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ما را در تلگرام دنبال کنید
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صنعت کارچاق کنی!

سیدجالل فیاضی
یادداشت مهمان

اقدامـات اخیـر قـوه قضاییـه بـرای مبـارزه فراگیـر با 
فسـاد به ویـژه در درون این قوه با اسـتقبال گسـترده 
بررسـی یـک  افـکار عمومـی مواجـه شـده اسـت. 
گـزارش رسـمی می تواند ابعاد فسـاد در قـوه قضاییه 

را بیشـتر روشـن کند.
قضاییـه  قـوه  اطالعـات  حفاظـت  پیـش  سـال  دو 
گزارشـی را به عنوان عملکرد خود در سـال 95 منتشر 
کـرده اسـت کـه نشـان می دهـد در ایـن سـال 15000 
میلیـارد تومـان پـول کارچاق کنی به تعـداد 3۴۴ مورد 
کشـف شـده اسـت! خبری که نه در فضای مجازی و 
نه در سـایر رسـانه ها چندان مورد توجه و کنکاش قرار 
نگرفت و در فضای غبارآلود سـپهر سیاسـی کشورمان 

گم شـد!
بر اسـاس عـرف معموال کشـفیات 10 درصـد واقعیت 
موجـود اسـت؛ بـه ایـن معنـا کـه بـرآورد می شـود 
صنعـت کارچاق کنـی در دسـتگاه قضایـی سـالیانه 
حـدود 150هـزار میلیـارد تومان گـردش مالی داشـته 
باشـد. ایـن رقـم چنـدان هـم دور از واقعیـت به نظـر 
نمی رسـد. اخیـرًا علیرضـا زاکانـی نماینـده پیشـین 
مجلـس در نامـه ای بـه رییس قـوه قضاییـه از اعمال 
نفوذهـای اکبـر طبری معـاون تازه به حبس کشـیده 
شـده دفتـر رئیس سـابق قـوه قضاییـه و وابسـتگان 
بـه وی پـرده برداشـته اسـت کـه فقـط یک مـورد آن 
مربـوط بـه پرونـده موسـوم به پتروشـیمی بـا اخالل 
شـش میلیارد و ششصد میلیون یورو معادل تقریبی 
یکصـد میلیارد تومان اسـت! چند مقایسـه مـی تواند 

عمـق فاجعـه را بیشـتر نمایان سـازد:
1- باتوجـه بـه میـزان ۴۲هزارمیلیـارد تومانـی بودجه 
ایـن  بـه  عمرانـی کل کشـور در سـال 95 می تـوان 
واقعیـت تلـخ پـی بـرد کـه مبلـغ کشـف شـده پـول 
کارچاق کنـی در سـال 95 معـادل 30درصـد بودجـه 
عمرانـی کل کشـور بـوده اسـت و اگـر کشـفیات ده 
درصـد واقعیت باشـد، میزان واقعی پـول کارچاق کنی 
در قـوه قضاییـه بیش از سـه برابر بودجـه عمرانی کل 

کشـور بوده اسـت!
۲- کل بودجـه قـوه قضاییـه و سـازمان های وابسـته 
در سـال 95 حـدود ۷000میلیـارد تومـان بـود؛ یعنـی 
همیـن مقدار کارچاق کنی کشـف شـده دوبرابر بودجه 
دسـتگاه قضایـی و اگر به شـیوه »میزان کشـفیات از 
واقعیت« محاسـبه کنیـم صنعت کارچـاق کنی حدود 
۲0 برابر بودجه سـالیانه دسـتگاه قضایی گردش مالی 

داشـته است.
هـر  سـهم  شـده  اعـالم  رقـم  اسـاس  بـر   -3
»کارچاق کـن« از میـزان کشـفیات ۴۴میلیـارد تومان 
اسـت؛ یعنـی ماهیانـه نزدیـک بـه ۴میلیـارد تومـان!

۴- اذعـان اخیـر رئیـس سـابق قوه قضاییـه به اینکه 
مخـزن االسـرار اتهام هـای قائم مقام هـا، معاونـان و 

آقازاده هـای مسـئولین اسـت...
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دادستانکرمانخبرداد:
رفع تصرف ۱۲ هکتار از اراضی حاشیه شهر کرمان

109 مـورد عملیـات مشـترک شـبانه روزی فرصـت 
را از زمین خـواران و متجاوزیـن بـه اراضـی ملـی و 

دولتـی، سـلب کـرده اسـت.
دادسـتان عمومـی و انقـالب مرکـز اسـتان کرمـان 
از رفـع تصـرف 1۲ هکتـار از اراضـی حاشـیه شـهر 
کرمـان طـی یـک مـاه گذشـته خبـر داد و گفـت: با 
اقدامـات پیشـگیرانه تـالش مـی کنیـم تـا محیـط 
و  خـواران  زمیـن  مجرمانـه  اعمـال  بـرای  امنـی 
حاشـیه سـازان فراهم نشود.دادخدا سـاالری اظهار 
کـرد: در ادامـه مبـارزه بـا زمیـن خـواری و حاشـیه 
نشـینی در شـهر کرمـان پـس از دسـتورات قضایی، 
و  شهرسـتان کرمـان  انتظامـی  فرماندهـی  توسـط 
یـگان انتظامـی مسـتقر در شـهرداری، در یک ماهه 
گذشـته از 1۲ هکتـار اراضـی دولتـی و ملـی شـهر 

کرمـان رفـع تصـرف شـد.
دادسـتان کرمـان افـزود: همچنیـن در ایـن رابطـه 
مشـترک  عملیـات  مـورد   109 گذشـته  مـاه  طـی 
شـبانه روزی توسـط نیرو هـای تحـت امـر پلیـس و 
شـهرداری در داخـل و حاشـیه شـهر کرمـان صورت 
گرفتـه تـا فرصـت از زمیـن خـواران و متجاوزین به 

اراضـی ملـی و دولتـی سـلب شـود.
ایـن مقـام ارشـد قضایـی در اسـتان کرمـان اعـالم 
و  المـال  بیـت  حقـوق  حفـظ  راسـتای  در  کـرد: 
مقابلـه بـا حاشـیه نشـینی و زمیـن خـواری ایـن 
عملیات هـای مشـترک همچنـان به صورت مسـتمر 
ادامـه داشـته تا محیط امنـی برای اعمـال مجرمانه 

زمیـن خـواران و حاشـیه سـازان فراهـم نشـود.
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بررسـی آمارهای منتشـره وزارت صنعت، معدن و تجارت 
حاکی از تولید 1۲ میلیارد و 900 میلیون عدد داروی انسانی 
از ابتـدای امسـال تـا پایـان تیر 98 اسـت که در مقایسـه 
با مدت مشـابه پارسـال 9.6 درصد رشـد نشـان می دهد. 
بررسـی آمـار تولیـد کاالهـای منتخب صنعتـی و معدنی 
منتشـر شـده از سـوی وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت 
در مـدت  را  پـودر شـوینده  تولیـد  افـت 6.5 درصـدی 
یـاد شـده در مقایسـه بـا مـدت مشـابه پارسـال نشـان 
هـزار   198 امسـال  نخسـت  مـاه  چهـار  در  می دهـد. 
تولیـد شـد. در کشـور  ایـن محصـوالت  از  تـن  و 500 

مـدت  ایـن  در  خـودرو  السـتیک  تولیـد  همچنیـن 
مقایسـه  در  درصـدی   ۲0.۴ کاهـش  ثبـت  بـا 
رسـید. تـن   800 و  هـزار   5۷ بـه  پارسـال،  بـا 

در این مدت، ۴8۲ هزار و 600 تن روغن ساخته شده نباتی 
از سـوی کارخانجات داخلی تولید شـد که در مقایسـه با 
چهار ماهه نخسـت پارسال 5.8 درصد رشد داشته است.
کمبایـن تولیـد  کاهـش  و  تراکتـور  تولیـد  افزایـش 

برپایـه ایـن آمارهـا، تـا پایـان تیـر امسـال 6 هـزار و 1۲۴ 
دسـتگاه تراکتـور در کشـور تولیـد شـد کـه در مقایسـه 
بـا مـدت مشـابه پارسـال رشـد ۲9.1 درصـدی داشـته 
اسـت. امـا تولیـد کمبایـن در ایـن مـدت کاهشـی شـد 
رسـید. دسـتگاه  بـه 1۲۴  درصـدی  افـت ۴6.3  بـا  و 

ــد درد و  ــه می کنن ــراد توصی ــه اف ــان ب متخصص
ــرا  ــد، زی ــدی بگیرن ــا را ج ــالت پ ــی عض گرفتگ
باشــد.به  کبــدی  بیمــاری  نشــانه  می توانــد 
ــالت از  ــی عض ــوال گرفتگ ــنا، معم ــزارش ایس گ
جملــه نشــانه هایی بــه حســاب می آیــد کــه 
در تشــخیص بیمــاری کبــدی نادیــده گرفتــه 
پزشــکی کافــی  شــواهد  هرچنــد،  می شــود. 
ــی  ــیوع گرفتگ ــان دهنده ش ــه نش ــود دارد ک وج
ســیروز  بیمــاری  بــه  مبتالیــان  در  عضــالت 
ــیوع  ــان، ش ــه متخصص ــه گفت ــت.  ب ــدی اس کب
بیمــاری  بــه  گرفتگــی عضــالت در مبتالیــان 
ــت  ــر اس ــد متغی ــا 88 درص ــن ۲۲ ت ــیروز بی س
بســتگی  گرفتگــی  از  متعــدد  تعاریــف  بــه  و 
ــود  ــث می ش ــه باع ــخصی ک ــزم مش دارد. مکانی
دچــار  کبــدی  بیمــاری  ایــن  بــه  مبتالیــان 
مــورد  بــه خوبــی  گرفتگــی عضــالت شــوند 
بررســی قــرار نگرفته اســت. هرچنــد، دالیلــی 
وجــود دارد کــه نشــان می دهــد ســوخت و ســاز 
و  الکترولیت هــا  عصب هــا،  عملکــرد  انــرژی، 
حجــم پالســما در گرفتگــی غیــر ارادی عضــالت 
ــاه  ــد.در م ــش دارن ــا نق ــه پ ــژه در ناحی ــه وی ب
ــی  ــی تحقیقات ــان ژاپن ــی از محقق ــارس گروه م
ــالت  ــی عض ــه گرفتگ ــد ک ــام داده و دریافتن انج
ــدی  ــن کب ــاری مزم ــه بیم ــان ب نســبتا در مبتالی
بــه وفــور مشــاهده می شــود.یافته ها حاکــی 
از آن اســت کــه بیمــاران مبتــال بــه بیمــاری 
کبــد چــرب غیــر الکلــی نیــز بــه دلیــل کاهــش 
ایــن  در  مســتعد گرفتگــی  عضالنــی،  حجــم 

ناحیــه هســتند.

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت گفـت: رصـد روزانـه 100 
قلـم کاالی پرمصـرف در کشـور نشـان می دهـد در چند 
هفتـه گذشـته، قیمـت حـدود 80 قلـم از جملـه خودرو 
یـا رونـد کاهشـی داشـته و یـا بـدون افزایـش بـوده 
اسـت؛ او همچنیـن از تفاهـم بـرای اسـتفاده از ظرفیت 
بسـیج در کنتـرل بـازار خبـر داد. خبرگـزاری تسـنیم: 
وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت گفـت: رصـد روزانـه 100 
قلـم کاالی پرمصـرف در کشـور نشـان می دهـد در چند 
هفتـه گذشـته، قیمت حـدود 80 قلم از جمله خـودرو یا 
روند کاهشـی داشـته و یا بـدون افزایش بوده اسـت؛ او 
همچنیـن از تفاهـم برای اسـتفاده از ظرفیت بسـیج در 
کنتـرل بـازار خبـر داد.رضـا رحمانـی با اشـاره بـه نزولی 
بـودن قیمت برخـی کاالها و اقالم از جملـه خودرو اظهار 
کـرد: مـا بـه صـورت روزانـه 100 قلـم کاالی پـر مصرف و 
اساسـی را بـه طـور مسـتمر تحـت رصـد خـود داریـم و 
نتایـج ایـن رصد نشـان می دهـد در چند هفته گذشـته، 
قیمـت حـدود 80 قلـم کاال یا روند کاهشـی داشـته و یا 
بدون افزایش بوده اسـت.وزیر صنعـت، معدن و تجارت 
افـزود: البتـه در مقابل نیز قیمت حدود 1۷ تا ۲0 قلم کاال 
همچـون چـای خارجـی و مرغ افزایشـی بـوده و پیش 
بینـی مـا ایـن اسـت کـه بـا توجـه بـه برنامه ریزی های 
کالنـی کـه در ایـن حـوزه انجـام داده ایـم و اقداماتـی که 
در دسـت اجرا اسـت، در آینده شـاهد نتایـج این برنامه 
هـا و اقدامـات و کاهـش قیمـت هـا در بازار باشـیم.وی 
بـا بیـان اینکـه نظـارت بـر خرده فروشـی ها در سـطح 
بـرای  وزارتخانـه  ایـن  برنامه ریزی هـا  دیگـر  از  عرضـه 
کنتـرل بـازار بـوده اسـت گفت: عـالوه بـر برنامه ریزی ها 
بـرای کنتـرل و کاهـش قیمت ها، به صـورت همزمان به 
دنبـال تقویـب اقدامات مقابلـه ای با گرانفروشـی و عدم 
رعایـت حقـوق مصرف کننـدگان نیـز هسـتیم و سـعی 
داریـم رصـد و نظارت خـود بر بازار خرده فروشـی را نیز با 
ابزارهـای متفـاوت، بیش از پیش تقویـت کنیم.رحمانی 
با اشـاره به انعقـاد تفاهم نامه ای با بسـیج اصناف گفت: 
بـا توجـه به ظرفیت بسـیار باالی بسـیج و تجربـه موثر 
حضـور بسـیج در عرصه هـای مختلـف، مـا در مکاتبـه با 
بسـیج اصنـاف، درخواسـت کردیم که بسـیج اصناف در 
موضـوع نظـارت بـر بـازار ورود کـرده و از توان خـود برای 
نظـارت اسـتفاده کنـد کـه خوشـبختانه آن هـا نیـز بدون 
منـت اعالم آمادگـی کردند و از ایـن ظرفیت برای کنترل 

هرچه بیشـتر بـازار اسـتفاده خواهیـم کرد.

