معاون اول رئیس جمهور:

رهبر انقالب در دیدار طالب حوزه
های علمیه تهران مطرح کردند:

فساد در برخی از
سطوحی که انسان
تصور نمی کند ،رسوخ
کرده است

تا ایجـاد یـک تشکیالت
مدیریتی اسالمی خیلی
فاصله داریم
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هفته نامه سیاسی و اجتماعی استان کرمان

سرمقاله

مهدی سیاووشی:

شهردار خوب

عدم آشنایی

سجاد صفاهانی زاده

بعــد انتخابــات شــورای شــهر یکــی از مهمتریــن مســائلی
کــه بــا آن روبــرو هســتیم انتخــاب شــهردار است،شــهردار
خــوب و شــهرداری ،کــه حداقــل دارای 70درصــد ِویژگــی
هــای اســتاندارد شــهردار بــودن را ،داشــته باشــد شــهردار
بــه تعریــف لغــوی کســی اســت کــه شــهر را در اختیــار دارد
درســایر کشــورها معمــوال شــهرداران از همــه حیــث بــر ســایر
قــوای سیاســی ارجحیــت دارنــد و مــردم بیشــتر شــهردار خــود
را مــی شناســند تــا فرمانــدار یــا والــی یــا نماینــده خــود را.
شــهردار بایــد کســى باشــد کــه هــدف مدیریــت شــهرى
را توســعه بدانــد ،نــه عمــران و نــه ارائــه خدمــات بیشــتر
توســعه بــا مشــارکت مــردم امکانپذیــر خواهــد بــود و توســعه
بــا آگاهــى و دانایــى مــردم نســبت بــه حقــوق شــان و
تکالیــف شــان در قبــال اداره امــور شــهر محقــق مــى شــود.
شــهردار منتخــب شــورا میبایســت بــه مدیریــت
شــهروند محــور بــاور داشــته باشــد و ســازمان هــای
شــهردارى را بــا ایــن بــاور ســاماندهى کنــد.
بنابرایــن بایــد بتوانــد به ســهولت بــا مردم ارتبــاط برقــرار کند و
نــه به گونــه ا ى عوام فریبانه .میبایســت با ســازماندهى مناســب،
امــکان آگاهــى از نظریــات و دیــدگاه هــاى واقعــى مــردم فراهــم
گــردد و شــهر در چارچــوب خواســته هاى مــردم مدیریت شــود.
شــهردار میبایســت هــم دارای تجربــه کافــی در امــور شــهری
باشــد وهــم قــدرت وپویایــی الزم بــرای ایــن مقولــه را دارا
باشــد ،چــرا کــه اســتفاده از جوانــان بــدون داشــتن تخصــص
واســتفاده از بازنشســته گان کــم انگیــزه هــر دو محکــوم بــه
شکســتند .افــراد اجتمــاع گریــز ومنــزی در انتقــاد وانتقــاد
پذیــری هرگــز نمــی تواننــد موفــق باشــند ،حتــی اگــر ایــن
افــراد عــدم حضــور خــود را در جریانــات شــهر ناشــی از
عــدم اعتقــاد بــه عملکــرد گذشــته بداننــد بــازم هــم ایجــاد
اشــکال میکننــد و بدتــر از آن عــدم اســتقالل نظــر شــخصی
و وابســتگی بــه شــهرداران گذشــته ،مــی تواننــد نقطــه تاریکــی
در کارنامــه افــراد باشــد پــس شــورا بایــد در انتخــاب خــود
بــرای شــهردار بــه ایــن چنــد نکتــه توجــه اساســی کننــد.

مردم از جاذبه های
گردشگری

علیرضا رزم حسینی:

دوران طالیی فرهنگ کرمان

اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینکــه بیــش از  40اثــر تاریخــی در اســتان کرمــان
در حــال مرمــت و بــاز ســازی اســت ،گفــت :شــش خانــه قدیمــی در شــهر
کرمــان در حــال بازســازی اســت ،بــا بازســازی ایــن خانــه هــا بــه عنــوان
مرکــز اقامتــی ،ظرفیــت هتلینــگ اســتان کرمــان افزایــش پیــدا کنــد.

صفحه 6

محمد بطحایی:

محسن اکبرپور ،مربی دو و میدانی
در گفت و گو با سیاست روشن:

پس از اتمام دوران محرومیت،
رکوردهای باورنکردنی از
ابارقی خواهید دید
صفحه 7

استقرار تدریجی

رتبه بندی معلمان
از سال آینده

صفحه 6

امیدوار به امید

آبـهای ژرف

پدرام محمدی

محمد برشان
صفحه 3

صفحه 8

آگهی مرحله دهم سال  (1396منطقه یک کرمان )

هيــات موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي
اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي
(( آگهــي موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آئيــن
نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي و اراضــي
و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي ))
در اجــرای مــواد مذکــور بدینوســیله امالکــی کــه
برابــر اراء هياتهــای حــل اختــاف موضــوع قانــون

تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي
فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي ناحیــه
یــک كرمــان تقاضــای ثبــت انهــا پذیرفتــه و ادامــه
عملیــات ثبتــی انهــا مطابــق قانــون مذکــور تجویــز
گردیــده اســت بــه ترتیــب شــماره پــاک فرعــی از
اصلــی و بخــش محــل وقــوع ملــک و مشــخصات
مالــک یــا مالکیــن ( متقاضیــان ثبــت ) واقــع

در بخشــهای (  ) 8-4-1ثبتــی شهرســتان کرمــان
بشــرح ذیــل اگهــی میشــود تــا در صورتــي كــه
شــخص یــا اشــخاصی نســبت بــه صــدور ســند
مالكيــت متقاضيــان اعتراضــي داشــته باشــند بتواننــد
از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه
اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم ....
ادامه در صفحه 4

صفحه 5
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سیاسی
خبر
علی اکبر صالحی:

هیچ تعهدی فراتر از برجام را
نمی پذیریم

معــاون رئیــس جمهــوری و رئیــس ســازمان
انــرژی اتمــی گفــت کــه بارهــا مســئوالن
کشــوری اعــام کــرده انــد کــه ایــران
هیــچ تعهــدی فراتــر از چیــزی را کــه
در قــرارداد پادمــان ،برجــام و پروتــکل
الحاقــی وجــود دارد ،نخواهــد پذیرفــت.
ایرنــا /علــی اکبــر صالحــی روز دوشــنبه
در حاشــیه جلســه شــورای اداری اســتان
البــرز در گفــت وگــو بــا خبرنــگاران ،تاکیــد
کــرد :رفــع مســائل بــا عقالنیــت ،برجــام
را پــا برجــا نگــه خواهــد داشــت و تــداوم
آشــفتگی سیاســی آمریــکا ،بــدون شــک
دنیــا را بــا آشــفتگی مواجــه خواهــد کــرد.
وی در خصــوص موضوعــات مطــرح شــده درباره
ریختــه شــدن ســیمان در راکتــور ،گفــت :ایــن
موضــوع مطــرح شــده کــه در مخــزن اصلــی
راکتــور و قســمت باالیــی آن ســیمان ریختــه
شــده اســت ،امــا ایــن موضــوع صحــت نــدارد
و در نقطــه ای کــه ادعــا شــده نیســت.
وی بیــان کــرد :در یــک ســری از لولــه
هایــی کــه خــارج کــرده بودیــم بــه ســبب
اینکــه بــه درد نمــی خــورد ،ســیمان ریختــه
شــده ،امــا مشــابه آن لولــه هــا را داریــم و در
بخــش اصلــی راکتــور ســیمان نریختــه ایــم.
رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی گفــت :بــا
حضــور خبرنــگاران موافــق و مخالــف،
خارجــی و داخلــی ایــن مهــم هفتــه آینــده
رصــد خواهــد شــد و ســوژه ســازی و
تخریــب در ایــن خصــوص ارزش نــدارد.
معــاون رئیــس جمهــوری تصریــح کــرد :امیــد
اســت ابتــدای هفتــه آتــی ایــن مســاله بــرای
ملــت مشــخص شــود و مــن نیــز بــه عنــوان
فــردی کــه توفیــق خدمــت رســانی بــه مــردم
را داشــته ام ،مــی دانــم کــه برجــام کار
بزرگــی بــوده و بــه نفــع ملــت ایــران اســت.
صالحــی اظهارکــرد :قــرارداد  8و نیــم میلیــارد
دالری کــره جنوبــی بــا ایران در خصــوص تامین
اعتبــارت پــروژه هــا بســته شــده و قرادادهــای
دیگــر بــا ســایر کشــورها در حــال انجــام اســت.
رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی بــا تاکیــد بــر
اینکــه دولــت جدیــد امریــکا درصــدد ایجــاد
خدشــه در برجــام اســت ،گفــت :ایــران بــه تمام
تعهــدات خــود پایبنــد بــوده و آژانــس بیــن
المللــی انــرژی اتمــی تنهــا مرجعــی اســت کــه
مــی توانــد در ایــن خصــوص اظهــار نظــر کنــد.
وی افــزود :آنهــا در حــال تحریک کــردن آژانس
هســتند کــه در ایــن خصــوص آقــای ظریــف
وزیــر امــور خارجــه بالفاصلــه نامــه نوشــته و
تذکــرات الزم را بــه آن هــا ابــاغ کــرده اســت.
صالحــی تصریــح کــرد :مــا آغــاز کننــده
نقــض برجــام نخواهیــم بــود و در صــورت
نقــض توســط طــرف مقابــل تصمیــم هــای
الزم در ایــن خصــوص اتخــاذ خواهــد شــد.

پیام تبریک رئیس جمهور به
دکتر محمدعلی نجفی

رییس جمهور در پیامی به دکتر محمد علی
نجفی  ،انتخاب وی از سوی شورای شهر تهران
به سمت شهردار تهران را تبریک گفت.
متن پیام تبریک حجت االسالم و المسلمین
دکتر حسن روحانی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
جنــاب آقــای دکتــر محمدعلــی نجفــی
انتخــاب شایســته و قاطــع جنابعالــی از
ســوی شــورای محتــرم اســامی شــهر
تهــران بــه ســمت «شــهردار تهــران» را
کــه بیانگــر کارآمــدی و ســوابق ارزشــمند
شــما در ســطوح بــاالی مدیریتــی و اجرایــی
اســت ،صمیمانــه تبریــک میگویــم.
امیــدوارم در پرتــو بهرهمنــدی از خــرد
جمعــی ،تدابیــر توســعه محــور و نیــز همــکاری
مؤثــر شــهرداری و دولــت در چارچــوب
قوانیــن و مقــررات ،شــاهد همافزایــی
بیشــتر در ســاماندهی امــور پایتخــت
کشــور و تبدیــل آن بــه شــهری توســعه
یافتــه بــا مؤلفههــای فرهنــگ اســامی و
ایرانــی بــرای تمامــی شــهروندان باشــیم.
توفیــق روزافــزون شــما را در انجــام وظایــف
محولــه و خدمــت بــه مــردم شــریف
تهــران از خداونــد بــزرگ مســألت دارم.
حسن روحانی
رییس جمهوری اسالمی ایران
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معاون اول رئیس جمهور:

فساد در برخی از سطوحی که انسان
تصور نمیکند ،رسوخ کرده است
معــاون اول رئیــس جمهــور گفــت :کســانی
کــه علیــه آذری جهرمــی مطلبــی گفتنــد
مجبــور مــی شــوند از او حاللیــت بطلبنــد.
جمــاران /اســحاق جهانگیــری در جلســه
معارفــه وزیــر جدیــد ارتباطــات و فــنآوری
اطالعــات بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن دوره
فنــاوری اطالعــات ،اینترنــت و فضــای مجازی
توســعه بیشــتری مــی یابــد گفــت :کســانی
کــه علیــه آذری جهرمــی مطلبــی گفتنــد
مجبــور مــی شــوند از او حاللیــت بطلبنــد.
وی بــا بیــان ایــن کــه فــن آوری اطالعــات در
پنــج رویکــرد اصلــی اقتصــاد مقاومتــی وجود
دارد گفــت :درون زایــی یکــی از رویکردهــای
اقتصــاد مقاومتــی اســت .فنــاوری اطالعــات
چــه در بخــش ســخت افــزار و چــه نــرم
افــزار بــه معنــای اســتفاده از ظرفیتهــای
کشــور اســت و ارزش افــزوده آن در فکــر
متخصصــان ایــن حــوزه اســت .فنــاوری
اطالعــات هــم میتوانــد و بایــد بــرون نگــر
بــوده و بــا دنیــا در ارتبــاط باشــد.صادرات
ســخت افــزار و نــرم افــزار مــا بایــد نقطــه
قوتــی دراقتصــاد مــا شــود.
جهانگیــری همچنیــن بــا بیــان ایــن
کــه دانــش بنیــان بــودن یکــی دیگــر از
محورهــای اقتصــاد مقاومتــی اســت ،تصریــح
کــرد :امــروز تاکیــد میشــود کــه تکیــه بــر
منابــع طبیعــی بــرای پیشــرفت کشــور دیگــر

خیلــی پاســخگو نیســت ،اقتصــادی جــای
خــود را میتوانــد محکــم کنــد کــه متکــی
بــر دانــش باشــد.
جهانگیــری در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه
عدالــت محــوری یکــی از مهمتریــن
جهتگیریهــای انقــاب اســامی و
آرمــان امــام راحــل اســت ،اظهــار کــرد :در
حــال حاضــر زیــر ســاختهای کافــی بــرای
فــن آوری اطالعــات درتهــران وجــود دارد و
درعیــن حــال در  28هزار روســتا و شــهرهای
دورافتــاده هــم ایــن امکانــات وجــود دارد کــه
البتــه بایــد توســعه یابــد.
بــه گفتــهی جهانگیــری وزارت ارتباطــات
بایــد از موضــوع تصدیگــری کنــار کشــیده
و برنامــه ریــز سیاســتگذار و حامــی
شــرکتهای آی تــی و آی ســی تــی باشــد.
معــاون اول رییــس جمهــور ادامــه داد:
جفاســت در مســائل علمــی بــه ایــن بزرگــی
کــه کانــون توســعه کشــور میتوانــد باشــد،
خــود را معطــل کنیــم کــه مثــا اینجــا تهدید
وآســیب وجــود دارد .مگــر در رشــتههای
صنعتــی و ســنتی آســیب وجــود نــدارد .مهم
ایــن اســت کــه مــا از فرصتهــای فنــاوری
اطالعــات اســتفاده کنیــم و فــن آوری
اطالعــات رابــه عنــوان یــک فرصــت بــزرگ
در اختیــار نظــام قــرار دهیــم.
معــاون اول رئیــس جمهــور در ادامــه بــا

بیــان اینکــه هــدف مــا از اســتقرار دولــت
الکترونیــک ایــن اســت کــه مــردم دسترســی
آســان و لحظــهای بــه تمــام اطالعــات و
خدمــات داشــته باشــند ،خاطــر نشــان کــرد:
درایــن شــرایط ارائــه خدمــات بــرای دولــت
ارزانتــر و بــا کیفیــت بهتــری ارائــه میشــود.
شــفافیت و ســامت اقتصــاد از مهمتریــن
اهــداف مــا در ایجــاد دولــت الکترونیــک
اســت .مــن نمیخواهــم در ایــن جــا از
فســادهای اقتصــادی صحبــت کنــم البتــه
تــا حــاال صحبــت کــردهام و در ادامــه هــم
صحبــت خواهــم کــرد .و فکــر نکننــد از ایــن
موضــوع دســت بــر مـیدارم .زیــرا فســاد بایــد
ریشــه کــن شــود .در برخــی از ســطوحی کــه
انســان تصــور نمیکنــد فســاد رســوخ کــرده
اســت .وقتــی الزم باشــد حتمــا در ایــن بــاره
ســخن میگویــم امــا بیشــتر از ایــن کــه
دنبــال گفتــن باشــیم دنبــال مبــارزه بــا
ایــن بلیــه هســتیم .مــن از آقــای جهرمــی

هــم خواهــش میکنــم کــه مکانیزمــی ایجــاد
شــود کــه مــا پیشــرفت دولــت الکترونیکــی
را لحظــهای رصــد کنیم.معــاون اول رئیــس
جمهــور همچنیــن تصریــح کــرد :از مهمترین
جهتگیریهــای دولــت راه انداختــن بخــش
خصوصــی اســت کــه دســتیابی بــه ایــن
هــدف نیازمنــد فضــای مطلــوب کســب و
کار اســت .وزارت ارتباطــات بــا ایجــاد زیــر
ســاختهای الزم میتوانــد بــه ایجــاد فضــای
مطلــوب کمــک کنــد.از ســویی شــبکه ملــی
اطالعــات نیــز یــک مطالبــه جــدی اســت
کــه کارهــای زیــادی انجــام گرفتــه ولــی
باالخــره بایــد کمبودهــا و نواقــص آن بــرای
رفــع نیازهــای کشــور برطــرف شــود .حمایت
از شــرکتهای اســتارت آپ بایــد چارچــوب
منــد و قانونمنــد شــود .معــاون علمــی و
حقوقــی رئیــس جمهــور و وزارت ارتباطــات
تــاش کننــد ایــن بخــش از قانونمنــدی
برخــوردار شــود.

