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ما را در تلگرام دنبال کنید
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روزگار ما/ نگاهی به 
مستند »میدان جوانان«

محدثه واعظی پور
یادداشت مهمان

سـازنده مسـتند »میـدان جوانـان« موفـق شـده 
یـک دغدغـه شـخصی را بـه موضوعی جـذاب برای 
تماشـاگری تبدیـل کنـد کـه روزهـای پر تـب و تاب 

اصالحـات را بـه خاطـر دارد.
اول  نمـای  همـان  از  جوانـان«  »میـدان  مسـتند 
تکلیفش را با تماشـاگر روشـن می کند: این فیلمی 
اسـت دربـاره روزنامه نـگاری که به آخر خط رسـیده. 
دسـت کـم شـرایط و فضـای کار برایـش بـه نحوی 
رقـم خـورده کـه باید بـا حرفـه ای که دوسـتش دارد 
وداع کنـد. یـک فیلم شـخصی و در بعضی لحظات 
کامال زنانه و احسـاس برانگیز. پس از آن، تماشـاگر 
اسـت که تصمیم می گیرد با شـخصیت اول مستند 
همـراه شـود یـا فیلـم را بـا فاصلـه نـگاه کنـد. برای 
مـن کـه کمی زودتـر از راوی و سـازنده فیلـم، از این 
گـور برخواسـته ام تماشـای فیلـم مواجـه ای تـازه با 
سرنوشـتی بـود که بـا همـه لحظـات پرفروغش به 
پایـان رسـیده اسـت. امـا همـه بضاعـت فیلـم این 
نیسـت و مینـا اکبـری موفـق شـده در نخسـتین 
مسـئله  و  دغدغـه  یـک  کارگردانـی اش،  تجربـه 
شـخصی را بـه فیلمـی تبدیـل کنـد کـه بـرای هـر 
تماشـاگری دیدنـی اسـت. به ویـژه برای نسـلی که 
روزهـای جوانـی اش در فضـای ملتهب و شـورانگیز 
)و اینک نوسـتالژیک( دوم خرداد گذشـته، بهترین 
دوران فعالیـت رسـانه های مکتـوب را دیده و خوش 
اقبـال بـوده کـه در آن روزگار روزنامه نـگاری را تجربه 

اسـت. کرده 
»میـدان جوانـان« اولیـن فیلمـی اسـت که مسـیر 
روزنامه نـگاری در دوران اصالحـات را بررسـی کـرده، 
آن را بـا رخدادهای سیاسـی مهم پیونـد زده و مرگ 
تدریجـی اصالحـات را بـا افـول دوران روزنامه نگاری 
متاثـر از جنبـش اصالح طلبـی همزمـان دانسـته و 
تحلیل درسـتی از آن داشـته اسـت. فصلی که راوی 
وارد مزرعـه سـوت و کـور شـمس می شـود، نقطـه 
پایـان درسـتی بـر »میـدان جوانـان« اسـت. یکـی 
از مهمتریـن چهره هـای روزنامه نـگاری، در انزوایـی 
خودخواسـته هـر شـب خـواب تحریریـه می بینـد. 
رسـانه های  و  تاثیرگـذار  روزنامه نـگاری  بـر  عـالوه 
پرمخاطـب، بسـیاری چیزهای دیگر هـم در این بازه 
زمانـی بـرای مـا بـه رویـا و آرزو تبدیل شـده اسـت.

سـابقه  دلیـل  بـه  جوانـان«  »میـدان  راوی 
جنـاح  بـه  منتسـب  رسـانه های  در  فعالیتـش 
اصـالح طلـب، سـلیقه و گرایـش سیاسـی دارد 
کـه بـرای بیننـده فیلـم شـفاف و آشـکار اسـت، 
امـا فیلمسـاز حتـی از اصـالح طلبـان هـم انتقـاد 
فضایـی  فیلـم  می شـود  باعـث  ایـن  و  می کنـد 
منصفانـه بـه خـود بگیـرد. )فصلـی کـه اکبـری 
بـرای  اصالح طلبـان  عجلـه  دربـاره  شـمس  بـا 
اسـتفاده از فضـای باز سیاسـی و اجتماعی انتقاد 
می کننـد.( مینـا اکبـری در اولیـن فیلمـش کـه 
انتهـا  تـا  و  نمی شـود  و خسـته کننـده  مـالل آور 
تماشـاگر را بـا خـود همـراه می کنـد، بـه حرفه ای 
ادای دیـن کـرده کـه همـه مـا تـا ابـد عاشـقش 
همیشـه  عشـقش  شـعله  می دانیـم  و  هسـتیم 
در وجودمـان گـرم اسـت. حتـی اگـر ماننـد لیلی 
فرهادپـور حرفه هـای پردرآمدتـری را تجربـه کنیم 
یـا مثـل نیوشـا توکلیـان از ادامـه راه بـه شـکل 
مطلـوب و آرمانـی، منـع شـده باشـیم. بـرای مـا، 
مسـتند »میـدان جوانـان« بـه ایـن دلیـل دیدنی 
و جـذاب اسـت کـه ایـن شـعله لـرزان را باوقـار و 
شـکوه بـه تصویـر می کشـد و چهـره محترمانه ای 

می دهـد. ارائـه  روزنامه نـگاران  از 
تصنـع  دنبـال  بـه  جوانـان«  »میـدان  کارگـردان 
بسـیاری  برخـالف  نبـوده.  افراطـی  فرم گرایـی  و 
فیلمسـازان تـازه کار نخواسـته تماشـاگر را مرعـوب 
کنـد.  روایـت  در  پیچیدگـی  و  فرمـی  بازی هـای 
لحـن او صمیمـی، سـاده و پذیرفتنـی اسـت. گفتار 
متـن پالـوده و صریـح اسـت، اسـتفاده از تصاویـر 
آرشـیوی تمهیـد درسـتی بـرای ایجـاد جذابیـت در 
فیلـم و انتقـال اطالعـات و فضاسـازی بوده اسـت. 
اگـر فیلـم می توانـد قلـب تماشـاگر را درگیـر کند به 
خاطـر حـس زنانه ای اسـت کـه در آن جاری اسـت 
و روحـی کـه واقعیـت تلـخ را بـا شـور، خاطـره و 
عشـق تلطیف کـرده اسـت. در پایان، مـن هم مانند 
راوی و بسـیاری از تماشـاگران »میـدان جوانـان« 
دوسـت داشـتم به گذشـته بازگردم. بـه روزهایی که 
روزنامه نـگاران پرامیـد، فـارغ از هیاهـوی بازی هـای 
سیاسـی بـه دوربین هـا لبخنـد می زدند و بـه ایرانی 

آبـاد بـرای همـه می اندیشـیدند.
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مشاهده کودکان کار در سطح شهر قابل قبول نیست

اسـتاندار کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه اصـال قابل 
کـودکان کار  در سـطح شـهر  نیسـت کـه  قبـول 
سـطح  از  شـوند، گفـت: کـودکان کار  مشـاهده 

و  شـوند  سـاماندهی  و  جمـع آوری  بایـد  شـهر 
فراهـم شـود. آنهـا  اشـتغال  و  تحصیـل  زمینـه 

فدائـی صبـح  تسـنیم، محمدجـواد  بـه گـزارش 

بهزیسـتی  اداره کل  کارکنـان  جلسـه  در  امـروز 
اسـتان کرمـان بـا وی به مناسـبت روز بهزیسـتی 
طاقـت  کار  بهزیسـتی  در  کار  داشـت:  اظهـار 
بـا  اسـت کـه  سـخت  بسـیار  و  بـوده  فرسـایی 
حقـوق و مزایـای موجـود هم قابـل ارزش گذاری 

نیسـت.
وی بـا بیـان اینکـه کارکنـان بهزیسـتی بـر مبنای 
اصـل انسـانیت کار می کننـد افـزود: برخـورد بـا 
افـرادی کـه معلولیت هـای خـاص و ویـژه دارنـد 
و تحمـل برخـورد آنهـا و همچنیـن همـدردی بـا 
آنهـا بسـیار سـخت اسـت کـه از عهـده هر کسـی 

بـر نمی آیـد.
اینکـه موفقیـت  بـه  بـا اشـاره  اسـتاندار کرمـان 
تـالش  مرهـون  کرمـان  اسـتان  در  بهزیسـتی 
کارکنـان آن اسـت کـه بـا سـعه صـدر فعالیـت 
اجتماعـی خـود را انجـام می دهنـد گفـت: هیـچ 

بـدون مشـارکت کارکنـان خـود موفـق  مدیـری 
شـد. نخواهـد 

افـراد  زندگـی  نبایـد ظاهـر  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
مـالک خوشـبختی انسـان ها قـرار گیـرد افـزود: 
ممکـن اسـت فـردی حقـوق بسـیار باالیـی هـم 
داشـته باشـد اما زندگی خوب و شـادی نداشـته 
کـه  می بینیـم  جامعـه  در  مقابـل  در  و  باشـد 
افـرادی حقـوق و درآمـد بسـیار کمـی دارنـد اما 
زندگـی آنهـا سرشـار از برکـت و معنویـت اسـت.

بحـث کـودکان  در  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  فدائـی 
نیسـت  بهزیسـتی  متوجـه  اتهامـی  خیابانـی 
از  یکـی  برخـورد  موضـوع  از  بعـد  شـد:  یـادآور 
پرسـنل شـهرداری با کـودک کار در کرمـان موارد 

بررسـی کردیـم. بـه خوبـی  را 
ایـن  سـاماندهی  مسـئول  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
قابـل  اصـال  و  بهزیسـتی گذاشـتیم  را  کـودکان 
کـودکان کار  در سـطح شـهر  نیسـت کـه  قبـول 
سـطح  از  کار  کـودکان  گفـت:  شـوند  مشـاهده 
و  شـوند  سـاماندهی  و  جمـع آوری  بایـد  شـهر 
شـود. فراهـم  آنهـا  اشـتغال  و  تحصیـل  زمینـه 

ایـن  در  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  کرمـان  اسـتاندار 
بـوده  بهزیسـتی  عهـده  بـر  مدیریـت کار  زمینـه 
و بقیـه دسـتگاه ها بایـد همـکاری کننـد افـزود: 
بارهـا اعـالم کردیـم که کمـپ ماده 16 در اسـتان 
کرمـان ویـژه بانـوان نیـاز اسـت و ایـن موضـوع 
مصوبـه شـورای تامیـن اسـتان نیز هسـت و باید 

پیگیـری شـود. بـا جدیـت 
امـور  ایـن جلسـه زهـرا موسـی پور مدیـرکل  در 
اشـاره  بـا  نیـز  کرمـان  اسـتانداری  اجتماعـی 
بـه اینکـه بـرای درمـان معتـادان زیـر 18 سـال 
مکاتباتـی انجـام شـده و در حـال انجـام اسـت 
به عنـوان  بایـد  موضـوع  ایـن  داشـت:  اظهـار 
دسـتور کار کارگروه سـالمت اسـتان قـرار بگیرد.

کرمـان  اسـتانداری  اجتماعـی  امـور  مدیـرکل 
اسـتان  در  اینکـه شـورای مشـارکت ها  بیـان  بـا 
اسـت کـه  خیریـن  بـرای حضـور  قـوی  بـازوی 
می شـود گفـت:  تشـکیل  اسـتاندار  ریاسـت  بـه 
سـند سـالمندی اسـتان تهیـه شـده و بایـد بـه 
دسـتگاه های اجرایـی اسـتان برای اجـرای مفاد 

ایـن سـند ابـالغ شـود.

در دیدار استاندار کرمان از اداره کل بهزیستی مطرح شد؛

استاندار کرمان:

وجود ۹۸۷ معلول ضایعه نخاعی در استان کرمان

معلــول   987 کرمــان  اســتان  ســطح  در 
ماهانــه  دارد کــه  نخاعــی وجــود  ضایعــه 
هزینــه  تومــان  میلیــون   444 از  بیــش 
خریــد وســائل بهداشــتی ایــن افــراد اســت.

ــاس  ــر، “عب ــه کوی ــنا منطق ــزارش ایس ــه گ ب
اســتان  بهزیســتی  مدیــرکل  صــادق زاده” 
کرمــان امــروز 25 تیرمــاه در دیــدار اســتاندار 

اســتان  بهزیســتی  کل  اداره  کارکنــان  بــا 
ــتی)22  ــه بهزیس ــبت هفت ــه مناس ــان ب کرم
ــا  ــکاران م ــرد: هم ــار ک ــاه( اظه ــا 28 تیرم ت
ــد و براســاس اعــالم  ــادی دارن مشــکالت زی
ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان، 
میــزان حقــوق و مزایــای کارکنــان بهزیســتی 
ــه پاییــن پرداختــی حقــوق در اســتان  در رتب

ــرار دارد. ق
ــی  ــوزه اجتماع ــه کار در ح ــان اینک ــا بی وی ب
و بهزیســتی کار راحتــی نیســت و بســیار 
ســخت اســت و در شــرایط کنونــی بعضــا 
ــود،  ــی ش ــت م ــه دریاف ــواری ک ــار ناگ اخب
همــکاران مــا مــوارد را از نزدیــک لمــس 
ــتی  ــان بهزیس ــرد: کارکن ــان ک ــد بی ــی کنن م
و حمایــت هســتند  توجــه  یــک  نیازمنــد 
ــن  ــه ای ــتاندار ب ــور اس ــا حض ــم ب و امیدواری
موضــوع پرداختــه و گامــی بــرای ایجــاد 
انگیــزه در همــکاران بــرای مداخــالت بــه 

هنــگام در جامعــه برداریــم.
ــالم  ــدار اع ــن دی ــنا، در ای ــزارش ایس ــه گ ب
شــد در ســطح اســتان کرمــان 987 نفــر 
دارد کــه  نخاعــی وجــود  معلــول ضایعــه 
تومــان  میلیــون   444 از  بیــش  ماهانــه 
ایــن  بهداشــتی  وســائل  خریــد  هزینــه 
افــراد اســت.در ایــن دیــدار کارشناســان 
حــوزه هــای مختلــف بهزیســتی از جملــه 
ــرات،  ــی و … نظ ــی، توانبخش ــور اجتماع ام
مشــکالت و دغدغــه هــای خــود را بیــان 

کردنــد.
بــه  توجــه  بــا  دیــدار  ایــن  در  همچنیــن 
ــر  ــتان ب ــه در اس ــه خیری ــود 600 موسس وج
ــیس  ــا و تاس ــه ه ــن مجموع ــاماندهی ای س

ــد. ــد ش ــا تاکی ــکل ه ــه تش خان

معـاون  راهداری اداره كل راهداری حمل و نقل جاده ای 
اسـتان كرمان  از اجرای بهسـازی و روكش آسفالت  15 

كیلومتر  اول محور نگار- بهرامجرد خبر داد.
احسـان عراقـی زاده با اعالم این خبرگفت : درراسـتای 
افزایـش ارتقـاء ایمنـی محورهـای مواصالتـی اسـتان، 
جلوگیـری از صدمات احتمالی به خـود رو های عبوری  
و بـه منظـور رفـاه حـال مسـافران، عملیـات روكـش 

آسـفالت محـور نـگار- بهرامجرد بـه طـول 15 کیلومتر، 
بـا صـرف اعتباری بالغ بـر 75 میلیارد ریال انجام شـد.

