
باال رفتن نرخ اجاره و فروش ملک جیرفتی ها را کالفه کرده است

باال رفتن قیمت ها  از 
دیوار مسکن در جیرفت

خودرو حامل دانش آموزان 
قلعه گنجی واژگون شد

فرماندار ریگان:

گرد و غبار 147ریگانی 
را راهی مراکز درمانی کرد 
4

4
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 »زیارت گیاهان«قلعه گنج
پوشش مخابراتی  ندارد

بسیاری از روستاهای قلعه گنج از جمله 
روستای زیارت گیاهان آنتن مخابرات ندارند

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس:

بهداشت و درمان جنوب کرمان 
رشد 100 درصدی دارد
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@kaghazevatan

ما را در تلگرام دنبال کنید
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با اعتماد عمومی 
بازی نکنیم

احسان محمدی
یادداشت مهمان

دوشـنبه یـک هوایپمـای بـاری در کـرج سـقوط کـرد و 
برابـر آخریـن آمـار در ایـن سـانحه 15 نفر جـان به جان 
آفریـن تسـلیم کردنـد و یک نفـر نیز مجروح شـد. این 
خبر به مهمترین رویداد کشـور تبدیل شـد و حتی سـفر 
رئیـس جمهور به اسـتان گلسـتان را زیر موج خـود ُبرد. 
در حالیکـه برابـر با آمارهای معمول در یک شـبانه روز به 
صورت متوسـط 50 هموطن در تصادفات رانندگی کُشته 
میشـوند. فقط کُشـته! اما چرا این همه بازخـورد ندارد؟

تصمیم گیـران کشـور  فکـری  دغدغه هـای  از  یکـی   
جلوگیـری از اثرگذاری شـبکه های رادیویـی و تلویزیونی 

و حـاال مجـازی رقیـب بـر افـکار عمومـی اسـت...

کهنوججیرفت
هوا

 و 
آب

11 تا 1124 تا 23

ادامه در صفحه 4

فراخوان مناقصات عمومي 
یک مرحله اي

اداره کل راه و شهرسـازی جنـوب اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی پروژهای به شـرح ذیل را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت ها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی 
دولـت )سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران در صورت عـدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سـایت 

مذکـور و دریافـت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.

نوبت اول

تاریخ انتشارمناقصه در سامانه تاریخ 1397/10/29 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت14 روز 1397/10/29 تا تاریخ 1397/11/06 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت14روز چهارشنبه تاریخ 1397/11/24
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت8:00 روز پنجشنبه تاریخ 1397/11/25     

اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گزار جهـت دریافت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد مناقصـه و ارائه پاکت هـای الـف: آدرس: جيرفـت – حد فاصل 
سـيلو و پليس راه، بلوار ورودي شـهرك صنعتي شـماره 2 تلفن: 43310516-034 و سـایت  www.jkerman.mrud.ir و پايگاه ملي اطالع رسـاني 

 )http://iets.mporg.ir( مناقصات كشـور
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021  و دفتر ثبت نام 88969737 و85193768   

تضمين عنوانشماره 
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137/ج97/3
اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی پل دوم ورودی 
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8،910،801،535

راه، راه آهن و باند  فرودگاه سال 
1397 و فهرست بهای تجمیعی

138/ج97/3

آسفالت محورهای کهن چراغ، دهنو یار احمدی، 
محمد آباد کتکی شمالی و جنوبی، موتور 287 قطعه 
1 و 2، نازدشت، کنت آباد، شه بابا، سعید آباد مکثایی 

و آبنمای مظفرآباد شهرستان رودبار جنوب

2،373،000،00047،458،899،204

خرید خدمات مشاورQCBS)همراه با ارزیابی کیفی(

1،437،466،332--بازنگری طرح جامع شهر رودبار جنوب139/ج97/3

بر اساس قرارداد تیپ شماره 12 
سازمان برنامه و بودجه  طبق 

دستورالعمل 1-13010/54/4062 
مورخ 1363/10/06

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

جمعـی از کارکنـان پایـور و وظیفـه گـروه 455 مهندسـی 
رزمـی بـا حضـور در مرکـز انتقال خـون شهرسـتان کرمان 

اقـدام بـه اهـداء خـون کردند.
بازرسـی گـروه  نماینـده  اسـتواریکم حسـین هژبـرزاده 

455مهندسـی در گفتگـو بـا خبرنـگار مـا هـدف از ایـن 
چـون کمـک  اخالقـی  ارزش هـای  پاسـداری  را  اقـدام 
بـه هـم نـوع ذکـر کـرد و آنـرا را نوعـی تمریـن و آمـوزش 
برای سـربازان وظیفه دانسـت که بایسـتی در مجموعه ی 

نیروهـای مسـلح و بـه خصـوص نیـروی زمینـی ارتـش 
جمهوری اسـالمی ایران، همواره در صف مقدم پاسـداری 
از ارزش هـای جامعه و سـتون های هویت ایرانی اسـالمی 

باشند.
وی همچنیـن بـا ذکـر  رشـادت های مجموعـه ی نیـروی 
زمینی در هشت سـال دفاع مقدس ، یاد شـهیدان نیروی 
زمینـی و بـه ویـژه شـهدای مهنـدس را گرامـی داشـت و 
اضافـه کـرد کـه سـرمایه ی اصلی ارتـش و نیـروی زمینی 
عـالوه بر تجهیزات و جنگ افـزار روحیه و اخالقیات حاکم 
بر نیروی انسـانی اسـت و چنین اقداماتـی موجب تداوم 
و انتقـال ارزش هـای اخالقـی بـه نسـل سـوم و چهـارم 
انقـالب می شـوند. در پایـان وی از  فرماندهـی محتـرم 
گـروه 455 مهندسـی رزمی سـرهنگ محمـد ایرانمنش 
و جانشـین گروه 455  مهندسـی سرهنگ بیژن رستمی 
و از ریاسـت  بازرسـی گروه455 مهندسـی سـروان کمال 
فرجـی کـه مقدمات انجـام این امر خداپسـندانه را فراهم 
کردنـد، تشـکر و قدردانـی کـرد و ابـراز امیـدواری کـرد کـه 

چنیـن اقداماتـی در آینـده نیز تداوم داشـته باشـند.

اهدای خون توسط گروه ۵۵۴ مهندسی رزمی
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شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
سـردخانه  احـداث  طـرح  از  عنبرآبـاد 
روسـتای  کشـاورزی   محصـوالت  نگهـداری 
1000تـن ظرفیـت  بـا  نظریـان  امیرابـاد 

بازدیـد کرد.بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت 
جهادکشـاورزی عنبرآبـاد مهندس طاهـری در 
حاشـیه بازدیـد از وضعیـت طرح های اشـتغال 
کشـاورزی  بخـش  عشـایری  و  روسـتایی 
شهرسـتان عنبرآبـاد اظهـار داشـت: در جهـت 
هـای  تولیـدات کشـاورزی طـرح  از  حمایـت 
حـال  در  کشـاورزی  بخـش  در  مختلفـی 
احـداث  طـرح  افـزود:  هسـتند.وی  احـداث 
کشـاورزی   محصـوالت  نگهـداری  سـردخانه 
روسـتای امیرابـاد نظریـان بـا ظرفیـت 1000تن 
بـا سـرمایه گـذاری بیـش از 9 میلیارد ریـال از 
محـل اعتبـارات توسـعه اشـتغال روسـتایی و 
فیزیکـی  پیشـرفت  بـا  عشـایری شهرسـتان 
80درصـد در حـال احـداث اسـت .مدیـر جهـاد 
بـا   : گفـت  عنبرآبـاد  شهرسـتان  کشـاورزی 
بهـره بـرداری ایـن طـرح بـرای 4 نفـر بصـورت 
مسـتقیم  غیـر  بصـورت  نفـر  و 20  مسـتقیم 
ایجـاد اشـتغال خواهـد شـد.طاهری افـزود :  
در سـطح شهرسـتان عنبرآبـاد  38 سـردخانه 
نگهـداری محصـوالت کشـاورزی وجـود دارد .

