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نجات اقتصاد در گرو توسعه 
صادرات است

ایران؛ سرزمینی است پر از رشادت ها و حماسه های 
دل  در  حاضر  و همیشه  پهناور  ساز، کشوری  تاریخ 
تاریخ جهان که نمی توان آن را در چند خط و نوشته 
گنجاند چراکه هرقدر بیشتر در تاریخ آن پیش برویم 

دنیای وسیع تری را کشف خواهیم کرد.
بر اساس شواهد باستان شناسی بسیار متعدد، ایران 
آن  پیشینه  که  است  ساله  هزار  چند  تمدنی  دارای 
برمی گردد و دارای فرهنگ  از میالد مسیح  به قبل 
و تمدنی غنی و بسیار درخشان است که گاه کمتر 
شناخته شده اما با وجود این تاریخ غنی و کهن؛ ایران 
تاریخی به قدمت ۲۵۰۰ سال دارد، شاید تا به اینجای 
متن اگر هنوز هم همراه ما مانده باشید تصور کنید 
که با یک مطلب تاریخی مواجهه هستید و قرار است 
از تمدن ایران و سلسله های تاریخی مختلف برایتان 
هم  آن  و  دارد  دیگری  روی  ما  گزارش  اما  بگوییم 
رفتارهای ناهنجار اجتماعی همان مدعیان فرهنگ و 
تمدن، عشق، دوستی و احترام است که تمام آنچه را 
که جلوی دوربین و در صفحاتشان از آن دم می زنند 
رفتارهایی که گاه مشمئزکننده  پا می گذارند؛  زیر  را 
بوده اید و  این صفحات  دنبال کننده  اگر  اند و حتی 
را  نظرتان  مورد  بالگر  رفتارها  این  دیدن  از  قبل  تا 
رفتارهایی  چنین  مشاهده  از  بعد  می کردید  تحسین 

بالفاصله شخص مورد نظر را آنفالو خواهید کرد!
به  گریزی  گزارش  شروع  از  قبل  دهید  اجازه 
زندگی  پرده  پشت  خصوص  در  قبل  گزارش های 
بزنیم  اینفلوئنسرها  و  بالگرها  دروغین  الکچری 
الکچری ها  که  »وقتی  عناوین  با  که  گزارش هایی 
کودکان  بازی  می گذارند؛  معمولی ها  زندگی  به  پا 
کار  کودکان   / مادران!  کارگردانی  به  اینفلوئنسری 
 / میلیونی  کمپین های  دروغین،  جایزه های  مجازی؛ 
رنگی؛  صفحات  چتر  زیر  میلیونی  کالهبرداری های 
/   خط  اینستاگرام  در  دیزنی  پرنسس های  نماینده 
غذا  نام  به  جنونی  تبرج؛  و  اصیل  حجاب  باریک 
آفرین؟؛  حسرت  یا  اشتهاآور  فودبالگرها؛   / خوردن 
معمولی!  خانواده  شیوه  به  بالگرها  خارجی  سفر 
توسط  کاال  قاچاق  تا  همراه  تلفن  رجیستری  /  از 
اینفلوئنسرها« در خبرگزاری مهر منتشر شده است اما 
در این گزارش قصد داریم تنها و تنها به رفتارهایی 
که در ابتدای گزارش اشاره کوچکی کردیم بپردازیم.

افزایش  سبب  به  که  هستیم  وضعیتی  در  متأسفانه 
ویروس کرونا و بیکاری بسیاری از افراد از مشاغل 
اینستاگرام  فضای  در  روزمرگی  سیل صفحات  خود 
بر  را  تقصیرها  همه  نباید  اما  است  شده  زیاد  بسیار 
فرصت  که  زمانی  تا  چراکه  انداخت  کرونا  گردن 
کسب درآمد میلیاردی آن هم تنها به واسطه انتشار 
ریال  پرداخت یک  بدون  روزمرگی های بی هدف و 
مالیات در فضایی مانند اینستاگرام است چه کسی به 

سراغ مشاغل دیگر می روند!
عناوینی  با  روزمرگی  صفحات  آنقدر  متأسفانه 
فودبالگر،  استایل،  حجاب  استایل،  الیف  همچون 
خانوم و آقای فالن، بیوتی ها و غیره زیاد شده است 
که رقابت عجیبی هم بین خود این افراد برای ماندن 
در صدر جدول اخبار و تعداد دنبال کننده ها شکل 
گرفته است به طوری که اگر کمی نسبت به پشت 
پرده های حضور این افراد آگاهی داشته باشید خواهید 
دید که چه کارهایی می کنند، آنها که بچه دارند به 
فکر بارداری و زایمان بچه دوم هستند و همچنان از 
زایمان خود  از  بارداری و مراقبت های قبل  روزهای 
می گویند تا مخاطب کنجکاو ما او را دنبال کند و در 
به حالش،  باشد که »خوش  این جمله  پس ذهنش 

رو  دومی  نیومده؛  در  و گل  آب  از  اولش  بچه  هنوز 
باردار شده«؛ دیگری که بچه ای ندارد هرچه سریع تر 
پست های  و  می کند  انتخاب  خود  برای  را  همسری 
و  آشنایی  خاطرات  تعریف  به  تبدیل  اینستاگرامش 
ازدواج شأن با یکدیگر می شود؛ البته با چاشنی معرفی 
لباس، عکاس، برند جهیزیه و غیره؛ آن دیگری هم 
از داستان آشنایی نیست  اگر بچه ای ندارد و خبری 
سعی می کند با مهمانی های الکچری خود در صدر 

جدول اخبار و دنبال کننده بماند.
متأسفانه در مدت کوتاهی شاهد رفتارهای زننده ای 
چالش  با  مختلط  مهمانی های  هستیم؛  بالگرها  از 
به  غریب  و  عجیب  تبلیغات  مرد؛  و  زن  بین  رقص 
گونه ای که مواد خوراکی و غذایی را به شدت اسراف 
از ویدئوهایی که در  می کنند، »برای مثال در یکی 
داشت  هم  زیادی  بسیار  بیننده  اجتماعی  شبکه های 
عطاری  فروشگاه  به  تبلیغ  برای  نظر  مورد  بالگر 
خود  روی  و  سر  بر  را  محصوالت  تمام  و  بود  رفته 
کنندگان  دنبال  بلندی  بسیار  با صدای  و  می ریخت 
در  یا  کرد«،  می  ترغیب  آن  از  خرید  برای  را  خود 
موارد دیگری جشن گرفتن مهمانی های هالووین که 
افتاده است و  بین الکچری ها جا  چند سالی است 
به قول معروف از نان شب واجب تر شده است و با 
تزئینات شیک و پر زرق و برق و لباس هایی که قرار 
است  دار  خنده  بیشتر  اما  باشد،  ترسناک  است  بوده 
هالووین را جشن می گیرند آن هم بی آنکه بدانند چه 
پیشینه ای پشت این جشن است؛ فودبالگرها هم که 
دیگر از اسراف شأن که چشم بپوشیم مدام به دنبال 
فودکورت  در  فقط  که  اند  استوایی  میوه های  تست 
های باالی شهر تهران یافت می شوند و با آب و تاب 
برای شما  این میوه ها  از طعم و مزه  مقابل دوربین 
می گویند؛ عجیب و غریب هایی از این قبیل موارد هم 
حجاب استایل ها هستند که با آرایش های بسیار زیاد 
مدل های متفاوت شال و روسری را به شما آموزش 
سر  منزلشان  درون  از  عطسه  یک  با  یا  و  می دهند 
و هم  است  دار  در می آورند که هم خنده  از مشهد 
شأن این سفر را پایین می آورند؛ اینها تنها بخشی از 

