ سـخناني که بخـش دیگـر آن خبر از 
فاجعـه اي مي دهد کـه... چه تعداد خانواده ها هسـتند 
کـه حبس ابد دارنـد؟ با همین روش پیـش برویم، دو 
سـه دهـه آینـده چه مي شـود... بـه راسـتي در زمینه 
مبـارزه با مـواد مخدر طي این سـال ها چـه کرده ایم؟ 
در ابتـدا آن طور که شـیخ صادق خلخالـي وعده داده 
بـود، قـرار بود با یک حرکت انقالبي که ایشـان مدعي 
بـود بـا برپایـي چوبـه  دار و انجـام اعدام ها که کارسـاز 
خواهـد شـد، ظرف مـدت کمي، نـه معتـادي خواهد 
بـود و نـه قاچاقچـي، اما چه شـد؟ با همه شـدتي که 
در خصـوص جلوگیـري ورود و عرضـه مـواد مخدر به 
کارگرفته مي شـود و کمتر روزي اسـت که خانواده اي 
بـراي آخریـن مالقات بـا قاچاقچي زندانـي اعدامي به 
زندان هـا فراخوانده و خانواده اي عزادار نشـود، پرسـش 
ایـن اسـت، در ایـن اعدام هـا، چـه کسـي مجـازات 
مي شـود؟ محکـوم کـه اعـدام مي شـود، خانـواده یـا 
فرزنـدان خردسـالش، برایـن خانـواده چـه مـي رود، 
فرزنـدان یـک اعدامـي بایـد در جامعه بزرگ بشـوند، 
مدرسـه بروند، در آینده شغل پیدا کنند، در جامعه اي 
که بـراي تحصیلکرده هاي بي حاشـیه آن شـغلي پیدا 
نمي شـود چه کسـي بـه فرزند، بـرادر، خواهـر و دیگر 
اعضـاي خانـواده اعدامي اعتماد مي کند و به او شـغلي 
مي دهنـد؟ تقریبـا اکثریت قریـب به اتفـاق اعدامي ها 
بـه گفتـه معـاون اول قـوه قضاییـه قاچاقچـي واقعي 
نیسـتند، از مشـکالت زندگـي اسـت کـه به ایـن کار 
دسـت زده انـد امـا قاچاقچي هـاي بـزرگ و اصلـي هر 
روز قدرتمند تر مي شـوند و با حاشـیه امنـي که به هر 
علـت براي خود دسـت و پـا کرده اند، افراد مسـتاصل 
و زیـر بـار رنـج زندگـي درمانـده را بـه کار مي گیرند، 
ایـن افراد هسـتند که گیر مي افتند و اعدام مي شـوند. 
رنجنامـه اي از یکـي از مقامـات اسـتانداري کرمـان 
خطـاب بـه وزیـر کشـور در رسـانه ها منتشـر شـد؛ 
نامـه اي کـه اگر همانند دیگر نامه ها و درخواسـت هاي 
افـراد دلسـوز بـه آن توجـه شـده بـود برآمـار اعدام ها 
افـزوده نمي شـد. آقـاي خلیـل همایـي راد، مدیـرکل 
حـوزه اسـتانداري کرمـان بـا نوشـتن نامـه مفصـل و 
تحلیلـي بـه وزیـر کشـورمي نویسـد... امـروز 5 مهـر 
93 زن جـوان 29 سـاله اي بـه حـوزه اسـتاندار کرمان 
مراجعـه کـرده بود که دو کودک 2 و 7 سـاله داشـت، 
در یـک خانـه خشـتي در ماهـان زندگـي مي کـرد، 
همسـر 33 سـاله اش که یـک کارگر بـوده، هفته قبل 
بـه همـراه 7 نفـر دیگـر در زنـدان کرمان اعدام شـده 
بـود. ایـن خانـواده نان شـب نداشـت!   از سـر اجبار و 
اضطرار اسـت کـه عده اي به ناچاري بـه امید اینکه در 
مدتـي کوتـاه بتوانند از ایـن طریق انـدک تغییري در 
خانـه خشـت و گلي خود بدهند، پرسشـم این اسـت 
مگـر قرار نبـود با برپایـي چوبه هاي  دار مـواد مخدر را 

ریشـه کن کنیـم؟ امـا چـه کردیم و چه شـد؟
 وقتـي شـیخ صـادق خلخالي وعـده داد بـا برپایي 
چوبه هـاي دار جامعـه عـاري از اعتیـاد را بـه وجـود 
خواهـد آورد نتیجـه بعـد از 37 سـال ایـن شـد، حال 
کـه معـاون اول قـوه قضاییـه، بـا واقع بینـي دورنماي 
ترسـیم مي کنـد چـه  را  آینـده  تاریـک سـه دهـه 
جامعـه اي خواهیـم داشـت و آخرین گروهـي که زجر 
مي کشـند خانـواده زندانیـان و اعدامي هـا هسـتند؛ 
راه  سـرناچاري  از  آنـان  نـان آور  کـه  خانواده هایـي 
بي برگشـت قاچـاق و عنوان قاچاقچي جـزء را انتخاب 
کـرده یـا سرازگورسـتان یـا زنـدان درآورد. خانـواده 
زندانیـان مـواد مخدر و اعدامیـان از مردم عـادي جدا 
نمي شـوند امـا غریب و بي کس تر از جذامیان گذشـته 
هسـتند. در شـهرهاي کوچک و روسـتاها حتي محل 
قبـر اعدامي هـاي مـواد مخـدر هـم مـورد بي حرمتي 
قـرار مي گیـرد. زندگـي در ایـن خانواده هـا بـه اجبـار 
جریـان دارد امـا تـوام بـا آسـیب هاي جبران ناپذیـر، 
فرزنـد زندانـي یـا اعدامـي مهـري بـر پیشـاني دارد 
کـه تـا ابدالدهـر بـا اوسـت، ایـران یکـي از کمتریـن 
آمارهـاي زندانـي و اعدامـي را دارد، آمارهـا متفـاوت 
اسـت امـا از 70 درصـد آمـار زندانیان مـواد مخدر یاد 
مي شـود، دوسـوم از حـدود 270 هزار زندانیـان ایراني 
در ارتبـاط بـا مـواد مخـدر هسـتند ایـن بـود نتیجـه 
برپایـي چوبه هـاي داري کـه شـیخ صـادق خلخالـي 
وعـده داده بـود یـا اصـرار 30 و چند سـاله مسـووالن 
در امـر مبـارزه بـا مـواد مخـدر به شـیوه اي کـه کامال 
شکسـت خـورده. حـال کـه مجلـس جدید با مشـي 
اعتدالـي افتتـاح شـد برنمایندگان ایـن مجلس فرض 
اسـت کـه ادامه دهنـده راهـي باشـند کـه نمایندگان 
دوره نهـم در ماه هـاي گذشـته دنبـال طرحـي بودند 
تـا مجـازات اعـدام قاچاقچیـان مـواد مخـدر را به غیر 
ازموردي که منجر به درگیري مسـلحانه شـود، عملي 
کنند. متاسـفانه سـختگیري در مواد مخدر سـنتي نه 
اینکـه مانـع اعتیـاد نشـده اسـت بلکـه بـا جایگزیني 
مـواد روانگـردان و صنعتي سـرآغاز سـونامي جدیدي 
اسـت کـه هـم معتاد و هـم خانـواده معتـاد و دیگران 
را در توفـان بي امـان خـود بـه ورطـه نابودي کشـانده 
اسـت. بایـد بـاور کـرد دیگـر کشـورها هم بـا موضوع 
مـواد مخـدر روبـه رو هسـتند امـا چـرا تنهـا در ایران 
اسـت که شـیوه مبارزه پاسـخ نداده و هر روزه بر آمار 
قاچاقچیـان و معتادیـن افـزوده مي شـود. بیایید براي 
یک بـار هـم که شـده فکـري اساسـي و راهي منطقي 
در پیـش بگیریـم و بـه جنـگ این معضـل اجتماعي 
برویـم اما اگر بر همین مسـیر شکسـت خـورده اصرار 
بورزیـم بـه یقیـن پیش بیني معـاون اول قـوه قضاییه 
کـه دورنمـاي تاریکـي از دوسـه دهه آینده را ترسـیم 

