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تا ایجـاد یـک تشکیالت 
مدیریتی اسالمی خیلی 

فاصله داریم
 صفحه 3

آگهی مرحله دهم سال 1396) منطقه یک کرمان (
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــي 

اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي
ــن  ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض )) آگه
ــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــي و اراضــي  نامــه قان

ــمي ((  ــند رس ــد س ــاختمانهاي فاق و س
ــه  ــی  ک ــیله  امالک ــور بدینوس ــواد مذک ــرای  م در اج
ــون  ــوع قان ــالف  موض ــل اخت ــای  ح ــر اراء هیاته براب

تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي 
ــه  ــي  ناحی ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س فاق
ــه  ــه و ادام ــا پذیرفت ــت انه ــان  تقاضــای ثب ــک  کرم ی
ــز  ــور تجوی ــون مذک ــق قان ــا مطاب ــی انه ــات ثبت عملی
ــی از  ــالک فرع ــماره پ ــب ش ــه ترتی ــت  ب ــده اس گردی
ــخصات  ــک و مش ــوع  مل ــل  وق ــش مح ــی  و بخ اصل
واقــع                                                                                                                                               ) ثبــت  متقاضیــان   ( مالكیــن  یــا  مالــک 

ــان   ــتان کرم ــی شهرس ــهای  ) 1-4-8  (  ثبت در بخش
بشــرح ذیــل اگهــی  میشــود تــا  در صورتــي کــه  
شــخص  یــا اشــخاصی  نســبت بــه صــدور ســند 
ــد  ــان اعتراضــي داشــته باشــند بتوانن مالكیــت متقاضی
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه 

ــلیم  .... ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ اعت
ادامه در صفحه 4

دوران طالیی فرهنگ کرمان

امیدوار به امید
پدرام محمدی 

پس از اتمام دوران محرومیت، 

رکوردهای باورنکردنی از 

ابارقی خواهید دید

آبـهای ژرف 
محمد برشان

صفحه 3

صفحه 7

مهدی سیاووشی:سرمقاله

عدم آشنایی 
مردم از جاذبه های 

گردشگری
صفحه 5

صفحه 6

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

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

سطوحی که انسان 
تصور نمی کند، رسوخ 

کرده است

معاون اول رئیس جمهور: 

صفحه 2

شهردار خوب 
سجاد صفاهانی زاده

بعــد انتخابــات شــورای شــهر یكــی از مهمتریــن مســائلی 
ــهردار  ــهردار است،ش ــاب ش ــتیم انتخ ــرو هس ــا آن روب ــه ب ک
خــوب و شــهرداری، کــه حداقــل دارای 70درصــد ِویژگــی 
ــهردار  ــد ش ــته باش ــودن را، داش ــهردار ب ــتاندارد ش ــای اس ه
ــار دارد  ــهر را در اختی ــه ش ــوی کســی اســت ک ــف لغ ــه تعری ب
درســایر کشــورها معمــوال شــهرداران از همــه حیــث بــر ســایر 
قــوای سیاســی ارجحیــت دارنــد و مــردم بیشــتر شــهردار خــود 
ــود را. ــده خ ــا نماین ــی ی ــا وال ــدار ی ــا فرمان ــند ت ــی شناس را م

شــهردار بایــد کســی باشــد کــه هــدف مدیریــت شــهری 
ــتر  ــات  بیش ــه خدم ــه ارائ ــران و ن ــه عم ــد، ن ــعه بدان را توس
ــود و توســعه  ــر خواهــد ب ــا مشــارکت مــردم امكانپذی توســعه ب
بــا آگاهــی و دانایــی مــردم نســبت بــه حقــوق شــان و 
ــود. ــی ش ــق م ــهر محق ــور ش ــال اداره ام ــان در قب ــف ش تكالی

مدیریــت  بــه  میبایســت  شــورا  منتخــب  شــهردار 
هــای ســازمان  و  باشــد  داشــته  بــاور  محــور  شــهروند 
کنــد. ســاماندهی  بــاور  ایــن  بــا  را  شــهرداری 

 بنابرایــن بایــد بتوانــد به ســهولت بــا مردم ارتبــاط برقــرار کند و 
نــه به گونــه ا ی عوام فریبانه. میبایســت با ســازماندهی مناســب، 
امــكان آگاهــی از نظریــات و دیــدگاه هــای واقعــی مــردم فراهــم 
گــردد و شــهر در چارچــوب خواســته های مــردم مدیریت شــود.

ــور شــهری  ــی در ام ــه کاف شــهردار میبایســت هــم دارای تجرب
ــه را دارا  ــن مقول ــرای ای ــی الزم ب ــدرت وپویای ــم ق ــد وه باش
ــدون داشــتن تخصــص  ــان ب ــه اســتفاده از جوان باشــد، چــرا ک
ــه  ــوم ب ــر دو محك ــزه ه ــم انگی ــته گان ک ــتفاده از بازنشس واس
ــاد  ــاد وانتق ــزی در انتق ــز ومن ــاع گری ــراد اجتم ــتند. اف شكس
ــن  ــر ای ــی اگ ــند، حت ــق باش ــد موف ــی توانن ــز نم ــری هرگ پذی
افــراد عــدم حضــور خــود را در جریانــات شــهر ناشــی از 
ــاد  ــم ایج ــازم ه ــد ب ــته بدانن ــرد گذش ــه عملك ــاد ب ــدم اعتق ع
ــخصی  ــر ش ــتقالل نظ ــدم اس ــر از آن ع ــد و بدت ــكال میكنن اش
و وابســتگی بــه شــهرداران گذشــته، مــی تواننــد نقطــه تاریكــی 
ــود  ــاب خ ــد در انتخ ــورا بای ــس ش ــد پ ــراد باش ــه اف در کارنام
ــد. ــی کنن ــه اساس ــه توج ــد نكت ــن چن ــه ای ــهردار ب ــرای ش ب

علیرضا رزم حسینی:

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

رتبه بندی معلمان 
از سال آینده

صفحه 6

محمد بطحایی: 

صفحه 8
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خبر

علی اکبر صالحی:
هیچ تعهدی فراتر از برجام را 

نمی پذیریم
ــازمان  ــس س ــوری و رئی ــس جمه ــاون رئی مع
انــرژی اتمــی گفــت کــه بارهــا مســئوالن 
ایــران  کــه  انــد  کــرده  اعــالم  کشــوری 
کــه  را  چیــزی  از  فراتــر  تعهــدی  هیــچ 
پروتــكل  و  برجــام  پادمــان،  قــرارداد  در 
پذیرفــت. نخواهــد  دارد،  وجــود  الحاقــی 

دوشــنبه  روز  صالحــی  اکبــر  علــی  ایرنــا/ 
اســتان  اداری  شــورای  جلســه  حاشــیه  در 
ــد  ــگاران، تاکی ــا خبرن ــو ب ــت وگ ــرز در گف الب
کــرد: رفــع مســائل بــا عقالنیــت، برجــام 
را پــا برجــا نگــه خواهــد داشــت و تــداوم 
شــک  بــدون  آمریــكا،  سیاســی  آشــفتگی 
ــفتگی مواجــه خواهــد کــرد. دنیــا را بــا آش

وی در خصــوص موضوعــات مطــرح شــده درباره 
ریختــه شــدن ســیمان در راکتــور، گفــت: ایــن 
ــی  ــزن اصل ــه در مخ ــده ک ــرح ش ــوع مط موض
ــه  ــیمان ریخت ــی آن س ــمت باالی ــور و قس راکت
ــدارد  ــن موضــوع صحــت ن ــا ای شــده اســت، ام
نیســت. شــده  ادعــا  کــه  ای  نقطــه  در  و 

لولــه  از  ســری  یــک  در  کــرد:  بیــان  وی 
ــبب  ــه س ــم ب ــرده بودی ــارج ک ــه خ ــی ک های
ــه  ــیمان ریخت ــورد، س ــی خ ــه درد نم ــه ب اینك
ــم و در  ــا را داری ــه ه ــا مشــابه آن لول شــده، ام
ــم. ــه ای ــیمان نریخت ــور س ــی راکت ــش اصل بخ

اتمــی گفــت: بــا  انــرژی  رئیــس ســازمان 
مخالــف،  و  موافــق  خبرنــگاران  حضــور 
ــده  ــه آین ــم هفت ــن مه ــی ای ــی و داخل خارج
و  ســازی  ســوژه  و  شــد  خواهــد  رصــد 
نــدارد. ارزش  خصــوص  ایــن  در  تخریــب 

معــاون رئیــس جمهــوری تصریــح کــرد: امیــد 
ــرای  ــن مســاله ب ــی ای ــه آت ــدای هفت اســت ابت
ــوان  ــه عن ــز ب ــن نی ــود و م ــخص ش ــت مش مل
ــه مــردم  فــردی کــه توفیــق خدمــت رســانی ب
کار  برجــام  کــه  دانــم  مــی  ام،  داشــته  را 
ــت. ــران اس ــت ای ــع مل ــه نف ــوده و ب ــی ب بزرگ

صالحــی اظهارکــرد: قــرارداد 8 و 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.

ــر  ــد ب ــا تاکی ــی ب ــرژی اتم ــازمان ان ــس س رئی
ــاد  ــدد ایج ــكا درص ــد امری ــت جدی ــه دول اینك
خدشــه در برجــام اســت، گفــت: ایــران بــه تمام 
ــن  ــس بی ــوده و آژان ــد ب ــود پایبن ــدات خ تعه
المللــی انــرژی اتمــی تنهــا مرجعــی اســت کــه 
مــی توانــد در ایــن خصــوص اظهــار نظــر کنــد.

وی افــزود: آنهــا در حــال تحریک کــردن آژانس 
ــف  ــای ظری ــوص آق ــن خص ــه در ای ــتند ک هس
ــته و  ــه نوش ــه نام ــه بالفاصل ــور خارج ــر ام وزی
تذکــرات الزم را بــه آن هــا ابــالغ کــرده اســت.

کننــده  آغــاز  مــا  کــرد:  تصریــح  صالحــی 
نقــض برجــام نخواهیــم بــود و در صــورت 
ــای  ــم ه ــل تصمی ــرف مقاب ــط ط ــض توس نق
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

نجفــی محمدعلــی  دکتــر  آقــای  جنــاب 
از  جنابعالــی  قاطــع  و  شایســته  انتخــاب 
شــهر  اســالمی  محتــرم  شــورای  ســوی 
را  تهــران«  »شــهردار  ســمت  بــه  تهــران 
کــه بیانگــر کارآمــدی و ســوابق ارزشــمند 
ــی  ــی و اجرای ــاالی مدیریت ــطوح ب ــما در س ش
می گویــم. تبریــک  صمیمانــه  اســت، 

خــرد  از  بهره منــدی  پرتــو  در  امیــدوارم 
جمعــی، تدابیــر توســعه محــور و نیــز همــكاری 
چارچــوب  در  دولــت  و  شــهرداری  مؤثــر 
هم افزایــی  شــاهد  مقــررات،  و  قوانیــن 
پایتخــت  امــور  ســاماندهی  در  بیشــتر 
توســعه  شــهری  بــه  آن  تبدیــل  و  کشــور 
و  اســالمی  فرهنــگ  مؤلفه هــای  بــا  یافتــه 
باشــیم. شــهروندان  تمامــی  بــرای  ایرانــی 

ــف  ــام وظای ــما را در انج ــزون ش ــق روزاف توفی
شــریف  مــردم  بــه  خدمــت  و  محولــه 
دارم. مســألت  بــزرگ  خداونــد  از  تهــران 

حسن روحانی
رییس جمهوری اسالمی ایران

پـیام تسلیت حزب کـارگزاران سـازندگی ایران
 به مناسبت درگذشت دکتر ابراهیم یزدی

بــا  ایــران  ســازندگی  کارگــزاران  حــزب 
ــی  ــر سیاس ــس دفت ــه ریی ــی ب ــال پیام ارس
ــر کل  ــت دبی ــران، درگذش ــت آزادی ای نهض

ــت. ــلیت گف ــزب را تس ــن ح ای
متن کامل این پیام به این شــرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقای مهندس محمد توسلی 

رییــس محتــرم دفتــر سیاســی نهضــت آزادی 
ن  یرا ا

ــرکل  ــزدی دبی ــم ی ــر ابراهی ــت دکت درگذش
فقیــد نهضــت آزادی  و از یــاران وفــادار  
همــه  و  شــما  بــه  را  اســالمی  انقــالب 
ــر  ــم. دکت ــلیت میگویی ــی تس ــاالن سیاس فع
ــواه،  ــتمداران آزادیخ ــل سیاس ــزدی از نس ی
ــه  ــود ک ــی ب ــالم خواه ــت و اس ــن دوس میه
در نهضــت ملــی ایــران شــكل گرفتنــد، 
در انقــالب اســالمی بــه بــار نشســتند و 
ــدند. درک  ــه ش ــات پخت ــت اصالح در نهض
و  اســالم  از  مرحــوم  آن  ی  آزادیخواهانــه 
آمیــزش تجــدد و  بــرای  تــالش  ایمــان، 
تدیــن و نقــش او در پیشــبرد  پیــام انقــالب 
اســالمی در جهــان غــرب انــكار ناپذیــر 
ــالب  ــد انق ــر فقی ــی رهب ــام خمین ــت. ام اس
ــه ایشــان اعتمــاد بســیار داشــتند  اســالمی ب
ــالب و  ــم در انق ــوولیتهای مه ــس از مس و پ
ــه ایشــان محــول شــد،  ــت موقــت کــه ب دول

ــی  ــه نمایندگ ــاال او را ب ــا رای ب ــز ب ــردم نی م
خــود در مجلــس شــورای اســالمی برگزیدنــد 
ــتمداران  ــدر سیاس ــه ق ــد ک ــان دهن ــا نش ت
معتــدل خویــش را مــی داننــد و پــس از آن 
دوران و حضــور در حاکمیــت نیــز بــا وجــود 
ــز  ــان هرگ ــی، ایش ــای  سیاس ــت ه محدودی
از کار سیاســی قانونــی ناامیــد نشــدند و 
ــن جریانهــای سیاســی و  یكــی از جــدی تری
فكــری اســالمی را رهبــری کردنــد. جریانــی 
کــه بــا اســتراتژی اتحــاد و انتقــاد بــه نوعــی 
ــت،  ــداز و حاکمی ــیون بران ــه اپوزیس در میان
اولیــن گــروه سیاســی اصــالح طلبانــه در 

ــود.  ــود ب ــه خ زمان
بــر ایــن اســاس اســت کــه مــا فكــر می کنیــم 
اگــر یــاران شــما بــه خصــوص مرحــوم دکتــر 
ــد  ــر فقی ــه رهب ــادی ک ــه اعتم ــا ب ــزدی بن ی
ــا تدبیــر  ــه ایشــان داشــتند، اگــر ب انقــالب ب
خویــش و تحمــل دیگــران در حاکمیــت 
ــد، تجــارب شــیرینی از همــكاری  ــی ماندن م
روشــنفكران و روحانیــان شــكل میگرفــت که 
ایــن بــه نفــع میهــن و دیــن بــود. امــا بنــا بــه 
ــرون  ــی در بی ــان حت ــاک آن مرحوم ــت پ نی
ــت و   ــه یاف ــی ادام ــن همدل ــت ای از حاکمی
ســنگ بنــای فكــر اصالحــات سیاســی شــد. 
فهــم مصلحانــه و معتدالنــه ی دکتــر یــزدی 
از امــر سیاســی و تــالش بــرای سیاســت 

ورزی حرفــه ای چــه در بعــد داخلــی و چــه 
ــالح  ــا اص ــه م ــرای هم ــی ب ــد خارج در بع
طلبــان و فعــاالن سیاســی و اجتماعــی درس 
آمــوز اســت. اینكــه هرگــز نــه منفعــل شــویم 
و نــه خشــمگین  و همــواره مصلــح و متدیــن 

ــی اســت.  ــک ارزش مل ــم، ی بمانی
ــات   ــک دیپلم ــام ی ــزدی چــه در مق ــر ی دکت
در مذاکــره بــا دنیــای خــارج و چــه در 
در  ای  حرفــه  سیاســتمدار  یــک  جایــگاه 
ــا حاکمیــت هرگــز ناامیــد نشــد و  مذاکــره ب
ــی مهــری هــای بســیار همــواره  ــا وجــود ب ب
ــک فریضــه سیاســی  ــی را ی ــت انتخابات فعالی
او پــا بــه پــای نســلهای  مــی دانســت. 
ــرد و  ــت ک ــران حرک ــف سیاســی در ای مختل
ــان  ــا و خطــای برخــی از جوان ــا وجــود جف ب
ــه  ــو آمــدگان چــپ زده ای کــه نســبت ب و ن
ســنت سیاســی »بــازرگان - یــزدی« موضعی 
رادیــكال  داشــتند، هرگــز کینه ی آنــان را در 
دل نگرفــت و همــواره بخشــش را بــر انتقــام 
ــی  ترجیــح داد. ایــن اخــالق سیاســی از مبان
دینــی آن مرحــوم شــكل میگرفــت کــه 
ــتند  ــی دانس ــا نم ــوق خط ــود را ف ــز خ هرگ
ــی  ــود مبان ــا وج ــد و ب ــر بودن ــاد پذی و انتق
و  راهبــردی  خطاهــای  خویــش،  اصولــی 
ــد  ــد و از نق ــی پذیرفتن ــود را م ــی خ تاکتیك

ــتند .  ــی نداش ــش ابای خوی

 در ایــن راه او بــه اســتادش مرحــوم مهنــدس 
بــازرگان تأســی میكــرد 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 
ــاس  ــر اس ــی ب ــكیالت سیاس ــتین تش نخس
ــراس  ــی ه ــد و ب ــی را برافروختن ــه دین وظیف
ــق راه  ــر طری ــه چــپ و راســت ب از افتــادن ب
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 فكــر اعتــدال سیاســی و دینــی در 

ــم. ــران معاصــر بخوانی ای
ــران  ــت ای ــاد مل ــز از ی ــات ایشــان هرگ زحم
نخواهــد رفــت و ایــن محصــور بــه یــک 
جریــان سیاســی نیســت. تاریــخ ناگفتــه 
ــرد و  ــد ک ــظ خواه ــینه حف ــای او را در س ه
دربــاره او بــه انصــاف قضــاوت خواهــد کــرد .

ــزاران  ــزب کارگ ــا در ح ــلیت م ــب تس مرات
ایــران را بپذیریــد و مــا را در  ســازندگی 
ایــن غــم جانــكاه، کــه بــه جاســت از ســوی 
دولــت و مجلــس و همــه اصــالح طلبــان 
پــاس داشــته شــود، شــریک خویــش بدانیــد. 