بـه گـزارش خبرنـگار پیـام طبیعـت جنـوب کرمـان؛ در 
اولیـن روز از هفتـه دولـت باحضـور فرمانـدار و اعضـای 
شـورای اداری این شهرسـتان پروژه سـنگی مالتی حوزه 

آبخیـز دهکهـان افتتاح شـد.
عیـدی فرمانـدار ضمـن تشـکر از زحمات دکتـر احمدی 
مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمـان و 
اداره منابع طبیعی شهرسـتان کهنـوج در جذب اعتبارات 
آبخیـزداری، عنـوان کرد: اجـرای پروژه هـای آبخیزداری 
و آبخوانـداری کمـک زیـادی در جهـت کاهـش اثـرات 
خشکسـالی، تغذیـه سـفره هـای آب زیرزمینـی، ايجاد 

اشـتغال و کاهـش محرومیـت خواهد داشـت.
مهنـدس لورگی رئیـس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرسـتان کهنـوج گفـت: پـروژه سـنگی مالتـی حـوزه 
آبخیـز دهکهـان بـا حجـم عملیـات ۲3۴6 متـر مکعب 
و بـا اعتبـار مصـوب 9 هـزار و هفتصـد میلیـون ریـال از 
محـل اعتبارات صندوق توسـعه ملـی در منطقه دهکهان 

اجرا شـد.

رشد9.6درصدی
تولیددارویانسانی

تاپایانتیر

گرفتگیعضالتپا
نشانهبیماریکبدی

قیمتخودرو
و8۰قلمکاالی

پرمصرفکاهشیشد

پروژهسنگیمالتیحوزه
آبخیزدهکهانافتتاحشد

خبر

خبر

آغازجذبتصّدیمنصبقضاءویژه
مناطقمحرومجنوبشرقکشور

خسارتطوفان
بهنخلستانهایعنبرآباد

۲هزارو۲۵۰خانوارروستایی
درجنوبازراهآسفالتهبهرهمندشدند

انســانی  منابــع  معــاون   
اســتان  کل  دادگســتری 
کرمــان از آغــاز جــذب تصــّدی 
ــق  ــژه مناط ــاء وی ــب قض منص
محــروم اســتان های جنــوب شــرق کشــور 

داد.  خبــر  شــهریور   ۲ امــروز  از 
ــالمی  ــر اس ــا، محمدباق ــزارش ایرن ــه گ ب
ــوزوی  ــگاهی و ح ــان دانش افزود: داوطلب
و  هرمــزگان  کرمــان،  اســتانهای  در 
متقاضــی  بلوچســتان کــه  و  سیســتان 
ثبــت نــام و شــرکت در جــذب تصــّدی 
 1398 ســال  در  قضــاء  منصــب 
صــورت  منحصرا بــه  هســتند می توانند 
اینترنتــی از طریــق ســایت دادگســتری 
dadgostari- اســتان کرمــان بــه نشــانی

شــهریور  دوم  شــنبه  روز  از   kr.ir

کننــد. نام نویســی   ۲1 تا پنجشــنبه 
داشــت:  اظهــار  قضایــی  مقــام  ایــن 
در  خدمــت  متقاضــی  کــه  داوطلبانــی 
ــتان و  ــتان های سیس ــروم اس ــق مح مناط
ــتند،  ــان هس ــزگان و کرم ــتان، هرم بلوچس
ضــرورت دارد در مهلــت در نظــر گرفتــه 
شــده و پــس از مطالعــه شــرایط و ضوابــط 
عمومــی و اختصاصــی جــذب و فراهــم 
نیــاز،  مــورد  اطالعــات  و  کردن مــدارک 

نســبت بــه ثبت نــام اقــدام کننــد.
چنــدی قبــل نیــز یــدهللا موحــد رییــس کل 
ــا  ــدار ب ــان در دی ــتان کرم ــتری اس دادگس
رییــس امــور اداری و اســتخدامی قضــات 
قــوه قضاییــه، از کرمــان بــه عنــوان قطــب 
شــرق  جنــوب  در  قضایــی  کارآمــوزی 

ــود. ــرده ب ــام ب کشــور ن

بــه گفتــه مدیر جهــاد کشــاورزی 
کرمــان،  جنــوب  در  عنبرآبــاد 
توفــان بــه ۲ هــزار و 800 هکتار از 
نخلســتان هــای این شهرســتان 
ــاورزی  ــاد کش ــر جه ــرد. مدی ــارت وارد ک خس
عنبرآبــاد ســطح زیرکشــت خرمــای ایــن 
شهرســتان را 6 هــزار و 500 هکتــار اعــالم 
کــرد و گفــت: در پــی بــاد شــدید همــراه 
ــد  ــه 30 درص ــن خط ــاران در ای ــارش ب ــا ب ب
ــرد. ــزش ک ــای کشــاورزان، ری محصــول خرم

محســن طاهــری تصریــح کــرد: طبــق بــرآورد 
کارشناســان ۷0 میلیــارد تومــان به خرمــاداران 
عنبرآبــادی خســارت وارد شــده اســت.وی از 
برداشــت خرمــا از نخلســتان های شهرســتان 
عنبرآبــاد خبــر داد و افــزود: برداشــت خرما در 
ایــن شهرســتان آغــاز شــده و تــا پایــان 

شــهریورماه ادامــه دارد.مدیــر جهاد کشــاورزی 
عنبرآباد گفــت: 6 هــزار هکتــار از درختــان 
ــوده و از  ــر ب ــتان مثم ــن شهرس ــا در ای خرم
آن خرمــا برداشــت مــی شــود.وی تصریــح 
ــاد شــامل  ــای شهرســتان عنبرآب ــرد: خرم ک
مضافتــی، کلوتــه، خنیــزی، ُمرداســنگ، َربی، 
قربانــی هلیلــه ای، زاهــدی و پیــاُرم بــوده و 
برداشــت در ارقــام میــان رس شــامل کلوتــه، 
مضافتــی و خنیــزی از نیمــه دوم مردادمــاه 
ــن  ــدی ای ــت. خرمای تولی ــده اس ــاز ش آغ
منطقــه پــس از بســته بنــدی بــه ســردخانه 
هــای شهرســتان منتقــل و متناســب بــا نیــاز 
ــردخانه  ــود.  تعداد ۴0 س ــادر می ش ــازار ص ب
ــداری  ــرای نگه ــن، ب ــزار ُت ــت 60 ه ــا ظرفی ب
ــاده  ــه آم ــن منطق ــاورزان ای ــای کش از خرم

شــده اســت.

و  راه  کل  مدیــر  گفتــه  بــه 
هفتــه  آغــاز  شهرســازی با 
 ۲50 و  هــزار   ۲ دولــت 
خانــوار روســتایی در  هفــت 
ــان از راه  ــتان کرم ــی اس ــتان جنوب شهرس
آســفالته بهره منــد شــدند. مدیــر کل راه 
در گفــت  و شهرســازی جنــوب کرمــان 
وگــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت: 
۷0 کیلومتــر راه آســفالته بــا اعتبــار ۲00 
ــوار  ــداد خان ــن تع ــرای ای ــال ب ــارد ری میلی
ســاردویی  اســت.محمد  شــده  احــداث 
افــزود: طرح هــای آمــاده افتتــاح ایــن 
ــت شــامل احــداث  ــه دول اداره کل در هفت
ــراه و  ــتایی، بزرگ ــای روس ــل راه ه و تکمی
همچنیــن ۲ بــاب ســاختمان اداری اســت.

ــم  ــج و نی ــداث پن ــرد: اح ــح ک وی تصری

ــارد  ــار 160میلی ــا اعتب ــراه ب ــر بزرگ کیلومت
ریــال و احــداث ۲ بــاب ســاختمان اداری 
ــار  ــع با اعتب ــر مرب ــای 500 مت ــر بن ــا زی ب
بــه  دولــت  هفتــه  در  ریــال  11میلیــارد 
بیــان  بــا  می رســد.وی  بهره بــرداری 
اینکــه توســعه راه هــای منطقــه، نقــش 
و  پیشــرفت صنعــت حمــل  در  موثــری 
ــن اداره کل  ــت: ای ــل جــاده ای دارد، گف نق
بــا تمــام تــوان بــرای ارتقای حــوزه حمــل 
و نقل تــالش می کنــد.در دولــت تدبیــر 
ــر راه  ــزار کیلومت ــر یک ه ــزون ب ــد اف و امی
آســفالته روســتایی برای مــردم جنــوب 
ــان احــداث شــده اســت.اداره کل راه  کرم
ــتقل از  ــان مس ــوب کرم ــازی جن و شهرس
مرکــز اســتان، هفــت شهرســتان را تحــت 

دارد. پوشــش 

ــام جمعــه جیرفــت گفــت: امــروز یکــی  ام
ــت،  ــردم شهرســتان جیرف ــای م از دغدغه ه
ــه آب  ــالم اســت و ن ــه آب س ــرب، ن آب ُش
بهداشــتی، ایــن آب هــم آلــوده اســت و هــم 

ــت.  ــی اس ــک امالح ــن آب دارای ی ای
ــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از جیرفــت،  ب
در  ســعادت فر  رضــا  حجت االســالم 
ــار  ــت اظه ــه جیرف ــاز جمع ــای نم خطبه ه
ــه ای  ــام خامن ــری ام ــه فک ــت: منظوم داش
مبتنــی بــر فقــه حکومتــی و اسالم شناســی 
از جملــه شــاخصه های  جامــع اســت و 
فکــری امــام امــت ایــن اســت کــه ثروتمنــد 
ــت  ــی نیس ــی کاف ــه تنهای ــه ب ــدن جامع ش
بلکــه ثــروت در جامعــه درســت توزیع شــود 
ــد  ــت گفتن ــت دول ــا هیئ ــر ب ــدار اخی و در دی
کــه از نظــر اســالم، هــدف از پیشــرفت 
ــت  ــن عدال ــا تامی ــه همان ــادی جامع اقتص
ــت. ــر اس ــردن فق ــه کن ک ــی و ریش اجتماع

ــل  ــوان کــرد: دالی امــام جمعــه جیرفــت عن
اشــکاالت اقتصــادی دو مــورد هســتند کــه 
اولیــن ِگــره واردات بی رویــه اســت کــه 
ــه  ــی شــده و ب ــد داخل ــث کاهــش تولی باع
تبــع آن کاالهــای مصرفــی خارجــی کــه 
رقیــب کاالی داخلــی هســت، زیــاد وارد 
ــت  ــدم حمای ــی آن ع ــه خروج ــود ک می ش
از رزمنــدگان جنــگ اقتصــادی خواهــد شــد.