کردنـد. پیـش رو داریم.
* حقوقدان

کشـی،  حیـوان  و  آزاری  حیـوان   
پدیـده شـومی اسـت کـه نـه جدیـد 
اسـت و نـه قدیمـی، امـا ایـن روزهـا 
بواسـطه حضـور شـبکه های مجـازی، 
انعـکاس ایـن خبرهای تلـخ و هولناک، 
هنـوز  افتـد.  مـی  اتفـاق  زود  خیلـی 
صحنه کشـتار بـی رحمانه یـک پلنگ 
ایرانـی در بردسـیر کرمان،کشـتن و از 
حدقـه درآوردن چشـم یـک پلنـگ دیگـردر کهکیلوییـه، به 
جـان هـم انداختن سـگ هـا در زنجـان، آزار سـگ زنـده در 
تهـران، زنده سـوزاندن یـک االغ، تکه تکه کـردن خرس قهوه 
ای در سـمیرم و کشـتن چارپاهـا، اعدام یـک بزمجه بیابانی و 
سـگ کشـی با تزریق اسـید، کتک زدن وحشـیانه یک سـگ 
در گلسـتان به دسـت صاحبش و مثله کردن و پوسـت کندن 
روبـاه توسـط جوانـان شبسـتری از ذهـن مـا پاک نشـده که 
تصاویرخشـونت بـار دیگـری علیه جانـوران این بـار در میانه 

منتشـر می شـود.
 در ایـن تصاویـر کـه مـادر خانـواده در اینسـتاگرام بـه 
اشـتراک مـی گـذارد، الشـه روباهـی را بـه تصویر می کشـد 
کـه بـه دلیـل خوردن مـرغ خانه، بـا ضربه های هولنـاک پدر 
در برابـر چشـمان دختربچـه خردسـال، از پـا در آمـده و بـا 

گذشـتن طنابـی از بدنـش، میـان دو درخـت معلـق اسـت.
 اعتراضـات در صفحـه ایـن کاربر تـا جایی ادامـه پیدا می 
کنـد کـه سـرانجام بـه حـذف تصاویـر توسـط کاربـر منجـر 
می شـود امـا سـوال هایی کـه در ذهـن مخاطـب ایجـاد کرده 
همچنـان باقی می مانند: قانـون برای این رفتار خشـونت آمیز 
بـا گونه هـای حیـات وحش چـه مجازاتی در نظـر گرفته؟ اگر 
بـه راسـتی روبـاه خسـاراتی متوجـه خانـواده کرده باشـد، آیا 
راهـی بـه جز این شـکنجه دردنـاک در حضور فرزنـد خانواده 

وجـود ندارد؟
سـعید شـوکتی، فعـال حیـات وحـش،  می گویـد: از آنجا 
کـه محـل وقـوع ایـن جنایـت علیـه حیـات وحـش، توسـط 
کاربـر، میانـه ذکر شـده بود، بـا اداره حفاظت محیط زیسـت 
میانـه تمـاس گرفتیـم و تصاویـر را ارسـال کردیم تـا با توجه 
به در دسـترس بودن مشـخصات کاربر، اقدامات الزم توسـط 
ایـن اداره معمـول شـود  امـا علی رغم وعـده پیگیری توسـط 
مسـئوالن ایـن اداره تـا کنون شـاهد برخـوردی بـا عامل این 

نبوده ایم. کشـتار 
تومانـی کشـتار  میلیـون  اسـت: جریمـه 8  معتقـد  وی 
روبـاه، شـاید چنـدان چشـمگیر بـه نظر نیایـد امـا در صورت 
اعمـال قطعـاً تا حـدودی قابل توجـه از تکرار جنایات مشـابه 
جلوگیـری خواهـد کرد. شـوکتی، ضمن ابراز تاسـف از ترویج 
حیـوان آزاری در سـطح جامعـه مـی گویـد: در جایـی کـه با 
یک فنسـی کشـی سـاده می تـوان مـرغ و خروس هـا را الاقل 
طـی سـاعات شـب، محصـور و از دسـترس حیواناتـی چـون 
روبـاه و شـغال خارج کـرد، کشـتار و شـکنجه بیمارگونه این 
حیونـات کـه بـه دنبـال تخریـب زیسـتگاه و کمبـود طعمه، 
مـرغ و خروس هایـی را کـه بـی هیـچ محافظتی رها شـده اند 
بـه حکـم غریـزه شـکار می کننـد، غیرقابـل توجیـه اسـت و 
شایسـته اسـت به محـض اطالع رسـانی بـه مسـئوالن، مورد 

پیگیـری و برخـورد جـدی قـرار گیرد.
وی ادامـه می دهـد: حتـی در صـورت ورود ایـن حیوانـات 
به مناطق مسـکونی، سـاکنان می توانند طی تماسـی بـا اداره 
محیط زیسـت منطقـه، خواهان انتقال حیوان مهاجم توسـط 

مسـئوالن شـوند. خصوصـاً کـه حیوانی چـون روباه و شـغال 
خطری متوجـه انسـان نمی کنند.