رفتارهای زننده اینفلوئنسرهاست.
۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر برای شما یادآور چه عددی 
عددی  چنین  با  کشور  یا  استان  شهر،  چند  است؟ 
یک  در  بخواهید  اگر  را  جمعیت  این  می شناسید؟ 
نیاز  آزادی  استادیوم  چند  اندازه  به  بدهید  جا  مکان 
به  عدد  این  که  می کنید  فکر  هم  شما  اگر  دارید؟ 
باید بگویم که این عدد  لحاظ جمعیتی بزرگ است 
از بالگرهای سبک  تعداد دنبال کنندگان یکی  تنها 

زندگی ایرانی در اینستاگرام است.
صفحه  درون  که  جمیعت  این  می کنید  تصور  حتمًا 
اینفلوئنسرها جمع شده اند محتوای متفاوتی را دنبال 
می کنند اما باید بگویم خیر؛ اینچنین نیست این افراد 
خوش  از  استوری   ۳۰ تا   ۲۰ حدود  چیزی  روز  هر 
و گران  رنگی  لباس های  با  گذرانی یک زوج جوان 
قیمت و پیشنهادات خریدشان را می بینند، پست هایی 
را که همگی عکس های تکی و یا دو نفره آتلیه ای 
در  تولد  و  ازدواج  سالگرد  مختلف  جشن های  از 
سینی های  است،  مختلف  مکان های  و  رستوران ها 
الیک  را  فودبالگرها  غذاهای  لعاب  و  رنگ  خوش 
و  می کنند  شرکت  جشنواره هایشان  در  و  می کنند 
در  زیاد  موفقیت  آرزوهای  با  همراه  را  آن  حسرت 
که  می کنند  اقرار  و  می نویسند  برایشان  ها  کامنت 
آنها الگوی زندگی شأن هستند؛ بله واقعًا این اتفاق 

در فضای مجازی ما رخ می دهد!

زمانی  ها  هوم  سوئیت  و  بالگرها  کردن  دنبال 
خطرناک است که به وضوح می بینیم آنها الگوهای 
مخاطبانشان  و  شدند  زندگی  سبک  برای  بزرگی 
زندگی  در  را  آنها  زندگی  به جز  تالش می کنند جز 
آنها  که  لباس هایی  از  کنند،  پیاده  شأن  مشترک 
می روند  که  رستوران هایی  و  جشن ها  تا  می پوشند 
آنها  به  شبیه  را  شأن  عکس های  می کنند  سعی  و 
بگیرند و رفته رفته خودشان و زندگی شأن را تبدیل 
به یک کپی دسته چندمی از بالگر محبوبشان کنند 
بی آنکه حواسشان باشد چیزی که آنها بابتش پول 
تنها  نه  برای بالگر محبوب شأن  پرداخت می کنند؛ 
رایگان بوده بلکه درآمد هم داشته است و او مأمور 
یک  برگزاری  برای  سازی  مناسک  از  نوعی  است 
بالگرها  دیگر  بیان  به  دهد،  انجام  را  خاص  مراسم 
تا  سیر  تبلیغات  خاص  مهمانی  یک  برگزاری  برای 
به  و  انجام می دهند  را  برای مهمانی  نیاز  مورد  پیاز 
مهمانی  هم  و  کردند  درآمد  کسب  هم  ترتیب  این 
برای شأن رایگان تمام شده بنابراین بالگرها روز به 
روز پولدارتر خواهند شد؛ خانه بزرگ تر و لوکس تری 
خواهند گرفت و دنبال کننده به مرور می بیند هرچه 
تالش می کند بیشتر شبیه او باشد از او دورتر خواهد 
نخواهد  را  او  از  کپی سازی  توان  دیگر حتی  و  شد 

داشت.
و  رنگی  صفحات  علیه  افشاگری  که  است  چندی 
نقل محافل رسانه ای شده است  فعالیت شأن  نحوه 
و دیگر کمتر کسی است که نداند معرفی کاالهای 
مختلف توسط اینفلوئنسرها، مهمانی های الکچری و 
عکس های زیبایشان ویترینی از زندگی مجانی است 
و  کرده اند  دریافت  سنگینی  پول های  آنها  بابت  که 
و  گلی  گل  کارهای  میز  از  عکس هایشان  حتی 
نیفتاده  رنگی لک  قابلمه های  و  یکدست  ظرف های 
روتین  یک  تا  است  عکاسی  پروژه  یک  بیشتر  هم 
زیادی  مخاطبان  تصاویر  این  گفت  باید  زندگی؛ 
زندگی  جذابیت های  می دهد،  قرار  تأثیر  تحت  را 
بالگرهای رنگی رنگی آنقدر زیاد است که مخاطب 
دلش بخواهد حتی به اندازه دیدن یک عکس با آنها 
همراهی کند و دست آخر به خودش بگوید اصاًل چه 

زندگی ای  دارم چنین  دارد؟ من هم دوست  اشکالی 
حالت  از  دیگر  را  تبلیغات  نیز  بالگرها  باشم.  داشته 
زیرپوستی و یواشکی درآوردند و خیلی مستقیم کار را 

ادامه دادند و رفته رفته مبالغ را باال بردند.
بالگرها درآمدهای باالیی دارند؛ آنقدر باال که شاید 
حاذق ترین پزشکان و مهندسان هم از درآمد باالی 
تبلیغات  برای  متأسفانه  حتی  و  کنند  تعجب  آنها 
کارشان به این افراد پناه می برند؛ اینفلوئنسرها تنها 
میلیون   ۳۰ می توانند  دقیقه ای  چند  استوری  یک  با 
به  هم  فروشنده  خدمات  از  و  بزنند  جیب  به  تومان 
اینکه  بدون  هم  آن  کنند  استفاده  رایگان  صورت 
بالگرها  استراتژی  باشند؛  داشته  خاصی  تحصیالت 
باشند  تر  الکچری  هرچه  که  است  شکل  این  به 
طرفداران بیشتری را جذب می کنند و طرفدار بیشتر 
به معنی کسب درآمد بیشتر است حاال دانش آموزی 
را تصور کنید که باید سخت درس بخواند تا در یک 
شبانه  تالش  با  و  شود  قبول  خود  دانشگاه  و  رشته 
روزی یک پزشک و یا مهندسان و پژوهشگرانی را 
تصور کنید که روزانه در حال کار کردن هستند اما 
یکباره می بینند یک بالگر با چند عکس و درآمد یک 