دكتـر عراقـی زاده بـا اشـاره بـه این مطلب كـه عملیات 
روكـش آسـفالت 15 كیلومتری محور نـگار – بهرامجرد 
از 25 خـرداد سـالجاری آغـاز شـد و بمـدت 20 روز بـه 
پایـان رسـید افزود: هزینـه این طرح از محـل اعتبارات 

ملـی و اسـتانی تامین گردیده اسـت.

29 تا 2948 تا 46

معاون راهداری استان كرمان اعالم كرد:
اتمام 15 کیلومتر روکش آسفالت 

جاده نگار- بهرامجرد
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رفسـنجان  شهرسـتان  اجتماعـی  تأمیـن  اداره  رییـس 
شـعبه  ایـن  پوشـش  تحـت  کارفرمایـان  گفـت: 
دارنـد. بدهـی  سـازمان  ایـن  بـه  تومـان  میلیـارد   33

ظهـر  بابایـی  محمدرضـا  مهـر،  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
هفتـه  مناسـبت  بـه  خبـری  نشسـت  در  شـنبه  سـه 
تامیـن اجتماعـی اظهـار داشـت: رفسـنجان دارای چهـار 
شـعبه تأمیـن اجتماعـی شـامل شـهید باقـری، مـس 
اسـت. نـوق  منطقـه  و  بخـش کشـکوئیه  سرچشـمه، 

وی بـه آمـار مربـوط بـه شـعبه تأمیـن اجتماعـی شـهید 
در  دو کارگـزاری  افـزود:  و  پرداخـت  رفسـنجان  باقـری 
خیابـان مطهـری و خیابـان شـریعتی رفسـنجان وجـود 
دارد کـه تعـداد بیمه شـدگان اصلی، مسـتمری بگیـران و 
از کارافتادگانـی کـه از ایـن شـعبه خدمـات دریافـت مـی 
کننـد 46 هـزار و 500 نفـر مـی باشـند کـه بـا افـراد تحـت 
تکفـل 116 هـزار نفـر در حـوزه کاری ایـن شـعبه اسـت.

وی بیـان کرد: در یک سـال گذشـته 62 هـزار جلد دفترچه 
در ایـن شـعبه تعویـض شـده اسـت و تعـداد نامـه هایی 
کـه وارد ایـن شـعبه شـد 140 هـزار نامـه بـوده اسـت.

رئیـس اداره تأمیـن اجتماعی رفسـنجان در ادامه از بدهی 
33 میلیارد تومانی کارفرمایان تحت پوشـش این شـعبه 
بـه سـازمان خبـر داد و گفت: با توجه به اینکه سـال 1398 
بـه عنـوان رونق تولید ازسـوی رهبر معظم انقـالب اعالم و 
بسته حمایتی برای رونق تولید و فضای کسب و کار اعالم 
شـده و یکی از این بسته های حمایتی بخش بخشودگی 
جرایـم اسـت لـذا از 13 خـرداد تـا 13 شـهریورکارفرمایان 
خوش حسـاب سـازمان که بدهی به سـازمان تا پایان 96 
دارنـد می توانند با مراجعه به شـعبه از بخشـودگی جرایم 
را درخواسـت کنند و از این بخشـودگی اسـتفاده نمایند که 
تاکنون 80 درخواسـت از کارفرمایان در این حوزه داشـتیم.

عملیاتـی  در  مثبـت  نقـاط  از  کـه  اسـت  گفتنـی 
واحدهـای  افزایـش  امـکان  فرآینـد  ایـن  شـدن 
سـیار جهـت افزایـش تولیـد، پاییـن بـودن سـطح 
سـرمایه گـذاری، سـهولت در اجـرا و کاهـش زمان 
نصـب تجهیـزات اسـت. در عین حـال مجموعه یاد 
شـده برنامـه افزایـش ظرفیـت و توسـعه معـدن و 
داده  قـرار  کار خـود  در دسـتور  را  فـرآوری  واحـد 
اسـت.الزم بـه یـادآوری اسـت کـه تولید کنسـانتره 
در محـل معـدن ضمـن جلوگیـری از خام فروشـی 
و  افـزوده  ارزش  ایجـاد  بـه  منجـر  معدنـی  مـواد 
معدنـی  مـواد  نقـل  و  حمـل  هزینه هـای  کاهـش 
و اقتصـادی شـدن معـادن کوچـک خواهـد شـد.

عملیاتـی  در  مثبـت  نقـاط  از  کـه  اسـت  گفتنـی 
واحدهـای  افزایـش  امـکان  فرآینـد  ایـن  شـدن 
سـیار جهـت افزایـش تولیـد، پاییـن بـودن سـطح 
سـرمایه گـذاری، سـهولت در اجـرا و کاهـش زمان 
عیـن حـال مجموعـه  در  اسـت.  تجهیـزات  نصـب 
توسـعه  و  ظرفیـت  افزایـش  برنامـه  شـده  یـاد 
خـود  کار  دسـتور  در  را  فـرآوری  واحـد  و  معـدن 
قـرار داده اسـت.الزم بـه یـادآوری اسـت کـه تولید 
از  جلوگیـری  ضمـن  معـدن  محـل  در  کنسـانتره 
خام فروشـی مـواد معدنـی منجـر به ایجـاد ارزش 
افـزوده و کاهـش هزینه هـای حمـل و نقـل مـواد 
معدنـی و اقتصـادی شـدن معـادن کوچـک خواهد 
ضمـن  معـدن  محـل  در  کنسـانتره  تولیـد  شـد. 
جلوگیـری از خام فروشـی مـواد معدنـی منجـر بـه 
ایجـاد ارزش افـزوده و کاهـش هزینه هـای حمـل 
اقتصـادی شـدن معـادن  و  نقـل مـواد معدنـی  و 

کوچـک خواهـد شـد.

کشـور دچار لجام گسیختگی در مصرف است و مصرف 
بـی رویـه موجب شـده تـا شـاهد توسـعه نامتوازنی در 

باشیم. کشورمان 
نایـب رییـس کمیسـیون حقوقـی و قضایـی مجلـس 
تاکیـد کـرد: کشـور دچـار لجـام گسـیختگی در مصرف 
اسـت و مصرف بی رویه موجب شـده تا شـاهد توسعه 
نامتوازنی در کشـورمان باشـیم. به عنوان مثـال هنوز در 
کشـور روستاهای زیادی هسـتند که آب آشامیدنی،برق 
و گاز ندارنـد، در صورتیکـه اگـر یک شـب رقـص نورهای 
تهـران را خامـوش کننـد، مـی تـوان هزینـه آن را صرف 

بـرق دار کـردن روسـتاها کرد.
یحیـی کمالی پـور نماینـده جیرفـت و نایـب رییـس 
کمیسـیون حقوقی و قضایی مجلس شـورای اسالمی 
در گفـت و گـو بـا خبرنـگار پایـگاه خبـری تحلیلـی 
اعتـدال، بـا انتقـاد از فرهنگ مصـرف گرایی در کشـور، 
گفت: یکی از چالش های اساسـی فراروی کشـورمان، 
در الگوی مصرف اسـت. درحـوزه های مختلف مصرف 
بـا مشـکالتی مواجـه هسـتیم و از سـرانه غذایـی کـه 
مـردم بیـرون می ریزند، گرفتـه  تا مصرف بـی رویه در 
حامل هـای انـرژی و آب و بـرق. در تمامـی ایـن موارد 
شـاهد هسـتم که معیار مشـخص و منطبق بر واقعیت 
هـای موجـود در کشـور مـا وجـود نـدارد. اقـدام جهت 
کاهـش مصـرف نمی توانـد مبتنی بر اقدامـات قانونی 
باشـد و باید فرهنگ سـازی در حوزه اجتماع و سـایر 
حوزه هـا انجـام شـود کـه جمع بنـدی داشـته باشـیم. 
بـه آنچـه بدسـت می آوریـم، آن چیـزی کـه  نسـبت 
مصـرف می کنیـم و آنچـه کـه سـرانه تولید ما اسـت، 
متاسـفانه تناسـبی میـان ایـن سـه موضوع در کشـور 
وجـود نـدارد. ایـن نماینده مجلـس تاکیدکرد: کشـور 
دچـار لجـام گسـیختگی در مصـرف اسـت و مصـرف 
بی رویـه موجـب شـده تـا شـاهد توسـعه نامتوازنـی 
در کشـورمان باشـیم. بـه عنوان مثـال هنوز در کشـور 
روسـتاهای زیادی هسـتند کـه آب آشـامیدنی،برق و 
گاز ندارنـد. در صورتی کـه اگـر یک شـب رقص نورهای 
تهـران را خامـوش کننـد، می تـوان هزینـه آن را صرف 
بـا  گفـت:  کرد.کمالی پـور  روسـتاها  کـردن  بـرق دار 
گذشـت 40 سـال از انقالب شـکوهمند اسـالمی شاید 
خوشـایند نباشـد که در کشور روسـتایی داشته باشیم 
کـه آب یـا برق نداشـته باشـد. در حـوزه انتخابیه بنده 
حـدود 186 روسـتا فاقـد آب آشـامیدنی هسـتند. بد 
مصـرف کـردن و بـی رویـه مصـرف کـردن هـا و نبـود 
الگـوی مصـرف صحیـح در جامعـه باعـث شـده کـه 
تضـاد طبقاتـی میـان مـردم و مسـوولین، مـردم و 
مـردم و مناطـق مختلـف کشـور ایجـاد شـود.یکی از 
بحران هـای کشـور مـا آب اسـت امـا فرهنـگ سـازی 
صحیحـی در خصـوص جلوگیـری از هـدر رفـت آب 
نداریـم. هـدر رفـت انرژی بـه مراتب بیشـتر از مصرف 
واقعـی مـا اسـت و باید بـرای ایـن موضوع در کشـور 
ایـن  در  فکـری  مسـووالن  هـم  اگـر  شـود.  فکـری 
خصـوص نکننـد ایـن موضـوع همانگونـه کـه تاکنـون 
کشـور را بـا مشـکل روبـرو کـرده اسـت، کشـور را بـا 

بحـران هـای بیشـتری درگیـر می کنـد.

بدهی ۳۳ میلیارد تومانی 
کارفرمایان رفسنجان به 

بیمه تأمین اجتماعی

معدن مس رمشک 
فعال شد

186روستا در جیرفت 
و عنبرآباد فاقد آب 

آشامیدنی هستند

خبر

خبر

تکمیل نخستین طرح آب درمانی 
جنوب شرق کشور در گرو تامین اعتبار 

روایت تبعید آیت هللا خامنه ای 
به عربی ترجمه شد

نرخ رشد اقتصادی ایران به تدریج 
به سمت مثبت حرکت می کند

بـرای   : اسـتاندار کرمـان گفـت 
آب  طـرح  نخسـتین  تکمیـل 
درمانـی جنوب شـرق کشـور که 
در کرمان در حال سـاخت اسـت 

، پیگیـر تامیـن اعتبـارات الزم هسـتیم.
 بـه گـزارش خبرگـزاری صـدا و سـیما محمد 
جـواد فدایـی در پایـان بازدیـد از طـرح آب 
اسـتان کرمـان  بهزیسـتی  اداره کل  درمانـی 
گفـت :  وجـود چنیـن مرکزی بـرای کمک به 
درمـان برخی بیمـاران ضروری اسـت و برای 
تکمیـل سـاختمان ایـن مرکز و تجهیـز آن 11 
میلیـارد تومـان اعتبـار نیـاز اسـت کـه تالش 

میکنیـم تامین شـود . 
صـادق زاده مدیرکل بهزیسـتی اسـتان کرمان 
: مجموعـه آب  افـزود  بازدیـد  ایـن  در  هـم 
درمانـی کرمـان در 2 هـزار و 700 متـر مربـع 

زیربنـا احداث می شـود و شـامل بخش های 
مختلـف فیزیوتراپـی ، گرمـا درمانـی ، لیـزر 
درمانـی و آب درمانـی اسـت .وی بـا اشـاره 
هـم  مجموعـه  ایـن  سـاختمان  اینکـه  بـه 
دارد  فیزیکـی  پیشـرفت  درصـد   95 اکنـون 
گفـت تاکنـون سـه میلیـارد و 500 میلیـون 
تومـان بـرای احـداث سـاختمان آن هزینـه 
شـده اسـت اما بـرای تکمیل سـاختمان یک 
میلیـارد تومـان و برای خریـد تجهیزات آن 10 

میلیـارد تومـان نیـاز اسـت .
نوسـانات  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  صـادق زاده 
قیمت هـا باعث تاخیـر در اجرای پروژه شـده 
گفـت اعتبـارات این طـرح به سـختی تامین 
شـده اسـت ، تجهیـزات آن هنـوز خریـداری 
نشـده و برخـی از تجهیـزات آن بایـد از خارج 

از کشـور تهیه شـود.

