
اغلب شهرستان های جنوبی از جمله قلعه گنج در زمینه های مختلف پزشکی 
و درمانی با کمبود مواجه هستند

فرماندار فاریاب:

۱۱۰ هکتار مزرعه در فاریاب 
به آبیاری تحت فشار مجهز شد

تماس های غیرضروری سرعت ارائه 
خدمات پلیس 110 را کاهش می دهد

پای خدمات پزشکی 
در قلعه گنج می لنگد

سرپرستان خانوارخانه دار می شوند
در طرح »اقدام ملی مسکن« تسهیالت ۱۸ درصد برای صاحبان زمین در نظر گرفته شده

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب:

بهره برداری از ۲۲۲ میلیارد تومان 
طرح صنعتی در جنوب
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مدیر جهاد کشاورزی کهنوج:

افزون بر ۸۰۰ تن انبه از باغ های 
کهنوج برداشت شد
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ما را در تلگرام دنبال کنید
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چرا بگیر و ببندهای جدید 

متهمان فساد کم اثرند؟
محمد فاضلی

یادداشت مهمان

دربـاره فسـاد )سـال  اولیـن کتابـم  انتشـار  از  مـن 
1386( تا به امروز، مشـغول مطالعه فسـاد و ترغیب 
بـه مبـارزه بـا آن بـوده ام و از مبـارزه بـا فسـاد هـم 
اسـتقبال می کنـم، اما بـه دالیلی که مختصر تشـریح 
می کنـم، موج اخیر دسـتگیری  متهمان را فاقد نتیجه 

می دانـم. تعیین کننـده ای 
اول. دارون عجم اوغلـو و جیمـز رابینسـون در کتـاب 
تحسین شـده و پروفـروش »ملت هـا چـرا شکسـت 
می خورند؟ ریشـه های قدرت، ثـروت و فقر« )ترجمه 
محسـن میردامادی و محمدحسـین نعیمی پور، نشر 
روزنـه، بـا مقدمـه روشـنگر احمـد میـدری( نشـان 
می دهنـد کـه ریشـه فقـر ملت ها و فسـاد سیاسـی و 

ناشـی از حاکمیـت اندک سـاالری اسـت.
و  قوام یافتـه  بـه دموکراسـی  اندک سـاالری  از  گـذار 
اسـتوار، کـه در آن جامعـه مدنـی و سـایر گروه هـای 
سیاسـی  توسـعه  چارچـوب  در  دولـت،  از  مسـتقل 
متـوازن، قـادر بـه نظـارت بـر قدرت سیاسـی باشـند، 

راهـکار بنیادیـن مبـارزه بـا فسـاد اسـت.
همـه فسـادهای کشف شـده بـا گروه هـای اندکـی از 
قدرت سیاسـی ارتبـاط دارند و تا این قدرت سیاسـی 
تحـت نظـارت مدنـی درنیایـد، فسـاد ادامـه خواهـد 
داشـت. فسـادهای اقتصادی مشاهده شـده، در بنیاد 

خـود سیاسـی اند. امـا ایـن همه مسـأله نیسـت.
دوم. سـازوکارهای منجـر به فسـاد، کمـاکان باقی اند. 
حکایـت بگیـر و ببندهـا، مثـل صیـادی بـا قـاب در 
انتهـای رودخانـه ای اسـت کـه در سرچشـمه های آن، 
ماهیـان بسـیاری )قوانیـن، رویه هـا و سیاسـت های 
مولـد رانـت و فسـاد( در حـال تخم ریـزی و زاد و ولـد 

. هستند
بچه ماهی هـا در مسـیر رودخانـه رشـد می کننـد بـه 
تعـداد انبـوه، و بـه پایین رودخانه که می رسـند، برخی 
از آن هـا کـه شـاه ماهی شـده اند، بـه قـاب صیـادان 

می افتنـد.
مـردم در مسـیر رودخانـه شـاهد گـذار و رشـد و نمـو 
ماهیـان فسـادند. برخـی از شـاه ماهی های بـه دام 
افتـاده نیـز دسـت آخـر، برخـی از صیـادان را هـم 

بازمی گردنـد. رودخانـه  بـه  و  می خورنـد 
سـازوکار توزیع ارز با نرخ ترجیحـی، یارانه پنهان، رانت 

اطاعاتی...

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب

صداقت، انصاف، بی طرفی
k e r m a n e n o . i r

پایگاه خبری تحلیلی 

29 تا 294۸ تا 46

نوبت دوم

اداره راه آهـن کرمـان در نظـر دارد اجاره بهره برداری از غرفه عرضه مواد غذایی ایسـتگاه راه آهن کرمان را 
از طریـق مزایـده عمومـی و با جزئیات مندرج در اسـناد مزایده، با بهره گیری از سـامانه تدارکات الکترونیکی 

دولـت ) setadiran.ir( و با شـماره مزایـده 2م-57-9۸ به صورت الکترونیکی واگذار نماید.

اداره کل راه آهن کرمان شناسه آگهی: 577۰۱4

 آگهی تجدید مزایده عمومی
شماره 2 م-98-57

۱-زمان انتشـار در سـایت: 9۸/۰6/۰6 به صورت الکترونیکی برگزار می 
نماید.

2-مهلت دریافت اسناد مزایده: سه شنبه 9۸/۰6/۱2 ساعت ۱4:۰۰
3-تاریخ بازدید: 9۸/۰6/۱2

4-آخریـن مهلـت ارسـال پیشـنهاد قیمـت: سـه شـنبه 9۸/۰6/26 
سـاعت ۱4:۰۰

5-زمان بازگشایی: چهارشنبه 9۸/6/27 ساعت ۱۰:۰۰
6-مـدت اعتبـار ضمانـت نامـه شـرکت در فرآینـد ارجاع کار سـه ماه 
مـی باشـد و بـه درخواسـت کارفرمـا بـه مدت سـه مـاه قابـل تمدید 

باشـد. می 
7-بهـره بـردار بایـد دارای پروانـه کسـب از اتحادیه مربوطه باشـد. در 
صورتیکـه شـرکت کننـده در مزایده دارای جواز کسـب مربوطه نباشـد 
بـا تکمیـل فرم تعهـد نامه محضری ضمیمـه متعهد می گردد تا سـه 
مـاه از زمـان بزندگـی نسـبت به ارایـه جواز کسـب معتبر بـرای مکان 

مـورد نظـر در اسـناد مزایده اقـدام نماید.
۸-ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

۱-9: برگـزاری مزایـده صرفـا از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکی 
دولـت مـی باشـد و کلیـه مراحـل فرآینـد مزایـده شـامل خریـد و 

دریافـت اسـناد مزایده ) در صـورت وجود هزینه مربوطـه( ، پرداخت 
تضمین شـرکت در مزایده ) ودیعه( ، ارسـال پیشـنهاد قیمت و اطالع 
از وضعیـت برنده بـودن مزایده گران محترم از ایـن طریق امکان پذیر 
مـی باشـد. ضمنا می بایسـت اصل اسـناد بارگزاری شـده بـه صورت 
مهر شـده به نشـانی: کرمـان- جـاده تهـران- اداره کل راه آهـن کرمان 

-اداره منابع انسانی و رفاه تحویل نموده و رسید دریافت نمایند.
2-9: کلیه اطالعات موارد اجاره شـامل مشـخصات، ششـرای و نحوه 
اجـاره در برد اعالن عمومی سـامانه مزایده، قابل مشـاهده، بررسـی و 

انتخاب می باشـد.
3-9: عالقـه منـدان به شـرکت در مزایده می بایسـت جهت ثبت نام 
و دریافـت گواهـی الکترونیکی ) توکن( با شـماره هـای ذیل تماس 

نمایند: حاصل 
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: ۰2۱-4۱934

اطالعـات تمـاس دفاتـر ثبـت نـام اسـتانها، در سـایت سـامانه 
گـر"  مزایـده  نـام/  ثبـت   " بخـش   )www.setadiran.ir  (

موجـود اسـت.
7- هزینه چاپ و نشر آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

به چند نیرو ساده ونیمه ماهرو نصاب حرفه ای 
باابزار جهت کاردر کارگاه ام دی اف نیازمندیم.

آگهی استخدام

۰9۱33952۰75

حضور معین اقتصادی منوجان در نمایشگاه 
بین المللی فرش دست باف ایران

معیـن  سـتاد  پررنـگ  حضـور 
و  سـی  در  منوجـان  اقتصـادی 
صنایـع  ملـی  نمایشـگاه  دومیـن 
هشـتمین  و  بیسـت  و  دسـتی 
فـرش  المللـی  بیـن  نمایشـگاه 
دسـتباف ایـران در این نمایشـگاه، 
سـتاد معیـن اقتصـادی منوجـان 
بـه ارائه تولیـدات ایـن مجموعه از 
قبیـل: گلیم، گبه، پته، شـال بافی، 
سـوزن دوزی، حصیـر بافـی، چرم 
دوزی، پارچـه بافـی، حلـوا محلـی 
پرداخـت. ترشـیجات  و  منوجـان 

اصالحیه فراخوان
مناقصات عمومی یک مرحله ای

اداره کل راه و شهرســازی جنــوب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی پروژهــای به شــرح ذیل را از طریق ســامانه 
تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه 

گــران و بازگشــایی پاکــت ها از طریــق درگاه ســامانه تداکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir  انجام 
خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهی 

امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقق ســازند. 

فهرست بها براورد )ریال(نوع تضمين )لاير(عنوان شماره 

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
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براساس گزارش 
شناخت پروژه 1

مشارکت در ساخت پروژه 
مشارکتی مسکونی سبزواران 

)72واحدی( )تجدید(
5،575،000،000180،331،292،000

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ۱39۸/۰6/۰6 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۰ روز ۱39۸/۰6/۰6 تا تاریخ ۱39۸/۰6/۱2

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا پایان ساعت اداری روز سه شنبه تاریخ ۱39۸/۰7/۰2
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه تاریخ ۱39۸/۰7/۰3

اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر در خصـوص اسـناد مناقصه و ارائـه پاکت هـای الف: 
آدرس: جیرفـت- حدفاصـل سـیلو و پلیـس راه، بلـوار ورودی شـهرک صنعتـی شـماره 2 تلفـن: 433۱۰5۱6-۰34 و سـایت 

)http://iets.mporg.ir( و پایـگاه ملـی اطـالع رسـانی مناقصـات کشـور www.jkerman.mrud.ir
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 4۱934-۰2۱ و دفتر ثبت نام ۸۸969737 و ۸5۱9276۸

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

نوبت اول

ادامه در صفحه 3
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از طـرح هـادی روسـتای چـاه لـک قلعـه گنـج بـا اعتبـار 300 
میلیـون تومـان بهره بـرداری شـد. 