پـیام تسلیت حزب کـارگزاران سـازندگی ایران
حــزب کارگــزاران ســازندگی ایــران بــا
ارســال پیامــی بــه رییــس دفتــر سیاســی
نهضــت آزادی ایــران ،درگذشــت دبیــر کل
ایــن حــزب را تســلیت گفــت.
متن کامل این پیام به این شــرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقای مهندس محمد توسلی
رییــس محتــرم دفتــر سیاســی نهضــت آزادی
ایران
درگذشــت دکتــر ابراهیــم یــزدی دبیــرکل
فقیــد نهضــت آزادی و از یــاران وفــادار
انقــاب اســامی را بــه شــما و همــه
فعــاالن سیاســی تســلیت میگوییــم .دکتــر
یــزدی از نســل سیاســتمداران آزادیخــواه،
میهــن دوســت و اســام خواهــی بــود کــه
در نهضــت ملــی ایــران شــکل گرفتنــد،
در انقــاب اســامی بــه بــار نشســتند و
در نهضــت اصالحــات پختــه شــدند .درک
آزادیخواهانــه ی آن مرحــوم از اســام و
ایمــان ،تــاش بــرای آمیــزش تجــدد و
تدیــن و نقــش او در پیشــبرد پیــام انقــاب
اســامی در جهــان غــرب انــکار ناپذیــر
اســت .امــام خمینــی رهبــر فقیــد انقــاب
اســامی بــه ایشــان اعتمــاد بســیار داشــتند
و پــس از مســوولیتهای مهــم در انقــاب و
دولــت موقــت کــه بــه ایشــان محــول شــد،

نماینــده مــردم بافــت ،رابــر و ارزوئیــه در
مجلــس شــورای اســامی گفــت :مــردم
یــک جهــش جدیــد را از دولــت دوازدهــم
انتظــار دارنــد و بایــد کارهــای جدیــد بــا
حضــور و تــاش همــه مســئوالن اجرایــی

به مناسبت درگذشت دکتر ابراهیم یزدی

مــردم نیــز بــا رای بــاال او را بــه نمایندگــی
خــود در مجلــس شــورای اســامی برگزیدنــد
تــا نشــان دهنــد کــه قــدر سیاســتمداران
معتــدل خویــش را مــی داننــد و پــس از آن
دوران و حضــور در حاکمیــت نیــز بــا وجــود
محدودیــت هــای سیاســی ،ایشــان هرگــز
از کار سیاســی قانونــی ناامیــد نشــدند و
یکــی از جــدی تریــن جریانهــای سیاســی و
فکــری اســامی را رهبــری کردنــد .جریانــی
کــه بــا اســتراتژی اتحــاد و انتقــاد بــه نوعــی
در میانــه اپوزیســیون برانــداز و حاکمیــت،
اولیــن گــروه سیاســی اصــاح طلبانــه در
زمانــه خــود بــود.
بــر ایــن اســاس اســت کــه مــا فکــر میکنیــم
اگــر یــاران شــما بــه خصــوص مرحــوم دکتــر
یــزدی بنــا بــه اعتمــادی کــه رهبــر فقیــد
انقــاب بــه ایشــان داشــتند ،اگــر بــا تدبیــر
خویــش و تحمــل دیگــران در حاکمیــت
مــی ماندنــد ،تجــارب شــیرینی از همــکاری
روشــنفکران و روحانیــان شــکل میگرفــت که
ایــن بــه نفــع میهــن و دیــن بــود .امــا بنــا بــه
نیــت پــاک آن مرحومــان حتــی در بیــرون
از حاکمیــت ایــن همدلــی ادامــه یافــت و
ســنگ بنــای فکــر اصالحــات سیاســی شــد.
فهــم مصلحانــه و معتدالنــه ی دکتــر یــزدی
از امــر سیاســی و تــاش بــرای سیاســت

ورزی حرفــه ای چــه در بعــد داخلــی و چــه
در بعــد خارجــی بــرای همــه مــا اصــاح
طلبــان و فعــاالن سیاســی و اجتماعــی درس
آمــوز اســت .اینکــه هرگــز نــه منفعــل شــویم
و نــه خشــمگین و همــواره مصلــح و متدیــن
بمانیــم ،یــک ارزش ملــی اســت.
دکتــر یــزدی چــه در مقــام یــک دیپلمــات
در مذاکــره بــا دنیــای خــارج و چــه در
جایــگاه یــک سیاســتمدار حرفــه ای در
مذاکــره بــا حاکمیــت هرگــز ناامیــد نشــد و
بــا وجــود بــی مهــری هــای بســیار همــواره
فعالیــت انتخاباتــی را یــک فریضــه سیاســی
مــی دانســت .او پــا بــه پــای نســلهای
مختلــف سیاســی در ایــران حرکــت کــرد و
بــا وجــود جفــا و خطــای برخــی از جوانــان
و نــو آمــدگان چــپ زده ای کــه نســبت بــه
ســنت سیاســی «بــازرگان  -یــزدی» موضعی
رادیــکال داشــتند ،هرگــز کینه ی آنــان را در
دل نگرفــت و همــواره بخشــش را بــر انتقــام
ترجیــح داد .ایــن اخــاق سیاســی از مبانــی
دینــی آن مرحــوم شــکل میگرفــت کــه
هرگــز خــود را فــوق خطــا نمــی دانســتند
و انتقــاد پذیــر بودنــد و بــا وجــود مبانــی
اصولــی خویــش ،خطاهــای راهبــردی و
تاکتیکــی خــود را مــی پذیرفتنــد و از نقــد
خویــش ابایــی نداشــتند .

صــورت پذیــرد.
فــارس /علــی بختیــاری در جلســه شــورای
اداری شهرســتان رابــر بــا تبریــک هفتــه
دولــت و گرامیداشــت یــاد و خاطــره
شــهدای دولــت و شــهید محســن حججــی

اظهــار داشــت :چرایــی و چگونگــی هفتــه
دولــت چیــزی غیــر از آثار و مشــی سیاســی
و انقالبــی ارزشــمندی کــه در دل انســانها
جــای دارد ،نیســت.
وی بــا اشــاره بــه دولــت کوتــاه مــدت
شــهیدان رجایــی و باهنــر گفــت :آنهــا
در همیــن مــدت کوتــاه مشــی سیاســی
و اعتقــادی خــود را بــه جامعــه تزریــق
کردنــد ،نواقــص و مشــکالت همیشــه
بــوده و هســت ،همیــن کــه جامعــه مــا
بخاطــر بــرون رفــت نیروهــای مســتضعف
از یــوغ اســتکبار تــاش میکنــد ،نشــانه
دمکراســی اســت.
بختیــاری افــزود :همــه نماینــدگان مجلــس
بــه دور از سیاســت بــه دنبــال انتخــاب
وزرایــی کارآمــد و درصــدد رفــع مشــکالت
و دغدغههــای مــردم هســتند ،تقاضــا و
خواســت همــه نماینــدگان ،وزرا و مجلــس
شــورای اســامی رفــع درد مــردم ،رفــع

مردم انتظار جهش جدیدی از دولت دارند

در ایــن راه او بــه اســتادش مرحــوم مهنــدس
بــازرگان تأســی میکــرد کــه مصلحــی معتدل
و سیاســتمداری متدیــن بود.
اینــک مــا همه بــر شــانه هــای آن بزرگــواران
ایســتاده ایــم .مردانــی که در اوج دوران ســیاه
اســتبداد پهلــوی ناامیــد نشــدند و چــراغ
نخســتین تشــکیالت سیاســی بــر اســاس
وظیفــه دینــی را برافروختنــد و بــی هــراس
از افتــادن بــه چــپ و راســت بــر طریــق راه
میانــه ،مســیری بــه ســوی آزادی را گشــودند.
انتقــادات تندروهــای چــپ و راســت از ایشــان
هرگــز ســبب نشــد چــپ روی یــا راســت روی
پیشــه کننــد و بجاســت ایشــان و مرحومــان
مهنــدس بــازرگان و دکتــر ســحابی را از
پیشــتازان فکــر اعتــدال سیاســی و دینــی در
ایــران معاصــر بخوانیــم.
زحمــات ایشــان هرگــز از یــاد ملــت ایــران
نخواهــد رفــت و ایــن محصــور بــه یــک
جریــان سیاســی نیســت .تاریــخ ناگفتــه
هــای او را در ســینه حفــظ خواهــد کــرد و
دربــاره او بــه انصــاف قضــاوت خواهــد کــرد .
مراتــب تســلیت مــا در حــزب کارگــزاران
ســازندگی ایــران را بپذیریــد و مــا را در
ایــن غــم جانــکاه ،کــه بــه جاســت از ســوی
دولــت و مجلــس و همــه اصــاح طلبــان
پــاس داشــته شــود ،شــریک خویــش بدانیــد.

بیــکاری و ارتقــای معیشــت و اشــتغال
اســت.
وی ادامــه داد :امــروز اگرچــه دولــت همــان
دولــت قبــل اســت ،امــا مــردم انتظــار یــک
جهــش جدیــد را دارنــد و بایــد کارهــای
جدیــد بــا حضــور و تــاش همــه مســؤوالن
اجرایــی صــورت پذیــرد.
نماینــده مــردم رابــر در مجلــس شــورای
اســامی اظهــار داشــت :امــروز اگــر
جزءتریــن مدیــر در حــوزه کاری خــود
مشــکلی داشــته باشــد ،موجــب بدبینــی
مــردم نســبت بــه دولــت و نظــام میشــود،
نــگاه سیاســی اســتان نگاه توســعهای اســت.
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش یکــی
از مهمتریــن گرفتاریهــای جامعــه را
کمرنــگ شــدن اخالقیــات عنــوان کــرد و
گفــت :اگــر اخــاق مــا براســاس روایــات و
احادیــث اســامی باشــد ،هرگــز شــاهد بــد
اخالقــی نخواهیــم بــود.

سیاسی
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رهبر انقالب در دیدار طالب حوزههای علمیه تهران مطرح کردند:

تا ایجاد یک تشکیالت مدیریتی اسالمی خیلی فاصله داریم
رهبــر انقــاب اســامی گفتنــد :مــا
توانســتیم یــک انقــاب اســامی یعنــی
یــک حرکــت انقالبــی بهوجــود بیاوریــم؛
توانســتیم بــر اســاس آن یــک نظــام
اســامی ب ـ ه وجــود بیاوریــم .تــا اینجاهــا
توفیــق حاصــل شــده اســت و خیلــی هــم
مهــم اســت لکــن بعــد از ایــن ،ایجــاد
یــک دولــت اســامی و ایجــاد تشــکیالت
مدیریتــی اســامی بــرای یــک کشــور
اســت.
ایســنا /حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای
رهبــر معظــم انقــاب اســامی در آســتانه
آغــاز ســال تحصیلــی مــدارس علمیــه در
دیــداری  ۳ســاعته بــا جمعــی از فضــا و
طــاب حــوزهی علمیــه اســتان تهــران ،بــا
اشــاره بــه امتیــازات و ویژگــی هــای دوران
حاکمیــت نظــام اســامی بــرای انجــام
رســالت و وظایــف اصلــی روحانیــت،
تأکیــد کردنــد :امــروز بشــریت بویــژه
نســل هــای جــوان بــه شــدت نیازمنــد
حرفهــای نــو هســتند و اســام حرفهــای
نــو و جذابــی در زمینــه انســان ،جامعــه
و سیاســت دارد کــه اگــر بــه گــوش
جهانیــان رســانده شــود ،قطعــاً پذیرنــده
بســیاری خواهــد داشــت.
حضــرت آیــت اهلل خامنــهای در ایــن
دیــدار بــا ابــراز خرســندی از دیــدار بــا
طــاب جــوان و شــنیدن ســخنان خــوب
و امیدوارکننــده آنــان ،افزودنــد :شــما
طلبههــای جــوان همچــون نهالهــای
قدکشــیده بوســتان امامــت و والیــت
هســتید و پیشــرفتهای فکــری و

رهبــر انقــاب اســامی ،روحانیــت را ادامــه
دهنــده وظیفــه و رســالت انبیــا برشــمردند
و خاطرنشــان کردنــد :همانگونــه کــه انبیاء
بدنبــال ایجــاد زمینــه ای بــرای حاکمیــت
جهــان بینــی توحیــدی و ایجــاد حیــات
طیبــه بودنــد ،مهمتریــن وظیفــه روحانیت
نیــز ایفــای همیــن رســالت اســت.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای گفتنــد:
ایجــاد حیــات طیبــه قطعــاً معارضانــی
خواهــد داشــت همانگونــه کــه در مقابــل
انبیــاء نیــز معارضــان وجــود داشــتند،
بنابرایــن روحانیــت بایــد خــود را بــرای
کار و تــاش پــر زحمــت و بلندمــدت و در

انقالب هنجارهای گذشته را برهم میریزد
و هنجارهای جدیدی به وجود می آورد

افزایــش تواناییهــای عملــی شــما
موجــب شــگفتی پرورشدهندگانتــان
خواهــد شــد و خشــم دشــمنان را
برخواهــد انگیخــت.
رهبــر انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه
آیــهای از قــرآن کریــم مبنــی بــر خشــم
کفــار از رویشهــای برجســته اســامی،
ـمنان اســام و حاکمیــت
گفتنــد :اگــر دشـ ِ
قــرآن از وجــود ،قاطعیــت و حرکــت مــا
خشــمگین نباشــند ،بایــد در مفیــد بــودن
خــود شــک کنیــم.

عیــن حــال تأثیرگــذار ،مانــدگار و نتیجــه
بخــش ،آمــاده کنــد.
ایشــان بــه تشــکیل نظــام اســامی در
ایــران و امتیــازات ایــن دوران بــرای
انجــام وظیفــه روحانیــت اشــاره کردنــد
و افزودنــد« :حاکــم بــودن فضــای
اســامی بــر جامعــه» یکــی از ایــن
ویژگیهــا اســت ،عــاوه بــر آن ،در ســطح
جهانــی نیــز یــک خــأ فکــری ناشــی از
ســرخوردگی از بــی نتیجــه بــودن تفکــرات
مارکسیســتی و لیبرالیســتی وجــود دارد

کــه زمینــه را بــرای ارائــه حرفهــای نــوی
تفکــر اســامی فراهــم کــرده اســت .رهبــر
انقــاب اســامی تأکیــد کردنــد :اگــر
بتوانیــم حرفهــای نــو و جــذاب اســام را
درخصــوص انســان ،جامعــه و سیاســت
بــه گــوش جهانیــان و بویــژه نســل هــای
جــوان برســانیم ،قطع ـاً مــورد قبــول قــرار
خواهنــد گرفــت.
حضــرت آیــت اهلل خامنــهای وجــود
وســائل و ابزارهــای ارتباطاتــی و رســانهای
فراگیــر بواســطه شــکلگیری فضــای
مجــازی را یکــی دیگــر از ویژگیهــای
دوران کنونــی بــرای رســاندن پیــام حیــات
بخــش اســام ،برشــمردند و گفتنــد :یکــی
دیگــر از امتیــازات ایــن دوران ،کثــرت
ســؤالها و شــبهه هــا در ذهنهــا اســت کــه
همیــن زیــاد بــودن ســؤالها ،ذهــن هــا را
بــرای یافتــن پاســخ هــا فعــال و زمینــه
را بــرای عبــور از مرزهــای علــم فراهــم
خواهــد کــرد .ایشــان تأکیــد کردنــد:
همانگونــه کــه در ســؤالها و شــبههها
نبایــد متوقــف بمانیــم ،در یافتــن پاســخ
نیــز بایــد بدنبــال پاســخ هــای منطقــی و
صحیــح برویــم.
حضــرت آیــت اهلل خامنــهای در بخــش
دیگــری از ســخنان خــود بــه برخــی
مطالــب مطــرح شــده از جانــب طــاب ،در
ایــن دیــدار اشــاره و نکاتــی را در خصــوص
آنهــا بیــان کردنــد .رهبــر انقــاب اســامی
طــاب را بــه «جدیگرفتــن درس و
بحــث علمــی» توصیــه کردنــد و در ایــن
خصــوص گفتنــد :شــرط تأثیرگــذاری

در جامعــه ،افزایــش ســواد و ارتقــاء
نصــاب علمــی اســت ،همچنانکــه امــام
بزرگــوار کــه در نصــاب کامــل علمــی قــرار
داشــت ،توانســت مبــارزه و حرکــت عظیــم
انقــاب را بــه ثمــر برساند.ایشــان ،الزمــه
پیشــنهادات اصالحــی بــرای حوزههــای
علمیــه را «عملیبــودن» آنهــا برشــمردند
ـیدن راه و
و افزودنــد :برنامــه در واقــع کشـ ِ
جــاده بــه ســمت مقصــد اســت ،بنابرایــن
بایــد بــر اســاس واقعیتهــا تنظیــم،
و موانــع احتمالــی و راهحلهــا در آن
گنجانــده و پیشبینــی شــود.
حضــرت آیــت اهلل خامنــهای ،راه رفــع
نقــاط ضعــف و رســیدن بــه وضــع
مطلــوب را در گــروی عــزم راســخ،
حرکــت پــر انگیــزه و مبــارزه دانســتند
و خاطرنشــان کردنــد :مبــارزه یعنــی
تــاش و مجاهــدت ،همفکــری و متشــکل
شــدن .ایشــان ،برداشــت برخــی افــراد و
نویســندگان مبنــی بــر تمامشــدن مبــارزه
و انقــاب اســامی را نادرســت و «خیانــت
بــه انقــاب» خواندنــد و خاطرنشــان
کردنــد :انقــاب ،هنجارهــای گذشــته را
بهــم میریــزد و هنجارهــای جدیــدی
را بوجــود مــیآورد و تــداوم انقــاب بــه
معنــای حفــظ هنجارهــای جدیــد اســت.
حضــرت آیــت اهلل خامنــهای ،حفــظ و
تــداوم هنجارهــای انقالبــی را دشــوار و
نیازمنــد مبــارزه دانســتند و افزودنــد:
دســتهایی کــه بــا اصــل انقــاب مخالفــت
و کارشــکنی میکردنــد ،در مقابــل تــداوم
هنجارهــای انقالبــی نیــز همینگونــه
عمــل میکننــد امــا همچنانکــه
پیــروزی انقــاب نیازمنــد مبــارزه بــود،
تثبیــت هنجارهــای انقــاب و ایجــاد
جامعــه اســامی همچنــان نیازمنــد
مبــارزه اســت .رهبــر انقــاب اســامی بــا
اشــاره بــه مراحــل تمدنســازی ،افزودنــد:
بــر اســاس حرکــت انقالبــی ،نظــام
اســامی بوجــود آمــد و ایــن توفیقــات
بســیار مهــم حاصــل شــد امــا تــا رســیدن
بــه نقطــه مطلــوب و تشــکیل دولــت
اســامی و جامعــه اســامی فاصلــه زیــادی
وجــود دارد و مــا بــدون شــک در ایــن راه
در حــال حرکــت و پیشــرفت هســتیم
رهبــر انقــاب اســامی همــه طــاب
جــوان را بــه تقــوا و ورع و عبــادت و انــس
بــا قــرآن و دعــا توصیــه مؤکــد کردنــد
و گفتنــد :بدانیــد ایــن مســیر بیشــتر از
تبلیــغ زبانــی نیازمنــد تبلیــغ عملــی اســت
و ابتــدا بایــد از خودمــان آغــاز کنیــم.