سـاناز سـماواتی بازیگـر قدیمی سـینما و تلویزیـون بیش 
از 20 سـال اسـت کـه در NGO هـای زیـادی در راسـتای 
حمایـت از حیوانـات و حقـوق آن هـا فعالیـت می کنـد. وی 
کـه کارهایـی کـه بـرای حیوانـات آزار دیـده زیـادی انجـام 
داده مـی گوید:مـن بـه عنـوان یـک هنرمنـد ویک شـهروند 
عـادی سالهاسـت کـه بـه صـورت خـود جـوش و نهـاد های 
مردمـی در جهـت حمایـت از حقـوق حیوانات و تـالش برای 
اینکـه آنهـا از شـرایط مطلوبـی برخـوردار باشـد فعالیـت می 
کنیـم . ایـن فعالیـت هـا نیـز صـرف در جهت احقـاق حقوق 
حیوانـات شـهری نیسـت گسـترده، فعالیـت من یه شـخصه 
بـه محیط زیسـت بـر می گـردد و تالشـی که داریـم همگی 
مـن و دوسـتان هنرمنـد دیگر می کنیـم برای این اسـت که 
شـرایط مطلـوب تـری بـرای حیوانـات شـهری فراهـم کنیم. 
بـه خصـوص بعـد از جریانـات سـگ کاللـه حمایـت مردمی 
تشـدید شـد و حامیـان زیـادی بـه جمـع مـا پیوسـتند. جـا 
دارد کـه از سـرکار خانـم ابتکار تشـکر کنم. با اینکه خواسـته 
حمایـت از حیوانـات شـهری هیـچ ربطـی بـه حـوزه محیـط 
زیسـت نیسـت اما ایشـان به عنوان شـخصیت حقوقی دارند 
کمـک مـی کنند برای بـه تصویب رسـیدن قوانینی در جهت 
جلوگیـری از آزار حیوانـات. اصـوال حیات وحـش در محیط و 
حـدود اختیـار محیط زیسـت هسـتند و این سـازمان موظف 
بـه حمایـت و دفـاع از حقـوق آنهـا هسـتند که خوشـبختانه 
سـازمان محیـط زیسـت در حـال انجـام وظایف خـود نیز به 
نحو احسـن هسـت. هرچنـد با همـه فعالیتی کـه دارند بعضا 
در بعضـی جاهـا شـاهد اجـرای ضعیـف قانـون نیز بـوده ایم. 
مثـال همـان محیـط بـان هایـی کـه در حیـن انجـام وظیفه 
دچـار حادثـه شـده و شـکارچی را به اشـتباه کشـته انـد و به 

قصـاص محکـوم شـده اند.
سـماواتی از رفتارهای شـهروندان در مورد رفتار با حیوانات 
شـهری گفـت:  اما بیشـترین حساسـیتی که در حـال حاضر 
جامعـه بـه آن پرداختـه بحـث آزار حیوانات شـهری اسـت و 
حیوانـات شـهری از آن جاییکـه شـهرداری و برخی مـردم با 
آنهـا مهربـان رفتـار نمـی کننـد ، دچار مشـکالتی شـده اند. 
وقتـی عـده ای از شـهروندان بـه شـهرداری زنـگ مـی زننـد 
و در خواسـت مـی کننـد کـه بایـد حیوانـات از سـطح شـهر 
جمع آوری شـوند، خوب سـوال اینجاسـت ایـن حیوانات بعد 
از جمـع آوری در کجـا بایـد رها سـازی شـوند؟ چـون ما روز 
بـه روز محیط شـهری را گسـترش مـی دهیـم و از اطراف به 
سـمت زیسـتگاه ایـن حیوانات تعـرض می کنیـم . خوب این 
حیوانـات وقتی جایی نداشـته باشـند خـواه نا خـواه به داخل 
شـهر هـا مـی آیند. بسـیاری از شـهرک هـای اطـراف تهران 
در دل جنـگل سـاخته شـده اسـت . در جایـی کـه متعلق به 
حیوانـات بـوده اسـت . مـا به عنوان شـهروند و انسـان باید به 
ایـن فکـر کنیم که راه همزیسـتی بـا حیوانات را یـاد بگیریم.

وی افـزود: مـا مورد داشـته ایم که شـخصی خرگوشـی را 
بـه خانـه اش آورده و ابـزاری از آن اسـتفاده کـرده و بعـد در 
خیابـان رهایـش کـرده اسـت. مورد داشـته ایم تولـه گرگ را 
بـه اسـم تولـه سـگ بـه زوجی فروختـه انـد و بعد از سـه ماه 
زوج جـوان متوجـه شـده انـد که این توله سـگ نیسـت و به 
پـارک پردیسـان تحویـل داده اند . متاسـفانه قوانیـن مدونی 
بـرای نظـارت در ایـن زمینه ها وجـود ندارد. اما خوشـبختانه 
در حـال حاضـر تعامالتی که با شـهرداری شـده اسـت به این 

نتیجـه رسـیده انـد که جمـع آوری حیوانات صرفـا نمی توان 
راه حـل نهایـی باشـد. خوشـبختانه با تـالش حامیـان موفق 
شـدیم که جلوی کشـتار سـگ هـا را بگیریم. امـا جمع آوری 

حیوانـات شـهری همچنان برقرار اسـت.
این بازیگـر قدیمی تلویزیون خودش هـم حیوانات خانگی 
زیـادی دارد. وی در ایـن بـاره گفـت: مـن تـا دلتـان بخواهد 
حیـوان خانگـی دارم و چـون کارهای حمایتی هـم انجام می 
دهـم حیوانـات زیـادی بـه خانـه من در حـال تردد هسـتند. 
آخریـن حیوانـی کـه بـرای حمایت بـه خانه من آمـد کالغی 
بـود کـه در منطقـه باالشـهر تهـران توسـط فرد ناشناسـی با 
گلولـه مـورد حملـه قرار گرفتـه بـود و با عمـل جراحی  یک 
بـال خـود را از دسـت داده و پایش نیز پالتین کار گذاشـتند.

سـوال اینجاسـت کـه چـرا بایـد یـک نفـر بـه خـودش 
اجـازه دهـد کـه جـان یـک مخلـوق خداونـد را بگیـرد. دین 
مبیـن اسـالم دیـن رافت و بخشـش و عشـق اسـت. در هیچ 
کجایـی قـرآن گفته نشـده اسـت که ما اجـازه داشـتیم جان 
مخلوقـی دیگـری را بگیریـم . حتـی بـرای عمل ذبـح نیز در 
دیـن ما اشـاره شـده اسـت که به حیـوان آب داده شـود، باید 
بـا چاقـوی خیلـی تیـزی ذبـح شـود که زجـر نکشـد، جلوی 
حیـوان دیگـری از جنـس خـودش ذبـح نشـود و قشـنگ تر 

اسـت بـا کالم خـدا آن را ذبـح کنیـد.
چندین روز پیش متاسـفانه ما گربـه ای را در منطقه نظام 
آبـاد در حـال فجیعـی پیدا کردیـم. این گربه به وسـیله کاموا 
دسـت و پایـش به هم دوخته شـده بود و ما به آن رسـیدگی 
کردیـم و خوشـبختانه در حـال حاضراین گربـه اوضاع خوبی 

دارد.
مـن به کسـانی که حیواناتـی را در خیابان پیـدا می کنند 
کـه مـورد آزار قـرار گرفتـه انـد پیشـنهاد مـی کنـم کـه بـا 
وسـایل ارتبـاط جمعـی مـی تواننـد بـه راحتی انجمـن های 
حمایـت از حیوانـات را پیـدا کننـد و آن حیـوان را بـه آنجـا 
تحویـل دهنـد. مـا بایـد روی فرهنـگ سـازی و همزیسـتی 
حیوانـات برنامـه ریـزی کنیم و آمـوزش دهیم. ایـن نکته اگر 
در فرهنـگ جامعـه مـا جایـگاه خـود را پیـدا کنـد قطعا می 
توانیم شـاهد روزهـای خوبی برای حیوانـات در کنار خودمان 