عــدم  دوم،  مشــکل  داشــت:  بیــان  وی 

اصــالح سیســتم بانکــی اســت و هم اکنــون 
اقتصــادی  مفســیدن  بــا  قضائیــه  قــوه 
ــه   ــه دغدغ ــی ک ــد و در صورت ــورد می کن برخ
سوءاســتفاده   از  جلوگیــری  امــت  امــام 

اقتصــادی اســت.
ســعادت فر بــا بیــان اینکــه رهبــری در 
ــت  ــدای ســال از دول ــوروزی ابت ســخنان ن
ــار ســال اســت  ــد کــه مــدت چه ــه کردن ِگّل
بــه  بانکــی  نظــام  اصــالح  الیحــه   کــه 
ــح کــرد: در  مجلــس داده نمی شــود، تصری
صــورت عــدم اصــالح نظــام بانکــی، زمینــه  
فســاد به وجــود می آیــد و بــرای آبــروی 
ــاد  ــه ایج ــی هزین ــتگاه قضای ــام و دس نظ

می شــود.
وی اظهــار کــرد: کارهــا و ســرمایه گذاری 
ــارد  ــزار میلی ــد ده ه ــا چن ــًا ت ــا گاه بانک ه
اشــرافی  و  اداری  اماکــن  و  پروژه هــا  در 
انجــام می شــود کــه بــا پــول مــردم انجــام 
پروژه هــا  ایــن  از  یکــی  کــه  می شــود 
حــدود یــک میلیــون و ۷00 هــزار متــر مربــع 
مســاحت دارد و ســرمایه گذاری های یــک 
بانــک در تهــران از ســرمایه  عمرانــی 5 تــا 10 
اســتان بیشــتر اســت.امام جمعــه جیرفــت 
گفــت: دو مــدل مدیریتــی داریــم و در 
مــدل انقالبــی، بچه هــای ســپاه پاالیشــگاه، 
جــاده، ُپــل و کار عمرانــی انجــام می دهنــد و 
اگــر دولــت مطالبات شــان را پرداخــت کــرد 

و آن درآمــد را خــرج محرومیت زدایــی و 
ــنایی ها  ــرای روش ــه ب ــازی، خان ــجد س مس
لیبــرال  مدیریــت  مــدل  و  می کننــد 
ــه  ــج زندگــی اشــرافی در جامع ــال تروی دنب
بــه  ســاختمان ها  شــیک ترین  و  اســت 
عنــوان  دارد.ســعادت فر  تعلــق  بانک هــا 
ــدل  ــی، م ــدل مدیریت ــن م ــرد: موفق تری ک
ســامانه   اســت کــه  انقالبــی  بچه هــای 
پدافنــدی بــاور 3۷3 را می ســازند و امــا 
تفکــر لیبــرال هنــوز در تولیــد پرایــد متحیــر 

ــت. ــده اس مان
ــا در  ــرت آق ــه  دوم حض ــزود: دغدغ وی اف
ــائل  ــا مس ــت همان ــت دول ــا هیئ ــدار ب دی
فرهنگــی بــا تکیــه بــه فضــای مجــازی 
اســت و رهبــری فرمودنــد کــه مراقب باشــید 
ــا  ــی را ب ــه فضــای مجــازی مســائل فرع ک

ــد. ــی نکن ــی قاط ــائل اصل مس
ــائل  ــن مس ــه داد: مهمتری ــعادت فر ادام س
تامیــن  شــغل،  معیشــت،  جامعــه  روز 
خانــه، اجــاره خانــه و تامیــن مقدمــات 
مجــازی  فضــای  در  و  هســتند  ازدواج 

اصلــی  دغدغــه   به عنــوان  را  کُنســرت 
مطــرح می کننــد و اینهــا کُدهــای غلــط 
ــه جامعــه اســت.وی گفــت: امــروز  دادن ب
از دغدغه هــای مــردم شهرســتان  یکــی 
جیرفــت، آب ُشــرب، نــه آب ســالم اســت 
ــوده  ــم آل ــن آب ه ــتی، ای ــه آب بهداش و ن
اســت و هــم ایــن آب دارای یــک امالحــی 
بیماری هــای  آمــار  متاســفانه  و  اســت 
صعب العــالج و ســرطان در جنــوب کرمــان 
و خصوصــًا جیرفــت زیــاد شــده اســت 
ــی  ــی آن، آلودگ ــل اصل ــی از عوام ــه یک ک
اظهــار  اســت.امام جمعــه جیرفــت  آب 
ــل  ــه حداق ــود ک ــنهاد می ش ــت: پیش داش
آب را بجوشــانید یــا از دســتگاه تصفیــه آب 
اســتفاده کنیــد و از مســئولین می خواهیــم 
بــه صــورت جــدی بــه ایــن مســئله اهمیــت 
ــا ســالمتی مــردم ســر و کار  ــد و آب ب دهن
ــه سالم ســازی و اســتاندار  دارد و نســبت ب
ُشــرب  آب  بهداشــتی کــردن  و  ســازی 
مــردم در اســرع وقــت اقــدام عاجــل و 

ــد. ــام دهن ــته انج شایس

قدیمی تریــن  پیــکان،  از  پــس  پرایــد 
خــودروی در حــال تولیــد ایــران تلقــی 
می شــود. ماجــرا بــا اعــالم ایــن نکتــه 
ــماره گذاری  ــده ش ــال آین ــد در س ــه پرای ک
و کــم کــم  شــد  آغــاز  شــد،  نخواهــد 
مقامــات مســئول در وزارت صنعــت، معــدن 
ــد  ــد کردن ــر تاکی ــخص وزی ــارت و ش و تج
پرایــد بــه پایــان راه رســیده اســت.خودرویی 
کــه در ســال 13۷۲، تولیــدش در ایــران 
ــود  ــکان را از آن خ ــای پی ــا ج ــد ت ــاز ش آغ
ــت  ــی از صنع ــاده خداحافظ ــاال آم ــد، ح کن
ــرایطی  ــود، در ش ــی ش ــران م ــودروی ای خ
کــه بحران هــای جــدی خودروســازی در 
پابرجاســت و صنعــت  کشــور همچنــان 
دردانــه دولتــی نتوانســته اســت اهــداف 
ــی شــده را جامــه عمــل  ــل پیــش بین از قب
ــی  ــد هشــت میلیون ــد پرای بپوشــاند.هر چن
ــود  ــای خ ــای پ ــی ج ــای طوالن ــرای مدته ب
را در بــازار خــودروی ایــران ســفت کــرد 
ــن  ــد اولی ــی ده ــان م ــی ها نش ــا بررس ام
ــل  ــازار، در اوای نمونه هــای ایــن خــودرو در ب

آب ُشرب یکی از دغدغه های 
مردم جیرفت است
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ــس  ــن پ ــای آرام گرفت ــه معن ــکن ب ــه س ــکن از کلم مس
از حرکــت اســت و در واقــع اســم مفعــول ســاکن بــه 
اســت  آرام گرفتــن  و  اســکان  بــرای  جایــی  معنــای 
ــی  ــت روح ــم رضای ــی و ه ــت جان ــن امنی ــم ضام ــه ه ک
ــه  ــرد ک ــف ک ــه تعری ــن گون ــوان ای ــکن را می ت ــد. مس باش
ــا ســرپناهی فیزیکــی کــه  جــا و مکانــی اســت مناســب ب
احســاس امنیــت بــه همــراه دارد و کلیــه نیازهــای روانــی 
تامیــن می شــود. آن  در  اعضــای خانــواده  و جســمی 

مســکن پــس از خــوراک و پوشــاک از اساســی ترین و 
حیاتی تریــن نیازهــای زیســتن انســان اســت و افــراد 
جامعــه بشــری بــا هــر قشــر و گروهــی بــه مــاوا، مامــن و 
یــک الگــو بــرای زیســت و ادامــه حیــات نیازمنــد هســتند.

رییــس دفتــر ســازمان ملــل متحــد اعــالم کــرد بــر اســاس 
بیانیــه مدیــر برنامــه اســکان بشــر ملــل متحد)هبیتــات( 
شــعار امســال اولیــن دوشــنبه اکتبــر- روز جهانــی اســکان 
ــذا  ــت ل ــده اس ــن ش ــه تعیی ــون توج ــکن در کان بشر-مس
بنــا بــه عقیــده کارشناســان، ســازمان ملــل قصــد دارد بــر 
نقــش مســکن مناســب بــر کیفیــت زندگــی شــهری تاکیــد 
کنــد چــرا کــه مســکن اســتاندارد و مناســب یکــی از مهــم 
ــت در  ــب اس ــی مناس ــن زندگ ــاخص های تعیی ــن ش تری
حــال حاضــر بیــش از یــک میلیــارد نفــر از جمعیــت کــره 
ــأله  ــن مس ــتند ای ــب هس ــرپناه مناس ــد س ــن فاق ی زمی
ــه  ــی جامع ــردی و اجتماع ــاد ف ــی و ابع ــت زندگ ــر کیفی ب
ــینی،  ــم از حاشیه نش ــائلی اع ــذارد مس ــی گ ــر م ــز تاثی نی
ــه  ــه و … ب ــوء تغذی ــت، س ــرم و جنای ــکاری، ج ــر، بی فق

طــور کلــی مســأله مســکن بــه همــه ابعــاد زندگــی 
لــذا  اســت.  خــورده  افــراد گــره  اجتماعــی  و  فــردی 
پرداختــن بــه آن از چنــد جنبــه دارای اهمیــت اســت.

ادامــه حیــاط و در  بــرای  انســان  ایــن کــه  نخســت 
بالیــای  حوادث،آســیب ها،  مقابــل  در  بــودن  امــان 
ــت  ــاه اس ــر پن ــک س ــد ی ــا نیازمن ــرما و گرم ــی، س طبیع
ــدارد  ــم ن ــتثنا ه ــد اس ــاس کن ــت را احس ــه در آن امنی ک
در واقــع تمــام تــالش یــک انســان در طــول زندگــی 
اســت کــه  اساســی اش  نیازهــای  بــه  دادن  پوشــش 
ــت. ــداف اس ــن اه ــی از ای ــب یک ــکن مناس ــتن مس داش

کارکــرد دیگــر مســکن ایــن اســت کــه مکانــی بــرای انجــام 
ــه نیازهــای فــردی و  فعالیت هــای زندگــی، پاســخ دادن ب
اجتماعی اســت. هســته نخســتین پاســخ دادن به نیازهای 
ــر  ــواده، زی ــون خان ــن و کان ــار والدی ــی در کن ــی زندگ حیات

ــای  ــرای انجــام فعالیت ه ــراد ب ســقف مســکن اســت. اف
اقتصــادی و اجتماعــی در ســطح اجتمــاع ابتــدای امــر در

ــی  ــه تعال ــی امــن و مناســب ب ــواده و در مکان ــط خان محی
شــخصیت، آمــوزش و یادگیــری و کشــف استعدادهایشــان 
می پردازنــد و ســپس وارد فعالیــت و کار در عرصــه تولیــد، 
رشــد و توســعه جامعــه بر می شــوند. نبود مســکن مناســب 
ســرمایه های  اتــالف  بی خانمان هــا،  گســترش  باعــث 
می شــود  اجتمــای  آســیب های  افزایــش  و  انســانی 
ــت. ــد داش ــی خواه ــه را در پ ــک جامع ــی ی وعقب ماندگ

بخــش مســکن یــک بخــش پیشــرو در امــر اقتصــاد 
اســت کــه توجــه و تمرکــز بــر آن عــالوه بــر آثــار اجتماعــی 
و فرهنگــی بــه لحــاظ اقتصــادی نیــز حائــز اهمیــت اســت. 
ــه  ــر هزین ــا دوام و پ ــول ب ــر منق ــک کاالی غی ــکن ی مس
ــرد  ــر ف ــدی ه ــی و درآم ــوان مال ــد از ت ــت) 50 درص اس
ــور  ــود( و در کش ــی ش ــکن م ــرف مس ــی ص ــی زندگ در ط
ــب  ــع کس ــداز و منب ــس ان ــذاری، پ ــرمایه گ ــی س ــا نوع م
ــر  ــال حاض ــود.) در ح ــوب می ش ــد محس ــش درآم وافزای
ــایی  ــم در شناس ــاخص های مه ــی از ش ــا یک ــور م در کش
افــراد ثروتمنــد نــه میــزان درآمــد بلکــه میــزان دارایی هــا، 
ــد  ــاد رش ــا ایج ــش ب ــن بخ ــت( ای ــرمایه اس ــک و س تمل
و  ســاختمان  بخــش  در  اشــتغال  وایجــاد  اقتصــادی 
از  بــه ســاختمان ســازی  وابســته  دیگــر بخش هــای 
طریــق تاثیــر بــر مخــارج مصرفــی و ســرمایه گذاری، 
ــانات  ــورم، نوس ــی و ت ــص داخل ــد ناخال ــرات در تولی تغیی
اقتصــادی را بــه شــدت تحــت تاثیــر قــرار می دهــد.

