
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان: محورهای جنوب استان نیازمند 
تقویت ایست بازرسی برای جلوگیری از قاچاق کاال و به ویژه قاچاق گندم است

رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان گفت:
 صادرات محصوالت کشاورزی
راهکار افزایش درآمد کشاورزان

 ۲۰۶ هکتار از مزارع عنبرآباد
به آبیاری تحت فشار مجهز شد

جاده های جنوب 
نیازمند ایست بازرسی

1۰7۶فوتی بر اثر تصادفات در استان
50 درصد این آمار متعلق به هفت شهر جنوبی است

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب:

مبارزه مکانیکی با گیاه لورانتوس 
در جنوب کلید خورد
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آغاز دوره چادر و آلونک نشینی 
در کرمان

به گفته سید علی گلسرخی فعال بخش مسکن تقاضا برای اجاره 
زمین های شخصی و محصور برای استقرار کانکس در آنها وجود دارد
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 خــرداد   29 چهارشــنبه         511 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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مرزبان فرهنگ 

ایران کیست؟
محمود اسعدی
یادداشت مهمان

»فرهنـگ«، سـیال، غیرسـاختارمند، رهـا و بی  مرز 
اسـت بـا این حـال مشـخصات و ویژگی  هـای هر 
فرهنـگ تقریبـًا مشـخص اسـت کـه آن را از دیگـر 

فرهنـگ  هـا متمایز مـی  کند.
منظـور از فرهنگ در سـه بعـد ارزش  ها و اعتقادات، 
احساسـات و عواطـف و خواسـته های یـک ملـت 
تبلـور مـی یابـد. حـال اگـر این ابعـاد مـورد هجمه 
یـا تعـرض قـرار گرفـت چـه کسـان یـا نهادهـا و 
سـازمان  هایی وظیفه دفـاع، پاسـداری و حمایت از 
آن را بـه عهـده دارنـد؟ در حـوزه فرهنـگ که شـعاع 
عمـل آن غیرملمـوس، ناپیـدا و درعین حال بسـیار 
مهم و اساسـی است چه کسانی پاسخگو هستند؟ 
وزارتخانـه  های مرتبـط مثل وزارت فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمی، علـوم، تبلیغـات و ... یا آحـاد مردم؟ مثال 
وقتـی فلیـم »بدون دخترم هرگز« سـاخته شـد به 
دلیـل تعـرض گسـتاخانه و واهـی موضـوع، تقریبًا 
مسـئولین و مـردم توأمان واکنش نشـان دادند. در 
مـوارد دیگـر مثـل فیلم 300 یـا مواردی کـه واقعیت 
تاریـخ و تمـدن اسـالم و ایـران قلـب می  شـود چه 

باید کـرد؟ مرزبانـان کیانند؟
اسـتاد محمدرضـا حکیمـی کتابـی تحـت عنـوان 
دیـن  حـوزه  در  جاویـد«  حماسـه  »مرزبانـان 
نوشـته اند. بـه زعـم ایشـان، علمـاء و روحانیـون 
شـاخص، مرزبانـان فرهنـگ انـد. در حـوزه تاریـخ 
آیـا مثالً »کتـاب خدمات متقابـل اسـالم و ایران«، 
مرزبنـدی مشـخص و قابل قبول ارائه کرده اسـت؟ 
چنـدی پیش »ریچـارد فرای« درگذشـت، او تقریبًا 
عمـر خویش را صـرف فرهنگ ایران کـرد، آخر عمر 
یک تقاضا داشـت: به خرج و هزینه خودم پیکرم را 
به ایران منتقل و در اصفهان دفن کنید! خواسـته ای 
کـه هرگز انجام نشـد. آیـا او مرزبان فرهنـگ ایران 
بود؟ به زعم مسـئولین فرهنگـی دوره های مختلف 
کـه از او به نیکی یاد کردند شـاید. امـا به باور برخی 
دیگـر او نـه فقـط مرزبـان فرهنگ نبود کـه متجاوز 
بـود! متولیـان فرهنـگ هنوز نحـوه برخورد بـا ایران 
 شناسـان و شـرق  شناسـان را به روشـنی مشخص 
نکـرده انـد آیـا »فـرای« بـا افـرادی چـون »برنـارد 

لوئیـس« برابرند؟
هلمـوت ریتـر آلمانی کـه عمرش را صرف شـناخت 
عرفـان ایرانـی کرد، چه؟ نیکلسـون که هجده سـال 
28 هزار بیت مثنوی را شـرح و تفسـیر کرد در کدام 
جبهـه قـرار می  گیـرد؟ ترجمه »کلمـن بارکس« که 
بیش از نیم میلیون نسـخه ترجمه اشعار مولوی در 
جهـان فروش داشـته و بـه زبان  هـای عمده جهان 
ترجمـه شـده، چگونـه؟ فیتـز جرالـد مترجـم آثـار 
خیـام، چه؟ ویلیـام چیتیک، جیمـز موریس، برت 
فراگنر، حسـن حنفـی و صدها شـخصیت دیگر...

به راسـتی چه کسانی بایسـتی خدمات و صدمات 
ایـن محققـان سـخت  کـوش را بررسـی و روشـن 
کننـد؟ ایـن پژوهشـگران فقـط از غـرب نیسـتند، 
بسـیاری ایران  شناسـان از شوروی سـابق و دنیای 
شـرق  انـد. ترجمـه  های آثـار فردوسـی و نظامی و 
حافـظ و سـعدی و عطـار و دیگـر بـزرگان فرهنگ 
اسـالم و ایـران  توسـط هـم اینـان انجـام شـده 
اسـت؟ از طرفـی هجـوم فرهنـگ بیگانـه -عمدتًا 
اسـت.  روزافـزون  هم چنـان  غـرب-  جانـب  از 
پاسـداری از فرهنـگ البتـه متفـاوت از مرزبانـی 
مرزهاسـت امـا سـاز و کار خـود را مـی  طلبـد و 
کشـورها هریـک بـه فراخـور حـال و مقام خـود به 
آن مبـادرت مـی  کننـد. مثالً فرانسـوی  هـا با وضع 
عـوارض سـخت بـر فیلم  هـای آمریکایـی و کمک 
بـه هنرمندان خود از فرهنـگ خویش حمایت می 
 کننـد و بـه نوعـی مانـع رشـد و گسـترش فرهنگ 
آمریکایی می  شـوند. اگرچه فرهنگ جغرافیا نمی 
 شناسـد اما خط مشـی ما برای حفاظـت از میراث 

فرهنگی مـان چیسـت؟

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب

استفاده از آب های تجدید پذیر در کرمان بیشتر از متوسط کشوری است

ــح کــرد:  مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای تصری
120 درصــد از آب هــای تجدیدپذیــر در اســتان 

اســتفاده مــی شــود کــه متوســط کشــور 85 درصــد 
ــن برداشــت هــای  ــوده و بخــش عمــده ای از ای ب

بــی رویــه مربــوط بــه چــاه هــای غیرمجــاز اســت.
ابراهیــم علیــزاده بیــان کــرد: اگــر بــه طــور متوســط 
129 میلیمتــر بارندگــی داشــته باشــیم 23 میلیــارد 
مترمکعــب آب حاصــل مــی شــود کــه نزدیــک بــه 
18 میلیــارد مترمکعــب آن تبخیــر شــده و 5 میلیارد 

مترمکعــب آب تجدیدپذیــر خواهیــم داشــت.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای تاکیــد کــرد: این 
ــه اگــر کشــوری  ــا مطــرح اســت ک مســئله در دنی
ــتفاده  ــر را اس ــد از آب تجدیدپذی ــر از 20 درص کمت
ــد  ــر ۴0 درص ــی دارد و اگ ــدار آب ــرایط پای ــد، ش کن

ــی دارد. ــل قبول ــد، شــرایط قاب مصــرف کن
ــر از  ــوری کمت ــر کش ــه اگ ــوان اینک ــن عن وی ضم
20 درصــد از آب تجدیدپذیــر را اســتفاده کنــد، 
شــرایط پایــدار آبــی دارد و اگــر ۴0 درصــد مصــرف 
کنــد، شــرایط قابــل قبولــی خواهــد داشــت افــزود: 
هــای  آب  از  درصــد   120 کرمــان  در  متاســفانه 

تجدیدپذیــر اســتفاده مــی کنیــم کــه متوســط 
کشــور 85 درصــد بــوده که بخــش عمــده ای از این 
برداشــت هــای بــی رویــه مربــوط بــه چــاه هــای 

ــت. ــاز اس غیرمج
علیــزاده ادامــه داد: اولویــت اول اســتان اقــدام 
بــرای مســدود کــردن چــاه هــای غیرمجــاز اســت 
کــه در ایــن راســتا بایــد چهــار اقــدام بــا هــم صورت 
ــای  ــاه ه ــردن چ ــدود ک ــامل مس ــه ش ــرد ک بگی
ــای هوشــمند، اصــالح و  ــاز، نصــب کنتوره غیرمج

ــرداری مــی شــود. ــره ب ــه هــای به ــل پروان تعدی
وی مــی گویــد: مســئوالن هــر ســه قــوه در زمینــه 
مســدود کــردن چــاه هــای غیرمجــاز بــا وزارت نیــرو 
ــد، در ســال 9۶ تعــداد یــک هــزار و  همــکاری دارن
539 حلقــه چــاه غیرمجــاز و ســال گذشــته یــک 
هــزار و ۶59 حلقــه مســدود شــده کــه آب مصرفــی 
ــون مترمکعــب  ــن چــاه هــا ســرجمع 125 میلی ای

ــه  ــردن ۷00 حلق ــرای امســال مســدود ک ــوده و ب ب
ــون 205  ــرای مــا مشــخص شــده کــه تاکن چــاه ب
حلقــه چــاه بــا 5 میلیــون مترمکعــب مصــرف آب 

مســدود شــده اســت.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای خاطرنشــان 
ــم  ــه شش ــان برنام ــتیم در پای ــف هس ــرد: مکل ک
توســعه میــزان برداشــت هــا را بــه آب قابــل برنامــه 
ــود از  ــی ش ــه م ــی ک ــی آب ــانیم، یعن ــزی برس ری
ــه شــرط  ــی برداشــت کــرد ب ســفره هــای زیرزمین

ــظ شــود. ــادل دشــت حف ــه تع اینک
ــب  ــون مترمکع ــون 900 میلی ــرد: اکن ــار ک وی اظه
ــه  ــان برنام ــا پای ــد ت ــه بای ــم ک ــی داری ــالن منف بی
هفتــم توســعه بایــد 1٫8 میلیــارد مترمکعــب 
برداشــت از ســفره هــای زیرزمینــی کاهــش پیــدا 

ــد. کن
ــا ســوم را در مســدود  ــه دوم ت ــت: رتب ــزاده گف علی
کــردن چــاه هــای غیرمجــاز در کشــور داریــم امــا 
در نصــب کنتورهــای هوشــمند بــه شــدت مشــکل 
داریــم کــه بایــد برنامــه ریــزی جــدی ومنظــم تری 

در ایــن راســتا در ســطح اســتان صــورت گیــرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای:

انتخاب گل گهر به عنوان شرکت برتِر پیشرو در بهره وری 

بهــره وری  جایــزه  همایــش  ششــمین  در 
ــدرو(  ــران )ایمی ــی ای ــع معدن ــادن و صنای مع
کــه بــا حضــور رییــس هیــات عامــل ایمیــدرو ، 

نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی و مدیــران 
و نماینــدگان صنایــع و معــادن ایــران در محــل 
همایــش هــای هتــل ارم برگــزار گردید شــرکت 

معدنــی و صنعتــی گل گهــر در ســال رونــق 
ــال  ــه س ــبت ب ــا نس ــه ارتق ــك پل ــا ي ــد ب تولی
قبــل،  موفــق بــه کســب عنــوان " پیشــروان ۴ 
ســتاره " گردیــد. ✅انتخــاب گل گهــر بــه عنــوان 

ــره وری  ــرِ پیشــرو در به شــرکت برت
بهــره وری  جایــزه  همایــش  ششــمین  در 
ــدرو(  ــران )ایمی ــی ای ــع معدن ــادن و صنای مع
کــه بــا حضــور رییــس هیــات عامــل ایمیــدرو ، 
نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی و مدیــران 
و نماینــدگان صنایــع و معــادن ایــران در محــل 
همایــش هــای هتــل ارم برگــزار گردید شــرکت 
معدنــی و صنعتــی گل گهــر در ســال رونــق 
ــال  ــه س ــبت ب ــا نس ــه ارتق ــك پل ــا ي ــد ب تولی
قبــل،  موفــق بــه کســب عنــوان " پیشــروان ۴ 

ــد. ــتاره " گردی س

سردار محمدرضا رفیعی -  دكتر عبدالرضا بامری

خبر تأسـف بار فقدان پـدر بزرگوارتان حاج حسـن امگزی 
بـزرگ فامیـل مـا را داغدار کـرد. مصیبـت وارده را بـه جنابعالی 
و بیـت معـزز صمیمانـه تسـلیت مـی گوییـم و از درگاه خداوند 
متعال برای ایشـان علـو درجات و برای عمـوم بازماندگان صبر و 

اجر مسـئلت مـی نمائیم.