بـه گـزارش خبرنـگار گـروه اسـتان های باشـگاه خبرنـگاران 
جوان از کرمان همزمان نخسـتین روز از هفتـه دولت پروژه ی 
طـرح هـادی روسـتای چاه لـک از توابع بخـش مرکزی قلعه 
گنـج اجرایی شـد.دراین مراسـم که با حضور ناوکـی فرماندار و 
حجت االسـام نجنـو امام جمعـه ووجمعی از مدیـران ادارات 
و اهالـی روسـتای چـاه لـک برگـزار شـد، طرح هـادی منطقه 
بـا زیربنـای 7 هـزار متـر مربـع و اجـرای عملیـات زیرسـازی 
و آسـفالت و بـا اعتبـار300 میلیـون تومـان از اعتبـارات بنیـاد 
مسـکن قلعه گنج بـه بهره برداری رسـید.ناوکی فرمانـدار قلعه 
گنـج در مراسـم بهره بـرداری از طرح هادی روسـتای چاه لک 
گفت:رویکرد ما توسـعه  روسـتا اسـت و طی یکسـال گذشته 
طرح های توسـعه ای روسـتاهای قلعه گنج بـا وحدت خوبی 

در شهرسـتان قلعـه گنج انجام شـده اسـت.
او تصریـح کـرد در سـال گذشـته طـرح هـادی 23 روسـتا در 
قلعـه گنج اجرا شـده اسـت و تاپایان سـال مالی طـرح هادی 

بیـش از 20 روسـتا در قلعـه گنـج اجرا خواهد شـد .
منطقـه قلعه گنـج ازشهرسـتان های جنوبـی و محروم اسـتان 

کرمان اسـت.

ــزون  ــوج اف ــاورزی کهن ــاد کش ــر جه ــه مدی ــه گفت ب
بــر 800 تــن انبــه از بــاغ های ایــن شهرســتان 

برداشــت و روانــه بازار شــد. 
در  شهرســتان کهنــوج  جهــاد کشــاورزی  مدیــر 
ــار داشــت: انبه  ــا اظه ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب گفــت و گ
تولیــدی ایــن منطقــه بــا توجــه بــه مجــاورت 
ارقــام محلــی شــامل  از  بــا اســتان هرمــزگان 
و  مشــک  ســرخ،  چــارک، کلــک  انبــه،  ســبز 
ــد  ــزود: 70 درص ــدری اف ــت.علیرضا حی عروس اس
محصــول انبــه بــه صــورت نــارس برداشــت و از آن 
ــازه خــوری، تهیــه ترشــی، شــوری  بــرای مصــرف ت
ــنی  ــوان چاش ــه عن ــک ب ــورت خش ــه ص ــی ب حت
ــح کــرد: عمــده  غــذا اســتفاده می شــود. وی تصری
هــای  دهســتان  در  شهرســتان  های ایــن  بــاغ 
ــوده و  ــوه ب ــارگاه و بندک ــتاهای ب ــان و روس دهکه
برداشــت انبــه از اوایــل خردادمــاه آغــاز و تا اواخــر 
شــهریورماه ادامــه دارد.مدیــر جهــاد کشــاورزی 
ــتعداد و  ــه اس ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش ــوج اظه کهن
شــرایط اقلیمــی مناســب ایــن منطقــه بــرای تولیــد 
ــه معرفــی ارقــام اقتصــادی و  ــه، بایــد نســبت ب انب
ــرا  ــورت گیرد چ ــدام الزم ص ــه اق ــده انب ــاح ش اص
بــر پایــه  ایــن حــوزه  کــه اقتصــاد کشــاورزان 

باغداری اســت.
ــا  ــون ب ــوده کــه تاکن ــی ب ــه از درختان وی گفــت: انب
آفــت و بیمــاری خاصــی مواجــه نبــوده لــذا توجیــه 
ــوب  ــه جن ــردم منطق ــرای م ــتری ب ــادی بیش اقتص

ــان دارد. کرم

رییـس اداره عشـایری شهرسـتان قلعـه گنج گفت: بـرای رفاه 
حال دامداران و تامین آب دو دستگاه الکترو پمپ و چهار پنل 
خورشـیدی در زیـر دامنـه مارز قلعه گنج اجرا شـد. بـه گزارش 
خبرنگار گروه استان های باشـگاه خبرنـگاران جوان از کرمان، 
حسـین حیدری رییس اداره عشـایری شهرستان قلعه گنج از 
تهیـه و تجهیـز دو حلقـه چاه با الکترو پمپ و پنل خورشـیدی 
بـرای تامیـن آب دامداران این شهرسـتان خبـر داد.او گفت: از 
محـل اعتبـارات ملـی دو حلقه چـاه مالـداری و عشـایری در 
منطقـه سـورو و زیـر دامنـه مـارز و چـاه علـی توریـگ صوالن 
قلعه گنج که از سـالیان قبل مورد اسـتفاد عشایر منطقه بودند 
و از لحـاظ تامیـن سـوخت در مضیقـه بودنـد بـا الکتـرو پمپ 
خورشـیدی تجهیـز و راه انـدازی شـد کـه ایـن حرکـت باعـث 

مسـرت وخوشـحالی عشـایر این منطقه شد.
رییـس اداره عشـایری قلعه گنـج تصریح کـرد: تامین وتجهیز 
ایـن چاه هـا بـا  اعتبـاری بالـغ بـر سـیصد میلیـون ریـال از 
محـل اعتبـارات این نهـاد بـرای راه اندازی ایـن الکتروپمپ ها 
خورشـیدی و ترویـج اسـتفاده از انرژی هـای پـاک، ارزان، بی 
پایـان و دسـت یافتنی بود کـه گام بلندی برای رفع مشـکات 

کـم آبـی  عشـایر ودامـداران منطقه خواهد شـد. 

فرمانده انتظامی شهرسـتان جیرفت، با اشـاره به افزایش 114 
درصـدی تمـاس هـای مردمـی بـا پلیـس 110 از ابتدای سـال 
جـاری تاکنـون گفت: تمـاس های غیرضـروری، سـرعت ارائه 

خدمـات پلیـس 110 را کاهش مـی دهد.  
 سـرهنگ رضـا محمدرضایـی مهمتریـن فلسـفه تشـکیل 
پلیس 110 را ایجاد ارتباط آسـان، سـریع و مطمئن در راسـتای 
کمـک رسـانی و ارائـه خدمـات انتظامی، ترافیکـی، امنیتی به 
شـهروندان و رعایت عدالت در ارائه خدمات انتظامی برشـمرد 
و افـزود: مرکـز فوریـت هـای پلیـس110 در بـدو امر بـه منظور 
رسـیدگی بـه نیازهای فـوری شـهروندان تشـکیل و راه اندازی 
شـد، امـا رفتـه رفته به واسـطه اقدامـات و خدمـات خوبی که 
بـه شـهروندان ارائـه کـرد، تعـداد تمـاس هـای واصله بـه این 
مرکـز و همچنین ابعـاد و تنوع آن، روز به روز گسـترش یافت. 
وی بـا بیـان اینکه رشـد تمـاس های تلفنـی مردم با سـامانه 
110 ناشـی از افزایـش اعتمـاد و اقبـال عمومـی نسـبت بـه 
عملکـرد مامـوران اسـت، گفـت: در عیـن حـال از شـهروندان 
تقاضـا داریـم از تمـاس غیـر ضـروری بـا مرکـز فوریـت های 
پلیسـی 110بپرهیزنـد چـرا کـه ممکـن اسـت در همـان زمان، 
شـهروندی در یـک مکان دیگر نیازمند حضـور به موقع پلیس 
بـرای پیشـگیری از وقـوع حادثـه و یـا جرم باشـد. سـرهنگ 
محمدرضائـی بیان داشـت: افزایش ابعـاد و تنوع تماس های 
واصلـه بـه این مرکز تا حدود بسـیار زیادی روند منطقـی دارد، 
لیکـن افزایـش کمیـت ایـن تمـاس هـا بنابر دالیـل مختلفی 
از رونـد منطقـی پیـروی نمی کند؛ به عنـوان مثال بسـیاری از 
تمـاس هـای واصله به این مرکـز یا مرتبط به ایـن مرکز نبوده 

و یـا غیـر فوریتـی و غیر ضـروری می باشـند. 
ایـن مقـام انتظامـی با اشـاره به ایـن که برخی تمـاس های 
غیـر فوریتـی و غیرمرتبـط سـبب اشـغال خطـوط ایـن مرکز 
منجـر بـه تأخیـر  در حضور به موقـع مامـوران در محل حادثه 
می شـود، گفـت: تمـاس هـای غیـر ضـروری  و غیـر فوریتی 
مامـوران را عـوض رسـیدگی بـه مـوارد مهـم تـر ، درگیـر ایـن 
گونـه تمـاس هـا می کند کـه این امـر باعث کاهش سـرعت 
ارایـه خدمـات بـه شـهروندان مـی شـود. وی در ایـن رابطـه 
تصریـح کـرد: فـروش مـواد مخـدر در دیـد عمـوم ، تصـادف 
هـای فوتـی و جرحـی و ایجـاد مزاحمـت از جملـه مـوارد 
فوریتـی و  اختافـات خانوادگـی ،اختافـات ملکـی، اختاف 
تصادفـات  و  نفقـه  پرداخـت  عـدم  حسـاب، کاهبـرداری، 
خسـارتی از جملـه مـوارد غیـر فوریتـی هسـتند. سـرهنگ 
محمدرضایی همچنین یادآور شـد: شـهروندان مـی توانند در 
خصوص مسـائلی همچون خشـونت های مسـتمر خانگی و 
مشـاوره خانـواده بـا اورژانـس اجتماعی یـا همان123تماس 
بگیرنـد. فرمانـده انتظامی جیرفـت در پایان اظهـار امیدواری 
کـرد: شـهروندان مـی توانند با مدنظـر قـرار دادن و همچنین 
آمـوزش این موارد به خانواده، دوسـتان و آشـنایان، پلیس را 
جهـت ارائـه خدمات کیفی مناسـب تر به شـهروندانی که نیاز 

بـه حضـور فـوری پلیـس 110 دارند، یـاری کنند.