سیاسی

معاون اول رئیس جمهور:

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

ــت: کســانی  ــور گف ــس جمه ــاون اول رئی مع
ــد  ــی گفتن ــی مطلب ــه آذری جهرم ــه علی ک
ــد. ــت بطلبن ــوند از او حاللی ــی ش ــور م مجب

جمــاران/ اســحاق جهانگیــری در جلســه 
ــن آوری  ــات و ف ــد ارتباط ــر جدی ــه وزی معارف
ــن دوره  ــه اینكــه در ای ــا اشــاره ب اطالعــات ب
فنــاوری اطالعــات، اینترنــت و فضــای مجازی 
ــد گفــت: کســانی  توســعه بیشــتری مــی یاب
ــد  ــی گفتن ــی مطلب ــه آذری جهرم ــه علی ک
ــد. ــت بطلبن ــوند از او حاللی ــی ش ــور م مجب

وی بــا بیــان ایــن کــه فــن آوری اطالعــات در 
پنــج رویكــرد اصلــی اقتصــاد مقاومتــی وجود 
دارد گفــت: درون زایــی یكــی  از رویكردهــای 
اقتصــاد مقاومتــی  اســت. فنــاوری اطالعــات 
ــرم  ــه ن ــزار و چ ــخت اف ــش س ــه  در بخ چ
ــای   ــتفاده از ظرفیت ه ــای اس ــه معن ــزار ب اف
کشــور اســت و ارزش افــزوده آن در فكــر  
متخصصــان ایــن حــوزه اســت. فنــاوری 
ــر  ــرون نگ ــد ب ــد و بای ــم می توان ــات ه اطالع
ــد.صادرات  ــاط باش ــا در ارتب ــا دنی ــوده و ب ب
ــد  نقطــه  ــا بای ــزار م ــرم اف ــزار و ن ســخت  اف

ــا شــود. ــی دراقتصــاد م قوت
ایــن  بیــان  بــا  همچنیــن  جهانگیــری 
کــه دانــش بنیــان بــودن یكــی دیگــر از 
محورهــای اقتصــاد مقاومتــی اســت، تصریــح 
ــر  ــه ب کــرد:  امــروز تاکیــد می شــود کــه تكی
منابــع طبیعــی بــرای پیشــرفت کشــور دیگــر 

ــای  ــادی ج ــت، اقتص ــخگو نیس ــی پاس خیل
ــی  ــه متك ــد ک ــم کن ــد محك خــود را می توان

ــد. ــش باش ــر دان ب
ــه  ــه اینك ــاره ب ــا اش ــه ب ــری در ادام جهانگی
مهمتریــن  از  یكــی  محــوری  عدالــت 
و  اســالمی  انقــالب  جهت گیری هــای 
ــرد: در  ــار ک ــل اســت، اظه ــام راح ــان ام آرم
ــرای  ــر ســاخت های کافــی ب حــال حاضــر زی
ــود دارد و  ــران وج ــات درته ــن آوری اطالع ف
درعیــن حــال در 28 هزار روســتا و شــهرهای 
دورافتــاده هــم ایــن امكانــات وجــود دارد کــه 

ــد. ــعه یاب ــد توس ــه بای البت
بــه گفتــه ی جهانگیــری وزارت ارتباطــات 
ــار کشــیده  ــد از موضــوع تصدی گــری کن بای
حامــی  و  سیاســت گذار  ریــز  برنامــه  و 
ــی باشــد. ــی و آی ســی ت شــرکت های آی ت
داد:  ادامــه  جمهــور  رییــس  اول  معــاون 
جفاســت در مســائل علمــی بــه ایــن بزرگــی 
ــد باشــد،  ــون توســعه کشــور می توان کــه کان
خــود را معطــل کنیــم کــه مثــال اینجــا تهدید 
وآســیب وجــود دارد. مگــر  در رشــته های 
صنعتــی و ســنتی آســیب وجــود نــدارد. مهم  
ــاوری  ــای فن ــا از فرصت ه ــه م ــن اســت ک ای
آوری  فــن  و  کنیــم  اســتفاده  اطالعــات 
ــزرگ  ــک فرصــت ب ــوان ی ــه عن ــات راب اطالع

ــم. ــرار دهی ــام ق ــار نظ در اختی
معــاون اول رئیــس جمهــور در ادامــه بــا 

ــت  ــتقرار دول ــا از اس ــدف م ــه ه ــان اینك بی
الكترونیــک ایــن اســت کــه مــردم دسترســی 
آســان و لحظــه ای بــه تمــام اطالعــات و 
خدمــات داشــته باشــند، خاطــر نشــان کــرد: 
ــت  ــرای دول ــه خدمــات ب ــن شــرایط ارائ درای
ارزان تــر و بــا کیفیــت بهتــری ارائــه می شــود.
ــن  ــاد  از مهمتری ــالمت اقتص ــفافیت و س ش
اهــداف مــا در ایجــاد دولــت الكترونیــک 
اســت. مــن نمی خواهــم در ایــن جــا از 
ــه  ــم البت ــت کن ــادی صحب ــادهای اقتص فس
ــم  ــه ه ــرده ام و در ادام ــت ک ــاال صحب ــا ح ت
صحبــت خواهــم کــرد. و فكــر نكننــد از ایــن 
موضــوع دســت بــر مــی دارم. زیــرا فســاد بایــد 
ریشــه کــن شــود. در برخــی از ســطوحی کــه 
انســان تصــور نمی کنــد فســاد رســوخ کــرده 
اســت. وقتــی الزم باشــد حتمــا در ایــن بــاره 
ــه  ــن ک ــتر از ای ــا بیش ــم ام ــخن می گوی س
ــا  ــارزه ب ــال  مب ــیم دنب ــن باش ــال گفت دنب
ــی  ــای جهرم ــن از آق ــتیم. م ــه هس ــن بلی ای

هــم خواهــش می کنــم کــه مكانیزمــی ایجــاد 
ــت الكترونیكــی  شــود کــه مــا پیشــرفت دول
ــس  ــاون اول رئی ــد کنیم.مع ــه ای رص را لحظ
جمهــور همچنیــن تصریــح کــرد: از مهمترین 
جهت گیری هــای دولــت راه انداختــن بخــش 
ــن  ــه ای ــتیابی ب ــه دس ــت ک ــی اس خصوص
ــب و  ــوب کس ــای مطل ــد فض ــدف نیازمن ه
ــر  ــاد زی ــا ایج ــات ب ــت. وزارت ارتباط کار اس
ــه ایجــاد فضــای  ــد ب ســاختهای الزم می توان
مطلــوب کمــک کنــد.از ســویی شــبكه ملــی 
ــت  ــدی  اس ــه ج ــک مطالب ــز ی ــات نی اطالع
ــی  ــه ول ــام گرفت ــادی انج ــای زی ــه کاره ک
ــرای  ــا و نواقــص آن ب ــد کمبوده باالخــره بای
رفــع نیازهــای کشــور برطــرف شــود. حمایت 
ــوب  ــد چارچ ــتارت آپ بای ــرکت های اس از ش
منــد و قانونمنــد شــود. معــاون علمــی و 
ــات  ــور و وزارت ارتباط ــس جمه ــی رئی حقوق
تــالش کننــد ایــن بخــش از قانونمنــدی 

ــود. ــوردار ش برخ

مردم انتظار جهش جدیدی از دولت دارند

ــه در  ــر و ارزوئی ــت، راب ــردم باف ــده م نماین
مجلــس شــورای اســالمی گفــت: مــردم 
ــم  ــت دوازده ــد را از دول ــش جدی ــک جه ی
ــا  ــد ب ــای جدی ــد کاره ــد و بای ــار دارن انتظ
ــی  ــئوالن اجرای ــه مس ــالش هم ــور و ت حض

ــرد. ــورت پذی ص
فــارس/ علــی بختیــاری در جلســه شــورای 
ــه  ــک هفت ــا تبری ــر ب ــتان راب اداری شهرس
خاطــره  و  یــاد  گرامیداشــت  و  دولــت 
شــهدای دولــت و شــهید محســن حججــی 

ــه  ــی هفت ــی و چگونگ ــت: چرای ــار داش اظه
دولــت چیــزی غیــر از آثار و مشــی سیاســی 
و انقالبــی ارزشــمندی کــه در دل انســان ها 

ــت. ــای دارد، نیس ج
وی بــا اشــاره بــه دولــت کوتــاه مــدت 
شــهیدان رجایــی و باهنــر گفــت: آنهــا 
ــی  ــی سیاس ــاه مش ــدت کوت ــن م در همی
و اعتقــادی خــود را بــه جامعــه تزریــق 
همیشــه  مشــكالت  و  نواقــص  کردنــد، 
ــا  ــه م ــه جامع ــن ک ــت، همی ــوده و هس ب
ــتضعف  ــای مس ــت نیروه ــرون رف ــر ب بخاط
ــانه  ــد، نش ــالش می کن ــتكبار ت ــوغ اس از ی

دمكراســی اســت.
بختیــاری افــزود: همــه نماینــدگان مجلــس 
بــه دور از سیاســت بــه دنبــال انتخــاب 
وزرایــی کارآمــد و درصــدد رفــع مشــكالت 
و دغدغه هــای مــردم هســتند، تقاضــا و 
ــس  ــدگان، وزرا و مجل ــه نماین ــت هم خواس
ــع  ــردم، رف ــع درد م ــورای اســالمی رف ش

اشــتغال  و  معیشــت  ارتقــای  و  بیــكاری 
ــت. اس

وی ادامــه داد: امــروز اگرچــه دولــت همــان 
دولــت قبــل اســت، امــا مــردم انتظــار یــک 
ــای  ــد کاره ــد و بای ــد را دارن ــش جدی جه
جدیــد بــا حضــور و تــالش همــه مســؤوالن 

ــرد. اجرایــی صــورت پذی
ــورای  ــس ش ــر در مجل ــردم راب ــده م نماین
اگــر  امــروز  داشــت:  اظهــار  اســالمی 
جزء تریــن مدیــر در حــوزه کاری خــود 
ــی  ــب بدبین ــد، موج ــته باش ــكلی داش مش
مــردم نســبت بــه دولــت و نظــام می شــود، 
نــگاه سیاســی اســتان نگاه توســعه ای اســت.
ــی  ــخنانش یك ــری از س ــش دیگ وی در بخ
را  جامعــه  گرفتاری هــای  مهمتریــن  از 
ــرد و  ــوان ک ــات عن ــدن اخالقی ــگ ش کمرن
ــات و  گفــت: اگــر اخــالق مــا براســاس روای
احادیــث اســالمی باشــد، هرگــز شــاهد بــد 

ــود. ــم ب ــی نخواهی اخالق
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ــیاه  ــت: س ــان گف ــت کرم ــه موق ــام جمع ام
ــرر  ــه ض ــده ب ــام ش ــات انج ــی اقدام نمای
ــی  ــیاه م ــام را س ــره نظ ــت و چه ــام اس نظ
کنــد لــذا بایــد از تمــام دولــت هــا حمایــت 

ــرد. ک
ایرنــا/ حجــت االســالم مهــدی عربپــور 
ــه  ــن هفت ــه ای ــاز جمع ــای نم ــه ه در خطب
شــهر کرمــان افــزود: ضعــف هایــی در تمــام 
دولــت هــا وجــود دارد کــه بایــد گفتــه شــود 
ــه  ــا و ارائ ــف ه ــن ضع ــی از ای ــا آگاه ــا ب ت
ــود. ــته ش ــردم کاس ــكالت م ــكار از مش راه

ــه  ــت ب ــه مل ــی ک ــرد: زمان ــح ک وی تصری
ــد  ــی ده ــزاری م ــت خدمتگ ــخصی فرص ش
ــه  ــردم توج ــای م ــت ه ــه درخواس ــد ب بای
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 
ــم  ــر معظ ــش رهب ــورد فرمای ــرای 10 م اج
انقــالب اســالمی اســت و نــكات موجــود در 
ــد. ــت باش ــرلوحه کار دول ــظ س ــم تنفی حك

وی افــزود: بــی انصافــی اســت اگــر بگوییــم 
دولــت هــای دیگــر چــه کردنــد؟ زیــرا هــر 

دولــت مقتضیــات خــود را دارد.
االســالم عربپــور عنــوان کــرد:  حجــت 
اســتانداران مختلفــی در کرمــان تــالش 

کردنــد امــا مشــكالت مــردم فــراوان اســت 
ــت و  ــاس خواس ــر اس ــی رود ب ــار م و انتظ
نیازهــای مردمــی برنامــه ریــزی و خدماتــی 
رزم  علیرضــا  گفــت:  وی  شــود.  انجــام 
ــان منتظــر بودجــه  حســینی اســتاندار کرم
ــراوان بخــش  ــا تــالش ف ــده و ب دولتــی نمان
ــتاوردهای  ــرده و دس ــال ک ــی را فع خصوص

ــت. ــته اس ــی داش خوب
افــراد  افــزود:  کرمــان  جمعــه  خطیــب 
ــالمی  ــوراهای اس ــم ش ــب دوره پنج منتخ
نیــز بایــد برنامــه ریــزی در رابطــه بــا 

مســائل شــهر را انجــام دهنــد.
ــت در  ــه مقاوم ــت: جبه ــن گف وی همچنی
ــی  ــروزی هــای خوب ــه پی ــراق و ســوریه ب ع
رســیده و تروریســت هــا در مــرز ســوریه و 
لبنــان گرفتــار شــدند کــه نتیجــه مقاومــت 
ــه داد:  ــور ادام اســت. حجــت االســالم عربپ
برخــی از ایــن پیــروزی هــا ناراحــت هســتند 
ــه  ــور ک ــد همانط ــالم بدانن ــمنان اس و دش
نتوانســتند تاکنــون هیــچ پیــروزی بــر ملــت 
ــز  ــن نی ــس از ای ــید پ ــته باش ــران داش ای

ــت. ــد توانس نخواهن

وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
ــار  ــالروز انفج ــهریورماه س ــم ش ــزود: هفت اف
توســط  وزیــر  نخســت  دفتــر  در  بمــب 
ــس  ــار رئی ــن انفج ــه در ای ــود ک ــان ب منافق
بــه  جمهــوری و نخســت وزیــر کشــور 
شــهادت رســیدند امــا نظــام جمهــوری 
ــام  ــی نظ ــتون اصل ــت س ــه عل ــالمی ب اس
ــام )ره( دچــار مشــكلی نشــد و  حضــرت ام
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 تشــكیل 
قــرارگاه پدافنــد هوایــی خاتــم االنبیــا اســت 
و ایــن قــرارگاه امــروز مجهــز بــه انــواع 
ــی  ــای دفاع ــا و راهداره ــالح ه ــف س مختل
ــی کشــور  ــای هوای ــرای حفاظــت از مرزه ب

ــت. اس
 6 آینــده  هفتــه  دوشــنبه  گفــت:  وی 
ــتار  ــالروز کش ــا س ــادف ب ــه مص ذی الحج
ــخ کشــور  ــن روز در تاری حجــاج اســت و ای
بــا اهمیــت اســت. حجــت االســالم عربپــور 
ــا بیــان اینكــه از ویژگــی هــای دهــه دوم  ب
ذی الحجــه ماجــرای غدیــر و مباهلــه اســت 
ــد  ــاه همانن ــن م ــت ای ــزود: 10 روز نخس اف
مــاه مبــارک رمضــان فرصتــی بــرای بندگان 
ــال  ــد از اعم ــت و نبای ــد اس ــی خداون واقع

ــود. ــت ش ــاه غفل م

یادداشت

امیداوار به امید 
پدرام محمدی

نخســتین جلســه ی پنجمیــن دوره ی شــورای 
اســالمی شــهر کرمــان بــا حضــور 11 منتخــب 
خــود و جمعــی از مســوالن شــهری و اســتانی 
و رســانه هــای جمعــی در هفتــه ای کــه 
گذشــت برگــزار شــد . جلســه بــه منظــور 
ــه  ــروع ب ــورا و ش ــدگان ش ــوگند نماین ادای س
کار رســمی شــورا شــروع شــد و در ادامــه وارد 
فــاز انتخــاب هیــات رییســه گشــت . در پایــان 
ــی  ــود نمای ــه خ ــه آنچ ــات رییس ــات هی انتخاب
ــات  ــود . ترکیــب هی ــه ب ــرد آرای حاصل ــی ک م
رییســه متشــكل شــد از یــک مســتقل در مرتبه 
ــا رای  ی منشــی دوم و ســایر مراتــب همگــی ب
متحــد لیســت امیــد بــه اصــالح طلبــان رســید 
ــه عنــوان  ــر شــورا ب . ریاســت محمــد فرشــاد ب
فــرد مــورد وثــوق و مــورد احتــرام فــراوان 
اصــالح طلبــان و از ســویی نایــب رییســی 
ــكات  ــی ن ــی بهرام ــی همچــون عل ــره جوان چه
ــود .  ــی شــورا ب ــات داخل ــن انتخای درخشــان ای
نتیجــه انتخابــات خبــری خوشــحال کننــده بــا 
ــد  ــد متح ــت امی ــراه دارد ، لیس ــه هم ــود ب خ
ــده  ــای وع ــق امیده ــرای تحق ــر از همیشــه ب ت
ــون  ــت . اکن ــد برداش ــده اش گام خواه داده ش
ــا حرکــت  ــدی ه ــان امی ــا فرم شــورای شــهر ب
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 
ــادی و  ــمند م ــای ارزش ــروت ه ــه ی ث ــا هم ب
ــر  ــالهای اخی ــه در س ــروی انســانی اش گرچ نی
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 
ــم  ــان رق ــهر کرم ــه ای را در ش ــول گرایان تح
بزنــد . چالــش هــای شــهردار آینــده بــه صــورت 
عمــده گســترش فضاهــای ارتباطــی شــهروندان 
ــا  ــه ت ــی گرفت ــی اجتماع ــای فرهنگ ، از فضاه
بســتر هــای تفریحــی و خدماتــی اســت . نیــاز 
ــرون آوردن  ــهر بی ــردم و ش ــر م ــی دیگ اساس
شــهر از زیــر فشــار پــروژه هــای عمرانــی نیمــه 
تمــام اســت . شــروع هــر پــروژه ای محاســبات 
ــا  ــه ب ــت ک ــده ای اس ــرآورده ش ــازات ب و امتی
ــه  ــیدن ب ــع آن و نرس ــه موق ــدن ب ــام نش انج
ــودش وارد  ــرر خ ــد مق ــرداری در موع ــره ب به
ــه  ــا از ناحی ــه بس ــده و چ ــی ش ــان ده ــاز زی ف
ــر  منفعــت خــارج گــردد ، پــس هــر چــه زودت
بایــد بــرای یــک حرکــت یــک تیــر و دو نشــان 
ــرد و  ــر ک ــی اث ــی را ب ــای آت ــم خطــر ضرره ه
ــش  ــید . چال ــود آوری رس ــه س ــه مرحل ــم ب ه
ــردم در  ــارکت م ــب مش ــهرداری جل ــر ش دیگ
ــم  ــن مه ــت . ای ــهر اس ــداری از ش اداره و نگه
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 
ــت از  ــخت اس ــن کار س ــی ای ــه عبارت ــود . ب ش
آن جهــت کــه همزمــان هــم بایــد شــهر کالبــد 
فرهنگــی و تاریخــی خــود را حفــظ کنــد و هــم 
ــا و  ــود آوری ه ــرای س ــا ب ــر فض ــوی دیگ از س
ــادی و  ــی اقتص ــدرن و رقابت ــای م ــت ه جذابی
فرهنگــی فراهــم گــردد. محــور گردشــگری در 
کرمــان تقویــت شــود و از ســوی دیگــر مــدرن 
ــش  ــرای نق ــایل ب ــن وس ــی تری ــن و رقابت تری
آفرینــی اقتصــادی فراهــم گــردد . کرمــان بایــد 
ــت غنــی خــود را  شــهری باشــد کــه هــم هوی
ــدرن از  ــرفته و م ــهر پیش ــک ش ــم ی دارد و ه
منظــر زندگــی شــهری امــروزی باشــد . بــا نــگاه 
بــه آنچــه کــه گفتــه شــد شــورای شــهر کرمــان 
ــد بدنبــال شــهرداری باشــد کــه هــم خــود  بای
بــه ذاتــه نشــان داده باشــد کــه فــردی خــالق 
ــه  ــی را در برنام ــم مدیریت ــت و ه و تحولگراس
ــاوران  ــی از مش ــه ترکیب ــد ک ــه ده ــش ارائ های
ــادی  ــی و اقتص ــته فرهنگ ــابقه وکار کش ــا س ب
ــر  ــوان و پ ــران ج ــم می ــوده و ه ــی ب و عمران
انــرژی را بــكار گرفتــه باشــد . نیــاز بــه اســتقاده 
مشــاوران کارآزمــوده و مدیــران جــوان وخــالق 
نیــازی اســت کــه مدیریــت شــهری بــا تكیــه بر 
اولویــت بهــره گیــری از تجربــه هــای ارزشــمند 
ــه  ــان ب ــردن آن ــل ک ــته و منتق ــران گذش مدی
ــن  ــه تضمی ــا اندیش ــران ب ــد مدی ــل جدی نس
آینــده مدیریتــی شــهر بایــد آن را جــدی 
گرفتــه و بــر آن اهتمــام ورزد . حــال ایــن گــوی 
ــد   ــه امی ــا ب ــدواری م ــن امی ــدان و ای ــن می و ای