جناب آقاي جعفر امگزي

26 تا 2846 تا 45

صاحبان محترم مشاغل )اشخاص حقیقی(
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بودیـد  خبرنـگار  هـم  شـما  اگـر  مطلـق-  محمـد 
می پرسـیدید  اهالـی  از  روسـتایی  در  مثـاًل  و 
ناراحتـی  نفـر  چنـد  یـا  معتادنـد  نفـر  چنـد  اینجـا 
چنـد  روسـتای شـما  در  اصـاًل  یـا  دارنـد  پوسـتی 
مختلـف  پاسـخ   32 حتمـًا  تحصیلکرده انـد،  نفـر 
می شـنیدید؛ از هیـچ کـس تـا همـه اهالـی. فـرد 
ریچـاردز جهانگـرد انگلیسـی کـه در اوایـل پهلـوی 
اول بـه ایـران آمـد و تقریبـًا از شـمال تـا جنـوب 
سـفرنامه اش  در  را گشـت،  غـرب  تـا  شـرق  از  و 
تعـداد  دربـاره  کرمـان  اهالـی  از  می نویسـد 
معتادان شـهر پرسـیدم اما هرکسـی پاسـخی داد.

بـرای  ریچـاردز  بی سـرانجام  کنـدوکاو  ایـن  در 
دریافـت پاسـخی دقیـق از تعـداد معتـادان، یکـی 
میلیـون  میلیـون  یعنـی  کـرور  کـرور  می گویـد 
پیـدا  نفـری  سـه  دو  بگـردی  می گویـد  یکـی  و 
می شـود  منکـر  ریشـه  از  یکـی  کـرد.  خواهـی 
باشـد  معتـادی  شـهر  ایـن  در  کال  و  حاشـا  کـه 
هـزار   250 غریـب  و  عجیـب  رقـم  بـه  یکـی  و 
دیوانگـی  مـرز  تـا  قصـه  و  می کنـد  اشـاره  نفـر 
می کنـد. پیـدا  ادامـه  فرنگـی  جهانگـرد  ایـن 

ریچـاردز و بسـیاری از جهانگـردان، از نـوع برخـورد 
ایرانیـان بـا عـدد و رقم و آمـار شـگفت زده اند و از 
آن باالتـر انعطـاف و سـیالیت زبـان فارسـی کـه به 
هر سـو تـاب برمی دارد و کمتر گزاره روشـنی در آن 
پیـدا می شـود. در زبـان فرانسـه یا انگلیسـی شـما 
دوسـت  را  طبیعـت  نـه،  یـا  می نوشـید  چایـی  یـا 
داریـد یـا نـه، پـول ناهـار را حسـاب می کنیـد یـا 
نـه امـا در زبـان فارسـی هـر گوینـده قـادر اسـت 
کنـد.  رفتـار  زبـان  بـا  می خواهـد  کـه  طـور  آن 
می توانیـد بگوییـد چایـی نمی نوشـم و معنـی اش 
ایـن باشـد کـه بـرای فنجانـی چـای حـال ندارید.

ایـن فرهنـگ از کجا می آیـد و تأثیـر آن در عملکرد 
سـازمان ها و نهادهـای اجتماعـی چیسـت؟ دکتـر 
می گویـد  جامعه شـناس  حسـینی  سیدحسـن 
بیـش از سـه دهـه اسـت کـه بـه ایـن سـؤال فکـر 
کـه  هسـتیم  زمـره کشـورهایی  در  »مـا  می کنـد: 
نداریـم  زمینـه ای  هیـچ  در  دقیقـی  آمـار  تنهـا  نـه 
بلکـه بـه وفـور آمـار ناصحیـح داریـم. درواقـع مـا 
بـه رو هسـتیم؛ یکـی نداشـتن  بـا دو مشـکل رو 
بـر  ناصحیـح.  آمـار  داشـتن  دوم  و  دقیـق  آمـار 
در  و  مـا  اداری  سیسـتم های  در  اسـاس  ایـن 
کار  مشـترکی  موضوعـات  روی  کـه  مراکـزی 
بـه  رو  مختلفـی  آمارهـای  بـا  اغلـب  می کننـد 
و  امـروز  مشـکل  مشـکل،  ایـن  و  می شـویم  رو 
دارد.« تاریخـی  ریشـه  یـک  بلکـه  نیسـت  دیـروز 

وی کـه دوره دکتـرای خـود را در فرانسـه گذرانـده 
می گویـد: »همیشـه بـرای مـن ایـن سـؤال وجـود 
بـه  توانسـته  چگونـه  دورکیـم  امیـل  کـه  داشـت 
نظریـه خودکشـی برسـد و در ایـن زمینـه کتابـی با 
همیـن عنـوان بنویسـد کـه برپایـه آمارهـای دقیـق 
در  قـرار شـد  اینکـه  تـا  اسـت  میدانـی  تحقیـق  و 
مهاجـرت کار  زمینـه  در  فرانسـه  یعنـی  او  کشـور 
کنـم. قاعدتـًا نیـاز بـه آمـار و ارقـام دقیـق داشـتم 
دیگـری  مراکـز  یـا  شـهرداری  بـه  می بایسـت  و 
مراجعـه می کـردم. آن وقـت بـود کـه تـازه متوجـه 
کتابـی  چنیـن  توانسـته  چگونـه  دورکیـم  شـدم 
جامعـه  مهـم  نظریـه  یـک  آن  دل  از  و  بنویسـد 
خـود  زمینـه کار  درمـورد  بیایـد.  بیـرون  شـناختی 
مـن یعنـی مهاجـرت، آمـار بسـیار دقیقـی حتی از 
ایـن آمـار کامـاًل  18 وجـود داشـت و  1۷ و  قـرن 
روشـن می کـرد چـه کسـی در چـه تاریخـی متولد 
شـده، کـی ازدواج کرده، کی از دنیـا رفته و...؟ من 
متوجـه شـدم اگـر ماهـم چنیـن آمـاری داشـتیم، 
بنویسـیم  خودکشـی  مثـل  کتابـی  می توانسـتیم 
و از دل آن یـک نظریـه علمـی بیـرون بکشـیم.«

چـرا مـا با عـدد و رقم تا ایـن اندازه مشـکل داریم 
آن هـم عـدد و رقمـی کـه نـه تنهـا در حـوزه تولیـد 
علـم بلکـه در حـوزه مدیریـت نیز موضوعـی حیاتی 
میـزان خسـارت های  از  دقیقـی  آمـار  آیـا  اسـت؟ 
سـیل به مناطـق مسـکونی و زمین های کشـاورزی 
داریـم؟ آیـا اختالفـی بیـن نهادهـای مختلـف در 
زمینـه معتـادان بـه مـواد مخدر یـا اقشـار زیر خط 
فقـر وجـود نـدارد؟ اینهـا را رهـا کنیـد اصـاًل معلوم 
اسـت تهـران چقـدر جمعیـت دارد؟ واقعیـت ایـن 
اسـت کـه مـا هنـوز دارای مرکـز آمـاری نشـده ایم 
زمینـه  هـر  در  دقیقـی  اطالعـات  بـا  بتوانیـم  کـه 
آلمـان شـما کافـی  در کشـور  برنامه ریـزی کنیـم. 
اسـت بـه اداره مالیـات یـا شـهرداری برویـد تـا به 
پرونـده تک تک افراد دسترسـی داشـته باشـید.«

از  دیگـر  یکـی  مخفـی  و  درونگـرا  معمـاری 
پنهـان  و  تاریخـی  ناامنـی  احسـاس  مصادیـق 
کـردن اطالعـات و داشته هاسـت. دیـواری بلنـد و 
تـرک خـورده بـه هـر بیننـده ای می گویـد چنـدان 
نمی شـود  پیـدا  بنـا  ایـن  در  دندان گیـری  چیـز 
عمـارت  درون  بـه  پـا  اسـت  درحالـی کـه کافـی 
ناشـناخته  و  عجیـب  دنیایـی  بـا  تـا  بگذاریـد 
تنهـا در  آیـا چنیـن روحیـه ای  امـا  مواجـه شـوید 
معمـاری یـا بـازی بـا اعـداد و ارقـام نمـود پیـدا 
می کنـد؟ الاقـل بـه گـواه جهانگـردان زبان فارسـی 
برخـوردار اسـت. از همیـن خصیصـه  نیـز درسـت 

مدیـر کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب 
اسـتان کرمان گفت:تعدادی از شـرکت های حمل و نقل 
در جنـوب کرمان کـه اقدام به صـدور بارنامه های صوری 
می کردنـد با رصـد اطالعاتی سـربازان گمنام امـام زمان 
)عـج( شناسـایی و پلمـب شـدند. بـه گزارش باشـگاه 
خبرنـگاران جوان  مسـعود جمیلـی مدیـر کل راهداری 
و حمـل و نقـل جـاده ای جنوب اسـتان کرمان با اشـاره 
بـه همکاری هـای ایـن اداره کل بـا مجموعـه سـربازان 
گمنـام امـام زمـان )عـج( در اداره اطالعـات جیرفـت 
و  تیزبینـی  جنوبـی کرمـان گفـت:  شهرسـتان های  و 
چشـمان بیدار ایـن مجموعه همیشـه در ماموریت های 
اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای در جنـوب 
اسـتان یاریگـر مـا بـوده اسـت.با اشـاره بـه همـکاری 
ایـن اداره کل در مـدت چنـد مـاه گذشـته بـا مجموعـه 
سـربازان گمنـام امـام زمان )عـج( در زمینـه پیگیری و 
جلوگیری از قاچاق سـوخت در شـبکه حمل و نقل بار و 
کاال با رصد های اطالعاتی و اسـتفاده از زیرسـاخت های 
الکترونیکـی ایـن اداره کل بـه تعـدادی از مجموعه های 
قانون گریز در حوزه حمل و نقل و شـرکت های متخلف 
در زمینه کمک در قاچاق سـوخت دسترسی پیدا کردند.

جمیلـی در طـرح شناسـایی شـرکت های متخلـف و 
راننـدگان قانـون گریز در قرار دادن کارت سـوخت خود به 
قاچاقچیـان سـوخت تصریح کـرد: حمل و نقـل روان و 
تامین زیرسـاخت های مناسـب حمل و نقلی از وظایف 
ذاتـی ایـن اداره کل اسـت کـه هرگونـه خلـل در حمل و 
نقـل جـاده ای سـبب بـروز صدمـات زیـادی بـه پیکـره 

تولیـد در همـه حوزه هـا خواهد شـد.

چرا مشکل آمار 
حل نمی شود؟

پلمب شرکت های 
متخلف حمل و نقل 

در جنوب کرمان 

خبر

خبر

جاده های جنوب 
نیازمند ایست بازرسی

رونق تولید با حفظ منابع آبی وخاکی 
و بیشترین بهره وری اقتصادی

6مجروح در محور
»کهنوج-جیرفت« 

دبیـر کمیسـیون مبارزه بـا قاچاق 
کاال و ارز اسـتان کرمـان بر تقویت 
ایست بازرسـی برای جلوگیری از 
قاچـاق کاال در محورهـای جنـوب 
اسـتان تاکیـد کـرد و گفـت: خـروج گنـدم از 
اسـتان و کشـور ممنوع شـده اسـت. به گزارش 
خبرگزاری تسـنیم از کرمان، ابراهیم شـهریاری 
صبـح امـروز در جلسـه شـورای پیشـگیری از 
وقـوع جـرم اسـتان کرمان که در سـالن شـهید 
بهشـتی دادگسـتری اسـتان برگـزار شـد اظهار 
داشـت: از قبـل از سـال هشـدارهای الزم بابت 
خریـد گنـدم و وجـود دالالن داده شـد. وی بـا 
کشـورهای همسـایه  از  افـرادی  اینکـه  بیـان 
اقـدام بـه خریـد گنـدم اسـتان می کردنـد کـه 
بالفاصلـه رصـد اطالعاتـی در ایـن حـوزه انجام 
شـد گفـت: در کرمان توانسـتیم جلـوی خروج 

گنـدم از اسـتان گرفتـه شـود و در حـال حاضر 
هیـچ  گندمی از اسـتان خـارج نمی شـود.دبیر 
کمیسـیون مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز اسـتان 
کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه محل هـای دپـوی 
گندم هـا شناسـایی می شـود و اجـازه خـروج 
گنـدم از اسـتان و کشـور داده نمی شـود افزود: 
آسـیب های آینـده خـروج گندم از کشـور اعالم 
شـده که می تواند به کشـور ضربه زیـادی بزند.