امام جمعه موقت کرمان:

استاندار منتظر بودجه دولتی نماند
امــام جمعــه موقــت کرمــان گفــت :ســیاه
نمایــی اقدامــات انجــام شــده بــه ضــرر
نظــام اســت و چهــره نظــام را ســیاه مــی
کنــد لــذا بایــد از تمــام دولــت هــا حمایــت
کــرد.
ایرنــا /حجــت االســام مهــدی عربپــور
در خطبــه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه
شــهر کرمــان افــزود :ضعــف هایــی در تمــام
دولــت هــا وجــود دارد کــه بایــد گفتــه شــود
تــا بــا آگاهــی از ایــن ضعــف هــا و ارائــه
راهــکار از مشــکالت مــردم کاســته شــود.
وی تصریــح کــرد :زمانــی کــه ملــت بــه
شــخصی فرصــت خدمتگــزاری مــی دهــد
بایــد بــه درخواســت هــای مــردم توجــه
شــود و امــروز اولویــت اول کشــور امــور
اقتصــادی و اشــتغال اســت و امیدواریــم
دولتمــردان بــه ایــن امــر توجــه ویژه داشــته
باشــند .امــام جمعــه موقــت کرمــان گفــت:
خواســته ایــن ملــت از دولــت دوازدهــم
اجــرای  10مــورد فرمایــش رهبــر معظــم
انقــاب اســامی اســت و نــکات موجــود در
حکــم تنفیــظ ســرلوحه کار دولــت باشــد.
وی افــزود :بــی انصافــی اســت اگــر بگوییــم
دولــت هــای دیگــر چــه کردنــد؟ زیــرا هــر
دولــت مقتضیــات خــود را دارد.
حجــت االســام عربپــور عنــوان کــرد:
اســتانداران مختلفــی در کرمــان تــاش

کردنــد امــا مشــکالت مــردم فــراوان اســت
و انتظــار مــی رود بــر اســاس خواســت و
نیازهــای مردمــی برنامــه ریــزی و خدماتــی
انجــام شــود .وی گفــت :علیرضــا رزم
حســینی اســتاندار کرمــان منتظــر بودجــه
دولتــی نمانــده و بــا تــاش فــراوان بخــش
خصوصــی را فعــال کــرده و دســتاوردهای
خوبــی داشــته اســت.
خطیــب جمعــه کرمــان افــزود :افــراد
منتخــب دوره پنجــم شــوراهای اســامی
نیــز بایــد برنامــه ریــزی در رابطــه بــا

مســائل شــهر را انجــام دهنــد.
وی همچنیــن گفــت :جبهــه مقاومــت در
عــراق و ســوریه بــه پیــروزی هــای خوبــی
رســیده و تروریســت هــا در مــرز ســوریه و
لبنــان گرفتــار شــدند کــه نتیجــه مقاومــت
اســت .حجــت االســام عربپــور ادامــه داد:
برخــی از ایــن پیــروزی هــا ناراحــت هســتند
و دشــمنان اســام بداننــد همانطــور کــه
نتوانســتند تاکنــون هیــچ پیــروزی بــر ملــت
ایــران داشــته باشــید پــس از ایــن نیــز
نخواهنــد توانســت.

وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود
افــزود :هفتــم شــهریورماه ســالروز انفجــار
بمــب در دفتــر نخســت وزیــر توســط
منافقــان بــود کــه در ایــن انفجــار رئیــس
جمهــوری و نخســت وزیــر کشــور بــه
شــهادت رســیدند امــا نظــام جمهــوری
اســامی بــه علــت ســتون اصلــی نظــام
حضــرت امــام (ره) دچــار مشــکلی نشــد و
چهــره منافقــان بــرای مــردم روشــن شــد و
ایــن هفــت روز بــه عنــوان هفتــه دولــت نــام
گرفــت .امــام جمعــه موقــت کرمــان عنــوان
کــرد :دهــم شــهریور مــاه ســالروز تشــکیل
قــرارگاه پدافنــد هوایــی خاتــم االنبیــا اســت
و ایــن قــرارگاه امــروز مجهــز بــه انــواع
مختلــف ســاح هــا و راهدارهــای دفاعــی
بــرای حفاظــت از مرزهــای هوایــی کشــور
اســت.
وی گفــت :دوشــنبه هفتــه آینــده 6
ذی الحجــه مصــادف بــا ســالروز کشــتار
حجــاج اســت و ایــن روز در تاریــخ کشــور
بــا اهمیــت اســت .حجــت االســام عربپــور
بــا بیــان اینکــه از ویژگــی هــای دهــه دوم
ذی الحجــه ماجــرای غدیــر و مباهلــه اســت
افــزود 10 :روز نخســت ایــن مــاه هماننــد
مــاه مبــارک رمضــان فرصتــی بــرای بندگان
واقعــی خداونــد اســت و نبایــد از اعمــال
مــاه غفلــت شــود.

یادداشت
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امیداوار به امید
پدرام محمدی

نخســتین جلســه ی پنجمیــن دوره ی شــورای
اســامی شــهر کرمــان بــا حضــور  11منتخــب
خــود و جمعــی از مســوالن شــهری و اســتانی
و رســانه هــای جمعــی در هفتــه ای کــه
گذشــت برگــزار شــد  .جلســه بــه منظــور
ادای ســوگند نماینــدگان شــورا و شــروع بــه
کار رســمی شــورا شــروع شــد و در ادامــه وارد
فــاز انتخــاب هیــات رییســه گشــت  .در پایــان
انتخابــات هیــات رییســه آنچــه خــود نمایــی
مــی کــرد آرای حاصلــه بــود  .ترکیــب هیــات
رییســه متشــکل شــد از یــک مســتقل در مرتبه
ی منشــی دوم و ســایر مراتــب همگــی بــا رای
متحــد لیســت امیــد بــه اصــاح طلبــان رســید
 .ریاســت محمــد فرشــاد بــر شــورا بــه عنــوان
فــرد مــورد وثــوق و مــورد احتــرام فــراوان
اصــاح طلبــان و از ســویی نایــب رییســی
چهــره جوانــی همچــون علــی بهرامــی نــکات
درخشــان ایــن انتخایــات داخلــی شــورا بــود .
نتیجــه انتخابــات خبــری خوشــحال کننــده بــا
خــود بــه همــراه دارد  ،لیســت امیــد متحــد
تــر از همیشــه بــرای تحقــق امیدهــای وعــده
داده شــده اش گام خواهــد برداشــت  .اکنــون
شــورای شــهر بــا فرمــان امیــدی هــا حرکــت
خواهــد کــرد و مطالبــات حداکثــری مــردم
کرمــان کــه در وعــده هــای لیســت امیــد یافــت
شــده بــود جــدی تــر و جــدی تــر خواهــد شــد
 .مــردم بــه امیــد رای دادنــد چــرا کــه خواهــان
تغییــر در نــگاه بــه شهرشــان داشــتند  .کرمــان
بــا همــه ی ثــروت هــای ارزشــمند مــادی و
نیــروی انســانی اش گرچــه در ســالهای اخیــر
رگــه هایــی از پیشــرفت را دیــده امــا بــا آتچــه
کــه شایســته و در خــور توانمــدی هــای خــود
و لیاقــت کرمانیــان اســت فاصلــه دارد  .اولیــن
آزمــون بــزرگ امیــدی هــا انتخــاب شــهرداری
بــرای کرمــان اســت کــه بتوانــد چنیــن حرکــت
تحــول گرایانــه ای را در شــهر کرمــان رقــم
بزنــد  .چالــش هــای شــهردار آینــده بــه صــورت
عمــده گســترش فضاهــای ارتباطــی شــهروندان
 ،از فضاهــای فرهنگــی اجتماعــی گرفتــه تــا
بســتر هــای تفریحــی و خدماتــی اســت  .نیــاز
اساســی دیگــر مــردم و شــهر بیــرون آوردن
شــهر از زیــر فشــار پــروژه هــای عمرانــی نیمــه
تمــام اســت  .شــروع هــر پــروژه ای محاســبات
و امتیــازات بــرآورده شــده ای اســت کــه بــا
انجــام نشــدن بــه موقــع آن و نرســیدن بــه
بهــره بــرداری در موعــد مقــرر خــودش وارد
فــاز زیــان دهــی شــده و چــه بســا از ناحیــه
منفعــت خــارج گــردد  ،پــس هــر چــه زودتــر
بایــد بــرای یــک حرکــت یــک تیــر و دو نشــان
هــم خطــر ضررهــای آتــی را بــی اثــر کــرد و
هــم بــه مرحلــه ســود آوری رســید  .چالــش
دیگــر شــهرداری جلــب مشــارکت مــردم در
اداره و نگهــداری از شــهر اســت  .ایــن مهــم
جــز بــا ایــن نــگاه کــه روز بــه روز عالقــه
منــدی مــردم بــه شــهر از طریــق حفــظ و
تقویــت هویــت هــای غنــی شــهر از یــک ســو
و از ســوی دیگــر بــاال بــردن ارزش و ســود
اقتصــادی زندگــی در کرمــان محقــق نمــی
شــود  .بــه عبارتــی ایــن کار ســخت اســت از
آن جهــت کــه همزمــان هــم بایــد شــهر کالبــد
فرهنگــی و تاریخــی خــود را حفــظ کنــد و هــم
از ســوی دیگــر فضــا بــرای ســود آوری هــا و
جذابیــت هــای مــدرن و رقابتــی اقتصــادی و
فرهنگــی فراهــم گــردد .محــور گردشــگری در
کرمــان تقویــت شــود و از ســوی دیگــر مــدرن
تریــن و رقابتــی تریــن وســایل بــرای نقــش
آفرینــی اقتصــادی فراهــم گــردد  .کرمــان بایــد
شــهری باشــد کــه هــم هویــت غنــی خــود را
دارد و هــم یــک شــهر پیشــرفته و مــدرن از
منظــر زندگــی شــهری امــروزی باشــد  .بــا نــگاه
بــه آنچــه کــه گفتــه شــد شــورای شــهر کرمــان
بایــد بدنبــال شــهرداری باشــد کــه هــم خــود
بــه ذاتــه نشــان داده باشــد کــه فــردی خــاق
و تحولگراســت و هــم مدیریتــی را در برنامــه
هایــش ارائــه دهــد کــه ترکیبــی از مشــاوران
بــا ســابقه وکار کشــته فرهنگــی و اقتصــادی
و عمرانــی بــوده و هــم میــران جــوان و پــر
انــرژی را بــکار گرفتــه باشــد  .نیــاز بــه اســتقاده
مشــاوران کارآزمــوده و مدیــران جــوان وخــاق
نیــازی اســت کــه مدیریــت شــهری بــا تکیــه بر
اولویــت بهــره گیــری از تجربــه هــای ارزشــمند
مدیــران گذشــته و منتقــل کــردن آنــان بــه
نســل جدیــد مدیــران بــا اندیشــه تضمیــن
آینــده مدیریتــی شــهر بایــد آن را جــدی
گرفتــه و بــر آن اهتمــام ورزد  .حــال ایــن گــوی
و ایــن میــدان و ایــن امیــدواری مــا بــه امیــد
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آگهی مرحله دهم سال  (1396منطقه یک کرمان )
اداره كل ثبــت اســناد و امــاك اســتان
كرمــان
اداره ثبــت اســناد و امــاك ناحیــه یــک
شهرســتان كرمــان
هيــات موضــوع قانــون تعييــن تكليــف
وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي
فاقــد ســند رســمي
(( آگهــي موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده
 13آئيــن نامــه قانــون تعييــن تكليــف
وضعيــت ثبتــي و اراضــي و ســاختمانهاي
فاقــد ســند رســمي ))
در اجــرای مــواد مذکور بدینوســیله امالکی
کــه برابــر اراء هياتهــای حــل اختــاف
موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت
ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند
رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي ناحیــه
یــک كرمــان تقاضــای ثبــت انهــا پذیرفتــه
و ادامــه عملیــات ثبتــی انهــا مطابــق قانــون
مذکــور تجویــز گردیــده اســت بــه ترتیــب
شــماره پــاک فرعــی از اصلــی و بخــش
محــل وقــوع ملــک و مشــخصات مالــک
یــا مالکیــن ( متقاضیــان ثبــت ) واقــع
در بخشــهای (  ) 8-4-1ثبتــی شهرســتان
کرمــان بشــرح ذیــل اگهــی میشــود تــا در
صورتــي كــه شــخص یــا اشــخاصی نســبت
بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضيــان
اعتراضــي داشــته باشــند بتواننــد از تاريــخ
انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه
اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و
پــس از اخــذ رســيد ،ظــرف مــدت يــك مــاه
از تاريــخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خود
را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نمايند.بديهــي
اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند
مالكيــت صــادر خواهــد شد.شــایان ذکــر
اســت صــدور و تســلیم ســند مالکیــت بــر
اســاس قانــون مذکــور مانــع مراجــع متضــرر
بــه دادگاه نخواهــد بــود .

امــاک تقاضــای ثبــت شــده واقــع
در بخــش  1کرمــان

 1فرعــی از  827اصلــی – خانــم
ســرور قلنــدری پامــزاری فرزنــد دادالــه
بــه شناســنامه شــماره  9صــادره از
بردســیر در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه
مســاحت  175/31متــر مربــع بــه ادرس
کرمــان خیابــان شــریعتی  13غربــی 2
انتهــای کوچــه پــاک  110خریــداری از
محــل مالکیــت حســین لطفعلــی کرمانــی
– ردیــف 5347
 15297فرعــی از  4776اصلــی مجــزی
شــده از  139فرعــی از  4776اصلــی –
اقــای حمیــد مــکاری درختنجانــی فرزنــد
ماشــااهلل بــه شناســنامه شــماره  16صــادره
از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه
مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه مســاحت
 247/29متــر مربــع بــه ادرس کرمــان
بزرگــراه ایــت اهلل خامنــه ای کوچــه  7بعــد
از چهــار کوچــه بعــد از پیــچ منــزل پنجــم
ســمت چــپ خریــداری از محــل مالکیــت
غالمحســین بهرامپــور – ردیــف 3298
 15346فرعــی از  4776اصلــی – خانــم
فاطمــه افضلــی خارکوئــی فرزنــد علــی
بــه شناســنامه شــماره  2صــادره از کرمــان
در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت
 244/75متــر مربــع بــه ادرس کرمــان
بزرگــراه ایــت اهلل خامنــه ای کوچــه 88
خریــداری از محــل مالکیــت جلیــل رشــید
فرخــی – ردیــف 1049
 15352فرعــی از  4776اصلــی مجــزی
شــده از  94فرعــی از  4776اصلــی –
خانــم زهــره اکبــری جــور فرزنــد علــی
بــه شناســنامه شــماره  14صــادره از
کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه
مســاحت  288/65متــر مربــع بــه ادرس
کرمــان بزرگــراه ایــت اهلل خامنــه ای کوچــه
 25خریــداری از محــل مالکیــت جلیــل
رشــید فرخــی – ردیــف 0050
 15361فرعــی از  4776اصلــی مجــزی
شــده از  119فرعــی از  4776اصلــی –
خانــم فاطمــه مهــدی ابــادی تکابــی فرزنــد
ماشــااهلل بــه شناســنامه شــماره  3صــادره
از شــهداد در ششــدانگ یکبــاب خانــه