اعتبار3۰۰ میلیونی 
برای طرح هادی 

چاه لک در قلعه گنج 

افزون بر ۸۰۰ تن 
انبه از باغ های کهنوج 

برداشت شد  

تجهیز 2 موتور پمپ 
دامداران قلعه گنجی 
به انرژی خورشیدی 

تماس های غیرضروری
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۱۱۰ هکتار مزرعه در فاریاب 
به آبیاری تحت فشار مجهز شد 

66 طرح عمرانی در شهرستان 
قلعه گنج به بهره برداری رسید 

۱9۰ طرح عمرانی در جیرفت 
افتتاح و کلنگ زنی می شود

از  روز  با دومیــن  همزمــان 
یــک طــرح 110  دولــت  هفتــه 
ــار  ــت فش ــاری تح ــاری آبی هکت
در شهرســتان فاریــاب جنــوب 
در  فرماندار فاریــاب  شــد.  افتتــاح  کرمــان 
ــاری  ــاری آبی ــاح ســامانه 110 هکت مراســم افتت
ــار  ــا اعتب ــرح ب ــن ط ــت: ای ــار داش ــن اظه نوی
یــک میلیــارد و 800 میلیــون تومــان راه انــدازی 
ــان  ــون توم ــزان، 270 میلی ــن می ــه از ای شــد ک
اســت. علی  بــوده  بهره بــرداران  خودیــاری 
ــات  ــت خدم ــات دول ــس افزود:  خدم نیک نف
ــذا  ــوده ل ــوری اســامی ب ــدس جمه ــام مق نظ
دشــمن دنبــال کــم رنــگ کــردن خدمــات 
ــن رو همــه هوشــیار باشــیم  نظــام اســت از ای
ــا  ــویم.وی ب ــار نش ــمن گرفت ــه دش ــا در نقش ت
بیــان اینکــه روزهــای آینــده شــاهد بهره بــرداری 

از طرح هــای متعــددی در ایــن شهرســتان 
خواهیــم بود اضافــه کــرد: اقدامــات دولــت 
ــکار اســت و  ــل ان ــر قاب در مناطــق محــروم غی
ــدی  ــه چن ــتان ک ــن شهرس ــی ای ــز درمان مرک
ــر  ــزار نف ــه 35 ه ــروز ب ــد ام ــاح ش ــل افتت قب
ــاری تحــت فشــار  ــد. آبی ــه می کن خدمــات ارائ
آبیــاری پخــش آب روی زمیــن جهــت نفــوذ در 
خــاک بــرای اســتفاده گیــاه و تولیــد محصــول 
اســت. هــر چنــد فقــط 15 درصــد از زمین هــای 
کشــاورزی دنیــا تحــت آبیاری قــرار دارنــد و 85 
درصــد بقیــه بــه صــورت دیــم و بــدون آبیــاری 
مــورد اســتفاده قــرار می گیرندامــا نیمــی از 
ــان از  ــدات کشــاورزی و غــذای مــردم جه تولی
همیــن زمین هــای آبــی حاصــل می شــود؛ 
کــه ایــن خــود نشــان دهنــده اهمیــت و نقــش 

ــت.  ــاورزی اس ــش کش ــاری در بخ آبی

از  روز  دومیــن  بــا  همزمــان 
هفتــه دولــت 66 طــرح عمرانــی 
ــا  ــارد ریال ب ــار 99 میلی ــا اعتب ب
ــدار  ــه، فرمان ــام جمع حضــور ام
ــه  ــتان قلع ــورای اداری شهرس ــای ش و اعض
فرمانــدار  رســید.  بهره بــرداری  بــه  گنــج 
خبرنــگار  بــا  و گــو  گفــت  در  قلعه گنــج 
ــن طــرح  ــار داشــت: بخشــی از ای ــا اظه ایرن
هــا شــامل 14 طــرح توســعه شــبکه و رفــع 
افــت ولتــاژ بــرق بــا اعتبــار 23 میلیــارد 
ریــال اســت.عطا ناوکــی از افتتــاح 22 واحــد 
ــپانیایی  ــیای اس ــیری مورس ــز ش ــرورش ب پ
در شــهر نمونه اقتصــاد مقاومتی خبــر داد 
ــا اعتبــار یــک میلیــارد  و گفــت: هــر واحــد ب
ــارد  ــا 28 میلی ــال  و جمع ــون ری و 300 میلی
و 800 میلیــون ریــال بــا مشــارکت جهــاد 

کشــاورزی و بنیــاد مســتضعفان انقــاب 
ــهیات  ــت تس ــورت پرداخ ــه ص ــامی ب اس
ــرداری از 15  ــره ب ــه به ــد.وی ب ــدازی ش راه ان
طــرح  آبیــاری تحــت فشــار اشــاره و تصریح 
ــا  ــار و ب ــا در 313 هکت ــرح ه ــن ط ــرد: ای ک
ــازمان  ــط س ــال توس ــارد ری ــار 42 میلی اعتب
جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان بــه صــورت 

ــد. ــدازی ش ــوض راه ان باع
فرمانــدار قلعــه گنــج گفــت: ایــن طــرح 
بــا اعتبــار 2 میلیــارد ریــال توســط بنیاد 
شــهید و امــور ایثارگــران انجــام شــد.این 
ــال توســط  ــون ری ــار 500 میلی ــا اعتب طــرح ب
کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( اجــرا 
شــد. ایــن طــرح نیــز بــا اعتبــار ســه میلیــارد 
و  مســکن  بنیــاد  مشــارکت  بــا  و  ریــال 
بخشــداری مرکزی قلعــه گنــج اجــرا شــد.

بــه گفتــه فرمانــدار جیرفــت 
ــت 190  ــه دول ــا هفت ــان ب همزم
اقتصــادی  و  عمرانــی  طــرح 
بــا اعتبــاری افــزون بــر 324 
ــاح  ــتان افتت ــن شهرس ــان در ای ــارد توم میلی
گــزارش  بــه  می شــود.  کلنگ زنــی  و 
ایرنــا، فرماندار جیرفــت در حاشــیه آییــن 
و  عمرانــی  طرح هــای  از  بهره بــرداری 
اقتصــادی بخــش جبالبــارز شــمالی بــه 
ــا، 160  ــرح ه ــن ط ــت:  از ای ــگاران گف خبرن
پــروژه افتتــاح و 23 پــروژه دیگــر کلنگ زنــی 
می شــود.ابوذر عطاپــور وزیــری ادامــه داد: 
پــروژه راه روســتایی پنگوئیــه بخــش جبالبارز 
بــه طــول پنــج کیلومتــر بــا اعتبــاری بالــغ بــر 
2 میلیــارد تومــان، امــروز بــه بهره بــرداری 
رســید.وی گفــت: دولــت تمــام تاش خــود را 

بــرای تامیــن زیرســاخت ها بویــژه در مناطــق 
ــرت  ــا از مهاج ــد ت ــام می ده ــتایی انج روس
روســتاییان بــه شــهر جلوگیــری کنــد. در 
ــتایی  ــر راه روس ــارز 15 کیلومت ــه جبالب منطق
آمــاده بهره بــرداری اســت کــه بــا افتتــاح 
ایــن راه ها بیــش از 800 خانــوار از راه آســفالته 
دیگــر  می شــوند. از  بهره منــد  مناســب 
پروژه هایــی بــه بهره بــرداری رســید پــروژه 
ــادام  ــتای ب ــتایی، روس ــاب روس آب و فاض
بــود.در ایــن پــروژه بــا حفــر یــک حلقــه چــاه 
ــک  ــر ی ــاخت و تجهی ــردن آن، س ــی ک و برق
بــاب موتــور خانــه، ســاخت مخــزن 200 متــر 
ــارد  ــک میلی ــر ی ــزون ب ــاری اف ــی، اعتب مکعب
ــا  ــده که ب ــه ش ــان هزین ــون توم و 220 میلی
آب  نعمــت  از  نفــر  آن 281  از  بهر ه بــرداری 

آشــامیدنی ســالم برخــوردار می شــوند.

از  جهانبانـی  دادگاه گـروه  جلسـه  دومیـن 
متهمان پرونده بانک سـرمایه صبـح دیروز در 
شـعبه سـوم دادگاه ویژه رسـیدگی بـه جرائم 
اقتصـادی به ریاسـت قاضی مسـعودی مقام 
برگزار شـد.به گزارش ایسـنا؛ قاضی مسعودی 
مقـام در ابتـدای دومیـن جلسـه ایـن دادگاه 
ضمـن تفهیـم مفـاد 193 و 194 قانـون آییـن 
دادرسـی کیفـری بـه متهمیـن، اظهـار کـرد: 
آقـای جهانبانی در جلسـه گذشـته بخشـی از 
دفاعیـات خـود را ارائـه داد و مابقـی دفاعیات 
بـرای امـروز باقـی ماند.قاضـی خطـاب بـه 
جهانبانـی گفـت: با توجـه به زمـان و با وصف 
اینکـه از تکـرار خـودداری شـود دفاعیات خود 
را بیـان کنید.متهم جهانبانـی پس از حضور در 
جایگاه عنوان کرد: در جلسـه گذشـته نماینده 
دادسـتان سـواالتی فرمودنـد کـه می خواهـم 
پاسـخ بدهـم. در رابطه بـا پرداخت محمدرضا 
هللا یـاری بـرادر همسـر مـن -که کاش اسـم 
ایشـان ذکـر نمی شـد، چـون ایـن کار باعـث 
آبروریـزی بـرادر خانم من شـد- بایـد بگویم 
مـن در 52 روزی کـه در آگاهـی بودم یا زمانی 
کـه نزد دادسـتان محتـرم و 3 بازپرس دیگر 
بـودم مطالب خـود را با راسـتگویی و صداقت 
بیـان کردم.وی ادامـه داد: محمدرضا هللا یاری 
میثـاق  اندیـش  آرمـان  مدیرعامـل شـرکت 
اسـت کـه ما بـا او بابـت خرید برنـج چندین 
قـرارداد داشـتیم. بخشـی از مبلـغ پرداخـت 
شـده و بخشـی باقـی مانـده بـود. ما مـراوده 

کاری داشـتیم.این متهـم در رابطـه با فعالیت 
در دوبی و آلمان خاطرنشـان کرد: شـرایط آن 
زمـان منجـر به افزایش واردات شـده بـود. در 
سـال 90 و 91 حـدود 70 میلیـارد گوشـت وارد 
کردیـم. بـرای اینکـه 12 درصـد هزینـه نشـود 
شـرکتی در دوبـی و دفتـری در آلمـان اجـاره 
کردیـم. اجـاره بهـای دفتـر آلمـان نزدیـک به 
1450 یـورو بـود. این هـا کل مـوارد سـرمایه 
رابطـه  در  داد:  ادامـه  بود.جهانبانـی  گـذاری 
بـا سـهامی کـه نماینـده دادسـتان فرمودنـد: 
بخـش عمـده ایـن سـهام قبـل از خریـداری 
بانـک سـرمایه در تاریـخ 1 مهـر مـاه سـال 90 
توسـط سـینا جهانبانـی بـرادر زاده مـن بـوده 
اسـت. عمـا ایـن سـهام برای مـن بـوده و با 
وکالـت نامـه در رهـن عسـگریه قرار داشـت.