وی بـا بیان اینکه گندم از کاالهای اسـتراتژیک 
اسـت و باید با دالالن برخورد قاطع شـود گفت: 
شـرکت غلـه در حال خریـد گندم اسـت و باید 
از ایـن طریـق خریـد گندم انجـام شـود.وی با 
اشـاره بـه ضـرورت جلوگیـری از قاچـاق گنـدم 
در اسـتان بیـان کـرد: محورهای جنوب اسـتان 
نیازمند تقویت ایسـت بازرسـی برای جلوگیری 

از قاچـاق کاال و به ویـژه قاچـاق گنـدم اسـت.

رییس سـازمان جهاد کشـاورزی 
بـرای  گفـت:  کرمـان  جنـوب 
کشـاورزی  طـرح   2۶ افتتـاح 
میلیـارد   88 بـر  بالـغ  اعتبـاری 
ریـال هزینه شـده که اجرای آن هـا گامی موثر 
بـرای مقابله با خشکسـالی، افزایـش راندمان 
آبیـاری و تسـهیل عملیـات زراعـی اسـت. بـه 
گـزارش خبرنـگار گـروه اسـتان های باشـگاه 
خبرنـگاران جـوان از کرمـان، سـعید برخـوری 
جنـوب  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
کرمـان گفـت: یکـی از اهـداف ما رونـق تولید 
بـا حفـظ منابع آبـی وخاکی و بیشـترین بهره 
وری اقتصـادی اسـت.به همین منظـور اجرای 
سیسـتم های نویـن آبیـاری ، تولیـد شـیر و 
گوشـت، افزایـش سـطح گلخانـه هـا، تغییـر 
الگوی کاشـت به سـمت محصوالت اقتصادی 

و کـم آب بـا پیشـرفت مطلوبـی همـراه بـوده 
اسـت.برخوری گفت: در همین راستا از ابتدای 
سـال 98 تاکنـون، سیسـتم های آبیاری تحت 
اراضـی کشـاورزی  از  هکتـار  در ۴85  فشـار 
درشهرسـتان کهنـوج انجـام و تحویـل موقـت 
شـده اسـت..طرح های قابـل توجهـی نیـز در 
حـوزه گلخانـه هـا، صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی 
نیـز در حـال اجراسـت کـه در پاییز و زمسـتان 
امسـال بـه بهـره بـرداری خواهنـد رسـید.وی 
بـا بیـان اینکـه کشـاورزان در جنـوب کرمان به 
آبیـاری تحت فشـار و توسـعه گلخانه هـا روی 
آورده انـد گفت:ایـن خودمی طلبد که مجموعه 
جهاد کشـاورزی خدمات و مشـاوره بیشـتری 
بـه کشـاورزان بدهنـد و در کنـار آن ها باشـد تا 
رونق تولید و توسـعه کشـاورزی در این منطقه 

بـروز و کار آمـد باشـد.

خبرگــزاری پلیــس- فرمانــده 
ــر  انتظامی"کهنوج"گفــت: دراث
دســتگاه  یــک  واژگونــی 
درمحور"کهنــوج- خــودرو 

شــدند.  مجــروح  نفــر  بندرعبــاس"۶ 
ســرهنگ "شــاهپور بهرامــی" در گفــت 
خبــری  پایــگاه  خبرنــگار  بــا  وگــو 
پلیــس در تشــریح ایــن خبــر، گفــت: 
در پــی دریافــت خبــری مبنــی بــر وقــوع 
"کهنــوج-  محــور  در  رانندگــي  حادثــه 
بندرعبــاس" بالفاصلــه مامــوران جهــت 
اعالمــی  محــل  بــه  موضــوع  بررســی 
اعــزام شــدند.وی افــزود: بــا حضــور 
مامــوران در محــل حادثــه مشــخص شــد 
ــا ۶ نفــر  یــک دســتگاه خــودرو ســمند ب
ــون  ــرف و واژگ ــاده منح ــین از ج سرنش

ــت. ــده اس ش
در  داشــت:  بیــان  بهرامــی  ســرهنگ 
سرنشــینان  از  نفــر   ۶ حادثــه  ایــن 
ــه  خــودرو مجــروح و توســط اورژانــس ب
ــل  ــوج منتق ــن کهن بیمارســتان 12 فروردی
شهرســتان  انتظامــی  شــدند.فرمانده 
کهنــوج بــا بیــان اینکــه علــت ایــن حادثــه 
از ســوی کارشناســان پلیــس در حــال 
بررســی مــی باشــد از راننــدگان خواســت 
از اقداماتــی نظيــر ســرعت غیــر مطمئنــه، 
ــا  ــردن ب ــت ك ــورد، صحب ــی م ــبقت ب س
اقداماتــي كــه  ديگــر  و  تلفــن همــراه 
ــه  ــي و عــدم توجــه ب باعــث حــواس پرت
ــرده و  ــز ک ــده مــي شــود، پرهي ــو رانن جل
ــا رعايــت مقــررات رانندگــي از حــوادث  ب

دلخــراش جلوگيــری کننــد.

رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب اسـتان کرمـان 
گفـت: عمومـا در جنـوب اسـتان محصـول خـارج از فصـل 
بـا کیفیـت تولیـد مـی شـود و در حـال حاضـر بـه دنبـال 
صـادرات ایـن محصـول هسـتیم تا به بـازار هدف برسـد و 
کشـاورز بتوانـد محصـول خـود را بـا قیمـت بـاال بفروشـد.

بـه گـزارش شـبکه اطـالع رسـانی راه دانـا؛ سـعید برخوری 
رییـس سـازمان جهاد کشـاورزی جنـوب اسـتان کرمان در 
ارتبـاط بـا سـهم کـم کشـاورزان از فـروش محصـوالت در 
گفتگویـی بـا خبرنـگار راه آرمـان اظهـار داشـت: از زمانـی 
کـه صـدور مجوزهـای صـادرات انجـام مـی شـود در تالش 
هسـتیم محصـوالت کشـاورزان را صـادر کنیـم و بـا توجـه 
بـه همیـن امـر در سـال گذشـته بـه نسـبت سـال های قبل 
فـروش محصـوالت بهتـر بـود.وی عنـوان کـرد: آنچـه که در 
جنـوب کرمـان اتفـاق مـی افتـد بـا توجـه بـه میـزان تولید 
محصـوالت کـه حـدود ۴ میلیـون تـن در سـال مـی باشـد 
بـرای حمـل و نقـل آن مسـائل و مشـکالتی وجـود دارد.

رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب اسـتان کرمـان 
دارد  بیشـتری  درآمـد  هایـی کـه کشـاورز  سـال  افـزود: 
امـا در سـال  را پرداخـت مـی کنـد  هزینـه حمـل و نقـل 
هـای قبـل ایـن هزینـه پرداخـت نمـی شـد و یـا بـا تاخیر 
بسـیار پرداخـت مـی کردند.برخوری تصریح کـرد: در جنوب 
کرمـان کشـاورزی عمدتـا کشـت وابسـته بـه آب هـای زیر 
زمینـی اسـت بـه همیـن دلیـل بارندگـی هـای اخیـر تاثیـر 
چندانـی بـر ایـن سـفره هـا نداشـت و ایـن بارندگـی ها بر 
روی آن دسـته از محصـوالت کشـاورزی اثـر دارد کـه با دیم 
کشـت مـی شـوند.وی ادامـه داد: مـی تـوان گفـت بـرای 
محصوالتـی از قبیـل گنـدم ایـن بارندگی ها حکـم آبیاری را 

دارد و تغذیـه کننـده سـفره هـای زیـر زمینی آب محسـوب 
شـود. نمی 
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رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب اسـتان کرمـان 
توضیـح داد: عمومـا در جنـوب اسـتان محصـول خـارج از 
فصـل بـا کیفیـت تولیـد مـی شـود و در حـال حاضـر بـه 
دنبـال صـادرات ایـن محصـول هسـتیم تـا بـه بـازار هدف 
برسـد و کشـاورز بتوانـد محصـول خـود را بـا قیمـت بـاال 
بفروشـد چـرا کـه هزینـه هـای تولیـد زیـاد اسـت و عالوه 
بـر آن هـم بتوانـد درآمـدی داشـته باشـد.برخوری یـادآور 
شـد: در بحـث صـادرات هم بـه اصـالح زیر سـاخت هایی 
نقـل  و  نقـل هوایـی و حمـل  و  ، حمـل  از قبیـل گمـرک 
ریلـی نیـاز داریـم البتـه حمـل و نقـل ریلـی از سـال قبـل 
کلنـگ زنی شـده اسـت و امیدواریـم در آینـده ای نزدیک 
نقـل  و  حمـل  بحـث  در  افـزود:  شـود.وی  بهره بـرداری 
هوایـی اقداماتـی صـورت گرفتـه و بـا حـل شـدن مشـکل 
گمـرک بـه دنبـال صـادرات بیشـتر محصـوالت کشـاورزی 

در جنـوب کرمـان هسـتیم.

ایجاد منطقه آزاد کشـاورزی در جنوب 
استان راهگشای صادرات محصوالت 

کشاورزی
رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب اسـتان کرمـان 
در  و  اسـت  پیگیـری  حـال  در  آنچـه  البتـه  بیـان کـرد: 
تالشـیم تـا بتوانیـم آن را انجـام دهیـم ایجـاد یـک منطقه 
آزاد کشـاورزی اسـت تـا کشـاورزان بتواننـد بـه راحتـی بـا 

نهـاد هـای خارجـی کشـاورزی بـدون تشـریفات و گمـرک 
ایـن  ایجـاد  تشـریح کـرد:  کنند.برخـوری  برقـرار  ارتبـاط 
منطقـه مـی توانـد کمـک بزرگـی بـه ما کنـد تـا محصوالت 
کشـاورزان کـه عمدتـا درجـه یـک و ارگانیـک هسـتند بـه 

خـارج از کشـور صـادر شـوند.

حمله ملخ ها در جنوب اسـتان خسارتی 
نکرد ایجاد 

وی گفـت: هجـوم ملـخ هـا بـه جنـوب اسـتان تـا کنـون 
خسـارتی را دربرنداشـته و هجـوم ملـخ هـا کنتـرل شـده 
از  هـا  ملـخ  از  اواخـر دسـته هـای جدیـدی  ایـن  اسـت 
خـارج از کشـور وارد شـده انـد و در مناطق هم مرز اسـتان 
هرمـزگان شـامل منوجـان، قلعـه گنـج و بخشـی از کهنوج 

شناسـایی شـده و از بیـن رفته انـد.
ملـخ هـا بعـد از ورود بـه یـک منطقـه بالفاصله شناسـایی 
شـده و بـا اسـتفاده از هواپیمـای سـم پـاش از بیـن مـی 
رونـد ، همـکاران مـا از غالبـا از سـاعت 23 الـی ۴ صبـح 

سـم پاشـی در ایـن مناطـق را انجـام مـی دهنـد.