روزشان به اندازه یک ماه آنهاست!
بخواهند  همه  جوان هایش  که  جامعه ای  سرنوشت 
این سوال  به  پاسخ  بود؟ در  بالگر شوند چه خواهد 
باید گفت جامعه ای را تصور کنید که نسل جوان آن 
برای رسیدن به درآمد بهتر به جای آنکه بخواهد برای 
مهندسی،  پزشکی،  مانند  مفیدتری  و  باالتر  مشاغل 
پژوهشگری و کسب دانش و مهارتی که خودش و 
جامعه علمی و آموزشی را ارتقا می دهد تالش کند، 
بودن کند چون  بالگر  را صرف  و جوانی اش  وقت 
تری  زودبازده  البته  و  تر  زحمت  و کم  بیشتر  درآمد 
خواهد داشت. آیا شما می توانید او را مجبور کنید که 

به جای این کار شبانه روز تالش کند؟
این  از  بسیاری  مشکالت  و  آفت  این  قطع  طور  به 
روی  دنبال  که  است  جامعه ای  سرنوشت  دست 

بالگرها خواهد شد.

رئیس اتاق کرمان با اشاره به مشکالت و تحوالت کالن اقتصاد، گفت: هر کشوری 
با اقتصاد صادرات محور، در عرصه جهانی موفق عمل کرده و به همین دلیل، نجات 

اقتصاد ایران نیز در گرو توسعه صادرات است.
سیدمهدی طبیب زاده، در نشست شورای مشورتی صادرات با بیان این مطلب افزود: 
عالوه بر وجود محدودیت های صادراتی در کاالها و بازارهای هدف، قوانین مشکل ساز 

داخلی و مسائل ارزی نیز مشکالت را دوچندان کرده است.
تجربیات  از  و  صادرات  حوزه  فعاالن  وسیع  دید  از  باید  داد:  ادامه  کرمان  اتاق  رئیس 

صادرکنندگان موفق بهره گرفت تا بتوان مسائل و مشکالت را برطرف کرد.
طبیب زاده، اظهار کرد: برای رونق اقتصاد استان باید بر صادرات تمرکز کرد و صادرات 

را متناسب با توان استان افزایش داد.
وی گفت: در حال حاضر صادرات ساالنه استان کرمان کمتر از ۳ میلیارد دالر است 

درحالی که به راحتی می توان این میزان صادرات را تا ۱۰ میلیارد دالر افزایش داد.
رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه ۱۲۹ شرکت در استان باوجود توانایی صادرات، با 
محدودیت هایی برای کاالهای صادراتی روبرو هستند، افزود: در بازار پسته با توجه به 

رقابت شدید در سطح جهان، نباید در داخل کشور نیز محدودیت ایجاد کرد.
طبیب زاده، اظهار کرد: این نشست با هدف بررسی مشکالت داخلی و مطرح کردن 
آن در سطح کشور تشکیل شده و اتاق کرمان نیز با تمام توان و جدیت به دنبال رفع 

مشکالت صادرکنندگان و انتقال نظرات صاحب نظران در سطح کالن کشور است.
مشکالت  حل  پیگیر  اتاق  گفت:  کرمان  اتاق  نایب رئیس  نشست  این  ادامه  در 
اقتصادی  امور  معاون  حضور  با  جلسه ای  در  منظور  همین  به  و  است  صادرکنندگان 

ریاست جمهوری مسائل صادرکنندگان را مطرح کردیم.
جلیل کاربخش، بیان کرد: در دولت جدید کارهای مثبتی برای توسعه صادرات در حال 
انجام است و معاون اول رئیس جمهور نیز جلساتی را به همین منظور برگزار کرده است.
وی با اشاره به اینکه تأمین مالی و بروکراسی اداری از موانع پیش روی صادرات است، 
بازار آزاد است و این  با  ادامه داد: مشکل اصلی صادرکنندگان تفاوت نرخ ارز نیمایی 

اختالف قیمت باعث ایجاد رانت و مشکالت زیادی شده است.
کاربخش تصریح کرد: پیش جلسه ستاد عالی پسته در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل 
شده و پیش نویس مصوبات آن آماده و منتظر تشکیل جلسه اصلی هستیم تا مصوبات 

نهایی اعالم شوند.
وی با تأکید بر اینکه تمام مشکالت صادرکنندگان را در سطح کالن مطرح می کنیم، 
بر  را  صادرکنندگان  باید  که  است  این  کشور  اقتصادی  موضوعات  از  یکی  گفت: 

واردکنندگان ارجح دانست زیرا صادرات موجب رونق تولید و اشتغال می شود.
بازرگانی  کارت های  با  صادرات  صادرکنندگان،  فعلی  مشکالت  از  یکی  افزود:  وی   
و صادرکنندگان  برای کشور  و  نمی کنند  ارزی  تعهد  رفع  افراد  این  که  است  اجاره ای 

باسابقه مشکل ایجاد می کنند.
در ادامه این نشست محمدعلی محمدمیرزائیان، محمدحسین اکبری و سید محمدرضا 
شکل گیری  خواستار  نیز  کرمان  اتاق  نمایندگان  هیئت  اعضای  موسوی،  ترابی 
در  نقدینگی  تأمین  صادرکنندگان،  اظهارنامه های  به  دادن  ارزش  برای  پیمان سپاری 
بازار پسته و تمدید مهلت تسهیالت بانکی، تعهدات ارزی و ارزیابی درست از بازارهای 

هدف شدند

رنگ قرمز از نقشه کرونایی استان 
کرمان محو شد

استان  کرونایی  نقشه  از  قرمز  رنگ  دیگر  بار  شده  اعالم  رنگ بندی  آخرین  براساس 
کرمان محو شد و در حال حاضر از ۲۳ شهرستان استان کرمان ۹ شهرستان انار، بردسیر، 
رابر، فهرج، ریگان، نرماشیر، فاریاب، کهنوج و منوجان در وضعیت آبی، ۱۱ شهرستان 
ارزوئیه، رودبار و قلعه  بافت،  کرمان، راور، کوهبنان، رفسنجان، بم، عنبرآباد، جیرفت، 
نارنجی  گنج در وضعیت زرد و سه شهرستان زرند، شهربابک و سیرجان در وضعیت 

کرونایی قرار دارند.
بر این اساس وضعیت شیوع کرونا در استان کرمان روند نزولی داشته و شرایط نسبت 
به هفته قبل بهتر است با این وجود  مسئوالن خطر را همچنان در کمین مردم دانسته 
و اعالم کردند با توجه به اینکه هنوز جمعیت زیادی از مردم استان کرمان هر دو دوز 
واکسن کرونا را تزریق نکردند احتمال شیوع مجدد کرونا در بزرگترین استان کشور زیر 

سایه سنگین ساده انگاری ها و کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی وجود دارد.
به گفته حمیدرضا رشیدی نژاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان تاکنون 66 درصد 
 ۹۰ تا   ۸۰ واکسینه شدن  تا  و  شدند  واکسینه  کرمان  استان  در  سال   ۱۲ باالی  افراد 