در  عنبرآبـاد  و  جیرفـت  مـردم  نماینـده 
مجلـس شـورای اسـالمی گفـت: بـه برکت 
امـروز  ایـران،  جمهـوری  مقـدس  نظـام 
شـاهد رشـد 100 درصـدی حـوزه بهداشـت 
جنوبـی  شهرسـتان  هفـت  در  درمـان  و 
ایرنـا،  هسـتیم.به گـزارش  اسـتان کرمـان 
یحیـی کمالـی پـور روز یکشـنبه بـا حضـور 
نمایشـگاه  ششـمین  در  ایرنـا  غرفـه  در 
ضمـن  کرمـان  جنـوب  کتـاب  اسـتانی 
تبریـک چهلمیـن سـالگرد پیـروزی انقالب 
اسـالمی ایـران افـزود: بـه برکـت پیـروزی 
شـکوهمند انقـالب اسـالمی، امـروز شـاهد 
فعالیـت هفـت بیمارسـتان در جنوب کرمان 
هسـتیم و 2 بیمارسـتان دیگـر نیـز در حـال 
نظـام  بـرکات  از  یکـی  اسـت.وی  سـاخت 
مقـدس جمهـوری اسـالمی ایـران را امنیت 
برشـمرد و اظهـار داشـت: در زمینـه امنیـت 
در جنـوب کرمـان شـاهد رشـد 100 درصدی 
مهـم  بـرکات  از  مهـم  ایـن  کـه  هسـتیم 
انقـالب اسـت.کمالی پـور تصریـح کـرد: در 
بخـش آب، بـرق، مخابـرات، راه و فنـآوری 
هسـتیم  چشـمگیری  رشـد  شـاهد  نیـز 
پیـروزی  از  قبـل  بـا  مقایسـه  قابـل  کـه 
مجلـس  نیسـت.نماینده  اسـالمی  انقـالب 
بـه وجـود هـزاران کپـر در قبـل از انقـالب 
و  اشـاره کـرد  جنـوب کرمـان  در  اسـالمی 
گفـت: کپرنشـینان دیـروز، امـروز صاحـب 
خانـه هسـتند کـه ایـن خدمـت بزرگـی از 
انقـالب اسـالمی در بخـش محـروم کشـور 
اسـت.وی بـا بیـان اینکـه قبـل از انقـالب 
اسـالمی هیچ دانشـگاهی در جنـوب کرمان 
وجـود نداشـت، اظهار داشـت: امروز شـاهد 
فعالیـت 30 دانشـگاه و موسسـه علمـی در 
اسـتان کرمـان  جنوبـی  شهرسـتان  هفـت 
هسـتیم کـه ایـن نعمـت بـه برکـت نظـام 
مقـدس جمهـوری اسـالمی به دسـت آمده 
اسـت.کمالی پـور گفـت: بـا پیگیـری هـای 
انجـام شـده، عملیـات اجرایی ریـل جنوب 
کرمـان آغـاز و همچنین عملیات گازرسـانی 
اسـت.وی  اتمـام  در حـال  ایـن خطـه  بـه 
افـزود: فعالیـت فـرودگاه جیرفـت یکـی از 
مهم تریـن خدمـات برجسـته نظـام مقدس 
جمهـوری اسـالمی در جنوب کرمان اسـت.

عنبرآباد 38سردخانه 
نگهداری محصوالت 

کشاورزی دارد

بهداشت و درمان 
جنوب کرمان رشد 

100 درصدی دارد

خبر

تیاتر خیابانی » قهرمان کیست« 
به نمایش در آمد

برگزاری بررسی شعر در گویش های 
سردسیری، گرمسیری و طنز درجیرفت 

کارخانه آسفالت قلعه گنج 
پلمب شد

گشـایش  از  شـب  سـومین  در 
بـزرگ  نمایشـگاه  ششـمین 
کتـاب اسـتانی جنـوب کرمـان، 
بـه   » کیسـت  قهرمـان   « خیابانـی  تئاتـر 
نویسـندگی رضـا بهرامـی و کارگردانی شـهرام 
محمـد آبـادی در بخـش فعالیت هـای جنبی 
این نمایشـگاه برگزار شـد.به گـزارش خبرنگار 
در  جنـوب،  کرمـان  از  شبسـتان  خبرگـزاری 
سـومین شـب از ششـمین نمایشـگاه بـزرگ 
کتاب اسـتانی جنوب کرمـان، تئاتر خیابانی » 
قهرمان کیسـت « به نویسـندگی رضـا بهرامی 
و کارگردانـی شـهرام محمدآبـادی در بخـش 

فعالیت هـای ایـن نمایشـگاه برگزار شـد. این 
اثر نمایشـی، کاری از گروه تئاتر نخل عنبرآباد 
بـه سرپرسـتی محمـد هللا توکلـی اجـرا شـد و 
شـهرام محمد آبادی، مسـلم دسـتمرد و سارا 
سـنجری نقش آفرینـی کردند.موسـیقی تئاتر 
خیابانـی »قهرمـان کیسـت« توسـط آقایـان 
موسـی مالیـی و صابـر مظهـری و افکت این 
اثـر را علیرضـا دهقـان برعهده داشتند.شـایان 
بخـش  فعالیت هـای  از  یکـی  اسـت؛  ذکـر 
کتـاب  بـزرگ  نمایشـگاه  ششـمین  جنبـی 
اسـتانی جنوب کرمـان، اجرای تیاتـر خیابانی 

برگـزار می شـوند.

از  روز  ســومین  شــامگاه  در 
ــگاه  ــمین نمایش ــایش شش گش
ــوب  ــتانی جن ــاب اس ــزرگ کت ب
جنبــی  فعالیت هــای  بخــش  در  کرمــان، 
ــعر در  ــی ش ــت بررس ــگاه، نشس ــن نمایش ای
ــز  گویش هــای سردســیری، گرمســیری و طن
برگــزار شــد. بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری 
شــامگاه  در  جنــوب،  کرمــان  از  شبســتان 
ســومین روز از گشــایش ششــمین نمایشــگاه 
بــزرگ کتــاب اســتانی جنــوب کرمــان، در 
ــگاه،  ــن نمایش ــی ای ــای جنب ــش فعالیته بخ
گویش هــای  در  شــعر  بررســی  نشســت 

ــا همــکاری  سردســیری، گرمســیری و طنــز ب
ــوب  ــالمی جن ــاد اس ــگ و ارش اداره کل فرهن
کرمــان و انجمــن شــعر و ادب جنــوب کرمــان 
برگــزار شــد.این نشســت بــا حضــور مدیــر کل 
ــان،  ــوب کرم ــالمی جن ــاد اس ــگ و ارش فرهن
جمعــی از مســووالن جنــوب کرمــان، جمعــی 
از شــاعران و مــردم فرهیختــه جنــوب کرمــان 
ــا  ــن نشســت ب ــزار شــد.گفتنی اســت؛ ای برگ
اجــرای علیجــان ســلیمانی مــس,ول انجمــن 
شــعر جنــوب کرمــان برگــزار شــد و تعــدادی 
از شــاعران جنــوب کرمــان ســروده های خــود 

ــد. ــه کردن را ارائ

سـلمان کرمـی  بـه گـزارش  بنـا 
محیـط  حفاظـت  اداره  رییـس 
گنـج  قلعـه  شهرسـتان  زیسـت 
قضایـی  مقـام  دسـتور  بـا  پیـش  سـاعاتی 
گنـج  قلعـه  شهرسـتان  اسـفالت  کارخانـه 
گفـت  رابطـه  ایـن  در  گردیـد.وی  پلمـب 
اوردیبهشـت  در  سدسـاز  اسـفالت  کارخانـه 
مـاه هـم پلمـب شـده بـود کـه بـا تعهـد دو 
ماهـه مسـئولین ایـن واحـد مبنـی بـر رفـع 
اقـدام  فعالیـت  از  حاصـل  هـای  آلودگـی 
نماینـد که متاسـفانه با گذشـت 8مـاه تاکنون 
هیچگونـه اقدامـی دراین راسـتا انجام نشـد و 

کمیـل بهشـتیان-بنا به گفته کارشناسـان آب، بـرای تولید پنج کیلو 
هندوانـه 450 هـزار تومـان آب مصـرف مـی شـود و ایـن در حالـی 
اسـت کـه وزارت جهـاد کشـاورزی تولیـد 388 هـزار تـن هندوانه را 
بـرای جنـوب کـم آب کرمـان هدفگـذاری کـرده اسـت.بنا بـه گفتـه 
کارشناسـان، مدتهاسـت کـه کشـت هندوانـه در منطقـه کم آبـی 
همچـون جنـوب کرمان، صرفه اقتصادی نداشـته و با توجه به اعالم 
سـازمان جهاد کشـاورزی مبنی بر هدفگذاری برای کاشـت 13 هزار 
و 550 هکتـار هندوانـه و برداشـت 388 هزار تـن از این محصول در 
جنـوب کرمـان، بایـد گفت که این اقـدام صرفا صـادرات 116 میلیارد 
و 400 میلیـون لیتر آب از این خطه را به همـراه دارد.صادرات آب، آن 
هـم به قیمـت اضمحالل کشـاورزی جنـوب کرمـان، فراموش نمی 
کنـم وقتـی که طـرح همیـاران آب به مرحلـه اجرا درآمـد، مجریان 
ایـن طـرح فریاد مـی زدند کشـت محصوالتی همچـون هندوانه در 
کرمـان، یـک خیانـت بـزرگ به نسـل کنونـی و آینده اسـت.و جای 
تعجـب اسـت کـه امـروز وزارت جهـاد کشـاورزی بـا افتخـار اعـالم 
می کنـد کـه 388 هزار تـن هندوانه فقـط از جنوب کرمان برداشـت 

خواهیـم کرد.جیرفـت منطقـه ای اسـت که تعـداد بی شـماری چاه 
غیر مجاز کشـاورزی در آن حفر شـده و عمق چاه هایش از 100 متر 
هـم گذشـته و بـه شـوری رسـیده اسـت، در منطقـه ای کـه عطش 
زمیـن هایـش بـه قـدری باالسـت که مـردم، خروجی سـه هـزار و 
600 لیتـر بـر ثانیـه آب از سـد جیرفـت را نمی بیننـد.در منطقه ای که 
در گرمـای 50 درجـه ای تابسـتانش، فقـط با یک لیـوان آب خنک، 
همچـون آب روی آتـش، آرام می گیری، بنا به گفته یک کارشـناس 
آب، جنـوب اسـتان کرمـان، دیگر فرصتی بـرای آزمـون و خطا ندارد 
و یـک حرکـت اشـتباه، آینـده مـردم ایـن دیـار را بـه قهقـرا می برد.