 به دنبال طرح احتمال حذف ارز ۴200 تومانی، سـوال اساسـی 
آن اسـت کـه باحذف این ارز، سـهم ماهانه هر یارانـه بگیر از 1۴ 
میلیـارد دالر تخصیصـی کاالهـای اساسـی، چقدر خواهد شـد؛ 
سـهمی کـه با احتسـاب دالر نیمایی و آزاد رقمی بیـن 135 هزار 
تـا 181 هـزار تومـان خواهـد شـد.به گزارش تسـنیم، صبـح روز 
گذشـته امیـر باقـری نماینـده سـتاد اقتصادی سـران سـه قوه 
در جلسـه شـورای راهبـردی توسـعه تجـارت، از تصمیـم گیری 
رئیـس جمهـور بـرای تغییر راه سیاسـت ارزی کشـور خبـر داد؛ 
تصمیمـی کـه بر اسـاس آن یا سیاسـت فعلی بـه کارش ادامه 
می دهـد یا باید بـا ارز ۴200 تومانی خداحافظی کنیم.سیاسـت 
ارزی فعلـی دولـت و شـکل گیـری ارز ۴200 تومانـی از اواخـر 
فروردیـن سـال گذشـته کلیـد خـورد و گرچـه از همـان زمـان با 
انتقاداتی جدی از سـوی کارشناسـان و فعاالن اقتصادی مواجه 
بـود ولـی دولـت در طول بیش از یکسـال گذشـته ترجیـح داد، 
علی رغم عدم موفقیت این سیاسـت در دسـتیابی به اهدافش 
و حتـی خسـارت هایی کـه این سیاسـت بـه منابع ارزی کشـور 
وارد کـرد، ایـن سیاسـت را ادامـه دهـد ولـی بـه نظـر می رسـد 
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ایـن روزهـا  بهـا و رهـن خانـه  اجـاره  رویـه  بـی  افزایـش 
بـه یکـی از دردسـرهای عجیـب اجـاره نشـین هـا تبدیـل 
دهنـد  مـی  ترجیـح  مـردم  از  بسـیاری  بطوریکـه  شـده 
گزینـه هـای جایگزیـن بـا هزینـه کمتـر را انتخـاب کننـد.

مهـر – چنـد روزی اسـت خبـری در خصـوص چـادر نشـین 
در  هـا  نشـین  اجـاره  از  برخـی  نشـین شـدن  و کانکـس 
بـه  دسـت  اجتماعـی  شـبکه های  و  رسـانه ها  در  کرمـان 
دسـت مـی چرخـد، شـاید در نـگاه اول ایـن خبـر تعجـب 
برانگیـز باشـد هـر چنـد کـه فراوانـی آلونـک نشـینی، چـادر 
نشـینی و کانکـس نشـینی در کرمـان آن قدرهـا هـم بـاال 
نیسـت امـا هسـتند افـرادی کـه سالهاسـت در آلونـک در 
می کننـد. زندگـی  کرمـان  شـهر  حاشـیه ای  شـهرک های 

اگـر جسـتجوی کوتاهـی در فضـای مجـازی انجـام دهیـد 
عکـس و خبرهـای متعدد از آلونک نشـینی در شـهرک های 
حاشـیه ای شـهر کرمـان را می توان مشـاهده کرد و اگـر پا را 
فراتـر بگذاریـد و در دنیـای واقعـی دنبـال این افـراد بگردید 
زمـان زیـادی را بـرای پیـدا کردنشـان نبایـد صـرف کنیـد، 
هـر چنـد تعدادشـان آن قدرهـا نیسـت کـه بتـوان بـه بخش 
بزرگـی از جامعـه آنهـا را تسـری داد امـا در دنیـای واقعـی 
هـم وجـو دارنـد، بسـیاری از آنهـا آبرومنـد هسـتند و بـرای 
نجـات از بـی خانمانی اقـدام به آلونک نشـینی و یا کانکس 
نشـینی در حواشـی و شـهرک های اطـراف کرمـان می کنند.

می توان نمونه هایی از این سـازه ها را مجاور شـهرک صنعتی، 
شـهرک سـیدی و شـهرک های دیگر اطراف کرمان مشـاهده 
کـرد. بررسـی میدانـی در مشـاور امالکی های کرمـان از رکود 

مجـدد در زمینـه خرید فـروش خانه و زمیـن در کرمان خبر 
می دهـد امـا هنوز بازار اجاره و رهن خانه داغ اسـت، دلیلش 
هـم وجـود هـزاران متقاضـی فاقـد خانـه در کرمـان اسـت.

اجاره ها افزایش یافته و مردم توان 
پرداخت ندارند

از  یکـی  در  اسـت کـه  مسـکن  فعـاالن  از  یکـی  محمـد 
در  می گویـد:  و  می کنـد  کار  امالکی هـای کرمـان  مشـاور 
سـال جـاری شـاید در طـول یـک مـاه یـک معاملـه خریـد 
بخواهـد  دلتـان  تـا  امـا  نداده ایـم  انجـام  را  فـروش  و 

ارزان  خانـه  دنبـال  کـه  داریـم  خانـه  اجـاره  متقاضـی 
هسـتند. نـرخ اجـاره بهـا در کرمـان در برخـی مناطـق ۶0 و 
در برخـی مناطـق تـا 90 درصـد افزایـش یافتـه اسـت و این 
رونـد بسـته بـه مکانـی اسـت کـه خانـه در آن وجـود دارد.

وی ادامـه داد: اجـاره نشـینی های زیـادی هسـتند که دیگر 
تـوان زندگـی در خانه هایـی کـه سـال قبـل اجـاره کرده انـد 
را نـدارد و بـه اجبـار بـه محله هـای ارزان تـر کـوچ می کننـد.

هزینه هـای  تـورم  یافتـه،  افزایـش  اجاره هـا  گفـت:  وی 
زندگـی را نیـز افزایـش داده اسـت امـا درآمـد مـردم ماننـد 
قبـل اسـت همیـن مسـاله عمـاًل موجـب شـده جابجایـی 
در خانه هـای اسـتیجاری افزایـش یابـد. علـی یکـی دیگـر 
از  بعـد  می گویـد:  اسـت کـه  مسـکن  بخـش  فعـاالن  از 
اینکـه سـود بانکـی کاهـش یافـت و برخـی از صندوق هـا 
دنبـال  بـه  دیگـر  نیـز ورشکسـت شـدند صاحـب خانه هـا 
دریافـت رهـن نیسـتند و همه سـعی می کنند با اجـاره دادن 
خانه هـا درآمـد مطمئن و بیشـتری کسـب کننـد.وی افزود: 
آمـار رونـد اجاره هـا و جابجایـی اجـاره نشـین هـا از مناطـق 
بـاالی شـهر به شـهرک های اطـراف و کاهش تـوان پرداخت 
کرایـه خانـه طـی سـه مـاه اخیر کامـاًل قابـل احصاء اسـت.

هـر چنـد اپلیکشـین هـای فضـای مجـازی یکـی از دالیـل 
افزایـش قیمـت اجـاره بهـا و قیمت مسـکن در شـهر کرمان 
محسـوب می شـوند امـا به هر روی یکـی از تاثیرگذار ترین و 
پـر مراجعـه تریـن مرجع ها در زمینه اجاره مسـکن هسـتند.

بـه  می تـوان  نیـز  مجـازی  فضـای  در  سـاده  گـذری  بـا 
افزایـش بـی رویـه قیمـت اجـاره بهـا در کرمـان پـی بـرد و 
در چنیـن شـرایطی بـرای حمایـت از مسـتاجران بـه جـای 
پـاک کـردن صـورت مسـاله مسـووالن مربـوط بایـد زمینـه 
کننـد. مهیـا  بهـا  اجـاره  نرخ هـای  سـاماندهی  بـرای  را 

موارد کانکس، چادر و آلونک نشینی 
در کرمان وجود دارد

احمـد عراقـی یکـی از عرضـه کننـدگان مسـکن در کرمـان 
اسـت کـه می گویـد: بنـده سـال گذشـته واحـد مسـکونی 
اجـاره  تومـان  هـزار   ۴00 و  رهـن  میلیـون   20 را  آپارتمانـی 
تومـان  هـزار   50 را  کرایـه  جـاری  سـال  در  بـودم  داده 
زیـاد کـردم؛ بـا وجـود اینکـه بازدیـد از خانـه زیـاد اسـت 
نشـان  ایـن  نـدارد،  را  کرایـه  پرداخـت  تـوان  امـا کسـی 
اسـت. یافتـه  کاهـش  مـردم  مالـی  تـوان  کـه  می دهـد 

وی گفـت: در برخـی مـوارد اجاره هـا نیـز افزایـش یافتـه و 
ایـن امـر قابـل کتمـان نیسـت امـا یـک سـوال را می تـوان 
مطـرح کـرد آیـا بـا توجـه بـه تـورم باالیـی کـه در جامعـه 
بایـد  مسـلمًا  بمانـد؟  ثابـت  بهـا  اجـاره  بایـد  دارد  وجـود 
انصـاف رعایـت شـود به خصـوص در زمینه اجـاره واحدهای 

هسـتیم. قیمـت  بی رویـه  رشـد  یـک  شـاهد  تجـاری 
هـر چنـد کانکس و چـادر نشـینی در کرمان شـاید پدیده ای 
همـه گیـر نباشـد امـا بـه گفتـه سـید علـی گلسـرخی فعال 
اجـاره زمین هـای شـخصی  بـرای  تقاضـا  بخـش مسـکن 
دارد. وجـود  آنهـا  در  کانکـس  اسـتقرار  بـرای  محصـور  و 

حذف صورت مساله چاره ساز نیست
وی اظهارداشـت: اینکـه مـا صورت مسـاله را بـه کلی حذف 
کنیـم چـاره کار نیسـت، آیـا در سـال 90 و 91 مسـووالن 
کرمـان از آلونـک نشـینی در حاشـیه شـهر خبـر ندادنـد؟ 
هنـوز هـم در جاهایی مانند شـهرک سـیدی شـاهد آلونک 

به گفته سید علی گلسرخی فعال بخش مسکن تقاضا برای اجاره زمین های شخصی و محصور برای استقرار کانکس در آنها وجود دارد

آغاز دوره چادر و آلونک نشینی در کرمان 

چند روزی اسـت خبری در خصوص چادر نشـین و کانکس نشـین شـدن برخی از اجاره نشـین ها در کرمان در رسـانه ها 
و شـبکه های اجتماعی دسـت به دسـت می چرخد، شـاید در نـگاه اول این خبر تعجب برانگیز باشـد هر چنـد که فراوانی 
آلونـک نشـینی، چـادر نشـینی و کانکـس نشـینی در کرمـان آن قدرها هم باال نیسـت اما هسـتند افرادی که سالهاسـت 
در آلونـک در شـهرک های حاشـیه ای شـهر کرمان زندگـی می کنند.اگر جسـتجوی کوتاهی در فضای مجـازی انجام دهید 
عکـس و خبرهـای متعـدد از آلونک نشـینی در شـهرک های حاشـیه ای شـهر کرمـان را می توان مشـاهده کرد و اگـر پا را 
فراتـر بگذاریـد و در دنیـای واقعـی دنبـال ایـن افـراد بگردید زمان زیـادی را بـرای پیدا کردنشـان نباید صـرف کنید، هر 
چنـد تعدادشـان آن قدرها نیسـت که بتـوان به بخش بزرگـی از جامعه آنها را تسـری داد اما در دنیـای واقعی هم وجود 

دارند، بسـیاری از آنها آبرومند هسـتند.

گلسـرخی گفـت: بنـده عضـو سـاده اتحادیـه 
بـازار  مشـاوران امـاک کرمـان هسـتم و در 
حضـور دارم؛ کاهـش تـوان اجـاره نشـینها در 
مشـهود  کامـًا  بهـا  اجـاره  تامیـن  خصـوص 
اسـت، نـرخ اجـاره نسـبت بـه سـال گذشـته 
بـه وضـوح افزایـش یافتـه اسـت و بسـیاری 
ندارنـد.  را  از مـردم تـوان تمدیـد قراردادهـا 
مـوارد  کـه  حالـی  در  اسـت  ایـن  مـن  وال 
واضحـی از آلونـک نشـینی، کانکس نشـینی و 
چـادر نشـینی در کرمـان وجـود دارد و مردم 
گاه بـرای تامیـن مسـکن مجبـور شـده اند بـه 
مراجعـه کننـد،. اطـراف کرمـان  شـهرک های 

گزارش
کاغذ  وطن

ن
الی

 آن
س

قد
س: 

عک



1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4   
3پیامک شــما را درباره ایــن صفحه می خوانیم  سال سوم | شماره پیاپی 511

چهارشنبه  29 خرداد 1398 کاغذ جنوب

روزنامه های دیروز

آگهی فقدان سند مالکیت
چون آقای گل محمد دلیری مالک ششـدانگ پالک ۷۷فرعی از 1۶- 
اصلی واقع در بخش۴5کرمان با ارائه دو برگ شـهادت شـهود تصدیق 
شـده ادعـا واعـالم نموده اصل سـند مالکیت پـالک اخیرالذکر که قبال 
ذیـل ثبـت 3035۷ صفحـه 508دفتر1۶8 امالک محلی جیرفت صادر وتسـلیم شـده 
اسـت بعلـت جابجای مفقود گردیـده واز این اداره تقاضای صدورسـند مالکیت المثنی 
پـالک فـوق را نمـوده لذا بنـا به درخواسـت نامبرده وبرحسـب دسـتورتبصره یک ماده 
120آییـن نامـه – قانـون ثبت مراتـب در یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شـخص یا 