سیاسی

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

تا ایجاد یک تشکیالت مدیریتی اسالمی خیلی فاصله داریم
مــا  گفتنــد:  اســالمی  انقــالب  رهبــر 
ــی  ــالمی یعن ــالب اس ــک انق ــتیم ی توانس
ــم؛  ــود بیاوری ــی به وج ــت انقالب ــک حرک ی
توانســتیم بــر اســاس آن یــک نظــام 
ــا اینجاهــا  ــم. ت ــه  وجــود بیاوری اســالمی ب
توفیــق حاصــل شــده اســت و خیلــی هــم 
ــاد  ــن، ایج ــد از ای ــن بع ــت لك ــم اس مه
ــت اســالمی و ایجــاد تشــكیالت  یــک دول
مدیریتــی اســالمی بــرای یــک کشــور 

ــت. اس
ای  خامنــه  اهلل  آیــت  ایســنا/ حضــرت 
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در آســتانه 
آغــاز ســال تحصیلــی مــدارس علمیــه در 
ــا جمعــی از فضــال و  ــداری 3 ســاعته ب دی
طــالب حــوزه ی علمیــه اســتان تهــران، بــا 
اشــاره بــه امتیــازات و ویژگــی هــای دوران 
ــام  ــرای انج ــالمی ب ــام اس ــت نظ حاکمی
روحانیــت،  اصلــی  وظایــف  و  رســالت 
تأکیــد کردنــد: امــروز بشــریت بویــژه 
ــد  ــدت نیازمن ــه ش ــوان ب ــای ج ــل ه نس
ــای  ــو هســتند و اســالم حرفه ــای ن حرفه
ــه  ــان، جامع ــه انس ــی در زمین ــو و جذاب ن
و سیاســت دارد کــه اگــر بــه گــوش 
ــده  ــاً پذیرن ــود، قطع ــانده ش ــان رس جهانی

ــت. ــد داش ــیاری خواه بس
ایــن  در  خامنــه ای  اهلل  آیــت  حضــرت 
ــا  ــدار ب ــندی از دی ــراز خرس ــا اب ــدار ب دی
طــالب جــوان و شــنیدن ســخنان خــوب 
و امیدوارکننــده آنــان، افزودنــد: شــما 
نهال هــای  طلبه هــای جــوان همچــون 
والیــت  و  امامــت  بوســتان  قدکشــیده 
و  فكــری  پیشــرفت های  و  هســتید 

شــما  عملــی  توانایی هــای  افزایــش 
پرورش دهندگان تــان  شــگفتی  موجــب 
را  دشــمنان  خشــم  و  شــد  خواهــد 

انگیخــت. برخواهــد 
رهبــر انقــالب اســالمی بــا اشــاره بــه 
ــر خشــم  ــی ب ــم مبن ــرآن کری ــه ای از ق آی
ــالمی،  ــته اس ــای برجس ــار از رویش ه کف
گفتنــد: اگــر دشــمناِن اســالم و حاکمیــت 
ــا  ــت م ــت و حرک ــود، قاطعی ــرآن از وج ق
خشــمگین نباشــند، بایــد در مفیــد بــودن 

ــم. خــود شــک کنی

رهبــر انقــالب اســالمی، روحانیــت را ادامــه 
دهنــده وظیفــه و رســالت انبیــا برشــمردند 
و خاطرنشــان کردنــد: همانگونــه کــه انبیاء 
بدنبــال ایجــاد زمینــه ای بــرای حاکمیــت 
ــات  ــاد حی ــدی و ایج ــی توحی ــان بین جه
طیبــه بودنــد، مهمتریــن وظیفــه روحانیت 

نیــز ایفــای همیــن رســالت اســت.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای گفتنــد: 
ــی  ــاً معارضان ــه قطع ــات طیب ــاد حی ایج
ــل  ــه کــه در مقاب خواهــد داشــت همانگون
انبیــاء نیــز معارضــان وجــود داشــتند، 
ــرای  ــود را ب ــد خ ــت بای ــن روحانی بنابرای
کار و تــالش پــر زحمــت و بلندمــدت و در 

عیــن حــال تأثیرگــذار، مانــدگار و نتیجــه 
ــد. ــاده کن ــش، آم بخ

ــالمی در  ــام اس ــكیل نظ ــه تش ــان ب ایش
بــرای  دوران  ایــن  امتیــازات  و  ایــران 
ــد  ــاره کردن ــت اش ــه روحانی ــام وظیف انج
فضــای  بــودن  »حاکــم  افزودنــد:  و 
ایــن  از  یكــی  جامعــه«  بــر  اســالمی 
ویژگی هــا اســت، عــالوه بــر آن، در ســطح 
ــی از  ــری ناش ــأ فك ــک خ ــز ی ــی نی جهان
ســرخوردگی از بــی نتیجــه بــودن تفكــرات 
ــود دارد  ــتی وج ــتی و لیبرالیس مارکسیس

کــه زمینــه را بــرای ارائــه حرفهــای نــوی 
تفكــر اســالمی فراهــم کــرده اســت. رهبــر 
انقــالب اســالمی تأکیــد کردنــد: اگــر 
ــو و جــذاب اســالم را  ــای ن ــم حرفه بتوانی
ــت  ــه و سیاس ــان، جامع ــوص انس درخص
ــه گــوش جهانیــان و بویــژه نســل هــای  ب
جــوان برســانیم، قطعــاً مــورد قبــول قــرار 

ــت. ــد گرف خواهن
وجــود  خامنــه ای  اهلل  آیــت  حضــرت 
وســائل و ابزارهــای ارتباطاتــی و رســانه ای 
فضــای  شــكل گیری  بواســطه  فراگیــر 
مجــازی را یكــی دیگــر از ویژگی هــای 
دوران کنونــی بــرای رســاندن پیــام حیــات 
بخــش اســالم، برشــمردند و گفتنــد: یكــی 
دیگــر از امتیــازات ایــن دوران، کثــرت 
ســؤالها و شــبهه هــا در ذهن هــا اســت کــه 
ــودن ســؤالها، ذهــن هــا را  ــاد ب همیــن زی
ــه  ــال و زمین ــا فع ــخ ه ــن پاس ــرای یافت ب
ــم  ــم فراه ــای عل ــور از مرزه ــرای عب را ب
خواهــد کــرد. ایشــان تأکیــد کردنــد: 
شــبهه ها  و  ســؤالها  در  کــه  همانگونــه 
ــخ  ــن پاس ــم، در یافت ــف بمانی ــد متوق نبای
نیــز بایــد بدنبــال پاســخ هــای منطقــی و 

ــم. ــح بروی صحی
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در بخــش 
دیگــری از ســخنان خــود بــه برخــی 
مطالــب مطــرح شــده از جانــب طــالب، در 
ایــن دیــدار اشــاره و نكاتــی را در خصــوص 
آنهــا بیــان کردنــد. رهبــر انقــالب اســالمی 
و  درس  »جدی گرفتــن  بــه  را  طــالب 
ــن  ــد و در ای ــه کردن بحــث علمــی« توصی
تأثیرگــذاری  خصــوص گفتنــد: شــرط 

ارتقــاء  و  ســواد  افزایــش  جامعــه،  در 
ــام  ــه ام ــت، همچنان ک ــی اس ــاب علم نص
بزرگــوار کــه در نصــاب کامــل علمــی قــرار 
داشــت، توانســت مبــارزه و حرکــت عظیــم 
ــه ثمــر برساند.ایشــان، الزمــه  انقــالب را ب
ــای  ــرای حوزه ه ــی ب ــنهادات اصالح پیش
ــا برشــمردند  ــودن« آنه ــه را »عملی ب علمی
و افزودنــد: برنامــه در واقــع کشــیدِن راه و 
جــاده بــه ســمت مقصــد اســت، بنابرایــن 
تنظیــم،  واقعیت هــا  اســاس  بــر  بایــد 
آن  در  راه حل هــا  و  احتمالــی  موانــع  و 

گنجانــده و پیش بینــی شــود.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، راه رفــع 
وضــع  بــه  رســیدن  و  ضعــف  نقــاط 
راســخ،  عــزم  گــروی  در  را  مطلــوب 
ــتند  ــارزه دانس ــزه و مب ــر انگی ــت پ حرک
یعنــی  مبــارزه  کردنــد:  خاطرنشــان  و 
تــالش و مجاهــدت، همفكــری و متشــكل 
ــراد و  ــی اف ــت برخ ــان، برداش ــدن. ایش ش
نویســندگان مبنــی بــر تمام شــدن مبــارزه 
و انقــالب اســالمی را نادرســت و »خیانــت 
خاطرنشــان  و  خواندنــد  انقــالب«  بــه 
ــته را  ــای گذش ــالب، هنجاره ــد: انق کردن
بهــم می ریــزد و هنجارهــای جدیــدی 
ــه  ــالب ب ــداوم انق ــی آورد و ت ــود م را بوج
ــد اســت. ــای حفــظ هنجارهــای جدی معن
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، حفــظ و 
تــداوم هنجارهــای انقالبــی را دشــوار و 
افزودنــد:  و  دانســتند  نیازمنــد مبــارزه 
دســتهایی کــه بــا اصــل انقــالب مخالفــت 
و کارشــكنی می کردنــد، در مقابــل تــداوم 
همین گونــه  نیــز  انقالبــی  هنجارهــای 
همچنان کــه  امــا  می کننــد  عمــل 
ــود،  ــارزه ب ــد مب ــالب نیازمن ــروزی انق پی
ایجــاد  و  انقــالب  هنجارهــای  تثبیــت 
نیازمنــد  همچنــان  اســالمی  جامعــه 
ــا  مبــارزه اســت. رهبــر انقــالب اســالمی ب
اشــاره بــه مراحــل تمدن ســازی، افزودنــد: 
نظــام  انقالبــی،  حرکــت  اســاس  بــر 
ــات  ــن توفیق ــد و ای ــود آم ــالمی بوج اس
بســیار مهــم حاصــل شــد امــا تــا رســیدن 
بــه نقطــه مطلــوب و تشــكیل دولــت 
اســالمی و جامعــه اســالمی فاصلــه زیــادی 
وجــود دارد و مــا بــدون شــک در ایــن راه 

در حــال حرکــت و پیشــرفت هســتیم
رهبــر انقــالب اســالمی همــه طــالب 
جــوان را بــه تقــوا و ورع و عبــادت و انــس 
ــد  ــد کردن ــه مؤک ــا توصی ــرآن و دع ــا ق ب
ــتر از  ــیر بیش ــن مس ــد ای ــد: بدانی و گفتن
تبلیــغ زبانــی نیازمنــد تبلیــغ عملــی اســت 

ــم. ــاز کنی ــان آغ ــد از خودم ــدا بای و ابت

انقالب هنجارهای گذشته را برهم میریزد 
و هنجارهای جدیدی به وجود می آورد
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آگهی مرحله دهم سال 1396) منطقه یک کرمان (

اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان 
کرمــان

ــک  ــه ی ــالک  ناحی ــناد و ام ــت اس اداره ثب
ــان ــتان کرم شهرس

تكلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات 
ســاختمانهاي  و  اراضــي  ثبتــي  وضعیــت 

فاقــد ســند رســمي
ــاده  ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض )) آگه
تكلیــف  تعییــن  قانــون  نامــه  آئیــن   13
ــاختمانهاي  ــي و س ــي و اراض ــت ثبت وضعی

ــمي ((  ــند رس ــد س فاق
در اجــرای  مــواد مذکور بدینوســیله  امالکی  
کــه برابــر اراء هیاتهــای  حــل اختــالف  
ــت  ــف وضعی ــن تكلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــند  ــد س ــاختمانهاي فاق ــي و س ــي اراض ثبت
ــه  ــي  ناحی ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس رس
یــک  کرمــان  تقاضــای ثبــت انهــا پذیرفتــه 
و ادامــه عملیــات ثبتــی انهــا مطابــق قانــون 
ــه ترتیــب  مذکــور تجویــز گردیــده اســت  ب
ــش  ــی  و بخ ــی از اصل ــالک فرع ــماره پ ش
ــک  ــخصات مال ــک و مش ــوع  مل ــل  وق مح
یــا مالكیــن ) متقاضیــان ثبــت ( واقــع                                                                                                                                             
در بخشــهای  ) 1-4-8  (  ثبتــی شهرســتان 
کرمــان  بشــرح ذیــل اگهــی  میشــود تــا  در 
صورتــي کــه  شــخص  یــا اشــخاصی  نســبت 
متقاضیــان  مالكیــت  ســند  صــدور  بــه 
ــخ  ــد از تاری ــند بتوانن ــته باش اعتراضــي داش
ــاه  ــدت دو م ــه م ــي ب ــن آگه ــار اولی انتش
ــلیم و  ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ اعت
پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خود 
را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــي 
اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و 
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 
ــر  ــایان ذک ــد شد.ش ــادر خواه ــت ص مالكی
ــر  ــت ب ــند مالكی ــلیم س ــدور و تس ــت ص اس
اســاس قانــون مذکــور مانــع مراجــع متضــرر 

ــود . ــد ب ــه دادگاه نخواه ب
امــالک تقاضــای ثبــت شــده واقــع 

در بخــش 1 کرمــان
–   خانــم   از  827  اصلــی   1  فرعــی  
ــه   ــد  دادال ــزاری  فرزن ــدری پام ــرور قلن س
از  صــادره    9 شــماره   شناســنامه  بــه 
بردســیر  در ششــدانگ  یكبــاب  خانــه  بــه 
ــه ادرس   ــع  ب ــر مرب مســاحت  175/31  مت
کرمــان  خیابــان شــریعتی 13 غربــی 2 
ــداری از  ــالک 110  خری ــه پ ــای کوچ انته
ــی   ــی کرمان ــت  حســین لطفعل محــل مالكی

–  ردیــف  5347
15297  فرعــی  از  4776  اصلــی  مجــزی 
شــده از  139  فرعــی از  4776  اصلــی  –   
اقــای حمیــد مــكاری درختنجانــی   فرزنــد  
ماشــااهلل  بــه شناســنامه شــماره  16  صــادره 
از کرمــان  در ششــدانگ  یكبــاب  خانــه 
ــاحت   ــه مس ــی  ب ــه فوقان ــر طبق ــتمل ب مش
ــان   ــه ادرس  کرم ــع  ب ــر مرب 247/29  مت
بزرگــراه ایــت اهلل خامنــه ای کوچــه  7  بعــد 
از چهــار کوچــه بعــد از پیــچ منــزل پنجــم 
ــت   ــداری از محــل مالكی ســمت چــپ  خری

ــف  3298 ــور  –  ردی ــین بهرامپ غالمحس
15346  فرعــی  از  4776  اصلــی  –   خانــم  
ــی   ــد  عل ــی   فرزن ــی خارکوئ ــه افضل فاطم
بــه شناســنامه شــماره  2  صــادره از کرمــان  
ــه مســاحت   ــه ب ــاب  خان در ششــدانگ  یكب
ــان   ــه ادرس  کرم ــع  ب ــر مرب 244/75  مت
بزرگــراه ایــت اهلل خامنــه ای کوچــه  88 
خریــداری از محــل مالكیــت  جلیــل رشــید 

ــف  1049 فرخــی  – ردی
15352  فرعــی  از  4776  اصلــی  مجــزی 
ــی  –    ــی از  4776  اصل ــده از  94  فرع ش
ــی   ــد  عل ــور   فرزن ــری ج ــره اکب ــم زه خان
از  صــادره    14 شــماره   شناســنامه  بــه 
ــه  ــه  ب ــاب  خان ــان  در ششــدانگ  یكب کرم
ــه ادرس   ــع  ب ــر مرب مســاحت  288/65  مت
کرمــان  بزرگــراه ایــت اهلل خامنــه ای کوچــه  
ــل  ــت  جلی ــل مالكی ــداری از مح 25  خری

ــف  0050 ــی  – ردی ــید فرخ رش
15361  فرعــی  از  4776  اصلــی  مجــزی 
شــده از  119  فرعــی از  4776  اصلــی  –

خانــم فاطمــه مهــدی ابــادی تكابــی   فرزنــد  
ماشــااهلل  بــه شناســنامه شــماره  3  صــادره 
از شــهداد  در ششــدانگ  یكبــاب  خانــه  

بــه مســاحت  99/10  متــر مربــع  بــه ادرس  
ــه   ــه ای کوچ ــت اهلل خامن ــوار ای ــان  بل کرم
35 بیســت متــری دوم کوچــه بنــی هاشــم 
خریــداری از محــل مالكیــت  محمــد رشــید 

فرخــی  – ردیــف  1490
15362  فرعــی  از  4776  اصلــی  مجــزی 
اصلــی   از  4776   فرعــی  از  24   شــده 
زاده    گهرگــزی  علــی  محمــد  اقــای     –
فرزنــد  حســین  بــه شناســنامه شــماره  
در  کرمــان   از  صــادره    2980025380
ــاحت   ــه مس ــه  ب ــاب  خان ــدانگ  یكب شش
ــان   ــه ادرس  کرم ــع  ب ــر مرب 146/11  مت
 25 کوچــه   ای  خامنــه  اهلل  ایــت  بلــوار 
ــداری از محــل  ــس خری ــوار پردی ــای بل انته
ــد رشــید  ــان و محم ــاپور کیانی ــت  ش مالكی

فرخــی  – ردیــف  1620
15363  فرعــی  از  4776  اصلــی  مجــزی 
ــی  –    ــی از  4776  اصل ــده از  33  فرع ش
ــد   ــی   فرزن ــادی تكاب ــی اب ــات ول ــم نب خان
ــه شناســنامه شــماره  3  صــادره  محمــد  ب
از شــهداد  در ششــدانگ  یكبــاب  خانــه  
بــه مســاحت  172/6  متــر مربــع  بــه 
ــه ای  ــت اهلل خامن ــوار ای ــان  بل ادرس  کرم
ــرا درب 16 ســمت  کوچــه  31 کوچــه الزه
راســت خریــداری از محــل مالكیــت  شــاپور 

ــف  9343 ــان  – ردی کیانی
15364  فرعــی  از  4776  اصلــی  –   اقــای 
محمــد علــی رشــید فرخــی   فرزنــد  علــی 
  41322 شــماره   شناســنامه  بــه  اکبــر  
ــاب   ــدانگ  یكب ــان  در شش ــادره از کرم ص
ــع   ــر مرب ــه مســاحت  356/55  مت ــه  ب خان
بــه ادرس  کرمــان  خیابــان فیــروز ابــاد 
محــل  از  خریــداری   18 کوچــه  نبــش 
ــف   ــی  – ردی ــاس عمران ــید عب ــت س مالكی

1379
15365  فرعــی  از  4776  اصلــی  –   اقــای 
علــی اکبــر رشــید فرخــی  فرزنــد  ماشــااهلل  
صــادره    346 شــماره   شناســنامه  بــه 
از کرمــان  در ششــدانگ  یكبــاب  خانــه  
بــه مســاحت  225/55  متــر مربــع  بــه 
ــه  ــوار ســیدی نرســیده ب ــان  بل ادرس  کرم
ــت   ــل مالكی ــداری از مح ــذر خری ــل روگ پ
ــف  0041 ــی  – ردی ــید فرخ ــااهلل  رش ماش
15370  فرعــی  از  4776  اصلــی  مجــزی 
شــده از  205  فرعــی از  4776  اصلــی   
–  خانــم  عصمــت نكوئــی   فرزنــد  ماشــااهلل  
صــادره    427 شــماره   شناســنامه  بــه 
از  رفســنجان  و اقــای محمــود احمــدی 
ــنامه  ــه شناس ــی  ب ــد  عل ــادی  فرزن رق اب
ــه   ــد  بالمناصف ــادره از  زرن ــماره  14  ص ش
در  ششــدانگ  یكبــاب  خانــه  بــه مســاحت  
ــان   ــه ادرس  کرم ــع  ب ــر مرب 329/71  مت
متــری   22 کوچــه  بلداالمیــن  شــهرک 
خریــداری از محــل مالكیــت  قنبــر خدایــی 