درآمد بیش از 80 درصد اهالی این خطه به آب وابسـته اسـت و در 
واقـع، مـی تـوان ادعا کرد کـه تنها حـدود 20 درصـد از جمعیت یک 
میلیون نفری این منطقه، کشـاورز نیسـتند. کشـاورزی با گوشـت و 
خـون ایـن مردم عجین شـده اسـت و آنها جز کشـاورزی، هیچ کار 
دیگـری بلد نیسـتند تا بتوانند امـورات زندگی خود را سـامان دهند.

امیـن صنعتی کارشـناس کشـاورزی جنـوب کرمان نیز عنـوان کرد: 
مدیـران سـازمان جهاد کشـاورزی باید برای مـردم توضیح دهند که 

چـرا حاضـر بـه اجـرای چنین طرح خطرناکـی در این منطقه شـده 
اند، بیشـتر کشـورها سـالها قبل به این نتیجه رسـیده اند که کاشـت 
هندوانـه، منابـع آبـی را بـه خطـر می انـدازد و صرفـه اقتصـادی هم 
نـدارد، آنها چنین محصوالتی را از کشـورهایی همچـون ما خریداری 
می کننـد و مـا همچنان خوشـحالیم کـه هندوانه صـادر می کنیم. 

بـا  اسـتان کرمـان گفـت:  آبفـار  مدیـره شـرکت  هیـأت  رییـس 
بهره بـرداری از پروژه هـای آب روسـتایی در اسـتان طـی دهـه فجـر 
امسـال، بالـغ بـر 29 هـزار و 800 نفر در روسـتا های اسـتان کرمان از 
شـمال تـا جنـوب به شـبکه آبرسـانی متصل می شـوند. بـه گزارش 
خبرنـگار  گروه اسـتان های باشـگاه خبرنگاران جـوان از کرمان،علی 

هندوانه به شرط اضمحالل 
جنوب کرمان

بهره مندی خانواده های روستایی کرمان 
از آب آشامیدنی سالم 

رنا
 ای

س:
عک

فار
 آب

س:
عک

وطن«گفت:»همسـرم  »کاغـذ  بـه  امیـری  فاطمـه 
درآمـد  همـان  نـدارد   زیـادی  درآمـد  اسـت   کارگـر 
انـدک را هـم بـه قناعـت خـرج مـی کنیـم کـه حداقـل 
محتـاج کسـی نباشـیم .ایـن مـاه قـرار داد خانه مـان  
تمـام مـی شـود و صاحـب خانـه مـی گویـد یـا بایـد  
250هـزار تومـان بـه  اجاره بهـا اضافـه یـا اینکـه تخلیـه 
بـرای  را  آمدمـان  در  نصـف  توانیـم  مـی  کنیـد چطـور 
از کجـا  را  کرایـه  خانـه بپردازیـم پـول آب وبرق مـان 
بیاوریـم؟از کجـا مخـارج مدرسـه و خـوراک وپوشـاک 
سـه  فرزندمـان را بدهیم؟بـه هـر مشـاور امالکـی هـم 
نیسـت  چـون  مـا  مراجعـه کردیـم می گوینـد دسـت 
ملـک شـخصی اسـت مـا نمی توانیـم دخالتـی داشـته 
باشـیم.«مهدی میرزایـی یکـی از شـهروندان جیرفتـی 
بـه »کاغـذ وطن«گفت:»حـدود 45سـال سـن دارم بـا 
هـزار بدبختـی مقداری پـول پس انداز کـرده ام که بعد از 
20سـال حداقـل یک سـر پناه بـرای فرزندانـم بخرم اما 
چنـد ماهـی اسـت بـرای پیدا کـردن یک ملک مناسـب 
دربـه در تمـام  بنگاه هـای مشـاور امـالک را گشـته ام اما 
نمی توانـم بـا ایـن پـول یـک خانه مناسـب پیـدا کنم  . 
قیمـت زمیـن ومسـکن  بسـیار بـاال اسـت  و بـا ایـن 
اوضـاع بایـد آرزوی خانـه دار شـدن را بـه گـور ببریـم.«

43 درصد هزینه تفکیک 
به حساب شهرداری می رود 

به»کاغـذ  جیرفـت  در  امـالک  مشـاورین  از  یکـی 
اسـت   کـم  بسـیار  جیرفـت  در  وطن«گفت:»زمیـن 

همان طـور کـه نوسـانات بـازار و ارز روی اقـالم خوراکـی 
خریـد  بـازار  اسـت  گذاشـته  تاثیـر  مـردم  وپوشـاکی 
فـروش ملک،زمیـن واجـاره بهـا را دچـار روند افزایشـی 
کـرده اسـت کـه ایـن دور از انتظـار نیسـت.دو مـاه قبل 
تومـان  میلیـون   را250  زمینـی  اگـر شـخصی  قطعـه 
قیمـت زده اسـت  االن همـان زمین300 میلیـون تومان  
ملـک  و  افزود:»زمیـن  درینـی  دارد.«مجیـد  قیمـت 
شـخصی اسـت ومالـک اختیـار دارد کـه هـر طـور مـی 
در  نقشـی  هیـچ  بنـگاه دار  قیمت گـذاری کنـد  خواهـد 
تعییـن قیمـت فـروش ویـا اجاره بها نـدارد .شـخصی را 

سـراغ دارم کـه حـدود چهـار مـاه منزلـش خالی اسـت 
تومـان  500هـزار  قیمـت  بـا  را  آن  نیسـت  حاضـر  امـا 
طـوری  قیمت گذاری هـا  تـالش کردیـم   . دهـد  اجـاره 
تعییـن شـود کـه معاملـه انجـام بگیـرد مثالاگـر بنـگاه 

یـک زمیـن را 120میلیـون تومـان قیمت گـذاری  کنـد 
180میلیـون  را  زمیـن  همیـن  دادگسـتری  کارشـناس 
را  زمیـن  یـک  باشـد  قـرار  یـا  می زنـد  قیمـت  تومـان 
شـهرداری تفکیـک کنـد نامـه تفکیـک زمیـن را بـرای 

قیمت گـذاری  می کنـد کـه  ارسـال  کانـون کارشناسـان 
را  انجـام می دهنـد هـر قصـب حداقـل شـش میلیـون 
تومـان  180میلیـون  زمین30قصبـی  ویـک  تومـان  
بـه  بایـد  آن  43درصـد  می شـود کـه  قیمـت گـذاری 

باال رفتن نرخ اجاره و فروش ملک جیرفتی ها را کالفه کرده است

گرانی ارز از دیوار مسکن جیرفتی ها باال رفت

یکی از بازارهایی که از همان پاییز و زمسـتان سـال گذشـته پابه پای نرخ دالر پیش رفت بازار مسـکن 
بـود. هـر چـه دالر گرانتر ،مسـکن هم گرانتر شـد تامین مسـکن برای مردم بر اسـاس قانـون برعهده 
دولـت قـرار داده شـده اسـت. اما هیـچ گاه برنامه ای پایدار و منسـجم بـرای تولید و تامین مسـکن 
در کشـور اجـرا نشـده و هـر دولتی برنامـه ای متفاوت بـرای این بخش مهم از اقتصاد داشـته اسـت. 
گرانـی زمیـن ،ملـک واجاره بها در جیرفـت خانواده های زیادی را نگـران کرده اسـت .افزایش بیش از 

40 درصـد اجاره خانه هـا مسـتاجران زیـادی را در بدر کرده اسـت.

امـوال  جـز  افزود:»ملـک  میرکهنـوج  علـی 
شـخصی اسـت تعیـن کننـده قیمـت واجـاره 
امـالک  ومشـاورین  اسـت  مالـک  خـود  بهـا 
هیـچ نقشـی در این زمینـه ندارنـد ودولت هم 
نتوانسـته در ایـن خصـوص اعمـال نفـوذ کند 
و مشـاورین امـالک بـا توجـه بـه درخواسـت 
موجـر ومسـتاجر سـند تنظیـم مـی کننـد .«

بنفشه افتخاری
خبرنگار/کاغذ  وطن

ی
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خوانیــم مــی  صفحــه  ایــن  دربــاره  را  شــما  پیامــک 

3 کاغذ جنوب

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهداد 

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع ماده 3 قانـون و ماده 
13 آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی برابر رای شـماره 139760319005000299 مورخ 1397/07/03 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مستقر در 
واحـد ثبتـی حوزه ثبت ملک شـهداد تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـی خانم زهرا 
شـعبانی پور خبیصی فرزند حسـن بشماره شناسـنامه 56 صادره از شهداد در ششدانگ 
یکبابخانـه بـه مسـاحت 1221/56مترمربـع پالک 9 فرعـی از 132اصلی واقـع در بخش 
23 کرمـان بـه آدرس شـهداد- خیابـان امام جمعه کوچـه 4 خریداری از مالک رسـمی 
آقـای علی شـعبانی پـور خبیصی محرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطـالع عموم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهـی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 
مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م.الف1275-تاریـخ انتشـار نوبـت اول :97/10/12- تاریخ 