ایـن متهـم در رابطه با ارزیابی ملک مشـکین 
دشـت، اظهـار کـرد: ایـن ملـک در سـال 96 
حـدود 600 میلیـارد ارزیابی شـد. آقـای تورک 
در ایـن پرونـده بـه مـن گفتنـد که پرونـده به 
کیفـری 2 اسـتان ارسـال شـده و مـن آزاد 
خواهـم شـد، امـا متاسـفانه بازپـرس عوض 
شـد و مـا بازداشـت شـدیم.وی افـزود: ایـن 
طـرح از پروژه هـای ملی در جذب توریسـت و 
رونـق اقتصـادی در منطقه بوده و کارشناسـان 
سـند های  بـه  نسـبت  فقـط   98 سـال  در 
 ... و  ارزیابـی کردنـد و قولنامه هـا  6 دانـگ 
ارزیابـی نشـد.جهانبانی با بیـان اینکه نماینده 
دادسـتان گفتـه بـود بـه جـای گوشـت، گاو 

مولـد تولید می کردیـد عنوان کرد: گوشـت در 
کشـور مـا یـک کاالی اساسـی و اسـتراتژیک 
علـی  دامـی  محصـوالت  و  اسـت. گوشـت 
رغـم خودکفایـی در داخـل به دالیـل مختلف 
از قبیـل: خشک سـالی از کشـور های دیگـر 
وارد می شـود.قاضی مسـعودی مقـام در این 
لحظـه نسـبت بـه دفاعیـات این متهـم که به 
حواشـی می پرداخـت واکنـش نشـان داد و 
گفت: شـما از سـال 92 تا 94، بـه تعداد 489 
فقره تسـهیات تنها از بانک سـرمایه دریافت 
اسـت.وی  معـوق  آن  از  فقـره   119 کردیـد. 
عنـوان کـرد: بحـث تولیـد و واردات کـه بـه آن 
اشـاره می کنیـد تنها رقـم اندکی از تسـهیات 
دریافتـی را به این بخش اختصـاص داده اید. 
ردیابـی آن هـا روی میـز مـن اسـت.قاضی 
مسـعودی مقـام بـا نشـان دادن گزارشـات و 
اسـتعامات اخذ شـده از بانک مرکزی گفت: 
اسـتعام بانـک مرکزی نشـان می دهـد این 

تسـهیات را صرف واردات نکرده اید. شـما اگر 
واردات داشـتید باید تسـویه هم می کردید نه 
اینکـه برای تسـویه، دوباره تسـهیات بگیرید.

وی ادامـه داد: بـرای همیـن اسـت کـه با یک 
لشـکر به بانک سـرمایه می روید تا مسـئوالن 
وقـت آن بانـک بـرای شـما تسـهیات فراهم 
کننـد؟ پنج نفر نزد آقای بخشـایش رفتید که 
به شـما تسهیات بدهند. شـما اگر وارد کننده 
بودیـد مسـیر قانونـی را طـی می کردیـد. چرا 
بـه کار هـای سـاختمان و... وارد شـدید؟ برای 
همیـن اسـت که شـما به بچه های مسـئوالن 
وجـوه غیـر قانونـی پرداخت می کنیـد و آن ها 
را بـه دفتـر خـود آورده تا از آنان سوءاسـتفاده 
کنیـد؟ وی افـزود: شـما در دو سـال 489 
فقـره تسـهیات گرفتیـد. 600 میلیـارد تومان 
تسـهیات گرفتید تا کاالی اساسـی وارد کنید، 
ولـی نمی دانـم چطـور از جیـب این و آن سـر 

در آورده اسـت

از  یکـــی  شـــفیعی، گفـــت:  شـــفیقه 
کلیدهـــای تحکیـــم بنیـــان خانـــواده، 
درک متقابـــل زوجیـــن نســـبت بـــه 
در  بایـــد  آنهـــا  و  اســـت  یکدیگـــر 
دل،  هـــم  ســـختی ها  و  مشـــکات 
ـــکاری  ـــا هم ـــوده و ب ـــر ب ـــم فک ـــراه، ه هم
و همراهـــی ایـــن مشـــکات و ســـختی 

ــد.  ــر گذارنـ ــا را پشـــت سـ هـ
» شـــفیقه شـــفیعی « در گفـــت و گـــو 
بـــا خبرنـــگار خبرگـــزاری شبســـتان 
 2 از کرمـــان جنـــوب، گفـــت: طـــی 
ســـال گذشـــته بـــا اهـــدای کتـــاب بـــه 
زوجیـــن مراجعـــه کننـــده بـــه ایـــن 
اختـــاف  حـــل  شـــورای  از  شـــعبه 
ــتم  ــدا توانسـ ــف خـ ــه لطـ ــت، بـ جیرفـ
بـــا نزدیـــک کـــردن دل هـــای آنهـــا 
نســـبت به یکدیگـــر، 285 پرونـــده را 

مختومـــه کنـــم.

یک متهم استثنایی 
در پرونده بانک سرمایه
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امکانـات  از  بـودن  برخـوردار  کـه  می دانیـم  مـا  همـه 
ابتدایـی  حقـوق  از  یکـی  درمانـی  و  بهداشـتی  اولیـه 
مـردم در هـر جایـی کـه زندگـی می کننـد بـوده و دولـت 
دهـد. قـرار  کار  دسـتور  در  را  اقداماتـی  آن  بـرای  بایـد 

امـا بـه نظـر می رسـد در شهرسـتان های جنوبـی کرمـان 
ایـن حـق تا حـدود زیـادی نادیـده گرفتـه می شـود طبق 
گفتـه اهالـی قلعه گنـج این شهرسـتان پزشـک متخصص 
بـرای  شـهر  ایـن  بانـوان  و  نداشـته  زایمـان  و  زنـان 
معاینـات تخصصـی خود دچار مشـکات زیادی هسـتند.

یکـی از زنـان قلعه گنـج به»کاغذوطن«می گوید:»پزشـک 
بـارداری  دوران  مراقبت هـای  در  را  نقـش  مهم تریـن 
دغدغه هـای  از  یكـی  پزشـک  انتخـاب  و  دارد  عهـده  بـر 
مشـاوره  بـا  می توانـد  پزشـک  زیـرا  اسـت  بـاردار  زنـان 
دلنشـین  تجربـه ا ی  داشـتن  در  صحیـح،  تشـخیص  و 
در بـارداری مؤثـر باشـد و بـه شـما کمـک کنـد تـا نـوزاد 
سـالمی را بـه دنیـا بیاوریـد. بـه همیـن دلیـل، انتخـاب 
مراقبت هـای  دریافـت  بـرای  مناسـب  پزشـک  یـک 
بـارداری اهمیـت ویـژه ای دارد. مـادران بـاردار نزدیک به 
یـک سـال و در نوبت هـای زیـادی بـه پزشـک مراجعـه 
راحـت  و  پزشـک  بـه  اطمینـان  بنابرایـن  خواهنـد کـرد، 
بـودن بـا او می توانـد در پیگیـری ایـن مراقبت هـا توسـط 
افزود:»برقـراری  امیـری  سـمیه  باشـد.«  مؤثـر  مـادر 
ارتبـاط بیـن پزشـك و بیمـار همیشـه بخشـی از اصـول 
هنـگام  ارتبـاط  ایـن  و  می شـود  محسـوب  مراقبـت 
بایـد  پزشـك  می کنـد.  پیـدا  خاصـی  معنـای  بـارداری 
از  بتوانـد  او  تـا  بدهـد  فرصـت كافـی  بـاردار  خانـم  بـه 

نگرانی هایـش سـخن بگویـد و پرسـش هایش را مطـرح 
سـواالت  بـه  آرامـش  كمـال  در  بایـد  همچنیـن  کنـد. 
مراجـع پاسـخ گویـد. پزشـك باید قادر باشـد از اسـترس 
زن بـاردار و خانـوادۀ او كـم كنـد و نگرانی هایشـان را بـه 
حداقـل برسـاند. همچنیـن بایـد عـاوه بـر حفـظ احترام، 
می دهـد،  انجـام  كـه  مراقبت هایـی  مـورد  در  را  مـادر 
توجیـه كنـد و دلیـل انجـام هـر كاری را بـرای او توضیـح 
دهـد امـا مـا در این شهرسـتان از داشـتن همین پزشـک 
زنـان هـم محـروم هسـتیم و زنـان مـا بایـد در وضعیـت 
خـاص و حسـاس بـارداری و اوضـاع بـد معیشـتی بـه 

کهنـوج و جیرفـت سـفر کننـد و عـاوه بـر متحمل شـدن 
پزشـکان  مطـب  راهروهـای  در  سـاعت ها  راه   هزینـه 
متخصـص شـهرهای مجـاور و یـا بیمارسـتان های  آنهـا 
آمـد و شـد کننـد آیـا در ایـن عصـر ایـن مشـکل مضحک 
و یـا دردآور نیسـت؟«وی تاکیـد کرد:»چـرا علوم پزشـکی 

و وزارت بهداشـت هیـچ توجهـی بـه مـردم ایـن مطنقـه 
سـاخته اند  مـا  بـرای  بیمارسـتان  یـک  اینکـه  ندارنـد؟ 
کـه متخصـص نـدارد کافـی اسـت؟«یکی دیگـر از اهالی 
چندوقـت  به»کاغذوطن«گفت:»بـرادرم  شهرسـتان  ایـن 
پیـش تصـادف کـرد او را بـه بیمارسـتان رسـاندیم ولـی 
بایـد  و  کنیـم  رسـیدگی  او  بـه  نمی توانیـم  مـا  گفتنـد 
اثـر  بـر  را  متاسـفانه جانـش  و  اعـزام شـود  بـه کهنـوج 
داد.«صالحـی  دسـت  از  بیمارسـتان  بـه  رسـیدن  دیـر 
افزود:»خـون مـا انـگار رنگـش خـوب نیسـت و از اهالی 
در جاده هـای  را  بایـد جانمـان  مـا  نیسـتیم  ایـن کشـور 
هـر  شهرسـتان  ایـن  مـردم  بدهیـم.  دسـت  از  خـراب 
جاده هایمـان  هسـتند  مرگ بـار  تصادفـات  شـاهد  روز 
خـراب اسـت و اطـراف بعضـی از پل هـا حفـاظ نیسـت 
بایـد  بیگانه ایـم   کـه  یـا  و  آمدیـم  فضـا  از  مـا  انـگار 
شـاهد  صفـر  زیـر  امکانـات  ایـن  بـا  منطقـه  ایـن  در 