– ردیــف هــای  0073  و 0074
اقــای     –   4776 از   فرعــی     15375
مجیــد پشــته شــیرانی  فرزنــد  محمــد  بــه  
شناســنامه شــماره  19  صــادره از  کرمــان   
ــم  ــگ مشــاع  و خان ــار دان ــه  چه نســبت  ب
صغــری پشــته شــیرانی  فرزنــد  رمضــان  بــه  
شناســنامه شــماره  11   صــادره از  کرمــان  
نســبت  بــه  دو  دانــگ مشــاع  از ششــدانگ  
یكبــاب  خانــه  بــه مســاحت  423/35 
ــان  ــان  خیاب ــه ادرس  کرم ــع  ب ــر مرب مت
فیــروز ابــاد کوچــه 32  نبــش بریدگــی دوم 
خریــداری از محــل مالكیــت  مهیــن دخــت 
ــای   0085 و 0128 ــف ه ــان  – ردی کیانی
15387  فرعــی  از  4776  اصلــی  مجــزی 
شــده از  118  فرعــی از  4776  اصلــی   
ــی    ــای محمــد رضــا نیــک نفــس گنوئ –  اق
فرزنــد  احمــد  بــه شناســنامه شــماره  
10591  صــادره از  کرمــان  در  ششــدانگ  
یكبــاب  خانــه  بــه مســاحت  173/67  متــر 
ــیدی  ــوار س ــان  بل ــه ادرس  کرم ــع  ب مرب
کوچــه گاوداری قدیــم کوچــه 4 ســمت 
راســت  خریــداری از محــل مالكیــت  ســید 

ــف  1493 ــی – ردی ــالل عمران ج
15390  فرعــی  از  4776  اصلــی  مجــزی 
ــی   –   ــی از  4776  اصل ــده از  11  فرع ش
اقــای علیرضــا گریكــی پــور  فرزنــد  محمــد 
علــی  بــه شناســنامه شــماره  49  صــادره از  
کرمــان  در  ششــدانگ  یكبــاب  خانــه  بــه 
ــه ادرس   ــع  ب ــر مرب مســاحت  202/05  مت
کرمــان  بزرگــراه ایــت اهلل خامنــه ای کوچــه  

ــرقی  ــب  ش ــن ابیطال ــی اب ــه عل 29  کوچ
ــرو  ــت  کیخس ــل مالكی ــداری از مح 6 خری

ــف  0111 ــان  –  ردی کیانی
15394  فرعــی  از  4776  اصلــی  مجــزی 
شــده از  154  فرعــی از  4776  اصلــی  –

اقــای  محســن کریمــی نیــا  فرزنــد  محمــد 
علــی   بــه شناســنامه شــماره 771  صــادره 
ــه   ــاب  خان ــدانگ  یكب ــان  در شش از  کرم
بــه مســاحت  110  متــر مربــع  کــه مــوازی  
4/4  متــر مربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد 
ــرده  ــاره نامب ــف و در اج ــق بوق ــا متعل تقاض
خیابــان  کرمــان   ادرس   بــه  دارد  قــرار 
ــاد کوچــه 27  فرعــی دوم ســمت  ــروز اب فی
ــداری از محــل مالكیــت  حــاج  راســت خری

ــف 1730 ــان  – ردی ــد نظری محم
15416  فرعــی  از  4776  اصلــی  –  اقــای 
ــی   ــد  عل ــتوئیه   فرزن ــی کش ــول زارع رس
ــادره از   ــماره  1173  ص ــنامه ش ــه شناس ب
ــتوئیه   ــی کش ــین زارع ــای حس ــد  و اق زرن
شــماره   شناســنامه  بــه  علــی   فرزنــد  
کیانشــهر   از   صــادره    3080090586
ــه   ــاب  خان ــدانگ  یكب ــه  در  شش بالمناصف
ــاحت   ــه مس ــی  ب ــه فوقان ــر طبق ــتمل ب مش
221/15  متــر مربــع  بــه ادرس کرمــان  
بزرگــراه ایــت اهلل خامنــه ای کوچــه  45  
حســین  مالكیــت   محــل  از  خریــداری 
ــای  1219  و 1220 ــف ه ــی  – ردی خدای

ــای  ــی  –  اق ــی از  4809 اصل 4215   فرع
احمــد  زنگــی ابــادی  فرزنــد  ابراهیــم  بــه  
شناســنامه شــماره  640  صــادره از  کرمــان   
ــای   ــاع  و  اق ــگ  مش ــه  دو دان ــبت  ب نس
محمــد زنگــی ابــادی   فرزنــد  ابراهیــم  
ــادره از   ــماره  878   ص ــنامه ش ــه  شناس ب
ــاع  و   ــگ مش ــه  دو دان ــبت  ب ــان  نس کرم
خانــم فاطمــه زنگــی آبــادی  فرزنــد  ابراهیم  
ــه  شناســنامه شــماره   1082  صــادره از   ب
کرمــان  نســبت  بــه  یــک دانــگ مشــاع  و 
خانــم  زهــرا زنگــی ابــادی  فرزنــد  ابراهیــم  
بــه  شناســنامه شــماره  842  صــادره از  
ــاع   ــگ مش ــک دان ــه  ی ــبت  ب ــان  نس کرم
ــه مســاحت   ــاب کارگاه  ب از  ششــدانگ یكب
ــه  ــان مهدی ــه ادرس  خیاب ــر ب 911/25 مت
بیــن کوچــه  36 و 38 خریــداری  از محــل 
ــف  ــی  – ردی ــید فرخ ــا رش ــت  رض مالكی

هــای  0426 و 0429 و 0430 و 0432
4279  فرعــی  از  4809  اصلــی  –   خانــم 
ــر   ــد  قنب ــادی  فرزن ــی رق اب ــری مومن صغ
بــه شناســنامه شــماره  12  صــادره از زرنــد  
در ششــدانگ  یكبــاب  خانــه  بــه مســاحت  
259/8  متــر مربــع  بــه ادرس  کرمــان  
ــداری  ــه 27  خری ــس کوچ ــان پارادی خیاب
از محــل مالكیــت  کیخســرو کیانیــان – 

ــف  0084 ردی
1784  فرعــی  از  4811  اصلــی  –   اقــای 
فرزنــد   دشــتخاکی   زاده  رئیــس  ســعید 
محمــود  بــه شناســنامه شــماره  6  صــادره 
از کرمــان  در ششــدانگ  یكبــاب  خانــه  بــه 
ــه ادرس   ــع  ب ــر مرب ــاحت  208/4  مت مس
کرمــان  خیابــان مهدیــه کوچــه شــماره 
ــت   ــل مالكی ــداری از مح ــالک 76 خری 7 پ
شــاهرخ و رســتم کیانیــان - ردیــف  0298
2145  فرعــی  از  5209  اصلــی  –   اقــای 
یــداهلل   فرزنــد   گزوئیــه   زارع  غالمرضــا 
از  صــادره    9 شــماره   شناســنامه  بــه 
خانــه   یكبــاب   در ششــدانگ   کرمــان  
ــه  ــع  ک ــر مرب ــاحت  312/70  مت ــه مس ب
ــدانگ  ــع از شش ــر مرب ــوازی  54/72  مت م
ــف  و در  ــق بوق ــا متعل ــورد تقاض ــه م عرص
اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه ادرس  کرمــان  
ــه  ــم کوچ ــان حكی ــت خیاب ــان مدیری خیاب
ــرو  ــت کیخس ــل مالكی ــداری از مح 35 خری

کیانیــان  – ردیــف  0113
2863  فرعــی  از  5209  اصلــی  –   خانــم 
بــه  احمــد   فرزنــد   زاده   مــراد  مریــم 
ــهداد   ــادره از ش ــماره  84  ص ــنامه ش شناس
در ششــدانگ  یكبــاب  خانــه  بــه مســاحت  
ــوازی  40/63   ــه م ــع  ک ــر مرب 232/15  مت
از ششــدانگ عرصــه مــورد  متــر مربــع 
ــق بوقــف  و در اجــاره نامبــرده  تقاضــا متعل
خیابــان  کرمــان   ادرس   بــه  دارد  قــرار 
مدیریــت کوچــه 28 فرعــی اخــر خریــداری 
از محــل مالكیــت عــزت اهلل ســاالر کالنتــری 
)ضمنــا منافــع و حــق الســكون ملــک فــوق 
ــن  ــری موم ــم صغ ــر خان ــادام العم ــر م الذک

ــد(  –  ــی باش ــارالیه م ــه مش ــق ب زاده متعل
ــف  0304 ردی

2870  فرعــی  از  5209  اصلــی –   اقــای 
فرزنــد  غالمرضــا   زاده   حســین عســكر 
بــه شناســنامه شــماره  1599  صــادره 
از کرمــان  در ششــدانگ  یكبــاب  خانــه  
ــاحت   ــه مس ــی ب ــه فوقان ــر طبق ــتمل ب مش
281  متــر مربــع  کــه مــوازی  49/18  متــر 
مربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا 
ــرار  ــرده ق ــاره نامب ــف  و در اج ــق بوق متعل
ــجادیه  ــان س ــان  خیاب ــه ادرس  کرم دارد ب
ــداری از  کوچــه 8 نبــش شــرقی ســوم خری
ــری   ــاالر کالنت ــزت اهلل س ــت ع ــل مالكی مح

–  ردیــف  1006
امــالک تقاضــای ثبــت شــده واقــع در 

بخــش 4 کرمــان
خانــم     – اصلــی      1 از   فرعــی    335
بهــروز   فرزنــد   قاســمی   ملــک  بتــول 
بــه  شناســنامه شــماره   3165  صــادره 
ــه   ــاب  خان ــدانگ  یكب ــیر  در شش از  بردس
بــه مســاحت 126/60  متــر مربــع  کــه 
ــدانگ  ــع از شش ــر مرب ــوازی  54/99  مت م
ــف و در  ــق بوق ــا متعل ــورد تقاض ــه م عرص
اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه ادرس  کرمــان  
ــداری از محــل  ــاد کوچــه 28 خری شــرف اب
مالكیــت ســید کاظــم طباطبائــی –  ردیــف  

1911
اقــای     – اصلــی      5 از   فرعــی   5106
اصغــر   فرزنــد   زاده   مراغــه  محســن 
از  صــادره    40 شــماره  شناســنامه  بــه  
ــه  ــه  ب ــاب  خان ــان  در ششــدانگ  یكب کرم
ــه ادرس   ــع  ب ــر مرب مســاحت  230/76  مت
ــه  ــش کوچ ــر نب ــر کبی ــوار امی ــان  بل کرم
ــدی  ــت  مه ــل مالكی ــداری  از مح 12 خری
نظریــان ) ضمنــا حــق ارتفاقــی بدیــن نحــو 
ــالک 2063 فرعــی از  ــور پ ــا حــق عب ــه ب ک
ــورد تقاضــا  ــک م ــی باشــد و مل ــی م 5 اصل
ــی از  ــالک 2063 فرع ــه پ ــاق ب ــت الح جه
ــده اســت(  ــی درخواســت ثبــت گردی 5 اصل

–  ردیــف  1905
اقــای   از  5  اصلــی   –   5127  فرعــی 
فرزنــد   باغینــی   باقــر شــجاعی  محمــد 
بــه  شناســنامه شــماره   135   حســن  
ــاب   ــدانگ  یكب ــان  در شش ــادره از  کرم ص
خانــه  مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی  بــه 
ــه ادرس   ــع  ب ــر مرب مســاحت  131/87  مت
ــه   ــالمی کوچ ــوری اس ــوار جمه ــان بل کرم
12 خیابــان شــهید ســعادت ابــادی شــمالی 
1 غربــی 1 خریــداری  از محــل مالكیــت  
ــف 0908 ــان –  ردی ــین نظری ــد حس محم

2216  فرعــی از 14  اصلــی   –  آقــای  
علیرضــا گل محمــدی   فرزنــد  عبــاس  
بــه  شناســنامه شــماره   2910  صــادره 
فیوضــی   جمیلــه  خانــم   و  کرمــان   از  
فرزنــد  رحیــم  بــه شناســنامه شــماره  
454  صــادره از  کرمــان  بالمناصفــه  در 
ششــدانگ  یكبــاب  خانــه  مشــتمل بــر 
ــه مســاحت 253/45  متــر  واحــد تجــاری ب
مربــع کــه مــوازی 21/12 متــر مربــع از 
ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق  بــه 

ــاره   ــف و در اج وق
نامبــرده قــرار دارد بــه ادرس  کرمــان  بلــوار 
ــار  ــهدای اختی ــوار ش ــدای بل ــروز ابت هوانی
ابــاد کوچــه ســوم ســمت راســت خریــداری 
ــاب ناظــوری  ــت  حســن ذه از محــل مالكی
ــای  1084  ــف ه ــی  –  ردی ــر کرباس و اخت

و 1086
2217  فرعــی از  14  اصلــی   –  اقــای 
ــی  ــد محمــد عل ــا  فرزن محســن کریمــی نی
از  صــادره   771 شــماره  شناســنامه  بــه 
کرمــان  و  اقــای علیرضــا گل محمــدی  
فرزنــد  عبــاس بــه  شناســنامه شــماره   
2910  صــادره از  کرمــان  بالمناصفــه در 
ششــدانگ  یكبــاب  خانــه بــه مســاحت 
ــر  ــوازی 18/33مت ــه م ــع ک ــر مرب 220  مت
مربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا 
نامبــرده  بــه وقــف و در اجــاره  متعلــق 
قــرار دارد  بــه ادرس  کرمــان  بلــوار شــهدا 
ــم  ــه پنج ــماره 4 قطع ــه ش ــهرداری کوچ ش
ســمت راســت  خریــداری  از محــل مالكیــت  
محمــد علــی نــژاد مالیــری  و حســن ذهــاب 
ناظــوری  و اختــر کرباســی –  ردیــف 1331 

1332 و 
447  فرعــی از 16  اصلــی   –  خانــم کتایون 

رشــید فرخــی 
ابــادی    فتــح 

فرزنــد  کاظــم  بــه  شناســنامه شــماره   
2045  صــادره از  کرمــان  در ششــدانگ  
یكبــاب  ســاختمان  بــه مســاحت  244/40  
متــر مربــع  کــه مــوازی  40/74  متــر مربــع 
ــق  ــا متعل ــورد تقاض ــه م ــدانگ عرص از شش
ــه  ــرار دارد ب ــرده ق ــاره نامب ــف و در اج بوق
ادرس  کرمــان  بلــوار رضــوان کوچــه شــماره 
48 نســترن 24 خریــداری از محــل مالكیــت 
ــف  0212  حســین رشــید فرخــی   –  ردی
اقــای     – اصلــی      26 از  فرعــی    64
ــه  ــی  ب ــد  عل ــی  فرزن ــی کرمان مهــدی ایران
شناســنامه شــماره  223  صــادره از کرمــان  
در ششــدانگ یــک بــاب  یــک قطعــه زمیــن 
ــر  ــاحت  79750/97 مت ــه مس ــی  ب مزروع
ــروز  ــوار هوانی ــان  بل ــه ادرس  کرم ــع  ب مرب
ــاد خریــداری  کیلومتــر 5  بطــرف اختیــار اب
ــعاعی  و  ــیخ ش ــر ش ــت صف ــل مالكی از مح

ــی  و  ــور ابراهیم ــد پ احم

حاج محمد حســینی –  ردیف  1325
ــی  مجــزی شــده  ــی از 31  اصل 4548 فرع
ــی  ــای عل ــی –  اق ــی از 31 اصل از 193 فرع
عامــری اختیــار ابــادی  فرزنــد  حســین  
از  صــادره    65 شــماره   شناســنامه  بــه 
کرمــان  در ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه 
ــه ادرس  ــع  ب ــر مرب ــاحت  773/32 مت مس
ــه  ــام کوچ ــان ام ــاد خیاب ــار اب ــان اختی کرم
ــوم   ــپ درب س ــمت چ ــوم س ــی س 23 فرع
ــری  ــی عام ــت عل ــداری از محــل مالكی خری

ــف  0101 ــادی  –  ردی ــار اب اختی
24  فرعــی از  48  اصلــی  مجــزی  شــده  از  
1 و 2  فرعــی  و قســمتی از اراضــی  مشــاعی  
ــی    ــن  ابراهیم ــای  حس ــی  –  اق 48  اصل
فرزنــد  محمــد  بــه  شناســنامه شــماره   
از  کرمــان  در ششــدانگ   224  صــادره 
بــه  بــاغ  مشــجر  پســته ای   یكبــاب  
مســاحت   32457  متــر مربــع  کــه مــوازی  
9667/64  متــر مربــع  مجــزی شــده  از  1  
فرعــی  و  مــوازی  15410/93  متــر مربــع  
مجــزی شــده  از 2  فرعــی   و  مــوازی  
ــده  از   ــزی ش ــع  مج ــر مرب 7379/45  مت
ــه  ــی  ب ــالک  48  اصل ــاعی  پ ــی  مش اراض
ادرس کرمــان  زنگــی  ابــاد  تلمبــه  حســن  
ــداری  از محــل مالكیــت  محمــد   ــاد خری اب

ــف  2446 ــی  - ردی ابراهیم
امــالک تقاضــای ثبــت شــده واقــع در 

بخــش 8 کرمــان
1390  فرعــی  از  1  اصلــی  مجــزی شــده 
ــم  ــی   –  خان ــی از  1  اصل از  1102  فرع
ــراد  ــد  م ــرودی  فرزن ــی چت ــه یعقوب فاطم
علــی  بــه شناســنامه شــماره  64  صــادره از  
کرمــان  در ششــدانگ  یكبــاب  خانــه  و بــه 
ــه ادرس  ــع  ب ــر مرب مســاحت  297/95  مت
ــه  ــر کوچ ــان ولیعص ــرود خیاب ــان  چت کرم
ــل  ــداری از مح ــی خری ــین اله ــهید حس ش
ــف   ــجاعی  –  ردی ــر ش ــید اکب ــت س مالكی

0937
1395  فرعــی  از  1  اصلــی  مجــزی  شــده  
از  490  فرعــی  از  1  اصلــی  –  اقــای  
ــی   ــد  عل ــرودی فرزن ــری  چت ــار جعف مخت
ــادره از   ــماره  2092  ص ــنامه ش ــه شناس ب
کرمــان  در  ششــدانگ  یكبــاب  خانــه  
ــه  ــع  ب ــر مرب ــاحت 1164/28  مت ــه مس ب
ادرس  کرمــان  چتــرود خیابــان شــهید 
ــل  ــداری از مح ــم  خری ــه معل ــر کوچ باهن
مالكیــت  ســید محمــد عطایــی چتــرودی ) 
ضمنــا حــق ارتفاقــی بدیــن نحــو کــه محــل 
ــی از  ــان اصل ــه خیاب ــور از حــد شــمال ب عب
زمیــن دیگــر متقاضــی مــی باشــد( – ردیــف  

3788

ــنبه  ــت اول :  سه ش ــار نوب ــخ انتش تاری

1396/05/31

ــنبه  ــت دوم :   سه ش ــار نوب ــخ انتش تاری

 1396/06/14

رییس اداره ثبت اسناد وامالک 
 ناحیه یک شهرستان کرمان   

 عیسی حافظی فر  
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خبر

مهمترین اولویت کاری ادارات 
ثبت تبدیل اسناد دفترچه ای 

به کاداستری می باشد
ــان  ــتان کرم ــالک اس ــناد و ام ــت اس ــرکل ثب مدی
ــال   ــت الم ــوق بی ــظ حق ــروه حف در جلســه کار گ
ــل  ــت را تبدی ــت کاری ادارات ثب ــن اولوی مهمتری

ــت. ــتری دانس ــه کاداس ــه ای ب ــناد دفترچ اس
ــالک  ــناد و ام ــت اس ــی اداره کل ثب ــط عموم رواب
ــی زاده در جلســه کار  ــان/ رضــا طالب ــتان کرم اس
گــروه حفــظ حقــوق بیــت المــال  کــه بــا حضــور 
ــزداری  ــی و آبخی ــع طبیع ــران ادارات کل مناب مدی
شــمال و جنــوب در ســالن جلســات اداره کل ثبــت 
اســناد و امــالک برگــزار شــد گفــت: بــرای صیانــت 
ــه ای  ــناد دفترچ ــد اس ــال بای ــت الم ــوق بی از حق
اراضــی ملــی بــه کاداســتری تبدیــل و ایــن اراضــی 

از تصــرف غیــر قانونــی حفــظ شــوند.
مدیــر کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان کرمــان با 
اشــاره بــه برنامــه عملیانــی ســال جــاری در حــوزه 
ــت  ــرای تثبی ــوات ب ــی و م ــی مل ــت از راض حفاظ
بســتر رودخانــه هــا گفــت: تثبیــث بســتر رودخانــه 
هــای دائمــی اســتان نیازمنــد تعامــل و همــكاری 

ادارات متولــی امــر زمیــن و مســكن اســت.
وی بــا درخواســت تســریع در رونــد برنامــه اجرایی 
ــنوات  ــوب در س ــل خ ــا تعام ــزود: ب ــال 96 اف س
گذشــته ادارات کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان 
ــتان و  ــزداری اس ــی و آبخی ــع طبیع ــان، مناب کرم
ــه  ــب رتب ــه کس ــق ب ــه موف ــور خیری ــاف و ام اوق
هــای برتــر کشــوری بــرای چندیــن ســال پیاپــی 
ــات  ــی یكــی از اقدام ــام قضای ــن مق ــد. ای شــده ان
موثــر بــرای حفــظ و صیانــت حقــوق بیــت المــال 
را بازدیــد از ادارات شهرســتان عنــوان کــرد و 
ــتان  ــی شهرس ــكالت ثبت ــل مش ــرای ح ــزود: ب اف
ــت  ــی از ادارات ثب ــای ادواری منظم ــا بازدیده ه
تابعــه صــورت مــی پذیــرد و مشــكالت 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 امــالک ادارات کل 
ــكالت  ــا مش ــتان ه ــور در شهرس ــا حض ــور ب مذک
مربــوط  بــه حــوزه زمیــن و مســكن را از نزدیــک 
بررســی و نســبت بــه حــل و فصــل آنــان اقــدام و 
ــران کل  ــی مدی گــزارش عملكــرد را در جلســه آت

مطــرح نماینــد.