انتشـار نوبت دوم :97/10/26
ابراهيم سیدی رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

و  اراضـی  ثبتـی  تکلیـف وضعیـت  تعییـن  قانـون  هیـات موضـوع 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 
13آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 
رسـمی برابـررای شـماره139760319014003588-97/06/20هیات دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردر واحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملک جیرفـت تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقـای یعقوب 
شـمس الدینـی دزدان فرزنـد اصغربشـماره شناسـنامه 412صـادره ازرابردرششـدانگ 
یـک بـاب خانـه مشـتمل برمغـازه تجـاری بـه مسـاحت477مترمربع پـالک - فرعی 
از26- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک - فرعـی از26- اصلی قطعـه یک واقع 
در اراضـی دولـت آبـاد اسـفندقه جیرفـت بخش44کرمان خریـداری از مالک رسـمی 
آقایـان علـی وناصرابوسـعیدی محـرز گردیده اسـت.لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی 
بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت 

سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الف:1032
تاریخ انتشار نوبت اول:97/10/12 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1397/10/26
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و 
مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای 
اول  شـماره139660319014001335-96/03/08هیات  برابـررای  رسـمی  فاقدسـند 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقردر واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک جیرفـت تصرفات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی آقـای محمدرضـا امیـر محمـودی فرزنـد شـیخ علـی بشـماره شناسـنامه 
9316صـادره ازجیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت290/5مترمربع 
پـالک 455 فرعـی از572- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـالک - فرعی از572- 
اصلـی قطعـه دو واقـع در اراضـی صاحـب  آبـاد جیرفـت بخش45کرمـان خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای احمـد درگاهـی محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم 
وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الف:1102-تاریخ 

انتشـار نوبـت اول:97/10/12 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :1397/10/26
جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی حصر وراثت
آقای/حیـدر قنبـری دورکانـی فرزنـد جمایـه  دارای شناسـنامه 258 
بشـرح دادخواسـت شـماره 9709983891200496 مـورخ  97/10/25 
توضیح داده شـادروان قاسـم قنبری دور کانی فرزند حیدربشناسـنامه 
6080100258 در تاریـخ  97/9/29 در شـهرمنوجان فـوت شـده و وراثـت منحصـر حیـن 

الفـوت وی عبارتند/ عبارتسـت از: 
م  1397/10/06ش  ت  ت  قاسـم  فرزنـد  دورکانـی  قنبـری  عبـاس  1-امیـر 

متوفـی  6080398397فرزنـد 
2-طاهره عیسایی فرزند حسین ت ت 1375/08/01ش م 6080128519همسر متوفی 

3-صغـری اوژنـد فرزنـد پنجشـنبه ت ت 1353/07/01ش م 3160141969ش ش 
14218مـادر متوفـی 

4-حیـدر قنبـری دورکانـی فرزنـد جمایـه ت ت 1343/12/09 ش م 6089668443 
ش ش 258پـدر متوفـی 

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیر االنتشـار محلـی آگهی می شـود چنانچه 
کسـی اعتـراض دارد یـا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت یک 
مـاه از نشـر آگهـی بـه شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد و اال گواهـی صادر خواهد شـد 
و وصیـت نامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از این موعـد ابراز شـود از درجـه اعتبار 

سـاقط اسـت. م /الف :132
دفتر شورای حل اختالف شماره دوم شهرستان منوجان 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضـوع ماده3 قانـون و ماده 
13آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 
رسـمی برابـررای شـماره139760319014005013-97/09/12هیات دوم موضـوع قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردر واحد 
ثبتـی حـوزه ثبت ملک جیرفت تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضـی آقای محمد باقر 
ابوسـعیدی فرزنـد غالمحسـین بشـماره شناسـنامه 893صـادره ازکرمان در سـه دانگ 
مشـاع از ششـدانگ بـاغ مشـتمل برسـاختمان بـه مسـاحت ششـدانگ 42734/15 
مترمربـع پـالک - فرعـی از26- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک - فرعـی 
از26- اصلـی قطعـه یـک واقع در اراضی دولت آباداسـفندقه جیرفت بخـش 44کرمان 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای غالمحسـین ابوسـعیدی محـرز گردیده اسـت.لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت به فاصلـه 15روزآگهی مـی شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشـند می توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دوماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از 
اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول 

اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الـف:1109
تاریخ انتشار نوبت اول:97/10/12 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1397/10/26
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و ماده 
13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند 
قانـون  موضـوع  اول  شـماره139660319014007664-96/11/30هیات  برابـررای  رسـمی 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردر واحد 
ثبتـی حـوزه ثبت ملک جیرفـت تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی بنیاد مسـتضعفان 
انقالب اسـالمی درششـدانگ یک باب سـاختمان مخروبه به مسـاحت1790/15مترمربع 
پـالک 8979فرعـی از574- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک46 فرعـی از574- 
اصلـی قطعـه دو واقـع دراراضی جیرفت بخش45کرمـان خریداری از مالک رسـمی بنیاد 
مسـتضعفان محـرز گردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب دردو نوبـت به فاصله 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی بـه مدت دومـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 
./م الف:1113-تاریـخ انتشـار نوبـت اول:97/10/12 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :1397/10/26
جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع ماده3 قانـون و ماده 
13آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 
رسـمی برابـررای شـماره1397603190140030190-97/05/21هیات اول موضـوع قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهر عنبر آباد تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضـی آقای کیان 
بارانـی پورفرزنـد گل محمدبشـماره شناسـنامه 16591صادره ازجیرفت درششـدانگ یک 
بـاب خانـه به مسـاحت 253/75متر مربع پالک - فرعـی از50- اصلی مفروز و مجزی 
شـده از پـالک 50 اصلـی قطعه یک واقـع در راضی عنبر آبـاد بخش45کرمان خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای مجیـد ابراهیمـی محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطـالع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول اعتـراض طبق مقررا 

ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الف:1990
تاریخ انتشار نوبت اول:97/10/11 – تاریخ انتشارنوبت دوم :26 /1397/10
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

اراضـی و  هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع ماده3 قانـون و ماده 
13آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 
رسـمی برابـررای شـماره1395603190140086970-95/07/18هیات اول موضـوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبر آبـاد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم 
کلثـوم حمـزه ای خاتـون آبـاد فرزنـد محمـد بشـماره شناسـنامه 8610بـا کـد ملـی 
3020087122صـادره ازجیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانـه به مسـاحت 318/50متر 
مربـع پـالک 1792 فرعـی از50- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 50-اصلی قطعه یک 
واقـع دراراضـی عنبـر آبـاد بخش45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای مجیـد 
ابراهیمـی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عموم مراتـب دردو نوبـت به فاصله 
15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت 

صـادر خواهدشـد ./م الـف: 1992
تاریخ انتشار نوبت اول:97/10/11 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1397/10/26
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صاد
اقت

کارخانه آسفالت قلعه گنج 
پلمب شد

هفت واحد صنفی متخلف 
در قلعه گنج پلمپ شد

سـلمان کرمـی  بـه گـزارش  بنـا 
محیـط  حفاظـت  اداره  رییـس 
گنـج  قلعـه  شهرسـتان  زیسـت 
قضایـی  مقـام  دسـتور  بـا  پیـش  سـاعاتی 
گنـج  قلعـه  شهرسـتان  اسـفالت  کارخانـه 
گفـت  رابطـه  ایـن  در  گردیـد.وی  پلمـب 
اوردیبهشـت  در  سدسـاز  اسـفالت  کارخانـه 
مـاه هـم پلمـب شـده بـود کـه بـا تعهـد دو 
ماهـه مسـئولین ایـن واحـد مبنـی بـر رفـع 
اقـدام  فعالیـت  از  حاصـل  هـای  آلودگـی 
نماینـد که متاسـفانه با گذشـت 8مـاه تاکنون 
هیچگونـه اقدامـی دراین راسـتا انجام نشـد و 

نسـبت بـه تعمیـر و یـا تعویـض فیلتراسـیون 
کارخانـه اقـدام ننمـوده انـد و بـه مکاتبـات و 
انـد  نـداده  پاسـخی  ارسـالی  اخطاریه هـای 
.کرمـی افـزود در بررسـی نتایـج آزمایشـات 
متاسـفانه  هـم  فـوق  واحـد  گذشـته  مـاه 
آالیندگـی بیـش از حـد مجـاز بـوده اسـت که 
بـا مکاتبـه و پیگیری مجددپرونـده ظهر امروز 
حکـم پلمـب واحـد صـادر و توسـط مامورین 
یـگان حفاظـت محیـط زیسـت وبـا همـکاری 
ماموریـن کالنتـری مرکـزی شهرسـتان قلعـه 
گنـج دسـتور مقـام محتـرم قضایـی اجـرا و 

واحـد پلمـب شـد.