بــه مســاحت  99/10متــر مربــع بــه ادرس
کرمــان بلــوار ایــت اهلل خامنــه ای کوچــه
 35بیســت متــری دوم کوچــه بنــی هاشــم
خریــداری از محــل مالکیــت محمــد رشــید
فرخــی – ردیــف 1490
 15362فرعــی از  4776اصلــی مجــزی
شــده از  24فرعــی از  4776اصلــی
– اقــای محمــد علــی گهرگــزی زاده
فرزنــد حســین بــه شناســنامه شــماره
 2980025380صــادره از کرمــان در
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت
 146/11متــر مربــع بــه ادرس کرمــان
بلــوار ایــت اهلل خامنــه ای کوچــه 25
انتهــای بلــوار پردیــس خریــداری از محــل
مالکیــت شــاپور کیانیــان و محمــد رشــید
فرخــی – ردیــف 1620
 15363فرعــی از  4776اصلــی مجــزی
شــده از  33فرعــی از  4776اصلــی –
خانــم نبــات ولــی ابــادی تکابــی فرزنــد
محمــد بــه شناســنامه شــماره  3صــادره
از شــهداد در ششــدانگ یکبــاب خانــه
بــه مســاحت  172/6متــر مربــع بــه
ادرس کرمــان بلــوار ایــت اهلل خامنــه ای
کوچــه  31کوچــه الزهــرا درب  16ســمت
راســت خریــداری از محــل مالکیــت شــاپور
کیانیــان – ردیــف 9343
 15364فرعــی از  4776اصلــی – اقــای
محمــد علــی رشــید فرخــی فرزنــد علــی
اکبــر بــه شناســنامه شــماره 41322
صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب
خانــه بــه مســاحت  356/55متــر مربــع
بــه ادرس کرمــان خیابــان فیــروز ابــاد
نبــش کوچــه  18خریــداری از محــل
مالکیــت ســید عبــاس عمرانــی – ردیــف
1379
 15365فرعــی از  4776اصلــی – اقــای
علــی اکبــر رشــید فرخــی فرزنــد ماشــااهلل
بــه شناســنامه شــماره  346صــادره
از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه
بــه مســاحت  225/55متــر مربــع بــه
ادرس کرمــان بلــوار ســیدی نرســیده بــه
پــل روگــذر خریــداری از محــل مالکیــت
ماشــااهلل رشــید فرخــی – ردیــف 0041
 15370فرعــی از  4776اصلــی مجــزی
شــده از  205فرعــی از  4776اصلــی
– خانــم عصمــت نکوئــی فرزنــد ماشــااهلل
بــه شناســنامه شــماره  427صــادره
از رفســنجان و اقــای محمــود احمــدی
رق ابــادی فرزنــد علــی بــه شناســنامه
شــماره  14صــادره از زرنــد بالمناصفــه
در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت
 329/71متــر مربــع بــه ادرس کرمــان
شــهرک بلداالمیــن کوچــه  22متــری
خریــداری از محــل مالکیــت قنبــر خدایــی
– ردیــف هــای  0073و 0074
 15375فرعــی از  – 4776اقــای
مجیــد پشــته شــیرانی فرزنــد محمــد بــه
شناســنامه شــماره  19صــادره از کرمــان
نســبت بــه چهــار دانــگ مشــاع و خانــم
صغــری پشــته شــیرانی فرزنــد رمضــان بــه
شناســنامه شــماره  11صــادره از کرمــان
نســبت بــه دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ
یکبــاب خانــه بــه مســاحت 423/35
متــر مربــع بــه ادرس کرمــان خیابــان
فیــروز ابــاد کوچــه  32نبــش بریدگــی دوم
خریــداری از محــل مالکیــت مهیــن دخــت
کیانیــان – ردیــف هــای  0085و 0128
 15387فرعــی از  4776اصلــی مجــزی
شــده از  118فرعــی از  4776اصلــی
– اقــای محمــد رضــا نیــک نفــس گنوئــی
فرزنــد احمــد بــه شناســنامه شــماره
 10591صــادره از کرمــان در ششــدانگ
یکبــاب خانــه بــه مســاحت  173/67متــر
مربــع بــه ادرس کرمــان بلــوار ســیدی
کوچــه گاوداری قدیــم کوچــه  4ســمت
راســت خریــداری از محــل مالکیــت ســید
جــال عمرانــی – ردیــف 1493
 15390فرعــی از  4776اصلــی مجــزی
شــده از  11فرعــی از  4776اصلــی –
اقــای علیرضــا گریکــی پــور فرزنــد محمــد
علــی بــه شناســنامه شــماره  49صــادره از
کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه
مســاحت  202/05متــر مربــع بــه ادرس
کرمــان بزرگــراه ایــت اهلل خامنــه ای کوچــه

 29کوچــه علــی ابــن ابیطالــب شــرقی
 6خریــداری از محــل مالکیــت کیخســرو
کیانیــان – ردیــف 0111
 15394فرعــی از  4776اصلــی مجــزی
شــده از  154فرعــی از  4776اصلــی –
اقــای محســن کریمــی نیــا فرزنــد محمــد
علــی بــه شناســنامه شــماره  771صــادره
از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه
بــه مســاحت  110متــر مربــع کــه مــوازی
 4/4متــر مربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد
تقاضــا متعلــق بوقــف و در اجــاره نامبــرده
قــرار دارد بــه ادرس کرمــان خیابــان
فیــروز ابــاد کوچــه  27فرعــی دوم ســمت
راســت خریــداری از محــل مالکیــت حــاج
محمــد نظریــان – ردیــف 1730
 15416فرعــی از  4776اصلــی – اقــای
رســول زارعــی کشــتوئیه فرزنــد علــی
بــه شناســنامه شــماره  1173صــادره از
زرنــد و اقــای حســین زارعــی کشــتوئیه
فرزنــد علــی بــه شناســنامه شــماره
 3080090586صــادره از کیانشــهر
بالمناصفــه در ششــدانگ یکبــاب خانــه
مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه مســاحت
 221/15متــر مربــع بــه ادرس کرمــان
بزرگــراه ایــت اهلل خامنــه ای کوچــه 45
خریــداری از محــل مالکیــت حســین
خدایــی – ردیــف هــای  1219و 1220
 4215فرعــی از  4809اصلــی – اقــای
احمــد زنگــی ابــادی فرزنــد ابراهیــم بــه
شناســنامه شــماره  640صــادره از کرمــان
نســبت بــه دو دانــگ مشــاع و اقــای
محمــد زنگــی ابــادی فرزنــد ابراهیــم
بــه شناســنامه شــماره  878صــادره از
کرمــان نســبت بــه دو دانــگ مشــاع و
خانــم فاطمــه زنگــی آبــادی فرزنــد ابراهیم
بــه شناســنامه شــماره  1082صــادره از
کرمــان نســبت بــه یــک دانــگ مشــاع و
خانــم زهــرا زنگــی ابــادی فرزنــد ابراهیــم
بــه شناســنامه شــماره  842صــادره از
کرمــان نســبت بــه یــک دانــگ مشــاع
از ششــدانگ یکبــاب کارگاه بــه مســاحت
 911/25متــر بــه ادرس خیابــان مهدیــه
بیــن کوچــه  36و  38خریــداری از محــل
مالکیــت رضــا رشــید فرخــی – ردیــف
هــای  0426و  0429و  0430و 0432
 4279فرعــی از  4809اصلــی – خانــم
صغــری مومنــی رق ابــادی فرزنــد قنبــر
بــه شناســنامه شــماره  12صــادره از زرنــد
در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت
 259/8متــر مربــع بــه ادرس کرمــان
خیابــان پارادیــس کوچــه  27خریــداری
از محــل مالکیــت کیخســرو کیانیــان –
ردیــف 0084
 1784فرعــی از  4811اصلــی – اقــای
ســعید رئیــس زاده دشــتخاکی فرزنــد
محمــود بــه شناســنامه شــماره  6صــادره
از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه
مســاحت  208/4متــر مربــع بــه ادرس
کرمــان خیابــان مهدیــه کوچــه شــماره
 7پــاک  76خریــداری از محــل مالکیــت
شــاهرخ و رســتم کیانیــان  -ردیــف 0298
 2145فرعــی از  5209اصلــی – اقــای
غالمرضــا زارع گزوئیــه فرزنــد یــداهلل
بــه شناســنامه شــماره  9صــادره از
کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه
بــه مســاحت  312/70متــر مربــع کــه
مــوازی  54/72متــر مربــع از ششــدانگ
عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف و در
اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه ادرس کرمــان
خیابــان مدیریــت خیابــان حکیــم کوچــه
 35خریــداری از محــل مالکیــت کیخســرو
کیانیــان – ردیــف 0113
 2863فرعــی از  5209اصلــی – خانــم
مریــم مــراد زاده فرزنــد احمــد بــه
شناســنامه شــماره  84صــادره از شــهداد
در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت
 232/15متــر مربــع کــه مــوازی 40/63
متــر مربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد
تقاضــا متعلــق بوقــف و در اجــاره نامبــرده
قــرار دارد بــه ادرس کرمــان خیابــان
مدیریــت کوچــه  28فرعــی اخــر خریــداری
از محــل مالکیــت عــزت اهلل ســاالر کالنتــری
(ضمنــا منافــع و حــق الســکون ملــک فــوق
الذکــر مــادام العمــر خانــم صغــری مومــن

زاده متعلــق بــه مشــارالیه مــی باشــد) –
ردیــف 0304
 2870فرعــی از  5209اصلــی – اقــای
حســین عســکر زاده فرزنــد غالمرضــا
بــه شناســنامه شــماره  1599صــادره
از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه
مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه مســاحت
 281متــر مربــع کــه مــوازی  49/18متــر
مربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا
متعلــق بوقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار
دارد بــه ادرس کرمــان خیابــان ســجادیه
کوچــه  8نبــش شــرقی ســوم خریــداری از
محــل مالکیــت عــزت اهلل ســاالر کالنتــری
– ردیــف 1006
امــاک تقاضــای ثبــت شــده واقــع در
بخــش  4کرمــان
 335فرعــی از  1اصلــی – خانــم
بتــول ملــک قاســمی فرزنــد بهــروز
بــه شناســنامه شــماره  3165صــادره
از بردســیر در ششــدانگ یکبــاب خانــه
بــه مســاحت  126/60متــر مربــع کــه
مــوازی  54/99متــر مربــع از ششــدانگ
عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف و در
اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه ادرس کرمــان
شــرف ابــاد کوچــه  28خریــداری از محــل
مالکیــت ســید کاظــم طباطبائــی – ردیــف
1911
 5106فرعــی از  5اصلــی – اقــای
محســن مراغــه زاده فرزنــد اصغــر
بــه شناســنامه شــماره  40صــادره از
کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه
مســاحت  230/76متــر مربــع بــه ادرس
کرمــان بلــوار امیــر کبیــر نبــش کوچــه
 12خریــداری از محــل مالکیــت مهــدی
نظریــان ( ضمنــا حــق ارتفاقــی بدیــن نحــو
کــه بــا حــق عبــور پــاک  2063فرعــی از
 5اصلــی مــی باشــد و ملــک مــورد تقاضــا
جهــت الحــاق بــه پــاک  2063فرعــی از
 5اصلــی درخواســت ثبــت گردیــده اســت)
– ردیــف 1905
 5127فرعــی از  5اصلــی – اقــای
محمــد باقــر شــجاعی باغینــی فرزنــد
حســن بــه شناســنامه شــماره 135
صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب
خانــه مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه
مســاحت  131/87متــر مربــع بــه ادرس
کرمــان بلــوار جمهــوری اســامی کوچــه
 12خیابــان شــهید ســعادت ابــادی شــمالی
 1غربــی  1خریــداری از محــل مالکیــت
محمــد حســین نظریــان – ردیــف 0908
 2216فرعــی از  14اصلــی – آقــای
علیرضــا گل محمــدی فرزنــد عبــاس
بــه شناســنامه شــماره  2910صــادره
از کرمــان و خانــم جمیلــه فیوضــی
فرزنــد رحیــم بــه شناســنامه شــماره
 454صــادره از کرمــان بالمناصفــه در
ششــدانگ یکبــاب خانــه مشــتمل بــر
واحــد تجــاری بــه مســاحت  253/45متــر
مربــع کــه مــوازی  21/12متــر مربــع از
ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بــه
وقــف و در اجــاره
نامبــرده قــرار دارد بــه ادرس کرمــان بلــوار
هوانیــروز ابتــدای بلــوار شــهدای اختیــار
ابــاد کوچــه ســوم ســمت راســت خریــداری
از محــل مالکیــت حســن ذهــاب ناظــوری
و اختــر کرباســی – ردیــف هــای 1084
و 1086
 2217فرعــی از  14اصلــی – اقــای
محســن کریمــی نیــا فرزنــد محمــد علــی
بــه شناســنامه شــماره  771صــادره از
کرمــان و اقــای علیرضــا گل محمــدی
فرزنــد عبــاس بــه شناســنامه شــماره
 2910صــادره از کرمــان بالمناصفــه در
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت
 220متــر مربــع کــه مــوازی 18/33متــر
مربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا
متعلــق بــه وقــف و در اجــاره نامبــرده
قــرار دارد بــه ادرس کرمــان بلــوار شــهدا
شــهرداری کوچــه شــماره  4قطعــه پنجــم
ســمت راســت خریــداری از محــل مالکیــت
محمــد علــی نــژاد مالیــری و حســن ذهــاب
ناظــوری و اختــر کرباســی – ردیــف 1331
و 1332
 447فرعــی از  16اصلــی – خانــم کتایون

رشــید فرخــی
فتــح ابــادی
فرزنــد کاظــم بــه شناســنامه شــماره
 2045صــادره از کرمــان در ششــدانگ
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 244/40
متــر مربــع کــه مــوازی  40/74متــر مربــع
از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق
بوقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه
ادرس کرمــان بلــوار رضــوان کوچــه شــماره
 48نســترن  24خریــداری از محــل مالکیــت
حســین رشــید فرخــی – ردیــف 0212
 64فرعــی از  26اصلــی – اقــای
مهــدی ایرانــی کرمانــی فرزنــد علــی بــه
شناســنامه شــماره  223صــادره از کرمــان
در ششــدانگ یــک بــاب یــک قطعــه زمیــن
مزروعــی بــه مســاحت  79750/97متــر
مربــع بــه ادرس کرمــان بلــوار هوانیــروز
کیلومتــر  5بطــرف اختیــار ابــاد خریــداری
از محــل مالکیــت صفــر شــیخ شــعاعی و
احمــد پــور ابراهیمــی و
حاج محمد حســینی – ردیف 1325
 4548فرعــی از  31اصلــی مجــزی شــده
از  193فرعــی از  31اصلــی – اقــای علــی
عامــری اختیــار ابــادی فرزنــد حســین
بــه شناســنامه شــماره  65صــادره از
کرمــان در ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه
مســاحت  773/32متــر مربــع بــه ادرس
کرمــان اختیــار ابــاد خیابــان امــام کوچــه
 23فرعــی ســوم ســمت چــپ درب ســوم
خریــداری از محــل مالکیــت علــی عامــری
اختیــار ابــادی – ردیــف 0101
 24فرعــی از  48اصلــی مجــزی شــده از
 1و  2فرعــی و قســمتی از اراضــی مشــاعی
 48اصلــی – اقــای حســن ابراهیمــی
فرزنــد محمــد بــه شناســنامه شــماره
 224صــادره از کرمــان در ششــدانگ
یکبــاب بــاغ مشــجر پســته ای بــه
مســاحت  32457متــر مربــع کــه مــوازی
 9667/64متــر مربــع مجــزی شــده از 1
فرعــی و مــوازی  15410/93متــر مربــع
مجــزی شــده از  2فرعــی و مــوازی
 7379/45متــر مربــع مجــزی شــده از
اراضــی مشــاعی پــاک  48اصلــی بــه
ادرس کرمــان زنگــی ابــاد تلمبــه حســن
ابــاد خریــداری از محــل مالکیــت محمــد
ابراهیمــی  -ردیــف 2446
امــاک تقاضــای ثبــت شــده واقــع در
بخــش  8کرمــان
 1390فرعــی از  1اصلــی مجــزی شــده
از  1102فرعــی از  1اصلــی – خانــم
فاطمــه یعقوبــی چتــرودی فرزنــد مــراد
علــی بــه شناســنامه شــماره  64صــادره از
کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه و بــه
مســاحت  297/95متــر مربــع بــه ادرس
کرمــان چتــرود خیابــان ولیعصــر کوچــه
شــهید حســین الهــی خریــداری از محــل
مالکیــت ســید اکبــر شــجاعی – ردیــف
0937
 1395فرعــی از  1اصلــی مجــزی شــده
از  490فرعــی از  1اصلــی – اقــای
مختــار جعفــری چتــرودی فرزنــد علــی
بــه شناســنامه شــماره  2092صــادره از
کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه
بــه مســاحت  1164/28متــر مربــع بــه
ادرس کرمــان چتــرود خیابــان شــهید
باهنــر کوچــه معلــم خریــداری از محــل
مالکیــت ســید محمــد عطایــی چتــرودی (
ضمنــا حــق ارتفاقــی بدیــن نحــو کــه محــل
عبــور از حــد شــمال بــه خیابــان اصلــی از
زمیــن دیگــر متقاضــی مــی باشــد) – ردیــف
3788
تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :سهشــنبه
1396/05/31
تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :سهشــنبه
1396/06/14

رییس اداره ثبت اسناد وامالک
ناحیه یک شهرستان کرمان
عیسی حافظی فر
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عدم آشنایی مردم
از جاذبه های گردشگری
رئیــس کمیســیون گردشــگری
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن
و کشــاورزی اســتان کرمــان
گفــت :کمیســیون گردشــگری
در راســتای فعــال کــردن بخــش
خصوصــی در قالــب هــای
تشــکل هــای حرفــه ای و ثبــت
نخســتین انجمــن اکوتوریســم
کشــور در کرمــان و نخســتین کانــون آفــرود
کشــور در ایــن اســتان تــاش هــای بســیاری
انجــام داده اســت.
سیاســت روشــن /مهــدی سیاووشــی عــدم
آشــنایی مــردم از جاذب ـ ه هــای گردشــگری
ش هــای
اســتان کرمــان را یکــی از چالــ 
اصلــی در حــوزه گردشــگری عنــوان کــرد و
افــزود :در ایــن راســتا طــی یکســال گذشــته
س هــا و دفاتــر بــزرگ
از  2گــروه از آژانــ 
گردشــگری کشــور بــه اســتان دعــوت بــه
عمــل آمــد تــا از جاذبــههــای گردشــگری
اســتان کرمــان بازدیــد کننــد.
سیاووشــی بــا بیــان اینکــه تعامــل خــوب و
ســازنده ای بیــن بخــش خصوصــی و دولتــی
درایــن حــوزه وجــود دارد گفــت :بــا پیگیــری
هــای اداره کل روابــط عمومــی و امــور
بیــن الملــل اســتانداری کرمــان از ســفرای
خارجــی مقیــم ایــران دعــوت شــده اســت تــا
ضمــن شــناخت از کرمــان ،ایــن اســتان را به

رییــس ســازمان مدیریــت و
برنامــه ریــزی بــا بيــان اينكــه
در دولــت يازدهــم بــه دنبــال
تبييــن الگــوي حضــور دولــت
در كنــار بخــش خصوصــي
در راســتاي توســعه مناطــق
مختلــف اســتان بــوده ايــم،
تصريــح كــرد :در ايــن راســتا
اســتان را بــه مناطــق هشــتگانه اقتصــادي
تعريــف و از بنــگاه هــاي بــزرگ خصوصــي
جهــت انتقــال دانــش توليــد ،فنــي و
اقتصــادي جهــت توســعه اســتان دعــوت
كرديــم كــه تاكنــون  ٢٢موسســه بــزرگ
اقتصــادي در ايــن مناطــق حضــور پيــدا
كردنــد.
ایســنا /جعفــر رودري در حاشــيه بازديــد
از رونــد احــداث كارخانــه ٣٥٠٠تنــي مــس
كاتــد در اســفندقه جيرفــت بــا اشــاره بــه
ظرفيــت هــاي اســتان در حــوزه هــاي
كشــاورزي ،صنعتــي ،گردشــگري و ...
اظهــار كــرد :براســاس ظرفيتهــاي اســتان
كرمــان ،در اســناد باالدســتي تاكيــد و
توجــه اي ويــژه بــه دســتاوردهاي حــوزه
صنعــت و معــدن شــده اســت.
وي بــا بيــان اينكــه ظرفيــت هــاي اســتان
كرمــان زبانــزد اســت امــا متاســفانه در
گذشــته بــه صــورت خــام از اســتان خــارج