مشکل تامین آب 477 روستا 
مرتفع گردید 

رئیــس هئیــت مدیــره شــرکت آبفــار اســتان گفــت: 
ــاز  ــا برنی ــاه بن ــه چ ــته 34حلق ــال گذش ــک س دری
درســطح اســتان و درراســتای اجــرای مجتمــع هــای 
آبرســانی حفــر شــده کــه از ایــن تعــداد چــاه 31چاه 

تجهیــز شــده اســت.
ــان/  ــتان کرم ــار اس ــرکت آبف ــی ش ــط عموم رواب
ــیدن  ــرا رس ــبت ف ــیدی بمناس ــی رش ــدس عل مهن
ــک ســال  ــه اینكــه  در ی ــا اشــاره ب ــت ب ــه دول هفت
ــع  ــتا مرتف ــن آب 477 روس ــكل تامی ــته مش گذش
ــوار  ــاالی 20 خان ــتای آن ب ــت 47 روس ــد گف گردی

ــد. ــوده ان ــات ب ــه تاسیس ــد هرگون وفاق
ــه گــذاری کــه شــامل  ــر لول وی افزود:1325کیلومت
اجــرای 244 کیلومتــر خــط انتقــال و673 کیلومتــر 
ــازی  ــالح وبازس ــبكه آب و اص ــعه ش ــداث وتوس اح
آبرســانی فرســوده کــه  673 کیلومتــر شــبكه 
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 
ــا  ــرد: ب ــح ک ــره آب تصری ــزن ذخی ــب مخ مترمكع
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 
اینكــه در ســالی کــه گذشــت 7هــزار و900مشــترک 
ــزوده  ــتان  اف ــتایی اس ــرب روس ــبكه آب ش ــه ش ب
شــد،اظهار کــرد: بــا افزایــش پــروژه هــای آبرســانی 
دراســتان تعــداد مشــترکین بــه 248هــزار رســیده 
ــک  ــی ی ــازه زمان ــرد: درب ــان ک ــت. وی خاطرنش اس
ــا تــالش هــای پرســنل  ســال گذشــته همچنیــن ب
ــور خــراب  ــزار و722کنت ــار اســتان 9ه شــرکت آبف
در روســتاهای اســتان توســط پرســنل شــرکت 
تعویــض شــد. رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت آبفــار 
اســتان کرمــان اظهــار کرد:ازســال 95تاکنــون 3هزار 
ــتایی  ــبكه آب روس ــاز در ش ــعاب غیرمج و286انش
ــالش  ــا قطــع شــده اســت وت اســتان شناســایی وی
زیــادی بــرای مجــاز شــدن ایــن انشــعاب هــا انجــام 

شــده اســت.

این کــالف اقتصــاد

اقتصادی

با تیم اقتصادی دولت دوازدهم به کدام سو می رویم؟
محسن جاللپور

موتــور  امــا  می رســد  نیمــه  بــه  دارد  ســال 
نشده اســت.پنج  روشــن  هنــوز  اقتصاد ایــران 
مــاه اول ســال بــه تعطیــالت و مــاه مبــارک 
ــت  ــه گذش ــكیل کابین ــات و تش ــان و انتخاب رمض
و وزرای اقتصــادی قطعــا شــهریور را نیــز بــه 
عــزل و نصــب معاونــان و رؤســای ســازمان ها 
بــه  مهرمــاه  از  بود.شــاید  خواهنــد  مشــغول 
شــود. روشــن  سیاســت گذاری  موتــور  بعــد 

مواجــه  ســؤال  ایــن  بــا  مكــرر  این روزهــا 
می شــوم کــه وضعیــت اقتصاد ایــران بــا تیــم 
جدیــد اقتصــادی دولــت چــه خواهــد شــد؟

دادن  پاســخ  و  اســت  قطعــا ســوال ســختی 
ــا و  ــه ه ــی برنام ــالم برخ ــه اع ــوط ب ــه آن من ب
ــه دو  ــا ب ــت ام ــت اس ــوی دول ــت ها از س سیاس
ــود. ــدوار ب ــده امی ــه آین دلیــل می شــود نســبت ب

دلیــل اول: دولــت دوازدهم راه دولت یازدهم را ادامه 
خواهــد داد.ثبــات اقتصــادی و آرامــش، مهم تریــن 
مشــخصه دولــت یازدهــم بود.منطقــی اســت اگــر 
بگوییــم در دولــت دوازدهــم نیــز بــا سیاســت های 
شــوک آور و غافلگیــر کننــده مواجه نخواهیــم بود.

اقتصــادی  تیــم  اعضــای  همــه  دوم:  دلیــل 
ارزیابــی  دولت،پیشــینه ای مشــخص و قابــل 
ــنجیده  ــای س ــترک آنها،رفتاره ــی مش دارند.ویژگ

ــت. ــوازی اس ــه ن ــكال و دوری از بداه ــر رادی و غی
دوازدهــم  دولــت  در  اقتصــادی  تیــم  امــا 
ــرات  ــن تغیی ــم ای ــد ببینی ــی داشــته و بای تغییرات
گــذاری  سیاســت  کلیــت  بــر  اثــری  چــه 
ــت. ــد داش ــم خواه ــت دوازده ــادی در دول اقتص

محمــد شــریعتمداری جــای محمدرضا نعمــت زاده 
را گرفته اســت.آقای نعمــت زاده بــه هرحــال تــالش 
زیــادی کــرد و برخــی زحمــات ایشــان قابل تقدیــر 
ــای  ــنگینی تصمیم ه ــر س ــن اواخ ــت.البته ای اس
بنگاه هــا ســنگینی می کــرد. روی ســر  آنــی 

توقــف ناگهانــی ثبــت ســفارش خودروهــای 
خارجــی از ایــن دســت تصمیم هــای ناگهانــی 
کــردن  وارد  اهــل  امــا  شــریعتمداری  بــود. 
ــورتش  ــرف مش ــان را ط ــوک نیست.کارشناس ش
اشــتباهات  و  اســت  می دهد.متواضــع  قــرار 
دوره  می کنــد.در  جبــران  زود  را  احتمالــی اش 
بــه  تجــاری  نعمــت زاده سیاســت های  آقــای 
ــرار  ــی ق ــت های صنعت ــیه سیاس ــی در حاش نوع
داشــت امــا قطعــا در دوره شــریعتمداری تجــارت، 
پیشــران رشــد اقتصــادی خواهــد شــد.او مدیــری 
اســت کــه می توانــد تكنوکرات هــای صنعتــی 
را جــذب کند.مــورد اعتمــاد حاکمیــت اســت 
نفــوذ خوبــی دارد.از همــه  نیــز  و در دولــت 
ــت  ــت اس ــازار و رقاب ــع ب ــه مداف ــن ک ــر ای مهم ت
ــد. ــول داده فضــای کســب وکار را اصــالح کن و ق

ــا  ــی طیب نی ــای عل ــز ج ــیان نی ــعود کرباس مس
ــای  ــرام، آق ــه رســم ادب و احت ــه اســت. ب را گرفت
طیب نیــا را شایســته تقدیــر و ســپاس ویــژه 
می دانــم و برایــش آرزوی ســالمتی و توفیــق 
دارم. آقــای کرباســیان هــم مدیــری مقتــدر و 
ــا اصــالح  ــع اصالحــات اســت.چرخه کار را ت مداف
ــس  ــی از پ ــه خوب ــر نمی دارد.ب ــت ب ــد دس نكن
ــد  ــر می رس ــه نظ ــد و ب ــرک برآم ــات گم اصالح
قــدرت شــخم زدن نظــام معیــوب مالیاتــی را نیــز 
دارد.کرباســیان اســتاد ارتبــاط اســت و بــه واســطه 
ــد  ــا می توان ــاال قطع ــل ب ــی و تعام ــدرت اجرای ق
یكــی از وزرای موفــق اقتصــادی ایــن دولــت باشــد.

ــم  ــب تی ــم ترکی ــر می کن ــب فك ــن ترتی ــه ای ب
اقتصــادی بــا ورود دو چهــره جدیــد، تقریبــا 
در تــداوم تیــم قبلــی عمــل خواهــد کــرد.

بــه خصــوص این کــه چهره هــای مؤثــر تیــم 
دارنــد. حضــور  دولــت  در  همچنــان  قبلــی 

اســحاق جهانگیــری معــاون اول سرشــناس و 
قابــل احتــرام کــه بــه واســطه تجربــه و تســلطی 
ــت  ــده ای در سیاس ــن کنن ــش تعیی ــه دارد،نق ک
گــذاری خواهــد داشــت. او درد اقتصــاد ایــران 
افــراد  ازمطلع تریــن  و  مي دانــد  راخــوب 
ــال حاضــر کشــور اســت. ــه مســائل ح نســبت ب
محمدنهاوندیــان نیــز بــدون شــک نماینــده 
بخــش خصوصــی در دولــت دوازدهــم اســت 

ــار حواشــی و تشــریفات  ــن گرفت ــش از ای ــه پی ک
ــراغ  ــا ف ــون ب ــوده و اکن ــور ب ــس جمه ــر رئی دفت
بــال می توانــد روی مســائل اقتصــادی تمرکــز 
کند.اوهم چنیــن نزدیكــي زیــادي بــه رئیــس 
ــه  ــبرد برنام ــه در پیش ــي دارد ک ــور روحان جمه
ــود. ــد ب ــیار مؤثرخواه ــادي بس ــم اقتص ــاي تی ه
وجــود مســعود نیلــی کــه اشــراف کاملــی نســبت 
بــه مســائل اقتصادایــران دارد قطعــا بــرای دولــت 
اکنــون  بــود.او  خواهــد  ارزشــمند  دوازدهــم 
ــت و در  ــور اس ــس جمه ــادی رئی ــتیار اقتص دس
نشســت های دولــت شــرکت می کند.نزدیكــی 
بیشــتر او بــه رئیــس جمهــور نویــد بخــش 
ایــران اســت. اقتصــاد  بنیادیــن در  تحــوالت 
در کنــار این هــا بایــد از ولــی اهلل ســیف یــاد 
کنــم کــه قرابــت زیــادی بــا تیــم فكــری 
دولــت دارد.آقــای ســیف مشــكالت مؤسســه 
هــای مالــی و اعتبــاری را تــا حــد زیــادی 
او،اصــالح نظــام  بزرگ تــر  حــل کــرده و کار 
بانكــی در ســال های پیــش رو خواهــد بــود.
ــاد  ــورد اعتم ــن و م ــز امی ــت نی ــر نوبخ محمدباق
بــا  هماهنــگ  و  اســت  جمهــوری  رئیــس 
امیــدوار  می کند.بایــد  عمــل  روحانــی  آقــای 
رئیــس  حمایت هــای  ســایه  در  کــه  باشــیم 
نقــش  بودجــه  و  برنامــه  جمهوری،ســازمان 
کنــد.  ایفــا  کشــور  اقتصــاد  در  مؤثرتــری 

سینا خسروی
ــت شــناخته مــی  ــام دول ــه ن ــه ای کــه ب در  هفت
ــای  ــع اعض ــری در جم ــم رهب ــام معظ ــود، مق ش
ــردن ظرفیــت  ــاال ب ــر ب ــی ب ــت در حال هیــات دول
ــای  ــه ه ــاری در عرص ــم و بردب ــری و حل نقدپذی
ــم  ــد کــه در نظــام تصمی ــد فرمودن ــف تاکی مختل
ــری و  ــر پذی ــش خط ــتار افزای ــز خواس ــری نی گی
شــجاعت هــر چــه بیشــتر در تصمیمــات متخــذه 
ــی  ــت اصل ــم اقتصــاد را اولوی شــدند. ایشــان بازه
دانســته و بــه آمارهــای مختلــف نیــز اشــاره 
ــای  ــر آماره ــتن ب ــه گذاش ــا صح ــتند و ب ای داش
ــش  ــتار افزای ــا خواس ــره، تلویح ــادی منتش اقتص
ــام در  ــداد و ارق ــن اع ــی ای ــوس و واقع ســهم ملم
ــام  زندگــی روزمــره مــردم شــدند. امــا آمــار و ارق
ــه  ــی دارد. در اینك ــت جالب ــا حكای ــاد م در اقتص
ــر  ــه منحص ــاص و البت ــرایط خ ــران ش ــاد ای اقتص
بفــردی را مــی گذرانــد، شــک و شــبهه ای نیســت. 
ــاالی 7 درصــد را در ســال  اقتصــادی کــه رشــد ب
ــی  ــج م ــود رن ــان از رک ــرده، همچن ــه ک 95 تجرب
ــی  ــم نقدینگ ــه حج ــت ک ــن در حالیس ــرد و ای ب
در همیــن اقتصــاد از 1200 هــزار میلیــارد تومــان 
گذشــته کــه ایــن خــود عــددی عجیــب و غریــب 
اســت. رشــد اقتصــادِی بــاال، نقدینگــِی حجیــم و 
کاهــش نــرخ تــورم عواملــی هســتند که بودنشــان 
ــاِی مشــهور  ــوری ه ــل در تئ ــار هــم، حداق در کن
و عــادِی اقتصــادی، هیچگونــه جایــگاه و توجیهــی 

ــاال  ــی ب ــار نقدینگ ــوری دچ ــه کش ــدارد. اینك ن
ــا  ــد تنه ــه کن ــی را تجرب ــورم نزول ــرخ ت باشــد و ن
در صورتــی ممكــن اســت کــه ســهم شــبه پــول 
ــر از ســهمی باشــد کــه  از نقدینگــی، بســیار باالت
پــول بــه خــود اختصــاص داده اســت. خــوب 
ــری  ــن ت ــوندگی پایی ــد ش ــدرت نق ــول ق ــبه پ ش
ــم  ــدنش ه ــد ش ــته و نق ــول داش ــه پ ــبت ب نس
زمــان بــر اســت. انــواع ســپرده هــای بانكــی )بــه 
ــول  ــوان شــبه پ ــه عن جــز حســابهای جــاری( ک
را یــدک مــی کشــند بــه دلیــل بــاال بــودن نــرخ 
ــه 90  ــک ب ــر نزدی ــال حاض ــی، در ح ــود بانك س
درصــد نقدینگــی کشــور را تشــكیل مــی دهنــد. 
ــول  ــودن ســهِم شــبه پ ــاال ب ــا ب ــن ســال ه در ای
در نقدینگــی، کمــک دســت دولــت در مهــار تــورم 
محســوب مــی شــده اســت. یعنــی نظــام بانكــی 
عمــال بــا بــاال بــردن عامدانــه ســهم شــبه پــول از 
کل نقدینگــی آن هــم بــا بــاال نگــه داشــتن نــرخ 
ــار  ــی مه ــذاری را قربان ــرمایه گ ــی، س ــود بانك س
تــورم نمــود کــه در شــرایط تــورم حــاد بــاالی 40 
ــی شــد. ــدام ســنجیده ای محســوب م درصــد اق

بــدون شــک دولــت تدبیــر همانگونــه کــه رهبــری 
ــرخ تــورم رکــورد  ــد، در مهــار ن هــم اشــاره نمودن
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 بانكهــا 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 
ــت.  ــده اس ــی مان ــادی باق ــی، راه زی ــال عموم اقب
قطعــا بــدون بســتر ســازی اصولــی، کاهــش ســود 
ــه ســمت  ــت نقدینگــی ب ــه هدای بانكــی منجــر ب
ســفته بــازی و نهایتــا بازگشــت تــورم خواهد شــد.

اصنــاف و بازاریــان امــروز از جملــه اقشــاری 
هســتند کــه از رکــود و بــه زعــم خودشــان 
ــه  ــا ب ــا واقع ــا م ــا آی ــد. ام ــازار ناالنن کســادی در ب
ــی  ــاد م ــه در اقتص ــواهدی ک ــم؟ ش ــود دچاری رک
ــن از چیــز  بینیــم از رکــود حكایــت دارد امــا قرائ
ــی از  ــای واقع ــد. آماره ــی زن ــرف م ــری ح دیگ
ــد خــودرو و  ــش خری ــفر، افزای ــداد س ــش تع افزای
ــه  ــه هم ــا قضی ــت ام ــات اس ــود در مناف ــا رک ... ب
اش هــم ایــن نیســت. بــه نظــر نگارنــده بیــش از 
نیمــی از رکــود موجــود در بــازار معلــول بــاال بودن 
ــتان  ــت. در شهرس ــی اس ــای صنف ــداد احده تع
ــی وجــود  ــزار واحــد صنف ــش از 25 ه ــان بی کرم
دارد کــه در مقایســه بــا جمعیــت شهرســتان مــی 
ــد  ــک واح ــر ی ــر 30 نف ــه ازای ه ــت ب ــوان گف ت
ــتانداردهای  ــا اس ــدد ب ــن ع ــت و ای ــی اس صنف
ــت  ــا قاطعی ــته و ب ــا داری داش ــه معن ــا فاصل دنی
ــا  ــی م ــای صنف ــداد واحده ــت تع ــوان گف ــی ت م
10 برابــر بیشــتر از اســتاندارد روز دنیاســت و ایــن 

10 برابــر بیشــتر، یعنــی کاهــش چشــمگیر ســهم 
هــر واحــد صنفــی از بــازار و ایــن یعنــی کســادی.
ــه روز فضــای  ــود روز ب ــی کــه بهب ــا در دنیای قطع
کســب و کار از جملــه اهــداف کلیه اقتصادهاســت، 
نمــی تــوان بــه بهانــه بــاال بــودن تعــداد واحدهــای 
صنفــی در ورود بــه بــازار محدودیــت ایجــاد نمــود. 
ــت  ــت اس ــی، رقاب ــی و اصول ــازار واقع ــک ب در ی
ــه ســاز  کــه در نهایــت ســر و شــكل متناســبی ب
و کارهــای بــازار مــی دهــد. ایــن رقابــت در بــازار 
ایــران در حــال شــكل گیــری اســت و بــی رحمــی 
هــای اقتصــاد اقتضــاء مــی کند کــه در عرصــه این 
رقابــت گروهــی که از کاربلدی کمتــری برخوردارند 
ــرده  ــری ب ــره کمت ــازار داری به ــی و ب و از بازاریاب
انــد، بــه تدریــج و بــه اجبــار بــازار را تــرک کننــد.
ــدوار  ــای امی ــیگنال ه ــا س ــاد م ــا در اقتص آماره
ــن  ــا شــاکله ای ــد، ام ــی کنن ــده ای ارســال م کنن
اقتصــاد نیــاز بــه تغییــر دارد تــا آمارهــا در جــای 
ــرای تغییــر شــاکله  ــد. ب ــرار بگیرن واقعــی خــود ق
ــری  ــم گی ــام ارکان تصمی ــرورت دارد تم ــم ض ه
ــد  ــیری واح ــزی در مس ــه ری ــا برنام ــاد ب در اقتص
ــرار  ــل توســعه ق ــر ری ــه و اقتصــاد را ب ــرار گرفت ق
داده تــا بــا گذشــت زمــان، حصــول بــه پیشــرفت، 
ــن  ــردد. در ای ــق گ ــعه محق ــا توس ــد و نهایت رش
ــریع  ــرای تس ــم ب ــی ه ــاید کاتالیزورهای ــن ش بی
باشــد، امــا انتظــار معجــزه در مســائل اقتصــادی، 
توقعــی اســت کــه بایــد توســط دولتمــردان 
رویگــردان از پوپولیســم، در جامعــه پاییــن بیایــد.