انقـالب  و  عمومـی  دادسـتان 
از  قلعه گنـج  شهرسـتان 
صنفـی  واحـد  هفـت  پلمـپ 
داد  خبـر  شهرسـتان  ایـن  در  گران فـروش 
قضایـی  پرونـده  متخلفـان  بـرای  و گفـت: 
افشـارمنش  است.سـجاد  شـده  تشـکیل 
افـزود:  ایرنـا  خبرنـگار  بـا  گـو  گفـت و  در 
مـاه  یـک  متخلـف طـی  واحدهـای صنفـی 
شـده اند. قانـون  اعمـال  تاکنـون  گذشـته 

مسـووالن  همـراه  بـه  خـود  بازدیـد  بـه  وی 
و  اشـاره کـرد  قلعه گنـج  بـازار  از  شهرسـتان 
بازدیـد، سـه واحـد  ایـن  اظهـار داشـت: در 

مـواد  عرضـه  فروشـگاه  شـامل   صنفـی 
یدکـی  لـوازم  عرضـه  فروشـگاه  غذایـی، 
پلمـپ  موتورسـیکلت  فروشـگاه  و  خـودرو 
حبـس،  قبیـل  از  مجازات هایـی  و  شـد 
نقـدی  جـزای  و  امـوال  مصـادره  شـالق، 
اظهـار  اسـت.وی  گران فروشـان  انتظـار  در 
داشـت: طرح مقابلـه با گرانفروشـی در بازار 
ادامـه  مسـتمر  و  روزی  شـبانه  صـورت  بـه 
برخـورد  اقتصـادی  اخـالل گـران  بـا  و  دارد 

می شـود. قانونـی  و  جـدی 
قلعه گنـج در فاصلـه 430 کیلومتـری جنـوب 

کرمان واقع شـده اسـت. 

بـا  اسـتان کرمـان گفـت:  آبفـار  مدیـره شـرکت  هیـأت  رییـس 
بهره بـرداری از پروژه هـای آب روسـتایی در اسـتان طـی دهـه فجـر 
امسـال، بالـغ بـر 29 هـزار و 800 نفر در روسـتا های اسـتان کرمان از 
شـمال تـا جنـوب به شـبکه آبرسـانی متصل می شـوند. بـه گزارش 
خبرنـگار  گروه اسـتان های باشـگاه خبرنگاران جـوان از کرمان،علی 

رشـیدی مدیرعامل شـرکت آبفار اسـتان کرمان گفت: شـرکت آبفار 
اسـتان کرمان در راسـتای عمل به تعهدات خود آبرسـانی را فارغ از 
تمـام مسـائل مالـی و کمبود های شـدید در این بخش، درسراسـر 
اسـتان کرمان دنبال کرده اسـت.وی افزود: برای سال 97 وهمزمان 
بـا ایـام دهـه فجـر انقـالب 81 روسـتای دیگـر به شـبکه آبرسـانی 
روسـتایی متصل شـده و شـاخص بهره مندی آب روسـتایی را ارتقا 
دادنـد.وی بـا اشـاره به برخی پروژه هـای بزرگ شـرکت آبفار کرمان 
تصریـح کـرد: تنهـا در شهرسـتان جیرفـت که معـادل چند اسـتان 
دیگر کشـورمان ظرفیت کار و گسـتردگی دارد، 13 روسـتا به شـبکه 
آبرسـانی روسـتایی متصل شـدند که در قالب 4 مجتمع آبرسـانی 
تعریـف شـده بودند.رشـیدی بیـان کـرد: 1068 خانوار در شهرسـتان 
جیرفـت بـا جمعیتـی قریب بـه 4 هـزار نفر و بـا هزینه 36 هـزار و 
330 میلیـون ریـال بـه نعمت آب شـرب سـالم در حوزه روسـتایی 
دسـت یافتند کـه اقدامـی جهادگونه بـود، ضمن آنکه درشهرسـتان 
ارزوئیـه 3 مجتمـع آبرسـانی با جمعیـت 113 خانوار، در شهرسـتان 
بـم 2 مجتمـع آبرسـانی بـا جمعیـت 213 خانـوار، در شهرسـتان 

رفسـنجان دو پـروژه عظیـم بـا جمعیـت 2 هـزار و 35 خانـوار، در 
شهرسـتان عنبرآباد 2 پـروژه با جمعیت 536 خانوار، در شهرسـتان 
فهـرج 2 مجتمـع آبرسـانی بـا جمعیـت 1070 خانوار، در شهرسـتان 
قلعـه گنـج 2 مجتمع آبرسـانی بـا جمعیـت 407 خانـوار، در کرمان 
2 مجتمـع آبرسـانی با جمعیـت 347 خانوار و درشهرسـتان کهنوج 
2 مجتمـع آبرسـانی بـا جمعیـت 393 خانوار به افتتاحیه رسـیدند.

وی تصریح کرد: در شهرسـتان های فاریاب، سـیرجان، زرند، ریگان، 
رودبارجنـوب، رابـر، بردسـیر و بافـت هـر کـدام یک پروژه آبرسـانی 
اجرایـی شـد کـه در ایـن شهرسـتان ها در مجمـوع یک هـزار و 666 
خانوار روسـتایی به نعمت آب شـرب سالم دست یافتند.مدیرعامل 
شـرکت آبفـار اسـتان کرمان با تاکیـد برتالش جهادگونـه پیمانکاران 
وپرسـنل شبکه آب و فاضالب روستایی اسـتان کرمان برای اجرایی 
شـدن ایـن پروژه هـا بیـان کـرد: درمجمـوع بـا فعالیت هـای انجام 
شـده 81 روسـتای اسـتان در قالب 29 مجتمع آبرسانی با جمعیت 
7 هـزار و 846 خانـوار و جمعیـت 29 هـزار و 807 نفر و هزینه 367 

هـزار و 975 میلیون ریال آبرسـانی شـدند.

بهره مندی خانواده های روستایی کرمان 
از آب آشامیدنی سالم 

خودرو حامل دانش آموزان 
قلعه گنجی  واژگون شد

ادیـب حیـدری- واژگونـی خـودرو حامـل دانش  آمـوزان مدرسـه روسـتای چهل منـی در 
حوالـی روسـتای »چاه بـاغ« از توابـع  بخـش مرکزی قلعه گنـج موجب زخمی شـدن چهار 
نفـر از دانش آمـوزان ایـن مدرسـه شـد.فرمانده پلیس راه قلعـه گنـج به»کاغذوطن«گفت: 
»صبـح دیـروز یک دسـتگاه خـودرو سـواری پژو پـارس حامل دانش آموزان پسـر مدرسـه 
روسـتای چهل منـی عـازم مرکـز شـهر قلعه گنـج بـوده کـه در بیـن راه مسـیر جـاده فرعـی 
روسـتایی خـودرو آنهـا از جـاده منحـرف و واژگـون می شود.«سـتوان یکـم ابـوذر شـیخی 
پورافزود:»عـدم توجـه کافـی بـه جلـو و تخطـی از سـرعت مطمئنـه از سـوی راننـده خودرو 
علـت حادثـه بـوده است.«سـعید احمدی رییـس اداره آمـوزش و پـرورش قلعه گنج گفت: 
»چهـار نفـر از دانش آمـوزان مقطع متوسـطه به همراه معلـم خود که راننده خـودرو بوده 
عـازم مسـابقات بومـی و محلـی مرکز شهرسـتان قلعه گنج بودنـد که در بیـن راه خودرو 
آنهـا واژگـون می شـود دانـش امـوزان و معلـم کـه راننـده خـودرو بـوده بـه بیمارسـتان 
منتقـل می شـوند کـه معلـم و  سـه نفـر از دانش آمـوزان دچـار کوفتگی شـده بـا معاینه 
و تشـخیص پزشـک سـرپایی معالجـه و ترخیـص شـدند و یـک نفـر از دانش آمـوزان 
هنـوز از بیمارسـتان ترخیـص نشـده امـا حـال عمومـی او خـوب اسـت.جاده قلعه گنج 
بـه رودبـار از طـرف شـهرک ریـگ و چـاه بـاغ  بـا عرض شـانزده متر اسـفالت شـده اما 
هنـوز بـه بهره برداری نرسـیده اسـت چـون ادامـه آن در منطقه ریگان بـم در حال انجام 
اسـت و قـرار شـده بـم، ریـگان ، رودبارجنـوب و قلعـه گنـج را به جاسـک وصـل کند اما 

جز مسـیر روسـتایی به شـمار مـی رود.
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قیمت گـذاری  می کنـد کـه  ارسـال  کانـون کارشناسـان 
را  انجـام می دهنـد هـر قصـب حداقـل شـش میلیـون 
تومـان  180میلیـون  زمین30قصبـی  ویـک  تومـان  
بـه  بایـد  آن  43درصـد  می شـود کـه  قیمـت گـذاری 

هنـگام  در  .مالـک  شـود  واریـز  شـهرداری   حسـاب 
شـده  قیمـت کارشناسـی  بـه  را  مقـدار  ایـن  فـروش 
زمیـن اضـاف می کنـد در نتیجـه  نـرخ زمیـن افزایـش 
قابـل چشـم گیـری پیـدا می کند.«مجیـد درینـی بیـان 

کرد:»بیـش از 16 سـال در کار خریـد وفـروش ملـک 
هسـتم ومتاسـفانه باالرفتـن هزینـه ها نقـش مهمی در 
افزایـش قیمـت زمین دارد.تشـکیل یک هیتـت نظارتی 
می توانـد کمـک دهنـده باشـدو اگـر زمیـن هایـی کـه 