بــا پيشــرفت های صنعتــی، افزايــش جمعيــت و گســترش 
ــايل  ــتاها و رواج وس ــهرها و روس ــان ش ــد مي ــت و آم رف
ســازهای  و  ســاخت  بررســی  بــا  جمعــی،  ارتباطــات 
از  متعــددی  نمونه هــای  بــا  معاصــر  دوران  روســتايی 
طرح هــا يــا ســاختمان های روســتايی احــداث شــده 
ــرح،  ــامانی در ط ــواع نابس ــار ان ــه دچ ــويم ك ــه می ش مواج
انتخــاب سيســتم ســاختمان، اندام هــا، عناصــر عملكــردي 
نابســامانی هايی  اســت،  اجــرا  و  ســاخت  كيفيــت  و 
كــه در هنــگام بهره بــرداری ســاكنان بــه شــدت بــروز 
ــن  ــان و همچني ــندی آن ــب ناخرس ــد و موج ــدا می كن پي
ــي،  ــب اجتماع ــرايط نامناس ــدن ش ــود آم ــه وج ــل ب عام
معمــاری  می شــود.  آينــده  در  اقتصــادی  و  فرهنگــی 
ــان را  ــی انس ــاد زندگ ــی ابع ــه تمام ــی ک ــه ظرف ــه مثاب ب

ــث  ــب، باع ــودی نامناس ــا نم ــا ب ــر دارد در اينج ــت نظ تح
ناخشــنودي اســت. بخشــي از ايــن نابســامانی ها كــه 
ــود،  ــان می ش ــتر نماي ــرداری بيش ــه بهره ب ــار آن در مرحل آث
ــه  ــول صرف ــداف و اص ــه اه ــي ب ــم توجه ــا ك ــی ي بی توجه
ــط  ــا محي ــرژي و طراحــی همســاز ب ــی در مصــرف ان جوي

و اقليــم اســت كــه عــالوه بــر پيامدهــای اقتصــادي، تاثيــر 
چشــمگيری بــر ســطح آســايش و بهداشــت ســاكنان 
ــنن  ــوم، س ــر آداب، رس ــی ب ــاظ اجتماع ــذارد و از لح می گ
و روش زندگــی روســتائيان موثــر خواهــد بــود. ايــن ابعــاد 
از تاثيرگذاری هــا، در نهايــت پايــداری را دچــار خســران 

فرماندارجیرفت:تلسیاهکدآبادینداردوبههمیندلیلانگاراقساطواممسکنمردمآزادنمیشود

وام مسکن»تل سیاه« در گرو کُد آبادی

مسـکنروسـتاییمیتوانـدنقـشمهمـیرادرتوسـعهروسـتاهاوحتـیجلوگیـریاز
مهاجـرتروسـتاییانایفـاکنـد.روسـتاهابایـددارایکدآبادیباشـندتاخدمـاتالزمبه
ارائهشـود،روسـتای»تلسـیاه«درابتدایشـهرجیرفتیکیازروسـتاهایتازهتاسیسـی
اسـتکـهانـگارازداشـتنکـدآبـادیمحروماسـت،مـردماینروسـتادرسـالگذشـته
اقـدامبـهدریافـتواممسـکنکردهانـدامـاحالکهنوبـتآزادکردناقسـاطبعـدیوام

رسـیدهبنیـادمسـکنمیگویـدروسـتاکدآبـادینـداردومـردمسـرگردانماندهاند.

جیرفـت شهرسـتان مسـکن بنیـاد رییـس
به»کاغذوطن«گفـت:»ایـنروسـتادارایکـد
ایـن مالـکان بـه گذشـته در نیسـت. آبـادی
روسـتاواممسـکندادیـمواکنـونبـهدلیل
بـهروزرسـانیسیسـتمهایبنیادمسـکناین
منطقـهدارایکدنیسـتکهظرفدوتاسـهروز
آینـدهایـنمشـکلبرطـرفخواهـدشـد.«
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دولت هــای  حمایتــی  اقدامــات  بــه  توجــه  بــا 
یازدهــم و دوازدهــم از بخــش کشــاورزی، مجمــوع 
تولیــدات ایــن بخــش در حوزه هــای زراعــی، باغــی، 
دام، طیــور و آبزیــان در ســال 9۷ بــه بیــش از 1۲۲ 
میلیــون تــن رســید کــه نســبت بــه ســال 9۲ حــدود 
3.3 درصــد رشــد را نشــان می دهــد. آمارهــا نشــان 
می دهــد کــه حجــم مجمــوع تولیــدات بخــش 
ــون  ــه 118 میلی ــک ب ــال 95 نزدی ــاورزی در س کش
ــوده  ــن ب ــون ت ــدود 9۷ میلی ــال 9۲ ح ــن و در س ت
ــای  ــاخص دولت ه ــات ش ــت.اصلی ترین اقدام اس
ــر  یازدهــم و دوازدهــم در 6 ســال گذشــته عــالوه ب
افزایــش تولیــد، افزایــش بهــره وری، افزایــش 
راندمــان آب، توســعه گلخانه هــا، مثبــت شــدن 
ــادرات،  ــد ص ــاورزی، رش ــش کش ــاری بخ ــراز تج ت
بخــش  بــرای  مناســب  زیرســاخت های  ایجــاد 
توســعه  دارویــی،  توســعه گیاهــان  کشــاورزی، 
ســامانه های نویــن آبیــاری و رشــد اشــتغالزایی در 
ایــن بخــش بــود کــه در رشــد اقتصــادی کشــور نیــز 
نقــش بســزایی داشــته اســت.در بخــش بهــره وری 
ــاری، توســعه  ــن آبی آب از طریــق سیســتم های نوی
ــا، کشــت نشــایی، توســعه مکانیزاســیون،  گلخانه ه
ــازگار  ــذور س ــتفاده از ب ــت و اس ــوی کش ــر الگ تغیی
ــب  ــر مترمکع ــه ازای ه ــال 9۲ ب ــم، در س ــا اقلی ب
آب حــدود 9۲0 گــرم محصــول خشــک تولیــد 
می شــد کــه در ســال 95 ایــن میــزان بــه ازای هــر 
ــه 1۴50  ــه 1۲۲0 گــرم و در ســال 9۷ ب مترمکعــب ب

ــت. ــش یاف ــرم افزای گ
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ــارد  ــار 160میلی ــا اعتب ــراه ب ــر بزرگ کیلومت
ریــال و احــداث ۲ بــاب ســاختمان اداری 
ــار  ــع با اعتب ــر مرب ــای 500 مت ــر بن ــا زی ب
بــه  دولــت  هفتــه  در  ریــال  11میلیــارد 
بیــان  بــا  می رســد.وی  بهره بــرداری 
اینکــه توســعه راه هــای منطقــه، نقــش 
و  پیشــرفت صنعــت حمــل  در  موثــری 
ــن اداره کل  ــت: ای ــل جــاده ای دارد، گف نق
بــا تمــام تــوان بــرای ارتقای حــوزه حمــل 
و نقل تــالش می کنــد.در دولــت تدبیــر 
ــر راه  ــزار کیلومت ــر یک ه ــزون ب ــد اف و امی
آســفالته روســتایی برای مــردم جنــوب 
ــان احــداث شــده اســت.اداره کل راه  کرم
ــتقل از  ــان مس ــوب کرم ــازی جن و شهرس
مرکــز اســتان، هفــت شهرســتان را تحــت 

دارد. پوشــش 

ســی امین جشــنواره بین المللــی 
در  اورلئــان«  »نیــور  فیلــم 
دو  میزبــان  آمریــکا  کشــور 
فیلــم  دو  و  بلنــد  مســتند 
کوتــاه از ســینمای ایــران خواهــد بــود. در 
ــور  ــم نی ــی فیل ســی امین جشــنواره بین الملل
ســاخته  اورلئان سینمایی »اکســدوس« 
بهمــن کیارســتمی در کنار مســتند »خرامان« 
بــه نویســندگی و کارگردانــی آرش اســحاقی در 
بخــش رقابتــی مســتندهای بلنــد بــه نمایش 
گذاشــته خواهنــد شــد. موضوع »اِکُســدوس« 
دربــاره  مرکــز بازگشــت مهاجــران افغــان 
ــاع خارجــی وزارت  ــه توســط اداره اتب اســت ک
کشــور اداره می شــود. ایــن مرکــز مســوولیت 
ثبت نــام و اعــزام مهاجــران افغــان را کــه 
ایــران شــده اند  وارد  غیرقانونــی  به صــورت 

ــر در  ــان« پیش ت ــده دارد.مســتند »خرام برعه
جشــنواره  یوتــای آمریکا حضور داشــت و ســال 
ــن  ــم را از دهمی ــن فیل ــزه بهتری ــته جای گذش
جشــن مســتقل ســینمای مســتند دریافــت 
کــرد. ایــن مســتند همچنیــن نامــزد بهتریــن 
فیلــم بلنــد در بیســتمین جشــن بــزرگ خانــه 
ــان در  ــو ارولئ ــم نی ــنواره فیل ــینما بود.جش س
بخش فیلم هــای کوتــاه تجربــی نیــز میزبــان 
فیلــم »زخــم« بــه کارگردانــی مریــم تفکــری 
اســت و فیلــم »جســم خاکســتری« ســاخته 
ــن  ــش انیمیش ــز در بخ ــجاعی نی ــمانه ش س
کوتــاه ایــن رویــداد ســینمایی  روی پــرده 
جشــنواره  از  دوره  رفت. ســی امین  خواهــد 
ــا  ــانزدهم ت ــکا از ش ــان« آمری ــم »نیواورلئ فیل
بیســت و ســوم اکتبــر )بیســت و چهــارم مهــر 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــان( برگ ــا اول آب ت

سراســری  اتحادیــه  رییــس 
کانون هــای وکالی دادگســتری 
ایــران )اســکودا( گفــت: رویکــرد 
پذیــرش  در  وکال  کانون هــای 
ــوری  ــه ط ــت ب ــی اس ــت افزایش ــون وکال آزم
کــه ظرفیــت آزمــون وکالــت در ســال 9۷ 
نســبت بــه ســال 96، ۲0 درصــد و امســال نیــز 
نســبت بــه ســال گذشــته بــه همیــن میــزان 
افزایــش خواهــد داشــت. مرتضی شــهبازی نیا 
ــی  ــی قضای ــگار حقوق ــو با خبرن ــت و گ در گف
ایرنــا در مــورد ظرفیــت پذیــرش آزمــون 
وکالــت افــزود: البتــه هنــوز برخــی از کانون هــا 
کمیتــه افزایــش ظرفیــت را تشــکیل نداده انــد 
بنابرایــن عــدد قطعــی و نهایــی افزایــش 
ظرفیــت را نمــی تــوان اعــالم کــرد امــا بــه طــور 
کلــی و میانگیــن در همــه کانون هــا حــدود ۲0 

ــت. ــم داش ــرش خواهی ــش پذی ــد افزای درص
ــون وکال در اســتان های  ــه داد: ۲5 کان وی ادام
مختلــف فعــال هســتند کــه ظرفیــت پذیــرش 
کارآمــوز وکالــت در هــر کانــون، طبــق تبصــره 
ــوب  ــت مص ــه وکال ــذ پروان ــون اخ ــک قان ی
13۷6، براســاس تصمیم کمیته ای متشــکل از  
رییس کل دادگســتری اســتان، رئیــس دادگاه 
انقــالب و رییــس کانــون وکالی اســتان اســت.

شــهبازی نیا  اضافــه کــرد: امســال بــا تصویــب 
هیــات عمومــی اتحادیــه اســکودا قــرار شــد که 
آزمــون وکالــت آســیب شناســی و راهکارهــای 
ارتقــای کیفــی آزمــون بررســی شــود. در ایــن 
خصــوص یــک کارگــروه  تشــکیل شــد و 
گــزارش هــم داده اســت امــا ایــن گــزارش و 
ــال  ــون ســال 98 اعم پیشــنهادهای آن در آزم

نمی شــود.

روزنامهپیامما
از افزایش شمار فالمینگوها بر فراز دریاچه ارومیه خبر داده است.

روزنامهتریبونجنوب
از وضعیت بد خرما در جنوب استان خبر داده و در گزارشی این مشکل را 

بررسی کرده است.