ــگری  ــیون گردش ــس کمیس رئی
اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن 
کرمــان  اســتان  کشــاورزی  و 
ــگری  ــیون گردش ــت: کمیس گف
در راســتای فعــال کــردن بخــش 
هــای  قالــب  در  خصوصــی 
تشــكل هــای حرفــه ای و ثبــت 
ــم  ــن اکوتوریس ــتین انجم نخس

کشــور در کرمــان و نخســتین کانــون آفــرود 
کشــور در ایــن اســتان تــالش هــای بســیاری 

ــت. ــام داده اس انج
 سیاســت روشــن/ مهــدی سیاووشــی عــدم 
ــه  هــای گردشــگری  ــردم از جاذب آشــنایی م
اســتان کرمــان را یكــی از چالــش  هــای 
اصلــی در حــوزه گردشــگری عنــوان کــرد و 
افــزود: در ایــن راســتا طــی یكســال گذشــته 
از 2 گــروه از آژانــس  هــا و دفاتــر بــزرگ 
ــه  ــوت ب ــتان دع ــه اس ــور ب ــگری کش گردش
ــای گردشــگری  ــه  ه ــا از جاذب ــد ت ــل آم عم

ــد. ــد کنن ــان بازدی ــتان کرم اس
ــا بیــان اینكــه تعامــل خــوب و  سیاووشــی ب
ســازنده ای بیــن بخــش خصوصــی و دولتــی 
درایــن حــوزه وجــود دارد گفــت: بــا پیگیــری 
امــور  و  عمومــی  روابــط  کل  اداره  هــای 
ــفرای  ــان از س ــتانداری کرم ــل اس ــن المل بی
خارجــی مقیــم ایــران دعــوت شــده اســت تــا 
ضمــن شــناخت از کرمــان، ایــن اســتان را به 

ســایرین معرفــی کننــد. 
 وی ادامــه داد: ایــن کمیســیون 
در راســتای فعــال کــردن بخش 
هــای  قالــب  در  خصوصــی 
تشــكل هــای حرفــه ای و ثبــت 
ــم  ــن اکوتوریس ــتین انجم نخس
ــتین  ــان و نخس ــور در کرم کش
ــن  ــور در ای ــرود کش ــون آف کان
ــام داده  ــیاری انج ــای بس ــالش ه ــتان ت اس

ــت. اس
سیاووشــی بــا بیــان اینكه ســه دوره آموزشــی 
ــژه  ــدگان تاکســی بوی ــرای رانن ــی ب و توجیه
ــرودگاه از ســوی  ــای ف ــدگان تاکســی  ه رانن
ایــن کمیســیون برگــزار شــده افــزود: 2 
مــدرس اتریشــی دوره  هــای گردشــگری را در 

ــد. اســتان کرمــان دایــر کردن
اتــاق  گردشــگری  کمیســیون  رئیــس 
بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی 
اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه برگــزاری 
ــور  ــا حض ــگری ب ــس گردش ــنواره عك جش
ــن عكــس هــا  ــان و انتشــار ای عكاســان کرم
در کتــاب عكــس کرمــان، خاطرنشــان کــرد: 
برگــزاری مســابقات دو مارتــن، برگــزاری 
نمایشــگاه صنایــع  دســتی  و اجرای مســابقات 
پاراگالیــدر در کویــر اســتان کرمــان از دیگــر 
اقدامــات صــورت گرفتــه بــرای معرفــی دیــار 

ــت. ــان اس کریم

رییــس ســازمان مدیریــت و 
ــا بیــان اینكــه  برنامــه ریــزی ب
ــال  ــه دنب ــم ب ــت یازده در دول
ــت  تبییــن الگــوي حضــور دول
خصوصــي  بخــش  کنــار  در 
در راســتاي توســعه مناطــق 
مختلــف اســتان بــوده ایــم، 
ــتا  ــن راس ــرد: در ای ــح ک تصری

اســتان را بــه مناطــق هشــتگانه اقتصــادي 
تعریــف و از بنــگاه هــاي بــزرگ خصوصــي 
انتقــال دانــش تولیــد، فنــي و  جهــت 
ــوت  ــتان دع ــعه اس ــت توس ــادي جه اقتص
ــزرگ  ــون 22 موسســه ب ــه تاکن ــم ک کردی
ــدا  ــور پی ــق حض ــن مناط ــادي در ای اقتص

ــد. کردن
ــد  ــر رودري در حاشــیه بازدی ایســنا/  جعف
از رونــد احــداث کارخانــه 3500تنــي مــس 
ــه  ــا اشــاره ب کاتــد در اســفندقه جیرفــت ب
ظرفیــت هــاي اســتان در حــوزه هــاي 
 ... و  گردشــگري  صنعتــي،  کشــاورزي، 
اظهــار کــرد: براســاس ظرفیتهــاي اســتان 
کرمــان، در اســناد باالدســتي تاکیــد و 
ــوزه  ــتاوردهاي ح ــه دس ــژه ب ــه اي وی توج

ــت. ــده اس ــدن ش ــت و مع صنع
وي بــا بیــان اینكــه ظرفیــت هــاي اســتان 
ــفانه در  ــا متاس ــت ام ــزد اس ــان زبان کرم
گذشــته بــه صــورت خــام از اســتان خــارج 

ــرد: در  ــح ک ــد، تصری ــي ش م
ــد  ــه ششــم توســعه تاکی برنام
بــر جلوگیــري از خــام فروشــي 
شــده بــه دنبــال ایجــاد چرخه 
تولیــد و کامــل شــدن زنجیــره 

تولیــد در اســتان هســتیم.
ــتان  ــرد: اس ــح ک رودري تصری
هشــتگانه  مناطــق  بــه  را 
اقتصــادي تعریــف و از بنــگاه هــاي بــزرگ 
ــد،  ــش تولی ــال دان ــت انتق ــي جه خصوص
ــتان  ــعه اس ــت توس ــادي جه ــي و اقتص فن
ــون 22 موسســه  ــم کــه تاکن دعــوت کردی
ــن مناطــق حضــور  ــزرگ اقتصــادي در ای ب
ــد. رییــس ســازمان مدیریــت و  پیــدا کردن
برنامــه ریــزي اســتان بــا تاکیــد بــر اینكــه 
ــازي  ــال توانمندس ــه دنب ــو ب ــن الگ در ای
روســتایي  توســعه  ویــژه  بــه  مــردم 
هســتیم، گفــت: در برنامــه ششــم توســعه 
توجــه ویــژه اي بــه مناطــق محــروم و 
ــده  ــور ش ــطح کش ــات در س ــوازن امكان ت
اســت کــه براســاس ایــن اســناد و بــا 
ــوب اســتان، در  ــه ظرفیتهــاي جن توجــه ب
ــره  ــل زنجی ــال تكمی ــه دنب حــال حاضــر ب
تولیــد وفــرآوري و شناســایي بــازار مصــرف 
ــي  ــه 3500 تن ــداث کارخان ــتیم و اح هس
کاتــد مــس در جیرفــت نیــز در ایــن راســتا 

ــد. ــي باش م

به دنبال انتقال دانش فني و تولیدي
 معین هاي اقتصادي هستیم نه سرمایه آنها

عدم آشنایی مردم
 از جاذبه های گردشگری
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یادداشت

حاشیه نشینی 

سوده مقصودی
ــمی  ــر رس ــكونت غی ــک س ــینی ی ــیه نش حاش
شــهرهای  هــای  اطــراف  در  قانونــی  وغیــر 
بــزرگ، اســت کــه ســابقه بســیار طوالنــی 
اکنــون  و  اروپایــی  آمریكایــی،  در کشــورهای 
دارد. توســعه  حــال  در  کشــورهای  در 
ــال 1340 و از  ــه س ــینی ب ــیه نش ــوع حاش موض
آغــاز مقدمــات مدرنازیســیون و شهرنشــینی 
افتــاد. خیلــی هــا تمایــل  اتفــاق  ایــران  در 
ــی  ــد در حال ــه شــهرها مهاجــرت کنن داشــتند ب
کــه وضعیــت اقتصــادی آنهــا ایجــاب مــی 
ــد. ــكونت کنن ــهرها س ــیه ش ــه در حاش ــرد ک ک
در  بــزرگ  شــهرهای  درصــد   30 تــا   20
سراســر جهــان از وضعیــت حاشــیه نشــینی 
رنــج مــی برنــد و بــه طــور یقیــن کشــور 
حــال  در  کشــور  یــک  عنــوان  بــه  ایــران 
نیســت. مســتثنی  امــر  ایــن  از  توســعه 
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 
ــادی  ــت اقتص ــت وضعی ــه عل ــراد ب ــن اف ــد. ای ان
قانونــی  نامطلــوب ســاخت و ســازهای غیــر 
ــا از  ــن مكان ه ــفانه ای ــه متاس ــد ک ــام داده ان انج
ــتند. ــوردار نیس ــبی برخ ــی مناس ــگاه اجتماع پای
 طبــق تحقیقــات صــورت گرفتــه در ایــن زمینــه، 
51 درصــد از افــراد حاشــیه نشــین  شــهر کرمــان 
ــد و  ــان دارن ــزار توم ــر از 300 ه ــدی کمت درآم
بطــور کل 80 درصــد آنهــا درآمــدی بیــن 350 تــا 
500 هــزار تومــان دارنــد. کــه ایــن درآمــد انــدک 
ــد. ــی کن ــاد م ــیبهایی ایج ــه آس ــرای آن منطق ب
ــران  ــان، کارگ ــینان کرم ــد از حاشیه نش 32 درص
ســاختمانی و فصلــی هســتند، دورگردها و دســت 
فروشــان جــزی ایــن دســته محســوب مــی شــوند 
و برخــی نیــز بیــكار هســتند، ایــن بیــكاران 
در آن مناطــق مشــكالتی ایجــاد مــی کننــد.

ضعــف مدیریت شــهری، ناتوانی اقشــار کــم درآمد 
بــرای خریــد مســكن و اجــاره، بــاال بــودن اجــاره و 
خریــد مســكن در شــهرها، خشكســالی و مهاجرت 
ــتند. ــینی هس ــیه نش ــاد حاش ــل ایج ــا از عوام ه
یــک عامــل خیلی مهــم در ایجاد حاشــیه نشــینی 
ــن خــواران  ــن خــواران« اســت. زمی وجــود »زمی
ــد،  ــاال ندارن ــه مردمــی کــه آگاهــی اجتماعــی ب ب
ــا قیمــت ارزان  ــی ب ــن مناطــق ، زمیــن های در ای
مــی فروشــند در حالــی کــه ایــن مناطق خــارج از 
محــدود اراضی شــهری اســت و در نتیجــه طبعات 
گســترده ای را بــرای جامعــه بــه وجــود مــی آورند.
ــگاه،  ــهری و درمان ــات ش ــدان خدم ــت فق ــه عل ب
ایــن  در  هایــی  عفونــت  و  هــا  بیمــاری 
ــن  ــی ممك ــه حت ــد ک ــی آی ــود م ــق بوج مناط
اســت مناطــق دیگــر شــهر را مبتــال کننــد.

ــی  ــای تنبیه ــا روش ه ــه در دنی ــت ک ــالها اس س
ــی  ــه خیل ــده ک ــان داده ش ــده و نش ــان ش امتح
ــت  ــت. سیاس ــل نیس ــن معظ ــل ای ــوی ح جوابگ
ــه  ــد. ب ــواب ده ــر ج ــاید بهت ــویقی ش ــای تش ه
طــور مثــال در کرمــان یــک راه حــل؛ بســتن یــک 
کمربنــد ســبز در اطــراف شــهر اســت کــه باعــث 
مــی شــود دیگر شــهر کرمــان توســعه پیــدا نكند. 
ولــی ایــن راه، یــک راه حــل طوالنــی مدت اســت.
ــه افــرادی کــه قصــد مهاجــرت  اطــالع رســانی ب
از روســتا بــه شــهر دارنــد یــک راه حــل طوالنــی 
بــرای حــل معظــل حاشــیه نشــین  مــدت 
ــام  ــک نظ ــد ی ــر نیازمن ــن ام ــا ای ــت و قطع اس
ــت. ــهر اس ــه ش ــدو ورود ب ــانی در ب ــالع رس اط
ــرای  ــردم ب ــود م ــد از خ ــدا بای ــدم در ابت معتق
حــل ایــن مشــكل کمــک گرفــت. در  ایــن 
 NGO ــوان از ــی ت ــئولین م ــر از مس ــه غی ــر ب ام
هــا و از خــود مــردم آن منطقــه بــرای حــل 
بــا  کننــد.  اســتفاده  منطقــه  آن  مشــكالت 
ــینی را  ــیه نش ــوان حاش ــی ت ــا م ــن روش ه ای
ــم. ــش دهی ــدت کاه ــاه م ــا در کوت ــذف و ی ح
ــق  ــردن مناط ــب ک ــی همچــون تخری ــرح های ط
حاشــیه نشــینی یــک طــرح ضربتــی اســت 
کــه ممكــن اســت در کوتــاه مــدت جــواب 
ــاکن در  ــراد س ــه اف ــل اینك ــه دلی ــا ب ــد ام ده
ــد  ــده ان حاشــیه شــهر در آن مناطــق ریشــه دوان
ــدت جــواب دهــد. ــاه م ــم در کوت ــی دان ــد م بعی

فرهنگی - اجتماعی

دوران طالیی فرهنگ کرمان
اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینكــه بیــش 
ــان  ــتان کرم ــی در اس ــر تاریخ از 40 اث
ــت،  ــازی اس ــاز س ــت و ب ــال مرم در ح
ــهر  ــی در ش ــه قدیم ــش خان ــت: ش گف
ــا  ــت، ب ــازی اس ــال بازس ــان در ح کرم
ــوان  ــه عن ــا ب ــه ه ــن خان ــازی ای بازس
هتلینــگ  ظرفیــت  اقامتــی،  مرکــز 
اســتان کرمــان افزایــش پیــدا کنــد.

اســتان  اینكــه  بــه  اشــاره  بــا   
خــود  دوران  طالیی تریــن  کرمــان 
بازســازی  و  مرمــت  حــوزه  در  را 
گفــت:  می گذارانــد  تاریخــی  ابنیــه 
تاریخــی  اثــر  از 40  بیــش  همزمــان 
اســت. مرمــت  حــال  در  کرمــان  در 

سیاســت روشــن/ علیرضــا رزم حســینی 
دوم  بانــد  افتتاحیــه  مراســم  در 
شــورگز   – بــم   – کرمــان  محــور 
ــر راه و  ــدی وزی ــور آخون ــا حض ــه ب ک
ــت: 300  ــد، گف ــزار ش ــازی برگ شهرس
میلیــارد تومــان پروژه هــای عمرانــی 

حضــور  بــا  امــروز  کرمــان  اســتان 
وزیــر راه و شهرســازی افتتــاح و یــا 
عملیــات اجرایــی آن آغــاز می شــود.

رزم حســینی افــزود: دولــت یازدهــم 
بیــش  از 25 هــزار میلیــارد تومــان پروژه 

افتتــاح کــرده و یــا عملیــات اجرایــی آن 
ــزان  ــی می ــا بررس ــم، ب ــاز کرده ای را آغ
افتتاحــات ســایر اســتان ها در کشــور 
مــی تــوان گفــت هیــچ اســتانی در 
ــروژه  ــدازه پ ــن ان ــه ای ــت ب ــه دول هفت

نمی شــود. کلنگ زنــی  یــا  و  افتتــاح 
وی ادامــه داد: از ایــن مبلــغ حــدود 
آن  تومــان  میلیــارد   700 و  هــزار   3
تــوان  از  آن  مابقــی  و  بــوده  دولتــی 
بخــش خصوصــی اســتفاده شــده اســت.
حــوزه  در  افــزود:  حســینی  رزم 
کرمــان  اســتان  در  گردشــگری 
ــده  ــام ش ــی انج ــیار خوب ــات بس اقدام
خــود  دوران  طالیی تریــن  کرمــان  و 
می گذرانــد. انقــالب  از  بعــد  از  را 
وی ادامــه داد: همزمــان بیــش از 40 
در  کرمــان  اســتان  در  تاریخــی  اثــر 
اســت. بــاز ســازی  و  مرمــت  حــال 
اینكــه  بابیــان  کرمــان  اســتاندار 
شــهر  در  را  قدیمــی  خانــه  شــش 
ــر  ــاد نص ــرکت جه ــط ش ــان توس کرم
بــا  اســت،گفت:  بازســازی  حــال  در 
ــوان  ــه عن ــا ب ــه ه ــن خان ــازی ای بازس
هتلینــگ  ظرفیــت  اقامتــی،  مرکــز 
اســتان کرمــان افزایــش پیــدا کنــد.

استقرار تدریجی رتبه بندی معلمان از سال آینده
ــگ  ــی فرهن ــن اساس ــرورش رک ــوزش پ آم
ســازی در جامعــه مــا را بــر عهــده دارد 
و معلمــان همــواره در کنــار رسالتشــان 
ــع  ــه مرتف ــد ک ــری دارن ــای دیگ ــه ه دغدغ
گردیــدن آنهــا در افزایــش راندمان این قشــر 
ــر  ــی وزی ــر بســزایی دارد،محمــد بطحای تاثی
ــژه  ــوی وی ــت وگ ــرورش در گف ــوزش و پ آم
خبــری شــبكه دوم ســیما بــه پرســش هایی 
پیرامــون توزیــع نیــروی انســانی، زمــان 
اجــرای طــرح رتبــه بنــدی معلمــان، ارتقــای 
معیشــت فرهنگیــان، هدایــت تحصیلــی، 
اســتقرار عدالــت آموزشــی و تكمیــل برنامــه 

ــخ داد. ــی پاس درس مل
ــا بیــان اینكــه  سیاســت روشــن/ بطحایــی ب
ــه  ــی ب ــام آموزش ــاق در نظ ــن اتف کوچكتری
ــر  ــی اث ــواده ایران ــا خان ــاره در میلیون ه یكب
می گــذارد، گفــت: تحــوالت بایــد بــا کار 
ــرد  ــورت بگی ــی ص ــم کاف ــی و عل کارشناس
ــم در آن وارد  ــری ه ــارت و خطرپذی و جس

شــود.
در  درســی  برنامــه  زیرنظــام  افــزود:  وی 
ــر  ــن زی ــزو اولی ــن، ج ــول بنیادی ــند تح س
ــه  ــد. برنام ــه ش ــه تهی ــود ک ــی ب نظام های
بــرای  روشــنی  چارچــوب  ملــی  درس 
ــند  ــر س ــی ب ــا مبتن ــی م ــای درس برنامه ه
تحــول مشــخص کــرده اســت و لــوازم مــورد 
نیــاز بــرای اجــرای برنامــه در ایــن زیرنظــام 

ــت. ــده اس آم
بطحایــی بــا اشــاره بــه اینكــه چهــار مقطــع 
ــب  ــی تصوی ــه درس مل ــاله در برنام ــه س س
شــده اســت، دربــاره اجــرای »نظــام دوری« 
ــام  ــرد: نظ ــوان ک ــی عن ــدارس ابتدای در م
ملــی  برنامــه درس  توصیه هــای  از  دوری 
بــود و سلســله نــكات تربیتــی را مــورد 

ــش  ــه دان ــا ک ــن مبن ــر ای ــرار داد ب توجــه ق
ــراه  ــم هم ــک معل ــا ی ــال ب ــه س ــوز س آم
باشــد. ایــن قانــون در برخــی مــدارس اجــرا 
ــود  ــل نب ــه دلی ــا در برخــی دیگــر ب شــد ام
ــاره  ــات اجــرا نشــد. وی همچنیــن درب امكان
نظامــات مالــی و منابــع انســانی ســند تحول 
ــل نظــام  ــان تكمی ــت زم ــن و در نهای بنیادی
ــه  ــرد: برنام ــار ک ــان اظه ــدی معلم ــه بن رتب
ــدی  ــه بن ــر رتب ــخصا ب ــعه مش ــم توس شش
ــت  ــر دوش دول ــی ب ــرده و تكلیف ــد ک تاکی
ــای  ــت. زیربن ــده اس ــاده ش ــه نه و وزارتخان
رتبــه بنــدی نظــام ســنجش صالحیت هــای 
ــف  ــدا آن را تعری ــد ابت ــه ای اســت و بای حرف
نیازهایــی  پیــش  کــه  کنیــم  و مســتقر 
ــه  ــرورش ادام ــوزش و پ ــر آم الزم دارد. وزی
ــس  ــش نوی ــتیانی پی ــش آش ــر دان داد: دکت
مربــوط را تهیــه و مقدمــات را انجــام دادنــد 
ــی  ــه موکــدات قانون ــا توجــه ب و امیــدوارم ب
و پیگیری هــای نماینــدگان مجلــس بتوانیــم 
ــاده و  ــس را آم ــی پیــش نوی ــای آت در ماهه
در قالــب الیحــه بــه مجلــس ارســال کنیــم.  