روایتـی  تبعیـد«  »بـر  کتـاب 
تبعیـد  روز   258 از  مسـتند 
آیـت هللا خامنـه ای به شـهر های 
کـوران  در  جیرفـت  و  ایرانشـهر 
مبـارزات انقالبی بـا عنوان »فـی المنفی« به 
عربی ترجمه شـد. سـرویس فرهنـگ و هنر 
جـوان آنالین: بـه گزارش تسـنیم، »برتبعید« 
معظـم  رهبـر  تبعیـد  روزه   285 دوران  بـه 
انقـالب در سـال های 56 و 57 می پـردازد؛ 
پرداختـه  آن  بـه جزئیـات  مهمـی کـه  دوره 
نشـده بود و اتفاقات و وقایع آن، از دسـترس 
خـارج بود. آنچـه در کتاب »برتبعیـد« آمده، 
تاریـخ گذشـته نیسـت، روایتـی  داسـتان و 
اسـت مسـتند از زندگـی و مبـارزه آیـت هللا 
خامنـه ای در کـوران مبـارزات انقالبـی مـردم 
ایـران. ایـن اثر در درجه نخسـت بـر بیانات و 

خاطـرات مقـام معظم رهبری اسـتوار اسـت 
و پـس از آن، بـه خاطـرات همراهان و یاران 
می پـردازد.  دوران  آن  در  ایشـان  نزدیـک 
می خوانیـم:  ایـن کتـاب  از  بخش هایـی  در 
مهـاِر  بـرای  رژیـم  راه حـل  آخریـن  تبعیـد 
فعالیت هـای آقـای خامنه ای بود. شـش بار 
دسـتگیری و زنـدان و بازجویـی و شـکنجه، 
آقـا  سـیدعلی  فعالیت هـای  از  نه تن هـا 
تمام عیـار  مبـارزی  او،  از  بـود کـه  نکاسـته 
سـاخته بـود.« مجـازات تبعیـد، بـه همت و 
صبـر، فرصتـی شـد بـرای رسـاندن صـدای 
انقـالب و شـنیدن صـدای مـردم دردمنـد. 
صـد البتـه اگـر سـاواک تبعـات ایـن تبعید 
بـرای رژیـم را می دانسـت، آزادی و فعالیت 
سـیدعلی آقـا را در مشـهد، بـه ایـن مجازات 

ترجیـح مـی داد.

راور  و  مـردم کرمـان  نماینـده 
اخیـرًا  جهانـی  گفت:بانـک 
خـود  اقتصـادی  گـزارش  در 
نـرخ  کـه  کـرده  پیش بینـی 
رشـد اقتصـادی ایـران بـه تدریج به سـمت 
مثبـت حرکـت می کنـد و اقداماتـی هـم در 
داخـل کشـور انجـام شـده اسـت.به گزارش 
پورابراهیمـی  محمدرضـا  مهـر،  خبرنـگار 
گفـت: بـا جـود تحریم هـای بسـیار سـخت 
اقتصـادی  حرکـت  علیـه  دشـمن  کـه 
شـد،  یکپارچـه  ایـران  اسـالمی  جمهـوری 
امـا مسـیر حرکـت ما هیـچ تغییـری نکرده 
بینـی  پیـش  داشـت:  بیـان  اسـت.وی 
دشـمن بـر ایـن بـود کـه طـی شـش مـاه 
اقتصـاد ایـران فلـج مـی شـود، در دولـت 
ترامـپ تحریـم هـا بـا چنـد برابـر و شـدت 

اوج   1396 سـال  و  یافـت  ادامـه  بیشـتر 
تحریـم هـا علیـه ایـران اعمـال شـد.بانک 
جهانـی اخیـرًا در گـزارش اقتصـادی خـود 
پیش بینـی کـرده کـه نـرخ رشـد اقتصـادی 
ایـران بـه تدریـج بـه سـمت مثبـت حرکـت 
مـی کنـد و اقداماتـی هـم در داخـل کشـور 
انجام شـده اسـت.این دوره زمانی سـختی 
مشـکالت  و  گرفـت  شـکل  ایـران  در  کـه 
مـردم  بـرای  را  و…  اشـتغال  و  معیشـتی 
ایجـاد کـرده اسـت، بایـد کمـک کنیـم کـه 
بـا  الهـی  فضـل  شـود.به  برطـرف  زودتـر 
همیـن اقدامـات سـازمان هـا و ادارات کـه 
هـر چنـد در حـد مطلـوب نیسـت، امـا علی 
رغـم همـه سـختی هـا توسـعه فعالیت ها و 
رونـد خدمت رسـانی در کشـور و روسـتاها 

یابـد. اسـتمرار  بایـد  و  نشـده  متوقـف 

پـــس از اســـتعفای مدیـــران اســـتان کرمـــان در ســـمتهای 
ـــر  ـــات زی ـــبانه و تبلیغ ـــات ش ـــزاری جلس ـــاال برگ ـــف ح مختل
پوســـتی در رســـانه هـــا و فضـــای مجـــازی بیـــش از هـــر زمـــان 
دیگـــر در کرمـــان خودنمایـــی مـــی کنـــد. کمـــی بیشـــتر از 
ـــورای  ـــس ش ـــات مجل ـــزاری انتخاب ـــا برگ ـــر ت ـــاه دیگ ـــت م هف
ـــا  ـــه ب ـــه همیش ـــی ک ـــت، انتخابات ـــده اس ـــی مان ـــالمی باق اس
شـــور تبلیغاتـــی قابـــل توجهـــی رو بـــرو بـــوده اســـت، عمـــالً گام 
ـــا اســـتعفای برخـــی از  ـــات ب ـــزاری انتخاب ـــد برگ نخســـت فراین
ـــت و  ـــده اس ـــته ش ـــی برداش ـــتگاه های اجرای ـــران در دس مدی
ـــی  ـــی و صنف ـــل سیاس ـــی و محاف ـــات خصوص ـــاال در جلس ح
ــر  ــای تأثیـ ــری جریان هـ ــذب حداکثـ ــرای جـ ــا بـ رایزنی هـ
ـــی  ـــای احتمال ـــط نامزده ـــتر توس ـــب آرا بیش ـــرای کس ـــذار ب گ
آغـــاز شـــده اســـت. کرمـــان از گذشـــته تاکنـــون پایـــگاه اصلـــی 
گروه هـــای سیاســـی مختلـــف بـــوده اســـت و هـــر کـــدام 
ـــق  ـــان موف ـــد در خواستگاهش ـــعی دارن ـــات س ـــن جریان از ای
شـــوند امـــا در ایـــن میـــان ایـــن مـــردم اســـتان بوده انـــد 
کـــه از حضـــور نماینده هـــای سیاســـی هیـــچ گاه منفعـــت 

نبرده انـــد.
بـــا نزدیـــک شـــدن بـــه ایـــام انتخابـــات بـــار دیگـــر یـــادی 
ـــر  ـــات، ه ـــوص تبلیغ ـــات در خص ـــون انتخاب ـــم از قان می کنی
کاندیـــد بعـــد از تأییـــد صالحیـــت وزارت کشـــور و شـــورای 
ـــی  ـــا فعالیت هـــای تبلیغات ـــا 15 روز فرصـــت دارد ت ـــان تنه نگهب

ـــد. ـــام ده را انج
امـــا ایـــن روزهـــا بـــه وضـــوح می تـــوان افزایـــش دغدغـــه 
ــد در  ــات را دارنـ ــه انتخابـ ــد ورود بـ ــه قصـ ــی کـ چهره هایـ

قالـــب یادداشـــت و مصاحبـــه بـــا عکس هـــای بـــزرگ در 
ــرد. ــاهده کـ ــا را مشـ ــی از روزنامه هـ ــات اول برخـ صفحـ

تنوری که بی موقع داغ شده است
همچنیـــن فضـــای مجـــازی نیـــز بـــه یکـــی دیگـــر از 
ـــام و عکـــس برخـــی از کاندیداهـــا تبدیـــل  عرصه هـــای تکـــرار ن
ـــی ترین  ـــی از سیاس ـــات در یک ـــور انتخاب ـــت و از تن ـــده اس ش
شـــهرهای کشـــور داغ شـــده است.شـــکل ایـــن تبلیغـــات و 
ـــز  ـــف نی ـــتانهای مختل ـــان در شهرس ـــتان کرم ـــیها در اس یارکش
متفـــاوت اســـت در برخـــی از شهرســـتانها کـــه ســـاختار قومـــی 
ـــه رأی  ـــای جـــذب توج ـــر مبن ـــا ب ـــد فعالیت ه ـــه ای دارن و قبیل

ـــهرهای  ـــی رود و در ش ـــش م ـــف پی ـــف مختل ـــدگان طوای دهن
ــانه ها و  ــر رسـ ــا تیتـ ــه بـ ــب توجـ ــعی در جلـ ــر سـ بزرگ تـ
مطـــرح شـــدن چهره هـــا در قالـــب برنامه هـــای فرهنگـــی و 
ـــم و عروســـی  ـــی شـــرکت در مراســـمهای خت ـــی و حت اجتماع

ـــس  ـــی مجل ـــدگان فعل ـــدان نماین ـــر می ـــوی دیگ ـــت. در س اس
در حوزه هـــای 9 گانـــه کرمـــان هســـتند، 10 نماینـــده کـــه از 
23 شهرســـتان بـــه مجلـــس راه یافته انـــد و بـــدون شـــک 
ـــدد  ـــاب مج ـــرای انتخ ـــه را ب ـــراد زمین ـــن اف ـــدام از ای ـــر ک ه
ـــاب را  ـــرای انتخ ـــده ای از راه ب ـــش عم ـــد و بخ ـــا می بینن مهی

ــد. ــی کرده انـ طـ
ــه در  ــی کـ ــد نماینده هایـ ــانه ها کنیـ ــه رسـ ــی بـ ــر نگاهـ اگـ
ــور  ــانه ها حضـ ــر در رسـ ــته کمتـ ــال گذشـ ــار سـ ــول چهـ طـ
ـــد  ـــرده بودن ـــز ک ـــران متمرک ـــود را در ته ـــت خ داشـــتند و فعالی
ـــا  ـــده اند و ب ـــل ش ـــات تبدی ـــی مطبوع ـــره اصل ـــه چه ـــاال ب ح
ـــذاری در  ـــر گ ـــعی در اث ـــا س ـــط عمومی ه ـــردن رواب ـــال ک فع

اذهـــان رأی دهنـــدگان دارنـــد.

مهمان داری سوال برانگیز نماینده ها 
همراه با عکس و فیلم رسانه ای

ـــدگان  ـــی نماین ـــی در پ ـــوت پ ـــانه دع ـــور در رس ـــر از حض جالب ت
فعلـــی مجلـــس در آخریـــن ســـال فعالیتشـــان در ایـــن ســـمت 
ــن  ــه گرفتـ ــت کـ ــی اسـ ــای ملـ ــوالن و چهره هـ از وزرا و مسـ
عکس هـــای یـــادگاری و رســـانه ای بـــا آنهـــا و پوشـــش 

ـــت. ـــرده اس ـــاد ک ـــی را ایج ـــز کارزاری دیدن ـــانه ای نی رس
ـــردم  ـــال م ـــورد اقب ـــای م ـــتعفای چهره ه ـــر اس ـــوی دیگ از س
در انتخابـــات شـــوراهای شـــهر در شهرســـتانهای مختلـــف و 
ـــق، کارزار  ـــی موف ـــر اجرای ـــن مدی ـــتعفای چندی ـــن اس همچنی
انتخـــاب نماینده هـــا در اســـتان کرمـــان را در ســـال جـــاری 

ـــرد. ـــد ک ـــل خواه ـــر از قب ـــور ت ـــر ش پ
ـــرای  ـــه ب ـــرادی ک ـــداد اف ـــی از تع ـــات دقیق ـــد اطالع ـــر چن ه
ــالم  ــد اعـ ــتعفا داده انـ ــات مجلـــس اسـ ــرکت در انتخابـ شـ
نشـــده اســـت امـــا می تـــوان گمانـــه زنـــی کـــرد کـــه 
اســـتعفای ســـه فرمانـــدار در اســـتان در موعـــد قانونـــی و 
ســـه عضـــو شـــورای شـــهر کرمـــان در راســـتای شـــرکت در 

انتخابـــات بـــوده اســـت.

استعفا با طعم دلسوزی برای مردم
ـــز  ـــراد نی ـــن اف ـــر ای ـــب توجـــه اینکـــه اســـتعفای اکث ـــه جال نکت
ـــوده  ـــی ب ـــئولیت قبل ـــت مس ـــوزه تح ـــادی از ح ـــا نق ـــراه ب هم
و بعـــد از انتقـــاد از مدیـــران حـــوزه فعالیتشـــان و بـــا دیـــد 

ـــد. ـــتعفا داده ان ـــردم اس ـــرای م ـــوزی ب دلس
عمـــالً ثبـــت نـــام نامزدهـــای انتخابـــات مجلـــس از 10 تـــا 
16 آذرمـــاه در کرمـــان آغـــاز می شـــود بایـــد منتظـــر مانـــد 
ـــات  ـــان در انتخاب ـــتان کرم ـــای اس ـــک از چهره ه ـــدام ی ـــه ک ک

ـــور  ـــی کش ـــب سیاس ـــاح غال ـــرد و دو جن ـــد ک ـــرکت خواهن ش
بـــا کـــدام یکـــی از ایـــن افـــراد ائتـــالف می کننـــد.