قدیمی تریــن  پیــکان،  از  پــس  پرایــد 
خــودروی در حــال تولیــد ایــران تلقــی 
می شــود. ماجــرا بــا اعــالم ایــن نکتــه 
ــماره گذاری  ــده ش ــال آین ــد در س ــه پرای ک
و کــم کــم  شــد  آغــاز  شــد،  نخواهــد 
مقامــات مســئول در وزارت صنعــت، معــدن 
ــد  ــد کردن ــر تاکی ــخص وزی ــارت و ش و تج
پرایــد بــه پایــان راه رســیده اســت.خودرویی 
کــه در ســال 13۷۲، تولیــدش در ایــران 
ــود  ــکان را از آن خ ــای پی ــا ج ــد ت ــاز ش آغ
ــت  ــی از صنع ــاده خداحافظ ــاال آم ــد، ح کن
ــرایطی  ــود، در ش ــی ش ــران م ــودروی ای خ
کــه بحران هــای جــدی خودروســازی در 
پابرجاســت و صنعــت  کشــور همچنــان 
دردانــه دولتــی نتوانســته اســت اهــداف 
ــی شــده را جامــه عمــل  ــل پیــش بین از قب
ــی  ــد هشــت میلیون ــد پرای بپوشــاند.هر چن
ــود  ــای خ ــای پ ــی ج ــای طوالن ــرای مدته ب
را در بــازار خــودروی ایــران ســفت کــرد 
ــن  ــد اولی ــی ده ــان م ــی ها نش ــا بررس ام
ــل  ــازار، در اوای نمونه هــای ایــن خــودرو در ب

دهــه هفتــاد قیمتــی بیــن یــک میلیــون و 
8۷0 هــزار تــا ۲ میلیــون و ۲00 هــزار تومــان 
داشــتند. پرایدهــای فــول صندوقــدار البتــه 
ــون و ســیصد  ــا ۲ میلی ــر ب ــی براب ــه قیمت ب

ــدند. ــه ش ــان فروخت ــزار توم ه
پرایــد خیلــی زودتــر از آنچــه تصــور می شــد، 
ــل  ــروت و تجم ــاد ث ــه نم ــاد ب ــه هفت در ده
تبدیــل شــده بــود، طبقــه ای بــرای تفاخــر بــه 
ــد، درســت  ــر می گزی ــد را ب ــی اش پرای دارای
ــور  ــه کش ــودرو ب ــه واردات خ ــرایطی ک در ش
ــکان نمــاد  ــود.در وضعیتــی کــه پی ــوع ب ممن
عقــب ماندگــی صنعــت شــده بــود و عبــارت 
ــرای تشــریح  ــی ب ــی" عبارت ــت پیکان "مدیری
ــازار  ــوش ب ــا روی خ ــد ب ــا، پرای ناکارامدی ه
مواجــه بــود. ســال 13۷1 ایــن خــودرو روی 
3 میلیــون و 600 هــزار تومــان را دیــد و مدتی 
ــان در  ــون توم ــدوده 5 میلی ــی در مح طوالن
بــازار فرمانروایــی کــرد. خیلــی زودی بــا 
خداحافظــی پیــکان از خــط تولیــد در ایــران 
ــل  ــی بدی ــلطان ب ــد س ــال 1383، پرای درس
ــد  ــکان و پرای ــاوت پی ــا تف ــد ام ــا ش جاده ه

تفاوتــی غیــر قابــل چشم پوشــی بود.پیــکان 
هــر چنــد در ســالیان پایانی عمــرش از نفس 
افتــاده بــود امــا دوره ای بــه نمــاد تولیــد ملی 
بــدل شــد و نوســتالژیای نســلی از ایرانیــان 
پیــکان بــود، در مــدل هــای گوناگونــی کــه به 
بــازار عرضــه مــی شــد. پرایــد امــا هیــچ گاه 
در حافظــه تاریخــی ایرانیــان جــای بــاز نکرده 
اســت، اتفاقــا در دوره ای، اواخــر دهه هشــتاد 
ــد و  ــادات تن ــا انتق ــود، ب ــه ن ــه ده ــا میان ت
تیــزی روبــرو شــد، ارابــه مــرگ و ... صفــت 
هایــی بــود کــه پــس از اعــالم ســهم بــاالی 
ــاده ای  ــای ج ــد در تصادف ه ــودروی پرای خ
ــه  ــا هم ــد.این ام ــودرو داده ش ــن خ ــه ای ب
ماجــرای پرایــد نیســت، اتفاقــا ایــن خــودرو 
ــور کــرد و در ســوریه و  ــران عب از مرزهــای ای
عــراق طرفــداران ویــژه ای داشــت هــر  چنــد 
ــا  ــی ب ــای صادرات ــاوت قیمت ه ــواره تف هم
قیمــت فــروش داخــل بــه دغدغــه ای جــدی 
ــدل مــی شــد.اولین  ــرای افــکار عمومــی ب ب
قهــر تاریخــی افــکار عمومــی بــا پرایــد اوایــل 
ــی  ــران ارزی رخ داد؛ وقت ــود، در بح ــه ن ده
پرایــد ناگهانــی مــرز قیمتــی 8 تــا 18میلیون 
ــان  ــی ایرانی ــای کالم ــد و در طنزه را در نوردی
ــد  ــرد. پرای ــژه ای را از آن خــود ک ــگاه وی جای
ــی نمــاد الکچــری تقلبــی ناشــی  18 میلیون
ــته  ــد و پس ــد، پرای ــی ش ــده م ــورم نامی از ت
ــتمایه  ــال 1391 دس ــخت س ــای س در روزه

بودنــد؛  کالمــی  طنزهــای  از  بســیاری 
ــم  ــته بودی ــد نشس ــی در پرای ــان خال "جایت
ــه  ــود ک ــی ب ــم"؛ عبارت ــی خوردی ــته م و پس
ــرار داشــت. ــا ق ــدای بســیاری از جوک ه ابت

هنــوز بــازار ایــران و افــکار عمومــی بــا پرایــد 
ــود  ــار نیامــده ب ــی کن ــد میلیون بیســت و چن
کــه بحــران ارزی ســال 139۷، تیــر خــالص 
را بــه بــازار ارزان تریــن خــودروی داخلــی زد؛ 
پرایــد 50 میلیونــی و پرایــد شــصت میلیونــی 
بــار دیگــر دســتمایه شــوخی های  ایــن 
ــانه ای  ــود، نش ــی نب ــتاگرامی و تلگرام اینس
ــن  ــه ای ــی ک ــت مصرف کنندگان ــود از عصبی ب
قیمــت را بــرای خودرویــی ۲6 ســاله بــر نمی 
تافتنــد.در حالــی کــه اعتراضــات نســبت بــه 
ــن خــودرو ادامــه داشــت،  ــاالی ای قیمــت ب
قیمت هــای متفاوتــی بــه عنــوان قیمــت 
تمــام شــده پرایــد اعــالم می شــد، از 36 
میلیــون تومــان تــا ۴3 میلیــون امــا رحمانی 
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت قیمــت 
ــا 36  ــد 111 را حــدود 35 ت تمــام شــده پرای
اعــالم کرد.صورت هــای  تومــان  میلیــون 
مالــی ســایپا در ســال گذشــته نشــان مــی 
داد تولیــد تمــام محصــوالت ایــن شــرکت در 
ســال 9۷ تــوام بــا زیــان بــوده کــه بیشــترین 
آن نیــز بــه پرایــد تعلــق دارد و در ایــن بیــن، 
ــان  ــان زی ــارد توم ــد، 850 میلی ــد پرای تولی

بــرای ســایپا بــه همــراه داشــته اســت.

پراید چگونه از نماد ثروت 
به نماد فقر تبدیل شد؟

سراسری

محلی

و اقليــم اســت كــه عــالوه بــر پيامدهــای اقتصــادي، تاثيــر 
چشــمگيری بــر ســطح آســايش و بهداشــت ســاكنان 
ــنن  ــوم، س ــر آداب، رس ــی ب ــاظ اجتماع ــذارد و از لح می گ
و روش زندگــی روســتائيان موثــر خواهــد بــود. ايــن ابعــاد 
از تاثيرگذاری هــا، در نهايــت پايــداری را دچــار خســران 

شــد. خواهــد  متضــرر  روســتا  آن  پــی  در  و  می کنــد 
توســعه پايــدار روســتايی بــا رويکردهــای زيســت محيطــي، 
ــاد  ــع تمامــی ابع اجتماعــي و اقتصــادي، در صــورت تجمي
ــود. بــه منظــور بــروز پايــداری در  روســتا ميســر خواهــد ب
روســتا بايــد از جــزء بــه کل نگريســت و گام برداشــت، بــا 

ــوان  ــه عن ــکن ب ــش؛ مس ــن پژوه ــوع اي ــه موض ــه ب توج
يــک جــزء مــي توانــد بــه عنــوان کليتــي عمــل کنــد کــه در 
صــورت اجــرا و طراحــي صحيــح از مصــداق هــاي پايــداري 
ــدار باشــد. ــه ســوي توســعه پاي ــوده و گامــی مناســب ب ب

الزم  بررســی های  و  مطالعــات  بــا  کــه  مقالــه  ايــن 

و اســناد موجــود در دســترس تاليــف شــده اســت، 
و  ســاخت  تغييــرات  بــر  موثــر  عوامــل  دارد  ســعي 
ســاز مســكن روســتايی و چگونگــی عملکــرد صحيــح 
ارائــه  بــا  و  ســازد  روشــن  را  روســتا  توســعه  در  آن 
معمــاری  تــداوم  راســتای  در  مناســب  راهکارهايــی 
ــه عنــوان يــک جــزو  مســکن روســتايی گام برداشــته و ب
اساســی موجبــات پايــداری در روســتا را فراهــم آورد

ــگار در  ــه ان ــت ک ــت اس ــتایی در جیرف ــام روس ــیاه ن تل س
ــی  ــه برخ ــکن ب ــاخت مس ــرای س ــن ب ــه زمی ــن منطق ای
افــراد واگــذار شــده و اکنــون اقســاط وام مســکن اهالــی 
آن بــه دلیــل نداشــتن کــد آبــادی آزاد نشــده اســت.

واممسکنتلسیاهیهادرگروکدآبادی
براهــام یکــی از مالــکان بــه »کاغذوطــن« می گویــد 
ــذار شــده  ــا واگ ــه م ــن ب ــه زمی ــادی اســت ک :»مــدت زی
و از طریــق بنیــاد مســکن نیــز بــرای دریافــت وام جهــت 
ســاخت و ســاز نیــز اقــدام کردیــم.«وی افزود:»حــال کــه 
نوبــت بــه دریافت قســط دوم وام شــده بنیاد مســکن ادعا 
می کنــد کــه ایــن منطقــه کــد آبــادی نــدارد و نمی توانیــم 
ــته  ــور در گذش ــه داد:» چط ــم.«وی ادام ــط را آزاد کنی قس
بــه ایــن مســاله فکــر نکردنــد و وام دادنــد حــاال کــه روز 
بــه روز نــرخ مصالــح ســاختمانی در حــال افزایــش اســت 
ــد  ــود می گوین ــر می ش ــز زیادت ــا نی ــر و بن ــتمزد کارگ و دس
ــداری  ــه فرمان ــح کرد:»ب ــد.«وی تصری ــادی نداری ــد آب ک
هــم بارهــا مراجعــه کردیــم و درخواســت کردیــم تــا 
ــچ  ــفانه هی ــا متاس ــود ام ــیدگی ش ــکل رس ــن مش ــه ای ب
توجهــی از ســوی ایــن نهــاد نیــز صــورت نگرفتــه اســت.«

صبورباشیدسیستمدرحالبروزرسانیاست
رییــس بنیاد مســکن شهرســتان جیرفــت بــه »کاغذوطن« 
گفــت: » این روســتا دارای کــد آبادی نیست.«امیرشــکاری 
افــزود: » در گذشــته بــه مالــکان ایــن روســتا وام مســکن 
ــتم های  ــانی سیس ــه روزرس ــل ب ــه دلی ــون ب ــم و اکن دادی
ــه دارای کــد نیســت کــه ظــرف  ــن منطق ــاد مســکن ای بنی
دو تــا ســه روز آینــده ایــن مشــکل برطــرف خواهــد شــد.«

نامهنگاریکردیم
ــر  ــن روســتا باخب ــت:»از مشــکل ای ــت گف ــدار جیرف فرمان
ــراد  ــن اف ــه ای ــور ب ــته چط ــم در گذش ــا نمی دان ــتم ام هس
ــگاری  ــه ن ــزود: » نام ــور اف ــد.« عطاپ ــکت داده ان وام مس
هســتیم.« مســکن  بنیــاد  جــواب  منتظــر  و  کردیــم 

بخشمسکنیکبخشپیشرودرامر
اقتصاداستکهتوجهوتمرکزبرآن

عالوهبرآثاراجتماعیوفرهنگیبهلحاظ
اقتصادینیزحائزاهمیتاست.مسکن
یککاالیغیرمنقولبادواموپرهزینه
است)۵۰درصدازتوانمالیودرآمدی
هرفرددرطیزندگیصرفمسکنمی
شود(ودرکشورمانوعیسرمایهگذاری،
پساندازومنبعکسبوافزایشدرآمد
محسوبمیشود.)درحالحاضردر
کشورمایکیازشاخصهایمهمدر
شناساییافرادثروتمندنهمیزاندرآمد
بلکهمیزانداراییها،تملکوسرمایه

است(اینبخشباایجادرشداقتصادی
وایجاداشتغالدربخشساختمانو
دیگربخشهایوابستهبهساختمان

سازیازطریقتاثیربرمخارجمصرفیو
سرمایهگذاری،تغییراتدرتولیدناخالص
داخلیوتورم،نوساناتاقتصادیرابه

شدتتحتتاثیرقرارمیدهد.