این کــالف اقتصــاد

سینا خسروی
در هفتــه ای کــه بــه نــام دولــت شــناخته مــی
شــود ،مقــام معظــم رهبــری در جمــع اعضــای
هیــات دولــت در حالــی بــر بــاال بــردن ظرفیــت
نقدپذیــری و حلــم و بردبــاری در عرصــه هــای
مختلــف تاکیــد فرمودنــد کــه در نظــام تصمیــم
گیــری نیــز خواســتار افزایــش خطــر پذیــری و
شــجاعت هــر چــه بیشــتر در تصمیمــات متخــذه
شــدند .ایشــان بازهــم اقتصــاد را اولویــت اصلــی
دانســته و بــه آمارهــای مختلــف نیــز اشــاره
ای داشــتند و بــا صحــه گذاشــتن بــر آمارهــای
اقتصــادی منتشــره ،تلویحــا خواســتار افزایــش
ســهم ملمــوس و واقعــی ایــن اعــداد و ارقــام در
زندگــی روزمــره مــردم شــدند .امــا آمــار و ارقــام
در اقتصــاد مــا حکایــت جالبــی دارد .در اینکــه
اقتصــاد ایــران شــرایط خــاص و البتــه منحصــر
بفــردی را مــی گذرانــد ،شــک و شــبهه ای نیســت.
اقتصــادی کــه رشــد بــاالی  7درصــد را در ســال
 95تجربــه کــرده ،همچنــان از رکــود رنــج مــی
بــرد و ایــن در حالیســت کــه حجــم نقدینگــی
در همیــن اقتصــاد از  1200هــزار میلیــارد تومــان
گذشــته کــه ایــن خــود عــددی عجیــب و غریــب
ـی حجیــم و
اســت .رشــد اقتصــادیِ بــاال ،نقدینگـ ِ
کاهــش نــرخ تــورم عواملــی هســتند که بودنشــان
در کنــار هــم ،حداقــل در تئــوری هــایِ مشــهور
و عــادیِ اقتصــادی ،هیچگونــه جایــگاه و توجیهــی

محسن جاللپور

ســایرین معرفــی کننــد.
وی ادامــه داد :ایــن کمیســیون
در راســتای فعــال کــردن بخش
خصوصــی در قالــب هــای
تشــکل هــای حرفــه ای و ثبــت
نخســتین انجمــن اکوتوریســم
کشــور در کرمــان و نخســتین
کانــون آفــرود کشــور در ایــن
اســتان تــاش هــای بســیاری انجــام داده
اســت.
سیاووشــی بــا بیــان اینکه ســه دوره آموزشــی
و توجیهــی بــرای راننــدگان تاکســی بویــژه
ی هــای فــرودگاه از ســوی
راننــدگان تاکســ 
ایــن کمیســیون برگــزار شــده افــزود2 :
مــدرس اتریشــی دور ه هــای گردشــگری را در
اســتان کرمــان دایــر کردنــد.
رئیــس کمیســیون گردشــگری اتــاق
بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه برگــزاری
جشــنواره عکــس گردشــگری بــا حضــور
عکاســان کرمــان و انتشــار ایــن عکــس هــا
در کتــاب عکــس کرمــان ،خاطرنشــان کــرد:
برگــزاری مســابقات دو مارتــن ،برگــزاری
ی و اجرای مســابقات
نمایشــگاه صنایـ ع دســت 
پاراگالیــدر در کویــر اســتان کرمــان از دیگــر
اقدامــات صــورت گرفتــه بــرای معرفــی دیــار
کریمــان اســت.

به دنبال انتقال دانش فني و توليدي
معين هاي اقتصادي هستيم نه سرمايه آنها

نــدارد .اینکــه کشــوری دچــار نقدینگــی بــاال
باشــد و نــرخ تــورم نزولــی را تجربــه کنــد تنهــا
در صورتــی ممکــن اســت کــه ســهم شــبه پــول
از نقدینگــی ،بســیار باالتــر از ســهمی باشــد کــه
پــول بــه خــود اختصــاص داده اســت .خــوب
شــبه پــول قــدرت نقــد شــوندگی پاییــن تــری
نســبت بــه پــول داشــته و نقــد شــدنش هــم
زمــان بــر اســت .انــواع ســپرده هــای بانکــی (بــه
جــز حســابهای جــاری) کــه عنــوان شــبه پــول
را یــدک مــی کشــند بــه دلیــل بــاال بــودن نــرخ
ســود بانکــی ،در حــال حاضــر نزدیــک بــه 90
درصــد نقدینگــی کشــور را تشــکیل مــی دهنــد.
در ایــن ســال هــا بــاال بــودن ســه ِم شــبه پــول
در نقدینگــی ،کمــک دســت دولــت در مهــار تــورم
محســوب مــی شــده اســت .یعنــی نظــام بانکــی
عمــا بــا بــاال بــردن عامدانــه ســهم شــبه پــول از
کل نقدینگــی آن هــم بــا بــاال نگــه داشــتن نــرخ
ســود بانکــی ،ســرمایه گــذاری را قربانــی مهــار
تــورم نمــود کــه در شــرایط تــورم حــاد بــاالی 40
درصــد اقــدام ســنجیده ای محســوب مــی شــد.
بــدون شــک دولــت تدبیــر همانگونــه کــه رهبــری
هــم اشــاره نمودنــد ،در مهــار نــرخ تــورم رکــورد
جالبــی بــه جــا گذاشــت و نــرخ تــورم را تــا حــدی
پاییــن آورد کــه مــی تــوان آن را در تاریــخ مــدون
اقتصــاد ایــران کم ســابقه توصیف نمــود ،اما همین
نــرخ ســود بــاال در بانکهــا عاملــی در ایجــاد رکــود
بــی ســابقه نیــز شــد .دولــت البتــه در صدد بــود تا

بــا ایجــاد مســیری مناســب بــرای انتقــال پــول از
بازارهــای پولــی بــه بازارهــای ســرمایه ،رفتــه رفته
بــه کاهــش نــرخ هــای ســود مبــادرت ورزد کــه در
ایــن مســیر هنــوز راه زیــادی در پیــش دارد و بــه
نظــر مــی رســد تــا رونــق بــازار بــورس و افزایــش
اقبــال عمومــی ،راه زیــادی باقــی مانــده اســت.
قطعــا بــدون بســتر ســازی اصولــی ،کاهــش ســود
بانکــی منجــر بــه هدایــت نقدینگــی بــه ســمت
ســفته بــازی و نهایتــا بازگشــت تــورم خواهد شــد.
اصنــاف و بازاریــان امــروز از جملــه اقشــاری
هســتند کــه از رکــود و بــه زعــم خودشــان
کســادی در بــازار ناالننــد .امــا آیــا مــا واقعــا بــه
رکــود دچاریــم؟ شــواهدی کــه در اقتصــاد مــی
بینیــم از رکــود حکایــت دارد امــا قرائــن از چیــز
دیگــری حــرف مــی زنــد .آمارهــای واقعــی از
افزایــش تعــداد ســفر ،افزایــش خریــد خــودرو و
 ...بــا رکــود در منافــات اســت امــا قضیــه همــه
اش هــم ایــن نیســت .بــه نظــر نگارنــده بیــش از
نیمــی از رکــود موجــود در بــازار معلــول بــاال بودن
تعــداد احدهــای صنفــی اســت .در شهرســتان
کرمــان بیــش از  25هــزار واحــد صنفــی وجــود
دارد کــه در مقایســه بــا جمعیــت شهرســتان مــی
تــوان گفــت بــه ازای هــر  30نفــر یــک واحــد
صنفــی اســت و ایــن عــدد بــا اســتانداردهای
دنیــا فاصلــه معنــا داری داشــته و بــا قاطعیــت
مــی تــوان گفــت تعــداد واحدهــای صنفــی مــا
 10برابــر بیشــتر از اســتاندارد روز دنیاســت و ایــن

مــي شــد ،تصريــح كــرد :در
برنامــه ششــم توســعه تاكيــد
بــر جلوگيــري از خــام فروشــي
شــده بــه دنبــال ايجــاد چرخه
توليــد و كامــل شــدن زنجيــره
توليــد در اســتان هســتيم.
رودري تصريــح كــرد :اســتان
را بــه مناطــق هشــتگانه
اقتصــادي تعريــف و از بنــگاه هــاي بــزرگ
خصوصــي جهــت انتقــال دانــش توليــد،
فنــي و اقتصــادي جهــت توســعه اســتان
دعــوت كرديــم كــه تاكنــون  ٢٢موسســه
بــزرگ اقتصــادي در ايــن مناطــق حضــور
پيــدا كردنــد .رييــس ســازمان مديريــت و
برنامــه ريــزي اســتان بــا تاكيــد بــر اينكــه
در ايــن الگــو بــه دنبــال توانمندســازي
مــردم بــه ويــژه توســعه روســتايي
هســتيم ،گفــت :در برنامــه ششــم توســعه
توجــه ويــژه اي بــه مناطــق محــروم و
تــوازن امكانــات در ســطح كشــور شــده
اســت كــه براســاس ايــن اســناد و بــا
توجــه بــه ظرفيتهــاي جنــوب اســتان ،در
حــال حاضــر بــه دنبــال تكميــل زنجيــره
توليــد وفــرآوري و شناســايي بــازار مصــرف
هســتيم و احــداث كارخانــه  ٣٥٠٠تنــي
كاتــد مــس در جيرفــت نيــز در ايــن راســتا
مــي باشــد.

 10برابــر بیشــتر ،یعنــی کاهــش چشــمگیر ســهم
هــر واحــد صنفــی از بــازار و ایــن یعنــی کســادی.
قطعــا در دنیایــی کــه بهبــود روز بــه روز فضــای
کســب و کار از جملــه اهــداف کلیه اقتصادهاســت،
نمــی تــوان بــه بهانــه بــاال بــودن تعــداد واحدهــای
صنفــی در ورود بــه بــازار محدودیــت ایجــاد نمــود.
در یــک بــازار واقعــی و اصولــی ،رقابــت اســت
کــه در نهایــت ســر و شــکل متناســبی بــه ســاز
و کارهــای بــازار مــی دهــد .ایــن رقابــت در بــازار
ایــران در حــال شــکل گیــری اســت و بــی رحمــی
هــای اقتصــاد اقتضــاء مــی کند کــه در عرصــه این
رقابــت گروهــی که از کاربلدی کمتــری برخوردارند
و از بازاریابــی و بــازار داری بهــره کمتــری بــرده
انــد ،بــه تدریــج و بــه اجبــار بــازار را تــرک کننــد.
آمارهــا در اقتصــاد مــا ســیگنال هــای امیــدوار
کننــده ای ارســال مــی کننــد ،امــا شــاکله ایــن
اقتصــاد نیــاز بــه تغییــر دارد تــا آمارهــا در جــای
واقعــی خــود قــرار بگیرنــد .بــرای تغییــر شــاکله
هــم ضــرورت دارد تمــام ارکان تصمیــم گیــری
در اقتصــاد بــا برنامــه ریــزی در مســیری واحــد
قــرار گرفتــه و اقتصــاد را بــر ریــل توســعه قــرار
داده تــا بــا گذشــت زمــان ،حصــول بــه پیشــرفت،
رشــد و نهایتــا توســعه محقــق گــردد .در ایــن
بیــن شــاید کاتالیزورهایــی هــم بــرای تســریع
باشــد ،امــا انتظــار معجــزه در مســائل اقتصــادی،
توقعــی اســت کــه بایــد توســط دولتمــردان
رویگــردان از پوپولیســم ،در جامعــه پاییــن بیایــد.

با تیم اقتصادی دولت دوازدهم به کدام سو میرویم؟

ســال دارد بــه نیمــه میرســد امــا موتــور
اقتصادایــران هنــوز روشــن نشدهاســت.پنج
مــاه اول ســال بــه تعطیــات و مــاه مبــارک
رمضــان و انتخابــات و تشــکیل کابینــه گذشــت
و وزرای اقتصــادی قطعــا شــهریور را نیــز بــه
عــزل و نصــب معاونــان و رؤســای ســازمانها
مشــغول خواهنــد بود.شــاید از مهرمــاه بــه
بعــد موتــور سیاســتگذاری روشــن شــود.
اینروزهــا مکــرر بــا ایــن ســؤال مواجــه
میشــوم کــه وضعیــت اقتصادایــران بــا تیــم
جدیــد اقتصــادی دولــت چــه خواهــد شــد؟
قطعــا ســوال ســختی اســت و پاســخ دادن
بــه آن منــوط بــه اعــام برخــی برنامــه هــا و
سیاســتها از ســوی دولــت اســت امــا بــه دو
دلیــل میشــود نســبت بــه آینــده امیــدوار بــود.
دلیــل اول :دولــت دوازدهم راه دولت یازدهم را ادامه
خواهــد داد.ثبــات اقتصــادی و آرامــش ،مهمتریــن
مشــخصه دولــت یازدهــم بود.منطقــی اســت اگــر
بگوییــم در دولــت دوازدهــم نیــز بــا سیاسـتهای
شــوک آور و غافلگیــر کننــده مواجه نخواهیــم بود.
دلیــل دوم :همــه اعضــای تیــم اقتصــادی
دولت،پیشــینه ای مشــخص و قابــل ارزیابــی
دارند.ویژگــی مشــترک آنها،رفتارهــای ســنجیده

و غیــر رادیــکال و دوری از بداهــه نــوازی اســت.
امــا تیــم اقتصــادی در دولــت دوازدهــم
تغییراتــی داشــته و بایــد ببینیــم ایــن تغییــرات
چــه اثــری بــر کلیــت سیاســت گــذاری
اقتصــادی در دولــت دوازدهــم خواهــد داشــت.
محمــد شــریعتمداری جــای محمدرضا نعمـتزاده
را گرفتهاســت.آقای نعمـتزاده بــه هرحــال تــاش
زیــادی کــرد و برخــی زحمــات ایشــان قابلتقدیــر
اســت.البته ایــن اواخــر ســنگینی تصمیمهــای
آنــی روی ســر بنگاههــا ســنگینی میکــرد.
توقــف ناگهانــی ثبــت ســفارش خودروهــای
خارجــی از ایــن دســت تصمیمهــای ناگهانــی
بــود .شــریعتمداری امــا اهــل وارد کــردن
شــوک نیست.کارشناســان را طــرف مشــورتش
قــرار میدهد.متواضــع اســت و اشــتباهات
احتمالــیاش را زود جبــران میکنــد.در دوره
آقــای نعمــتزاده سیاســتهای تجــاری بــه
نوعــی در حاشــیه سیاســتهای صنعتــی قــرار
داشــت امــا قطعــا در دوره شــریعتمداری تجــارت،
پیشــران رشــد اقتصــادی خواهــد شــد.او مدیــری
اســت کــه میتوانــد تکنوکراتهــای صنعتــی
را جــذب کند.مــورد اعتمــاد حاکمیــت اســت
و در دولــت نیــز نفــوذ خوبــی دارد.از همــه
مهمتــر ایــن کــه مدافــع بــازار و رقابــت اســت
و قــول داده فضــای کســب وکار را اصــاح کنــد.

مســعود کرباســیان نیــز جــای علــی طیبنیــا
را گرفتــه اســت .بــه رســم ادب و احتــرام ،آقــای
طیبنیــا را شایســته تقدیــر و ســپاس ویــژه
میدانــم و برایــش آرزوی ســامتی و توفیــق
دارم .آقــای کرباســیان هــم مدیــری مقتــدر و
مدافــع اصالحــات اســت.چرخه کار را تــا اصــاح
نکنــد دســت بــر نمیدارد.بــه خوبــی از پــس
اصالحــات گمــرک برآمــد و بــه نظــر میرســد
قــدرت شــخم زدن نظــام معیــوب مالیاتــی را نیــز
دارد.کرباســیان اســتاد ارتبــاط اســت و بــه واســطه
قــدرت اجرایــی و تعامــل بــاال قطعــا میتوانــد
یکــی از وزرای موفــق اقتصــادی ایــن دولــت باشــد.
بــه ایــن ترتیــب فکــر میکنــم ترکیــب تیــم
اقتصــادی بــا ورود دو چهــره جدیــد ،تقریبــا
در تــداوم تیــم قبلــی عمــل خواهــد کــرد.
بــه خصــوص اینکــه چهرههــای مؤثــر تیــم
قبلــی همچنــان در دولــت حضــور دارنــد.
اســحاق جهانگیــری معــاون اول سرشــناس و
قابــل احتــرام کــه بــه واســطه تجربــه و تســلطی
کــه دارد،نقــش تعییــن کننــدهای در سیاســت
گــذاری خواهــد داشــت .او درد اقتصــاد ايــران
راخــوب ميدانــد و ازمطلعتريــن افــراد
نســبت بــه مســائل حــال حاضــر كشــور اســت.
محمدنهاوندیــان نیــز بــدون شــک نماینــده
بخــش خصوصــی در دولــت دوازدهــم اســت

کــه پیــش از ایــن گرفتــار حواشــی و تشــریفات
دفتــر رئیــس جمهــور بــوده و اکنــون بــا فــراغ
بــال میتوانــد روی مســائل اقتصــادی تمرکــز
کند.اوهمچنيــن نزديكــي زيــادي بــه رئيــس
جمهــور روحانــي دارد كــه در پيشــبرد برنامــه
هــاي تيــم اقتصــادي بســيار مؤثرخواهــد بــود.
وجــود مســعود نیلــی کــه اشــراف کاملــی نســبت
بــه مســائل اقتصادایــران دارد قطعــا بــرای دولــت
دوازدهــم ارزشــمند خواهــد بــود.او اکنــون
دســتیار اقتصــادی رئیــس جمهــور اســت و در
نشســتهای دولــت شــرکت میکند.نزدیکــی
بیشــتر او بــه رئیــس جمهــور نویــد بخــش
تحــوالت بنیادیــن در اقتصــاد ایــران اســت.
در کنــار اینهــا بایــد از ولــیاهلل ســیف یــاد
کنــم کــه قرابــت زیــادی بــا تیــم فکــری
دولــت دارد.آقــای ســیف مشــکالت مؤسســه
هــای مالــی و اعتبــاری را تــا حــد زیــادی
حــل کــرده و کار بزرگتــر او،اصــاح نظــام
بانکــی در ســالهای پیــش رو خواهــد بــود.
محمدباقــر نوبخــت نیــز امیــن و مــورد اعتمــاد
رئیــس جمهــوری اســت و هماهنــگ بــا
آقــای روحانــی عمــل میکند.بایــد امیــدوار
باشــیم کــه در ســایه حمایتهــای رئیــس
جمهوری،ســازمان برنامــه و بودجــه نقــش
مؤثرتــری در اقتصــاد کشــور ایفــا کنــد.