درصدی هنوز فاصله زیادی داریم.
استان  آمار  آخرین  به  اشاره  با  کرمان  علوم  پزشکی  دانشگاه  سعید صحبتی سخنگوی 
تا   ۱۹ کووید  بیماری  از  ناشی  میر  و  مرگ  و  بستری  مثبت  موارد  وضعیت  از  کرمان 
ظهر امروز اظهار داشت: در حال حاضر تعداد کل موارد بستری مثبت قطعی کرونا در 

بیمارستان های استان کرمان ۲۰۵ مورد است.
وی ادامه داد: از این تعداد ۱۱۰ مورد در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ۲7 مورد در 
حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۱6 مورد در حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، 
۵ مورد در حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم و 47  مورد در حوزه دانشکده علوم پزشکی 

سیرجان تحت درمان قرار دارند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به بستری ۲۲ بیمار جدید قطعی کرونا 
در بیمارستان های استان کرمان گفت: تعداد کل موارد بستری مثبت کرونا در استان از 

ابتدای شیوع کووید ۱۹، تاکنون به 4۳ هزار و ۱۹۲ مورد رسیده است

استان  در  آب  مصرف  نظام  گفت:  کرمان  اتاق  رئیس 
نیازمند بازنگری، بازبینی، بازمهندسی و بازطراحی جدی 

است.
نشست  هشتمین  و  شصت  در  طبیب زاده  سیدمهدی 
استان  خصوصی  بخش  و  دولت  گفت وگوی  شورای 
در  آب  مصرف  ازنظر  استان  دوم  رتبه  افزود:  کرمان، 
کشور پس از استان خوزستان، نشان دهنده عمق بحران 
چندان  و  است  کرمان  در  مصارف  و  منابع  مدیریت 

فاصله ای تا رسیدن به مرز بحرانی آب نداریم.
وی از نمایندگان مجلس درخواست کرد موضوع کمبود 
داد:  ادامه  و  کنند  پیگیری  استان  در  جدیت  با  را  آب 
برطرف کردن مسائل این حوزه، به یک نهضت جدی 
نیز  ایران  تدبیر آب  اندیشکده  و  تبدیل شده  استان  در 
ظرفیت خوبی برای کمک به اصالح قوانین و مقررات 

این بخش دارد.
ایران  تدبیر آب  اندیشکده  رئیس  این نشست  ادامه  در 
درصد   ۹۰ از  بیش  با  نتوانسته  ایران  کشاورزی  گفت: 
اقتصاد داشته  تأثیرگذاری در  مصرف آب کشور، نقش 
بسیار  بهره وری  و  توزیع مصرف  حوزه  این  در  و  باشد 

نامتوازن است.
سیداحمد علوی افزود: دولت به عنوان نظام تصمیم گیری 
اجرا  ابعاد  همه  در  را  دستوری  نظام  به راحتی  کشور 
می کند و درحالی که در واقعیت کارآمدی الزم را ندارد 

اما همواره توهم کارآمدی داشته است.
وی اظهار کرد: متأسفانه دولت برای ایجاد خودکفایی، 
به توسعه سطح زیر کشت پرداخته درحالی که این اقدام 
برابر   ۱۰ به اندازه  آب  که  هلند  مانند  کشوری  برای 

مصرف وجود دارد، مناسب است.
کشورها با قوانین مزاحم سقوط می کنند نه با جنگ و 

لشکرکشی

استاندار کرمان با اشاره به اینکه قوانین مزاحم و عدم 
قوانین، مشکالت  برخی  اجرای  برای  استانی  اختیارات 
قوانین  با  گفت: کشورها  می آورد،  وجود  به  را  بسیاری 
دست وپا گیر و مزاحم راحت تر سقوط می کنند تا اینکه 

جنگ و لشکرکشی بین المللی صورت گیرد.
استان  گفت وگوی  شورای  نشست  در  زینی وند،  علی 
تومان  میلیارد  هزار   46 حاضر  حال  در  افزود:  کرمان 
شهرک  تأسیس  الستیک سازی،  حوزه  در  طرح 
راه اندازی  لجستیک شرق کشور،  مرکز  نو،  انرژی های 
مرکز پالسمای خون و... در استان تعریف شده که به 
علت عدم تخصیص زمین و وجود مشکل در دریافت 

مجوز محیط زیست و آب، معطل مانده اند.
وی ادامه داد: برای فعال کردن منطقه ویژه جازموریان 
که می تواند تحول عظیمی را در منطقه ایجاد کند، نیاز 
ثانیه دارد که توانستیم این آب را  لیتر آب بر  به ۱۵۰ 
اما برای موارد مشابه،  از یک کشاورز خریداری کنیم، 

سازمان جهاد کشاورزی استان این اختیارات را ندارد.
آب  لیتر  یک  هر  کاهش  اینکه  بر  تأکید  با  وند،  زینی 
کشاورزی با حفظ امنیت غذایی مردم، عین عقل و ثواب 
ثبت  در حال حاضر ۹۰۰ محدوده  است، تصریح کرد: 
مزاحم  قوانین  برخی  دلیل  به  که  داریم  غیرفعال  شده 
استان  اقتصاد  چرخه  به  و  کرد  فعال  را  آنها  نمی توان 

بازگرداند.
استاندار کرمان بیان کرد: واگذاری اختیارات به استان ها 
طی طرحی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
ارائه شده و اگر اختیارات مربوط به معادن، آب و زمین 
برای  بودجه دولت  به  نیازی  بدهند، دیگر  استان  به  را 

اقتصاد استان نیست.
به  نسبت  رئیس جمهور  کرد:  اظهار  وند،  زینی  علی 
از  و  داده  نشان  حساسیت  بشدت  تشکیالت  گسترش 

استان ها  به  اختیارات  برخی  واگذاری  بر  دیگر  سوی 
تأکید دارد که این موارد بسیار مهم و ارزشمند هستند.

کاهش  کم آبی،  با  سازگاری  کرد:  خاطرنشان  وی 
برداشت غیرمفید از محصوالت کشاورزی و استفاده از 
آب برای صنایع سازگار با مناطق، برنامه قطعی و جدی 

استان است.
کردن  تبدیل  برای  کرمان  اتاق  از  کرمان  استاندار 
تولید  برای  تریبونی  به  گفت وگو  شورای  نشست های 
دانش و تولید محتوای ضروری برای استان و جمع بندی 
آنها قدردانی کرد و گفت: کتابچه شورای گفت وگو که 
شوراهای  جلسات  دستور  خالصه  شده  تهیه  به تازگی 
گذشته است که همه مدیران از آن به عنوان یک سند 
راهبردی برای شناخت اولیه مسائل مختلف استان مانند 
و...  دانش بنیان  متوسط  و  کوچک  صنایع  انرژی،  آب، 

استفاده کنند.
در ادامه این نشست، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
نیز گفت: اعمال برخی سیاست های نادرست هزینه های 

سنگینی را برای کشور ایجاد کرده درصورتی که آب باید 
به یک منبع ملی تبدیل شود و نگاه ها در این حوزه تغییر 
که  خبر  این  اعالم  پورابراهیمی، ضمن  کند.محمدرضا 
به زودی در دولت جدید تصمیمات خاصی برای افزایش 
اختیارات استانداران گرفته خواهد شد، پیشنهاد کرد: در 
حوزه آب گزارش شورای راهبردی استان نیز بررسی، با 
موارد مطرح شده در شورای گفت وگو تلفیق و درنهایت 

مصوبات کاملی برای اجرا ارائه شود.
وی با اشاره به اینکه یکی از مصوبات شورای راهبردی 
ادامه  مدیران استان، دسترسی به آب های ژرف است، 
داد: جذب منابع آبی باید منجر به ذخیره آب شود که 
در حال حاضر ذخیره و تولید محصول متناسب با این 

دسترسی ها نیست.
در این نشست گزارشی نیز از طرح های نیمه تمام حوزه 
کشاورزی استان و نیاز آنها برای تکمیل و بهره برداری 
جنوب  و  شمال  کشاورزی  جهاد  کل  مدیران  توسط 

استان ارائه شد.