در شـهر بـا مشـکل واگـذاری روبـرو اسـت واگذار شـود 
قطعـا باعـث پاییـن آمـدن قیمت زمیـن خواهد شـد.« 
رییـس اتـاق اصنـاف ورییـس اتحادیه صنف مشـاوران 
امـالک جیرفـت بـه »کاغـذ وطن«گفت:»زمیـن ملـک 
ومسـکن هـم جـدا از بقیه بازار نیسـت ومتاثر از نوسـان 
ارزی کـه در مبـدا انجـام می شودسـیرصعودی داشـته 
اسـت کـه طـی 4ماهـه گذشـته همزمـان بـا افزایـش 
قیمـت زمیـن ومسـکن در تهـران ومراکـز اسـتان ها در 
جیرفـت هـم شـاهد افزایـش قیمـت بوده ایـم و طـی 
ماهـای گذشـته حداقل40درصـد افزایـش داشـته ایم.«

بیش از پنج سال ملک رکود دارد
علـی میـر کهنـوج افزود:»ملـک جـز امـوال شـخصی 
مالـک  بهـا خـود  واجـاره  تعیـن کننـده قیمـت  اسـت 
اسـت ومشـاورین امـالک هیـچ نقشـی در ایـن زمینـه 
ندارنـد ودولـت هـم نتوانسـته در ایـن خصـوص اعمـال 
نفـوذ کنـد و مشـاورین امـالک بـا توجـه به درخواسـت 
موجـر ومسـتاجر سـند تنظیـم مـی کننـد .«وی اظهـار 
داشـت:»حدود 5سـال اسـت کـه رکـود ملک ومسـکن 
را در شهرسـتان داریـم بنگاه هـای مشـاور امـالک تعداد 
زیـادی از همـکاران ما غیر فعال شـده  اسـت  و خیلی ها 
در  پرداخـت اجـاره با مشـکل مواجه شـده  انـد افزایش 
تاثیـر  بـازار  رکـود  و  ملـک ومسـکن  قیمـت  ناعادالنـه 
منفـی روی درآمد همکاران ما هم گذاشـته اسـت.«وی 
گفت:»عامـل گرانـی دولـت اسـت  وقتـی هزینـه هـای 
مسـکن  وسـاختمان بـا توجـه بـه هزینـه هـای فعلـی 
از 50تـا 100درصـد افزایـش  یافتـه اسـت طبیعی اسـت 
کـه باعـث افزایـش مسـکن ودر نهایـت اجـار ه بهـا مـی 
شـودو اگـر از طـرف مسـوالن ودولـت مـردان اقدامـی 
بایـد  دارد  ادامـه  همچنـان  رونـد  ایـن  نگیـرد  صـورت 
مسـوالن مسـکن وشهرسـازی  تولیـد انبـوه مسـکن  را 
در دسـتور کار قـرار دهنـد حـدود 7سـال اسـت که هیچ 
مسـکنی سـاخته نشـده اسـت وخیلـی از مسـکن های 
مهر هم متوقف شـده اسـت  کـه باعـث نارضایتی مردم 
شـده اسـت .«میرکهنـوج اضافـه کرد:»هیـچ مسـوولی 
توانایـی ایـن را نـدارد کـه قیمـت مسـکن و زمیـن را 
تنظیـم ،تثبیـت و اعـالم کند .وتنهـا دولت اسـت که باید 
چاره اندیشـی کنـد در  شهرسـتان جیرفـت بـا عملکـرد 
بـد مسـوالن گذشـته دیگـر هیچ زمینـی وجود نـدارد .«

»تالش کردیم 
قیمت گذاری ها طوری 
تعیین شود که معامله 

انجام بگیرد مثالاگر بنگاه 
یک زمین را 120میلیون 

تومان قیمت گذاری  کند 
کارشناس دادگستری 

همین زمین را 
180میلیون تومان قیمت 

می زند یا قرار باشد یک 
زمین را شهرداری تفکیک 
کند نامه تفکیک زمین را 

برای کانون کارشناسان 
ارسال می کند که 

قیمت گذاری را  انجام 
می دهند هر قصب حداقل 

شش میلیون تومان  
ویک زمین30قصبی 

180میلیون تومان 
قیمت گذاری می شود 

که 43درصد آن باید به 
حساب شهرداری 

 واریز شود.«

باال رفتن نرخ اجاره و فروش ملک جیرفتی ها را کالفه کرده است

گرانی ارز از دیوار مسکن جیرفتی ها باال رفت
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در فضای مجازی

فرمانــده انتظامــی انــار گفــت: ســه پســر جــوان کــه در فضــای مجــازی خــود را دختر 
جلــوه داده و از طعمــه خــود اخــاذی کــرده بودنــد، شناســایی و دســتگیر شــدند.به 
ــژاد در تشــریح  ــگار پایــگاه خبــری پلیــس، ســرهنگ رضــا خلیلــی ن گــزارش خبرن
ایــن خبــر بیــان داشــت: در پــی شــکایت یکــی از شــهروندان مبنــی بــر اخــاذی از 
پســر نوجوانــش توســط افــرادی در یکــی از شــبکه های اجتماعــی، بررســی موضــوع 
ــه در  ــن مالباخت ــوان ای ــر نوج ــزود: پس ــت.وی اف ــرار گرف ــس ق ــتور کار پلی در دس
فضــای مجــازی بــا فــرد ناشناســی کــه خــود را دختــر معرفــی کــرده آشــنا شــده و 
یــک مــدت بــا هــم تبــادل متــن و عکــس خصوصــی داشــته انــد و نهایتــا آن فــرد 
ــن  ــی از ای ــات خصوص ــا و اطالع ــن عکس ه ــار همی ــه انتش ــد ب ــا تهدی ــناس ب ناش
ــژاد  ــرهنگ خلیلی ن ــاذی می کند.س ــال اخ ــون ری ــش از 40 میلی ــوان بی ــر نوج پس
ــا اشــاره بــه اینکــه فــرد کالهبــردار بــه تدریــج ایــن مبلــغ را طــی یکســال از ایــن  ب
پســر نوجــوان دریافــت کــرده بــود اظهــار داشــت: مامــوران پلیــس آگاهــی بــا جمــع 
آوری مســتندات الزم و اقدامــات تخصصــی در فضــای مجــازی ســرانجام متهمــان 
ــا هماهنگــی قضایــی دســتگیر  ــان را ب کــه سهپســر جــوان بودنــد را شناســایی و آن
کردنــد.وی تصریــح کــرد: ایــن ســه نفــر در مواجهــه بــا مــدارک و مســتندات پلیــس 
صراحتــا بــه انجــام بــزه انتســابی و اغفــال مالباختــه بــا جــا زدن خــود بــه عنــوان 
یــک دختــر اقــرار کردنــد و بــا تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــدند.

ســرهنگ خلیلــی نــژاد در پایــان یــادآور شــد: فضــای مجــازی محیطــی اســت کــه 
کاربــران مــی تواننــد بــا هــر هویــت، نــام و نشــانی حاضــر شــده و خــود را شــخصیتی 
بــا جنســیت متفــاوت از آنچــه هســتند معرفــی کننــد بنابرایــن در ایــن فضــا نبایــد 
بــه هیــچ عنــوان بــه افــراد ناشــناس اعتمــاد و اطالعــات شــخصی را رد و بــدل کنیــم.

کشف سوخت قاچاق 
در کرمان 

رییـس پلیس آگاهی اسـتان از کشـف 
31 هـزار لیتـر سـوخت قاچـاق از یـک 
دسـتگاه تانکـر و دسـتگیری یک متهم 
در ایـن رابطـه خبـر داد. سـرهنگ یدالـه حسـن پوردر گفـت و گو 
بـا خبرنـگار پایگاه خبـری پلیس گفت: مامـوران اداره مبـارزه با 
قاچاق کاال مسـتقر در ایسـت وبازرسی"سـه راهـی راین" هنگام 
کنتـرل خودروهـای عبوری به یک دسـتگاه تانکر مشـکوک وبه 
آن دسـتور ایسـت دادند.وی افزود: راننده ایـن تانکر بدون توجه 
بـه دسـتور ایسـت ماموران اقـدام به فرار کرد که با سـرعت عمل 
مامـوران متوقف شد.سـرهنگ حسـن پور گفـت: در بازرسـی از 
ایـن تانکـر31 هـزار لیتر گازوییـل فاقد مجوز حمل، کشـف و در 
ایـن رابطـه یک متهـم دسـتگیر و تحویل مقامات قضایی شـد.

گرد و غبار 147ریگانی را راهی 
مراکز درمانی کرد

فرمانـدار ریگان گفت : گرد و غبار شـدید 
طـی 2 روز گذشـته 147 نفـر از اهالـی 
این شهرسـتان را راهی مراکز بهداشـتی 
درمانـی کـرده اسـت.امین باقـری در گفت و گو بـا خبرنگار ایرنا 
افـزود: گـرد و غبـار همچنیـن موجـب کاهـش دیـد در محـور 
ترانزیتی ریگان - چابهار و بسـته شـدن راه ارتباطی 73 روسـتا 
شـده اسـت. وی اظهار داشـت: تمام مدارس شهرسـتان ریگان 
امـروز بـه دلیل افزایـش غلظت ریزگردها تعطیل اسـت. باقری 
بـا بیـان اینکه نیمی از روسـتاهای ریگان هم اکنـون در محاصره 
گـرد و غبارقـرار دارنـد تصریح کرد : هـزاران هکتار از نخلسـتان، 
بـاغ و مـزارع ایـن شهرسـتان زیر شـن های روان مدفون شـده 
اسـت. وی وضعیت این شهرستان را  بسـیار بحرانی برشمرد.