باشـیم.« کشیدنشـان  در  یـا  و  عزیزانمـان  دادن  جـان 

اینجـا اگر کسـی خونریزی داخلی کند باید 
را خواند فاتحه اش 

می گویـد:  »کاغذوطـن«  بـه  قلعه گنـج  اهالـی  از  یکـی 
متخصـص  پزشـک  قلعه گنـج  شهرسـتان  در  »متاسـفانه 
زنـان و زایمـان نیسـت و زنان ایـن شهرسـتان پرجمعیت 
برونـد.«وی  جیرفـت  و  کهنـوج  بـه  هسـتند  مجبـور 
تصریـح کـرد:» ایـن شهرسـتان حتی آزمایشـگاه درسـت 
می کنـد  اعـام  بهداشـت  شـبکه  نـدارد،  حسـابی  و 
26پزشـک در شهرسـتان هسـتند آیـا ایـن تعداد پزشـک 
شـهر  همیـن  هسـتند؟مثا  وسـعت  ایـن  جوابگـوی 
چاه دادخـدا فقـط یـک پزشـک دارد در ایـن شـهر فقـط 
دندان پزشـک  یـک  و  داخلـی  متخصـص  پزشـک  یـک 
داریـم در بیمارسـتان هـم ماماهـا جـور وظایـف پزشـک 
در  یـک خانـم دکتـر هـم  بـه دوش می کشـند  را  زنـان 
بیمارسـتان حضـور دارد کـه متخصـص داخلـی اسـت اما 
تمـام تاشـش را می کنـد کـه بـه زنـان و دیگـر بیمـاران 
هـم برسـد ایـن شهرسـتان حـدود 80هزارنفـر جمعیـت 
دارد و فقـط دو پزشـک متخصـص داخلـی دارد و یـک 
متخصـص اطفـال کـه این روزها مرخصی اسـت و کسـی 
جـای او نیسـت یـک متخصـص جراحی هم داشـتیم که 
بـه کهنـوج رفتـه چـون آنجـا هـم انـگار بـا مشـکل کمبود 
پزشـک مواجـه هسـتند، از سـویی اتـاق عمـل قلعه گنـج 

اگـر کسـی مشـکل حـاد پیـدا  هـم پیشـرفته نیسـت و 
کنـد دیگـر فاتحـه اش خوانـده اسـت سـی تی اسـکن و 
یـا  رمشـکل  از  اگـر  نداریـم،  اصـا  سـونوگرافی هـم کـه 
چاه دادخـدا یـک تصادفـی بـه مرکـز شهرسـتان بیاورنـد 
بـاز هـم بایـد بـه کهنـوج یـا جیرفـت اعـزام شـود حـاال 

شـاید توسـط بیمارسـتان کهنـوج هـم پذیـرش نشـود و 
بـه  بیمـار  ایـن  تـا  داده می شـود  هـدر  وقـت  سـاعت ها 
درمـان الزم دسـت پیـدا کنـد، اگـر کسـی کـه خونریـزی 
دعـا  برایـش  فقـط  بایـد  دیگـر  باشـد  داشـته  داخلـی 
5 دهسـتان کـه فقـط در مـارز  کرد.سـه شـهر داریـم و 

اغلب شهرستان های جنوبی از جمله قلعه گنج در زمینه های مختلف پزشکی و درمانی با کمبود مواجه هستند

پای خدمات پزشکی در قلعه گنج می لنگد

بهره منـدی از خدمـات پزشـکی حـق هـر انسـانی اسـت امـا هنـوز هسـتند نقاطـی در جنوب کرمـان که 
از داشـتن کمتریـن امکانـات الزم نیـز برخـوردار نیسـتند. اکثـر شهرسـتان های جنوبی اسـتان در زمینه 
خدمـات پزشـکی و نبـود متخصص وامکانات با مشـکل مواجه هسـتند هرچند سالهاسـت که دانشـگاه 
علوم پزشـکی جیرفـت مسـتقل شـده ولـی هنوز هـم آنچنان کـه باید مشـکالت حـل نشـده اند و مردم 
منطقـه را نداشـتن امکاناتـی نظیـر پزشـکان متخصـص از جملـه پزشـک زنـان آزار می دهـد رد زمینـه 

تصادفـات و...هـم هنـوز اکثـر شهرسـتان ها بـه خصـوص قلعه گنـج نیاز بـه امکانـات دارند.

دکتر فتاحـی رییس بیمارسـتان قلعه گنج به  
»کاغذوطن« گفت: »متاسـفانه در بیمارستان 
قلعه گنـج و کال در شهرسـتان متخصص زنان 
و زایمـان نداریـم.«وی افزود:»البته از طریق 
دانشـگاه پیگیر این مشـکل بوده و هسـتیم، 
در  مامایـی  کارشـناس  نفـر  ده  هم اکنـون 
بیمارسـتان حضـور دارند و اگر نیـاز به ویزیت 
مـادران بـاردار متخصـص داخلـی ایـن کار را 
انجـام می دهد اگـر همزمان به شـماوره نیاز 
باشـد بالفاصلـه با زنـان و زایمان بیماسـتان 

کهنـوج هماهنگ می شـویم.«

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

هر
 م

س:
عک
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آگهی حصر وراثت
احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقديمـی 
خواهان مریـم داوری نسـب فرزنداحمد به 
خواسـته حصر وراثت توضیح داده شادروان 
راهـی سـابکی فرزنـد شـهدر بـه ش ملـی 
5369457867 در تاریـخ 1397/11/28 بـه علـت حـوادث 
ترافیکـی فـوت  نمـوده و وراث حيـن فوت وی عبارتنـد از 1- 
جاسـم سـابكى فرزند راهي به ش ملی 5360426063پسر 
متوفـي 2- سـودابه سـابكي فرزنـد راهـی بـه ش ملـی 
فرزنـد  سـابكي  سـميه  متوفـی 3_  5360074213دختـر 
راهـی بـه ش ملـي 5360426071دختـر متوفـی 4-فاطمه 
بـه ش ملـی 5360426081دختـر  راهـی  سـابكى فرزنـد 
متوفـی 5- مریـم داوری نسـب فرزنـد احمـد بـه ش ملی 

3160252426همسـر متوفـی.
لـذا مراتـب یک نوبـت در روزنامه های کثیر اال انتشـار محلی 
آگهی میشـود چنانچه کسـی اعتراضـی دارد یـا وصیت نامه 
از متوفی نزد اشـخاص باشـدیک ماه از نشـر آگهی به دادگاه 

تقدیـم دارد واال گواهـی صادر خواهـد. م. الف 684
رییس شورای حل اختالف  شماره  _ حسین کوهستانی

آگهی فقدان سند مالکیت
چـون خانـم طیبـه رئیسـی افشـار مالـک ششـدانگ 
در  واقـع  327-اصلـی  از  فرعـی   697 پـاک 
شـهود  شـهادت  بـرگ  دو  ارائـه  بـا  بخش45کرمـان 
تصدیـق شـده ادعـا واعام نمـوده اصل سـند مالکیت پـاک اخیرالذکر 
کـه قبا ذیـل ثبـت دفتـر139620319014003476 امـاک  الکترونیک 
محلـی جیرفـت صـادر وتسـلیم شـده اسـت بعلـت جابجـای مفقـود 
گردیـده واز ایـن اداره تقاضای صدورسـند مالکیت المثنی پـاک فوق را 
نمـوده لذا بنـا به درخواسـت نامبرده وبرحسـب دسـتورتبصره یک ماده 
120آییـن نامـه – قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت آگهـی میگـردد تا 
چنانچـه شـخص یـا اشـخاصی مدعـی انجـام معامله نسـبت به ملک 
مرقـوم ویـا وجـود اصـل سـند مالکیت مـورد ادعا نـزد خود می باشـند 
از تاریـخ انتشـار آگهـی )یـک نوبت اسـت (ظـرف مـدت 10روز مراتب را 
بـا ارائـه اصـل سـند مالکیـت یا سـند معامله کتبـا بـه اداره ثبت اسـناد 
وامـاک شهرسـتان جیرفت اعام نمایند بدیهی اسـت پـس از انقضای 
مهلـت مقـرر در آگهـی )10روز(هیچگونـه ادعایـی از هیچکس مسـموع 
نخواهـد بـود وایـن اداره وفـق ضوابـط و مقررات نسـبت به صدور سـند 

مالکیـت المثنـی بنـام مالـک اقـدام خواهـد نمـود /.م الـف /292
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت

حصر وراثت 
خصـوص  در  احترامـا 
دادخواسـت تقديمـی خواهان 
بـه  زمانخانـی  ابراهيـم 
خواسـته حصروراثـت  توضیـح داده شـادروان 
صبـا زمـان خانـی فرزنـد ابراهیـم  ش ملـی 
در  تاریـخ1398/03/02  33829366311در 
کهنـوج  فـوت نمـوده و وراث حیـن فـوت  وی 
عبارتنـد از 1- فاطمه  نارویـی فررند ناصر به ش 
ملـی 3161005163وت ت  20 / 1 / 1363 مـادر 
متولـی 2. ابراهيـم زمان خانی  فرزنـد قربان به 
ش ملـی 5369888418وت ت 1 / 8 /1363 
پـدر متوفـی . لذا مراتـب  یک نوبـت در روزنامه 
هـای کثیـر  االانتشـار محلـی اگهـی می شـود . 
چنانچـه کسـی اعتراضی دارد یـا  وصیت نامه از 
متوفـی  نـزد اشـخاص باشـد یـک  ماه از نشـر 
آگهـی بـه دادگاه تقدیـم  دارد واال گواهـی صـادر 

خواهـد شـد.م. الـف 687
رییس  شورای حل اختالف شماره دو 
بهروز عربی

چرا بگیر و ببندهای جدید متهمان فساد کم اثرند؟

ادامه یادداشت

ت
صم

ت
داش

به

معـــاون داوطلبـــان جمعیـــت هـــال احمـــر 
اســـتان یـــزد از اجـــرای طـــرح نـــذر آب 
بـــا  رودبارجنـــوب کرمـــان  در شهرســـتان 
همـــکاری پزشـــکان وخیریـــن داوطلـــب 
 7 لغایـــت   4 تاریـــخ  از  یـــزد  اســـتان 

داد.  خبـــر  شـــهریور98 
بـــه گـــزارش قـــدس آنایـــن بـــه نقـــل 
ــر  ازروابـــط عمومـــی جمعیـــت هـــال احمـ
از  زارع ســـروی  ، محمـــد  یـــزد  اســـتان 
ـــدار و  ـــا فرمان ـــی ب ـــه هماهنگ ـــزاری جلس برگ
ـــار  ـــتان رودب ـــی شهرس ـــای اجرای ـــتگاه ه دس
ـــه  ـــد از منطق ـــان و بازدی ـــتان کرم ـــوب اس جن
جهـــت اجـــرای طـــرح نـــذر آب 2 بـــا همـــکاری 
ـــزد  ـــتان ی ـــب اس ـــن داوطل ـــر ی ـــکان وخی پزش
ـــر داد. ـــهریور98  خب ـــت7 ش ـــخ 4 لغای از تاری

ـــذر  ـــرح »ن ـــته ط ـــال گذش ـــزود: در س  وی اف
آب 1« بـــا هـــدف محرومیـــت زدایـــی و 
کمـــک بـــه معیشـــت و ســـامت مـــردم 
ـــور  ـــا حض ـــتان ب ـــتان و بلوچس ـــتان سیس اس
19 کاروان ســـامت از سراســـر کشـــور در 19 
ـــد  ـــی مانن ـــه های ـــتان و برنام ـــن اس ـــه ای منطق
ــدان و  ــن نیازمنـ ــی بیـ ــبد غذایـ ــع سـ توزیـ
نصـــب مخـــازن آب شـــرب در مناطقـــی 
ـــرا  ـــد اج ـــده بودن ـــالی ش ـــار خشکس ـــه دچ ک
شـــد کـــه در طـــرح مذکـــور اســـتان یـــزد در 

شهرســـتان دلـــگان مســـتقر بـــود.