فضا کاماًل رصد و با متخلفان 
برخورد قانونی می شود

رییـــس کمیتـــه اطـــالع رســـانی ســـتاد انتخابـــات اســـتان 

ـــات  ـــی اقدام ـــه برخ ـــاره ب ـــا اش ـــر ب ـــا مه ـــو ب ـــان در گفتگ کرم
نامزدهـــای احتمالـــی شـــرکت در انتخابـــات مجلـــس 
گفـــت: از افـــرادی کـــه می خواهنـــد در انتخابـــات شـــرکت 
کننـــد می خواهیـــم قانـــون تبلیغـــات را دقیقـــًا مطابـــق بـــا 
ـــوی  ـــت از س ـــا دق ـــی ب ـــای کنون ـــد و فض ـــت کنن ـــون رعای قان

فعالیت های  انتخاباتی زود هنگام  در کرمان 

دورخیز نمایندگان فعلی برای  انتخاب مجدد

هرچنـد انتخابـات و مبـارزات انتخاباتـی در جامعـه نشـاط و جنبـش ایجـاد می کنـد امـا زودتـر از 
موعـد بـودن آن می توانـد باعـث ایجـاد اختـالل در روند عـادی امور حکومتی و اداره درسـت کشـور 
و همچنیـن اشـتغال بیـش از انـدازه اذهـان عمومـی بـه خود شـود که ممکـن اسـت منجربه پیش 
آمـدن سـوء تفاهمـات و رویارویـی هـای نـاالزم و اصطکاک نیروهـای مفیـد اجتماعی و هـدر رفت 
انـرژی بـا ارزش جامعه شـود. این مسـأله را مـی توان از دیدگاه های بسـیاری مورد بررسـی قرار داد 

ولـی بـی تردیـد یکـی از رویه هـای آن پدیـده تبلیـغ زود رس نامزدها بـرای انتخابات اسـت.

رییـس کمیتـه اطـالع رسـانی سـتاد انتخابـات 
اشـاره  بـا  مهـر  بـا  گفتگـو  در  کرمـان  اسـتان 
احتمالـی  نامزدهـای  اقدامـات  برخـی  بـه 
شـرکت در انتخابـات مجلـس گفـت: از افـرادی 
کننـد  شـرکت  انتخابـات  در  می خواهنـد  کـه 
می خواهیـم قانـون تبلیغـات را دقیقـًا مطابق با 
قانـون رعایـت کننـد و فضـای کنونی بـا دقت از 
سـوی دسـتگاه های ذی ربط رصد و بـا متخلفان 
بیـان  برخـورد می شـود.دکتر عبـاس تقـی زاده 
سـه  اجرایـی  دسـتگاه های  مجموعـه  در  کـرد: 
فرمانـدار اسـتعفا داده اند و هیچ مورد اسـتعفایی 
در حوزه شهرسـتان اسـتان کرمان برای حضور در 

نداشـته ایم. انتخابـات 
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زمـان  مجلـس  انتخابـات  تـا  هنـوز 
در  سیاسـی  فضـای  امـا  مانـده  زیـادی 
شهرسـتان های جنوبـی اسـتان انتخاباتی 
توسـط  نشسـتی  برگـزاری  اسـت.  شـده 
آوردگاه  ایـن  تنـور  تـا  بـود  فرخـی کافـی 
سیاسـی داغ تر هم بشـود. آتـش این تنور 
 امـا ابتـدا دامـن اصالح طلبـان را گرفـت.

برگـزاری یک نشسـت بـا میـان داری فائز 
درون گروهـی  مخالفـان  صـدای  فرخـی 
وی را بلنـد کرد.صدایـی کـه در کوتاه تریـن 
رسید.شـورای  اسـتان  مرکـز  بـه  زمـان 
اصالح طلبـان هـم واکنـش سـریع نشـان 
داد و از نشسـت برگـزار شـده در جنـوب 
کرمـان اعالم برائت کرد. دبیرخانه شـورای 
هماهنگـی اصالح طلبان اسـتان کرمان روز 
گذشـته در اطالعیـه ای ایـن نشسـت های 
سیاسـی اصالح طلبـان در جنـوب اسـتان 
کـرد. عنـوان  قانونـی  وجاهـت  فاقـد   را 
رقبـای سیاسـی هسـتند  اینهـا شـایعات 

قدیمـی  اصالح طلبـان  از  فرخـی  فائـز 
جیرفـت به»کاغذوطن«گفت:»مـن عضـو 
شـورای موسـس اسـتان و مسـوول ستاد 
در  مـا  هسـتم،  شهرسـتان  اصالح طلبـان 
و  اصالح طلبیـم  هسـتیم   جنـگ  حـال 
کارنامـه اصالح طلبـی داریـم یـک جلسـه 
دورهمـی گذاشـتیم در جنـوب هـم زندگی 
می کنیـم و با جمعـی از  هم فکرانمان یک 

جلسـه بـه مناسـبت میـالد ثامن الحجـج 
از تاالرهـای شـهرمان گذاشـتیم  در یکـی 
کـه صحبـت کنیـم و افـراد مخیـر هسـتند 
اسـتان  دوسـتان  چـرا  نمی دانـم  مـن 
ناراحـت شـده اند و فقـط ایـن بـرای مـن 
مهـم اسـت دلیلـش چیسـت؟ اینهـا یـا 
راسـت می گوینـد اصالح طلبنـد یـا خیـر، 
اگـر راسـت بگوینـد کـه بایـد از برگـزاری 
خوشـحال  اصالح طلبـی  جلسـه  یـک 
بـه  کـه  می گوینـد  دروغ  هـم  باشـنداگر 
جلسـاتی  روز  هـر  برمی گـردد  خودشـان 
نخسـتین بار   بـرای  کـه  می شـود  برگـزار 
شـاهدچنین بحث هایی هسـتیم کـه انگار 
مسـائلی پشـت پـرده اسـت کـه نمی دانم 
چیسـت.«وی تصریـح کرد:»مـا در جنوب 
زندگـی می کنیـم و بـه منطقه مـان افتخار 
می کنیـم چیزهایـی را شـنیدم کـه تصـور 
می کنـم جعلـی هسـتند و جنـاح رقیـب 
مـا ایـن شـایعات را منتشـر کـرده اسـت 
اصـال این افـراد از جملـه صفاهانـی زاده را 
پـس از سـال ها کار سیاسـی نمی  شناسـم 
اگـر شـما او را می شناسـید بـه او بگوییـد 
خوشـحال باشـد کـه در ایـن مقطع خاص 
شـده اند  جمـع  جـا  یـک  در  دوسـتانش 
می دهنـد  سـر  اصالح طلبـی  فریـاد  و 
ببینیـد  شـوید  پیگیـر  هـم  شـما  پـس 
سـند  عنـوان  بـه  و  می گـذرد  چـه  اینجـا 

افتخـارت در اسـتان از آن نـام ببـر کـه در 
شـهرهای اسـتان هـم اصالح طلبـان زنـده 
شـورای  گفته انـد  هسـتند.اینکه  پویـا  و 
رسـمیت  بـه  را  مـا  اسـتان  اصالح طلبـان 
نمی شناسـد عجیـب اسـت مـا خودمـان 
بایـد اقـدام کنیـم آنهـا هـم یکـی هسـتند 
مریـخ  از  هسـتند؟  کـی  مگـر  مـا  مثـل 
جمـع  یـک  مـا  آسـمان؟  یـا  آمده انـد 
بودیـم  هـم  بـا  اول   از  و  کثیـر هسـتیم 
بـود.« خواهیـم  هـم  بـا  هـم  آخـر  تـا   و 

شـورای اصالح طلبـان جنـوب مزبـور فاقد 
رییـس  نایـب  اسـت  قانونـی  وجاهـت 
شـورای هماهنگی جبهه اصالحات اسـتان 
 کرمان در مصاحبـه با»کاغذوطن« گفت:»

از  برخـی  مکـرر  پرسـش های  پیـرو 
فعـاالن سیاسـی در خصـوص اطالعیـه ای 
اصالحـات جنـوب"  "شـورای  امضـای  بـا 

باسـتحضار می رسـاند شـورای هماهنگـی 
تاکنـون  کرمـان  اسـتان  اصالح طلبـان 
نسـبت بـه تاسـیس شـورای اصالح طلبان 
جنـوب اقدامـی نکـرده و شـورای مزبـور 
است.«سـجاد  قانونـی  وجاهـت  فاقـد 
هرگونـه  افزود:»برگـزاری  صفاهانـی زاده 
مراسـم سیاسـی نیازمند اخذ مجوز توسط 
یکـی از احـزاب مجوز دار اسـتان اسـت که 
ایـن مراسـم تاکنون توسـط هیچ کـدام از 
احـزاب اصالح طلب مجـوزدار تایید نشـده 

اسـت.«
جمعیـت  شـورای  رییـس  موحـد  اوحـد 
توسـعه و آزادی جبهـه فراگیـر نیـز گفتـه 
اصـالح طلبـان شهرسـتان جیرفـت جلسـه 
ای که قرار اسـت روز سـه شـنبه در جیرفت 
برگـزار شـود را بـی ارتبـاط بـا جبهـه فراگیر 

شـورای اصـالح طلبـان دانسـت.

بــا شــروع فصــل گرمــا بــازار ارز روبــه 
ــه  ــرخ ارز ک ــه ن ــه طوریک ــت؛ ب ســردی رف
ــه 13 هــزار  ــر پای ــا اواخــر خــرداد مــاه ب ت
تومــان قــرار داشــت امــا دیــروز در پایــان 
وقــت بــازار بــا نــرخ زیــر 12 هــزار تومــان 

ــت. ــرار گرف ــه ق ــورد معامل م
بــه گــزارش اقتصادآنالیــن بــه نقــل از 
بــازار  در  ارز  نــرخ  کاهــش  جام جــم، 
باعــث کاهــش تقاضــای آن شــده اســت 
ــد  ــی کنن ــوان م ــان عن ــی کارشناس و برخ
مربــوط  نــرخ  کاهــش  اصلــی  دلیــل 
بــه اقدامــات بانــک مرکــزی در حــوزه 
ــه  ــه گفت ــت. ب ــور اس ــت ارزی کش مدیری
کارشناســان نرخــی کــه بــرای دالر تــا 
همیــن چنــد مــاه پیــش اعــالم مــی شــد 
ــی  ــت نرخ ــرار می گرف ــه ق ــورد معامل و م
غیــر واقعــی بــود و اکنــون نــرخ متناســب 

ساز مخالف فائز
دبیرخانه شورای هماهنگی اصالح طلبان استان کرمان نشست های 

سیاسی اصالح طلبان در جنوب استان را فاقد وجاهت قانونی عنوان کرد
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روزنامه های دیروز

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی) تجدید آگهی(-آگهـی موضوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین نام 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابـر رای 
شـماره 139760319012001788 و رای اصالحـی 139860319012000534 هیـات دوم موضـوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای محمـد نصرت 
آبـادی فرزند غالمحسـین بشـماره شناسـنامه 1351 صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یک باب 
خانـه بـه مسـاحت 150 متـر مربع) کـه در آگهس قبـل اشـتباها 197/34 متر مربع قیـد گردیده 
اسـت( پـالک 430 اصلـی واقـع دربخـش 36 کرمـان بـه آدرس سـیرجان حجـت آبـاد ابتدای 
بلوارخریـداری از مالـک رسـمی جـالل رفعتـی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطـالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مدت 
یـک مـاه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. م 

الـف/257- تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/04/10 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :98/04/26
  محمد آرمان پور - رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئیـن نامه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- برابر رای شـماره 
139760319005000383 مـورخ 1397/08/10هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت ملک شـهداد 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم مریم خشـنان فرزند على بشـماره شناسـنامه 3859 
صادره از شـهداد در ششـدانگ یکباب یکبابخانه به مسـاحت 250 مترمربع پالک4 فرعی از 105 
اصلـی واقـع در بخـش 23 کرمان به آدرس شـهداد- خیابان امام خمینی انتهـای کوچه روبروی 
بخشـداری خریـداری از مالـک رسـمی خود متقاضی محـرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر 

خواهد شـد/ م.الـف: 496
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/4/12- تاریخ انتشار نوبت دوم :98/4/26

ابراهیم سیدی رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره139860319091000377-98/02/10هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر عنبر 
آبـاد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای محمدرضـا بیلـری فرزند حبیب اله  بشـماره 
شناسـنامه 4صادره ازعنبرآباد درششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 455/97متر مربع پالک 
- فرعـی از45- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک –فرعـی از 45- اصلی قطعـه یک واقع 
در عنبرآبـاد اراضـی خداآفریـن بخش45کرمان خریداری از مالک رسـمی خانـم فرخنده امیری 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطالع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی بـه مدت دوماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقررا 
ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:2228-   تاریخ انتشـار نوبت اول:98/04/26 – تاریخ 

انتشـارنوبت دوم :98/05/13
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی- .آگهـی موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئیـن نامه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-  برابر 
رای شـماره 179 139860319062000 هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک گلباف 
تصرفـات مالكانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم صدیقـه دریائـی گوکـی فرزند محمد بشـماره 
شناسـنامه 6029 صـادره از گلبـاف در یـک بـاب خانه بـه مسـاحت 555/57 مترمربع پالک 
یکفرعـی از 1200- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 1200اصلـی واقع در گلبـاف خیابان 
امـام کوچـه شـماره 7 خریداری از مالکان رسـمی شـهربانو مهـدی زاده و حاجیه مهـدی زاده 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد./م الـف: 472
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/4/11- تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/4/26 