تبدیل میدان آزادی کرمان 
به فضای سبز 

در بازدیـد شـهردار کرمـان از پروژه هـای 
پـروژه  شـد،  عنـوان  شـهری  عمـران 
امسـال  فجـر  دهـه  در  آزادی  میـدان 
بـه بهره بـرداری خواهـد رسـید. در بازدیـد شـهردار کرمـان از 
پروژه های عمران شـهری عنوان شـد، پـروژه میـدان آزادی در 
دهـه فجر امسـال به بهره بـرداری خواهد رسید.شـهردار کرمان 
در حاشـیه این بازدید در جمع خبرنگاران با اشـاره به پيشرفت 
عمليـات عمراني پروژه  تقاطع غيرهم سـطح میـدان آزادی و با 
بیـان اینکـه ميـدان آزادی بـه فضای سـبز تبديل خواهد شـد، 
گفـت: ایـن پـروژه در  دهه  فجر امسـال به بهره بـرداری خواهد 
رسیدسـیدمهران عالـم زاده افـزود: از این میـزان، 106  ميليارد 

تومـان هزينـه  طراحـي و سـاخت ايـن پـل بوده اسـت. 

قاچاق خبربحران

توافق تامین منابع مورد نیاز 
شرکت زغال سنگ کرمان

رییس کمیسـیون اقتصادی مجلس گفت: توافق قطعی 
بـرای تامیـن 100 میلیـارد تومـان منابع مورد نیاز شـرکت 
زغال سـنگ کرمـان از طریـق تهاتـر بدهی هـای صنـدوق 

فوالد کشـور صـورت گرفته اسـت.
محمدرضـا  کرمـان،  از  فـارس  خبرگـزاری  بـه گـزارش 
پورابراهیمـی در نشسـت مشـترک بـا وزیـر تعـاون، کار و 
رفـاه اجتماعـی، مدیرعامـل صنـدوق فـوالد و مدیرعامـل 
پیگیـری حـل مشـکل  بـه منظـور  رفـاه کشـور  بانـک 
تامین مالی شـرکت زغالسـنگ کرمـان اظهار داشـت: در 
خصـوص تهاتـر 100 میلیـارد تومـان منابعـی کـه از طریق 
صنـدوق فـوالد قرار اسـت به مجموعه شـرکت زغاسـنگ 
کرمـان اختصـاص یابـد ایـن مسـئله بـه دالیـل مختلف 
تاکنـون انجام نشـده اسـت.نماینده مـردم کرمـان و راور 
در مجلـس شـورای اسـالمی بیان کرد: علی رغـم برگزاری 

چندیـن جلسـه در این زمینـه اما کار به نتیجه نرسـیده و 
الزم اسـت در ایـن خصـوص تصمیمات الزم توسـط وزیر 
محترم انجام شـود.وی افـزود: ضمن اینکه پیگیری ها از 
طریـق مجلـس هم بـرای افزایش منابع مـورد نیاز بانک 
رفـاه بـرای تهاتـر مذکـور صـورت گرفتـه و انتظـار بـر ایـن 
اسـت کـه طبق توافـق انجام شـده وزیر تعـاون، کار و رفاه 
اجتماعی دستورات الزم را جهت تهاتر بخشی از مطالبات 
صنـدوق فـوالد بـا بدهی هـای ایـن صنـدوق جهـت حل 
مشکل شـرکت زغال سـنگ کرمان انجام دهد.مدیرعامل 
صنـدوق فـوالد نیز در ادامـه با توجه به توافـق قبلی اعالم 
کـرد: آماده هسـتیم بخش باقیمانـده این اعتبـار را برای 
تهاتر جهت کمک به مشـکالت صنـدوق فوالد و همچنین 
شـرکت زغال سـنگ اختصـاص دهیـم و موضـوع بحـث 

زغال سـنگ کرمـان یکـی از اولویت هـا خواهـد بود.

زیارت گیاهان قلعه گنج 
پوشش مخابراتی  ندارد

 بسیاری از روستاهای قلعه گنج از جمله روستای زیارت گیاهان آنتن مخابرات ندارند

ارتباطـات فراینـد انتقـال پیام از فرسـتنده به 
گیرنـده به شـرط همسـان بـودن معانی بین 
آن هـا اسـت. معنـا در علـم ارتبـاط شـامل 
مفاهیم ذهنی و احساسـات هر دو می شـود. 
ارتباطـات فراینـدی اسـت کـه در آن معنـا 
بیـن موجـودات زنـده تعریـف و به اشـتراک 
گذاشـته می شـود ارتبـاط بـه یک فرسـتنده، 
پیـام و گیرنـده درنظرگرفتـه شـده نیـاز دارد، 
هرچند گیرنده نیاز ندارد حضور داشـته باشـد 
یـا از منظـور فرسـتنده بـرای برقـراری ارتباط 
در زمـان ارتبـاط آگاه باشـد ؛ بنابراین ارتباطات 
می توانـد در سرتاسـر مسـافت های گسـتردٔه 
زمانـی و مکانـی رخ دهـد. ارتباطـات نیازمند 
آن اسـت کـه بخش هـای ارتباط ناحیـه ای از 
مشـترکات ارتباطـی را بـه اشـتراک بگذارند.

روسـتای زیـارت گیاهـان در 150 کیلومتـری 
مرکـز شـهر قلعه گنج بـا 700 نفـر جمعیت از 
داشـتن آنتن تلفن همـراه و اینترنت محروم 
اسـت.طبق گفته دهیارروستا فاطمه رمشکی 
دهیـار روسـتای »زیـارت گیاهـان« قلعه گنج 
زیـارت  »روسـتای   : به»کاغذوطـن« گفـت 
گیاهـان درزمینـه آنتن دهـی تلفـن همـراه و 
اینترنـت وضعیت مناسـبی ندارد سالهاسـت 
ایـن منطقـه خطـوط ارتباطـی نـدارد و هیـچ 
مسـوولی تابـه حـال پیگیر این قضیه نشـده 
و  فرمانـداری  ازطریـق  می گوید:»بارهـا  او 
بخشـداری پیگیرشـدم  آخریـن بـاری کـه 
قـول حـل ایـن مشـکل ظـرف دو هفتـه  از 
طرف مسـووالن داده شـده مرداد مـاه 97بود 
ولـی تـا االن هیـچ اتفاقـی نیفتـاده اسـت.« 
قلعه گنجـی یکـی ازاهالـی زیـارت گیاهـان 
درایـن رابطـه می گویـد: »دربرقـراری ارتبـاط 
بـا گوشـی همراه  نـه آنتن دهی خوبـی برقرار  
می شـود و نـه  وضعیـت اینترنـت مناسـب 
اسـت مثـال عصر، عصـر ارتباطات اسـت و در 
هیـچ کجـای دنیا دیگر به وسـیله کاغـذ امور 
اداری وغیـره ...انجـام نمی شـود.« وی ادامه 
داد: »:مـا 10سـال ازدیگـران عقـب هسـتیم  
ونزدیکتریـن مکانـی که ما بـرای امـور اداری 

خـود بایـد بـه کافـی نت هـا مراجعـه کنیـم 
قلعه گنج اسـت که با فاصلـه 150کیلومتر قرار 
دارد و جـدا از ایـن فاصلـه طوالنی مشـکالت 
رفـت وآمـد را باید درنظر گرفـت.« وی افزود: 
دارد  260دانش آمـوز  جمعـا  منطقـه  »ایـن 
ومهم تریـن جایـی کـه  نبود  خطـوط ارتباطی 
بـه آن ضربـه می زنـد مـدارس اسـت اکثـر 
دانش آمـوزان اینجـا پشـت کنکوری هسـتند 
بـرای امـور ثبت نـام برگـزاری آزمون هـا  نیاز 
بـه اینترنت دارند که متاسـفانه ما حتی برای 
تمـاس سـاده بایـد وارد جاده اصلی شـویم و 

انتظار بکشـیم تاتمـاس برقرارشـود.«

آنتن نیست
روسـتای  اهالـی  از  دیگـر  یکـی  رمشـکی 
زیـارت گیاهـان  می گوید:»مـا نمی توانیـم 
.«او  کنیـم  برقـرار  ارتبـاط  هیچ کـس  بـا 
اضافـه می کند: »بـرای برقـراری ارتباط باید 
وارد جـاده اصلـی شـویم وایـن مـکان هـم 
مشـکل ارتباطـی دارد امـا بـاز از روسـتا ی 
خودمـان بهتـر اسـت امیدوازیـم مسـووالن 
حـل کنند.«»کاغذوطن«بـا  را  مشـکل مان 
احمـدی کارمنـد مخابـرات تمـاس گرفـت 
ارتباطـات  امـورات  داشـت کـه  اظهـار  او  و 
شهرسـتان های قلعه گنج، منوجـان و رودبار 

جنـوب در کهنـوج انجـام می شـود.