اجرای طرح نذر آب 
در جنوب کرمان 

توسط هالل احمر 

خبر

روزنامه های دیروز

۱9۰ طرح عمرانی در جیرفت 
افتتاح و کلنگ زنی می شود

بهره برداری از 222 میلیارد تومان 
طرح صنعتی در جنوب 

فروشگاه مواد غذایی 
در فاریاب کرمان پلمب شد 

بــرای تامیــن زیرســاخت ها بویــژه در مناطــق 
ــرت  ــا از مهاج ــد ت ــام می ده ــتایی انج روس
روســتاییان بــه شــهر جلوگیــری کنــد. در 
ــتایی  ــر راه روس ــارز 15 کیلومت ــه جبالب منطق
آمــاده بهره بــرداری اســت کــه بــا افتتــاح 
ایــن راه ها بیــش از 800 خانــوار از راه آســفالته 
دیگــر  می شــوند. از  بهره منــد  مناســب 
پروژه هایــی بــه بهره بــرداری رســید پــروژه 
ــادام  ــتای ب ــتایی، روس ــاب روس آب و فاض
بــود.در ایــن پــروژه بــا حفــر یــک حلقــه چــاه 
ــک  ــر ی ــاخت و تجهی ــردن آن، س ــی ک و برق
بــاب موتــور خانــه، ســاخت مخــزن 200 متــر 
ــارد  ــک میلی ــر ی ــزون ب ــاری اف ــی، اعتب مکعب
ــا  ــده که ب ــه ش ــان هزین ــون توم و 220 میلی
آب  نعمــت  از  نفــر  آن 281  از  بهر ه بــرداری 

آشــامیدنی ســالم برخــوردار می شــوند.

همزمــان بــا هفتــه دولــت 18 
طرح صنعتــی در جنــوب اســتان 
ــارد  ــار 222 میلی ــا اعتب ــان ب کرم
ــاح و  ــان افتت ــون توم و 200 میلی
کلنــگ زنــی شــد. رییــس ســازمان صنعــت، 
ــت و  ــان در گف ــوب کرم ــدن و تجــارت جن مع
گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت: 13 واحــد 
صنعتــی بــا اعتبــاری افــزون بــر 92 میلیــارد و 
300 میلیــون تومــان و اشــتغالزایی مســتقیم 
بــرای 159 نفــر در جنــوب اســتان کرمــان 
بــه بهره بــرداری رسید.مســلم مروجی فــرد 
شهرســتان  در  صنعتــی  واحــد  افــزود: 6 
جیرفــت، 2 واحــد در فاریــاب، 2 واحــد در قلعه 
ــار  ــوج، رودب ــای کهن ــتان ه ــج و در شهرس گن
جنــوب و منوجــان هــم هــر کــدام یــک واحــد 
ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ــل و ب ــی تکمی صنعت

وی تصریــح کــرد: ایــن واحدهــا در زمینــه 
تولیــد لولــه هــای پلــی اتیلــن، نــوار آبیــاری و 
ســبد پاســتیکی، قطعــات پاســتیکی بــادی، 
ــر،  ــواع کول ــی، ان ــات بتن ــاری، قطع ــوار آبی ن
ــه  ــا، دان ــی و حن ــان داروی ــدی گیاه ــته بن بس
ــت و  ــادن طــا، مرمری ــدی ســیلیس و مع بن
ــی  ــای کلنگ زن ــه طرح ه ــت.وی ب ــس اس م
شــده ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
جنــوب کرمــان اشــاره کــرد و گفــت: همزمــان 
با هفتــه دولــت عملیــات اجرایــی پنــج طــرح 
صنعتــی بــا اعتبــار 129 میلیــارد و 900 میلیــون 
تومــان و اشــتغالزایی 342 نفــری آغاز شــد.از 
ایــن تعــداد، 2 طــرح در شهرســتان کهنوج 
و در شهرســتان هــای جیرفــت، منوجــان 
و قلعه گنــج هــم هــر کــدام یــک طــرح 

کلنگ زنــی شــد.

ــی  ــواد غذای ــگاه م ــک فروش ی
ــان  ــاب کرم ــتان فاری در شهرس
ــای  ــروش قرص ه ــل ف ــه دلی ب

ــد.  ــب ش ــادون پلم مت
ــاب  ــتان فاری ــوزه قضایی شهرس ــس ح ریی
ــا از پلمــب  ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت و گ در گف
ــه در پوشــش ســوپر  ــی ک ــک واحــد صنف ی
مارکــت اقــدام بــه فــروش مــواد مخــدر مــی 
کــرد خبــر داد و گفــت: ایــن ســوپر مارکــت 
ــن  ــادون، بوپرنورفی ــروش مت ــه ف ــدام ب اق
ــیاری  ــا هوش ــه ب ــرد ک ــی ک ــادول م و ترام
مجموعــه انتظامــی صاحــب مغازه بازداشــت 

شــد.
ــادون  ــروش مت ــزود: ف علیرضــا ســاالری اف
ــرم  ــی ج ــوز قانون ــدون مج ــن ب و بوپرنورفی
بــوده و مجــازات ایــن جــرم ماننــد مجــازات 

ــداری و فــروش مــواد مخــدر از  حمــل، نگه
ــا  ــارزه ب ــون مب ــدرج در قان ــاک م ــوع تری ن

ــواد مخــدر اســت. م
ــاره  ــاب اش ــاف فاری ــد از اصن ــه بازدی وی ب
طبــق  بازدیدهــا  ایــن  در  و گفــت:  کــرد 
نظــر کارشناســان شــبکه بهداشــت یــک 
ــه دلیــل رعایــت نکــردن  ــه ب آرایشــگاه مردان
ــرات  ــود تذک ــا وج ــتی ب نکات مسائل بهداش

ــد. ــب ش ــی، پلم قبل
ــاب  ــی شهرســتان فاری رییــس حــوزه قضای
ــوق  ــظ حق ــتای حف ــت: در راس ــار داش اظه
ــرزده  ــورت س ــه ص ــا ب ــن بازدیده ــه ای عام
ادامــه خواهــد داشــت و بــا متخلفان بــه 
ــود. ــی ش ــورد م ــی برخ ــع و قانون ــورت قاط ص

ــوب  ــری جن ــه 330 کیلومت ــاب در فاصل فاری
کرمــان واقــع شــده اســت.

روزنامه پیام ما
به نقل از مرعشی نوشت: حیات اصاح طلبان در دست شورای نگهبان است.

روزنامه ندای وحدت
از به صدا در آمدن زنگ خطر مصرف مواد مخدر صنعتی رد استان خبر داد.

از  یکـــی  شـــفیعی، گفـــت:  شـــفیقه 
کلیدهـــای تحکیـــم بنیـــان خانـــواده، 
درک متقابـــل زوجیـــن نســـبت بـــه 
در  بایـــد  آنهـــا  و  اســـت  یکدیگـــر 
دل،  هـــم  ســـختی ها  و  مشـــکات 
ـــکاری  ـــا هم ـــوده و ب ـــر ب ـــم فک ـــراه، ه هم
و همراهـــی ایـــن مشـــکات و ســـختی 

ــد.  ــر گذارنـ ــا را پشـــت سـ هـ
» شـــفیقه شـــفیعی « در گفـــت و گـــو 
بـــا خبرنـــگار خبرگـــزاری شبســـتان 
 2 از کرمـــان جنـــوب، گفـــت: طـــی 
ســـال گذشـــته بـــا اهـــدای کتـــاب بـــه 
زوجیـــن مراجعـــه کننـــده بـــه ایـــن 
اختـــاف  حـــل  شـــورای  از  شـــعبه 
ــتم  ــدا توانسـ ــف خـ ــه لطـ ــت، بـ جیرفـ
بـــا نزدیـــک کـــردن دل هـــای آنهـــا 
نســـبت به یکدیگـــر، 285 پرونـــده را 

مختومـــه کنـــم.

ـــماره  ـــاف ش ـــل اخت ـــورای ح ـــس ش ریی
8 جیرفـــت، افـــزود: ایـــن زوجیـــن 
ــف و  ــا وظایـ ــا بـ ــه کتاب هـ ــا مطالعـ بـ
تعهداتـــی کـــه نســـبت بـــه یکدیگـــر 
دارنـــد آگاه شـــده و زندگـــی مشـــترک 

ــد. ــر گرفتنـ ــود را از سـ خـ
وی، بـــه عمده تریـــن علـــل اختـــاف 
زوجیـــن، اشـــاره کـــرد و افـــزود: یکـــی 
ـــه  ـــن ک ـــی مشـــترک زوجی ـــات زندگ از آف
موجـــب دلســـردی و کاهـــش محبـــت 
ــود،  ــر می شـ ــه یکدیگـ ــبت بـ ــا نسـ آنهـ
یکدیگـــر و  از  توقعات  نابجا آنهـــا 

چشـــم و هـــم چشمی هاســـت.
از  برخـــی  داشـــت:  ابـــراز  شـــفیعی 
افـــراد بـــه محـــض ورود به زندگـــی 
اســـت  ایـــن  آنهـــا  مشـــترک، تصور 
و  ســـختی  تحمـــل  که بـــدون 
مشـــکات، همـــه چیـــز باید بـــر وفـــق 

ــه  ــن کـ ــد، غافل از ایـ ــا باشـ ــراد آنهـ مـ
دارد. مشـــکاتی  زندگـــی 

کمیســـیون امور بانوان  رییـــس 
جیرفـــت،  فرمانـــداری  خانـــواده  و 
بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب که ســـطح 
توقعـــات زوجیـــن در زندگـــی و روابـــط 
آنهـــا تاثیـــر دارد، اضافـــه کـــرد: آنچـــه 
می دهـــد  شـــکل  را  زندگـــی  کـــه 
انتظـــارات آنهاســـت، اگـــر توقعـــات 
در  یکدیگـــر  بـــه  نســـبت  زوجیـــن 
باشـــد  معقـــول  مشـــترک  زندگـــی 
آرامـــش بـــر زندگـــی آنهـــا حاکـــم 

. د می شـــو
وی اظهـــار داشـــت: زوجیـــن بایســـتی 
ــه  ــول و بـ ــات معقـ ــه توقعـ ــبت بـ نسـ
و شـــناخت  آگاهـــی  یکدیگـــر  حـــق 
ــترک  ــی مشـ ــا زندگـ ــته تـ ــی داشـ کافـ
آنهـــا بـــا توقعـــات نابجا دچـــار تنـــش 