محمد مقصودی رئیس اسناد و امالک گلباف 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره139760319091000952-97/12/20هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملک شـهر 
عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضـی آقای ایمان عبـاس زاده افشـارفرزند ذبیح اله 
بشـماره شناسـنامه10 با کـد ملی شـماره 3111417549صادره ازبم درششـدانگ یـک باب خانه 
بـه مسـاحت 248/20متـر مربـع پـالک - فرعـی از49- اصلی مفـروز و مجزی شـده از پالک 
– فرعـی از 49- اصلـی قطعـه یـک بخش45کرمانواقـع در محمد آباد بی بی شـهری عنبر آباد 
خریـداری از مالـک رسـمی آقای محمد شـیرانی محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م 
الـف:2184 - تاریـخ انتشـار نوبـت اول:1398/04/12- تاریـخ انتشـارنوبت دوم :1398/04/26

  مصیب حیدریان - 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 تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره139860319091000375-98/02/10هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
شـهرعنبرآباد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای باقـر سـابقی عبـاس آبـاد فرزنـد 
حسـین بشـماره شناسـنامه 720صـادره ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک بـاب خانـه به مسـاحت 
488/70متـر مربـع پـالک - فرعـی از45- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک –فرعـی 
از 45- اصلـی قطعـه یـک واقـع در عنبرآبـاد اراضـی خداآفریـن بخش45کرمان خریـداری از 
مالـک رسـمی خانـم فرخنـده امیـری محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد 
./م الـف:2226-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/04/26 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/05/13

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون یـک ششـدانگ یـک یک بـاب سـاختمان خانـه بهداشـت  داری 
پـالک 380فرعـی از187اصلـی مفـروز ومجـزی شـده از پـالک 187- 
اصلی بمسـاحت 393مترمربع واقع در رودبار جنوب-روسـتای حیدراباد 
قطعـه سـه بخـش 46کرمـان بـه اسـتناد رای شـماره 139860319079000101- مـورخ 
98/02/18هیـات مسـتقر در ثبـت رودبار جنـوب در مالکیت دولت جمهوری اسـالمی ایران 
بـه نمایندگـی دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفـت قرار گرفتـه وآگهی موضـوع مـاده 3قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و ماده13آیین 
نامـه قانـون منتشـر ومـورد واخواهـی قرار نگرفتـه که نیاز به تحدیـد حدود دارد لذا حسـب 
درخواسـت کتبی مالک به شـماره هـای 98/11028/933مورخـه 04/24/ 98آگهی تحدید 
حـدود اختصاصـی آن به اسـتناد تبصره ماده 13قانون مزبورمنتشـر پالک مرقومه منتشـر 
و عملیـات تحدید ی آن از سـاعت 9صبح روزسـه شـنبه مـورخ98/05/22در محل شـروع 
وبعمـل خواهـد آمـد لـذا به مالـک و مالکین  مجاور رقبه مزبور اخطار میشـود کـه در موعد 
مقـرر در ایـن آگهـی محـل وقـوع ملک حاضـر وچنانچه کسـی بر حـدود وحقـوق ارتفاقی 
آن واخواهـی داشـته باشـد میتوانـداز تاریخ تنظیـم صورتمجلس تحدیدی لغایـت  30روز 
واخواهـی خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد وامـالک رودبار جنوب تسـلیم تا بـه دادگاه صالحه 
ارسـال شـود  در غیـر ایـن صـورت پـس از انقضـای مهلت مذکـور هرگونه ادعایی مسـموع 

نیسـت./. م الـف :644- تاریخ انتشـار :98/04/26- روز :چهارشـنبه
 علی رحمانی خالص  - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک رودبار جنوب 

بحران کم آبی را جدی بگیریم

مفقودی
نظـر باینکـه پروانـه بهـره بـرداری معدن 
شـماره  بـه  راور  کیمیـای  مرمریـت 
شـرکت  بنـام   96/01/16 مـورخ   1622
نگیـن کاوش کویـر مفقـود گردیـده لـذا 
بدینوسـیله باطـالع می رسـاند کلیه مفاد 
مـدارک مزبـور از درجـه اعتبـار سـاقط و 
هیچگونـه  مزبـور  بـرداری  بهـره  پروانـه 

نـدارد. قانونـی  اعتبـار  و  ارزش 

ت
یس

ط ز
حی

م

تی
یس

بهز

منصـور شـریف، گفـت: برداشـت خرمـا از نیمـه اول 
تیرمـاه آغاز شـده اسـت و پیش بینی می شـود بیش 
از 208 هـزار تـن خرمـای تولیـدی در جنـوب کرمـان 
برداشـت شـود.منصور شـریف در گفت و گو با خبرنگار 
خبرگـزاری شبسـتان از کرمان جنوب، گفت: برداشـت 
خرمـا از نیمـه اول تیرماه با رقـم زودرس آلمهتری آغاز 
و تـا اواخـر مهـر ماه بـا برداشـت ارقام دیـر رس هلیله 
ای بـه اتمـام می رسـد .مدیـر باغبانـی سـازمان جهـاد 
کشـاورزی جنـوب کرمـان، افـزود: غالب ارقـام منطقه 
مضافتی،کلوته،مرداسـنگ،نگار،گوردیال و ارقام خشک 
پیـارم ، زاهـدی و مجول اسـت.پیش بینی می شـود از 
مجمـوع 29 هـزار هکتار سـطح بـارور انـواع خرما بالغ 
بـر  208 هـزار تـن محصـول تولیـد و روانـه بازارهـای 
روسـیه،  اروپایـی،  )کشـورهای  خارجـی  و  داخلـی 
افـزود:  ادامـه  در  شـود.وی،  سـایر(  و  افغانسـتان 
خرمـای تولیـد شـده در باغـات جنـوب کرمـان کامـاًل 
سـالم و ارگانیـک مـی باشـد و در بسـته بنـدی هـای 
300 گرمـی تـا 3 کیلوگرمـی در سـردخانه هـای مدرن 
منطقـه ذخیره سـازی و در طـول سـال به فـروش می 
رسـد.گفتنی اسـت؛ جنوب کرمان با هفت شهرسـتان 
فاریـاب،  رودبارجنوب،قلعـه گنـج،  جیرفت،عنبرآبـاد، 
کهنوج، منوجان، یک سـوم پهناورترین اسـتان کشـور 
اسـت و از لحـاظ سـطح و میـزان تولیدات کشـاورزی 
 ، تولیـدات کشـور  از مجمـوع کل  شـامل  4 درصـد 
71 درصـد مجمـوع تولیـد اسـتان کرمـان، 35 درصـد 
سـطح زیرکشـت اسـتان کرمان و 52 کیلوگرم سـرانه 
هـر ایرانی از تولیدات کشـاورزی جنوب کرمان اسـت.

پیش بینی تولید بیش 
از 208 هزار تن خرما 

در جنوب کرمان

خبر

نرخ رشد اقتصادی ایران به تدریج 
به سمت مثبت حرکت می کند

فعالیت 112 محیط بان 
در استان کرمان

وجود 987 نفر معلول 
ضایعه نخاعی در استان کرمان 

اوج   1396 سـال  و  یافـت  ادامـه  بیشـتر 
تحریـم هـا علیـه ایـران اعمـال شـد.بانک 
جهانـی اخیـرًا در گـزارش اقتصـادی خـود 
پیش بینـی کـرده کـه نـرخ رشـد اقتصـادی 
ایـران بـه تدریـج بـه سـمت مثبـت حرکـت 
مـی کنـد و اقداماتـی هـم در داخـل کشـور 
انجام شـده اسـت.این دوره زمانی سـختی 
مشـکالت  و  گرفـت  شـکل  ایـران  در  کـه 
مـردم  بـرای  را  و…  اشـتغال  و  معیشـتی 
ایجـاد کـرده اسـت، بایـد کمـک کنیـم کـه 
بـا  الهـی  فضـل  شـود.به  برطـرف  زودتـر 
همیـن اقدامـات سـازمان هـا و ادارات کـه 
هـر چنـد در حـد مطلـوب نیسـت، امـا علی 
رغـم همـه سـختی هـا توسـعه فعالیت ها و 
رونـد خدمت رسـانی در کشـور و روسـتاها 

یابـد. اسـتمرار  بایـد  و  نشـده  متوقـف 

محیـط  حفاظـت  مدیـرکل 
تعـداد  اسـتان کرمـان  زیسـت 
محیط بانـان اسـتان را 112 نفـر 
عنـوان کـرد و گفت: ایـن تعداد 
بـه وسـعت محیط زیسـتی  بـا توجـه  نیـرو 
ایسـنا  نمی کندبـه گـزارش  اسـتان کفایـت 
منطقـه کویـر، "مرجـان شـاکری" در دیـدار 
با معـاون هماهنگـی امور عمرانی اسـتاندار 
و کاسـتی های مجموعـه  بـه کمـی  کرمـان 
بـا  گفـت:  و  پرداخـت  خـود  مدیریتـی 
مدیریـت  و سـازمان  اسـتان  پیگیری هـای 
سـال گذشـته  از  اسـتان  ریـزی  برنامـه  و 
رونقـی را در محیـط زیسـت اسـتان  شـاهد 
بـرای  امسـال  حوادثـی کـه  در  هسـتیم.  
حمایتهـای  داد،  رخ  اسـتان  بانـان  محیـط 
اسـتانداری مشـهود بود و وجهـه دیگری از 

محیط زیسـت را شـاهدیم. شـاکری، محیط 
عیـن  در  دانسـت کـه  سـربازانی  را  بانـان 
خدمـات بسـیار، دیـده نمی شـوند و گمنام 
ایـن  دریافتـی  حقـوق  افـزود:  و  هسـتند 
نیروهـا متناسـب بـا زحمـت و مخاطراتـی 
کـه تحمـل مـی کننـد نیسـت ضمـن آنکـه 
تعـداد محیط بانـان اسـتان را 112 نفر اسـت 
کـه ایـن تعـداد نیـرو بـا توجـه بـه وسـعت 
نمی کنـد. اسـتان کفایـت  زیسـتی  محیـط 

معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتاندار 
کرمـان نیـز  بـا اشـاره بـه حساسـیت های 
کاری ایـن سـازمان عنوان کـرد: تا حدودی 
محیـط  در  کار  هـای  سـختی  جریـان  در 
روی  حساسـیت های  و  هسـتیم  زیسـت 
را  محیط بانـی  و  زیسـت  محیـط  مجموعـه 

درک مـی کنیـم. 

در سـطح اسـتان کرمـان 987 
نخاعـی  ضایعـه  معلـول  نفـر 
بیـش  ماهانـه  دارد کـه  وجـود 
از 444 میلیـون تومـان هزینـه 
خریـد وسـائل بهداشـتی ایـن افـراد اسـت.

"عبـاس  منطقـه کویـر،  ایسـنا  بـه گـزارش 
صـادق زاده مدیرکل بهزیسـتی اسـتان کرمان 
روز گذشـته در دیدار اسـتاندار با کارکنان اداره 
کل بهزیسـتی اسـتان کرمـان بـه مناسـبت 
هفتـه بهزیسـتی)22 تـا 28 تیرمـاه( اظهـار 
کـرد: همـکاران ما مشـکالت زیـادی دارند و 
براسـاس اعـالم سـازمان مدیریـت و برنامـه 
مزایـای  و  حقـوق  میـزان  اسـتان،  ریـزی 
کارکنـان بهزیسـتی در رتبـه پاییـن پرداختی 
بیـان  بـا  دارد.وی  قـرار  اسـتان  در  حقـوق 
بهزیسـتی  و  اجتماعـی  حـوزه  در  اینکـه کار 

کار راحتـی نیسـت و بسـیار سـخت اسـت و 
در شـرایط کنونـی بعضـا اخبـار ناگـواری کـه 
دریافـت می شـود، همـکاران مـا مـوارد را از 
نزدیـک لمـس می کننـد بیـان کـرد: کارکنان 
حمایـت  و  توجـه  یـک  نیازمنـد  بهزیسـتی 
هسـتند و امیدواریـم بـا حضـور اسـتاندار بـه 
ایـن موضـوع پرداختـه و گامـی بـرای ایجـاد 
بـه  مداخـالت  بـرای  همـکاران  در  انگیـزه 
هنـگام در جامعـه برداریـم.در سـطح اسـتان 
نخاعـی  ضایعـه  معلـول  نفـر   987 کرمـان 
وجـود دارد کـه ماهانه بیـش از 444 میلیون 
بهداشـتی  وسـائل  خریـد  هزینـه  تومـان 
ایـن افـراد اسـت.در ایـن دیـدار کارشناسـان 
حوزه هـای مختلـف بهزیسـتی از جملـه امور 
اجتماعی، توانبخشـی و ... نظرات، مشـکالت 

و دغدغه هـای خـود را بیـان کردنـد.

روزنامه پیام ما
با تیتر بانک ها سالطین مسکن نوشت: با وام مسکن فقط می توان 20متر 

خانه در شهر تهران خرید.

روزنامه کرمان امروز
در گزارشی وضعیت سفید کرمان در خصوص تب کنگو در مقابل طغیان این 

بیماری در استان های همجوار را بررسی کرد.