فرماندارجیرفت:تلسیاهکدآبادینداردوبههمیندلیلانگاراقساطواممسکنمردمآزادنمیشود

وام مسکن»تل سیاه« در گرو کُد آبادی

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکشهرعنبرآباد

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی  رسـمی- 
شـماره13936031901۴0۲5596- برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 

93/11/05هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهرعنبرآباد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای 
دادعلـی آزادی مردهـک فرزنـد مـراد بشـماره شناسـنامه ۴صـادره ازعنبرآبـاد درششـدانگ یک بـاب خانه 
بـه مسـاحت 305متـر مربـع پـالک 1۷۲0فرعـی از50- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک – فرعـی 
از 50- اصلـی قطعـه یـک بخـش ۴5کرمـان واقـع در عنبرآبـاد خریـداری از مالـک رسـمی آقـای مجیـد 
15روزآگهـی  بـه فاصلـه  نوبـت  بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو  ابراهیمـی محرزگردیـده اسـت.لذا 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:۲۲۴۴-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/05/19 – تاریـخ انتشـارنوبت 

98/06/03: دوم 
مصیبحیدریان-رئیسثبتاسـنادامالک

حصروراثت
احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقديمی خواهان 
خواسـته  بـه  فرزنداحمـد  نسـب  داوری  مریـم 
راهـی  شـادروان  داده  توضیـح  وراثـت  حصـر 
تاریـخ  در   5369۴5۷86۷ ملـی  بـه ش  شـهدر  فرزنـد  سـاہکی 
نمـوده و وراث  ترافیکـی فـوت   بـه علـت حـوادث   139۷/11/۲8
حيـن فـوت وی عبارتنـد از 1- جاسـم سـابكى فرزنـد راهي به ش 
ملـی    5360۴۲6063پسـر متوفـي ۲- سـودابه سـابكي فرزنـد 
راهـی بـه ش ملی  53600۷۴۲13دختر متوفی 3_ سـميه سـابكي 
فرزنـد راهـی بـه ش ملـي 5360۴۲60۷1دختـر متوفـی ۴-فاطمه 
سـابكى فرزنـد راهـی بـه ش ملـی 5360۴۲6081 دختـر متوفـی 
5- مریـم داوری نسـب فرزنـد احمد بـه ش ملـی 3160۲5۲۴۲6 

همسـر متوفـی.
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر اال انتشـار محلـی 
آگهـی میشـود چنانچـه کسـی اعتراضـی دارد یـا وصیـت نامـه از 
متوفـی نزد اشـخاص باشـدیک ماه از نشـر آگهی بـه دادگاه تقدیم 

دارد واال گواهـی صـادر خواهـد. م. الـف 68۴
رییسشـورایحلاختالفشماره_حسینکوهستانی

آگهیمزایدهمالغیرمنقول)نوبتاول(
دایـره مزایـده اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری کرمـان در نظـر دارد 
در خصـوص پرونـده کالسـه 980010 اجـرای احـکام شـعبه دوم حقوقی 
کرمـان پـالک ثبتـی 5688 فرعـی از 6 اصلـی بخـش ۴ کرمـان متعلق 

بـه آقـای مسـعود جهانگـرد بـا مشـخصات زیـر را از طریق مزایـده بفروش برسـاند:
1-آدرس ملـک: کرمـان- میـدان آزادی- پاسـاژ تجـاری آزادی- طبقـه همکـف ضلـع 

لی شما
۲-مشـخصات ثبتی ملک: پالک ثبتی 5688 فرعی از 6 اصلی بخش ۴ کرمان 

3-وضعیـت ملـک بدیـن شـرح اسـت: ملـک شـامل یـک واحـد تجـاری به مسـاحت 
8۴/3 متـر مربـع ) منـدرج در سـند ثبتـی( واقع در سـمت گوشـه جنوب شـرقی طبقه 
اول، باقـدر السـهم از مشـاعات و مشـترکات طبـق قانـون تملـک آپارتمانهـا و آئین نامه 
اجرائـی آن مـی باشـد واحـد مـورد معرفی کف سـرامیک، سـقف کلیک، و درب شیشـه 
سـکوریت می باشـد، سیسـتم گرمایشـی و سرمایشـی اسـپیلت و دارای امتیاز برق تک 
فـاز مـی باشـد. ملـک فوق تا تاریـخ 99/0۴/15 بـا مبلـغ 50/000/000 ریال پـول پیش و 

ماهیانـه ۲۷/000/000 ریـال بـه اجاره آقای غالمحسـین شـجاعی می باشـد.
8/500/000/000 ریـال کـه توسـط  ریالـی ملـک  ارزش  بـه توضیحـات فـوق  بـا توجـه 
کارشـناس رسـمی دادگسـتری ارزیابی گردیده اسـت. جلسـه مزایده در روز چهارشـنبه 
مـورخ 98/06/۲0 راس سـاعت 9 صبـح در محـل اتـاق مزایـده های دادگسـتری کرمان 
و بـا حضـور نماینـده محتـرم دادسـرا برگـزار مـی گـردد طالبیـن شـرکت در مزایـده می 
تواننـد تـا 5 روز قبـل از مزایـده از ملـک مذکـور بازدیـد و در صـورت تمایـل بـه شـرکت 
در مزایـده بایسـتی ده درصـد قیمـت کارشناسـی بمبلـغ 850/000/000 ریـال بـا شناسـه 
واریـز بـه حسـاب شـماره ۲1۷1۲93951000 سـپرده دادگسـتری نـزد بانک ملـی واریز و 
بـه همـراه درخواسـت کتبـی خود در پاکت در بسـته و تا قبل از سـاعت برگـزاری مزایده 
تحویـل نماینـد. بدیهـی اسـت شـخصی بـه عنـوان برنـده مزایده شـناخته می شـود که 
قیمـت باالتـری داده باشـد. در صـورت انصـراف برنـده مزایـده 10% مبلـغ پیشـنهادی به 
نفـع دولـت ضبـط خواهـد شـد. در ضمـن دایـره اجـرا هیـچ گونـه مسـئولیتی  در قبـال 
معامـالت معـارض نخواهـد داشـت. برنـده مزایـده بایسـتی نسـبت بـه واریـز مـا بـه 

التفـاوت مبلـغ کارشناسـی تـا مبلـغ پیشـنهادی در روز مزایـده اقـدام نماینـد.
/ م الف: 358
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آگهیمزایدهمالغیرمنقول)نوبتاول(
دایـره مزایـده اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری کرمـان در نظـر دارد در 
خصـوص پرونـده کالسـه 980010 اجرای احـکام شـعبه دوم حقوقی کرمان 
پـالک ثبتـی 5۷0۴ فرعـی از 6 اصلـی بخـش ۴ کرمـان متعلـق بـه آقـای 

مسـعود جهانگـرد بـا مشـخصات زیـر را از طریـق مزایـده بفروش برسـاند:
1-آدرس ملـک: کرمـان- میـدان آزادی- پاسـاژ تجـاری آزادی- طبقـه همکـف- ضلـع 

شـمالی
۲-مشـخصات ثبتی ملک: پالک ثبتی 5۷0۴ فرعی از 6 اصلی بخش ۴ کرمان 

3-وضعیـت ملـک بدین شـرح اسـت: ملک شـامل یک واحـد تجاری به مسـاحت ۲۷/۴ 
متـر مربـع ) منـدرج در سـند( واقـع در سـمت شـمالی طبقـه همکـف، باقـدر السـهم از 
مشـاعات و مشـترکات طبـق قانـون تملـک آپارتمانهـا و آئیـن نامـه اجرائی آن می باشـد، 
واحـد مـورد معرفـی کف سـرامیک، سـقف کنـاف همراه بـا دکور و درب شیشـه سـکوریت 
مـی باشـد، سیسـتم گرمایشـی و سرمایشـی اسـپیلت و دارای یـک امتیـاز بـرق تـک فاز 
مـی باشـد. در زمـان بازدیـد ملـک در تصـرف آقـای حسـین شـجاعی مشـاهده گردیـد و 
اعـالم داشـت کـه ملـک را از آقـای سـیدرضا حبیـب الهـی بـا مبلـغ 100/000/000 ریـال پول 

پیـش و ماهیانـه ۲۲/000/000 ریـال تـا تاریـخ 99/03/۲6 اجـاره کرده اسـت.
توسـط  ریـال کـه   5/۲50/000/000 ملـک  ریالـی  ارزش  فـوق  توضیحـات  بـه  توجـه  بـا 
کارشـناس رسـمی دادگسـتری ارزیابـی گردیـده اسـت. جلسـه مزایـده در روز چهارشـنبه 
مـورخ 98/06/۲0 راس سـاعت 10 صبـح در محـل اتـاق مزایـده هـای دادگسـتری کرمـان 
و بـا حضـور نماینـده محتـرم دادسـرا برگـزار مـی گـردد طالبیـن شـرکت در مزایـده مـی 
تواننـد تـا 5 روز قبـل از مزایـده از ملـک مذکـور بازدیـد و در صـورت تمایـل بـه شـرکت در 
مزایـده بایسـتی ده درصـد قیمـت کارشناسـی بمبلـغ 5۲5/000/000 ریـال بـا شناسـه واریز 
9۷3۴1060090901۲۲۷ به حسـاب شـماره ۲1۷1۲93951000 سـپرده دادگسـتری نزد بانک 
ملـی واریـز و بـه همـراه درخواسـت کتبـی خـود در پاکـت در بسـته و تـا قبـل از سـاعت 
برگـزاری مزایـده تحویـل نماینـد. بدیهی اسـت شـخصی بـه عنوان برنـده مزایده شـناخته 
مـی شـود کـه قیمـت باالتـری داده باشـد. در صـورت انصـراف برنـده مزایـده 10% مبلـغ 
پیشـنهادی بـه نفـع دولـت ضبـط خواهد شـد. در ضمن دایـره اجرا هیـچ گونه مسـئولیتی 
در قبـال معامـالت معـارض نخواهـد داشـت. برنده مزایده بایسـتی نسـبت به واریـز ما به 

التفـاوت مبلـغ کارشناسـی تـا مبلـغ پیشـنهادی در روز مزایـده اقـدام نماینـد.
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نمی کنـد.  از دسـتگاه قضایـی ترسـیم  را  چهـره خوبـی 
اتهام هایـی کـه معلوم نیسـت رسـیدگی شـده یـا صنعت 
کارچاق کنـی آن هـا را از چرخه رسـیدگی خارج کرده اسـت 

کـه هنـوز هـم درمخـزن االسـرار باقـی مانده اسـت!
بـا توجـه به نـکات فوق آیا نمی توان مدعی شـد که فسـاد 
در دسـتگاه قضایـی هم سیسـتماتیک اسـت و باید برای 
آن چـاره ای جدی وسـریع اندیشـید؟ این واقعیتی اسـت 
کـه رسـما از سـوی مرکـز حفاظت اطالعـات قـوه قضاییه 
منتشـر شـده اسـت؛ قـوه ای کـه بایـد پناهـگاه مـردم و 

پرچمـدار اسـتیفای حقوق جامعه باشـد.
مـردم انتظـار دارنـد قـوه قضاییـه بـا مفاسـد اقتصـادی 
امـروز جامعـه و اختالس هـای میلیاردی برخـوردی قاطع 
و فسـادبرانداز داشـته باشـد و قطعـا شـرط اصلـی بـرای 
موفقیـت در ایـن کارزار پیچیـده مبـارزه بـا فسـاد در درون 

قـوه قضاییه اسـت.
مقـام معظـم رهبـری نیـز تاکنون بارهـا دغدغه خـود را در 
خصوص سـالمت قـوه قضاییه بیـان فرموده و بـر برخورد 
بـا فسـادهای داخلـی قـوه قضاییـه تاکیـد نمـوده و الزمه 
پیشـرفت کارها در دسـتگاه قضایـی و ایجاد تلقی عمومی 

از قـوه قضاییـه بـه عنـوان مجموعـه ای »حیات بخـش، 
امیدبخـش و آرامش بخـش« را برخورد جـدی با تخلفات 
دانسـته اند و بـا تاکیـد بـر اصـالح قـوه قضاییـه از درون، 
افزایـش بیشـتر بازرسـی ها و برخـورد جـدی و مجـازات 
متخلفـان را مـورد توجـه قـرار داده و فرمودنـد: »نبایـد 
این گونـه احسـاس شـود کـه قـوه قضاییـه بـا متخلفـان 
حفـظ  همچنیـن  ایشـان  نمی کنـد«.  برخـورد  قضایـی 
سـالمت قـوه قضاییـه را اصلی تریـن عامل جلـب رضایت 

مـردم و در درجـه  اول اهمیـت برشـمرده اند.
در شـرایطی کـه تالش می شـود با رکـود در اقتصاد کشـور 
مقابلـه گـردد تاسـایه رکـود از سـر صنعت برداشـته شـود، 
برعکـس انتظـار مـی رود با یـک اقـدام انقالبی، سـونامی 
رکـود متوجـه »صنعـت کارچاق کنـی« در قـوه قضاییـه 
گـردد و ایـن صنعـت بـه طـور کامـل ریشـه کن شـود تابا 
سـالمت دسـتگاه قضایی، قـوه قضاییـه به واقـع پناهگاه 
قضاییـه  قـوه  محتـرم  رئیـس  باشـد.اکنون کـه  مـردم 
مبـارزه ای بـدون اغمـاض بـا فسـاد را آغـاز کرده انـد و این 
اقـدام انقالبـی  با مبـارزه در درون قوه قضاییه همراه شـده 
اسـت و برخی از متهمان به فسـاد در قوه قضاییه دستگیر 
شـده اند، انتظـار مـی رود بـه زودی صنعـت کارچاق کنی در 
قوه قضاییه و البته در همه دسـتگاه های اداره کننده کشـور 
فلج شـود وایـن واژه تلخ از ادبیات کشـورمان حذف گردد.
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احتمال شیفتی شدن مدارس کرمان 
آموزشوپرورش:شهرکرمانبه۵۰۰کالسدرسدردورهابتداییو۱۵۰کالسدرسدورهمتوسطهنیازدارد