. باشیم 
متاسـفانه از ایـن گونـه اعمـال وحشـیانه و حـوادث غیـر 
انسـانی هـر از گاهـی در همـه جـای دنیـا و ایـران و حتـی 
کرمـان اتفـاق مـی افتـد کـه از نمونه هـای آخرآن مـی توان 
بـه اذیـت و آزار یک توله سـگ بی پناه توسـط عـده ای افراد 
از خـدا بـی خبـر، اشـاره کـرد کـه گـردن حیـوان را بـا یـک 
طنـاب محکـم بسـته بودنـد کـه منجر بـه بریدگی شـدید از 
ناحیـه گردن و عفونت در قسـمت گوش وگردنش شـده بود، 
خوشـبختانه با حضـور عوامل پناهـگاه حیوانـات بالصاحب و 
بـی سرپرسـت که بـه ابتـکار شـهرداری در کیلومتـر 7 جاده 
در  نیکـزاد  دکتـر  و همچنیـن  انـدازی شـده  راه  کوهپایـه 
بیمارسـتان دانشـکده دامپزشـکی که عمـل جراحـی راانجام 

دادنـد، خوشـبختانه از خطـر مـرگ نجـات پیـدا کرد. 
تعـرض انسـان بـه حیات وحش بـه انحاء مختلف از شـکار 
بـی رویه گرفته تا تخریب زیسـتگاه، مدتهاسـت گیاهخوارانی 
چـون گراز و گوشـتخوارانی چون خرس، پلنگ، روباه، شـغال 
و گربـه جنگلـی را برای دسترسـی به آب و خوراک، به سـوی 
مناطـق مسـکونی سـوق داده اسـت. جایـی کـه روزگاری، 
زیسـتگاه ایـن گونـه ها به شـمار میرفت امـا امـروز در آن به 
عنـوان میهمانـی ناخوانـده و مزاحم شـناخته می شـوند. این 
میهمانـان مزاحـم امـا بـه جای طرد شـدن توسـط سـاکنان 
جدیـد، مـورد استقبالشـان قـرار مـی گیرند تا طی شـکنجه 
ای مرگبار، اسـباب تفریحی غیرانسـانی را برایشـان به ارمغان 

آورند.

گزارش پیام ما از پدیده وحشیانه و غیرانسانی آزار و اذیت حیوانات؛

تالش برای احقاق حقوق حیوانات

قطار باری زاهدان- 
بم از ریل خارج شد 
جنـوب  آهـن  راه  سرپرسـت 
شـرق کشـور گفـت: قطـار حامل 
شـب  بـم  زاهـدان-  از  سـوخت 
گذشـته بـه دلیـل توفان شـن در 
منطقـه شـوره گـز از ریـل خارج 
شـد که خسـارتی در پی نداشـته 

. ست ا
ایـن قطار باری که سـه شـنبه گذشـته سـوخت خـود را در زاهـدان تخلیه 
کرده بود در بازگشـت دچار این حادثه شـد.وی ادامه داد: دسترسـی نداشـتن 
بـه مـکان حادثـه کار امـداد رسـانی را بـا مشـکل رو بـه رو کـرده کـه یـک 
جرثقیـل امـروز از کرمـان بـه محـل اعـزام شـد و پیـش بینـی مـی شـود تـا 
عصـر امـروز این مسـیر بازگشـایی شـود.وی ادامه داد: مسـافران قطـار تهران 
- زاهـدان کـه به علت مسـدود شـدن مسـیر ریلی مجبـور به توقـف در فهرج 
شـدند در صـورت بازگشـایی ایـن معبـر تا امشـب به زاهـدان خواهند رسـید.

سرپرسـت راه آهـن جنـوب شـرق کشـور افـزود: تعـدادی از ایـن مسـافران از 
قطـار پیـاده و بـا خودرو هـای عبوری بـه زاهدان آمدنـد و بقیه نیـز در انتظار 
بازگشـایی معبر مسـدود شـده هسـتند.خط آهن کرمـان- زاهـدان در منطقه 
شـوره گـز در مجـاورت کانـون هـای شـن قـرار گرفته کـه تاکنون مشـکالتی 

را در پی داشـته اسـت. 

چهار کشته و زخمی 
در واژگونی پراید 
فرمانـده پلیـس راه چتـرود از 
کشـته و زخمی شـدن چهـار نفر 
در جـاده حرجنـد به گـزک خبر 

داد.
گـروه  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
اسـتان هـای باشـگاه خبرنـگاران 
جـوان، پیـام محمـدی گفـت: در 

ایـن حادثـه یـک نفـر از سرنشـینان در دم جـان خـود را ازدسـت داد، سـه نفر 
زخمـی شـدند و یـک نفـر جـان سـالم به در بـرده و تنها زخم سـطحی داشـته 

ست. ا
وی افـزود: حـال دو نفـر از این سرنشـینان که یکـی از آنان کودک دو سـاله 

اسـت وخیم است.
محمـدی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن حادثـه در جـاده حرجنـد به گـزک یکی 
از توابـع شهرسـتان کرمـان رخ داده خاطرنشـان کـرد: عـدم توانایـی در کنترل 
وسـیله نقلیـه ناشـی از تخطـی از سـرعت مطمئنـه در پیـچ علـت ایـن حادثـه 

است.
وی بـا بیـان اینکه بسـتن کمربنـد ایمنی در تمامـی جاده ها ضروری اسـت 
گفـت: رعایـت سـرعت مطمئنه بسـته بـه نوع جـاده بایـد در اولویـت رانندگان 

قـرار گیرد.

بازداشت یکی
 از مسئوالن 
فدراسیون فوتبال 
پـی  در  نوشـت؛  ایسـنا 
انجـام  بازرسـی های  و  تحقیقـات 
شـده از فدراسـیون فوتبـال یکـی 
فدراسـیون  ایـن  مسـئوالن  از 
بازداشـت شـد. موضـوع برخـورد 
و  فوتبالـی  ناهنجاری هـای  بـا 

سوءاسـتفاده های احتمالـی در مجموعـه فدراسـیون فوتبـال از موضوعاتی اسـت 
کـه اخیـرا مورد توجه دسـتگاه قضایی قـرار گرفته و در این راسـتا در جدیدترین 

اسـت. شـده  بازداشـت  فدراسـیون  ایـن  مسـئوالن  از  یکـی  اتفـاق 
روز سه شـنبه 11 خـرداد مامـوران نظارتـی بـا حضـور در کمیتـه فرهنگـی 
فدراسـیون فوتبال و شـرکت افق سـبز فوتبال به بازرسـی از این کمیته پرداخته 

و برخـی اسـناد آن را بـا خـود بـرده بودند.
همچنین سـال گذشـته نیـز نهادهـای نظارتی بـا ورود به فدراسـیون فوتبال 
و بـا حضـور در دفتـر علـی کفاشـیان به بازرسـی از اسـناد دفتر رییس پیشـین 
فدراسـیون فوتبـال پرداختـه بودنـد. بـا توجـه بـا بازداشـت های اخیـر بـه نظـر 
می رسـد دامنـه تحقیقات قضایی در سـایر ارکان فدراسـیون فوتبـال نیز جدی تر 
از قبـل خواهـد شـد و احتمـال ورود تحقیقـات مذکور به سـایر حوزه هـا نیز درو 

از ذهن نیسـت.