نظام مصرف آب در استان کرمان نیازمند بازنگری است

سرنوشت جامعه ای که بالگرها را دنبال می کند چیست؟
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بانک مرکزی در بخشنامه ای که به شبکه صرافی های کشور 
ابالغ کرده است، ضمن تأکید بر تداوم روند تخصیص ارز 
شبکه  از  ۲۵گانه،  خدماتی  مصارف  با  اسکناس  به صورت 
متقاضیان  که  درصورتی  است  خواسته  کشور  صرافی های 
درخواست خرید ارز برای مصارفی، به جز مصارف تعریف شده 

در فهرست مذکور دارند، به بانک مرکزی اعالم کنند.
در  ارز  تخصیص  مرکزی،  بانک  ابالغیه  براساس 
سرفصل های خدماتی  شامل ارز مسافرتی، زیارتی، درمانی، 
هواپیمایی  شرکت های  هزینه  دانش آموزی،  و  دانشجویی 
در  شرکت  هزینه  ایرانی،  بیمه  شرکت های  هزینه  ایرانی، 
کارکنان  مزایای  و  حقوق  هزینه  خارجی،  نمایشگاه های 
برگزاری  ترانزیت،  رانندگان  ایران،  در  شاغل  خارجی 
جشنواره ها،  جوایز  اعطای  و  بین المللی  همایش های 
آزمایش های علمی و گواهینامه های بین المللی، خرید امتیاز 
پخش فیلم، فرصت مطالعاتی، حق عضویت و ثبت نام در 
سازمان های بین المللی و چاپ مقاالت علمی، شرکت های 
اعزام کننده زائران به عتبات عالیات و عمره مفرده، ثبت نام 
خارجی،  دعاوی  حق الوکاله  بین المللی،  آزمون های  در 
هزینه اشتراک شبکه های اطالعاتی، شرکت در دوره های 
امتحانات  در  شرکت  کشور،  از  خارج  پژوهشی  و  آموزشی 
کنسولی  خدمات  کشور،  از  خارج  تخصصی  و  علمی 
شرکت های  ارزی  هزینه های  خارجی،  سفارتخانه های 
مسافرتی و گردشگری، هزینه های حمل و ترانزیت و توزیع 
محموله های پستی و تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز 
تغییر  بدون  و  مأموریتی، کمافی السابق  ارز  و  اتباع خارجی 
ارز  میزان  اینکه  ضمن  دارد،  ادامه  ارز  فروش  شرایط  در 
مسافرتی و ارز موردنیاز برای شرکت در دوره های آموزشی 
و پژوهشی نیز از ۲۰۰۰ یورو به ۲۲۰۰ یورو افزایش یافته 

است.
در بخشنامه بانک مرکزی تصریح شده است صرافان صرفًا 
و  اعالمی هستند  در سرفصل های  ارز  تخصیص  به  مجاز 
در  متقاضیان  موردنیاز  خدماتی  سرفصل  که  درصورتی 
آمادگی  مرکزی  بانک  ندارد،  وجود  اعالمی  سرفصل های 
دارد مراتب را حسب اعالم کانون صرافان، بررسی و در این 

خصوص اقدام کند.
طی ماههای اخیر، بارها گزارش های مختلف از سوءاستفاده 
دالالن از ارز تخصیص یافته در سرفصل نامشخص خدماتی 
ملی  کارت های  از  استفاده  روش هایی همچون  با  بازار  در 
صرافی های  شبکه  از  ارز  این  خرید  برای  متعدد  اشخاص 
در  است.  شده  منتشر  غیررسمی  بازار  در  فروش  و  مجاز 
برخی از این موارد، حتی دالالن با اتوبوس، اقدام به انتقال 
افراد مختلف از سایر شهرها با هدف استفاده از کارت ملی 
و دریافت ارز از آنها به ازای پرداخت مبالغ جزئی، با هدف 
قیمت های  به  غیررسمی  بازار  در  ارز  فروش  و  سوداگری 
التهاب در  ایجاد  از علل  امر،  بودند که همین  باالتر کرده 
بازار ارز با هدف سوداگری و کسب سودهای نامتعارف در 

این بازار بود.
ایران طی ماههای اخیر،  بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
در  متقاضیان  ارزی  نیازهای  تأمین  مطلوب  روند  به  بارها 
کرده  اشاره  تجاری  ارز  و  اسکناس  به صورت  ارز،  بازار 
معامالت  توجه  قابل  رشد  گزارش ها،  این  براساس  است. 
معامالت  و  ارزی  بازار متشکل  در  اسکناس،  به صورت  ارز 
تاکنون،  جاری  سال  ابتدای  از  نیما،  بازار  در  تجاری  ارز 
نسبت به سال گذشته، به وضوح حاکی از وضعیت مطلوب 
برخی  در کشور، علی رغم  متقاضیان  ارزی  نیازهای  تأمین 

فضاسازی های روانی در این بازار است.

بخشنامه جدید بانک مرکزی 
برای ساماندهی بازار ارز

 ارز مسافرتی 22۰۰ یورو شد

 خودکشی دختر دانشجو ۲4 ساله پس از تهدید و انتشار تصاویر 
با  که  است  خبری  وی«  سابق  همسر  توسط  اش  خصوصی 
انتشارش در چند روز گذشته، مجددا یادآور سوء استفاده هایی 
شد که در سایه خال آگاهی عمومی انجام می شود و زنان که 
از  اغلب  هستند  استفاده هایی  سوء   چنین  تیررس  در  همواره 
به  احقاق حقوق ضایع شده شان  پیگیری  به جای  آبرو  ترس 

خود آسیب می زنند.
چندی پیش بود که خبر خودکشی دختر دانشجو ۲4 ساله در 
یکی از رسانه ها منتشر شد. والدین این دختر ادعا کرده بودند 
که دلیل خودکشی دخترشان تهدید از سوی همسر سابق او 
و انتشار تصاویر خصوصی اش در فضای مجازی بود؛ شرایطی 
از ترس  زنان و دختران  اغلب موارد  به نظر می رسد در  که 
آبرو و با فرض اینکه هیچ راه قانونی برای اثبات حقانیت آنها 
و خشونت فرد مقابل وجود ندارد و اگر هم باشد زمان بر بوده 
و امکان اثبات آن سخت است، به جای تالش برای پیگیری 