نزدیــک مهــر اســت؛دغدغه کمبــود فضــای آموزشــی 
و  از ســالهای گذشــته ذهــن خانواده هــا  بیشــتر 
ــه خــود درگیــر کــرده، ایــن طــور کــه  مســئوالن را ب
مشــخص اســت، کالس هــای درس فرزنــدان مــا بــا 
ــرو هســتند و  ــرم کشــوری، روب ــر از ن جمعیتــی باالت
ــرای  ــرورش ب ــوزش و پ ــل آم ــر راه ح ــی الظاه عل
ســال تحصیلــی جــاری دو شــیفت شــدن مــدارس 

اســت. 
اگــر ســری بــه ســایت هــای خبــری بزنیــم، هربــار 
مســئولی  یــا  و  اســتان  از  ای  نماینــده  انتقــاد 
ــی  ــای آموزش ــرا  فض ــه چ ــد ک ــی آی ــم م ــه چش ب
ــوزان  ــش آم ــداد دان ــه تع ــبت ب ــان نس ــهر کرم ش
ــدارس  ــداد م ــه تع ــن ک ــا ای ــت، ی ــر اس آن پایین ت
تخریبــی و نیــاز بــه تجهیــز کشــور بســیار باالاســت. 
مســئوالن  نماینده هــای کرمانــی،  از  جــدا  حتــی 
ــی در  ــای آموزش ــود فض ــر از کمب ــم خب ــوری ه کش

کل کشــور داده انــد. 

۲6نفر تا تراکمکالسی
ــور  ــرورش کش ــوزش و پ ــاون آم ــروز مع ــن ام همی
اعــالم کــرده تراکــم کالســی نبایــد بــاالی ۲6 نفــر در 
دوره ابتدایــی باشــد. امــا ایــن در حالــی اســت کــه 
ــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس  ــه نماین ــه گفت ب
تقاضــای  کــه  مناطقــی  در  درس  »کالس هــای 
کمتــری داشــتند افزایــش پیــدا کــرده و بــه 50نفــر 

هــم رســیده اســت.«
ایــن طــور کــه مشــخص اســت کمبــود فضــای 
آموزشــی و تراکــم جمعیــت کالس هــا موضوعــی 
ایجــاد  کرمــان،  اســتان  در  فقــط  کــه  اســت 
ــوان  ــنا رض ــزارش ایس ــه گ ــه ب ــرده، بلک ــکل نک مش
پــرورش کشــور در  آمــوزش  حکیــم زاده معــاون 
ــات  ــق مصوب ــه اســت: »طب ادامــه صحبتهایــش گفت
ــی آمــوزش و پــرورش، تراکــم کالســی  شــورای عال
ــاالی ۲6 نفــر در دوره ابتدایــی باشــد. نــرخ  نبایــد ب
مطلــوب هــم ۲0 تــا ۲۲ نفــر اســت. ایــن در حالــی 
اســت کــه حــدود 6۲ درصــد کالس هــا تراکــم 
ــا ۲6  ــد. ۴8.۲ درصــد کالس ه ــر دارن ــاالی ۲6 نف ب
ــا  ــا 36 ت ــوز، 1۲.1 درصــد کالس ه ــا 35 دانش آم ت
ــاالی ۴1  ــا ب ــوز، 1.۷ درصــد کالس ه ــش آم ۴0 دان
دانــش آمــوز دارنــد. آخریــن آمــار نشــان مــی دهــد 
30۲۲ کالس درس بــاالی ۴1 نفــره داریــم. ایــن 

ــد.« ــی ده ــی رخ م ــدارس دولت ــاق در م اتف

دالیلنبودفضایآموزشــیکافی
نماینــده مــردم راور و کرمــان در مجلــس دلیــل ایــن 
ــته و  ــماری دانس ــت در سرش ــار نادرس ــاق را آم اتف
گفتــه اســت: »در شــهر کرمــان ارائــه خدمــات باالتــر 

از ســرانه جمعیــت اســت، زیــرا در زمــان سرشــماری 
ــادی  ــد آب ــه ک ــرای اینک ــراد ب ــادی از اف ــداد زی تع
ــرده و  ــه ک ــود مراجع ــادی خ ــه آب ــرود، ب ــن ن از بی
ــا  ــان ب ــت شــهر کرم ــی جمعی ــار میدان براســاس آم
آمــار سرشــماری همخوانــی نــدارد و حداقــل 10 
ــن  ــه ای ــت ک ــی اس ــت واقع ــر از جمعی ــد باالت درص
ــی و  ــی، اجتماع ــتی، آموزش ــات بهداش ــراد خدم اف

ــد.« ــی خواهن ... م
بــه گفتــه پورابراهیمــی »هــم اکنــون در بعضــی 
نقــاط اســتان، مــدارس ســه یــا چهــار نفــره وجــود 
ــدارس شــهر  ــای م ــه در کالس ه ــی ک دارد، در حال
ــت و  ــده اس ــرش ش ــم پذی ــر ه ــا ۴5 نف ــان ت کرم
ــه  ــی ک ــه های ــار، در محل ــرای نخســتین ب امســال ب
مــدارس قبــال کمتریــن تقاضــا را داشــته اند، تعــداد 
ــده اســت.« ــه 50 نفــر  رســیده و ایــن نگــران کنن ب

ــان  ــرورش کرم ــوزش و پ ــد آم ــت بدانی ــوب اس خ
ــد،  ــی دان ــاق م ــن اتف ــی ای ــل اصل ــرت را عام مهاج
ــرورش اســتان  ــدی پیــش معــاون آمــوزش و پ چن
بــود: در  باشــگاه خبرنــگاران گفتــه  بــه  کرمــان 
بــه ســمت ســاخت  ســا ل های گذشــته خیــران 
فضــای آموزشــی در نقــاط محــروم رفتنــد، عــالوه بــر 
ــه مهاجــرت  ــر ب ایــن خشکســالی  در ســال های اخی
ــان  ــهر کرم ــن زده و ش ــهر ها دام ــه ش ــتائیان ب روس
از جملــه شــهر هایی اســت کــه بــا مســئله مهاجــرت 
اســت،  مواجــه  کوچــک  شــهر های  از  بی رویــه 

ــود فضــای آموزشــی در کرمــان را  ــن مســئله کمب ای
تشــدید کــرده اســت. بــه گفتــه ضیــا کمبــود فضــای 
ــاط  ــوزان در نق ــاالی دانش آم ــداد ب ــی و تع آموزش
ــه  ــده مــی شــود ب حاشــیه ای شــهر کرمــان هــم دی
ــق  ــن مناط ــا ای ــوزان م ــداد دانش آم ــه تع ــوری ک ط

ــد. ــم می رس ــر ه ــه ۴5 نف ب

تکمیلســهمدرسهبرایمهرماه
مدیــرکل اداره نوســازی مــدارس هــم در خصــوص 

تجهیــز و یــا بازســازی مــدارس بــه مــا گفــت: 
ــرای ســال  ــان ب ــام در شــهر کرم ــه تم ــروژه نیم 3پ
تکمیــل هســتند.  حــال  در  رو  پیــش  تحصیلــی 
ــان  ــد در اول خیاب ــه توحی ــه ۲3کالس ــی، مدرس یک
اعتبــار  تامیــن  دولــت  طــرف  از  شــریعتی کــه 
ــر شــهرک  شــد، مدرســه 1۲کالســی در مســکن مه
ــود و  ــده ب ــاخته ش ــد س ــا 60درص ــه ت ــری ک مطه
ماباقــی آن توســط خیــر در حــال کامــل شــدن 
ــر رو  ــط خی ــه توس ــه ک ــه ۲۴کالس ــت و مدرس اس

ــت.  ــام اس ــه اتم ب
ــازی،  ــازمان نوس ــه س ــح داد: برنام ــی توضی واعظ
ــتان  ــطح اس ــی در س ــت وگل ــدارس خش ــظ م حف
 30 و  درس  80 کالس  کل  طــور  بــه  اســت کــه 
آن درصــدد حــذف  از  پــس  و  مدرســه هســتند 

مــدارس ســنگی هســتیم.
جــذب  بــا  درآینــده  می کنیــم  بینــی  پیــش 
ــع،  ــارات ملــی و کمــک خیریــن از طــرف صنای اعتب
فضــای آموزشــی شــهر و اســتان بهبــود پبــدا کنــد. 

شــیفتدرانتظارمدارسکرمان
ــم  ــان ه ــرورش کرم ــوزش و پ ــی آم ــط عموم رواب
بــه مــا گفــت: تراکــم کالســی در مناطــق مختلــف 
ــود  ــه دلیــل کمب متفــاوت اســت، امــا متاســفانه ب
ــر  ــر از ۴0نف ــی باالت ــر کالس ــی ه ــای آموزش فض
ــیمات  ــس از تقس ــه پ ــوز دارد ک ــش آم ــم دان ه
ــا  ــل از شــروع ســال، ب ــی قب ــروی انســان، یعن نی
ــه مــی  ــم گرفت ــت موجــود تصمی ــه وضعی توجــه ب
شــود کــه کــدام مــدارس بایــد دو شــیفت باشــند. 
پیــش از ایــن امیــد ســالجقه بــه مــا گفــت: 
در حالــت ایــده آل شــهر کرمــان بــه 500کالس 
دوره  150 کالس درس  و  ابتدایــی  دوره  در  درس 

ــاز دارد. ــطه نی متوس

راضیه زنگی آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن

هر
 م

س:
عک

استاندارکرمانمدعیشد:

رگه هایی از فساد مانع شکل گیری 
پنجره واحد در استان می شود

اسـتاندار کرمـان تعطیلـی جلسـه قبلی پنجـره واحد سـرمایه گذاری اسـتان را یـک اقدامی 
نمادین دانسـت و گفت: با این تعطیلی خواسـتم اهمیت موضوع را نشـان دهم و به صورت 
جـدی پیگیـر حضـور مدیـران در جلسـات پنجره واحد هسـتم ولـی متأسـفانه احتمال می 
دهم رگه هایی از فسـاد مانع شـکل گیری پنجره واحد در اسـتان می شـود.به گزارش ایسـنا 
منطقـه کویـر، دکتـر محمدجـواد فدایی صبح دوم شـهریورماه در مراسـم افتتاح پـروژه های 
کارخانـه فـرآوری شـمش روی و معدن خان خاتون شهرسـتان بم به مناسـبت هفته دولت 
بـا اشـاره بـه پروژه هایی که در این هفته در شـرق اسـتان بهره بـرداری می شـود، اظهار کرد: 
امیدواریـم ایـن پـروژه هـا نقـش موثـری در توسـعه منطقه داشـته باشـد.وی افـزود: تولید 
شـمش روی یکی از پروژه های مهم اسـت و امیدواریم در آینده پروژه های بیشـتری از این 
دسـت داشـته باشـیم.فدایی در ادامه تصریح کرد: مشـکل اصلی که خیلی از کشورها دارند و 
کشـور و اسـتان ما نیز با آن روبه روسـت، بحث اشـتغال اسـت و دولت تدبیر و امید در این 
زمینـه برنامـه هایـی دارد اما بایـد اقداماتی انجام بدهیم که نتیجه عملی آن اشـتغال باشـد 
و تنهـا بـا شـعار دادن محقـق نمی شود.اسـتاندار کرمان بـا تاکید بر اینکه بنده شـخصا علت 
العلل مشـکالت جامعه را بیکاری می دانم و نخسـتین کاری که باید مد نظر همه ما باشـد، 
ایجـاد اشـتغال اسـت گفـت: حل مشـکل اشـتغال دو بخش دارد کـه بک بخـش آن وجود 
افـراد پرتـالش و پیگیـر اسـت کـه اگر زمینه فراهم شـود افـراد زیـادی از این دسـت داریم و 
حضـور آقـای اسـماعیلی و روش وی الگویـی بـرای دیگـران اسـت.وی با تحسـین تالش و 
پیگیـری سـرمایه گـذار معدن شـمش روی خان خاتـون عنوان کـرد: بخـش دوم مربوط به 
مـا مسـووالن دولتـی اسـت که بایـد زمینـه کار را فراهم کـرده و مجوزها را صـادر کنیم.فدایی 
بـا تاکیـد بـر اینکـه بنـده در اینکه سیسـتم اداری پویـا و کارا باشـد خیلی جدی هسـتم و به 
شـدت روی ایـن قضیـه وقت می گـذارم و مطمئن هسـتم به نتیجه می رسـم تصریح کرد: 
پنجـره واحـد سـرمایه گـذاری به معنای این اسـت تمـام امور مربـوط به صدور مجـوز باید از 
یـک محـل صـورت بگیـرد و بـرای تحقق این امر جدی هسـتیم و جلسـه قبل پنجـره واحد 
را بـه دلیـل عـدم حضـور مدیران تعطیـل کردم و ایـن در واقع یـک عمل نمادین بـرای توجه 

دادن بـه اهمیت موضوع اسـت.
اسـتاندار کرمـان گفـت: متاسـفانه احتمال می دهـم رگه هایی از فسـاد وجـود دارد جاهایی 
کـه همـکاری نمـی کننـد و نمـی خواهند پنجره واحد شـکل بگیـرد و محقق شـود اما من با 
تمـام تـوان ایـن مسـئله را دنبـال مـی کنم تا سـرمایه گـذار مـا بـرای گرفتن مجوز و پاسـخ 

اسـتعالمات معطل نماند.