ــزام میــان  ــد الت ــن الیحــه بتوان امیــدوارم ای
ــت  ــام پرداخ ــه ای و نظ ــای حرف صالحیت ه
ــد  ــزام نباش ــن الت ــر ای ــد. اگ ــرار کن را برق
ــد  ــی نخواه ــزه چندان ــانی انگی ــروی انس نی
داشــت. وی در خصــوص زمــان اجــرای رتبــه 
ــه الیحــه و  ــا ارائ ــدوارم ب ــت: امی ــدی گف بن
تصویــب آن یــک بــار بــرای همیشــه دغدغــه 
ــدی  ــی و ان ــن س ــد م ــه مانن ــی ک همكاران
ســال در آمــوزش و پــرورش بودنــد برطــرف 
ــده  ــازماندهی ش ــی و س ــام علم ــود و نظ ش
ــث  ــم از حی ــور نمی کن ــیم.  تص ــته باش داش
ــرا  ــویم، زی ــكل ش ــار مش ــی دچ ــع مال مناب
دولــت بــه شــدت بــر آن تاکیــد دارد. اگــر در 
موعــد مقــرر پیــش نویــس را آمــاده کنیــم 
ــدی  ــم رتبه بن ــده بتوانی ــال آین ــاید از س ش
ــه تدریــج مســتقر کنیــم. وی در پاســخ  را ب
ــه  ــر اینك ــی ب ــه برداشــت هایی مبن ــه اینك ب
بــرای ورود چهره هــای نخبــه  انگیــزه ای 
نــدارد  وجــود  پــرورش  و  آمــوزش  بــه 
مدرســه  بــه  آمــوزان  دانــش  اغلــب  و 
ــه  ــک مدرس ــت : ی ــتند گف ــد نیس عالقه من
ــه  ــود ک ــد ب ــی خواه ــی مدرســه مطلوب زمان
انســانی  نیــروی  و  اســتاندارد  تجهیــزات 
کاربلــد و بــا انگیــزه داشــته باشــد. از ســوی 
ــی داریــم کــه از  دیگــر  مــا جامعــه ذینفعان
مــا توقعاتــی دارنــد. بــه عبارتــی بــه عنــوان 
موسســه آموزشــی مشــتری هایی داریــم 
کــه دانــش آمــوزان و اولیــا هســتند و آنهــا 
در برخــی مواقــع از کیفیــت کار مــا راضــی 
ــاد  ــام هــم انتق ــت ن ــان ثب نیســتند و در زم
ــود  ــی وج ــر نارضایت ــق دیگ ــد و مصادی دارن
دارد. جمــع ایــن دو مولفــه، نظــام تضمیــن 
کیفیــت اســت کــه از برنامه هــای مــا در 
ــوزش  ــر آم ــت. وزی ــده اس ــال آین ــار س چه

ــانی  ــروی انس ــع نی ــاره توزی ــرورش درب و پ
ــده  ــال آین ــال و س ــرد: امس ــار ک ــز اظه نی
ــادل  ــرو و تع ــرش نی ــرای پذی ــا مشــكلی ب ب
جنســیتی مواجــه نخواهیــم شــد اما از ســال 
ــا  بعــد حتمــا بایــد پذیــرش مــا متناســب ب
ــی و  ــده در دوره فن ــال آین ــد. س ــاز باش نی
ــاز  ــوند نی ــاله می ش ــه س ــه س ــش ک کاردان
مــا بــه شــدت بــه هنرآمــوز افــزوده خواهــد 
ــازمان  ــا س ــی را ب ــرات کارشناس ــد. مذاک ش
اداری اســتخدامی بــرای حفــظ ایــن تناســب 
ــرورش  ــوزش و پ ــر آم ــم داشــت. وزی خواهی
از بكارگیــری روش هــای تربیتــی ســنتی 
ــه  ــر ب ــت: اگ ــرد و گف ــاد ک ــدارس انتق در م
ــی  ــم از روش ــی بخواه ــی تربیت ــوان مرب عن
ــردم،  ــتفاده می ک ــه 60 و 70 اس ــه در ده ک
اســتفاده کنــم حتمــا معلــم ناکارآمــدی 
ــه  ــق اســت ک ــود. مدرســه ای موف خواهــم ب
ــا  ــق ب ــد و مطاب ــد را درک کن ــرایط جدی ش
ــا  ــوزان م ــش آم ــروز دان ــد. ام ــل کن آن عم
ــود را در  ــه خ ــد چگون ــد بیاموزن ــاز دارن نی
ــده ای از  ــش عم ــه بخ ــی ک ــر تهدیدات براب
ــود  ــد از خ ــر می آی ــازی ب ــای مج آن از فض
ــر کمــاکان  ــزود: اگ ــد. وی اف محافظــت کنن
ــق  ــه طب ــد ک ــرار کن ــناس اص ــک کارش ی
مــدل گذشــته برنامــه ریــزی درســی انجــام 
ــروز در  ــه ام ــود ک ــه آن می ش ــد نتیج ده
ــه  مــدارس اتفــاق افتــاده اســت. بطحایــی ب
ــت  ــای معیش ــرای ارتق ــود ب ــای خ برنامه ه
شــاغالن و بازنشســتگان آمــوزش و پــرورش 
اشــاره و اظهــار کــرد: بنــده بــه عنــوان 
نماینــده معلمیــن در هیــأت دولــت تكلیــف 
ــود  ــان را بهب ــأن معلم ــم ش ــالش کن دارم ت
دهــم و امیــدوارم اولیــن مجــرای آن طــرح 

ــدی باشــد. ــه بن رتب

کادر سازی واصالح نظام ترفیعات و انتصابات در قوه قضائیه
کرمــان  اســتان  دادگســتری  کل  رییــس 
ــا داشــتن یــک نظــام جامــع  ســازی گفــت: ب
ارزشــیابی بســیاری از مشــكالت گذشــته 
ــام  ــالح نظ ــازی واص ــم کادر س ــه مه در مقول
ترفیعــات و انتصابــات در قــوه قضائیــه برطــرف 

ــد.  ــد ش خواه
ــه  ــد در جلس ــداهلل موح ــن/ ی ــت روش سیاس
ــه  ــک ک ــیابی الكترونی ــامانه ارزش ــی س اجرای
بــا حضــور مدیــرکل ارزشــیابی و نظــارت 
ــت:  ــد، گف ــزار ش ــه برگ ــوه قضائی ــان ق کارکن
نظــارت هوشــمند، کارآمــد و اثربخــش مــورد 
ــتمر  ــای مس ــد ه ــی بازدی ــت، ط ــد اس تاکی
مســئوالن ارشــد قضائــی از حــوزه هــای 
ــان  ــرد کارکن ــتان، عملك ــر اس ــی سراس قضائ
اداری و قضائــی بــه طــور مســتمر مــورد 

ــرد . ــی گی ــرار م ــیابی ق ارزش
رییــس کل دادگســتری اســتان گفــت: ارتقــاء 
ــت  ــازمانی را از اولوی ــرد س ــر عملك ــارت ب نظ
ــه دنبــال ارتقــاء  هــای دادگســتری اســت و ب
ــق آمــوزش  ــان از طری توانمنــد ســازی کارکن
ــد  ــا تاکی ــد ب ــتیم. موح ــتمر هس ــای مس ه
ــا داشــتن یــک  ــر امــر کادر ســازی گفــت: ب ب
نظــام جامــع ارزشــیابی بســیاری از مشــكالت 

گذشــته در مقولــه مهــم کادر ســازی واصــالح 
ــه  ــوه قضائی ــات در ق ــات و انتصاب نظــام ترفیع
ــرد:   ــد ک ــان تاکی ــد. ایش ــد ش ــرف خواه برط
در حــوزه نظــارت و ارزشــیابی قضــات از دهــه 
ــوه  ــی در ق ــای دقیق ــل ســاز و کاره ــای قب ه
قضائیــه تعریــف شــده اســت و امیدواریــم ایــن 
ســازوکارها در بخــش کارکنــان اداری نیــز 

ــت شــود. بیــش از گذشــته تقوی
ــه توســعه زیرســاخت  ــزود: در زمین موحــد اف
هــای فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و ایجــاد 
ســامانه هــای جامــع الكترونیكــی در کرمــان 
ــت و  ــه اس ــورت پذیرفت ــدی ص ــات مفی اقدام
ــان  ــتان کرم ــات اس ــاوری اطالع ــت فن معاون
در خصــوص بهــره گیــری از تكنولــوژی هــای 

ــن )it( پیشــگام اســت. نوی
رییــس شــورای قضائــی اســتان کرمــان اعــالم 
ــای اداری  ــت ه ــد پس ــا 37 درص ــرد: تنه ک
ــت و  ــال اس ــان فع ــتان کرم ــتری اس دادگس
دادگســتری کرمــان از لحــاظ کمبــود شــدید 
کادر اداری در وضعیــت بحرانــی قــرار دارد.

ــه در  ــان اینك ــا بی ــتری ب ــس کل دادگس ریی
امــر ارزشــیابی بایــد جغرافیــای محــل خدمت 
و تفــاوت هــای محلــی در نظــر گرفتــه شــود 
ــاوت  ــن تف ــب ای ــاز وکار مناس ــا س ــت:  ب گف
ــتان  ــا در اس ــود. خصوص ــی ش ــده  م ــا دی ه
ــود شــدید کادر   ــا کمب ــه ب ــان ک ــاور کرم پهن
فرآینــد  در  بایســتی  اســت  مواجــه  اداری 
ارزشــیابی لحــاظ گــردد. رییــس شــورای 
ــه  ــه ب ــان اینك ــان بابی ــتان کرم ــی اس قضائ
ــر  ــر 9 میمــز، 9 نف ــزار نف ــر یكصــد ه ازای ه
ــه  ــغول ارائ ــی مش ــوزه قضائ ــی در 31 ح قاض
ــه شــهروندان مــی باشــد،  ــی ب خدمــات قضائ
افــزود: ســامانه الكترونیكی 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.
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یادداشت

هفت امتیازی ها!

عرفان امیر خسروی
لیــگ دســته یــک فوتبــال کشــور در حالــی 
ــای  ــه تیم ه ــرد ک ــپری ک ــومش را س ــه س هفت
بــا  کرمــان  مــس  و  ســیرجان  گل گهــر 
پیــروزی از ســد حریفــان خــود گذشــتند و 
ــان  ــع مدعی ــاز در جم ــت امتی ــا هف ــدام ب هرک
گرفتنــد. قــرار  برتــر  لیــگ  بــه  صعــود 

گل گهــر در یــک بــازی خانگــی و برابــر دیــدگان 
ــز  ــازی تبری ــاچی رودرروی ماشین س 2500 تماش
ــای  ــه در هفته ه ــازی ک ــت. ماشین س ــرار گرف ق
ــدم  ــر ع ــی ب ــش مبن ــالم مالك ــا اع ــته ب گذش
تمایــل بــه تیــم داری، بــا حواشــی خاصــی مواجــه 
ــترش  ــک گس ــوزی، مال ــا وورود زن ــود، ب ــده ب ش
ــن  ــار گرفت ــرا و در اختی ــه ماج ــز ب ــوالد تبری ف
باشــگاه ماشین ســازی توســط وی، مجــددا در 
شــرایطی آرام قــرار گرفــت و بازیكنــان ایــن تیــم 
ــات  ــرمربی تمرین ــی، س ــول خطیب ــر رس زیرنظ
ــیرجانی  ــف س ــر حری ــازی براب ــرای ب ــود را ب خ
ــزی  ــم تبری ــر تی ــر در براب ــد. گل گه ــش بردن پی
همــان  در  و  کــرد  آغــاز  هجومــی  را  بــازی 
ــازی و  ــی در دقیقــه 3 ب ابتــدای کار امیــن پورعل
ــا  ــا شــلیكی زیب ــه ایســتگاهی و ب روی یــک ضرب
ــر از  ــا گل گه ــه ثمــر رســاند ت ــازی را ب گل اول ب
ــد. حمــالت گل گهــر  میهمــان خــود پیــش بیفت
و بــازی مالكانــه ایــن تیــم ادامــه داشــت تــا ایــن 
کــه روی یــک ضــد حملــه و دفــع ناقــص تــوپ 
توســط مدافعــان گل گهــر، حســین قــره داغــی در 
دقیقه 12 توانســت گل تســاوی را برای شــاگردان 
خطیبــی وارد دروازه آرمــان شــهدادنژاد کنــد. در 
ــان  ــالت آبی پوش ــا حم ــازی ب ــم ب ــه دوم ه نیم
ــه 65 روی  ــه در دقیق ــن ک ــا ای ــت ت ــه یاف ادام
ــد  ــر محم ــه س ــی و ضرب ــی قربان خان ــر عل کرن
غالمــی گل پیــروزی بخــش ســیرجانی ها بــه 
ــه  ــو توانســتند س ــاگردان وینگ ــید و ش ــر رس ثم
ــد و در  ــت آورن ــه دس ــازی را ب ــل ب ــاز کام امتی
جایــگاه پنجــم جــدول رده بنــدی قــرار بگیرنــد.

ــگ  ــتان در لی ــده اس ــر نماین ــان دیگ ــس کرم م
ــن در  ــر راه آه ــور براب ــال کش ــک فوتب ــته ی دس
ورزشــگاه اکباتــان تهــران قــرار گرفــت. راه آهنــی 
ــن محمــدی در دو  ــت ســیروس دی ــا هدای ــه ب ک
هفتــه گذشــته بــا دریافــت پنــج گل از تیم هــای 
شــهرداری ماهشــهر و بــرق جدیــد شــیراز، 
ضعیف تریــن خــط حملــه لیــگ را بــه خــود 
اختصــاص داد و در قعــر جــدول رده بنــدی قــرار 
داشــت کــه با ایــن شكســت تعدادگل هــای خورده 
ایــن تیــم بــه عــدد هشــت رســید. طالیی پوشــان 
تهرانــی پــس از اینكــه به لیگ دســته اول ســقوط 
کردنــد بــدون حامــی مالــی بــه حــال خــود رهــا 
شــدند و بــا مشــكالت فراوانــی کــه بــا آن دســت 
و پنجــه نــرم مــی کننــد عرصــه بــر مدیــران ایــن 
ــا  ــم را ب ــن تی ــت و ای ــده اس ــگ ش ــگاه تن باش
بحران هــای 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. نارنجی پوشــان 
کرمانــی بــا هدایــت مربــی بومــی خــود در دقیقــه 
ــش  ــد حیات من ــد احم ــاس بلن ــازی روی پ 16 ب
و ضربــه تماشــایی احســان پورشــیخعلی گل اول 
بــازی را بــه ثمــر رســاندند. در ادامــه بــازی دفــع 
ــوپ را در  ــن، ت ــر راه آه ــط گل ــوپ توس ــص ت ناق
ــا او  ــاند ت ــدری رس ــدی تیك ــه مه ــر دروازه ب براب
دروازه را در دقیقــه 40 بــاز کنــد و مــس را دو بــر 
ــان نیمــه اول راهــی رختكــن کنــد. صفــر در پای

ــازی و  ــه 65 ب ــز در دقیق ــازی نی ــه دوم ب در نیم
بــا پــاس فرهــاد ســاالری، مهــدی تیكــدری 
در موقعیــت تــک بــه تــک قــرار گرفــت و 
توانســت بــرای ســومین بــار دروازه راه آهــن 
را بــاز کنــد. بــا ایــن بــرد مــس کرمــان در 
جایــگاه ســوم جــدول رده بنــدی بــا هفــت 
امتیــاز پــس از تیم هــای شــهرداری ماهشــهر 
گرفــت.  قــرار  ســلیمان  مســجد  نفــت  و 
ــان  ــه پای ــا ب ــوم رقابت ه ــه س ــكل هفت ــه هرش ب
اســتانی  هــم  هفت امتیازی هــای  و  رســید 
بایــد در هفتــه چهــارم در کرمــان رودرروی 
ــازی مهمــی کــه نتیجــه اش  ــد، ب ــرار گیرن هــم ق
باالیــی  تیم هایــی  قــرار گرفتــن  ترکیــب  در 
اســت. اثرگــذار  بســیار  حــدول  مدعــی  و 

ورزشی

ماشااهلل ایرانمنش رئیس هیئت هاکی استان کرمان شد
ماشــااهلل ایرانمنــش بــا کســب اکثریــت مطلق 
آرا، رئیــس هیئــت هاکی اســتان کرمان شــد.

ــروه ورزش سیاســت روشــن؛  ــزارش گ ــه گ ب
مجمــع انتخاباتــی هیئــت هاکــی اســتان 
و  ورزش  مدیــرکل  حضــور  بــا  کرمــان 
ــی  ــیون هاک ــر فدراس ــتان و دبی ــان اس جوان
برگــزار شــد کــه ماشــااهلل ایرانمنــش بــا 
کســب 17 رای از 17 رای توانســت بــرای 
ــس  ــوان رئی ــه عن ــاله ب ــار س ــک دوره چه ی
هیئــت هاکــی اســتان کرمــان انتخــاب شــود.

حمیدرضــا بخارایــی، دبیــر فدراســیون هاکــی 
در مجمــع انتخاباتــی هیئــت هاکــی اســتان 
ــا  ــا همــه جــوره ب ــار داشــت: م ــان اظه کرم
اداره کل ورزش اســتان کرمــان و هیئــت 
هاکــی ایــن اســتان تعامــل خواهیــم داشــت.

هاکــی  خانــه  اگــر  داد:  ادامــه  وی 
هاکــی  خانــه  اولیــن  شــود،  ســاخته 
بــود خواهــد  کشــور  اختصاصــی 

بخارایــی ضمــن تقدیــر از اقدامــات ماشــااهلل 
هاکــی  هیئــت  سرپرســت  ایرانمنــش، 
کرمــان تصریــح کــرد: در 18 ماهــی کــه 
ــق  ــم الح ــش بودی ــای ایرانمن ــت آق در خدم
ــن  ــتند و ای ــم نگذاش ــزی ک ــاف چی و االنص
ــان اول  ــه هم ــود ک ــوب ب ــان خ ــدر کارش ق
عضــو هیئــت رئیســه فدراســیون شــدند

ــت:  ــان گف ــی در پای ــیون هاک ــر فدراس دبی
ــاز  ــورد نی ــایل م ــه وس ــم ک ــی ده ــول م ق
می کنیــم. تامیــن  را  افــزاری  ســخت 
ماشــااهلل ایرانمنــش رئیــس منتخــب هیئــت 
هاکــی اســتان نیــز در مجمــع انتخاباتــی 

اظهــار  کرمــان  اســتان  هاکــی  هیئــت 
داشــت: اردو هــای خوبــی برگــزار کــرده 
ــا تیــم  ــم و تیــم کرمــان هفتــه گذشــته ب ای
ــرد. ــزار ک ــتانه برگ ــازی دوس ــزی دو ب اندون

علــی  آمــوزش  داد: در حــوزه  ادامــه  وی 
الخصــوص بحــث داوری برنامــه ویــژه داریــم.