خبر خبرخبر

وقتی عده ای از شهروندان به 
شهرداری زنگ می زنند و در 
خواست می کنند که باید حیوانات 
از سطح شهر جمع آوری شوند، 
خوب سوال اینجاست این حیوانات 
بعد از جمع آوری در کجا باید رها 
سازی شوند؟ چون ما روز به روز 
محیط شهری را گسترش می دهیم 
و از اطراف به سمت زیستگاه این 
حیوانات تعرض می کنیم.

خوب این حیوانات وقتی جایی 
نداشته باشند خواه نا خواه به داخل 
شهرها می آیند.

هادی کاربخش
Haka@payamema.ir
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خبر

فضای مجازی

ترانـه علیدوسـتی یکـی از بازیگران 
پرحاشـیه ایـن روزهـای سـینما ایـران 
اسـت. ماجراهایـی کـه از نـوع لبـاس 
هایـش در جشـنواره کن شـروع شـد و 
بـه عذرخواهـی در مـورد اتفـاق پیـش 
آمـده در جشـنواره کـن رسـید و حاال 
عکسـی کـه نشـان دهنـده نمـادی بـر 
روی دسـت علیدوسـتی بـود بـرای او 
حاشـیه سـاخته اسـت. ایـن موضـوع در فضـای مجـازی 
واکنـش هایـی بـه همـراه داشـت. داغ تریـن حاشـیه اخیر 
مربـوط بـه ترانـه ی علیدوسـتی از آنجایـی شـروع شـد 
کـه عکسـی در نشسـت خبـری عوامـل فیلم »فروشـنده« 
منتشـر شـد. پـس از انتشـار این عکـس برخـی از کاربران 
شـبکه هـای اجتماعـی بـه آن پرداختنـد. در ایـن عکـس 
نمـاد فمنیسـم بر روی دسـت ترانـه علیدوسـتی دیده می 
شـد. ایـن در حالـی اسـت کـه علیدوسـتی ماه هـا قبل در 
یکـی از پسـت هـای صفحـه اینسـتاگرام خود از فمنیسـم 
دفـاع کـرده و خـود را فمنیسـت دانسـت. وی 53 هفتـه 
پیـش در پسـت اینسـتاگرامش  ضمـن معرفـی فمنیسـم، 
پایـان  در  او  کـرد.  ارائـه  رابطـه  ایـن  در  را  توضیحاتـی 
متنـش نوشـته بـود: مـن و همسـرم هـر دو شـاغلیم، هـر 
دو درآمدمـان را بـرای زندگیمـان خرج میکنیـم، هر دو در 
بـزرگ کـردن فرزندمان نقـش برابر داریم، و هر دو بخشـی 
از نظافـت خانـه را هـم بـه عهـده می گیریم. به ایـن دالیل 

مـن خـودم را قطعـا فمینیسـت می دانـم.
امـا انتشـار ایـن عکـس در فضـای مجـازی بـا واکنـش 

کاربران شـروع شـد. در زیر پسـت هـای اخیر علیدوسـتی 
کامنـت هـای متفاوتـی از کاربـران اینسـتاگرام بـه چشـم 
مـی خـورد. کامنـت هایی کـه برخی بـا این عقیـده موافق 
و برخـی مخالـف بودنـد. در زیـر بـه مـرور برخـی از ایـن 

کامنـت هـا مـی پردازیم.
a.r.16.9.73: انصافـاً تـو کل سـینما نظیـر نـداری، بـه این 
معرکـه گیـرا هـم اهمیـت نـده، مثـل قبـل. اینـا فرامـوش 
میشـن اما تو و هنرت همیشـه تو حافظه سـینما موندگاری. 

ضمنـاً بـا اون قضیـه تتو خیلـی حال کـردم، یدونـه ای.
nazar.sanji6: ببیـن ازینکه از موقعیت برخوردار باشـن 
هیچکسـی مشـکلی نـداره ولی همیـن فمینیسـم میگ زنا 
از نظـر جنسـیتی از مـردا هـم باالترن...مـن خـودم ی زنم 
اصـا دلـم نمیخـاد وظایف شـوهرمو انجـام بدم یـا اون بیاد 
وظایـف مربـوط ب منـو انجـام بده فمینیسـم اینـو میگ...
دیـگ همیـن مونـده مثال من بـرم کار کنـم پـول دربیارم 
شـوهرم بشـینه خونـه بچـه نگـه داره فمینیسـم حرفـش 
اینه...همینجوریـش مـردای ایرانـی دیـگ فکـر کار نیسـن 
فـک کـن ب بهانه همین فمینیسـم چقد ازیـن اقایون بگن 
خـو مـگ برابـری نمیخـای تشـریف ببـر مث مـن کار کن 

خرجی بـده اینـا مثاالی کوچیکشـه...
معتقـده  کـه  ای  نظریـه  فمنیسـم   :shayan.noname
زنـان بایـد به فرصتها و امکانات مسـاوی با مـردا در تمامی 
جنبـه هـای سیاسـی , اقتصـادی و اجتماعـی دسـت پیـدا 
کنـن. مـن مونـدم مـردم چرا بـا این قضیـه مشـکل دارن.

farshid_p86 : حتـي بزرگتریـن بازیگـراي دنیـا هم به 
مـردم خـط نمیـدن چـه برسـه بـه تـو کـه بـا یـه سـریال 

شـدي معروف 
 sina_ashobi : تـوام رفتـي تـو حاشـیه!! ِهییییـي، خدا 

بـده:(( صبرت 
ایـن  گفتـه  خـودش  میدونـی  کجـا  از   :khat__khaty
روزا هـر کـی بجـای هـر کی میـاد حـرف میزنه تـو فضای 

ی ز مجا
shahin_hz82: سـرکار خانـم علیدوسـتي فـارغ از اینکه 
آیا مسـئله خالکوبي درسـت هسـت یا نه، شـما با بازي در 
سـریال شـهرزاد یـک اثـر جاودانه ایجـاد کردید و همیشـه 

در خاطـر مـا چهـره مثبت شـما باقي مـي مونه .
اول   ، نازنیـن  ترانـه علیدوسـتي   bardiya_ravanbod
بگـم کـه جـزو هوادارتـون هسـتم ، و بعنـوان یـک مـرد 
طرفـدار برابـري حقـوق مـردان و زنـان ، ولي به بـاور بنده 
فمینیسـم متـرادف بـا افراط اسـت ، مترادف بـا زیاده روي 
وبـه نظـرم افـراط و تفریـط هـر دو محکوم هسـتن ، حتي 
در بسـیاري از کشـورهاي متمـدن کـه زنـان از جایگاهـي 

بسـیار ویـژه در جامعـه برخـوردارن فمینیسـم مـردوده
یکـی دیگـر از اتفاقاتـی کـه اخیـرا منجـر به حاشـیه سـاز 
شـدن ترانه علیدوسـتی شـده بـود مربوط به صـدای ضبط 
شـده وی در جشـنواره کـن مـی باشـد . ماجـرا از این قرار 
بـود کـه در حاشـیه یکـی از برنامـه هـای جشـنواره کـن 
فـردی ترانه عیدوسـتی را صـدا می زند و ترانه بـا لبخند و 
زیـر لـب می گوید »زهرمـار«. در پی ایجاد حاشـیه پس از 
ایـن موضوع، ترانه علیدوسـتی با انتشـار پسـتی در صفحه 

توئیتـرش از طرفدارانـش عذرخواهـی کرد.