خبر
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مهمترین اولویت کاری ادارات
ثبت تبدیل اسناد دفترچه ای
به کاداستری می باشد

مدیــرکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان
در جلســه کار گــروه حفــظ حقــوق بیــت المــال
مهمتریــن اولویــت کاری ادارات ثبــت را تبدیــل
اســناد دفترچــه ای بــه کاداســتری دانســت.
روابــط عمومــی اداره کل ثبــت اســناد و امــاک
اســتان کرمــان /رضــا طالبــی زاده در جلســه کار
گــروه حفــظ حقــوق بیــت المــال کــه بــا حضــور
مدیــران ادارات کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری
شــمال و جنــوب در ســالن جلســات اداره کل ثبــت
اســناد و امــاک برگــزار شــد گفــت :بــرای صیانــت
از حقــوق بیــت المــال بایــد اســناد دفترچــه ای
اراضــی ملــی بــه کاداســتری تبدیــل و ایــن اراضــی
از تصــرف غیــر قانونــی حفــظ شــوند.
مدیــر کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان با
اشــاره بــه برنامــه عملیانــی ســال جــاری در حــوزه
حفاظــت از راضــی ملــی و مــوات بــرای تثبیــت
بســتر رودخانــه هــا گفــت :تثبیــث بســتر رودخانــه
هــای دائمــی اســتان نیازمنــد تعامــل و همــکاری
ادارات متولــی امــر زمیــن و مســکن اســت.
وی بــا درخواســت تســریع در رونــد برنامــه اجرایی
ســال  96افــزود :بــا تعامــل خــوب در ســنوات
گذشــته ادارات کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان
کرمــان ،منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان و
اوقــاف و امــور خیریــه موفــق بــه کســب رتبــه
هــای برتــر کشــوری بــرای چندیــن ســال پیاپــی
شــده انــد .ایــن مقــام قضایــی یکــی از اقدامــات
موثــر بــرای حفــظ و صیانــت حقــوق بیــت المــال
را بازدیــد از ادارات شهرســتان عنــوان کــرد و
افــزود :بــرای حــل مشــکالت ثبتــی شهرســتان
هــا بازدیدهــای ادواری منظمــی از ادارات ثبــت
تابعــه صــورت مــی پذیــرد و مشــکالت ثبتــی آن
هــا مــورد بررســی و دســتورات الزم در ایــن زمینــه
صــادر مــی گــردد.
در پایــان جلســه مقــرر گردیــد هیاتــی مرکــب از
معاونیــن و کارشناســان بخــش امــاک ادارات کل
مذکــور بــا حضــور در شهرســتان هــا مشــکالت
مربــوط بــه حــوزه زمیــن و مســکن را از نزدیــک
بررســی و نســبت بــه حــل و فصــل آنــان اقــدام و
گــزارش عملکــرد را در جلســه آتــی مدیــران کل
مطــرح نماینــد.

مشکل تامین آب  477روستا
مرتفع گردید

رئیــس هئیــت مدیــره شــرکت آبفــار اســتان گفــت:
دریــک ســال گذشــته 34حلقــه چــاه بنــا برنیــاز
درســطح اســتان و درراســتای اجــرای مجتمــع هــای
آبرســانی حفــر شــده کــه از ایــن تعــداد چــاه 31چاه
تجهیــز شــده اســت.
روابــط عمومــی شــرکت آبفــار اســتان کرمــان/
مهنــدس علــی رشــیدی بمناســبت فــرا رســیدن
هفتــه دولــت بــا اشــاره بــه اینکــه در یــک ســال
گذشــته مشــکل تامیــن آب  477روســتا مرتفــع
گردیــد گفــت  47روســتای آن بــاالی  20خانــوار
وفاقــد هرگونــه تاسیســات بــوده انــد.
وی افزود1325:کیلومتــر لولــه گــذاری کــه شــامل
اجــرای  244کیلومتــر خــط انتقــال و 673کیلومتــر
احــداث وتوســعه شــبکه آب و اصــاح وبازســازی
 673کیلومتــر شــبکه آبرســانی فرســوده کــه
معضــل بــزرگ هدررفــت آب اســتان را باعــث مــی
شــد از دیگــر فعالیتهــای یــک ســال گذشــته ایــن
شــرکت بــوده اســت .رئیــس هئیــت مدیــره شــرکت
آبفــار اســتان بــا تاکیــد براحــداث بیــش از 10هــزار
مترمکعــب مخــزن ذخیــره آب تصریــح کــرد :بــا
اقدامــات انجــام شــده در ایــن مــدت شــاخص بهــره
منــدی آب نیــز 3.5درصــد رشــد داشــته اســت وبــه
اســتاندارد ملــی نزدیــک تــر شــده اســت .وی تاکیــد
کــرد :دریــک ســال گذشــته 34حلقــه چــاه نیــز بنــا
برنیــاز درســطح اســتان و درراســتای اجــرای مجتمع
هــای آبرســانی حفــر شــده کــه از ایــن تعــداد چــاه
31چــاه تجهیــز شــده اســت .رشــیدی بــا اشــاره بــه
اینکــه در ســالی کــه گذشــت 7هــزار و900مشــترک
بــه شــبکه آب شــرب روســتایی اســتان افــزوده
شــد،اظهار کــرد :بــا افزایــش پــروژه هــای آبرســانی
دراســتان تعــداد مشــترکین بــه 248هــزار رســیده
اســت .وی خاطرنشــان کــرد :دربــازه زمانــی یــک
ســال گذشــته همچنیــن بــا تــاش هــای پرســنل
شــرکت آبفــار اســتان 9هــزار و722کنتــور خــراب
در روســتاهای اســتان توســط پرســنل شــرکت
تعویــض شــد .رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت آبفــار
اســتان کرمــان اظهــار کرد:ازســال 95تاکنــون 3هزار
و286انشــعاب غیرمجــاز در شــبکه آب روســتایی
اســتان شناســایی ویــا قطــع شــده اســت وتــاش
زیــادی بــرای مجــاز شــدن ایــن انشــعاب هــا انجــام
شــده اســت.
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دوران طالیی فرهنگ کرمان

حاشیهنشینی

سوده مقصودی

حاشــیه نشــینی یــک ســکونت غیــر رســمی
وغیــر قانونــی در اطــراف هــای شــهرهای
بــزرگ ،اســت کــه ســابقه بســیار طوالنــی
در کشــورهای آمریکایــی ،اروپایــی و اکنــون
در کشــورهای در حــال توســعه دارد.
موضــوع حاشــیه نشــینی بــه ســال  1340و از
آغــاز مقدمــات مدرنازیســیون و شهرنشــینی
در ایــران اتفــاق افتــاد .خیلــی هــا تمایــل
داشــتند بــه شــهرها مهاجــرت کننــد در حالــی
کــه وضعیــت اقتصــادی آنهــا ایجــاب مــی
کــرد کــه در حاشــیه شــهرها ســکونت کننــد.
 20تــا  30درصــد شــهرهای بــزرگ در
سراســر جهــان از وضعیــت حاشــیه نشــینی
رنــج مــی برنــد و بــه طــور یقیــن کشــور
ایــران بــه عنــوان یــک کشــور در حــال
توســعه از ایــن امــر مســتثنی نیســت.
پژوهشــی کــه درچند ســال پیش در شــهر کرمان
صــورت گرفتــه اســت ،مشــاهد شــد ،افــرادی کــه
در حاشــیه شــهر کرمــان زندگــی مــی کننــد یک
کمربنــدی در اطــراف شــهر کرمــان ایجــاد کــرده
انــد .ایــن افــراد بــه علــت وضعیــت اقتصــادی
نامطلــوب ســاخت و ســازهای غیــر قانونــی
انجــام داده انــد کــه متاســفانه ایــن مکانهــا از
پایــگاه اجتماعــی مناســبی برخــوردار نیســتند.
طبــق تحقیقــات صــورت گرفتــه در ایــن زمینــه،
 51درصــد از افــراد حاشــیه نشــین شــهر کرمــان
درآمــدی کمتــر از  300هــزار تومــان دارنــد و
بطــور کل  80درصــد آنهــا درآمــدی بیــن  350تــا
 500هــزار تومــان دارنــد .کــه ایــن درآمــد انــدک
بــرای آن منطقــه آســیبهایی ایجــاد مــی کنــد.
 32درصــد از حاشیهنشــینان کرمــان ،کارگــران
ســاختمانی و فصلــی هســتند ،دورگردها و دســت
فروشــان جــزی ایــن دســته محســوب مــی شــوند
و برخــی نیــز بیــکار هســتند ،ایــن بیــکاران
در آن مناطــق مشــکالتی ایجــاد مــی کننــد.
ضعــف مدیریت شــهری ،ناتوانی اقشــار کــم درآمد
بــرای خریــد مســکن و اجــاره ،بــاال بــودن اجــاره و
خریــد مســکن در شــهرها ،خشکســالی و مهاجرت
هــا از عوامــل ایجــاد حاشــیه نشــینی هســتند.
یــک عامــل خیلی مهــم در ایجاد حاشــیه نشــینی
وجــود «زمیــن خــواران» اســت .زمیــن خــواران
بــه مردمــی کــه آگاهــی اجتماعــی بــاال ندارنــد،
در ایــن مناطــق  ،زمیــن هایــی بــا قیمــت ارزان
مــی فروشــند در حالــی کــه ایــن مناطق خــارج از
محــدود اراضی شــهری اســت و در نتیجــه طبعات
گســتردهای را بــرای جامعــه بــه وجــود مــی آورند.
بــه علــت فقــدان خدمــات شــهری و درمانــگاه،
بیمــاری هــا و عفونــت هایــی در ایــن
مناطــق بوجــود مــی آیــد کــه حتــی ممکــن
اســت مناطــق دیگــر شــهر را مبتــا کننــد.
ســالها اســت کــه در دنیــا روش هــای تنبیهــی
امتحــان شــده و نشــان داده شــده کــه خیلــی
جوابگــوی حــل ایــن معظــل نیســت .سیاســت
هــای تشــویقی شــاید بهتــر جــواب دهــد .بــه
طــور مثــال در کرمــان یــک راه حــل؛ بســتن یــک
کمربنــد ســبز در اطــراف شــهر اســت کــه باعــث
مــی شــود دیگر شــهر کرمــان توســعه پیــدا نکند.
ولــی ایــن راه ،یــک راه حــل طوالنــی مدت اســت.
اطــاع رســانی بــه افــرادی کــه قصــد مهاجــرت
از روســتا بــه شــهر دارنــد یــک راه حــل طوالنــی
مــدت بــرای حــل معظــل حاشــیه نشــین
اســت و قطعــا ایــن امــر نیازمنــد یــک نظــام
اطــاع رســانی در بــدو ورود بــه شــهر اســت.
معتقــدم در ابتــدا بایــد از خــود مــردم بــرای
حــل ایــن مشــکل کمــک گرفــت .در ایــن
امــر بــه غیــر از مســئولین مــی تــوان از NGO
هــا و از خــود مــردم آن منطقــه بــرای حــل
مشــکالت آن منطقــه اســتفاده کننــد .بــا
ایــن روش هــا مــی تــوان حاشــیه نشــینی را
حــذف و یــا در کوتــاه مــدت کاهــش دهیــم.
طــرح هایــی همچــون تخریــب کــردن مناطــق
حاشــیه نشــینی یــک طــرح ضربتــی اســت
کــه ممکــن اســت در کوتــاه مــدت جــواب
دهــد امــا بــه دلیــل اینکــه افــراد ســاکن در
حاشــیه شــهر در آن مناطــق ریشــه دوانــده انــد
بعیــد مــی دانــم در کوتــاه مــدت جــواب دهــد.

اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینکــه بیــش
از  40اثــر تاریخــی در اســتان کرمــان
در حــال مرمــت و بــاز ســازی اســت،
گفــت :شــش خانــه قدیمــی در شــهر
کرمــان در حــال بازســازی اســت ،بــا
بازســازی ایــن خانــه هــا بــه عنــوان
مرکــز اقامتــی ،ظرفیــت هتلینــگ
اســتان کرمــان افزایــش پیــدا کنــد.
بــا اشــاره بــه اینکــه اســتان
کرمــان طالییتریــن دوران خــود
را در حــوزه مرمــت و بازســازی
ابنیــه تاریخــی میگذارانــد گفــت:
همزمــان بیــش از  ۴۰اثــر تاریخــی
در کرمــان در حــال مرمــت اســت.
سیاســت روشــن /علیرضــا رزمحســینی
در مراســم افتتاحیــه بانــد دوم
محــور کرمــان – بــم – شــورگز
کــه بــا حضــور آخونــدی وزیــر راه و
شهرســازی برگــزار شــد ،گفــت300 :
میلیــارد تومــان پروژههــای عمرانــی

اســتان کرمــان امــروز بــا حضــور
وزیــر راه و شهرســازی افتتــاح و یــا
عملیــات اجرایــی آن آغــاز میشــود.
رزم حســینی افــزود :دولــت یازدهــم
بیــشاز  25هــزار میلیــارد تومــان پروژه

افتتــاح کــرده و یــا عملیــات اجرایــی آن
را آغــاز کردهایــم ،بــا بررســی میــزان
افتتاحــات ســایر اســتانها در کشــور
مــی تــوان گفــت هیــچ اســتانی در
هفتــه دولــت بــه ایــن انــدازه پــروژه

افتتــاح و یــا کلنگزنــی نمیشــود.
وی ادامــه داد :از ایــن مبلــغ حــدود
 3هــزار و  700میلیــارد تومــان آن
دولتــی بــوده و مابقــی آن از تــوان
بخــش خصوصــی اســتفاده شــده اســت.
رزم حســینی افــزود :در حــوزه
گردشــگری در اســتان کرمــان
اقدامــات بســیار خوبــی انجــام شــده
و کرمــان طالییتریــن دوران خــود
را از بعــد از انقــاب میگذرانــد.
وی ادامــه داد :همزمــان بیــش از 40
اثــر تاریخــی در اســتان کرمــان در
حــال مرمــت و بــاز ســازی اســت.
اســتاندار کرمــان بابیــان اینکــه
شــش خانــه قدیمــی را در شــهر
کرمــان توســط شــرکت جهــاد نصــر
در حــال بازســازی اســت،گفت :بــا
بازســازی ایــن خانــه هــا بــه عنــوان
مرکــز اقامتــی ،ظرفیــت هتلینــگ
اســتان کرمــان افزایــش پیــدا کنــد.

کادر سازی واصالح نظام ترفیعات و انتصابات در قوه قضائیه

رییــس کل دادگســتری اســتان کرمــان
ســازی گفــت :بــا داشــتن یــک نظــام جامــع
ارزشــیابی بســیاری از مشــکالت گذشــته
در مقولــه مهــم کادر ســازی واصــاح نظــام
ترفیعــات و انتصابــات در قــوه قضائیــه برطــرف
خواهــد شــد.
سیاســت روشــن /یــداهلل موحــد در جلســه
اجرایــی ســامانه ارزشــیابی الکترونیــک کــه
بــا حضــور مدیــرکل ارزشــیابی و نظــارت
کارکنــان قــوه قضائیــه برگــزار شــد ،گفــت:
نظــارت هوشــمند ،کارآمــد و اثربخــش مــورد
تاکیــد اســت ،طــی بازدیــد هــای مســتمر
مســئوالن ارشــد قضائــی از حــوزه هــای
قضائــی سراســر اســتان ،عملکــرد کارکنــان
اداری و قضائــی بــه طــور مســتمر مــورد
ارزشــیابی قــرار مــی گیــرد .
رییــس کل دادگســتری اســتان گفــت :ارتقــاء
نظــارت بــر عملکــرد ســازمانی را از اولویــت
هــای دادگســتری اســت و بــه دنبــال ارتقــاء
توانمنــد ســازی کارکنــان از طریــق آمــوزش
هــای مســتمر هســتیم .موحــد بــا تاکیــد
بــر امــر کادر ســازی گفــت :بــا داشــتن یــک
نظــام جامــع ارزشــیابی بســیاری از مشــکالت

گذشــته در مقولــه مهــم کادر ســازی واصــاح
نظــام ترفیعــات و انتصابــات در قــوه قضائیــه
برطــرف خواهــد شــد .ایشــان تاکیــد کــرد:
در حــوزه نظــارت و ارزشــیابی قضــات از دهــه
هــای قبــل ســاز و کارهــای دقیقــی در قــوه
قضائیــه تعریــف شــده اســت و امیدواریــم ایــن
ســازوکارها در بخــش کارکنــان اداری نیــز

بیــش از گذشــته تقویــت شــود.
موحــد افــزود :در زمینــه توســعه زیرســاخت
هــای فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و ایجــاد
ســامانه هــای جامــع الکترونیکــی در کرمــان
اقدامــات مفیــدی صــورت پذیرفتــه اســت و
معاونــت فنــاوری اطالعــات اســتان کرمــان
در خصــوص بهــره گیــری از تکنولــوژی هــای

نویــن ( )itپیشــگام اســت.
رییــس شــورای قضائــی اســتان کرمــان اعــام
کــرد :تنهــا  37درصــد پســت هــای اداری
دادگســتری اســتان کرمــان فعــال اســت و
دادگســتری کرمــان از لحــاظ کمبــود شــدید
کادر اداری در وضعیــت بحرانــی قــرار دارد.
رییــس کل دادگســتری بــا بیــان اینکــه در
امــر ارزشــیابی بایــد جغرافیــای محــل خدمت
و تفــاوت هــای محلــی در نظــر گرفتــه شــود
گفــت :بــا ســاز وکار مناســب ایــن تفــاوت
هــا دیــده مــی شــود .خصوصــا در اســتان
پهنــاور کرمــان کــه بــا کمبــود شــدید کادر
اداری مواجــه اســت بایســتی در فرآینــد
ارزشــیابی لحــاظ گــردد .رییــس شــورای
قضائــی اســتان کرمــان بابیــان اینکــه بــه
ازای هــر یکصــد هــزار نفــر  9میمــز 9 ،نفــر
قاضــی در  31حــوزه قضائــی مشــغول ارائــه
خدمــات قضائــی بــه شــهروندان مــی باشــد،
افــزود :ســامانه الکترونیکی نظارت و ارزشــیابی
کمــک موثــری به ســازماندهی کارکنــان اداری
کــه در اســتان کرمــان در حــال اجراســت مــی
نمایــد و باعــث می شــود کــه تمامــی کارکنان
در پســت مصــوب خــود انجــام وظیفــه نمایــد.