ایرانمنــش ضمــن تشــكر از آقایــان شــفیع و 
امیــری خراســانی تصریــح کــرد: فدراســیون 
اســتان  جوانــان  و  ورزش  مدیــرکل  و 
کرمــان همــواره حامــی مــا بــوده انــد.

سرپرســت هیئــت هاکــی اســتان اظهــار 
در  کرمــان  هاکــی  خانــه  کــرد:  اضافــه 
شــد. خواهــد  ســاخته  نزدیــک  آینــده 

گفتنــی اســت؛ ایرانمنــش بــه مــدت 18 مــاه 
سرپرســتی ایــن هیئــت را بــر عهــده داشــت، 

ــس  ــفیع رئی ــرام ش ــوی به ــن از س همچنی
ــه عنــوان عضــو هیئــت  فدراســیون هاکــی ب
رئیســه فدراســیون منصــوب شــده بــود.

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

پس از اتمام دوران محرومیت، رکوردهای باورنکردنی از ابارقی خواهید دید
دو و میداني استان کرمان جز آمار و حرف خروجی دیگری ندارد

پیشكســوت و مربــی دو میدانــی گفــت: 
دوران  اتمــام  از  بعــد  باشــید  مطمئــن 
محرومیــت و برگشــتن در کــورس مســابقات 
رکوردهــاي بــاور نكردنــي از ابارقــی خواهیــد 

ــد. دی
ــا سیاســن  ــو ب ــور در گفت وگ محســن اکبرپ
وضعیــت  آخریــن  خصــوص  در  روشــن 
محمدحســین ابارقــی دونــده ای کــه نتیجــه 
تســت دوپینگــش از ســوی ســتاد ملــی 
ــد،  ــالم ش ــت اع ــگ مثب ــا دوپین ــارزه ب مب
ــاري  ــخت و پرفش ــت: دوران س ــار داش اظه
را تــا االن گذراندیم،امــا بــه لطــف خــدا 
ــام  ــال انج ــن در ح ــاعت تمری ــه 6س روزان
اســت کــه جــز مــوارد روحــي و روانــي بقیــه 
مســائل بــه خوبــی پیــش مــي رود و از لحــاظ 
جســمي امادگــي ایشــان  قابــل قبــول اســت.

وی ادامــه داد: مطمئــن باشــید بعــد از اتمــام 
دوران محرومیــت و برگشــتن در کــورس 
از  نكردنــي  بــاور  رکوردهــاي  مســابقات 
ــي   ــه هرحــال اتفاق ــد، ب ــد دی ــی خواهی ابارق
ــي  ــفانه خیل ــد و متاس ــش آم ــته پی ناخواس
ــر  ــه ه ــچ اطــالع و دانشــي ب ــدون هی ــا ب ه
ــا  ــد ام ــاوت کردن ــتند، قض ــه خواس ــو ک نح
مــا فقــط ســكوت کردیــم و جوابمــان را 

ــم. ــل بدهی ــتیم در عم گذاش
ــی  ــت دوومیدان ــوص وضعی ــور در خص اکبرپ

ــی  ــه نم ــن ک ــان ای ــا بی ــان ب ــتان کرم اس
خواهــم وارد جزیئــات بشــوم، تصریــح کــرد: 
ــر در  ــال حاض ــي در ح ــفانه دوومیدان متاس
تاریكــي مطلــق بــه ســر مي بــرد و جــز آمــار 

ــدارد.  ــری ن و حــرف خروجــی دیگ
ــادي  ــر اقتص ــم از مدی ــزود: در تعجب وی اف
ــه فكــر  ــاي طبیــب زاده ک بزرگــي چــون اق
ــه  ــاد متوج ــغله زی ــت مش ــه عل ــم ب مي کن
ــورت  ــر ص ــه ه ــده اند. ب ــوع نش ــن موض ای
آرزوي پیــروزي و ســربلندي بــراي همــه 
دوســتان دوومیدانــي اســتان دارم. بنــده 
دوران اقــاي صــادق نــژاد و جنــاب مهنــدس 
دوران طالیــي  را  و میســرجاني  شــجاعي 

دوومیدانــي اســتان مي دانــم.
ــه  ــخ ب ــی در پاس ــین ابارق ــی محمدحس مرب
ایــن ســوال آیــا مدیــرکل جدیــد ورزش 
اســتان در جریــان وضعیــت ابارقــی هســت، 
گفــت: مدیــر کل در جریــان هســتند و 
امیری خراســانی  دکتــر  اقــاي  امیــدوارم 
آســیایی  مســابقات  بــرای  بداننــد 
ابارقــي  المپیــک 2020  و  جاکارتــا2018 
مي تواننــد  کــه  اســت  اي  گزینــه  تنهــا 

رویــش حســاب بــاز کننــد. 
اکبرپــور اضافــه کــرد: خوشــبختانه بــه تازگي 
ایشــان و اقاي مــرادي معاونت توســعه ورزش 
ــراي مســابقات  ــا را ب ــاي م اداره کل برنامه ه

پیــش رو خواســته اند کــه انشــاهلل در اولیــن 
ــم. فرصــت تقدیمشــان مي کنی

وی در پاســخ بــه ایــن ســوال که انتظار شــما 
از مدیــران مرتبــط چیســت، اظهــار داشــت:  
انتظــار خاصــي از مدیران نداشــتیم و نداریم، 
ــي  ــا از مســولین دوومیدان تنهــا خواســته  م
ــن اســت:گر وا  ــا ای ــرت موالن ــول حض ــه ق ب
نمیكنــی ِگــره ای /خــود ِگــره مشــو/ابرو 
گشــاده بــاش /چــو دســتت گشــاده نیســت.

ــور در  ــن کش ــبق دوومدای ــان اس ــن قهرم ای
ــطح  ــاء س ــرای ارتق ــات الزم ب ــورد اقدام م
ــي  دوو مدایــن اســتان بیــان کــرد: دوومیدان
رشــته پایــه و مــادر اســت، مطمئنــا با شــعار 
ــید.  ــي رس ــه جای ــود ب ــم نمي ش ــرف ه و ح
ــان در  ــران و جه ــر روز در ای ــي ه دوومیدان
حــال پیشــرفت و بــه روز شــدن اســت. 
ــک ورزشــكار  ــر رشــد ی ــددي ب ــل متع عوام
ــراي  موثــر مي باشــد و حداقــل زمــان هــم ب
ــي در  ــب و جایگاه ــورد مناس ــه رک ــه ب اینك
خــور در آســیا بتــوان رســید بیــن 4تا6ســال 
ــا  تمریــن منظــم، دقیــق، علمــي و همــراه ب
ــر  ــه اگ ــت ک ــر اس ــات دیگ ــي از امكان خیل
مدیــر کل الزم دانســتند حتمــا برنامــه هایــي 
را کــه تــا اکنــون انجــام داده ایــم و نتایجــش 
هــم بــر هیچكــس پوشــیده نیســت خدمــت 

ــم. ــه مي نمایی ــان ارائ ایش

سرمربی تیم مس رفسنجان:
داور به سود فجر سپاسی سوت زد

ــا انتقــاد از  ســرمربی تیــم مــس رفســنجان ب
ــر  ــر فج ــود براب ــم خ ــازی تی ــاوت داور ب قض
شــهید سپاســی شــیراز در رقابــت هــای 
ــه  ــت: داور ب ــور گف ــال کش ــته اول فوتب دس
ســود تیــم فجــر ســوت زد تــا ایــن تیــم بــه 

ــد. ــت یاب ــود دس ــروزی خ ــتین پی نخس
بــه گــزارش گــروه ورزش سیاســت روشــن بــه 
ــن  ــان ای ــامره در پای ــی س ــا؛ عل ــل از ایرن نق
دیــدار کــه در ورزشــگاه حافظیــه شــیراز 
ــگاران  ــا خبرن ــو ب ــت وگ ــزار شــد، در گف برگ
ــت  ــادی را از دس ــای زی ــت ه ــزود : فرص اف

ــود.  ــا نب ــم م ــم و باخــت حــق تی دادی

وی اضافــه کــرد: تیــم فجــر از یــک فرصتــی 
کــه داشــت بــه گل رســید؛ بــا ایــن حــال بــه 

آنهــا تبریــک مــی گویــم. 
ــان  ــران بی ــم اســتقالل ته بازیكــن ســابق تی
ــه  ــت ب ــردن خیان ــاوت ک ــه قض ــرد: اینگون ک
فوتبــال اســت و امیــدوارم فدراســیون فوتبــال 
دقــت زیــادی در انتخــاب داوران داشــته 
باشــد.  ســرمربی تیــم فجــر سپاســی شــیراز 
هــم گفــت: بازیكنــان مــا در ایــن دیــدار تنهــا 
20 در صــد از تــوان خــود را بــه کار گرفتنــد. 
ــه  ــه داد : در نیم ــری ادام ــر کالنت ــی اصغ عل
نخســت از بازیكنانــم انتظــار بیشــتری داشــتم 

کــه بــرآورده نشــد ضمــن اینكــه اگــر فرصــت 
ــی شــد کار  ــل م ــه گل تبدی ــف ب ــای حری ه

مــا را ســخت مــی کــرد . 
وی بیــان کــرد: پــس از 2 باخــت کســب ســه 

امتیــاز ایــن بــازی بســیار خــوب بــود. 
کالنتــری افــزود: تیــم فجــر بــا قرعــه ســختی 
روبــرو شــده اســت و بازیهــای مشــكل را بایــد 

پشــت ســر هــم برگزارکنیــم . 
ــیراز  ــی ش ــهید سپاس ــر ش ــال فج ــم فوتب تی
در هفتــه ســوم رقابــت هــای فوتبــال دســته 
ــس  ــم م ــد تی ــک گل از س ــا ی ــور ب اول کش

ــت. ــنجان گذش رفس

ــی اســتان در  ــدوی قهرمان مســابقات تكوان
ــا معرفــی نفــرات  رده ســنی خردســاالن ب

ــه کار خــود پایــان داد. برتــر ب
 دبیــر هیئــت تكوانــدو اســتان کرمــان در 
ــن  ــن در ای ــت روش ــا سیاس ــو ب گفت وگ
خصــوص گفــت: ایــن رقابــت هــا بــه 
ــور 130  ــا حض ــت ب ــه دول ــبت هفت مناس

اســتان در  از سراســر  شــرکت کننــده 
مجموعــه ورزشــی بشــری، خانــه تكوانــدو 

ــد. ــزار ش ــان برگ کرم
داد:  ادامــه  حســنی  خواجــه  ســلمان 
ابوالفضــل  میراولیایــی،  امیرعبــاس 
امیررضــا  رضایــی،  علــی  کالنتــری، 
ــی  ــادی، عل ــک آب ــین مل ــان، حس جباری
زیدآبــادی، حســین احمــدی، علــی اصغــر 
امیرمحمــد  و  احمــدی  ســپهر  بخــرد، 
ــب در اوزان 24-، 26-،  ــه ترتی ــی ب رحمان
28-، 30-، 32-، 34-، 36-، 38-، 40- و 
ــت  ــن دوره از رقاب ــرات نخســت ای 40+ نف

هــا را از آن خــود کردنــد.

پایان مسابقات تکواندوی قهرمانی استان

مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان کرمــان 
ــای انجــام شــده  ــزی ه ــه ری ــا برنام ــت: ب گف
در راســتای ترویــج و اشــاعه ورزش ملــی 
ــی در ســال جــاری انجــام  باســتانی، طرح های
بــه گــزارش گــروه ورزش  خواهــد شــد. 
سیاســت روشــن؛ دکتــر محمــد امیــری 

ــهید  ــه ش ــور  در زورخان ــا حض ــانی ب خراس
زاده کفــاش بــا اشــاره بــه اهمیــت ترویــج روح 
پهلوانــی و جوانمــرد ی در ورزشــكاران اظهــار 
داشــت: امیداریــم بــه زودی شــاهد گســترش 
ــی  ــتر ورزش پهلوان ــه بیش ــر چ ــعه ه و توس
و زورخانــه ای در اســتان کرمــان و نقــاط 
مختلــف بــه خصــوص در روســتاها و مناطــق 

ــیم . ــتان باش ــروم اس مح
ایــن مراســم بــا هنــر نمایــی و حــرکات 
کاران  باســتانی  و  پیشكســوتان  ورزشــی 
زورخانــه شــهید زاده کفــاش بــه پایان رســید.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان: 

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

ــی در  ــم آب ــا بحــران ک ــل مواجــه ب ــه دلی ب
ــل  ــرای ح ــف ب ــای مختل ــک ه ــران تكنی ای
ایــن بحــران در کشــور بــه کار گرفتــه شــده 
ــی  ــه موضوعات ــوان ب ــی ت ــه م ــه از جمل ک
ــتفاده از  ــازی، اس ــال آب، سدس ــد انتق مانن
ــاره  ــاه اش ــر چ ــا و حف ــن ه ــیرین ک آب ش
ــا  کــرد، امــا ایــن راه حــل هــای مقطعــی ت
و خشــكی  بحــران آب  نتوانســته  کنــون 
ــور را  ــی کش ــای اصل ــه ه ــا و دریاچ روده
معضــل  کــه  آنجایــی  از  کنــد،  برطــرف 
ــود  ــی ش ــر م ــه روز حادت ــی روز ب ــم آب ک
ــد، موضــوع  ــروژه ای جدی ــرو در پ وزارت نی
ــا  ــن را ب ــر ژرف زمی ــاف آب در ذخای اکتش
ــن  ــت، ای ــد زده اس ــیه کلی ــكاری روس هم
پــروژه در پــی کشــف تصادفــی آب در عمــق 
بیــش از 500 متــر در حیــن حفــاری هــای 
ــد  ــرح ش ــران مط ــوالد ای ــی ف ــرکت مل ش
ــرح  ــن ط ــام ای ــه انج ــت ک ــوال اینجانس س
ــه واقعیــت نزدیــک اســت و  ــا چــه حــد ب ت
آیــا مــی توانــد راهــكاری مناســب علمــی و 
عملــی بــرای تهیــه و تامیــن منابــع آبــی در 
کشــور باشــد و آیــا واقعــا وقــت آن رســیده 
ــن  ــوان جایگزی ــه عن ــای ژرف ب ــه از آبه ک
ــزارش وزارت  ــه گ ــرد. ب ــتفاده ک ــی اس فعل
ــد  ــر جدی ــایی ذخای ــات شناس ــرو مطالع نی
ــاز  ــران آغ ــق ای ــق ژرف و عمی آب در مناط
ــای  ــیل ه ــایی پتانس ــد از شناس ــده و بع ش
آبــی کشــور، از طریــق نقشــه هــای ســطحی 
ژئوفیزیــک  مطالعــات  شناســی  زمیــن 
انجــام و در نهایــت حفــاری چــاه در بلــوک 

هــای اکتشــاف آب در نقــاط عمیــق و ژرف 
ــم  ــن تصمی ــق ای ــد. طب ــد ش ــام خواه انج
انجــام مطالعــات عملیاتــی ژئوفیزیــک بــرای 
ــش از  ــق بی ــای ژرف در عم ــایی آبه شناس
هــزار متــری زمیــن خواهــد بــود و عملیــات 
ــر  ــع تجدیدپذی ــتجوی مناب ــاری در جس حف
آب در مناطــق اولویــت بنــدی شــده کشــور 
ــی  ــا نشــان م ــرد. برآورده ــی گی صــورت م
دهــد کــه در مناطقــی ماننــد خراســان 
ــان و سیســتان و بلوچســتان،  ــی، کرم جنوب
اولویــت حفــاری بــرای رســیدن بــه آبهــای 

ــاری هــر حلقــه چــاه  ژرف وجــود دارد. حف
ــق و  ــاط عمی ــا و نق ــوک ه ــافی در بل اکتش
ژرف بــه حــدود 30 میلیــارد تومــان اعتبــار 
بــه صــورت ســاالنه نیــاز دارد و قــرار اســت 
کــه بعــد از انجــام مطالعــات ژئوفیزیــک 
ــن  ــرد. تخمی ــورت گی ــاری ص ــک کار حف ی
زده مــی شــود کــه 1/5 تــا 2 میلیــارد متــر 
ــترس  ــر در دس ــب آب ژرف تجدیدپذی مكع

باشــد.
پیــش  ســال   3 حــدود  از  پــروژه  ایــن 
بــر ســر زبانهــا افتــاده و حتــی برخــی 

شــرکتهای خصوصــی مــی خواســتند در 
نتوانســتند  امــا  اقــدام کننــد  مــورد آن 
از وزارت نیــرو مجــوز بگیرنــد، در ابتــدا 
برخــی دانشــگاه هــا نیــز درگیــر ایــن 
پــروژه بودنــد کارشناســان مــی گوینــد کــه 
ــه  ــوط ب ــص مرب ــش و تخص ــات و دان اطالع
ــت  ــم اس ــیار ک ــران بس ــای ژرف در ای آبه
در  ژرف  آب  چقــدر  اینكــه  مــورد  در  و 
ــق  ــدام مناط ــا ک ــود دارد و ی ــن وج زیرزمی
دارای آب ژرف هســتند، اطالعــات کافــی در 
دســترس نیســت و بــه طــور کلــی در ســطح 

دنیــا هــم تخصــص و اطالعــات زیــادی 
ــدارد و تنهــا  ــه ایــن روش وجــود ن راجــع ب
ــه  ــد ک ــرده ان ــور روی آن کار ک ــد کش چن
ــت،  ــوده اس ــراه ب ــم هم ــا ه ــا خط ــه ب البت
ــت  ــال نف ــه دنب ــی ب ــش لیب ــال پی 50 س
بــود کــه بــه صــورت تصادفــی بــه چــاه آب 
رســید، بــه همیــن دلیــل بزرگتریــن ســفره 
کشــورهای  در  فســیلی  زیرزمینــی  آب 
ــه  ــوده ک ــر ب ــر و الجزای ــاد، مص ــی، چ لیب
ــران  ــر مســاحت ای ــم حــدود 1/5 براب ــا ه ب
مســاحت دارد. در ایــران نیــز در اغلــب 
اعمــاق  در  آب  وجــود  امــكان  مناطــق 
زمیــن وجــود دارد آیــا کیفیــت آن مناســب 
ــدا  ــرا پی ــروژه ب ــن پ نیســت و در اجــرای ای
ــد  ــن ص ــیرین تضمی ــع آب ش ــردن مناب ک
ــه همیــن خاطــر  ــدارد ب در صــدی وجــود ن
بایــد مهمتریــن راههــای ممكــن را بررســی 

ــرد. ــتفاده ک و اس
بعضــی از متخصصــان مــی گوینــد آب ژرف 
آغــاز راه اســت و هنــوز وقــت اســتفاده 
اولیــن  آبهــای ژرف نرســیده اســت و  از 
ــد در  ــای ژرف بای ــرای آبه ــه ب ــی ک معضل
ــت  ــن اس ــرد ای ــه ک ــت و مطالع ــر گرف نظ
صرفــه  آبهــا  ایــن  اســتخراج  آیــا  کــه 
اقتصــادی دارد یــا خیــر؟ و ایــن آب بــا چــه 
ــه مــردم داده خواهــد شــد؟ و در  قیمتــی ب
ایــن میــان مدیریــت حــرف اول را مــی زنــد 
ــای ژرف در  ــه آبه ــال حاضــر مطالع و در ح
ــتان و  ــوی و سیس ــان رض ــتان خراس دو اس
ــز  ــان نی ــده و در کرم ــاز ش ــتان آغ بلوچس
بــرای شناســایی و حفــاری آبهــای ژرف 

ــت. ــده اس ــا ش ــرارداد امض ق
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