توییت روحانی 
درباره نخبگان جامعه

رئیـس جمهـور بـر تامیـن امنیت کامـل نخبگان 
جامعـه تاکیـد کرد.

روحانـی  حسـن  المسـلمین  و  حجت االسـالم 
در توییتـر خـود نوشـت: همـه نیروهـای امنیتـی و 
انتظامـی بایـد امنیت کامـل را برای نخبـگان جامعه 
فراهـم کنند. در اینصـورت، امنیت جامعه را نخبگان 

به وجـود خواهنـد آورد.

کنسرت با خوانندگی
بهنوش بختیاری!

بهنـوش بختیـاری بازیگر 41 سـاله کشـورمان با 
انتشـار عکسـی خبـر از برگزاری کنسـرت موسـیقی 
پـاپ داد کـه خـودش در آن بعنـوان خواننده حضور 

دارد!!
بهنـوش بختیـاری در ایـن رابطـه نوشـت:خبرای 
خـوب در راهه.کنسـرت گروه پالریس به سرپرسـتی 
بهـار ایلچـی عزیز برای بانـوان محترم سـرزمینمون. 
ایـن حقیـرم افتخـار همراهـی بـه عنـوان خواننـده 
چنـد قطعـه زیبـای ایرانـی رو بـا ایـن گـروه فـوق 

العـاده پـاپ دارم.

دسترسی کاربران ایرانی تلگرام 
به این شبکه قطع خواهد شد؟

از  خبـر   )Mashable( ماشـبل  سـایت  وب 
احتمـال قطـع دسترسـی کاربـران تلگـرام در ایـران 

داد.  را 
در حکمـی کـه از سـوی شـورای عالـی فضـای 
مجـازی ایـران تصویـب شـده اسـت، تمامـی برنامه 
هـای پیـام رسـان موظف هسـتند ظرف مـدت یک 
سـال از سـرورهای واقـع در داخـل کشـور اسـتفاده 
کننـد.  اخیـرا یکی از خبرگـزاری هـای دولتی ایران 
در روز یکشـنبه اعـالم کـرده بـود کـه شـرکت های 
پیـام رسـان خارجـی فعـال در ایـران بـرای تضمین 
ادامـه فعالیت خـود، ملزم به انتقـال تمامی اطالعات 

مرتبـط بـا شـهروندان ایرانی به کشـور هسـتند. 
در ادامـه ایـن مطلب آمده اسـت: تلگـرام هنوز در 
ایـن خصـوص بیانیه ای منتشـر نکـرده اسـت، اما با 
توجـه بـه اظهارات پیشـین پـاول دورف، موسـس و 
مدیرعامـل این شـرکت، کاربران تلگـرام باید منتظر 
پایـان فعالیـت ایـن پیـام رسـان خارجـی در ایـران 

باشند.

حاشیه های ادامه دار بازیگر سریال شهرزاد

ترانه در حاشیه!

شبکه

افقی
1-ابادی- نقاش بنام اسپانیولی

2-گروه مجهز- سالخ شتر- دستور
3-کوکب- روایت کننده- تمام پوشش خانه

4-پیـچ و شـکن- رنـگ مـو- اییـن هـا- محـل تغذیـه 
جنین

بسـتن-  احـرام  محـل  گاو-  مخصـوص  ای  5-علوفـه 
بـی کمیا

6-درک کردن- الهه هندو- حرف تعجب
7-کمـی و کاسـتی- مایـه دارویـی کـه بـه بـدن تزریق 

میشـود- جرقـه اتش
8-92 سانتی متر- گوناگون- نشان ، رونق

9-دریغ- عصای درویش- جمع نادر
10-نوعی خار- همسر مرد- گرایش

11-کشـوری جزیـره ای در اقیانـوس هنـد- برجـی در 
تهـران- هـر فصل یسـنا

12-جـوی اب- جسـت و جـو- از حـروف مقطعـه قران 
کریم- موسسـه انتشـاراتی

13-بند- پایتخت اذربایجان- گیاهی
14-فرصت- بیابان- سازمان صادر کننده نفت

15-بازیگر خانم مواجهه- بلی در مکالمه
عمودی

1-اثری علمی نوشته ریچارد داوکینز- سوره 36
2-جریب- قسمت کننده- شهری در افغانستان

3-بی حاصل- تملک و نفوذ- هال
4-بخـش حفاظتـی خـودرو- مفهـوم- طـرز پوشـاک- 

کن نـگاه 
5-کیسـه پـول- دسـتگاهی جهنده کـه به فضـا پرتاب 

می شـود- یـک عامیانه
6-ژنرال جنگهای انفصال- نیمه چیزی- اب گندیده

7-مانند- یاد گرفته- جال دهنده کفش
8-دربنـد انداختـن- گرمـی بخش خانمان سـوز- مورد 

شک
9-از خیابانهای تهران- از رنگ ها- پایتخت اتریش

10-صندوق کودکان ملل متحد- نمک- اثر پا
و  ارامـش  فاقـد  شـده-  گـرداوری  بـاال-  11-سـکوی 

منیـت ا
12-دروازه- از خدایان باستان- مژده- ثروتمند

13-ضد خیانت- از جهات- کشتی جنگی
14-نوعی شتر- داخل شدن- اختاپوس
15-پول رایج ژاپن- اثر ارتور شنیتسلر
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داغ ترین حاشیه اخیر مربوط به 
ترانه ی علیدوستی از آنجایی شروع 
شد که عکسی در نشست خبری 
عوامل فیلم »فروشنده« منتشر شد. 
پس از انتشار این عکس برخی از 
کاربران شبکه های اجتماعی به آن 
پرداختند. در این عکس نماد فمنیسم 
بر روی دست ترانه علیدوستی

دیده می شد. 