اشـخاصی مدعـی انجام معامله نسـبت به ملـک مرقوم ویا وجود اصل سـند مالکیت 
مـورد ادعـا نـزد خود می باشـند از تاریخ انتشـار آگهـی )یک نوبت اسـت (ظرف مدت 
10روز مراتـب را بـا ارائـه اصـل سـند مالکیـت یا سـند معامله کتبا بـه اداره ثبت اسـناد 
وامـالک شهرسـتان جیرفـت اعالم نمایند بدیهی اسـت پـس از انقضـای مهلت مقرر 
در آگهـی )10روز(هیچگونـه ادعایـی از هیچکـس مسـموع نخواهد بود وایـن اداره وفق 
ضوابـط و مقـررات نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت المثنی بنـام مالک اقـدام خواهد 

نمـود .ضمنا بنفع مرجع قضایی در بازداشـت اسـت .
جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد اماک جیرفت – م الف :161

آگهی فقدان سند مالکیت:
نظر به اینکه ورثه مرحوم آقای محمدسـعید / سـعيدنيا فرزند مسـیح 
هللا شـماره شناسـنامه150 تاریـخ تولـد 08/0۶/132۶ دارای شـماره ملی 
30۷09091۶۷ مالـک ششـدانگ پـالک 1۴1۶9 فرعـی از 1۷83 اصلـی 
بخـش 3 کرمـان موضوع سـند مالكيت اصلي بشـماره چاپی 3۴0۶1۶ سـری ب سـال 
90 کـه در صفحـه ۴۶ دفتـر امـالک جلـد 293 ذیل شـماره۷1۶3صادر و تسـلیم گردیده 
ضمن تسـلیم دو برگ استشـهاد محلی تصدیق امضا شـده مدعی اسـت سند مالکیت 
پـالک مزبـور بعلـت جابجایـی مفقـود و در خواسـت سـند مالکیـت المثنی نمـوده لذا 
باسـتناد اصـالح تبصـره یـک اصالحی مـاده 120 آئیـن نامه قانـون ثبت مراتـب در یک 
نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعـی انجام معامله 
نسـبت بـه ملـک فـوق الذکـر با وجـود سـند مالکیت نـزد خود می باشـد ظـرف مدت 
ده روز پـس از انتشـار آگهـی بـه اداره ثبت شهرسـتان کرمـان مراجعه و اعتـراض خود را 
ضمـن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نمایند در غیر ایـن صورت پس 

از مـدت مذکـور نسـبت بـه صدور سـند مالکیت المثنـی اقدام خواهد شـد.
تاريخ انتشار: 98/3/29

رونوشت ستاد اجرایی فرمان امام محمودمهدی زاده رئیس ثبت اسناد و اماک
 منطقه 2 کرمان م.الف 414

آگهی فقدان سند مالکیت:
نظـر بـه اینکـه آقای محمـد على توحيـدی وکیل شـرکت خانه سـازی 
ایـران شـماره ثبـت تاریـخ ثبـت دارای شـماره ملـی 108۶1۶۶۶95ملک 
ششـدانگ پـالک 2۶92 فرعی از 29۷۶ اصلی بخـش 3 کرمان موضوع 
سـند مالکیـت اصلـي بشـماره چاپـی 55۷800سـری الـف سـال 90 کـه در صفحـه 
58۴دفتـر امـالک جلـد 3۷۶ذیل شـماره 91193 صادر و تسـلیم گردیده ضمن تسـلیم 
دو برگ استشـهاد محلی تصدیق امضا شـده مدعی اسـت سـند مالکیت پالک مزبور 
بعلـت نامعلـوم مفقود و در خواسـت سـند مالکیـت المثنی نمـوده لذا باسـتناد اصالح 
تبصـره یـک اصالحـی مـاده 120 آئیـن نامـه قانون ثبـت مراتب در یـک نوبـت در تاریخ 
منـدرج در ذیـل آگهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت به ملک 
فوق الذکر با وجود سـند مالکیت نزد خود می باشـد ظرف مدت ده روز پس از انتشـار 
آگهـی بـه اداره ثبـت شهرسـتان کرمان مراجعه و اعتـراض خود را ضمن ارائه اصل سـند 
مالکیـت یا سـند معامله تسـلیم نمایند در غیر ایـن صورت پس از مدت مذکور نسـبت 

بـه صدور سـند مالکیت المثنـی اقدام خواهد شـد.
تاريخ انتشار: 98/3/29

رونوشت ستاد اجرایی فرمان امام محمودمهدی زاده رئیس ثبت اسناد و اماک
 منطقه 2 کرمان م.الف 415

بحران کم آبی را جدی بگیریم
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مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمان 
از مبـارزه مکانیکـی بـا گیـاه نیمـه انگلـی لورانتـوس 
هفـت  سـطح  در  مبـارزه  ایـن  گفـت:  و  داد  خبـر 
شهرسـتان جنوبـی این اسـتان در حال انجام اسـت. 
محمدحسـن کردسـتانی در گفـت و گـو بـا خبرنـگار 
ایرنـا افـزود: مبـارزه مکانیکـی بـا گیـاه نیمـه َانگلـی 
لورانتـوس و مقابله با خسـارات ناشـی از آفت تشـی 
در سـطح بیـش از سـه هـزار و ۴00 هکتـار از جنـگل 
هـای جنـوب کرمـان بـا اعتبـار پنـج میلیـارد و ۴۴0 
میلیـون ریـال آغـاز شـده اسـت.وی از آغـاز عملیات 
اجرایـی طـرح هـای حـوزه معاونـت حفاظـت و امور 
اراضـی بـا اعتبـار 20 میلیـارد ریـال از محـل اعتبارات 
صنـدوق توسـعه ملـی سـال جـاری خبـر داد و اظهار 
ویـژه  عنایـات  راسـتای  در  هـا  ایـن طـرح  داشـت: 
مقـام معظـم رهبـری بـه امـر حفاظـت و حمایـت 
یافتـه  اختصـاص  طبیعـی  منابـع  هـای  عرصـه  از 
اسـت.وی تصریـح کـرد: طـرح هـای حـوزه معاونت 
حفاظـت و امـور اراضـی شـامل گیاه پزشـکی، اجرای 
کمربنـد حفاظتـی و تغییـر الگـوی مصـرف سـوخت 
اسـت.مدیرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب 
کرمـان گفـت: اجـرای طـرح هـای گیاهپزشـکی در 
قالـب پیـش آگاهـی، پیشـگیری و کنتـرل آفـات و 
بیماری هـای جنگلـی و مرتعی اسـت.هدف از اجرای 
طـرح هـای کمربنـد حفاظتـی در واقـع شناسـایی و 
تفکیـک اراضـی ملـی از مسـتثنیات قانونـی مـردم و 
بـه تبـع آن جلوگیـری از تجـاوز و تصـرف اراضی ملی 

و عرصـه هـای منابـع طبیعـی اسـت.

مبارزه مکانیکی با گیاه 
لورانتوس در جنوب 

کلید خورد

خبر

6مجروح در محور
»کهنوج-جیرفت« 

206 هکتار از مزارع عنبرآباد 
به آبیاری تحت فشار مجهز شد 

خطر حذف لبنیات 
از سفره مردم جدی شد

ــت. ــده اس ش
در  داشــت:  بیــان  بهرامــی  ســرهنگ 
سرنشــینان  از  نفــر   ۶ حادثــه  ایــن 
ــه  خــودرو مجــروح و توســط اورژانــس ب
ــل  ــوج منتق ــن کهن بیمارســتان 12 فروردی
شهرســتان  انتظامــی  شــدند.فرمانده 
کهنــوج بــا بیــان اینکــه علــت ایــن حادثــه 
از ســوی کارشناســان پلیــس در حــال 
بررســی مــی باشــد از راننــدگان خواســت 
از اقداماتــی نظيــر ســرعت غیــر مطمئنــه، 
ــا  ــردن ب ــت ك ــورد، صحب ــی م ــبقت ب س
اقداماتــي كــه  ديگــر  و  تلفــن همــراه 
ــه  ــي و عــدم توجــه ب باعــث حــواس پرت
ــرده و  ــز ک ــده مــي شــود، پرهي ــو رانن جل
ــا رعايــت مقــررات رانندگــي از حــوادث  ب

دلخــراش جلوگيــری کننــد.

سرپرســت فرمانــداری عنبرآبــاد 
بــاغ  از  از تجهیــز 20۶ هکتــار 
ــتان  ــن شهرس ــزارع ای ــا و م ه
نویــن  آبیــاری  ســامانه  بــه 
اعتبــار 25 میلیــارد ریــال خبــر داد . محمــود 
ــا  ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــی در گف رییس
افــزود: اعتبــار ایــن طــرح از محــل صنــدوق 
توســعه کشــاورزی تامیــن شــد کــه 85 
بــه صــورت بالعــوض  اعتبــار آن  درصــد 
پرداخــت و 15 درصــد ســهم آورده کشــاورزان 
بــا  داد:  ادامــه  بــوده اســت.وی  منطقــه 
اجــرای ایــن طــرح زمینــه اشــتغال ۴1 نفــر 
فراهــم شد.سرپرســت فرمانــداری عنبرآبــاد 
اظهــار داشــت: بــا حمایــت هــای دولــت در 
ــزار  ــش از 21 ه ــتان بی ــن شهرس ــطح ای س
ســامانه  بــه  مــزارع  و  باغ هــا  از  هکتــار 

ــت. ــده اس ــز ش ــار مجه ــت فش ــاری تح آبی
ــی  ــاح و کلنگ زن ــن از افتت ــی همچنی رییس
شهرســتان  ایــن  در  طــرح کشــاورزی   2
بــه  ایــن طــرح هــا  خبــر داد و گفــت: 
مناســبت هفتــه جهــاد کشــاورزی افتتــاح و 
ــح کــرد: طــرح  ــی شــدند.وی تصری کلنگ زن
ــداری  ــد دام ــازی ۴5 واح ــازی و نوس بهس
بــا اعتبــار یــک میلیــارد و 100 میلیــون ریــال 
ــرداری رسید.رییســی ادامــه داد:  ــره ب ــه به ب
طــرح گلخانــه هیدروپونیــک در ســطح 2 
هکتــار بــا اعتبــار ۴5 میلیــارد ریــال از محــل 
اعتبــارات اشــتغال روســتایی بــا کارمــزد 
۶ درصــد نیــز کلنگ زنــی شد.سرپرســت 
فرمانــدار عنبرآبــاد گفــت: بــا بهــره بــرداری از 
ــرای 20  ــتغالزایی ب ــه اش ــا زمین ــن طرح ه ای

ــود. ــاد می ش ــر ایج نف

 20 افزایـش  تصویـب  بـا 
خـام،  شـیر  قیمـت  درصـدی 
لبنیـات هـم گـران شـد و ایـن 
شـیر،  حـذف  خطـر  موضـوع 
را  خانـوار  غذایـی  سـبد  از  پنیـر  و  ماسـت 
بیشـتر کـرد. روزنامـه خراسـان نوشـت: بـا 
تصویـب افزایـش 20 درصـدی قیمـت شـیر 
خـام، لبنیـات هـم گران شـد و ایـن موضوع 
خطـر حـذف شـیر، ماسـت و پنیـر از سـبد 
بیشـتر کـرد.در شـرایطی  را  غذایـی خانـوار 
و  بهداشـت  کارشناسـان  از  بسـیاری  کـه 
موضـوع  ایـن  بـر  بارهـا  و  بارهـا  سـالمت 
قیمـت محصـوالت  انـد کـه  داشـته  تاکیـد 
لبنـی بایـد مـورد حمایت جدی دولت باشـد 
از سـفره خانـواده هـا  ایـن محصـوالت  تـا 
حـذف نشـود، امـا افزایش قیمـت اخیر این 

محصـوالت، نگرانـی هـا دربـاره وقـوع ایـن 
اتفـاق و پیامدهـای ناشـی از آن بر سـالمت 
را افزایـش داده اسـت.اخوان رییـس اداره 
نظـارت بـر کاال و خدمـات سـازمان صنعت، 
معـدن و تجـارت اسـتان دربـاره قیمت های 
جدیـد ماسـت نیـز اظهـار کـرد: ماسـت 900 
گرمـی کـم چـرب 1٫5 درصـد، 5300 تومان، 
ماسـت 900 گرمـی پرچـرب 3 درصـد، 5800 
تومـان، ماسـت 2500 گرم دبـه ای کم چرب 
1٫5 درصـد، 1۴ هـزار تومـان و ماسـت 2500 
گـرم دبـه ای پرچـرب 3 درصـد، 15 هـزار 
افـزود:  وی  اسـت.  شـده  تعییـن  تومـان 
 8500 اف  یـو  ۴00 گرمـی  پنیـر  همچنیـن 
 5800 تتراپـک  گرمـی   210 پنیـر  تومـان، 
 13200 تتراپـک  520 گرمـی  پنیـر  و  تومـان 

تومـان قیمـت گـذاری شـده اسـت.