ــود. ــیدگی نشـ ــم پاشـ و از هـ
ـــه داد: یکـــی از کلیدهـــای  شـــفیعی، ادام
ـــل  ـــواده، درک متقاب ـــان خان ـــم بنی تحکی
زوجیـــن نســـبت بـــه یکدیگـــر اســـت و 
ـــا  ـــختی ه ـــکات و س ـــد در مش ـــا بای آنه
ـــا  ـــوده و ب ـــر ب ـــم فک ـــراه، ه ـــم دل، هم ه
همـــکاری و همراهـــی ایـــن مشـــکات 

و ســـختی ها را پشـــت ســـر گذارنـــد. 
ـــماره  ـــاف ش ـــل اخت ـــورای ح ـــس ش ریی
ـــت:  ـــوان داش ـــت، عن ـــتان جیرف 8 شهرس

ـــام کاری و  ـــار انج ـــی انتظ ـــه معن ـــع ب توق
ـــی  ـــت و وقت ـــی اس ـــوی کس ـــری از س ام
زوجیـــن در ایـــن خصـــوص آگاهـــی و 
ـــار  ـــند، دچ ـــته باش ـــی داش ـــناخت کاف ش

ـــوند. ـــی ش ـــکل نم مش
از  دســـته  آن  داشـــت:  اظهـــار  وی، 
نابجا دارنـــد،  توقـــع  کـــه  افـــرادی 
افـــرادی هســـتند کـــه از دوران کودکـــی 
و نوجوانـــی در محیـــط خانـــواده بیـــش 
ـــت. ـــده اس ـــت ش ـــا محب ـــه آنه ـــد ب از ح

ـــادی  ـــت زی ـــن محب ـــزود: ای ـــفیعی، اف ش
ناصحیـــح  شـــیوه های  از  ناشـــی 
تربیـــت والدیـــن موجـــب می شـــود 
کـــه ایـــن افـــراد در زندگـــی مشـــترک 
نیـــز خـــود را محـــق دانســـته و انتظـــار 
ـــران  ـــر و دیگ ـــه همس ـــه همیش ـــته ک داش

در خدمـــت آنهـــا باشـــند. 
رییـــس کمیســـیون امـــور بانـــوان و 
خانـــواده فرمانـــداری جیرفـــت، ضمـــن 
توصیـــه بـــه جوانـــان، عنـــوان داشـــت: 
ـــل،  ـــا عق ـــل از ازدواج، ب ـــد قب ـــان بای جوان
منطـــق و اســـتدالل همســـر خـــود را 
انتخـــاب کـــرده و ســـپس عاشـــقانه 

. کننـــد ندگی  ز
وی، بیـــان داشـــت: امیـــدوارم تمامـــی 
ـــه  ـــه همیش ـــی عاقان ـــا انتخاب ـــان ب جوان
عاشـــقانه در کنـــار یکدیگـــر زندگـــی 

کننـــد.

 درک متقابل زوجین یکی از 

کلیدهای تحکیم بنیان خانواده است

سراسری

استانی

منافــع،  تعــارض  مدیریــت  قانــون  فقــدان 
ــات،  ــه اطاع ــار آزادان ــفافیت و انتش ــدان ش فق
ــه نهادهــای  بهره بــرداری از رانت هــای انتســاب ب
ــی،  ــای طای ــهمیه ها، امضاه ــواع س ــدرت، ان ق
عــوارض  و  تحریم هــا  تضمینــی،  خریدهــای 
ناشــی از آن هــا و ده هــا ســازکار دیگــر برقرارنــد. 
بگیــر و ببنــد متهمــان، ایــن ســازوکارها را مختــل 

نمی کنــد.
بــه  حاکمیــت  و  قضایــی  دســتگاه  ســوم. 
نمی دهــد  تــن  فســادها  دربــاره  گفت وگــو 
بروزشــان،  ســازوکار  آن هــا،  ابعــاد  تــا 
ــاد،  ــروز فس ــده ب ــی ممکن کنن ــای قانون خاءه
ماهیــت شــبکه ای، سیســتماتیک یــا فــردی 
بوروکراتیــک،  قدرت هــای  فســادها،  بــودن 
ــادها، و  ــر در فس ــی درگی ــک و سیاس تکنوکراتی
درس آموخته هــای آن هــا بــرای ممانعــت از تکــرار 

فســاد آشــکار شــود.
تلویزیــون گوشــه ای از دادگاه را پخــش می کنــد. 
رســانه ها  می شــود،  خوانــده  کیفرخواســتی 
بــه جزئیــات پرونده هــا دسترســی ندارنــد و 
دســت آخــر کــه کســی اعــدام یــا راهــی زنــدان 

می شــود.
ــزی  ــتان چی ــل داس ــاره اص ــع درب ــردم به واق م
ــد  ــاوری، مه آفری ــاره خ ــی درب ــد. کلیات نمی دانن
خســروی، بابــک زنجانــی، ســلطان ســکه و بقیــه 
ــود و  ــه ب ــتان چ ــه داس ــام ک ــد و در ابه می دانن
اصــًا چــه کســی و چــرا اعــدام یــا راهــی زنــدان 

شــد.
ــه  ــد ک ــی نبوده ان ــاهد گزارش ــچ گاه ش ــردم هی م
توضیــح دهــد باالخــره بعــد از ایــن همــه بررســی 
قوانیــن،  پرونــده فســاد چــه اصاحاتــی در 
ــت در  ــه؛ عضوی ــورس، بیم ــک، ب ــای بان رویه ه
تــا  می شــود  انجــام   ... و  مدیره هــا  هیئــت 

ــود. ــرار نش ــاد تک فس

ــد و  ــی می کنن ــاالر بررس ــروه اندک س ــان گ هم
مــردم – کــه در این جــا بــه شــهروندان نامحــرم 
و  ابهــام  در   – می ماننــد  بیشــتر  دو  درجــه 

می ماننــد. حیرانــی 
پروپاگانــدای  و  سیاســی  قــدرت  چهــارم. 
رســانه ای آن اصــرار دارنــد کــه ســازوکارهای 
بــه  را  فســاد  بــروز  بــه  منجــر  ســاختاری 
ویژگی هــای شــخصی و بــرای مثــال غیرانقابــی 
ــاح  ــک جن ــا ی ــان ب ــدان و نسبت ش ــودن مفس ب
خــاص – عمدتــًا اصاح طلبــان و بــا انــگ لیبــرال 
ــه  ــان از هم ــد. متهم ــل دهن ــرال - تقلی و نئولیب
سیاســی  و  ایدئولوژیــک  ســوابق  و  جناح هــا 
انقابی نماهــای  شــمار  از  گاه  و  موجودنــد 

ــتند. ــوده و هس ــم ب ــی ه افراط
ایــن شــیوه بگیــر و ببنــد، بــدون توجــه بــه آن چه 
ــاداری  ــر معن ــط تأثی ــه فق ــاال اشــاره شــد، ن در ب
ــاد  ــتماتیک فس ــاختاری و سیس ــش س ــر کاه ب
نشــان  مــردم  بــه  بلکــه  داشــت،  نخواهــد 
ــا چــه عمــق زیــادی، جــا  می دهــد کــه فســاد ب

ــرده اســت. خــوش ک
تحقیقــات نشــان می دهــد مــردم هــر قــدر 
اداری را فاســدتر بداننــد، آمادگــی  سیســتم 
ــدام  ــرش و اق ــرای پذی ــان ب ــی و عملی ش ذهن
بــه فســاد بیشــتر می شــود.  دســتگیری  هایــی 
کــه منجــر بــه اصــاح ســاختاری نشــوند، 
بــودن  فقــط فرضیــه مــردم دربــاره فاســد 
ــد  ــتر تأیی ــی را بیش ــادی و سیاس ــام اقتص نظ

. می کننــد
ــرای گــذار  دســتگیری هایی کــه عــزم بنیادیــن ب
دموکراســی مســتحکم،  بــه  اندک ســاالری  از 
در رســیدگی،  اصاحــات حقوقــی، شــفافیت 
بــدون  و  فســاد،  دربــاره  ملــی  گفت وگــوی 
تســویه حســاب سیاســی در آن نباشــد، بــه 

نمی رســد. جایــی 

شـاید توسـط بیمارسـتان کهنـوج هـم پذیـرش نشـود و 
بـه  بیمـار  ایـن  تـا  داده می شـود  هـدر  وقـت  سـاعت ها 
درمـان الزم دسـت پیـدا کنـد، اگـر کسـی کـه خونریـزی 
دعـا  برایـش  فقـط  بایـد  دیگـر  باشـد  داشـته  داخلـی 
5 دهسـتان کـه فقـط در مـارز  کرد.سـه شـهر داریـم و 

اورژانـس داریـم بـا دو پزشـک. در بیمارسـتان قلعه گنـج 
نیـرو کـم  چـون  ندارنـد  آرامـش  هـم  پرسـتارها  حتـی 
داشـته  اسـتراحتی  وقـت  نمی توانـد  پرسـتار  و  اسـت 
شـیفت  دوبـار  هسـتند  مجبـور  شـبانه روز  هـر  و  باشـد 
باشـند بـه نظـر شـما ایـن پرسـتار دیگـر مغـزش تـوان 

پاسـخ دهی دارد و می توانـد راحـت خدمـات ارائـه کنـد؟ 

قلعه گنـج متخصص زنان ندارد
بـه  قلعه گنـج  بیمارسـتان  رییـس  فتاحـی  دکتـر 
بیمارسـتان  در  »متاسـفانه  گفـت:  »کاغذوطـن« 

و  زنـان  متخصـص  شهرسـتان  در  کا  و  قلعه گنـج 
دانشـگاه  طریـق  از  افزود:»البتـه  نداریـم.«وی  زایمـان 
پیگیـر ایـن مشـکل بـوده و هسـتیم، هم اکنـون ده نفـر 
کارشـناس مامایـی در بیمارسـتان حضـور دارنـد و اگـر 
نیـاز بـه ویزیـت مـادران بـاردار متخصـص داخلـی ایـن 
نیـاز  شـماوره  بـه  همزمـان  اگـر  می دهـد  انجـام  را  کار 
بیماسـتان کهنـوج  زایمـان  و  زنـان  بـا  بافاصلـه  باشـد 
دسـتگاه  کـرد:»3  اضافـه  می شـویم.«وی  هماهنـگ 
را  بـاردار  مـادر  کـه  داریـم  بیمارسـتان  در  آمبوالنـس 
بـه  در صـورت لـزوم بـه همـراه دو کارشـناس مامایـی 
کمبـود  کـرد:»  تصریـح  می کنیـم.«وی  اعـزام  کهنـوج 
نیسـتیم  مشـکل  ایـن  دچـار  مـا  فقـط  و  داریـم  نیـرو 
حتـی بیمارسـتان های دیگـر شهرسـتان های همجـوار از 
جملـه منوجـان هـم بـا کمبود نیـرو مواجه هسـتند و اگر 
متخصـص هـم باشـد تـک متخصصه هسـتند کـه باز هم 
کافـی نیسـت کـه اگـر متخصـص 7 روز هـم بـه مرخص 
شـد.« خواهـد  مواجـه  مشـکل  بـا  بیمارسـتان  بـرود 