وضعیت بد اقتصادی مانع کار 
مخابـرات  اداره  مدیریـت  اسـالم پناه  ناصـر 
به»کاغذوطـن«  رابطـه  درایـن  کهنـوج 
می گویـد:»دکل ارتباطـی در یکـی از تپه های 
روسـتا جای گـذاری وپیمانکار اعزام شـد اما 
پـس از چندوقـت بـه دلیـل مشـکالت رفت 
وآمـد  وی از کار انصـراف داد البتـه مجـددا 
بـا او صحبـت کردیـم و بـه ادامـه فعالیـت 
پرداخـت امـا ایـن بـار بـه دلیـل وضعیـت 
نامناسـب اقتصـادی پیمانـکار قـادر به عمل  

تعهـدات خـود نشـد.امیدواریم در طرح های  
آتی این مشـکل حل شـود.« وی دررابطه با 
مشـکل ارتباطی دیگر روسـتاهای  قلعه گنج 
روسـتایی  کارت هـای  »سـیم  می گویـد: 
جمـع  آوری وتبدیـل بـه خطوط همـراه اول 
می شـوند ممکـن اسـت درهفته آینـده این 
عمـل انجـام شـود وسـیم کارتـی بـه آن هـا 
تعلـق می گیـرد کـه حداقـل اینترنـت همراه 
اول را پوشـش دهـد البتـه  غیـراز روسـتای 
زیـارت گیاهـان کـه بـه علـت نداشـتن دکل 
ایـن امـکان را نـدارد امـا بـا پیمانـکار  جهت 
انجام  کار قرارداد بسـته شـده  اسـت.وظیفه 
تامیـن برق این خطـوط با مرکز اسـتانداری 
اسـت کـه بایـد از طریـق آنجا انجام شـود.« 
شـیما شـیبانی کارشـناس آمـارو اطالعـات 
اطالعـات  وفنـاوری  ارتباطـات   کل  اداره 
به»کاغذوطن«گفـت:  کرمـان   اسـتان 
»اسـتان ما 71شـهر و23شهرسـتان داردکه 
همـه شـهر ها تحـت پوشـش شـبکه نسـل 
سـوم وچهارم هسـتندو افـزون بر85درصد 
بهـره  ایرانسـل  از پوشـش شـبکه  شـهرها 
اپراتـور  بـا  نیـز  روسـتاها  می برند.اغلـب 
سـرویس دهی  حـال  در  وب(  )هـای 
هسـتند کـه ایـن پـروژه در دوفـاز درحـال 
اجراسـت .حـدود 2771روسـتا در فـاز اول 
تحـت پوشـش قـرار گرفته اند و بـا حمایت 
وفنـاوری  ارتباطـات  وزارت  عالـی  مقـام 
اطالعـات که بیشـترین دغدغـه روی تامین 
نیازهـای مناطـق محروم و کاهش شـکاف 
 دیجیتالـی در دوردسـت ترین مناطق اسـت 
تعـداد 1028روسـتای دیگـر تاپایـان سـال 
جـاری یعنـی در فـاز دوم دارای پوشـش 
4Gوهـم زمـان تلفـن خانگـی مـی شـوند 
کـه تاکنون ازایـن نعمت برخـوردار نبودند.«

مرضیه چمک
خبرنگار/کاغذ  وطن

جمـع  روسـتایی  کارت هـای  »سـیم 
 آوری و تبدیـل بـه خطـوط همـراه اول 
می شـوند ممکن اسـت درهفتـه آینده 
ایـن عمـل انجـام شـود وسـیم کارتی 
بـه آن هـا تعلـق می گیـرد کـه حداقل 
اینترنـت همـراه اول را پوشـش دهـد 
البتـه  غیـراز روسـتای زیـارت گیاهان 
کـه به علت نداشـتن دکل ایـن امکان 
را نـدارد امـا بـا پیمانـکار  جهـت انجام  

کار قـرارداد بسـته شـده  اسـت.«
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اینکـه فارغ از شـیوه های سـخت افزاری مانند فیلترینگ چطور بـا ارتقای توانمندی ها 
و البته تنوع بخشـی بـه تولید، در این رقابت مـچ آنها را بخوابانند.

معمـوالً وقتـی صحبـت از دالیـل ناکارآمـدی یک سیسـتم می شـود دم َدسـت ترین 
پاسـخ ایـن اسـت کـه »بودجـه« نداریـم. در اینکـه بودجـه و مسـائل مالـی بسـیار 
تاثیرگذارنـد کسـی تردیـدی نـدارد امـا آیـا فقـط فقـدان بودجـه موجب می شـود که 

عملکردها نامناسـب باشـد؟
سـقوط هوایپمـا حتـی وقتی تعـداد تلفات آن یک سـوم تعـداد کُشـته های جاده ای 
باشـد بـرای افکار عمومی از درجه حساسـیت فوق العـاده ای برخوردار اسـت. هوایپما 
آن هم از نوع بوئینگ 707 یک موتورسـیکلت بی پالک نیسـت که اگر در گوشـه ای از 
کشـور تصادف کرد و جیب های موتورسـوار کُشـته شـده را گشتند و مدارک شناسایی 
نداشـت سـاعت ها طـول بکشـد تـا هویـت او را شناسـایی کننـد. امـا بعد از سـقوط 
هواپیمـای بوئینگ 707 تا یکی دو سـاعت اخبـار ضد و نقیضی در خصوص ماجرایی 
تـا ایـن انـدازه مهـم حتـی در رسـانه های معتبر منتشـر شـد.  ابتـدا عنوان شـد یک 
فرونـد بوئینـگ 707 بـاری متعلق به قرقیزسـتان که از بیشـکک عازم فـرودگاه پیام 
کرج بود، به اشـتباه در فرودگاه فتح به زمین نشسـت و خلبان نتوانسـت هواپیما را 
روی باند کنترل کند و سـانحه بار آمد. بعد گفتند از تعداد سرنشـینان خبری نداریم، 
بعـد اعالم شـد هواپیما متعلـق به ارتش بوده، بعد تصاویر نشـان مـی داد که هواپیما 
در یـک ویـال فـرود آمـده و ....هواپیمـا کـه اتوبـوس بین شـهری نیسـت که بیـن راه 
مسـافر سـوار یـا پیاده کند که حتـی اتوبوس ها هم لیسـت مسـافران را دارند. چطور 
ممکـن اسـت تـا سـاعاتی چند مشـخص نشـود که چنـد نفـر سرنشـین دارد؟ مگر 

ممکن اسـت در آسـمان مسـافر پیاده کرده باشـد که تعـداد را ندانید؟
 در همـه جـای دنیـا مـواردی از سـقوط هواپیمـا وجـود دارد، امـا ایـن اطالعـات ضد 
و نقیـض در مـورد مالکیـت آن شـگفت آور اسـت. ورود و خـروج هـر هواپیمایـی بـه 
آسـمان کشـور مشـخص اسـت، این هواپیما که ربوده نشـده بود که مسـیر آن یک 
بـاره عـوض شـده و مبـدا و مقصـد و مالکیت آن نامشـخص باشـد، دلیـل این همه 
سـکوت و انتشـار اطالعات غلط چیسـت؟ متوجه هسـتید که این نوع پراکنده گویی 
چـه صدمـه ای بـه اعتمـاد عمومی می زنـد؟ می دانید باعث می شـود حتی بـه اخبار 

واقعـی فردایتـان بی اعتمـاد شـوند و بگوینـد از کجا معلوم تکذیب نشـود؟
معمـوالً این جـور مواقـع می گویند باید »به منابع خبری رسـمی اسـتناد کـرد«. کدام 
منبـع خبـری؟ شـایعه وقتـی رخ ایجاد می شـود که اطالع رسـانی سـریع و شـفاف 
نباشـد. وقتـی منبع مشـخصی نیسـت کـه دقیـق و سـریع اطالعات بدهـد طبیعی 
اسـت که اخبار کذب و غیرواقع مشـتری پیدا می کنند.پیش از این هم در خصوص 
سـقوط هواپیمای سـمیرم، آتش گرفتن نفتکش سـانچی، ریزش معدن یورت و ... 
دههـا خبـر ضد و نقیض منتشـر شـد که حتی برخـی از آن را مقامات محلـی بر زبان 
راندنـد و بعید اسـت کسـی آنهـا را بابت نشـر اخبار غیر واقع بازخواسـت کرده باشـد.

اعتمـاد عمومـی خمیـرِ بازی نیسـت که هـر وقـت اراده کردیـم به آن شـکل دهیم و 
هـر وقـت نپسـندیدیم آن را از نـو خـراب کنیـم و باز بسـازیم. ما در مقابل انتشـار هر 
واژه ای مسـئولیم و نهادهای رسـمی مسـئول تر. اگر شـیوه اطالع رسـانی رسـانه های 
مخالـف را »خبیثانـه« می دانیم خوب اسـت گاهـی در آینه نگاه کنیـم و ببینیم نکند 
خـدای ناکـرده و اگـر نه همیشـه که گاهی»هرچه هسـت از قامت ناسـاز بـی اندام« 

خودمان باشـد!

با اعتماد عمومی بازی نکنیم
ادامه یادداشت