روزنامه پیام ما
خبر داد: راه اندازی صندوق حمایت از مستاجران در بانک مسکن در حال 

بررسی است.

روزنامه کرمان امروز
معضل خاموشی در فصل تابستان و عبور از این پیک تابستانی را بررسی کرد.

روزنامه حدیث کرمان
خبر داد: نمایشگاه بین المللی معدن در کرمان افتتاح شد.

 به دنبال طرح احتمال حذف ارز ۴200 تومانی، سـوال اساسـی 
آن اسـت کـه باحذف این ارز، سـهم ماهانه هر یارانـه بگیر از 1۴ 
میلیـارد دالر تخصیصـی کاالهـای اساسـی، چقدر خواهد شـد؛ 
سـهمی کـه با احتسـاب دالر نیمایی و آزاد رقمی بیـن 135 هزار 
تـا 181 هـزار تومـان خواهـد شـد.به گزارش تسـنیم، صبـح روز 
گذشـته امیـر باقـری نماینـده سـتاد اقتصادی سـران سـه قوه 
در جلسـه شـورای راهبـردی توسـعه تجـارت، از تصمیـم گیری 
رئیـس جمهـور بـرای تغییر راه سیاسـت ارزی کشـور خبـر داد؛ 
تصمیمـی کـه بر اسـاس آن یا سیاسـت فعلی بـه کارش ادامه 
می دهـد یا باید بـا ارز ۴200 تومانی خداحافظی کنیم.سیاسـت 
ارزی فعلـی دولـت و شـکل گیـری ارز ۴200 تومانـی از اواخـر 
فروردیـن سـال گذشـته کلیـد خـورد و گرچـه از همـان زمـان با 
انتقاداتی جدی از سـوی کارشناسـان و فعاالن اقتصادی مواجه 
بـود ولـی دولـت در طول بیش از یکسـال گذشـته ترجیـح داد، 
علی رغم عدم موفقیت این سیاسـت در دسـتیابی به اهدافش 
و حتـی خسـارت هایی کـه این سیاسـت بـه منابع ارزی کشـور 
وارد کـرد، ایـن سیاسـت را ادامـه دهـد ولـی بـه نظـر می رسـد 

نارضایتـی فعـاالن بخـش خصوصی، مشـکالت به وجـود آمده 
در زمینـه تولیـد و خالصـه فسـادهای کالنـی کـه در نتیجـه این 
سیاسـت به وجـود آمد، دولـت را به صرافت تغییراتی اساسـی 
در ایـن سیاسـت ارزی کـه البتـه در طـول ایـن مدت هـم بارها 
بـا تغییراتـی همـراه بـوده بیاندازد.به گفتـه باقری قرار اسـت در 
جلسـه پنجشـنبه، از میـان دو سـناریوی مطرح شـده، یکی به 
عنوان سـناریوی نهایی انتخاب شـود؛ دو سـناریویی که شـاکله 
سـناریوی نخسـت آن بـر حفـظ شـرایط موجـود ارزی کشـور و 
حرکـت آرام به سـمت کمتر شـدن سـهم ارز نیمایـی در اقتصاد 
بنـا شـده و سـناریوی دوم بر حـذف ارز دولتـی ۴200 تومانی از 

سیاسـت های ارزی کشـور اسـتوار است.
گرچـه نماینـده سـتاد اقتصادی سـران سـه قوه در این جلسـه 
تاکیـد داشـت کـه بـا توجـه بـه دغدغـه هـای رئیـس جمهور، 
انتخاب سـناریوی نخست و حفظ وضعیت موجود را محتمل تر 
دانسـته ولـی بـا توجـه بـه انتقـادات جـدی و تجربـه یکسـال 
گذشـته و مشـکالت دولـت در تنظیـم بـازار، نمی تـوان احتمال 
حـذف ارز ۴200 تومانی را هم دسـت کـم گرفت.اما در این میان 
سـوال اساسـی آن است که با حذف سیاسـت ارز ۴200 تومانی، 
تکلیـف 1۴ میلیـارد دالر ارز دولتـی پیـش بینی شـده در بودجه 

98 بـرای واردات کاالهـای اساسـی چه می شـود؟
یکـی از پیشـنهادات پیـش رو آن اسـت که با حـذف ارز ۴200 
تومانـی، بودجـه 1۴ میلیـارد دالری واردات کاالهـای اساسـی 
بـه شـکل یارانـه الکترونیکی بـه یارانه بگیـران داده شـود؛ این 
یعنـی در صـورت حـذف ارز ۴200 تومانـی، کاالهای اساسـی یا 
بـا قیمـت ارز نیمایی وارد کشـور می شـود یـا ارز آزاد؛ به عبارت 
دیگـر بـا احتسـاب قیمـت 10 هـزار و ۷00 تومـان بـرای هر دالر 
نیمایـی، اختـالف بین این قیمـت و نرخ دولتـی، ۶500 تومان 

می شـود کـه بـا در نظر گرفتن تخصیـص آن در قالـب یارانه به 
۷ دهـک کشـور،)یعنی تعـداد یارانـه بگیـران را 5۷٫۴ میلیون 
نفـر در نظـر بگیریـم( به هـر یارانه بگیـر در کشـور ماهانه 135 
هـزار و 850 تومـان خواهـد رسـید و ایـن رقـم بـه یارانه فعلی 
۴5 هـزار و 500 تومانـی اضافـه خواهـد شـد و در نتیجـه، هـر 
یارانـه بگیـر 181 هـزار و 500 تومـان یارانـه خواهـد گرفت.البته 
اگـر مبنـای واردات کاالهـای اساسـی پس از حـذف ارز دولتی 
را مبتنـی بـر نـرخ ارز آزاد در نظر بگیریـم، اختالف قیمت میان 
نـرخ واردات ایـن کاالهـا و ارز دولتـی فعلـی، 9 هـزار تومـان 
خواهـد بـود کـه در ایـن صـورت، بـه هریـک از یارانـه بگیـران 
)تعـداد یارانـه بگیـران را 5۷٫۴ میلیـون نفـر در نظـر بگیریـم( 
188 هـزار و 100 تومـان اختصـاص داده خواهـد شـد و جمـع 
یارانـه نقـدی ماهانـه بـرای هـر یارانه بگیـر 233 هـزار و ۶00 

تومـان خواهـد بود.
بـه هرحـال بـا توجه بـه تجربه یکسـال گذشـته و در شـرایطی 
کـه اهـداف دولت برای تنظیم بازار و رسـاندن سوبسـید و یارانه 
دولتـی بـه کاالهـا نتوانسـته بـر سـفره هـای مـردم تاثیـر مورد 
انتظـار را داشـته باشـد، و در طـرف دیگـر ماجـرا، تولیدکنندگان 
و فعـاالن بخـش خصوصـی هـم ایـن ارز دولتـی را بزرگتریـن 
مانـع در برابـر تولیـد و اشـتغال مـی دانند و فسـاد ایجاد شـده 
در حاشـیه ارز دولتـی ۴200 تومانـی هم باعث رشـد قـارچ گونه 
سـالطین و اسـطوره هایی در رانت و فسـاد شـده، شاید عادالنه 
ترین و منطقی ترین تصمیم، پرداخت سـهم هریک از ایرانیان 
از این 1۴ میلیارد دالر باشـد. مسـاله ای که البته در صورت عدم 
تدویـن راهکارهای صحیـح غیرتورمی، مـی تواند نتیجه عکس 
دهـد و پرداخـت ایـن سـهم باعـث تـورم و افزایـش نقدینگـی 

شـده و در جهتـی معکـوس، معیشـت مـردم را تنـگ تر کند.

میزان یارانه نقدی هر ایرانی

با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 

سراسری

استانی

استانی

حذف صورت مساله چاره ساز نیست
وی اظهارداشـت: اینکـه مـا صورت مسـاله را بـه کلی حذف 
کنیـم چـاره کار نیسـت، آیـا در سـال 90 و 91 مسـووالن 
کرمـان از آلونـک نشـینی در حاشـیه شـهر خبـر ندادنـد؟ 
هنـوز هـم در جاهایی مانند شـهرک سـیدی شـاهد آلونک 

نشـینی هسـتیم بطوریکـه اگـر دو نفـر دیـوار ایـن خانه هـا 
را تـکان دهـد سقف شـان فـرو می ریزد.گلسـرخی گفـت: 
بنـده عضـو سـاده اتحادیه مشـاوران امالک کرمان هسـتم 
و در بـازار حضـور دارم؛ کاهـش تـوان اجـاره نشـین ها در 
نـرخ  اسـت،  بهـا کامـاًل مشـهود  اجـاره  تامیـن  خصـوص 

اجـاره نسـبت بـه سـال گذشـته بـه وضـوح افزایـش یافته 
را  قراردادهـا  تمدیـد  تـوان  مـردم  از  بسـیاری  و  اسـت 
ندارنـد. وال مـن ایـن اسـت در حالـی کـه مـوارد واضحـی 
نشـینی  چـادر  و  نشـینی  کانکـس  نشـینی،  آلونـک  از 
در کرمـان وجـود دارد و مـردم گاه بـرای تامیـن مسـکن 

مجبـور شـده اند بـه شـهرک های اطـراف کرمـان از جملـه 
بایـد  مراجعـه کننـد،  آبـاد  اختیـار  آبـاد،  زنگـی  سـیدی، 
جامعـه  ضعیـف  اقشـار  پـاک کنیـم؟  را  مسـاله  صـورت 
حتـی تـوان تمدیـد کرایه هـا در ایـن مناطـق را نیـز ندارنـد.

وی گفـت: بسـیاری از ایـن مـردم آبرومند هسـتند و سـعی 
می کننـد بـه گونـه ای زندگـی خـود را بگذراننـد امـا بـدون 
شـک بایـد چـاره اندیشـی در خصـوص مسـکن محرومـان 
چالـش  نمی توانـد  مشـکل  ایـن  کتمـان  و  شـود  انجـام 
کنـد. رفـع  را  مسـکن  اجـاره  افزایـش  زمینـه  در  جـدی 

چـاره ای  مـا  می گویـد:  نیـز  مسـکن  متقاضیـان  از  یکـی 
نداریـم جـز اینکـه یـا مکانـی بـا متـراژ کمتـر اجـاره کنیـم 
و یـا بـه سـمت اجـاره در مناطقـی برویـم کـه جـزو بافـت 
بیـان  قدیمـی شـهر محسـوب می شـود. احمـد محمـدی 
اجـاره  بـازار  سـاماندهی  خصـوص  در  زمزمه هایـی  کـرد: 
مسـکن شـنیده شـد امـا در مـدت کوتاهـی تکذیـب شـد 
کـه موجـب ناامیـدی مسـتاجران شـده اسـت. در دولـت 
هـای گذشـته طرح هایـی ماننـد مسـکن مهـر اجرایـی شـد 
و بـا وجـود همـه انتقادهـا عـده ای از مـردم کـه فکـر خانـه 
دار شـدن را هـم نمی کردنـد در حـال حاضـر در خانه هـای 
شـخصی زندگـی می کننـد امـا در سـالهای اخیـر عمـاًل بـه 
جـز شـعار چیـزی در خصـوص تامیـن مسـکن محرومـان 
نشـنیده ام، قیمـت یـک مترمربـع خانـه نوسـاز در کرمـان 
آنقـدر دور از ذهـن شـده کـه نمی تـوان بـه آن فکـر کـرد بـه 
طـور مثـال در خیابـان جهـاد کرمـان قیمـت یـک مترمربـع 
خانـه از یـک میلیـون و 800 هـزار تومـان بـه پنـج میلیـون 
رسـیده اسـت. آپارتمـان قدیمـی کـه در گذشـته در شـهرک 
افضلـی بـا 90 میلیـون تومـان خریـداری می شـد در حـال 
حاضـر بـا 200 میلیـون تومـان نیـز امـکان خریداری نـدارد.