استقرار تدریجی رتبهبندی معلمان از سال آینده

آمــوزش پــرورش رکــن اساســی فرهنــگ
ســازی در جامعــه مــا را بــر عهــده دارد
و معلمــان همــواره در کنــار رسالتشــان
دغدغــه هــای دیگــری دارنــد کــه مرتفــع
گردیــدن آنهــا در افزایــش راندمان این قشــر
تاثیــر بســزایی دارد،محمــد بطحایــی وزیــر
آمــوزش و پــرورش در گفــت وگــوی ویــژه
خبــری شــبکه دوم ســیما بــه پرس ـشهایی
پیرامــون توزیــع نیــروی انســانی ،زمــان
اجــرای طــرح رتبــه بنــدی معلمــان ،ارتقــای
معیشــت فرهنگیــان ،هدایــت تحصیلــی،
اســتقرار عدالــت آموزشــی و تکمیــل برنامــه
درس ملــی پاســخ داد.
سیاســت روشــن /بطحایــی بــا بیــان اینکــه
کوچکتریــن اتفــاق در نظــام آموزشــی بــه
یکبــاره در میلیونهــا خانــواده ایرانــی اثــر
میگــذارد ،گفــت :تحــوالت بایــد بــا کار
کارشناســی و علــم کافــی صــورت بگیــرد
و جســارت و خطرپذیــری هــم در آن وارد
شــود.
وی افــزود :زیرنظــام برنامــه درســی در
ســند تحــول بنیادیــن ،جــزو اولیــن زیــر
نظامهایــی بــود کــه تهیــه شــد .برنامــه
درس ملــی چارچــوب روشــنی بــرای
برنامههــای درســی مــا مبتنــی بــر ســند
تحــول مشــخص کــرده اســت و لــوازم مــورد
نیــاز بــرای اجــرای برنامــه در ایــن زیرنظــام
آمــده اســت.
بطحایــی بــا اشــاره بــه اینکــه چهــار مقطــع
ســه ســاله در برنامــه درس ملــی تصویــب
شــده اســت ،دربــاره اجــرای «نظــام دوری»
در مــدارس ابتدایــی عنــوان کــرد :نظــام
دوری از توصیههــای برنامــه درس ملــی
بــود و سلســله نــکات تربیتــی را مــورد

توجــه قــرار داد بــر ایــن مبنــا کــه دانــش
آمــوز ســه ســال بــا یــک معلــم همــراه
باشــد .ایــن قانــون در برخــی مــدارس اجــرا
شــد امــا در برخــی دیگــر بــه دلیــل نبــود
امکانــات اجــرا نشــد .وی همچنیــن دربــاره
نظامــات مالــی و منابــع انســانی ســند تحول
بنیادیــن و در نهایــت زمــان تکمیــل نظــام
رتبــه بنــدی معلمــان اظهــار کــرد :برنامــه
ششــم توســعه مشــخصا بــر رتبــه بنــدی
تاکیــد کــرده و تکلیفــی بــر دوش دولــت
و وزارتخانــه نهــاده شــده اســت .زیربنــای
رتبــه بنــدی نظــام ســنجش صالحیتهــای
حرف ـهای اســت و بایــد ابتــدا آن را تعریــف
و مســتقر کنیــم کــه پیــش نیازهایــی
الزم دارد .وزیــر آمــوزش و پــرورش ادامــه
داد :دکتــر دانــش آشــتیانی پیــش نویــس
مربــوط را تهیــه و مقدمــات را انجــام دادنــد
و امیــدوارم بــا توجــه بــه موکــدات قانونــی
و پیگیریهــای نماینــدگان مجلــس بتوانیــم
در ماههــای آتــی پیــش نویــس را آمــاده و
در قالــب الیحــه بــه مجلــس ارســال کنیــم.

امیــدوارم ایــن الیحــه بتوانــد التــزام میــان
صالحیتهــای حرفــهای و نظــام پرداخــت
را برقــرار کنــد .اگــر ایــن التــزام نباشــد
نیــروی انســانی انگیــزه چندانــی نخواهــد
داشــت .وی در خصــوص زمــان اجــرای رتبــه
بنــدی گفــت :امیــدوارم بــا ارائــه الیحــه و
تصویــب آن یــک بــار بــرای همیشــه دغدغــه
همکارانــی کــه ماننــد مــن ســی و انــدی
ســال در آمــوزش و پــرورش بودنــد برطــرف
شــود و نظــام علمــی و ســازماندهی شــده
داشــته باشــیم .تصــور نمیکنــم از حیــث
منابــع مالــی دچــار مشــکل شــویم ،زیــرا
دولــت بــه شــدت بــر آن تاکیــد دارد .اگــر در
موعــد مقــرر پیــش نویــس را آمــاده کنیــم
شــاید از ســال آینــده بتوانیــم رتبهبنــدی
را بــه تدریــج مســتقر کنیــم .وی در پاســخ
بــه اینکــه برداشــتهایی مبنــی بــر اینکــه
انگیــزهای بــرای ورود چهرههــای نخبــه
بــه آمــوزش و پــرورش وجــود نــدارد
و اغلــب دانــش آمــوزان بــه مدرســه
عالقهمنــد نیســتند گفــت :یــک مدرســه
زمانــی مدرســه مطلوبــی خواهــد بــود کــه
تجهیــزات اســتاندارد و نیــروی انســانی
کاربلــد و بــا انگیــزه داشــته باشــد .از ســوی
دیگــر مــا جامعــه ذینفعانــی داریــم کــه از
مــا توقعاتــی دارنــد .بــه عبارتــی بــه عنــوان
موسســه آموزشــی مشــتریهایی داریــم
کــه دانــش آمــوزان و اولیــا هســتند و آنهــا
در برخــی مواقــع از کیفیــت کار مــا راضــی
نیســتند و در زمــان ثبــت نــام هــم انتقــاد
دارنــد و مصادیــق دیگــر نارضایتــی وجــود
دارد .جمــع ایــن دو مولفــه ،نظــام تضمیــن
کیفیــت اســت کــه از برنامههــای مــا در
چهــار ســال آینــده اســت .وزیــر آمــوزش

و پــرورش دربــاره توزیــع نیــروی انســانی
نیــز اظهــار کــرد :امســال و ســال آینــده
بــا مشــکلی بــرای پذیــرش نیــرو و تعــادل
جنســیتی مواجــه نخواهیــم شــد اما از ســال
بعــد حتمــا بایــد پذیــرش مــا متناســب بــا
نیــاز باشــد .ســال آینــده در دوره فنــی و
کاردانــش کــه ســه ســاله میشــوند نیــاز
مــا بــه شــدت بــه هنرآمــوز افــزوده خواهــد
شــد .مذاکــرات کارشناســی را بــا ســازمان
اداری اســتخدامی بــرای حفــظ ایــن تناســب
خواهیــم داشــت .وزیــر آمــوزش و پــرورش
از بکارگیــری روشهــای تربیتــی ســنتی
در مــدارس انتقــاد کــرد و گفــت :اگــر بــه
عنــوان مربــی تربیتــی بخواهــم از روشــی
کــه در دهــه  60و  70اســتفاده میکــردم،
اســتفاده کنــم حتمــا معلــم ناکارآمــدی
خواهــم بــود .مدرس ـهای موفــق اســت کــه
شــرایط جدیــد را درک کنــد و مطابــق بــا
آن عمــل کنــد .امــروز دانــش آمــوزان مــا
نیــاز دارنــد بیاموزنــد چگونــه خــود را در
برابــر تهدیداتــی کــه بخــش عمــدهای از
آن از فضــای مجــازی بــر میآیــد از خــود
محافظــت کننــد .وی افــزود :اگــر کمــاکان
یــک کارشــناس اصــرار کنــد کــه طبــق
مــدل گذشــته برنامــه ریــزی درســی انجــام
دهــد نتیجــه آن میشــود کــه امــروز در
مــدارس اتفــاق افتــاده اســت .بطحایــی بــه
برنامههــای خــود بــرای ارتقــای معیشــت
شــاغالن و بازنشســتگان آمــوزش و پــرورش
اشــاره و اظهــار کــرد :بنــده بــه عنــوان
نماینــده معلمیــن در هیــأت دولــت تکلیــف
دارم تــاش کنــم شــأن معلمــان را بهبــود
دهــم و امیــدوارم اولیــن مجــرای آن طــرح
رتبــه بنــدی باشــد.
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محسن اکبرپور ،مربی دو و میدانی در گفتوگو با سیاست روشن:

پس از اتمام دوران محرومیت ،رکوردهای باورنکردنی از ابارقی خواهید دید

یادداشت
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هفت امتیازیها!

دو و ميداني استان کرمان جز آمار و حرف خروجی دیگری ندارد

پیشکســوت و مربــی دو میدانــی گفــت:
مطمئــن باشــيد بعــد از اتمــام دوران
محروميــت و برگشــتن در كــورس مســابقات
ركوردهــاي بــاور نكردنــي از ابارقــی خواهيــد
ديــد.
محســن اکبرپــور در گفتوگــو بــا سیاســن
روشــن در خصــوص آخریــن وضعیــت
محمدحســین ابارقــی دونــدهای کــه نتیجــه
تســت دوپینگــش از ســوی ســتاد ملــی
مبــارزه بــا دوپینــگ مثبــت اعــام شــد،
اظهــار داشــت :دوران ســخت و پرفشــاري
را تــا االن گذرانديم،امــا بــه لطــف خــدا
روزانــه ٦ســاعت تمريــن در حــال انجــام
اســت كــه جــز مــوارد روحــي و روانــي بقيــه
مســائل بــه خوبــی پيــش مـيرود و از لحــاظ
جســمي امادگــي ايشــان قابــل قبــول اســت.
وی ادامــه داد :مطمئــن باشــيد بعــد از اتمــام
دوران محروميــت و برگشــتن در كــورس
مســابقات ركوردهــاي بــاور نكردنــي از
ابارقــی خواهيــد ديــد ،بــه هرحــال اتفاقــي
ناخواســته پيــش آمــد و متاســفانه خيلــي
هــا بــدون هيــچ اطــاع و دانشــي بــه هــر
نحــو كــه خواســتند ،قضــاوت كردنــد امــا
مــا فقــط ســكوت كرديــم و جوابمــان را
گذاشــتیم در عمــل بدهيــم.
اکبرپــور در خصــوص وضعیــت دوومیدانــی

اســتان کرمــان بــا بیــان ایــن کــه نمــی
خواهــم وارد جزیئــات بشــوم ،تصریــح کــرد:
متاســفانه دووميدانــي در حــال حاضــر در
تاريكــي مطلــق بــه ســر ميبــرد و جــز آمــار
و حــرف خروجــی دیگــری نــدارد.
وی افــزود :در تعجبــم از مديــر اقتصــادي
بزرگــي چــون اقــاي طبيــب زاده كــه فكــر
ميكنــم بــه علــت مشــغله زيــاد متوجــه
ايــن موضــوع نشــدهاند .بــه هــر صــورت
آرزوي پيــروزي و ســربلندي بــراي همــه
دوســتان دووميدانــي اســتان دارم .بنــده
دوران اقــاي صــادق نــژاد و جنــاب مهنــدس
شــجاعي و ميســرجاني را دوران طاليــي

دووميدانــي اســتان ميدانــم.
مربــی محمدحســین ابارقــی در پاســخ بــه
ایــن ســوال آیــا مدیــرکل جدیــد ورزش
اســتان در جریــان وضعیــت ابارقــی هســت،
گفــت :مديــر كل در جريــان هســتند و
اميــدوارم اقــاي دكتــر امیریخراســانی
بداننــد بــرای مســابقات آســیایی
جاكارتــا ٢٠١٨و المپيــك  ٢٠٢٠ابارقــي
تنهــا گزينــه اي اســت كــه ميتواننــد
رویــش حســاب بــاز كننــد.
اکبرپــور اضافــه کــرد :خوشــبختانه بــه تازگي
ايشــان و اقاي مــرادي معاونت توســعه ورزش
اداره کل برنامههــاي مــا را بــراي مســابقات

پيــش رو خواســتهاند كــه انشــاهلل در اوليــن
فرصــت تقديمشــان ميکنيــم.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال که انتظار شــما
از مدیــران مرتبــط چیســت ،اظهــار داشــت:
انتظــار خاصــي از مديران نداشــتيم و نداريم،
تنهــا خواســته مــا از مســولين دووميدانــي
بــه قــول حضــرت موالنــا ایــن اســت:گر وا
نمیکنــی گِــره ای /خــود گِــره مشــو/ابرو
گشــاده بــاش /چــو دســتت گشــاده نیســت.
ایــن قهرمــان اســبق دوومدایــن کشــور در
مــورد اقدامــات الزم بــرای ارتقــاء ســطح
دوو مدایــن اســتان بیــان کــرد :دووميدانــي
رشــته پايــه و مــادر اســت ،مطمئنــا با شــعار
و حــرف هــم نميشــود بــه جايــي رســيد.
دووميدانــي هــر روز در ايــران و جهــان در
حــال پيشــرفت و بــه روز شــدن اســت.
عوامــل متعــددي بــر رشــد يــك ورزشــكار
موثــر ميباشــد و حداقــل زمــان هــم بــراي
اينكــه بــه ركــورد مناســب و جايگاهــي در
خــور در آســيا بتــوان رســید بيــن ٤تا٦ســال
تمريــن منظــم ،دقيــق ،علمــي و همــراه بــا
خيلــي از امكانــات ديگــر اســت کــه اگــر
مديــر كل الزم دانســتند حتمــا برنامــه هايــي
را كــه تــا اكنــون انجــام دادهايــم و نتايجــش
هــم بــر هيچكــس پوشــيده نيســت خدمــت
ايشــان ارائــه مينماييــم.

ماشااهلل ایرانمنش رئیس هیئت هاکی استان کرمان شد
ماشــااهلل ایرانمنــش بــا کســب اکثریــت مطلق
آرا ،رئیــس هیئــت هاکی اســتان کرمان شــد.
بــه گــزارش گــروه ورزش سیاســت روشــن؛
مجمــع انتخاباتــی هیئــت هاکــی اســتان
کرمــان بــا حضــور مدیــرکل ورزش و
جوانــان اســتان و دبیــر فدراســیون هاکــی
برگــزار شــد کــه ماشــااهلل ایرانمنــش بــا
کســب  17رای از  17رای توانســت بــرای
یــک دوره چهــار ســاله بــه عنــوان رئیــس
هیئــت هاکــی اســتان کرمــان انتخــاب شــود.
حمیدرضــا بخارایــی ،دبیــر فدراســیون هاکــی
در مجمــع انتخاباتــی هیئــت هاکــی اســتان
کرمــان اظهــار داشــت :مــا همــه جــوره بــا
اداره کل ورزش اســتان کرمــان و هیئــت
هاکــی ایــن اســتان تعامــل خواهیــم داشــت.

وی ادامــه داد :اگــر خانــه هاکــی
ســاخته شــود ،اولیــن خانــه هاکــی
اختصاصــی کشــور خواهــد بــود
بخارایــی ضمــن تقدیــر از اقدامــات ماشــااهلل
ایرانمنــش ،سرپرســت هیئــت هاکــی
کرمــان تصریــح کــرد :در  18ماهــی کــه
در خدمــت آقــای ایرانمنــش بودیــم الحــق
و االنصــاف چیــزی کــم نگذاشــتند و ایــن
قــدر کارشــان خــوب بــود کــه همــان اول
عضــو هیئــت رئیســه فدراســیون شــدند
دبیــر فدراســیون هاکــی در پایــان گفــت:
قــول مــی دهــم کــه وســایل مــورد نیــاز
ســخت افــزاری را تامیــن میکنیــم.
ماشــااهلل ایرانمنــش رئیــس منتخــب هیئــت
هاکــی اســتان نیــز در مجمــع انتخاباتــی

هیئــت هاکــی اســتان کرمــان اظهــار
داشــت :اردو هــای خوبــی برگــزار کــرده
ایــم و تیــم کرمــان هفتــه گذشــته بــا تیــم
اندونــزی دو بــازی دوســتانه برگــزار کــرد.
وی ادامــه داد :در حــوزه آمــوزش علــی
الخصــوص بحــث داوری برنامــه ویــژه داریــم.
ایرانمنــش ضمــن تشــکر از آقایــان شــفیع و
امیــری خراســانی تصریــح کــرد :فدراســیون
و مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان
کرمــان همــواره حامــی مــا بــوده انــد.
سرپرســت هیئــت هاکــی اســتان اظهــار
اضافــه کــرد :خانــه هاکــی کرمــان در
آینــده نزدیــک ســاخته خواهــد شــد.
گفتنــی اســت؛ ایرانمنــش بــه مــدت  18مــاه
سرپرســتی ایــن هیئــت را بــر عهــده داشــت،

همچنیــن از ســوی بهــرام شــفیع رئیــس
فدراســیون هاکــی بــه عنــوان عضــو هیئــت
رئیســه فدراســیون منصــوب شــده بــود.