سراسری

استانی

ـــات  ـــی اقدام ـــه برخ ـــاره ب ـــا اش ـــر ب ـــا مه ـــو ب ـــان در گفتگ کرم
نامزدهـــای احتمالـــی شـــرکت در انتخابـــات مجلـــس 
گفـــت: از افـــرادی کـــه می خواهنـــد در انتخابـــات شـــرکت 
کننـــد می خواهیـــم قانـــون تبلیغـــات را دقیقـــًا مطابـــق بـــا 
ـــوی  ـــت از س ـــا دق ـــی ب ـــای کنون ـــد و فض ـــت کنن ـــون رعای قان

دســـتگاه های ذی ربـــط رصـــد و بـــا متخلفـــان برخـــورد 
می شـــود.

بیـــان کـــرد: در مجموعـــه  تقـــی زاده  دکتـــر عبـــاس 
دســـتگاه های اجرایـــی ســـه فرمانـــدار اســـتعفا داده انـــد و 
ـــان  ـــورد اســـتعفایی در حـــوزه شهرســـتان اســـتان کرم ـــچ م هی

بـــرای حضـــور در انتخابـــات نداشـــته ایم.
وی گفـــت: آمـــار دقیقـــی در ایـــن زمینـــه در دســـت 
نیســـت و بـــرای مشـــخص شـــدن نامزدهـــای شـــرکت در 
ـــیم.  ـــام باش ـــت ن ـــی ثب ـــد قانون ـــر موع ـــد منتظ ـــات بای انتخاب
وی همچنیـــن بـــه فضـــای مجـــازی اشـــاره کـــرد و گفـــت: 

ـــم  ـــزار کردی ـــان برگ ـــا مســـوالن دادگســـتری کرم جلســـاتی را ب
و خواســـتار مشـــخص شـــدن مصـــادق هـــای دقیـــق تخلفـــات 
ــدام  ــن اقـ ــده ایم و ایـ ــازی شـ ــای مجـ ــی در فضـ انتخاباتـ
بـــه زودی انجـــام و مصادیـــق در رســـانه ها اطـــالع رســـانی 

می شـــود.
وی بیـــان کـــرد: بـــرای برگـــزاری شـــکوه منـــد انتخابـــات از هـــم 
ـــت و  ـــام اس ـــال انج ـــای الزم در ح ـــزی ه ـــه ری ـــون برنام اکن
ـــات  ـــردم در انتخاب ـــری م ـــارکت حداکث ـــز مش ـــا نی ـــدف م ه
ــزاری  ــف برگـ ــل مختلـ ــون در مراحـ ــق قانـ ــرای دقیـ و اجـ

انتخابـــات مجلـــس اســـت.

تبلیغات زودهنگام و وعده های 
بی پایه نشان از بی توجهی به جامعه است

ـــاوری، کارشـــناس مســـائل سیاســـی نیـــز در گفتگـــو  محمـــد ی
بـــا مهـــر اظهارداشـــت: انتخابـــات و بـــه خصـــوص نحـــوه 
ـــان  ـــمی نش ـــر رس ـــمی و غی ـــورت رس ـــه ص ـــه ب ـــات چ تبلیغ
ـــرادی  ـــرف اف ـــون از ط ـــه قان ـــرام ب ـــخصیت و احت ـــده ش دهن
ـــه  ـــالمی ک ـــورای اس ـــس ش ـــت در مجل ـــرار اس ـــه ق ـــت ک اس

مرکـــز قانونگـــذاری اســـت حضـــور یابنـــد.
وی افـــزود: اصـــوالً وظیفـــه ذاتـــی نماینده هـــا قانونگـــذاری 
ـــی  ـــوه اجرای ـــط ق ـــون توس ـــق قان ـــرای دقی ـــر اج ـــارت ب و نظ
ــه  ــد کـ ــی را می دهـ ــردی وعده هایـ ــی فـ ــا وقتـ ــت امـ اسـ
عمـــاًل در حـــوزه مســـئولیتش قـــرار نـــدارد و یـــا اقدامـــات 
ـــن  ـــب ای ـــرای تصاح ـــی ب ـــد یعن ـــی می کن ـــن و نمایش نمادی

ـــدارد. ـــتگی ن ـــمت شایس س
ـــوان  ـــه عن ـــی را ب ـــای تبلیغات ـــت فض ـــردم خواس ـــاوری از م ی
ـــن  ـــرد ای ـــی عملک ـــش بین ـــنجش و پی ـــرای س ـــار ب ـــک معی ی
افـــراد بســـنجند و اجـــازه ندهـــد افـــرادی وارد مجلـــس شـــوند 

ـــد. ـــی ندارن ـــوزه انتخاب ـــرای ح ـــودی ب ـــت س ـــه در نهای ک
ـــری  ـــار ســـال گذشـــته خب ـــه در چه ـــی ک ـــت: نماینده های وی گف
ـــده  ـــد مـــاه مان ـــود و در چن ـــی نب ـــا در حـــوزه انتخاب از حضـــور آنه
ـــالهای  ـــده در س ـــرا ش ـــای اج ـــک اک پروژه ه ـــات ت ـــه انتخاب ب
گذشـــته را بـــه نـــام خـــود گـــره می زننـــد و حضورشـــان را 
در حوزه هـــای انتخابیـــه پـــر رنـــگ کرده انـــد عمـــالً بایـــد از 

ـــد. ـــرار گیرن ـــدی ق ـــد ج ـــورد نق ـــدگان م ـــوی رای دهن س
ـــردی  ـــه ف ـــد ب ـــردم بای ـــت: م ـــی گف ـــناس سیاس ـــن کارش ای
ـــرود  ـــه مجلـــس ب ـــه مـــردم ب ـــرای خدمـــت ب ـــه ب ـــد ک رای دهن
و پیشـــینه و کارنامـــه مشـــخصی در راســـتای خدمـــت رســـانی 

ـــد. ـــته باش ـــردم داش ـــه م ب

رییس کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات استان 
کرمان  با اشاره به برخی اقدامات نامزدهای احتمالی 

شرکت در انتخابات مجلس گفت: از افرادی که 
می خواهند در انتخابات شرکت کنند می خواهیم 

قانون تبلیغات را دقیقًا مطابق با قانون رعایت کنند و 
فضای کنونی با دقت از سوی دستگاه های ذی ربط 
رصد و با متخلفان برخورد می شود.دکتر عباس تقی 
زاده بیان کرد: در مجموعه دستگاه های اجرایی سه 
فرماندار استعفا داده اند و هیچ مورد استعفایی در 

حوزه شهرستان استان کرمان برای حضور در انتخابات 
نداشته ایم.وی گفت: آمار دقیقی در این زمینه در دست 

نیست و برای مشخص شدن نامزدهای شرکت در 
انتخابات باید منتظر موعد قانونی ثبت نام باشیم. وی 
همچنین به فضای مجازی اشاره کرد و گفت: جلساتی 

را با مسوالن دادگستری کرمان برگزار کردیم و خواستار 
مشخص شدن مصادق های دقیق تخلفات انتخاباتی 
در فضای مجازی شده ایم و این اقدام به زودی انجام 
و مصادیق در رسانه ها اطالع رسانی می شود.وی بیان 

کرد: برای برگزاری شکوه مند انتخابات از هم اکنون 
برنامه ریزی های الزم در حال انجام است و هدف 

ما نیز مشارکت حداکثری مردم در انتخابات و اجرای 
دقیق قانون در مراحل مختلف برگزاری انتخابات 

مجلس است.

فعالیت های  انتخاباتی زود هنگام  در کرمان 

دورخیز نمایندگان فعلی برای  انتخاب مجدد

بــا شــروع فصــل گرمــا بــازار ارز روبــه 
ــه  ــرخ ارز ک ــه ن ــه طوریک ــت؛ ب ســردی رف
ــه 13 هــزار  ــر پای ــا اواخــر خــرداد مــاه ب ت
تومــان قــرار داشــت امــا دیــروز در پایــان 
وقــت بــازار بــا نــرخ زیــر 12 هــزار تومــان 

ــت. ــرار گرف ــه ق ــورد معامل م
بــه گــزارش اقتصادآنالیــن بــه نقــل از 
بــازار  در  ارز  نــرخ  کاهــش  جام جــم، 
باعــث کاهــش تقاضــای آن شــده اســت 
ــد  ــی کنن ــوان م ــان عن ــی کارشناس و برخ
مربــوط  نــرخ  کاهــش  اصلــی  دلیــل 
بــه اقدامــات بانــک مرکــزی در حــوزه 
ــه  ــه گفت ــت. ب ــور اس ــت ارزی کش مدیری
کارشناســان نرخــی کــه بــرای دالر تــا 
همیــن چنــد مــاه پیــش اعــالم مــی شــد 
ــی  ــت نرخ ــرار می گرف ــه ق ــورد معامل و م
غیــر واقعــی بــود و اکنــون نــرخ متناســب 

ــی  ــن م ــادی تعیی ــای اقتص ــا واقعیت ه ب
ــد  ــادی معتقدن ــان اقتص ــود. کارشناس ش
اقدامــات بانــک مرکــزی و سیاســت هایی 
ــث  ــه باع ــه کار گرفت ــه ب ــن زمین ــه در ای ک
چشــمگیری  کاهــش  ارز  نــرخ  شــده 
داشــته باشــد کــه نظــرات آنهــا را در ادامــه 

نیــد. ا می خو
کاهش تورم انتظاری

رئیــس  شــاهدانی،  صادقــی  مهــدی 
امــام  دانشــگاه  اقتصــاد  دانشــکده 
ــه  ــه عرض ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــادق)ع( ب ص
ــده  ــت ش ــش قیم ــث کاه ــازار باع ارز در ب
ــای  ــه و تقاض ــرد: عرض ــح ک ــت تصری اس
ــادل خــارج  ــه از تع ــی ک ــی زمان ــر کاالی ه
ــال  ــه دنب ــت را ب ــش قیم ــود افزای می ش
دارد و نــرخ ارز هــم بــه دلیــل عرضــه 
انــدک آن و سیاســت هــای نادرســتی 

ــش قیمــت  ــه شــد افزای ــه کار گرفت ــه ب ک
زیــادی را تجربــه کــرد.

ــته  ــه گذش ــه در یکماه ــان اینک ــا بی وی ب
نــرخ ارز رونــد کاهشــی داشــته اســت 
افــزود: در یــک ماهــه گذشــته بــا افزایــش 
عرضــه ارز در بــازار بانــک مرکــزی توانســت 
بــه صــورت مدیریــت شــده قیمــت را 
کنتــرل کنــد و اجــازه کاهــش یکبــاره 
قیمــت را ندهــد. بــه ایــن دلیــل کــه 
ــش  ــاره افزای ــت دوب ــاره قیم ــش یکب کاه

ــت. ــد داش ــال خواه ــه دنب ــرخ را ب ن
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاهدانی ب ــی ش صادق
افزایــش  نفتــی کشــور  غیــر  صــادرات 
داشــته اســت تصریــح کــرد: افزایــش 
همچنیــن  و  غیر نفتــی  صــادرات 
بازگردانــدن ارز حاصــل از ایــن صــادرات در 
ســامانه نیمــا از مهمتریــن عوامــل کاهــش 
نــرخ در بــازار اســت. در گذشــته بــه دلیــل 
اعمــال قیمــت هــای پاییــن صادرکننــدگان 
ــال  ــود انتق ــدن ارز خ ــه بازگردان ــر ب حاض
ــرا  ــا ظاه ــد ام ــا نبودن ــامانه نیم ــه س آن ب
ــود را در  ــای خ ــارت ه ــزی نظ ــک مرک بان
ایــن زمینــه تقویــت کــرد و طبــق بررســی 
هــا مشــخص شــده کــه تزریــق ارز در 
ســامانه نیمــا بیشــتر شــده و واردکننــدگان 

ــد. ــن ارز ندارن ــت ای ــکلی در دریاف مش
رئیــس دانشــکده اقتصــاد دانشــگاه امــام 
ــادی  ــر اقتص ــل غی ــه عوام ــادق )ع( ب ص
ــرخ ارز اشــاره کــرد و گفــت: در  کاهــش ن

ــظ ارزش  ــور حف ــه منظ ــراد ب ــته اف گذش
ــازار ارز مــی شــدند امــا  ــول خــود وارد ب پ
ایــن تــورم انتظــاری بــا اقداماتــی کــه 
ــرمایه  ــه و س ــش یافت ــده کاه ــام ش انج
ــازار شــده  ــن ب ــال وارد ای ــه  قب ــی ک گذاران
ــه  ــون فروشــنده ارز هســتند. ب ــد اکن بودن
بیــان بهتــر افــراد بــرای حفــظ ارزش پــول 
خــود دارایــی خــود را تبدیــل بــه کاال مــی 
ــال  ــن کاال ط ــه ای ــود ک ــم نب ــد و مه کردن

ــودرو. ــکن و خ ــا مس ــد ی باش
ــازار  ــه ب ــان اینک ــا بی ــاددان ب ــن اقتص ای
در  را  خــود  نقــش  توانســته  ســرمایه 
اقتصــاد ایفــا کنــد ادامــه داد: در چنــد مــاه 
ــگاه  ــته جای ــرمایه توانس ــازار س ــته ب گذش
خــود را در اقتصــاد پیــدا کنــد و عــالوه 
بــر جــذب ســرمایه هــای کالن نســبت بــه 
جــذب ســرمایه های خــرد نیــز برنامــه 
هایــی را ارائــه دهــد کــه نتیجــه آن اکنــون 

ــت. ــده اس ــخص ش مش
اســت،  معتقــد  شــاهدانی  صادقــی 
افزایــش تــورم تقاضــای کاذب در جامعــه 
ــا بیشــتر از  ــت ه ــد و قیم ــی کن ایجــاد م
ــن  ــه ای ــد ک ــی کن ــد م ــورم رش ــران ت می
ــاز  ــه ب ــاری جامع ــورم انتظ ــه ت موضــوع ب
ــد  ــی ده ــان م ــواهد نش ــردد. ش ــی گ م
عرضــه ارز کــه مهمتریــن مولفــه در اقتصاد 
ایــران بــرای تعییــن نــرخ کاالهای وابســته 
ــه خارجــی اســت توانســته  ــواد اولی ــه م ب
ــد. ــش ده ــادی کاه ــد زی ــت را تاح قیم