فرماندارکرمان:
کوره های کرمان باید به خارج  از محدوده 

شهری منتقلشوند

آغازعملیاتگازرسانیبه۵3۷۱
خانوارشهریوروستایی

خبر
اطالع
رسانی

سنا
 ای

س:
عک

مدیــرکلادارهنوســازیمــدارسهــم
بازســازی یــا و تجهیــز خصــوص در
ــروژه ــوگفــت:3پ ــهکرمــانن مــدارسب
نیمــهتمــامدرشــهرکرمــانبــرایســال
تحصیلــیپیــشرودرحــالتکمیــل
۲3کالســه مدرســه یکــی، هســتند.
ــهاز ــریعتیک ــانش ــددراولخیاب توحی
طــرفدولــتتامیــناعتبــارشــد،مدرســه
شــهرک مهــر مســکن در ۱۲کالســی
ــا6۰درصــدســاختهشــده مطهــریکــهت
ــردرحــال ــیآنتوســطخی ــودوماباق ب
کامــلشــدناســتومدرســه۲4کالســه
ــت. ــاماس ــهاتم ــرروب ــطخی ــهتوس ک

مشـاور معـاون علمـی و فنـاوری رییـس جمهـور در امـور 
سـمت  بـه  بایـد  دانشـگاه ها  برآنکـه  تاکیـد  بـا  بانـوان 
کارآفریـن شـدن حرکـت کننـد، تصریـح کرد: در سـال 96 
میـزان فـروش محصـوالت شـرکت های دانش بنیـان در 
کشـور حـدود 60 هـزار میلیـارد تومان و در سـال 9۷ حدود 
می کنیـم  پیش بینـی  بـود کـه  تومـان  میلیـارد  هـزار   80
در سـال جـاری رشـد 30 درصـدی در ایـن حـوزه داشـته 
باشـیم.به گـزارش ایسـنا زینـب حمیـدزاده" پیـش از ظهر 
اسـتان  بانـوان کارآفریـن  همایـش  در  شـهریورماه  دوم 
گفـت: نیمـی از سـرمایه اجتماعی کشـور متعلق بـه بانوان 
اسـت بنابرایـن باید از ایـن ظرفیت نهایت اسـتفاده را کرد.

وی بـر لـزوم وجود نـگاه شایسته سـاالری در جامعه تاکید 
کـرد و افـزود: وقتـی بـه کارآیـی و توانایـی زنـان و مردان 
در جامعـه توجـه کنیـم در خواهیـم یافـت کـه توانایـی و 

ظرفیـت بانـوان کمتـر از آقایـان نیسـت.
در  جمهـور  رییـس  فنـاوری  و  علمـی  معـاون  مشـاور 
امـور بانـوان بـا اشـاره بـه اینکـه تعـداد فارغ التحصیـالن 
اسـت،  شـده  برابـر   1۷ اخیـر  سـال های  در  دانشـگاهی 
عنـوان کـرد: ۴ هـزار و 500 شـرکت دانـش بنیـان فعال در 
کشـور مشـغول بـه فعالیت هسـتند کـه متاسـفانه فقط 10 
درصـد آنهـا توسـط بانـوان تاسـیس و یـا اداره می شـود و 
در اسـتارت آپ ها نیـز اینگونـه اسـت کـه ایـن موضـوع بـا 
آمـار فارغ التحصیـالن بانوی کشـور  همخوانی نـدارد.وی با 
تاکیـد برآنکـه دانشـگاه ها بایـد به سـمت کارآفرین شـدن 
حرکـت کننـد، تصریـح کـرد: در سـال 96 میـزان فـروش 
شـرکت های دانش بنیـان در کشـور حدود 60 هـزار میلیارد 
تومـان  میلیـارد  هـزار   80 حـدود   9۷ سـال  در  و  تومـان 
بـود کـه پیش بینـی می کنیـم در سـال جـاری رشـد 30 

درصـدی در این حـوزه داشـته باشـیم.حمیدزاده از اهداف 
و رویکردهـای معاونـت علمـی و فنـاوری رییـس جمهـور 
الگوسـازی،  خاطرنشـان کـرد:  و  آورد  میـان  بـه  سـخن 
و  فرآینـدی  شـبکه های  توسـعه  و  زیرسـاخت ها  تقویـت 
حمایـت از مراکـز رشـد از برنامه های مهـم معاونت علمی 
و فنـاوری رییـس جمهـور اسـت کـه در همیـن راسـتا بـا 
توجـه بـه ظرفیت هـای اسـتان کرمـان، نـگاه ویـژه ای بـه 
ایـن خطـه از کشـور خواهیـم داشـت. وی بـا اشـاره بـه 
ایـن مطلـب کـه بر اسـاس آخرین گـزارش مجمـع جهانی 
اقتصـاد در خصـوص شـاخص شـکاف جنسـیتی، میـزان 
حضـور زنـان ایرانـی در مقاطـع مختلـف آمـوزش عالی در 
کشـور بـا مـردان برابـر اسـت، گفـت: بر اسـاس شـاخص 
باالتریـن  و  اسـت  خـوب  ایـران  وضعیـت  نیـز  نـوآوری 
سـرعت در نـوآور شـدن را بـه خـود اختصاص داده اسـت.

ــط عمومــی شــرکت گاز اســتان  ــه گــزارش رواب ب
کرمــان مهنــدس فــالح ضمــن اعــالم ایــن خبــر 
گفــت: در هفتــه دولــت ســالجاری عملیــات 
اجرایــی گاز رســانی بــه  ۲ شــهر شــهداد، اندوهجــرد و 113 روســتا بــا 

ــاز خواهــد شــد.  ــال آغ ــارد ری ــر 1.۲۲۲میلی ــغ ب ــاری بال اعتب
ــدت  ــول م ــه داد در ط ــان ادام ــتان کرم ــرکت گاز اس ــل ش مدیرعام
ــه و شــبکه اجــرا و  ــر خــط تغذی ــروژه هــا 63۴کیلومت ــن پ اجــرای ای
۴3۲0 انشــعاب نصــب مــی گــردد کــه پیــش بینــی مــی گــردد ۲۴95 
خانــوار روســتایی و ۲8۷6 خانــوار شــهری ازنعمــت گاز طبیعــی بهــره 

منــد خواهنــد شــد. 
ــهر  ــتان، 53 ش ــهر اس ــوع ۷1 ش ــون از مجم ــود: تاکن ــح نم وی تصری
ــت  ــهر در دس ــده، 1۷ ش ــهر باقیمان ــت و از 18 ش ــده اس گازدار گردی
اجــرا اســت کــه 13 شــهر آن شــامل شــهرهای جنوبــی اســتان اســت، 
بــا پیگیری هــای صــورت گرفتــه 1 شــهر باقیمانــده کــه شــهر جبالبــارز 
اســت در ســال 98 در دســت اجــرا قــرار خواهــد گرفــت. وی تعــداد 
روســتاهای گازدار اســتان  را 11۴3 روســتا عنــوان نمــود و افــزود 
ــه حــدود ۲00 روســتا در ســال 98  برنامــه ریــزی جهــت گازرســانی ب

در دســت اقــدام اســت.
ــران را در  ــی گاز ای ــرکت مل ــت و ش ــالش وزارت نف ــالح ت ــدس ف مهن
ــی  ــم ارزياب ــيار مه ــوار بس ــاالي ۲0 خان ــتاهاي ب ــه روس ــانی ب گازرس
ــهر  ــودن 5 ش ــا گازدار نم ــال 98 ب ــود س ــدواری نم ــراز امی ــرد و اب ك
اندوهجــرد، شــهداد، عنبرآبــاد، بلــوک و هنــزا درصــد بهــره منــدی کل 
ــد ــه ۷8 درصــد ارتقــا مــی یاب ــوار اســتان از نعمــت گاز طبیعــی ب خان

مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان کرمــان هفتــه دولــت را یــادآور 
فداکاری هــای فرزنــدان پــاک نهــاد و گرانقــدر انقــالب و احیــا کننــده 
روزهــای پرشــور خدمتگــزاری، شــهیدان بــزرگ، رجایــی و باهنــر 
ــه  ــل وظیف ــد قب دانســت و گفــت :  شــرکت گاز اســتان کرمــان همانن
ــت از  ــر حمای ــتان را دارد وب ــریف اس ــردم ش ــه م ــانی ب ــت رس خدم
گازرســانی بــه شــهر هــا و روســتا هــا ، رضایــت مشــترکین و تحــول 
در ارائــه خدمــات ، برنامــه ریــزی نمــوده کــه خوشــبختانه بــا همــت 
و تــالش مجموعــه شــرکت گاز اســتان کرمــان  شــاهد پیشــرفت 
ــتیم. ــان هس ــتان کرم ــی اس ــروم و جنوب ــق مح ــه مناط ــانی ب گازرس

ــت فرصــت مناســبی  ــه دول ــزود : هفت ــه  اف ــالح در خاتم ــدس ف مهن
ــه  ــام در هم ــدگار نظ ــم ومان ــات مه ــتاوردها و اقدام ــه دس ــرای ارائ ب
ــز  ــی میهــن عزی عرصــه هــای فرهنگــی ، علمــی ، اقتصــادی و عمران
اســالمی اســت. بمنظــور گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای رجایــی 
و باهنــر ایــن شــرکت بــا پشــتکار همیشــگی توانســته بــرگ زرینــی در 

ــد  . راســتای خدمــات گازرســانی در اســتان رقــم بزن

فرمانــدار کرمــان در خصــوص 
ــا در  ــل کوره ه ــی مح جابجای
شــهر کرمــان گفــت: کوره هــای 
ــرون  ــه بی ــهر ب ــدوده ش ــد از مح ــان بای ــهر کرم ش
انتقــال یابنــد، امــا بایــد محــل مناســب مشــخص و 

ــرد. ســپس ایــن جابجایــی هــا صــورت گی
بــه گــزارش ایســنا  علــی بابایــی در جلســه ســتاد 
بازآفرینــی شــهری بــا بیــان اینکــه ســند بازآفرینــی 
شــهری نیــاز بــه همــکاری همــه ادارات و دســتگاه 
هــای اجرایــی دارد گفــت: کرمــان بــه عنــوان 
پایلــوت اســتان در تهیــه و اجــرای ســند بازآفرینــی 
شــهری نیازمنــد بررســی هــای  دقیــق و شــناخت 

ظرفیــت هاســت.
اطالعــات  تحلیــل  و  آوری  جمــع  افــزود:  وی 
زیرســاخت ها  اجتماعــی،  اقتصــادی،  امنیتــی، 
ــی شــهری بســیار  ــن ســند بازآفرین ــرای تدوی و  ب

ــگاه  ــا ن ــد ب ــن ســند بای ــت اســت و ای ــز اهمی حائ
بــه آینــده و بــا فکــر بــاز و اندیشــه خالقانــه تهیــه 

ــود . ش
بابایــی بــا بیــان اینکــه یکــی از پیامدهــای حاشــیه 
ــکونت و کار در  ــزه ی س ــدن انگی ــم ش ــینی ک نش
روستاهاســت خاطرنشــان کــرد: در مرکــز شــهر و در 
بافــت تاریخــی آن تعــداد زیــادی منــزل خالــی از 
ســکنه وجــود دارد و در عــوض حاشــیه نشــینی هــر 
روز در حــال گســترش اســت کــه البتــه الزم اســت 
شــهرداری و میــراث فرهنگــی توجــه بیشــتری بــه 

ایــن موضــوع داشــته باشــند.
فرمانــدار کرمــان در خصــوص جابجایــی محــل 
کوره هــا در شــهر کرمــان نیــز گفــت: کوره هــای 
شــهر کرمــان بایســتی از محــدوده شــهر بــه بیــرون 
انتقــال یابنــد. لکــن بایــد محــل مناســب مشــخص 

و ســپس جابجــا شــوند.
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