حقوق خود، اقدام به آسیب زدن به جسمشان می کنند.
اگرچه سوء استفاده های این چنینی از تصاویر و اطالعات افراد 
و انتشار آنها در فضای مجازی ربطی به جنسیت افراد ندارد اما 
در بیشتر موارد زنان به دلیل آسیب پذیری بیشترشان قربانیان 
اصلی این سوء استفاده ها هستند، حال آنکه در قوانین موجود 
برای چنین سوء استفاده هایی از تصاویر خصوصی تدابیری در 

نظر گرفته شده و قابل پیگیری هستند.
از زنان در  اما الیحه حفظ کرامت و حمایت   از سوی دیگر 
به  به ۱۰ سال  قریب  دولت  در  آن  تدوین  که  برابر خشونت 
وصول  اعالم  از  سال  یک  حدود  نیز  اکنون  و  انجامید  طول 

آن توسط مجلس شورای اسالمی می گذرد 
همچنان در مجلس شورای اسالمی در حال 
بررسی است و خبری از ارائه آن به صحن 

علنی مجلس نیست.
یا  از فعل  اعم  رفتار  این الیحه صراحتا هر 
ترک فعل که به جهت جنسیت یا موقعیت 
آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع 
شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا 
روان و یا شخصیت، حیثیت و یا محدودیت 
و یا محرومیت از حقوق و آزادی های قانونی 
وی شود را »خشونت« می داند و طبق ماده 
۳۱ آن هرکس با تهدید، تحریک، تشویق، تسهیل و یا آموزش 
یا با ایجاد موقعیت غیر قانونی موجب شود زنی به خود آسیب 
جسمی وارد کند، حسب مورد اگر مرتکب با علم به موضوع و 
قصد رفتار و نتیجه یا علم به نتیجه و با سوء استفاده از وضعیت 
در صورتی که  مزبور شود  اقدامات  مرتکب  آسیب پذیری زن 
دیگر  مورد  در  و   ۵ درجه  به حبس  فوت وی شود،  به  منجر 
آسیب ها به یکی از مجازاتهای درجه 6 و اگر مرتکب علم به 
موضوع و قصد رفتار را داشته ولی قصد نتیجه یا علم به آن 
را نداشته باشد در مورد فوت زن به حبس درجه 6 و در مورد 
دیگر آسیب ها به یکی از مجازاتهای درجه 7 محکوم می شود.

ماده 4۸ این الیحه نیز صراحتا اعالم می کند »کلیه مراجع 
قضایی و انتظامی واجد صالحیت در صورت مراجعه زنان برای 
از  خارج  و  فورا  مکلفند  قانون  این  موضوع  جرایم  از  شکایت 
نوبت پرونده تشکیل داده و تحقیق و رسیدگی را آغاز کنند«.

علیه  منع خشونت  برای  جامع  قانونی  اگرچه  اما  حال  این  با 
زنان وجود ندارد و تسریع در تصویب الیحه مذکور نیز برای 
زنان ضروری به نظر می رسد اما در مواردی نظیر سوء استفاده 
از تصاویر و انتشار عکس های خصوصی افراد قوانین خاصی 
موجود است که آگاه کردن زنان و دختران از این قوانین می 
این  شرایط  نظیر  شرایطی  در  تا  باشد  راهگشا  برایشان  تواند 
دختر دانشجو ۲4 ساله به جای آسیب رساندن به جسم خود به 

فکر دادرسی و احقاق حقوق برآیند.
سمیرا مقدسی وکیل پایه یک دادگستری و فعال حوزه زنان 
با اشاره به ماده ۹66 قانون مجازات اسالمی به ایسنا گفت: 
مطابق با این ماده هر گاه کسی دیگری را به هر نحو  به قتل 

یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت 
به خود یا بستگان او تهدید کند،  اعم از اینکه به این واسطه 
تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده 
از  زندان  یا  )74( ضربه  تا  به مجازات شالق  باشد،  نکرده  یا 

دوماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
که  فردی  جنسیت  اینکه  از  فارغ  بنابراین  داد:  ادامه  وی 
یا  است  زن  و  چیست  شده  منتشر  تصاویرش  یا  و  اطالعات 
مرد، تهدید به انتشار این اطالعات جرم است. تهدید به انتشار 
تقاضا  واسطه  این  به  مجرم  اینکه  از  اعم  اسرار  و  اطالعات 
و  است  مطلق  جرم  خیر،  یا  باشد  داشته  هم  پولی  یا  کاری 
تا دو  از دو ماه  یا  تا 74 ضربه شالق  با نظر قاضی  متناسب 

سال زندان مجازات دارد. 
به گفته این وکیل دادگستری، بنابراین صرف تهدید به انتشار 
اطالعات یا تصاویر و یا قتل و ضرر نفسی، خود، جرم محسوب 

می شود خواه این تهدید عملی شود و خواه عملی نشود. 
وی همچنین به ماده ۱7 قانون جرائم رایانه ای نیز اشاره کرد و 
گفت: مطابق با این ماده »هر کس به وسیله سامانه های رایانه 
ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی 
یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر 
کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به 
ضرر یا عرفًا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز 
تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون  
ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. البته جزای نقدی 
 ۲ احتماال  پولی  تعزیری  مجازات  افزایش  جدید  قانون  طبق 

برابر شده است.
به  افراد  که  شخصی  تصاویر  انتشار  اینکه  بیان  با  مقدسی 
عمومی  به صورت  خود  مجازی  در صفحات  آگاهانه   صورت 
منتشر می کنند جرم محسوب نمی شود، خاطر نشان کرد: اگر 
فردی تصاویر و یا اطالعاتش را در فضای مجازی منتشر کند، 
این تصاویر و اطالعات از حالت محرمانگی خارج می شود و 
انتشار آنها توسط دیگران جرم محسوب نمی شود. بنابراین در 
این شرایط صرفا اگر از تصاویری که به صورت عمومی منتشر 
شده اند استفاده نامطلوب و یا سوء استفاده شود و برای مثال 
مستهجن  تصاویر  به  تبدیل  مختلف  به طرق  را  این عکسها 
کنند و یا از طریق آن عکسها اقدام به کالهبرداری کنند، این 
امر جرم محسوب می شود. بنابراین اگر ما اطالعات خصوصی و 

تصاویر خود را به صورت عمومی منتشر کنیم و دیگران نیز 
این تصاویر و اطالعات را باز نشر کنند جرم محسوب نشده و 

مشمول ماده ۱7 قانون جرایم رایانه ای نمی شود. 
و  تصاویر  انتشار  اگر  دیگر  سوی  از  حقوقدان،  این  گفته  به 
اطالعات خصوصی افراد از طریق چاپ و یا انتشار سی دی و 
یا  دی وی دی باشد نیز می توان این جرم را از طریق قانون 