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده1۳آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی  
مـورخ  شـماره139460319013001354  رای  برابـر 
1394/11/28 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک بافت تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقـای مرادعلی 
شـعبانی رابری فرزند محمد علی بشـماره شناسـنامه 13 صادره از رابر 
در یـک دربنـد مغازه بـه مسـاحت 36/14 مترمربع پـالک 386 فرعی 
از 11 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 189 فرعـی از 11 اصلی 
قطعـه یـک بخـش 42 کرمـان واقـع در رابر چهـار راه شـرکت تعاونی 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمد علی شـعبانی محـرز گردیده 
اسـت. لـذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله15روز 
آگهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خودرابـه ایـن اداره تسـلیم وپـس از 
اخذرسـید، ظـرف مدت یک مـاه ازتاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت درصـورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند 

مالکیـت صادرخواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:95/02/27
تاریخ انتشار نوبت دوم:95/03/12
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آیا ظریف واقعاً وزیر خارجه 
فنالند را نشناخت؟ 
سـه شـنبه گذشـته تصویـری در شـبکه هـای مجـازی 
دسـت به دسـت شـد که نشـان می دهد ظریف از کنار وزیر 

خارجـه فنالنـد عبـور مـی کنـد و او را نمی شناسـد.
بـه گزارش خبرگـزاری خبرآنالین، در ایـن ویدیوی کوتاه، 
ظریـف کـه بـا سـرعت از کنـار همتـای فنالندی خـود عبور 
مـی کنـد، بـا صـدا کـردن همراهـان وزیـر خارجـه فنالنـد 
متوجـه مـی شـود و بـاز می گـردد و همتـای خود را سـمت 

چـپ خـود مـی بیند. 
در ایـن لحظـه گفتگویـی همـراه بـا شـوخی و لبخنـد 
میـان دو وزیـر خارجه رد و بدل می شـود و  تیمو سـوئینی 
بـا خنـده بـه ظریـف مـی گوید چـون مـن خیلـی کوچک 
هسـتم شـما مـن را ندیدیـد. ظریـف هـم مـی خنـدد و در 

پاسـخ مـی گویـد: طبـق عـرف دیپلماتیـک میزبـان بایـد در سـمت راسـت حرکـت مهمان ایسـتاده باشـد و بـه همین 
دلیـل هـم ظریـف در آن سـمت و در ابتـدای در ورودی بـه دنبـال همتـای فنالنـدی خـود می گشـت، نـه در کنار پله 
هـا و در جهتـی اشـتباه.  ظریـف در ایـن گـپ و گفت دوسـتانه، این اشـتباه دیپلماتیک آقای سـوئینی را به او گوشـزد 
مـی کنـد و همراهـان و وزیـر خارجـه فنالنـد هـم مـی پذیرند و تذکـر ظریـف را صحیح می داننـد و ماجرا بـا خوش و 

بـش دو وزیـر بـه پایان می رسـد.

سیاست

دفاع دختر جانی دپ
 از پدرش

دختـر 17 سـاله جانـی دپ از پدر خود در برابـر اتهاماتی 
کـه همسـرش بـه او وارد کرده اسـت، دفاع کرد.

لیلـی رز دپ دربـاره پـدرش نوشـت: »او مهربـان ترین و 
دوست داشـتنی تریـن فردی اسـت کـه می شناسـم.« دختر 
جانـی دپ بـدون اشـاره مسـتقیم بـه اتهامات وارد شـده به 
ایـن بازیگـر ادامـه داد: »او چیزی نیسـت جز یـک پدر فوق 
العـاده بـرای مـن و بـرادر کوچکم، و هر کسـی کـه او را می 

شناسـد همیـن را دربـارۀ او خواهد گفت.«
ایـن بازیگـر عـالوه بـر این یک عکـس از خردسـالی خود 

کنـار پـدر را نیز در اینسـتاگرام منتشـر کرد.
امبر هرد و جانی دپ سـال گذشـته با هـم ازدواج کردند. 
زندگـی مشـترک ایـن دو سـتاره سـینمای آمریـکا پـس از 

یکسـال بـا درخواسـت طـالق امبر هـرد به پایان راه خود رسـید. هـرد جمعه در دادگاهـی در لس آنجلـس بازیگر »دزدان 
دریایـی کارائیـب« را بـه اعمـال خشـونت فیزیکـی و عاطفـی متهم کـرد. او بـا صورتی کبـود در دادگاه حاضر شـد و ادعا 

کـرد کـه دپ بـا پرتـاب تلفـن همراه بـه صـورت او باعث این کبودی شـده اسـت.
پـس از شـکایت هـرد قاضـی دادگاه حکـم داد کـه دپ موقتـا حـق نزدیـک شـدن بـه او را نـدارد. لیلـی رز دپ دختر 

جانـی دپ و ونسـا پـارادی بازیگر فرانسـوی سـینما اسـت.

سینما

عطیه بهره بر
atiye@

payamema.ir
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روزنامه سیاسی - اجتماعی 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان

مدیر مسئول: علیرضا احمدی گوهری
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با برد مقابل ژاپن در انتخابی المپیک 2016 

ایران به ریو نزدیکتر شد

در  ایـران  والیبـال  ملـی  تیـم  فـارس،  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
چهارمیـن مسـابقه خـود در رقابت هـای انتخابـی المپیک از سـاعت 
میزبـان  ژاپـن،  مصـاف  بـه  متروپلیتـن  سـالن  در  دیـروز   14:45
مسـابقات رفـت و توانسـت بـا نتیجـه 3 بـر یـک و بـا امتیازهای 25 
بـر 20، 19بـر 25، 25 بـر 22 و 27 بـر 25 برابـر حریـف خـود بـه 
پیـروزی برسـد. آنـدری زنوییـچ از روسـیه و فابریزیـو پاسـکوالی از 

ایتالیـا داوران ایـن دیـدار بودنـد.
 تیـم ایـران در ایـن بازی 53 امتیـاز از حمله، 16 امتیـاز از دفاع، 
5 امتیـاز از سـرویس و 30 امتیـاز از اشـتباهات حریـف بـه دسـت 
آورد. در مقابـل تیـم ژاپـن نیـز 56 امتیاز از حملـه، 4 امتیاز از دفاع، 
2 امتیاز از سـرویس و 22 امتیاز از اشـتباهات ایران به دسـت آورد. 
در ایـن آمـار شـاگردان لوزانـو اختـالف فاحشـی در دفاع نسـبت به 

ژاپـن دارند.
بـر اسـاس اعـالم فدراسـیون جهانـی والیبـال ایـن رقابت هـا از 
هشـتم خردادمـاه سـال 95 آغـاز شـده و تـا 16 خرداد مـاه به مدت 
9 روز ادامـه خواهـد داشـت. در مسـابقات انتخابی المپیـک 12 تیم 
حضـور دارنـد کـه تیـم ملـی والیبـال ایـران بـا تیم هـای اسـترالیا، 
چیـن، ژاپـن )میزبـان(، ونزوئـال، کانـادا، لهسـتان و فرانسـه بـرای 
سـهمیه المپیـک مسـابقه خواهـد داد.در پایان این مسـابقات »سـه 
تیـم اول ر قا بت هـای والیبـال انتخابـی المپیـک راهـی بازی های ریو 
می شـوند. اگـر در میـان سـه تیـم اول تیمی از آسـیا حضور داشـته 
باشـد، تیـم چهـارم )از هر قاره ای که باشـد حتی اگر آسـیایی( راهی 
المپیـک می شـود. اگـر هـم در میـان سـه تیـم اول تیمـی از آسـیا 
حضـور نداشـته باشـد، بهتریـن تیـم آسـیایی در هر رده ای کـه قرار 