وی گفـت: نبایـد بـازار اجـاره بهـا را بنـا بـه عرضـه و تقاضـا 
دارنـد،  وجـود  قشـر  دو  میـان  ایـن  در  چـون  کـرد  رهـا 
زندگـی  ابتـدای  در  جوانانـی کـه  یـا  محـروم  افـراد  یکـی 
دلیـل  بـه  خانه هایـی کـه  صاحـب  مقابـل  در  و  هسـتند 
مشـخصًا  و  می دهنـد  افزایـش  را  اجاره هـا  روز  هـر  تـورم 
می کننـد. تحمـل  را  بیشـتری  فشـار  روز  هـر  محرومـان 

بـه  را  توجه هـا  کرمـان  در  کانکس نشـینی  وجـود  خبـر 
سـمت ایـن بـازار معطـوف کـرده اسـت امـا بایـد منتظـر 
مانـد و مشـاهده کـرد در روزهـای آتـی مسـئوالن کرمـان 
می اندیشـند. را  راهـکاری  چـه  مشـکل  ایـن  رفـع  بـرای 

احمد محمدی بیان کرد: زمزمه هایی در خصوص 
ساماندهی بازار اجاره مسکن شنیده شد اما در مدت 
کوتاهی تکذیب شد که موجب ناامیدی مستاجران 
شده است. در دولت های گذشته طرح هایی مانند 

مسکن مهر اجرایی شد و با وجود همه انتقادها عده ای 
از مردم که فکر خانه دار شدن را هم نمی کردند در 

حال حاضر در خانه های شخصی زندگی می کنند اما 
در سالهای اخیر عمًا به جز شعار چیزی در خصوص 

تامین مسکن محرومان نشنیده ام، قیمت یک 
مترمربع خانه نوساز در کرمان آنقدر دور از ذهن شده 

که نمی توان به آن فکر کرد به طور مثال در خیابان 
جهاد کرمان قیمت یک مترمربع خانه از یک میلیون و 
800 هزار تومان به پنج میلیون رسیده است. آپارتمان 
قدیمی که در گذشته در شهرک افضلی با 90 میلیون 

تومان خریداری می شد در حال حاضر با 200 میلیون 
تومان نیز امکان خریداری ندارد.

وی گفت: نباید بازار اجاره بها را بنا به عرضه و تقاضا 
رها کرد چون در این میان دو قشر وجود دارند، یکی 
افراد محروم یا جوانانی که در ابتدای زندگی هستند 

و در مقابل صاحب خانه هایی که به دلیل تورم هر روز 
اجاره ها را افزایش می دهند و مشخصًا محرومان هر 

روز فشار بیشتری را تحمل می کنند.

به گفته سید علی گلسرخی فعال بخش مسکن تقاضا برای اجاره زمین های شخصی و محصور برای استقرار کانکس در آنها وجود دارد

آغاز دوره چادر و آلونک نشینی در کرمان 
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 مدیرکل میراث فرهنگی:

15 هتل در حال احداث 
در استان

مدیــر کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان کرمــان گفــت: 
باتوجــه بــه کمبودهــای اســتان در زمینــه هتــل و مجموعــه هــای اقامتــی بــرای 
مســافران و گردشــگران، 15 هتــل دو تــا پنــج ســتاره در نقــاط مختلــف اســتان 
ــک  ــگری کم ــق گردش ــعه رون ــه توس ــم ب ــه امیدواری ــت ک ــداث اس ــال اح در ح

کنــد.
ــل و  ــاح هت ــم افتت ــی در مراس ــر، غالمرضافرخ ــه کوی ــنا منطق ــزارش ایس ــه گ ب
مجموعــه رســتوران هــای کاخ شــهر کرمــان بــا اشــاره بــه ســرمایه گــذاری ۶00 
میلیــارد تومانــی صــورت گرفتــه بــرای ســاخت 15 هتــل در ســطح اســتان گفــت: 
ــا دارا بــودن ظرفیت هــای گردشــگری بــی نظیــر و تنــوع آب و  اســتان کرمــان ب
هوایــی مختلــف، واجــد شــرایط بهینــه ای بــرای ســرمایه گــذاری در حوزه هــای 

مختلــف توریســم اســت.
ــل و  ــه هت ــتان در زمین ــای اس ــه کمبوده ــه ب ــزود: باتوج ــی اف ــا فرخ غالمرض
ــج  ــا پن ــل دو ت ــگران، 15 هت ــافران و گردش ــرای مس ــی ب ــای اقامت ــه ه مجموع
ــه  ــم ب ــه امیدواری ــت ک ــداث اس ــال اح ــتان در ح ــف اس ــاط مختل ــتاره در نق س

ــد. ــک کن ــگری کم ــق گردش ــعه رون توس
براســاس ایــن گــزارش محمــد صــادق بصیــری سرپرســت معاونــت سیاســی، 
امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری نیــز در ایــن مراســم گفــت: در بحبوحــه بحــران 
ــرمایه  ــه، س ــی در جامع ــای اجتماع ــیب ه ــواع آس ــد ان ــادی و رش ــای اقتص ه

ــر بســیاری دارد. گــذاری و ایجــاد اشــتغال جــای تقدی
ــات در ســطح جامعــه  ــزوم ایجــاد اشــتغال و تأمیــن امکان ــه ل ــا اشــاره ب وی ب
ــود؛  ــاخته نش ــا س ــود و زیربناه ــناخته نش ــان ش ــی کرم ــا وقت ــرد: ت ــح ک تصری

ــرد. ــد ک ــق نخواه گردشــگری رون
سرپرســت معاونــت سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری کرمــان بــا بیــان 
ــل کاخ  ــک هت ــان در حــوزه گردشــگری از مال بخشــی از مشــکالت اســتان کرم
ــان  ــات یکــی از مشــکالت اســتان کرم ــود ســالن اجتماع ــرد: کمب درخواســت ک
اســت و ایجــاد و ســاخت یــک ســالن اجتماعــات در جــوار  هتــل می توانــد بــه 

تکمیــل مجموعــه کمــک کنــد..

ــف  ــرد: توقی ــان ک ــالب بی ــی و انق ــتان عموم دادس
اکــران فیلــم ســینمایی "مــا همــه باهــم هســتیم" 

در سراســر ســینماهای اســتان صــادر شــد. 
دادخــدا ســاالری تصریــح کــرد: پــس از رصــد 
ــای  ــد فض ــت رص ــط معاون ــازی توس ــای مج فض
مجــازی و معاونــت حقــوق عامــه دادســرای مرکــز 
ــن  ــی در بی ــای اجتماع ــش ه ــه واکن ــا توجــه ب و ب
اهالــی مــردم شــریف اســتان در خصــوص بازیگری 
ــنده  ــش فروش ــه در نق ــم ک ــن فیل ــران ای از بازیگ
موادمخــدر بــا لهجــه مــردم شــریف کرمــان ایفــای 
نقــش مــی کــرده و موجــب اعتراضــات شــدید 
مردمــی ظــرف یــوم جــاری گردیــده دســتور توقیــف 
ــه اقدامــات  ــم در ســطح اســتان ب ــن فیل اکــران ای
پیشــگیرانه صــادر و اقدامــات مقتضــی در خصــوص 

ــت. ــده اس ــادر گردی ــوع ص ــری موض پیگی

ــگ  ــش پررن ــه نق ــت  ب ــا عنای ــرد: ب ــار ک  وی اظه
کرمــان در امــر مبــارزه بــا مــواد مخــدر کــه خاکریــز 
ــی  ــا باندهــای مــواد مخــدر واردات ــارزه ب مقــدم مب
اســت علــی رغــم فشــار مضاعــف قاچاقچیــان 
مــواد مخــدر کــه عمدتــا غیــر بومــی هســتند 
کرمــان بــه عنــوان ســنگری در جهــت عــدم توزیــع 
مــواد مخــدر در داخــل کشــور عمــل نمــوده اســت 
و شایســته نیســت ایــن چنیــن مــورد بــی مهــری 

ــرد . ــرار گی ق
ــن  ــه داد: در ای ــالب ادام ــی و انق ــتان عموم دادس
ــی در  ــوق عموم ــاب حق ــن ب ــده ای م ــه پرون رابط
دادســرای عمومــی و انقــالب کرمــان تشــکیل و بــا 
افــرادی کــه موجــب جریحــه دار شــدن احساســات 
و عواطــف مــردم شــریف کرمــان را فراهــم نمودنــد 

ــت. ــد گرف ــورت خواه ــی ص ــورد قانون برخ

ســال  نخســت  مــاه  دو  طــی 
جــاری، 1258 مــورد آزمایــش 
میکروبــی  آزمــون  شــامل  آب 
مــورد(  آزمــون شــیمیایی )13۶  و  مــورد(   1122(
ــام  ــان انج ــتان کرم ــا اس ــرکت آبف ــگاه ش در آزمایش

ــت. ــده اس ش
ــا  ــرکت آبف ــرداری ش ــره ب ــاون به ــژاد مع ــم ن  ابراهی
اســتان کرمــان گفــت: تامیــن، تصفیــه و توزیــع 
ــتان   ــن اس ــه پهناورتری ــان ک ــتان کرم ــرای اس آب ب
ــوار  ــده و دش ــیار پیچی ــت بس ــت امریس ــور اس کش
کــه بــا تــالش شــبانه روزی و بــدون وقفــه در حــال 
انجــام مــی باشــد و عــدم توجــه بــه مقولــه کیفیــت 
ــا شکســت  ــوق را ب ــد تمــام زحمــات ف آب مــی توان
ــی  ــش کیف ــرل و پای ــن رو کنت ــد. از ای ــرو نمای روب
آب آشــامیدنی شــهرهای اســتان در کنــار ســایر 
فعالیت هــای شــرکت همــواره بــا جدیــت انجــام 

ــرد. ــی پذی م
وی افــزود: در همیــن راســتا طــی دو مــاه نخســت 
ســال جــاری، 1258 مــورد آزمایــش آب شــامل 
ــع، شــبکه  ــی )1122 مــورد( از مناب ــون میکروب آزم
توزیــع و مخــازن  و آزمــون شــیمیایی )13۶ مــورد( 
از منابــع تامیــن آب در آزمایشــگاه شــرکت آبفــا 

ــت . ــده اس ــام ش ــان انج ــتان کرم اس
ــه  ــتان ارائ ــا اس ــرکت آبف ــرداری ش ــره ب ــاون به مع
ــا اســتانداردهای روز  ــق ب ــت مطاب ــا کیفی ــات ب خدم
ــط  ــرب را خ ــت آب ش ــظ کیفی ــهروندان و حف ــه ش ب
ــت:  ــرد و گف ــوان ک ــتان عن ــالب اس ــز آب و فاض قرم
ــن  ــن و بروزتری ــتان مجهزتری ــالب اس در آب و فاض
تجهیــزات آزمایشــگاهی بــرای پایــش کیفیــت آب و 
فاضــالب در ســطح شــهرهای اســتان وجــود دارد و 
ــرب  ــت آب ش ــت و بهداش ــداوم کیفی ــورت م ــه ص ب

ــی شــود. ــرل م شــهروندان را کنت

دادستانی دستور داد: 
توقف اکران فیلم سینمایی »ماهمه باهم هستیم« در کل استان

بم میزبان رقابت های 
والیبال نوجوانان کرمان 

پسـر   نوجوانـان  والیبـال  مسـابقات 
هیئـت  میزبانـی  بـه  اسـتان کرمـان 
والیبال شهرسـتان بم برگزار می شـود. 
علـی اکبـر ثابتـی پـور، رئیس هیـات والیبـال اسـتان کرمان 
گفـت: مسـابقات والیبـال نوجوانـان پسـر اسـتان کرمـان، با 
حضور شـرکت کنندگانی از سراسـر اسـتان به مناسـبت هفته 
مبـارزه بـا مـواد مخـدر و گرامیداشـت ۶ هـزار و 500 شـهید 
اسـتان کرمـان بـه میزبانـی هیئـت والیبـال شهرسـتان بـم 
برگـزار می شـود.وی افـزود: ایـن رقابت هـا بـا حضـور ١٠ تیم 
از بیسـت و نهـم تـا سـی و یکـم خـرداد جـاری در  سـالن 
مهر هنرسـتان سـابق بـم برگزار می شـوند.به گزارش باشـگاه 
خبرنـگاران ثابتـی پـور هـدف از برگـزاری ایـن مسـابقات در 
برتـر و معرفـی  را شناسـایی اسـتعداد های  سـطح اسـتان 
بازیکنـان برگزیـده برای حضور در مسـابقات قهرمانی کشـور 
عنـوان کـرد.وی تصریح کـرد: رقابت هـای قهرمانی کشـور 1۴ 

تـا 19 تیـر مـاه بـه میزبانـی کاشـان برگزار می شـود.