مجازات اسالمی پیگیری کرد. 
این فعال حوزه زنان با تاکید بر اینکه افراد باید سریعا پس از 
انتشار تصاویر خصوصی خود توسط سوء استفاده  تهدید و یا 
روند  درباره  کنند،  مراجعه  فتا  پلیس  به  پیگیری  برای  گران 
پیگیری این جرائم توضیح داد: اینکه افراد سریعا و در مدت 
کوتاهی پس از تهدید و یا سوء استقاده از اطالعات و تصاویر 
تا  است  مهم  بسیار  کنند  مراجعه  فتا  پلیس  به  خود  شخصی 
اگر  کرد.  پیگیری  و  آوری  جمع  را  مدارک  بتوان  سرعت  به 
افراد سریعا رجوع کنند احتمال پیگیری فرد خاطی و رسیدن 
ظرف  که  نیست  اینطور  حال  عین  در  اما  باالست  نتیجه  به 
یک هفته شخص خاطی محکوم شود چراکه پروسه پیگیری 
توسط پلیس فتا در شهرهای بزرگ مثل تهران شاید یک الی 
سه ماه و در دادسرا یک الی سه ماه و در دادگاه نیز یک الی 

سه ماه طول بکشد. 
پیگیری  لزوم  بر  تاکید  خود ضمن  پایان سخنان  در  مقدسی 
این  تکرار  از  جلوگیری  برای  چنینی  این  استفاده های  سوء 
تعیین شده چنین جرایمی  بازدارندگی مجازات  درباره  جرائم، 
نیز تصریح کرد: در مواقعی که قاضی مجازات را جزای نقدی 
یا مجازات حبس تعزیری تعیین می کند که  تعیین می کند و 
این  می رسد  نظر  به  دارد،  را  نقدی  جزای  به  تبدیل  قابلیت 
از مجازات هایی که  باید  بازدارندگی باالیی ندارد و  مجازات 
استفاده  می کند  محروم  اجتماعی  حقوق  از  را  مجرم  شخص 
شود تا بازدارندگی این جرائم باال رود. طبق اصالحیه قانون 
اینکه  برای  قضات  دست  گذشته،  سال  در  اسالمی  مجازات 
مجازات تکمیلی در نظر بگیرند باز است. برای مثال اگر حرفه 
مرتکب  و  شود  می  انجام  اینترنت  بستر  در  فردی  شغل  و 
جرایمی شده است، قاضی می تواند به طور کلی از شغل آن 
انجام خدمات عمومی  به  را  اینکه فرد  یا  فرد ممانعت کند و 
رایگان الزام کند تا هم اصالح مجرم و هم بازدارندگی بهتری 

در پی داشته باشد.

با  قانونی  زیر سن  ازدواج دختران  درباره   یک حقوقدان 
بیان این که بحث ازدواج به خصوص در مناطق دورافتاده 
و به دلیل نیاز مالی خانواده دختر که معموال به این دلیل 
نیست گفت: در یک  قانون پذیر  ازدواج صورت می گیرد، 
کالم، تنها آموزش، تربیت و رفع مشکالت مالی می تواند 

جلوی ازدواج کودکان را بگیرد.
عبدالصمد خرمشاهی ، در واکنش به خبر شکسته شدن 
با   ۱4۰۰ بهار  در  ساله   ۱4 تا   ۱۰ دختران  ازدواج  رکورد 
توجه به آمارهای مشابه فصلی طی دو سال اخیر گفت: 
تغییرات  زمان  طول  در  مدنی  قانون  در  ازدواج  شرایط 
خاطر هم همیشه  به همین  گذاشته  پشت سر  را  زیادی 
احوال  و  اوضاع  با  متناسب  باید  قوانین  که  شده  عنوان 
زمانه باشند. در ماده ۱۰4۱ قانون مدنی عنوان شده بود 
که نکاح قبل از بلوغ ممنوع است بعدها در سال ۱۳7۰ 
تبصره ای قرار داده شد که عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه 
ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح است.
وی افزود: در همان سال اصالحیه ای قرار دادند که نکاح 
به  باشد موقوف  بلوغ رسیده  به سن  اگر چه  باکره  دختر 
یا جد پدری  پدر  اوست و هرگاه  یا جد پدری  پدر  اجازه 
او  اجازه  کند،  مضایقه  اجازه  دادن  از  موجه  علت  بدون 
کامل  معرفی  با  می تواند  دختر  صورت  این  در  و  ساقط 
شرایط  رعایت  و  کند  ازدواج  او  با  می خواهد  که  مردی 
اخذ  از  داده شده پس  قرار  بین آن ها  نکاح و مهری که 
و  مراجعه  ازدواج  دفتر  به  خاص  مدنی  دادگاه  از  اجازه 

نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند.
این حقوقدان با بیان این که بحث ازدواج به خصوص در 
که  دختر  خانواده  مالی  نیاز  دلیل  به  و  دورافتاده  مناطق 

قانون پذیر  می گیرد،  ازدواج صورت  دلیل  این  به  معموال 
نیست گفت: بسیاری از ازدواج های دختران زیر ۱۳ سال 
بدون مراجعه به دادگاه صورت می گیرد و ضمانت اجرایی 
هم ندارد و عامل اصلی آن هل فقر فرهنگی و فقر مالی 
است. چطور دختری که هنوز به سن رشد نرسیده هرچند 
می تواند  می شود  تلقی  بالغ  قانونی  و  فقهی  لحاظ  از 
زندگی مشترک  برای  و  را تشخیص دهد  مصلحت خود 

آمادگی داشته باشد؟
خرمشاهی با بیان این که اکثر دختران زیر ۱۳ یا حتی زیر 
۱۵ سال درک درستی از هدف ازدواج و زندگی مشترک 
کشور  از  بعد  ما  که  می دهد  نشان  آمارها  گفت:  ندارند 

را  سال  و  سن  کم  دختران  ازدواج  آمار  بیشترین  گینه، 
باال است  آمار طالق در کشور ما  از طرفی هم  داریم و 
ارتباط  هم  به  مقوله  دو  این  که  می دهد  نشان  این  و 
انجام نشده طبیعتا  با تفکر  ازدواجی که  تنگاتنگی دارند. 
تبعات منفی دارد و به سرعت موجبات طالق و اختالف 

پیش می آید.
وی با تاکید بر قانون پذیر نبودن ازدواج کودکان تصریح 
قضیه  این  با  دادگاه ها  که  می کنیم  مشاهده  کمتر  کرد: 
برخورد کرده باشند و محاکم هم قصد کمک به خانواده 
دو طرف را دارند و تابع فرهنگ منطقه موردنظر هستند 
در  ما  مشکل  گفت  باید  و  نمی گیرند  سخت  آن چنان  و 

هم  را  قوانین  شدیدترین  شما  نیست.  قانون  حوزه  این 
درنظربگیرید باز هم مقتضیات دیگری در مناطق مختلف 
وجود دارد که توجهی به این قضیه نمی شود و در این جا 
در  می یابد.  دوچندان  اهمیتی  مالی  مسائل  و  فرهنگ 
واقع در این ازدواج ها معامله ای صورت می گیرد و موارد 
استثنایی وجود دارد که دختر ۱۳-۱4 ساله عاشق پسری 
می شود و دوست دارد با او ازدواج کند که آن هم منطقی 