داشـته باشـد راهـی المپیک می شـود.«

 اطالعات

سکه

10,010,000 ریال طرح جدید

10,0۳5,000 ریال طرح قدیم 

5,100,000  ریال نیم سکه 

ربع سکه  2,7۳0,000 ریال

یک گرمی 1,8۳0,000 ریال

طال

1,017,280 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,۳56,640  ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

۳4,740 ریال دالر آمریکا

۳9,000 ریال یورو

9,490 ریال درهم امارت

5,۳10 ریال  یوآن 

50,400 ریال پوند

خودرو

سمند LX  29,844,000 تومان

رانا LX  ۳۳,۳82,000 تومان

سوزوکی ویتارا  125,011,000 تومان

سایپا SE 111     20,270,000 تومان

75,800,000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   ۳8,010,000 تومان

لیفان X60  61,100,000 تومان

77,900,000 تومان   S5 جک

49,۳10,000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

15 تا ۳4 /آفتابی امروز

16 تا ۳۳ /آفتابی فردا

مدیـر تیم های ملی فدراسـیون 
بدنسـازی و پـرورش انـدام گفت: 
فدراسـیون بـا اعـزام سـه تیـم از 
تهـران بـه مسـابقات بین المللـی 
در سـال جـاری موافقـت کـرده 

ست. ا
به گـزارش سـایت فدراسـیون 
انـدام  پـرورش  و  بدنسـازی 
بـا  گفت وگـو  در  سـلطانی  رضـا 
خبرگـزاری  ورزشـی  خبرنـگار 
هیئـت  داشـت:  اظهـار  تسـنیم، 
بدنسـازی و پـرورش انـدام تهران 
از فدراسـیون درخواسـت حضـور 
را  بین المللـی  تورنمنـت   3 در 
داشـته که فدراسـیون هـم با این 

اسـت. موافقـت کـرده  امـر 
وی ادامـه داد: به دلیـل ازدیاد 
باشـگاه های بدنسـازی در تهـران 
ورزشـکاران  وجـود  طبـع  بـه  و 
در  توانمنـد  البتـه  و  عالقه منـد 
ایـن اسـتان، خیلـی از بدنسـازان 
راه  ملـی  تیـم  بـه  نمی تواننـد 
پیـدا کننـد. بـه همیـن دلیـل به 
یـک  کـه  گذشـته  سـال  ماننـد 
تیـم بـه مسـابقات روسـیه اعـزام 
شـد، امسـال سـه تیم مختلف به 

می رونـد. رقابت هـا 
مدیـر تیم های ملی فدراسـیون 
بدنسـازی و پرورش انـدام، گفت: 
کالسـیک  آرنولـد  مسـابقات 
بارسـلونا در مهـر مـاه، پیکارهای 
مسـتر المپیـای آماتوری روسـیه 
المپیـای  مسـتر  رقابت هـای  و 
آماتـوری هنگ گنـگ در آذرمـاه 
نفـرات  کـه  می شـوند  برگـزار 

چهارمـی  حتـی  و  سـوم  دوم، 
اوزان مختلـف تیـم  ملـی بـه این 

می شـوند. اعـزام  مسـابقات 
کـرد:  تاکیـد  سـلطانی 
فدراسـیون هـم دو رویـداد مهـم 

را در سـال جـاری پیـش رو دارد. 
خلیـج  المـاس  جـام  مسـابقات 
فـارس در مهـر مـاه بـه میزبانـی 
کشـورمان برگـزار می شـود که به 
دو نفـر برتـر رشـته های فیزیـک 
بادی بیلدینـگ کارت حرفـه ای  و 
همچنیـن  شـد.  خواهـد  اهـدا 
پیکارهـای قهرمانـی جهـان آبان 
مـاه بـه میزبانـی اسـپانیا برگـزار 

می شـود.

معضـل  خصـوص  در  وی 
بدنسـازی،  رشـته  در  دوپینـگ 
باشـگاه های  کـرد:  عنـوان 
بدنسـازی زیادی در سـطح کشور 
خصوصـا در تهران وجود دارند. به 

همیـن نسـبت تعداد ورزشـکاران 
زیـادی هم در این رشـته فعالیت 
می کننـد. متاسـفانه در ایـن بین 
عـده ای طمعـه افـراد سـودجویی 
کـه تعدادشـان هـم کـم نیسـت، 
ملـی  تیم هـای  مدیـر  می  شـوند. 
پـرورش  بدنسـازی و  فدراسـیون 
انـدام خاطرنشـان کرد: متاسـفانه 
شـاهد هسـتیم کـه ایـن روزهـا 
در باشـگاه های کشـور ایـن افـراد 

مکمل هـا و داروهـای غیرمجـاز را 
بـه جوانـان می فروشـند. بـا توجه 
بـه قانـون، فدراسـیون بدنسـازی 
باشـگاه های  بـر  نظـارت  حـق 
بدنسـازی را نـدارد و ایـن امـر بر 
عهـده کمیسـیون مـاده 5 ادارات 
اسـتان ها  جوانـان  و  ورزش  کل 

. ست ا
»دوپینـگ تبدیـل بـه معضلی 
ورزشـی  باشـگاه های  در  بـزرگ 
شـده اسـت.« وی بـا بیـان ایـن 
جملـه خاطرنشـان کـرد: تعدادی 
ایـن  حرفـه ای  ورزشـکاران  از 
رشـته،  علـم کافـی از ایـن مـوارد 
را دارنـد و می داننـد کـه چگونـه 
بایـد از مکمل هـا اسـتفاده کـرد؛ 
امـا افـراد تـازه کار و مبتدی هیچ 
اطالعـی از این مسـائل ندارد و به 

دام بزرگـی می افتنـد.
کل  ادارات  کـرد:  عنـوان  وی 
تعـدد  بـه  بنـا  جوانـان  و  ورزش 
خصوصـا  کشـور  باشـگاه های 
در تهـران و همچنیـن بـه دلیـل 
کمبود نیـروی انسـانی، نمی تواند 
موضـوع نظارت را بـه خوبی انجام 
بدهند. 3 هزار باشـگاه بدنسـازی 
و  می کنـد  فعالیـت  تهـران  در 
تعـداد کارمندان کمیسـیون ماده 
5 کمتـر از انگشـتان یـک دسـت 
شـرایط  ایـن  در  واقعـا  اسـت، 
امیـد  اسـت.  سـخت  نظـارت 
اسـت ایـن نظـارت به فدراسـیون 
سـپرده شـود و فدراسـیون هم از 
طریـق هیئت های اسـتانی بتواند 

کار نظـارت را انجـام بدهـد.

رضا سلطانی مدیر تیم های ملی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام:

دوپینگ و دو پینگی ها تبدیل به معضلی بزرگ 
در باشگاه ها شده است