افتتاح پل ابوذر؛پنج شنبه با 
حضور معاون عمرانی وزیرکشور 
تقاطــع  پــروژه  افتتــاح  از  کرمــان  شــهردار 
غیرهمســطح ابــوذر بــا حضــور معــاون عمرانــی 
وزیــر کشــور در روز پنجشــنبه 30 خردادمــاه 

ــر داد. خب
ــگار ایســنا منطقــه کویــر، در  ــا خبرن مهــران عالــم زاده در گفت و گــو ب
ــا  ــت: ب ــوذر، گف ــطح اب ــر هم س ــع غی ــاح تقاط ــان افتت ــوص زم خص
حضــور دکتــر »جمالی نــژاد« معــاون عمرانــی وزیــر کشــور و رییــس 
شــهرداری ها و دهیاری هــای کشــور، اســتاندار کرمــان، فرمانــده 
ســپاه ثــارهللا، نماینــدگان مــردم کرمــان در مجلــس شــورای اســالمی 
ــطح  ــر هم س ــل غی ــتانی پ ــتانی و شهرس ــئولین اس ــی از مس و برخ
ابــوذر افتتــاح می شــود.وی افــزود: مراســم افتتــاح ایــن پــروژه روز 
پنجشــنبه ســاعت 10 صبــح در هتــل گواشــیر شــهر کرمــان خواهــد 

بــود.
ــرای  ــان ب ــارد توم ــدود 30 میلی ــرد ح ــه ک ــان از هزین ــهردار کرم .ش
اجــرای ایــن پــروژه خبــر داد و عنــوان کــرد: طــول کلــی ایــن تقاطــع 

ــر اســت. ــه انضمــام عرشــه حــدود 1٫5 کیلومت ب

ورزش شهرداری

۱07۶فوتی بر اثر تصادفات در استان
50 درصداین آمار متعلق به هفت شهر جنوبی است

معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری کرمـان گفت: 
فوتی هـای مجروحـان حـوادث رانندگـی در مراکـز درمانـی 
85 تـا 90 درصـد شهرسـتان هـای اسـتان باالسـت و بایـد 
فرمانـداران بـرای مراکـز درمانـی فکـری کننـد و اگـر مراکز 
درمانـی کسـری اعتبـار دارنـد، تامیـن شـود و اکنـون زمان 

توزیـع اعتبار اسـت.
شـورای  جلسـه  در  موسـوی  آیت اللهـی  سـیدمصطفی 
ترافیک و کمیسـیون ایمنی و حمل و نقل اسـتان کرمان 
بـا بیـان اینکـه براسـاس مصوبه مرکـز، آمـار تصادفات و 
تلفـات درون شـهری بایـد کاهـش یابـد، اظهـار کـرد: در 
اسـتان کرمـان بنا به آمـار موجود تلفات حـوادث رانندگی 
منهـای تلفـات ناشـی از خودروهای افغانی کـش، حدود 
1۶ درصـد کاهـش داشـته کـه بنابراین جزو اسـتان های 

برتـر در ایـن بخش هسـتیم.
تلفـات  از  ای  عمـده  بخـش  کـرد:  تصریـح  موسـوی 
رانندگـی در اسـتان کرمـان مربـوط بـه تصادفـات درون 
شـهری اسـت کـه در ایـن حـوزه چند شهرسـتان اسـتان 
آمـار باالیـی دارنـد و توصیـه تهـران و دسـتورالعمل ایـن 
اسـت کـه اقداماتـی در ایـن زمینه انجام شـود لـذا برای 
سـال جـاری برنامـه ریزی شـده تـا بتوانیم سـیر نزولی 

تلفـات ناشـی از رانندگـی را داشـته باشـیم.

1076فوتی در اثر تصادفات
بـا توجـه بـه اهمیت موضـوع و البتـه آمارهای اشـتباهی 
کـه در بعضـی از خبرگزاری هـا در خصـوص ایـن جلسـه 
منتشـر شـده بـود  به سـراغ معاونـت اسـتانداری کرمان 

رفتیم. 
مصطفـی آیـت اللهـی به مـا می گوید: در سـال گذشـته، 
10۷۶مـورد در اثـر تصادفـات جـاده ای جـان خـود را از 
دسـت دادنـد، 50 درصـد از ایـن آمـار در شـمال و  50 
درصـد در جنوب)هفـت شهرسـتان( اتفاق افتاده اسـت. 
فـوت  شـهری  درون  تصادفـات  اثـر  در  هـم  230نفـر 
شـده اند.  مجروحیـن تصادفـات در محـل، حیـن و یا در 

مراکـز درمانـی فـوت شـده اند.
درصـد   90 تـا   80 بیـن  مسـئول  مقـام  ایـن  بـه گفتـه 
مجروحیـن در مراکـز درمانی فـوت می شـوند و این آمار 
در سـایت پزشـکی قانونـی و همچنین توسـط پلیس راه 
ارائه شـده اسـت.به همین دلیل به سـراغ علوم پزشـکی 

شـمال و جنـوب اسـتان رفتیم. 

پاسخ مسئولین علوم پزشکی
رئیـس مرکـز مدیریـت حـوادث و فوریت هـای پزشـکی 
کرمـان ایـن آمـار را رد کـرد و  گفت آمار اصلـی را تا پایان 
سـاعت اداری در اختیـار مـا مـی گـذارد امـا بـا گذشـت  
چند سـاعت از سـاعت اداری )تا پایان اتمـام گزارش( از 

ایـن مرکـز بـا ما تماسـی گرفته نشـد. 
رئیـس علـوم پزشـکی جنوب هـم در خصوص آمـار ارائه 
شـده توسـط یکـی از خبرگزاری  هـا بـه مـا گفـت:  مـا 

نمی توانیـم اظهـار نظـری در خصـوص ایـن آمـار داشـته 
باشـیم، زیـرا کـه نمـی دانیـم ایـن آمـار در چه شـرایطی 

ذکر شـده اسـت.

مطالبی که شاید دوست داشته باشید 
بدانید

بـه گـزارش ایـران آنالین علـت اصلی تصادفـات جاده ای 
در کشـورنبود انضبـاط اجتماعـی اسـت. بـر اسـاس آمار 
سـازمان بهداشـت جهانـی سـاالنه حـدود 1 میلیـون نفر 
جـان خـود را در تصادفـات رانندگی از دسـت می دهند و 
بیـش از 50 میلیـون نفرهـم دچار جراحـت و مصدومیت 

می شـوند.

چند عامل مهم تصادفات در ایران
در بررسـی علـل تصادفـات و تلفـات عده ای بـر این نظر 
هسـتند کـه باید بـرای جلوگیـری از بروز سـوانح ، ایمنی 
جـاده هـا و خودروهـا را مورد توجه قـرار داد و پلیس هم 

بایـد به کنتـرل راننـدگان اهمیت دهد.
نکتـه مهـم بعـدی کـه از اهمیـت بسـیار باالیی برخـوردار 
اسـت بررسـی علـل سـوانح یـا تصادفـات اسـت کـه در 
حـال حاضـر در ایـران رعایـت نکـردن سـرعت مطمئنه و 
خسـتگی راننـدگان اسـت . بررسـی ها نشـان مـی دهند 
برخـی از دالیـل وقـوع تصادفـات رانندگی از سـایر عوامل 

. مهمتر هسـتند 
این موارد شـاید بدیهی و سـاده به نظر برسـند اما در 20 
سـال گذشـته بیـش از نیـم میلیـون نفـر از هموطنانمان 
بـه دلیل رعایـت نکردن این مـوارد در تصادفـات رانندگی 
جـان خـود را از دسـت داده انـد در اینجـا به چنـد مورد از 

مهمتریـن آن ها خواهیـم پرداخت.

صحبت کردن با تلفن همراه
برخـالف تصور همگانـی ، دلیل اصلی تصادفـات رانندگی 
عبـور از چـراغ قرمـز یا داشـتن سـرعت غیر مجـاز هنگام 
رانندگـی نیسـت ؛ رتبـه اول تصادفـات رانندگـی متعلـق 
بـه رانندگانـی اسـت کـه در هنـگام رانندگـی تمرکـز کافی 
ندارنـد ، اغلـب ایـن راننـدگان در هنـگام تصـادف در حال 
 ، پیامـک  فرسـتادن   ، تلفن همـراه  بـا  صحبـت کـردن 

خـوردن یا آشـامیدن هسـتند .

سرعت غیرمجاز
بسـیاری از راننـدگان بـه تابلـوی حداکثـر سـرعت مجـاز 
بی توجـه هسـتند و اغلـب سـرعت  شـان 20 تـا 30 کیلـو 
متـر در سـاعت بیشـتر از حـد مجـاز اسـت ، تصادفـات 
پیامدهـای  می توانـد  مجـاز  غیـر  سـرعت  از  ناشـی 

جبران ناپذیـری مثـل مـرگ  و میـر و معلولیـت دایـم بـه 
همـراه داشـته باشـد ، هـر چقـدر سـرعت بیشـتر باشـد ، 
کنتـرل راننـده در متوقـف  کـردن خـودرو کمتـر اسـت .

نداشتن دقت و تمرکز کافی
راننـدگان بی دقـت افـرادی هسـتند کـه بسـیار سـریع و 
بـدون اسـتفاده از راهنمـا، خـط رانندگـی خـود را تغییـر 
می دهنـد و در بیشـتر مواقـع نسـبت بـه تابلوهـا و عالیم 
راننـدگان  از  دسـته  ایـن   ، هسـتند  بی توجـه  رانندگـی 
احتمـال دارد در یـک تصـادف سـاده جـان خـود را از 
دسـت بدهنـد ، سـایر راننـدگان بایـد در مواجـه  شـدن 
بـا ایـن دسـته از راننـدگان بـا احتیـاط بیشـتری رانندگی 

کننـد .

رعایت نکردن فاصله مجاز
رانندگانـی کـه هنـگام رانندگـی فاصلـه مجاز بـا خودروی 
جلویـی را حفـظ نمی کننـد قـادر نخواهنـد بـود در مواقـع 
مـورد نیـاز سـریع عکس العمل نشـان دهنـد و ترمز کنند 
، ایـن فاصلـه بـه ایـن خاطر اسـت که اگـر به هـر دلیلی 
خـودروی جلویـی ترمـز کـرد و ایسـتاد ، بتوانیـد از وقوع 

تصـادف جلوگیـری کنید .

تغییر ناگهانی خط رانندگی
تغییـر ناگهانـی خـط رانندگـی بـدون اسـتفاده از چـراغ 
راهنمـا یکـی دیگـر از دالیل تصـادف رانندگی اسـت ، قبل 
از تغییـر مسـیر حتمـًا از چـراغ راهنما اسـتفاده کنیـد و با 
کمـک آینه هـای بغـل از امن بودن مسـیر مطمئن شـوید.

نداشتن تجربه
بـرای رانندگـی در جاده هـای بیـن شـهری نیـاز اسـت تا 
راننـدگان بیـن یـک تـا 2 سـال تجربـه رانندگـی در شـهر 

داشـته باشـند .

سبقت غیر مجاز
از دالیـل اصلـی وقـوع تصادفـات سـبقت  یکـی دیگـر 
غیرمجـاز اسـت ، بیشـتر تصادفـات جـاده ای زمانـی رخ 
می دهـد کـه راننـده دیـد کافـی در پیـچ جاده هـا نـدارد و 

اقـدام بـه سـبقت می کنـد..

راضیه زنگی آبادی
گزارش/خبرنگار

ان
جو
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مصطفـی آیـت اللهـی بـه مـا می گوید: در سـال 
گذشـته، 1076مـورد در اثـر تصادفـات جـاده ای 
جـان خـود را از دسـت دادنـد، 50 درصـد از این 
آمـار در شـمال و  50 درصـد در جنوب)هفـت 
شهرسـتان( اتفـاق افتـاده اسـت. 2۳0نفـر هـم 
در اثـر تصادفـات درون شـهری فـوت شـده اند.  
مجروحیـن تصادفـات در محـل، حیـن و یـا در 
ایـن  بـه گفتـه  مراکـز درمانـی فـوت شـده اند. 
مقـام مسـئول بین 80 تـا 90 درصـد مجروحین 
در مراکـز درمانـی فـوت می شـوند و ایـن آمـار 
در سـایت پزشـکی قانونـی و همچنیـن توسـط 

پلیـس راه ارائـه شـده اسـت.