چرا تب دالر پایین آمد؟
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 بکَدر مشک ِچُشموم ُیو نداروم

 بدهکاری نبوده صاف و ای مال
 ِپشنگی پاشوم و گُهگُو ندارم

 ِکلهکوری سواد و مدروکُوم َهه
 ولی راننده و پادو نداروم

 بیا سی کن زده پای چشمونوم ِکرم
 که مثل سال سیلی ُخو نداروم

 دعاشون ُخونت و گَردنشون ِگریزو
 مث منگل َاسوزوم ُتو نداروم

 ِخجل بودوم صدای آسو ُبلن بو
 نه ای گندم که َده من ُجو نداروم

 سرُوم چیدی َبچم گفتی ِگرو تا
 کشیدوم کارت گفتوم "ُبو نداروم"

 اگه نابودنوم ِاشرار و نشتوم
 امید ای یاری برُنو نداروم

 مگه نادیدی احوالوم خدایا
بدرگاه تو روز و ُشو نداروم

شاعر :  ایرج انصاری فرد

 یتیمون بی ُشومن ِامشو نیهتی
 َهمشون رو ُتوِمن ِامشو نیهتی

 خبر شون بو طبیبت  شیر اخواهه
بدید چه ُرم ُرمن امشو نیهتی

شاعر :  شهداد سالمی

 کسی که غنچه ها را ناز کرده
 خودش را با خدا همراز کرده

 اگر که غنچه ها امشب غریبند
بدان که باغبان پرواز کرده

شاعر :  اسماعیل جالئی

پاسخ میراث فرهنگی درخصوص شایعات تخریب ارگ بم توسط لودر:

لودری در کار نیست؛
ارگ بم تحت نظر پایگاه میراث جهانی 

در چنــد روز گذشــته خبــری در فضــای مجــازی 
منتشــر شــد مبنــی بــر ایــن کــه پیمانــکارن ارگ 
بــم بــه جــای مرمــت، بــا لــودر بــه جــان ایــن بنــای 
جهانــی افتادنــد امــا امــروز فرمانــدار بــم ایــن خبــر را 

ــرد.  ــب ک تکذی
هــادی شهســوارپور بــه مــا گفــت: ایــن موضــوع یــک 
شــیطنت رســانه  ای بــوده اســت،  هرســاله یــک 
ــتور کار  ــم در دس ــت ارگ ب ــرای مرم ــد ب ــروژه جدی پ

قــرار می گیــرد.
ــه  ــا ک ــگار م ــوال خبرن ــه س ــخ ب ــوارپور در پاس شهس
ــه  کــه در فضــای مجــازی  ــی صــورت گرفت ــا تخریب آی
ــا توجــه  ــت:  ب ــب اشــاره شــده اســت؟ گف ــه تخری ب
بــه ایــن کــه مرمــت مراحــل خــاص خــودش را دارد، 
ممکــن اســت یــک دیــوار تــرک خــورده باشــد و قــرار 
ــی  ــن کرد.حت ــا جایگزی ــه بن ــق نقش ــد آن را طب باش
ــده اند،  ــرداری نش ــق ارگ آوار ب ــی از مناط ــوز بعض هن
ــت  ــل خش ــرای تبدی ــاک را ب ــن خ ــت کاران ای مرم

ــد. ــتفاده می کنن دوبــاره  اس

ارگ بم تحت نظر میراث جهانی
بــه گفتــه فرمانــدار بــم: ارگ بــم تحــت نظــر میــراث 
ــچ  ــی هی ــراث جهان ــازه می ــدون اج ــت، ب ــی اس جهان
کاری صــورت نمی گیــرد، حتــی اطــراف ارگ هــم 
ــی اســت، در حــال حاضــر  ــراث جهان تحــت نظــر می
کاروانســرا، مدرســه میــرزا نعیــم، کاله فرنگــی و 

ــتند. ــت هس ــال مرم ــین در ح ــم نش حاک
فرهــاد عزیــزی، مدیــرکل دفتــر امــور پایگاه هــای 
ثبــت جهانــی ســازمان میــراث فرهنگــی صنایــع 
دســتی و گردشــگری در ایــن رابطــه گفــت: بحث هــای 
مرمتــی کــه در ارگ بــم طــی ایــن چنــد روزه مطــرح 
شــده اســت مربــوط بــه ایــن امــر اســت کــه در داخــل 
فرهنگــی  میــراث  اداره کل  در  قــراردادی  بــم  ارگ 
اســتان بســته شــده اســت و بخشــی از بنا هــا در 
ــم در حــال مرمــت اســت.وی در ادامــه گفــت:  ارگ ب
ــه روی  ــا رو ب ــری آوار ه ــا یکس ــی از بن در بخش های
دیوارهایــی کــه بایــد مرمــت می شــد وجــود داشــت. 
ــه  ــرا ک ــدند چ ــت می ش ــد مرم ــز بای ــا نی ــن دیواره ای
ــل از  ــا قب ــن دیوار ه ــته اند. ای ــی داش ــاختار متزلزل س
زلزلــه نیــز مرمــت شــده بودنــد. آوار هــا جمــع شــده تــا 
دیوار هــا مرمــت شــود و اصــال بحــث تخریــب مطــرح 

نیســت.
"محســن موحــدی" مدیــر پایــگاه جهانــی ارگ بــم و 
ــه ایســنا  منظــر فرهنگــی آن نیــز در ایــن خصــوص ب

می گویــد: 
ــا  ــن قرارداده ــه در ای ــی ک ــات مرمت ــه عملی مجموع

پیــش بینــی شــده اســت در واقــع ادامــه مرمت هایــی 
ــتادکاران  ــی و اس ــط کادر امان ــابقا توس ــه س ــت ک اس
پایــگاه انجــام شــده و هیچگونــه تفاوتــی در ماهیــت 
آن وجــود نــدارد و صرفــا نحــوه اجــرای کار بــا توجــه 
بــه الــزام موافقــت نامــه اعتبــار تخصیصــی بــه صــورت 
پیمانــی مــی باشــد و کلیــه مراحــل آن مطابــق قــرارداد 
بــا نظــارت مســتقیم مدیریــت پایــگاه میــراث جهانــی 

ارگ بــم انجــام مــی شــود.

پاسخ میراث فرهنگی به این خبر
همچنیــن روابــط عمومــی ســازمان میــراث فرهنگــی، 
صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان کرمــان در پاســخ 
ــه انتشــار گزارشــی در پایــگاه خبــری اســکان نيــوز  ب
ــران در خــواب/  ــم و مدی ــا در ارگ ب ــوان لودره ــا عن ب
اختیــار پیمانــکاران ارگ بــم بــا کیســت؟ جوابیــه ای را 

صــادر کــرده اســت.
ــق  ــت: مطاب ــده اس ــد ش ــه قی ــن جوابی ــن ای در مت
ــراث  ــگاه می ــده پای ــن ش ــش تعیی ــای از پی برنامه ه
محــل  از  قراردادهایــی  اخیــرا  بــم،  ارگ  جهانــی 
اعتبــارات تخصیصــی در مــاده 10 و 12 بــا پیمانــکاران 
دارای صالحیــت در رشــته مرمــت ابنیــه تاریخــی 
ــی، برگــزاری فراخــوان  پــس از طــی تشــریفات قانون
عمومــی و مناقصــه منعقــد شــده و کارگاه مرمــت 
ــم  ــه از ارگ تاریخــی ب ــی در 4 نقط ــه صــورت پیمان ب
از جملــه مدرســه میــرزا نعیــم، کاروانســرای ارگ بــم، 
ــی  ــت کارگاه ــز و فعالی ــجد ارگ تجهی ــل و مس اصطب

ــد  ــورد تایی ــخص و م ــات مش ــرح خدم ــاس ش براس
مدیریــت پایــگاه میــراث جهانــی ارگ بــم در راســتای 
ــگاه آغــاز شــده اســت. برنامــه هــای مصــوب آن پای

ــا  ــن قرارداده ــه در ای ــی ک ــات مرمت ــه عملی  مجموع
ــت  ــه مرم ــع ادام ــت در واق ــده اس ــی ش ــش بین پی
هایــی اســت کــه ســابقا توســط کادر اســتادکاران 
پایــگاه انجــام شــده و هیچگونــه تفاوتــی در ماهیــت 
آن وجــود نــدارد و صرفــا نحــوه اجــرای کار بــا توجــه 
بــه الــزام موافقــت نامــه اعتبــار تخصیصــی بــه صــورت 
پیمانــی اســت و کلیــه مراحــل آن مطابــق قــرارداد بــا 
ــی  ــراث جهان ــگاه می ــت پای ــتقیم مدیری ــارت مس نظ
ارگ بــم انجــام می شــود و پیمانــکار پــروژه  نیــز 
ــت و  ــی مرم ــی و فن ــول علم ــت اص ــه رعای ــزم ب مل

ــروژه شــده اســت. ــر پ دســتورات ناظ
 در خصــوص ادعــا اســتفاده از لــودر در عملیــات 
تاکیــد  موضــوع  ایــن  تکذیــب  ضمــن  مرمتــی 
دســتگاه های  ورود  امــکان  اوال  کــه   می گــردد 
ــود  ــم وج ــی ب ــودر در ارگ تاریخ ــر ل ــی نظی مکانیک
ــه ای  ــیله نقلی ــتگاه و وس ــه دس ــا هرگون ــدارد و ثانی ن
بــدون هماهنگــی و اخــذ مجــوز از گیــت ورودی 
ــا  ــه را نداشــته و قاعدت ــه مجموع ــکان ورود ب ارگ ام
ــود از چشــم ناظــران،  اگــر چنیــن اتفاقــی رخ داده ب
کارشناســان و نگهبانــان مســتقر در ارگ کــه بــه طــور 
مــداوم از کارگاه هــای امانــی و پیمانــی مجموعــه 

نمی مانــد. دور  می کننــد  سرکشــی 
پایــگاه  مدیریــت  آخریــن گــزارش  بــه  باتوجــه   
میــراث جهانــی ارگ بــم بــه عنــوان ناظــر مســتقیم و 
ــا آن بخــش از  ــن لحظــه صرف ــا ای ــم پروژه هــا ت مقی
ــه دارای درصــد آســیب دیدگــی شــدید  ــی ک دیوارهای
بــوده و امــکان مرمــت و نگهــداری آن هــا وجــود 
ــه  ــی و ب ــط مرمت ــول و ضواب ــت اص ــا رعای ــت ب نداش
ــل  ــس از حم ــده و پ ــر برچی ــا کارگ صــورت دســتی ب
دســتی مرمتــی بــه بیــرون محوطــه کارگاه آوار حاصلــه 
بــا تراکتــور بیــل دار بارگیــری و بــه خــارج از مجموعــه 

حمــل شــده اســت.
بدیهــی اســت در مجموعــه ای نظیــر ارگ بــم کــه 
تعــداد زیــادی از کارشناســان و کارگــران خبــره و 
آشــنا بــه کار، مدیریــت پایــگاه را در انجــام وظایفــش 
اســت  انتظــار  و  از ذهــن  همراهــی می کننــد دور 
ــب  ــن تکذی ــذا ضم ــد، ل ــی رخ داده باش ــن اتفاق چنی
ــودر در  ــتفاده از ل ــر اس ــی ب ــده مبن ــر ش ــر منتش خب
مرمــت ارگ تاریخــی بــم اطمینــان می دهــد کــه 
کلیــه اعمــال مرمتــی اعــم از پیمانــی و امانــی تحــت 
نظــر مدیریــت پایــگاه و کارشناســان آن انجــام و اداره 
ــز حمایــت و نظــارت  ــراث فرهنگــی اســتان نی کل می
عالیــه را در ایــن موضــوع حســب وظایــف ذاتــی خــود 

ــد داد. ــام خواه انج

راضیه زنگی آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن
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قاچاقچیان سوخت از سیستان 
و بلوچستان به ریگان آمده اند

گرمـای بـاالی 50 درجـه در شهرسـتان ریـگان وقرار گرفتن مـردم در صف هـای طوالنی بنزین 
بـه دلیـل قاچـاق سـوخت این روز ها مردم این شهرسـتان را خسـته کرده اسـت.