سرمربی تیم مس رفسنجان:

داور به سود فجر سپاسی سوت زد

ســرمربی تیــم مــس رفســنجان بــا انتقــاد از
قضــاوت داور بــازی تیــم خــود برابــر فجــر
شــهید سپاســی شــیراز در رقابــت هــای
دســته اول فوتبــال کشــور گفــت :داور بــه
ســود تیــم فجــر ســوت زد تــا ایــن تیــم بــه
نخســتین پیــروزی خــود دســت یابــد.
بــه گــزارش گــروه ورزش سیاســت روشــن بــه
نقــل از ایرنــا؛ علــی ســامره در پایــان ایــن
دیــدار کــه در ورزشــگاه حافظیــه شــیراز
برگــزار شــد ،در گفــت وگــو بــا خبرنــگاران
افــزود  :فرصــت هــای زیــادی را از دســت
دادیــم و باخــت حــق تیــم مــا نبــود.

پایان مسابقات تکواندوی قهرمانی استان

مســابقات تکوانــدوی قهرمانــی اســتان در
رده ســنی خردســاالن بــا معرفــی نفــرات
برتــر بــه کار خــود پایــان داد.
دبیــر هیئــت تکوانــدو اســتان کرمــان در
گفتوگــو بــا سیاســت روشــن در ایــن
خصــوص گفــت :ایــن رقابــت هــا بــه
مناســبت هفتــه دولــت بــا حضــور 130

شــرکت کننــده از سراســر اســتان در
مجموعــه ورزشــی بشــری ،خانــه تكوانــدو
كرمــان برگــزار شــد.
ســلمان خواجــه حســنی ادامــه داد:
امیرعبــاس میراولیایــی ،ابوالفضــل
کالنتــری ،علــی رضایــی ،امیررضــا
جباریــان ،حســین ملــک آبــادی ،علــی
زیدآبــادی ،حســین احمــدی ،علــی اصغــر
بخــرد ،ســپهر احمــدی و امیرمحمــد
رحمانــی بــه ترتیــب در اوزان ،-26 ،-24
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 +40نفــرات نخســت ایــن دوره از رقابــت
هــا را از آن خــود کردنــد.

وی اضافــه کــرد :تیــم فجــر از یــک فرصتــی
کــه داشــت بــه گل رســید؛ بــا ایــن حــال بــه
آنهــا تبریــک مــی گویــم.
بازیکــن ســابق تیــم اســتقالل تهــران بیــان
کــرد :اینگونــه قضــاوت کــردن خیانــت بــه
فوتبــال اســت و امیــدوارم فدراســیون فوتبــال
دقــت زیــادی در انتخــاب داوران داشــته
باشــد .ســرمربی تیــم فجــر سپاســی شــیراز
هــم گفــت :بازیکنــان مــا در ایــن دیــدار تنهــا
 20در صــد از تــوان خــود را بــه کار گرفتنــد.
علــی اصغــر کالنتــری ادامــه داد  :در نیمــه
نخســت از بازیکنانــم انتظــار بیشــتری داشــتم

کــه بــرآورده نشــد ضمــن اینکــه اگــر فرصــت
هــای حریــف بــه گل تبدیــل مــی شــد کار
مــا را ســخت مــی کــرد .
وی بیــان کــرد :پــس از  2باخــت کســب ســه
امتیــاز ایــن بــازی بســیار خــوب بــود.
کالنتــری افــزود :تیــم فجــر بــا قرعــه ســختی
روبــرو شــده اســت و بازیهــای مشــکل را بایــد
پشــت ســر هــم برگزارکنیــم .
تیــم فوتبــال فجــر شــهید سپاســی شــیراز
در هفتــه ســوم رقابــت هــای فوتبــال دســته
اول کشــور بــا یــک گل از ســد تیــم مــس
رفســنجان گذشــت.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان:

در راستای ترویج و اشاعه ورزش ملی باستانی،
برنامه هایی در سال جاری انجام خواهد شد

مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان کرمــان
گفــت :بــا برنامــه ریــزی هــای انجــام شــده
در راســتای ترویــج و اشــاعه ورزش ملــی
باســتانی ،طرحهایــی در ســال جــاری انجــام
خواهــد شــد .بــه گــزارش گــروه ورزش
سیاســت روشــن؛ دکتــر محمــد امیــری

خراســانی بــا حضــور در زورخانــه شــهید
زادهکفــاش بــا اشــاره بــه اهمیــت ترویــج روح
پهلوانــی و جوانمــرد ی در ورزشــکاران اظهــار
داشــت :امیداریــم بــه زودی شــاهد گســترش
و توســعه هــر چــه بیشــتر ورزش پهلوانــی
و زورخانــه ای در اســتان کرمــان و نقــاط
مختلــف بــه خصــوص در روســتاها و مناطــق
محــروم اســتان باشــیم .
ایــن مراســم بــا هنــر نمایــی و حــرکات
ورزشــی پیشکســوتان و باســتانی کاران
زورخانــه شــهید زاده کفــاش بــه پایان رســید.

عرفان امیر خسروی

لیــگ دســته یــک فوتبــال کشــور در حالــی
هفتــه ســومش را ســپری کــرد کــه تیمهــای
گلگهــر ســیرجان و مــس کرمــان بــا
پیــروزی از ســد حریفــان خــود گذشــتند و
هرکــدام بــا هفــت امتیــاز در جمــع مدعیــان
صعــود بــه لیــگ برتــر قــرار گرفتنــد.
گلگهــر در یــک بــازی خانگــی و برابــر دیــدگان
 2500تماشــاچی رودرروی ماشینســازی تبریــز
قــرار گرفــت .ماشینســازی کــه در هفتههــای
گذشــته بــا اعــام مالکــش مبنــی بــر عــدم
تمایــل بــه تیـمداری ،بــا حواشــی خاصــی مواجــه
شــده بــود ،بــا وورود زنــوزی ،مالــک گســترش
فــوالد تبریــز بــه ماجــرا و در اختیــار گرفتــن
باشــگاه ماشینســازی توســط وی ،مجــددا در
شــرایطی آرام قــرار گرفــت و بازیکنــان ایــن تیــم
زیرنظــر رســول خطیبــی ،ســرمربی تمرینــات
خــود را بــرای بــازی برابــر حریــف ســیرجانی
پیــش بردنــد .گلگهــر در برابــر تیــم تبریــزی
بــازی را هجومــی آغــاز کــرد و در همــان
ابتــدای کار امیــن پورعلــی در دقیقــه  ۳بــازی و
روی یــک ضربــه ایســتگاهی و بــا شــلیکی زیبــا
گل اول بــازی را بــه ثمــر رســاند تــا گلگهــر از
میهمــان خــود پیــش بیفتــد .حمــات گلگهــر
و بــازی مالکانــه ایــن تیــم ادامــه داشــت تــا ایــن
کــه روی یــک ضــد حملــه و دفــع ناقــص تــوپ
توســط مدافعــان گلگهــر ،حســین قــره داغــی در
دقیقه  12توانســت گل تســاوی را برای شــاگردان
خطیبــی وارد دروازه آرمــان شــهدادنژاد کنــد .در
نیمــه دوم هــم بــازی بــا حمــات آبیپوشــان
ادامــه یافــت تــا ایــن کــه در دقیقــه  ۶۵روی
کرنــر علــی قربانخانــی و ضربــه ســر محمــد
غالمــی گل پیــروزی بخــش ســیرجانیها بــه
ثمــر رســید و شــاگردان وینگــو توانســتند ســه
امتیــاز کامــل بــازی را بــه دســت آورنــد و در
جایــگاه پنجــم جــدول رده بنــدی قــرار بگیرنــد.
مــس کرمــان دیگــر نماینــده اســتان در لیــگ
دســته یــک فوتبــال کشــور برابــر راهآهــن در
ورزشــگاه اکباتــان تهــران قــرار گرفــت .راهآهنــی
کــه بــا هدایــت ســیروس دیــن محمــدی در دو
هفتــه گذشــته بــا دریافــت پنــج گل از تیمهــای
شــهرداری ماهشــهر و بــرق جدیــد شــیراز،
ضعیفتریــن خــط حملــه لیــگ را بــه خــود
اختصــاص داد و در قعــر جــدول ردهبنــدی قــرار
داشــت کــه با ایــن شکســت تعدادگلهــای خورده
ایــن تیــم بــه عــدد هشــت رســید .طالییپوشــان
تهرانــی پــس از اینکــه به لیگ دســته اول ســقوط
کردنــد بــدون حامــی مالــی بــه حــال خــود رهــا
شــدند و بــا مشــکالت فراوانــی کــه بــا آن دســت
و پنجــه نــرم مــی کننــد عرصــه بــر مدیــران ایــن
باشــگاه تنــگ شــده اســت و ایــن تیــم را بــا
بحرانهــای جــدی مواجــه کــرده اســت .در بــازی
برابــر مــس کرمــان هــم ایــن تیــم نتوانســت گلی
بــه ثمــر برســاند تــا تنهــا تیمــی باشــد کــه پــس
از گذشــت ســه هفتــه هنــوز نتوانســته توپــی را از
دروازه حریفــان خــود عبــور دهــد .نارنجیپوشــان
کرمانــی بــا هدایــت مربــی بومــی خــود در دقیقــه
 16بــازی روی پــاس بلنــد احمــد حیاتمنــش
و ضربــه تماشــایی احســان پورشــیخعلی گل اول
بــازی را بــه ثمــر رســاندند .در ادامــه بــازی دفــع
ناقــص تــوپ توســط گلــر راهآهــن ،تــوپ را در
برابــر دروازه بــه مهــدی تیکــدری رســاند تــا او
دروازه را در دقیقــه  40بــاز کنــد و مــس را دو بــر
صفــر در پایــان نیمــه اول راهــی رختکــن کنــد.
در نیمــه دوم بــازی نیــز در دقیقــه  65بــازی و
بــا پــاس فرهــاد ســاالری ،مهــدی تیکــدری
در موقعیــت تــک بــه تــک قــرار گرفــت و
توانســت بــرای ســومین بــار دروازه راهآهــن
را بــاز کنــد .بــا ایــن بــرد مــس کرمــان در
جایــگاه ســوم جــدول ردهبنــدی بــا هفــت
امتیــاز پــس از تیمهــای شــهرداری ماهشــهر
و نفــت مســجد ســلیمان قــرار گرفــت.
بــه هرشــکل هفتــه ســوم رقابتهــا بــه پایــان
رســید و هفتامتیازیهــای هــم اســتانی
بایــد در هفتــه چهــارم در کرمــان رودرروی
هــم قــرار گیرنــد ،بــازی مهمــی کــه نتیج ـهاش
در ترکیــب قــرار گرفتــن تیمهایــی باالیــی
و مدعــی حــدول بســیار اثرگــذار اســت.
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آبـهـای ژرف
محمد برشان
بــه دلیــل مواجــه بــا بحــران کــم آبــی در
ایــران تکنیــک هــای مختلــف بــرای حــل
ایــن بحــران در کشــور بــه کار گرفتــه شــده
کــه از جملــه مــی تــوان بــه موضوعاتــی
ماننــد انتقــال آب ،سدســازی ،اســتفاده از
آب شــیرین کــن هــا و حفــر چــاه اشــاره
کــرد ،امــا ایــن راه حــل هــای مقطعــی تــا
کنــون نتوانســته بحــران آب و خشــکی
رودهــا و دریاچــه هــای اصلــی کشــور را
برطــرف کنــد ،از آنجایــی کــه معضــل
کــم آبــی روز بــه روز حادتــر مــی شــود
وزارت نیــرو در پــروژه ای جدیــد ،موضــوع
اکتشــاف آب در ذخایــر ژرف زمیــن را بــا
همــکاری روســیه کلیــد زده اســت ،ایــن
پــروژه در پــی کشــف تصادفــی آب در عمــق
بیــش از  500متــر در حیــن حفــاری هــای
شــرکت ملــی فــوالد ایــران مطــرح شــد
ســوال اینجانســت کــه انجــام ایــن طــرح
تــا چــه حــد بــه واقعیــت نزدیــک اســت و
آیــا مــی توانــد راهــکاری مناســب علمــی و
عملــی بــرای تهیــه و تامیــن منابــع آبــی در
کشــور باشــد و آیــا واقعــا وقــت آن رســیده
کــه از آبهــای ژرف بــه عنــوان جایگزیــن
فعلــی اســتفاده کــرد .بــه گــزارش وزارت
نیــرو مطالعــات شناســایی ذخایــر جدیــد
آب در مناطــق ژرف و عمیــق ایــران آغــاز
شــده و بعــد از شناســایی پتانســیل هــای
آبــی کشــور ،از طریــق نقشــه هــای ســطحی
زمیــن شناســی مطالعــات ژئوفیزیــک
انجــام و در نهایــت حفــاری چــاه در بلــوک

هــای اکتشــاف آب در نقــاط عمیــق و ژرف
انجــام خواهــد شــد .طبــق ایــن تصمیــم
انجــام مطالعــات عملیاتــی ژئوفیزیــک بــرای
شناســایی آبهــای ژرف در عمــق بیــش از
هــزار متــری زمیــن خواهــد بــود و عملیــات
حفــاری در جســتجوی منابــع تجدیدپذیــر
آب در مناطــق اولویــت بنــدی شــده کشــور
صــورت مــی گیــرد .برآوردهــا نشــان مــی
دهــد کــه در مناطقــی ماننــد خراســان
جنوبــی ،کرمــان و سیســتان و بلوچســتان،
اولویــت حفــاری بــرای رســیدن بــه آبهــای

ژرف وجــود دارد .حفــاری هــر حلقــه چــاه
اکتشــافی در بلــوک هــا و نقــاط عمیــق و
ژرف بــه حــدود  30میلیــارد تومــان اعتبــار
بــه صــورت ســاالنه نیــاز دارد و قــرار اســت
کــه بعــد از انجــام مطالعــات ژئوفیزیــک
یــک کار حفــاری صــورت گیــرد .تخمیــن
زده مــی شــود کــه  1/5تــا  2میلیــارد متــر
مکعــب آب ژرف تجدیدپذیــر در دســترس
باشــد.
ایــن پــروژه از حــدود  3ســال پیــش
بــر ســر زبانهــا افتــاده و حتــی برخــی

شــرکتهای خصوصــی مــی خواســتند در
مــورد آن اقــدام کننــد امــا نتوانســتند
از وزارت نیــرو مجــوز بگیرنــد ،در ابتــدا
برخــی دانشــگاه هــا نیــز درگیــر ایــن
پــروژه بودنــد کارشناســان مــی گوینــد کــه
اطالعــات و دانــش و تخصــص مربــوط بــه
آبهــای ژرف در ایــران بســیار کــم اســت
و در مــورد اینکــه چقــدر آب ژرف در
زیرزمیــن وجــود دارد و یــا کــدام مناطــق
دارای آب ژرف هســتند ،اطالعــات کافــی در
دســترس نیســت و بــه طــور کلــی در ســطح

دنیــا هــم تخصــص و اطالعــات زیــادی
راجــع بــه ایــن روش وجــود نــدارد و تنهــا
چنــد کشــور روی آن کار کــرده انــد کــه
البتــه بــا خطــا هــم همــراه بــوده اســت،
 50ســال پیــش لیبــی بــه دنبــال نفــت
بــود کــه بــه صــورت تصادفــی بــه چــاه آب
رســید ،بــه همیــن دلیــل بزرگتریــن ســفره
آب زیرزمینــی فســیلی در کشــورهای
لیبــی ،چــاد ،مصــر و الجزایــر بــوده کــه
بــا هــم حــدود  1/5برابــر مســاحت ایــران
مســاحت دارد .در ایــران نیــز در اغلــب
مناطــق امــکان وجــود آب در اعمــاق
زمیــن وجــود دارد آیــا کیفیــت آن مناســب
نیســت و در اجــرای ایــن پــروژه بــرا پیــدا
کــردن منابــع آب شــیرین تضمیــن صــد
در صــدی وجــود نــدارد بــه همیــن خاطــر
بایــد مهمتریــن راههــای ممکــن را بررســی
و اســتفاده کــرد.
بعضــی از متخصصــان مــی گوینــد آب ژرف
آغــاز راه اســت و هنــوز وقــت اســتفاده
از آبهــای ژرف نرســیده اســت و اولیــن
معضلــی کــه بــرای آبهــای ژرف بایــد در
نظــر گرفــت و مطالعــه کــرد ایــن اســت
کــه آیــا اســتخراج ایــن آبهــا صرفــه
اقتصــادی دارد یــا خیــر؟ و ایــن آب بــا چــه
قیمتــی بــه مــردم داده خواهــد شــد؟ و در
ایــن میــان مدیریــت حــرف اول را مــی زنــد
و در حــال حاضــر مطالعــه آبهــای ژرف در
دو اســتان خراســان رضــوی و سیســتان و
بلوچســتان آغــاز شــده و در کرمــان نیــز
بــرای شناســایی و حفــاری آبهــای ژرف
قــرارداد امضــا شــده اســت.

خیرینی که تمایل دارند برای مراسم ترحیم تابلو گل نقره اجاره و هزینه این امر خیر را به
بیماران مبتال به سرطان اهدا نمایند جهت هماهنگی با شماره های ذیل تماس بگیرند:

 09198956451و 034-33342794