نیست.
این حقوقدان در پایان گفت: در یک کالم، تنها آموزش، 
ازدواج  جلوی  می تواند  مالی  مشکالت  رفع  و  تربیت 
کودکان را بگیرد و باید گفت آمار باالی ازدواج کودکان 
نمی تواند حاکی از یک وضعیت فرهنگی سالم باشد و با 

وضع قوانین نمی توان اوضاع را سر و سامان داد.
که  آمار  مرکز  سوی  از  شده  منتشر  اخیر  آمار  با  مطابق 
دختران  ازدواج  تعداد  است،  جاری  سال  بهار  به  مربوط 
۱۰ تا ۱4 ساله در بهار ۱4۰۰ با حدود ۳۲ درصد رشد در 
آمار مشابه خود در بهار سال گذشته به ۹7۵۳  با  قیاس 
ازدواج  فصلی  آمار  این  دیگر  سوی  از  و  رسیده  ازدواج 
برای این بازه سنی از دختران با توجه به آمارهای مشابه 
فصلی طی دو سال اخیر باالترین تعداد را نشان می دهد.

تا ۱۹  آمار،  4۵ هزار و ۵۲۲ دختر ۱۵  با همین  مطابق 
حالی  در  این  و  کرده اند  ازدواج   ۱4۰۰ بهار  در  نیز  ساله 
ثبت  ازدواج های  به  مربوط  تنها  مذکور  آمار  که  است 
رسمی شده در سازمان ثبت احوال کشور است و به گفته 
کارشناسان اغلب ازدواج کودکان ثبت نشده و همین امر 

منجر به نبود آمار دقیق در این حوزه می شود. 

استاندار کرمان خطاب به مسئولین گفت: با ابهام و دو پهلو 
از  بهتر  باشد  داشته  تلخی  اگر هم  و صداقت  نکنید  صحبت 

بالتکلیفی افراد است.
“علی زینی وند” پیش از ظهر پنجم آذرماه در شورای اداری 
منطقه  این  وجهی  چند  های  ظرفیت  تبیین  به  باغین  شهر 
پرداخت و گفت: بخشی از سر ریز جمعیت شهر کرمان را می 

توان به شهر باغین سوق دهیم.

وی با اشاره به کشتارگاه صنعتی تینا پروتئین اظهار کرد: این 
باید مشکل آب  واحد جزو مدرن ترین کشتارگاه ها است و 

شرب و آسفالت آن تعیین تکلیف شود.
جزو  را  منطقه  این  اسب  پرورش  مرکز  کرمان  استاندار 
مشکالت  از  بخشی  کرد:  بیان  و  دانست  کشور  مهم  مراکز 

با تصمیمات کارشناسی قابل حل هستند.
وی بر لزوم بازسازی و ساماندهی گلزار شهدای باغین قبل 

از دهه فجر تاکید کرد و افزود: شهرداری قبل اجرای طرح 
به  ترافیک شهرستان  در شورای  را  آنها  ورودی شهر،  های 

تصویب رساند.
زینی وند با اشاره به دو پایگاه نظامی در منطقه باغین گفت: 

باید باید به زیرساخت های این دو مرکز  کمک کنیم.
وی در واکنش به مطالبه مردم در زمینه ارتقای شهر باغین به 
بخش گفت: مقرر شد مطالعات کشوری آن انجام و براساس 
این منطقه به بخش تبدیل شود  مقررات تقسیمات کشوری 

ضمن آنکه ما با موضوع ارتقاء آن به بخش موافقیم.
با مردم  بیان کرد: متاسفانه مسئولین شفاف  استاندار کرمان 
ندارد،  شدن  اجرا  قابلیت  کاری  وقتی  و  کنند  نمی  صحبت 

صریح به مردم اعالم کنید تا انتطار بی خودی ایجاد نشود.
صحبت  پهلو  دو  و  ابهام  با  گفت:  مسئولین  به  خطاب  وی 
نکنید و صداقت اگر هم تلخی داشته باشد بهتر از بالتکلیفی 

افراد است.
به گزارش ایسنا، “محمدمهدی زاهدی” نماینده مردم کرمان 
و راور در مجلس شورای اسالمی نیز در این جلسه با تبیین 
ظرفیت های این منطقه گفت: اطراف باغین، صنایع بزرگی 

دارد و دارای جمعیت خوبی است.
وی با اشاره به اینکه باغین می تواند به بخش تبدیل شود؛ 
تصریح کرد: پیرو قول مساعدی که استاندار دادند، مسووالن 
امر  این  تحقق  برای  نیز  فرمانداری  و  باشند  پیگیر  باغین 

تالش کند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی اضافه 
تاثیر  نیز  کرمان  پیشرفت  در  تواند  می  باغین  پیشرفت  کرد: 

زیادی داشته باشد.
در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده  پورابراهیمی”  “محمدرضا 
را  منطقه  باغین  جلسه  این  در  نیز  اسالمی  شورای  مجلس 
صنعتی  منطقه  باغین  گفت:  و  دانست  کشاورزی  و  صنعتی 

کرمان محسوب می شود و این مهم قابل توسعه است.
توسعه  برای  اخیر  سال  دو  های  پیگیری  به  اشاره  با  وی 
هزار  حدود  کرد:  اظهار  منطقه  این  صنعتی  های  ظرفیت 
دستور  در  باهنر  شهید  مس  در  توسعه  طرح  تومان  میلیارد 

کار است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی کشتارگاه 
صنعتی تینا پروتئین را یک مجموعه بسیار مهمی دانست و 
تصریح کرد: دو سال پیش مقرر بود این مجموعه مورد بهره 
این مهم  ارز  نرخ  نوسانات  به  توجه  با  اما  قرار گیرد  برداری 
به  کشوری  و  استانی  مسئولین  همکاری  با  و  نشد  محقق 

دنبال رفع مشکالت این مجموعه هستیم.
اولویت  مهمترین  را  جوانان  اشتغال  و  اقتصادی  توسعه  وی 
خود برشمرد و اظهار کرد: طرح بزرگ الستیک فوق سنگین 
هزار   7 حدود  و  است  شدن  اجرا  حال  در  باغین  منطقه  در 
هفته  و  داشت  خواهد  بر  در  گذاری  سرمایه  تومان  میلیارد 
حدود  اشتغال  زمینه  و  است  شده  تحویل  آن  زمین  گذشته 

هزار نفر ایجاد می کند.
پورابراهیمی با بیان اینکه پیگیری های برای ارتقای منطقه 
باغین به بخش داشتیم، تاکید کرد: باغین در آینده بزرگترین 

منطقه صنعتی استان خواهد شد.

ازدواج کودکان قانون پذیر نیست

استاندار کرمان خطاب به مسئولین:

با صحبت های مبهم، مردم را در بالتکلیفی نگذارید 
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