بـه گـزارش خبرنـگار گروه اسـتان های باشـگاه خبرنـگاران جـوان از کرمان، با نزدیک شـدن 
بـه فصـل برداشـت خرمـا از نیمـه مردادمـاه کشـاورزان و نخل داران این شهرسـتان بـا کمبود 
سـوخت بنزیـن در ایـن جایگا هـا مواجـه شـده انـد کـه ایـن امـر بـر مشـکالت اهالـی ایـن 
شهرسـتان افزوده اسـت .کدینگ کردن جایگا های سـوخت در اسـتان سیسـتان وبلوچسـتان 
کارت های مهاجر را به جایگا های شـرق اسـتان کشـانده اسـت که این امر مشـکالتی را برای 
اهالـی ایـن شهرسـتان بـه وجود آورده اسـت.قاچاق سـوخت یکی دیگـر از عواملی اسـت که 
ایـن روز هـا اهالـی ایـن شهرسـتان بـا آن مواجه شـده اند کـه باعـث صف های طوالنـی برای 
اهالـی ایـن شهرسـتان شـده انـد . نظارت نکردن  شـرکت پخـش و فرآورد های نفتی اسـتان 
بـر جایگا هـای سـوخت این شهرسـتان نیز مشـکالتی را برای اهالـی این شهرسـتان به وجود 
آورده اسـت.از بعـد ازظهـر روز دوشـنبه عرضـه سـوخت در شهرسـتان ریـگان قطـع و این امر 
سـرگردانی اهالـی ایـن شهرسـتان را در پـی داشـته اسـت.در شهرسـتان ریـگان سـه جایگاه 
سـوخت وجـود دارنـد کـه ایـن جایگا هـا هـم زمـان جایگا هـای سـوخت خـود را خامـوش و 
تـا روز بعـد بـه اهالـی ایـن شهرسـتان بنزیـن عرضـه نمی کننـد .به نظر می رسـد سـاماندهی 
وضعیـت موجـود نیـز در شهرسـتان از دسـت مسـولین ریگان خـارج و در دسـت قاچاقچیان 
سـوخت قـرار گرفته اسـت.رضا شـهیکی یکی از شـهروندان ریگانـی در گفت و گو  بـا خبرنگار  
گـروه اسـتان هـای باشـگاه خبرنـگاران جـوان از کرمـان اظهـار کـرد: دو روز متوالی اسـت که 
در صـف بنزیـن هسـتم تـا کنـون بنزینـی دریافـت نکـرده است.غالمحسـین سـرحدی یکـی 
دیگـر از اهالـی ریـگان تصریـح کرد: این سـرمایه ملی به دلیـل نبود نظارت از این شهرسـتان 

خـارج و قاچاق می شـود.
امیـن باقـری در گفـت و گو با خبرنگار گروه اسـتان های باشـگاه خبرنگاران جـوان از کرمان،  
مـا تمـام تـالش خـود را بـرای سـاماندهی جایگا های سـوخت در این شهرسـتان انجـام داده 
ایـم کـه یکـی از ایـن ایـن اقدامـات بـرای اولیـن بـار در اسـتان از این شهرسـتان آغاز شـد و 
آن جمـع آوری کارت هـای آزاد در جایگا هـای سـوخت ایـن شهرسـتان بود. وی بیان داشـت: 
بـا آغـاز فصل برداشـت خرمـا از نیمه مردادمـاه نخلداران وکشـاورزان این شهرسـتان به دلیل 

قاچـاق سـوخت  با مشـکالتی مواجه خواهند شـد.
وسـاماندهی  نظـارت  خواسـتار  نفتـی  وفرآورد هـای  پخـش  شـرکت  از  ریـگان  فرمانـدار 

شـد. شهرسـتان  ایـن  در  سـوخت  جایگا هـای 
باقـری بیـان داشـت: در صـورت ادامه مشـکالت این جایـگا ه ها در شهرسـتان اهالـی ریگان 

نیـز بـا مشـکالتی در زمینـه دریافت سـوخت مواجه خواهند شـد
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ــازی  ــای مج ــری در فض ــته خب ــد روز گذش در چن
منتشــر شــد مبنــی بــر ایــن کــه پیمانــکارن ارگ بم 
ــای  ــن بن ــه جــان ای ــودر ب ــا ل ــه جــای مرمــت، ب ب
جهانــی افتادنــد امــا امــروز فرمانــدار بــم ایــن خبــر 
را تکذیــب کــرد.  هــادی شهســوارپور بــه مــا گفــت: 
ایــن موضــوع یــک شــیطنت رســانه  ای بوده اســت،  
هرســاله یــک پــروژه جدیــد بــرای مرمــت ارگ بم در 
دســتور کار قــرار می گیرد.هــادی شهســوارپور بــه مــا 
گفــت: ایــن موضــوع یــک شــیطنت رســانه  ای بوده 
ــرای مرمــت  ــد ب ــروژه جدی اســت،  هرســاله یــک پ

ــرد. ــرار می گی ــتور کار ق ــم در دس ارگ ب

بـا دسـتور ویـژه رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان 
برنامـه عملیاتـی اجـرای طـرح تحول کلـی قـوه قضاییه در 
دادگسـتری اسـتان کرمـان بـا اسـتفاده از ابزارهـای قانونی 

موجـود آغاز شـد.
روابـط عمومـی  از  نقـل  بـه  بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر 
دادگسـتری کرمـان، پـس از ابالغ طـرح تحول کلـی در قوه 
قضائیـه از سـوی ریاسـت قـوه قضائیـه بالفاصله نشسـت 
مشـترک روسـاء و دادسـتان های سراسر اسـتان کرمان با 
حضور رئیس کل دادگسـتری و معاونانـش در کرمان برگزار 
و راجـع بـه عملیاتـی کردن بخش هایـی از این سـند که در 
حـال حاضـر قابلیـت اجرایـی دارد بحـث و تبادل نظر شـد.

رئیـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان در ایـن نشسـت 
موضـوع کاهـش ورودی و مانـده پرونـده هـا را یکـی از 
مهمتریـن برنامه های سـند تحـول دانسـت و گفت: حجم 

فزاینـده پرونده هـا )ورودی-مانده(، ضعف در رسـیدگی ها 
قضائـی و وجـود فسـاد و تخلفـات اداری از جملـه چالـش 
هایـی اسـت که در این جلسـه بـه بحث و تبادل گذاشـته و 
از نظـرات، دیدگاه ها و راهکارهای مسـئوالن قضائی اسـتان 

اسـتفاده شد.
وی اعـالم کـرد: به منظور افزایش سـرمایه هـای اجتماعی، 
بـه قـوه قضائیـه  رضایتمنـدی عمومـی و اعتمـاد مـردم 
تدابیـری اندیشـیده شـد تا شـاخص های تحولـی مد نظر 

تحقـق یابد.
رئیـس کل دادگسـتری کرمـان اعالم کرد: طرح هر مسـجد 
یـک هیئـت حـل اختالف در جهـت ترویج فرهنـگ صلح و 
سـازش و کاهش ورودی پرونده ها در سیسـتم قضائی، به 
همـت بسـیج حقوقدانـان و ائمه جماعات در کنـار طرح هر 

مسـجد یک حقوقـدان برگزار خواهد شـد.

نماینـده عالـی دسـتگاه قضائـی در اسـتان کرمـان گفـت: 
مدیـران قضائـی اسـتان کرمـان بایـد در چارچـوب برنامـه 
هـای تحولی بـه گونه ای عمل کنند که تغییرات در دسـتگاه 

قضائـی بـرای مـردم ملموس و محسـوس باشـند.
موحـد بـا بیـان اینکـه کارهـای گسـترده ای بـرای تدویـن 
برنامه تحولی قوه قضائیه انجام شـده اسـت، افزود: در این 
برنامـه تحولی آسـیب ها، مشـکالت و چالـش های پیش 
روی قـوه قضائیـه در 13 مـورد اصلـی و شـش ابـر چالـش 
شناسـایی شـده انـد کـه امیدواریـم بـا اجرایـی شـدن این 
برنامـه تحولی بسـیاری از این مشـکالت به حداقل برسـد.

تصریـح کـرد:  اسـتان کرمـان  قضائـی  شـورای  رئیـس 
مسـئوالن قضائـی مـی تواننـد بـا برنامـه محـوری و صرف 
کمتریـن هزینـه گام هـای بزرگـی در جهـت ارتقـای قـوه 

قضائیـه بردارنـد.

بازرگانــی  توســعه  معــاون 
داخلــی جهــاد کشــاورزی شــمال 
اســتان کرمــان گفــت: قیمــت 
ــرای مصــرف کننــده در اســتان کرمــان  نهایــی مــرغ ب
ــت. ــرف اس ــارج از ع ــتان ها خ ــایر اس ــه س ــبت ب نس

ــر  ــی عص ــدی عباس ــر، مه ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
اســتان  بــازار  تنظیــم  ســتاد  جلســه  در  دوشــنبه 
ــاری 100  ــال ج ــه در س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب کرم
ــم،  ــته ای ــزی داش ــه ری ــش جوج ــه افزای ــزار قطع ه
اظهــار کــرد: گرمــی هــوا، آزاد شــدن صــادرات و 
ــاال از جملــه دالیــل افزایــش قیمــت مــرغ  مصــرف ب

ــت. اس
وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه امســال میــزان کشــتار 
ــال  ــه س ــبت ب ــارم نس ــک چه ــز ی ــت قرم دام گوش
ــن امــر موجــب گرایــش  گذشــته شــده اســت کــه ای

ــرغ  ــه اســتفاده از گوشــت م ــردم نســبت ب بیشــتر م
شــده اســت، عنــوان داشــت: همچنیــن یــک افزایــش 

ــم. ــرغ در کشــور داشــته ای طبیعــی قیمــت م
ــاد کشــاورزی  ــی جه ــی داخل ــاون توســعه بازرگان مع
ــه قیمــت  ــه اینک ــا اشــاره ب ــان ب شــمال اســتان کرم
ــه  ــبت ب ــان نس ــتان کرم ــده اس ــرف کنن ــی مص نهای
اظهــار  اســت،  عــرف  از  خــارج  اســتان ها  ســایر 
 9 یــزد  اســتان  در  زنــده  مــرغ  قیمــت  داشــت: 
ــت  ــن قیم ــا ای ــت ام ــوده اس ــان ب ــزار و 700 توم ه
ــه  ــان عرض ــزار و 900 توم ــان 9 ه ــتان کرم ــرای اس ب
می شــود کــه ایــن قیمــت ارتباطــی بــا نهادهــای 

ــدارد. ــی ن دام
ــرای  ــرغ ب ــت م ــه قیم ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی وی ب
ــا  مصــرف کننــده در اســتان یــزد از 13 هــزار و 800 ت
ــتان  ــا در اس ــت ام ــوده اس ــان ب ــزار و 100 توم 14 ه
کرمــان 14 هــزار و 700 بــرای مصــرف کننــده اســت، 
ــی  ــزان کاف ــه می ــی ب ــای دام ــرد: نهاده ــح ک تصری
در اســتان وجــود دارد همچنیــن افزایــش قیمــت 
ــی  ــر چندان ــرغ تأثی ــت م ــش قیم ــن در افزای واکس

ــدارد. ن

امــور  هماهنگــی  معــاون  حضــور  بــا 
مســائل  کرمــان،  اســتاندار  عمرانــی 
انتقــال  جدیــد  ســاختمان  بــا  مرتبــط 
خــون اســتان کرمــان واقــع در میــدان شــهداء بررســی و حــل 

و فصــل شــد.
ــگاران  ــگار گــروه اســتان هــای باشــگاه خبرن ــه گــزارش خبرن ب
ــت  ــی وضعی ــت بررس ــاه نشس ــر م ــان، در 25 تی ــوان از کرم ج
ســاختمان  انتقــال خــون اســتان واقــع در میــدان شــهداء بــه 
ــان و  ــی اســتاندار کرم ــور عمران ــی ام ــاون هماهنگ ریاســت مع
ــال خــون،  ــرکل انتق ــرکل راه و شهرســازی، مدی ــا حضــور مدی ب
ــوص  ــزار و در خص ــرورش برگ ــوزش و پ ــده آم ــهردار و نماین ش

ــد. ــری ش ــوارض تصمیم گی ــگ و ع ــن پارکین تامی
آیت اللهــی موســوی معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار 
ــته  ــال گذش ــه س ــاری ک ــه اعتب ــاره ب ــا اش ــت ب ــن نشس در ای
ــان  ــتان کرم ــون اس ــال خ ــی اداره کل انتق ــاختمان آت ــرای س ب

در میــدان شــهداء گذاشــته شــده اســت، عنــوان کــرد: بــا 
ــاختمان  ــگ س ــری پارکین ــرورش، کس ــوزش و پ ــت آم موافق
ــن  ــعید تامی ــه س ــروف ب ــه مع ــایت مدرس ــون در س ــال خ انتق
ــزود:  ــان اف ــتاندار کرم ــی اس ــور عمران ــد.معاون ام ــد ش خواه
معــادل زمینــی کــه بــرای پارکینــگ در اختیــار ســازمان انتقــال 
ــا  ــی را ب ــرد، اداره کل راه و شهرســازی، زمین ــرار می گی خــون ق
ــود  ــکل کمب ــا مش ــد داد ت ــاص خواه ــی اختص ــری آموزش کارب
ــوی  ــرف شود.موس ــز برط ــه نی ــن منطق ــی در ای ــای آموزش فض
همچنیــن بــه هماهنگــی انجــام شــده بــرای رفــع مشــکل بیمــه 
تامیــن اجتماعــی و صــدور پروانــه از ســوی شــهرداری پرداخــت 
براســاس مســاعدت  پروانــه ســاختمان  و گفــت: عــوارض 
ــه اداره کل  ــون ب ــال خ ــه از انتق ــوان مطالب ــه عن ــهرداری ب ش
اقتصــاد و دارایــی اعــالم و بــا بدهی هــای شــهرداری بــه امــور 
ــر  ــه تهات ــون بودج ــره 5 قان ــد " و" تبص ــل بن ــی از مح مالیات

می شــود.
ــال خــون اســتان در خصــوص  ــرکل انتق ــی مدی  روح هللا میرزای
محــل ســاختمان آتــی عنــوان کــرد: در اکثــر نقــاط کشــور 
ــد  ــرار دارن ــردد ق ــای پرت ــون در محل ه ــال خ ــای انتق پایگاه ه
ــرای حضــور اهداکننــدگان فراهــم کننــد، ضمــن  کــه زمینــه را ب
ــود  ــده می ش ــم دی ــاز ه ــورد نی ــگ م ــار آن پارکین ــه در کن اینک

ــاورد. ــه وجــود نی ــه لحــاظ ترافیکــی مشــکلی را ب ــه ب ک

با دستور ویژه رییس کل دادگستری استان کرمان؛

طرح تحول کلی قوه قضاییه به تمامی حوزه های قضایی کرمان ابالغ شد