بیمارسـتان قلعه گنج رادیولوژیست ندارد
فتاحـی ادامـه داد:» پیگیـر هسـتیم تـا حتمـا متخصص 
زنـان در ایـن بیمارسـتان مسـتقر شـود و ایـن مشـکل 
طـرح  قالـب  در  نیروهایـی  فعـا  اسـت  پزشـکی  علـوم 
برایمـان فرسـتاده می شـود و مجـوز اسـتخدام 5 نیروی 
اداری و 9 پرسـتار بـه مـا داده شـده و بـا اینکـه نـگاه 
ویـژه ای بـه مـا دارند بـاز بـا مشـکل مواجهیـم. در زمینه 
متاسـفانه  امـا  داریـم  را  الزم  دسـتگاه های  رادیولـوژی 
در  رادیولـوژی  کاردان  چهـار  و  نداریـم  رادیولوژیسـت 
بیمارسـتان حضـور دارنـد، عمده ترین مشـکل مـا نیروی 
انسـانی اسـت کـه وزارتخانـه بایـد بـه آن توجـه کنـد.«

تصادفی هـای تروما برای درمان به 
جیرفت و کهنوج اعزام می شـوند

وی افزود:»متاسـفانه در زمینـه تصادفی هـا با مشـکات 
قلعه گنـج  می کنـم  تصـور  و  هسـتیم  مواجـه  زیـادی 
در  باشـد  اسـتان  شـهرهای  پرحادثه تریـن  از  یکـی 
تصادفـی  فوتـی  مـورد   4 هفتـه گذشـته حـدود  همیـن 
امکانـات  و  آمبوالنـس  کمبـود  بـا  چـون  و  داشـتیم 
ترومایـی  هسـتیم کیس هـای  مجبـور  هسـتیم  مواجـه 
را بـه بیمارسـتان های کهنـوج و جیرفـت اعـزام کنیـم.«

فتاحی ادامه داد:» پیگیر هسـتیم تا حتما 
متخصص زنان در این بیمارسـتان مستقر 

شـود و این مشکل علوم پزشکی است فعال 
نیروهایی در قالب طرح برایمان فرسـتاده 
می شـود و مجوز استخدام 5 نیروی اداری 
و 9 پرسـتار به ما داده شـده و با اینکه نگاه 
ویژه ای به ما دارند باز با مشـکل مواجهیم. 

در زمینه رادیولوژی دسـتگاه های الزم را 
داریم اما متاسـفانه رادیولوژیست نداریم 

و چهار کاردان رادیولوژی در بیمارسـتان 
حضور دارند، عمده ترین مشـکل ما نیروی 
انسـانی است که وزارتخانه باید به آن توجه 

کند.« وی افزود: »متاسـفانه در زمینه 
تصادفی ها با مشـکالت زیادی مواجه 

هسـتیم و تصور می کنم قلعه گنج یکی 
از پرحادثه ترین شـهرهای استان باشد 
در همین هفته گذشـته حدود 4 مورد 

فوتی تصادفی داشـتیم و چون با کمبود 
آمبوالنس و امکانات مواجه هسـتیم 

مجبور هسـتیم کیس های ترومایی را به 
بیمارسـتان های کهنوج و جیرفت اعزام 

کنیم.«

اغلب شهرستان های جنوبی از جمله قلعه گنج در زمینه های مختلف پزشکی و درمانی با کمبود مواجه هستند

پای خدمات پزشکی در قلعه گنج می لنگد
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ِای  َسرِ  ُروِتِن  تو  آه    َاکَشوم
ِمَنت ای خاِطرِ َبدخواه  َاکَشوم

توِی کَنعاِن خیالِت موِن    کور
َصد امید ای َنَفِس چاه  َاکَشوم

تا ِگرونیت َاکَهه َور  َچِک    مو
انتظارِ  َخَبر ای    راه  اکشوم

باُرم ای ِدلپوَنک وَدرد و َشگُن
تا َخراِبت َنَبهوم خواه  َاکَشوم

پاِنِگ چاِدن  ِدل ُسهته ِی  ُشو
تا َبُیم َدست َا َسرِ ماه َاکَشوم

تا َسُرم َور  َسرِ الَحد     ِبَلِگه
َنَفس ای َبهرِ تو والاله َاکَشوم

شاعر :  مهدی جاللی

گُِل  بی  رُو  رضایی  بُو  ِبِل مو
َلگی ِمث تیرِ ُسرخی َسر  ِدِل مو
گَموُنم  تا  ِبیه  حاُلم     بُپرِسه

َتموِمن َهم ِسه ُو َهفت ُو ِچِل مو

شاعر :  سعیده فیروزی

ِدگَه  َمهِت  خیالِت  نابهوم  مو
َرفیِک گُفت و ُگالِت  نابهوم  مو
َهلو  هالو  بخونی  یا  َنخونی
ُبگُم واِشت گُنالِت  نابهوم  مو

شاعر :  سعیده فیروزی

۳5درصد گاز استان را صنایع مصرف می کنند

طرح خیرخواهانه »هام« در استان کرمان کلید خورد

اولیــن دیــدار خانگــی تیــم فوتبــال گل گهــر در لیــگ 
ــدران در  ــاجی مازن ــل نس ــته مقاب ــنبه گذش ــر، پنجش برت
ورزشــگاه تــازه بازســازی شــده امــام علــی)ع( ســیرجان 

ــزار شــد. برگ

در ایــن دیــدار کــه بــا حضــور پرشــور هــواداران ســیرجانی 
برگــزار شــد، می تــوان از آن بــه عنــوان بزرگتریــن رویــداد 

ورزشــی تاریــخ ســیرجان نــام بــرد.
ــر  ــال گل گه ــم فوتب ــه تی ــود ک ــاه پیــش ب ــد م ــن چن همی
موفــق شــد پــس از دوازده ســال بــه لیــگ برتــر فوتبــال 
ــث  ــک باع ــدون ش ــه ب ــودی ک ــد، صع ــود کن ــور صع کش
ــیرجان  ــردم س ــن م ــی در بی ــاط خاص ــور و نش ــاد ش ایج
بــه ویــژه جوانــان و آغــاز فصــل جدیــدی در تاریــخ ورزش 
ــد از  ــی بع ــای ابتدای ــان روزه ــا در هم ســیرجان شــد، ام
ــزاری  ــرای برگ ــب ب ــگاه مناس ــود ورزش ــدم وج ــود، ع صع
ــه مســئولین  ــن دغدغ ــه مهمتری ــر ب ــگ برت مســابقات لی
شهرســتان و مدیــران گل گهــر تبدیــل شــد و بــا توجــه بــه 
ــال  ــد فدراســیون فوتب ــن جدی ــا و قوانی ــری ه ســخت گی
بــرای میزبانــی در فصــل جدیــد، خیلی هــا برگــزاری 
ــال در ســیرجان را غیرممکــن  ــر فوتب مســابقات لیــگ برت
می دانســتند امــا پــس از حضــور مهنــدس مارحمــان در 
شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر، وی در اولیــن جلســه 
کاری خــود در جمــع معاونیــن و مدیــران گل گهــر، از 
صعــود تیــم فوتبــال بــه لیــگ برتــر، اظهــار شــادمانی کــرد 

و از لــزوم مهیــا کــردن و آماده ســازی شــرایط الزم از جملــه 
ورزشــگاه، بــرای حضــور قدرتمندانــه در لیــگ برتــر ســخن 
گفــت و در نهایــت بــا فعالیــت و کار شــبانه روزی تیــم فنی 
گل گهــر، ورزشــگاه امــام علــی)ع( کــه در ابتــدا بــه هیــچ 
ــر مــورد تاییــد  ــرای برگــزاری مســابقات لیــگ برت وجــه ب
فدراســیون فوتبــال نبــود، در کمتــر از ســه مــاه بــه بهتریــن 
ــال، مجــوز  ــاده  شــد و فدراســیون فوتب ــن آم شــکل ممک
برگــزاری تمامــی مســابقات خانگــی گل گهــر در ســیرجان 
ــن  ــه بهتری ــز ب ــازی آن نی ــن ب ــه اولی ــود ک ــادر نم را ص
ــواداران ســیرجانی  ــا حضــور پرشــور ه ــن و ب شــکل ممک
برگــزار شــد.بدون شــک، آماده ســازی ورزشــگاه امــام 
ــری  ــگ برت ــای لی ــر از تیم ه ــی گل گه ــی )ع( و میزبان عل
در ســیرجان را می تــوان هدیــه ای ارزشــمند از ســوی 
مهنــدس مارحمــان مدیرعامــل گل گهــر بــه مــردم عزیــز 
ــان ورزشــی و ورزش دوســت  ــژه جوان ــه وی ســیرجان و ب

ــن شهرســتان دانســت. ای
بــا امیــد بــه اینکــه بــا تــداوم موفقیت هــای تیــم فوتبــال 
گل گهــر در لیــگ برتــر، شــاهد شــور و نشــاط و شــادمانی 

بیشــتر مــردم عزیــز ســیرجان باشــیم.

مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان اعـام  کـرد: 13محـور 
صنعتـی بـرای گاز رسـانی در اسـتان تعریـف شـده کـه 
در حـال حاضـر 8محـور آن پیمانـکار دارنـد و ماباقی در 

مرحلـه انتخـاب پیمانـکار قـرار دارنـد.
منوچهر فاح در نشسـت خبری خود اعام کرد: اسـتان 
کرمـان 71شهرسـتان وچهـار هـزار و 807 روسـتا دارد که 
سـه هـزار و 306 روسـتا آن قابـل گازرسـانی بـوده و تـا 

بـه االن هـزار و 143روسـتا و 53شهرسـتان گاز رسـانی 
شـدند. در حـال حاضـر 411روسـتا در دسـت اجـرای و 
تعداد هزار و 752 روسـتا در دسـت طراحی قـرار دارد. از 
71شهرسـتان هم 18شـهر هنوز گازرسـانی نشـده که در 
17مورد پیمانکار شـروع به کار کرده و عملیات گازرسـانی 

شـروع شـده است.
فـاح ادامـه داد: جبالبـارز تنهـا شـهری اسـت کـه در 

ایـن آمـار قـرار نـدارد که اخیـرا مجوز گازرسـانی بـه این 
شهرسـتان را نیـز اخـذ کردیـم. درواقـع برنامـه مـا ایـن 
اسـت کـه تـا آخـر سـال 99 پوشـش کامـل گاز را در کل 
اسـتان داشـته باشـیم. الزم است گفته شـود،93 درصد 
جمعیـت شـهری اسـتان کرمـان تحـت پوشـش گاز 

. هستند
بـه گفتـه فـاح درصد خانـوار تحت پوشـش روسـتایی 
در سـال 97 از 39 بـه 44درصـد افزایـش پیـدا کـرده 
بـه طـوری کـه، تعـداد روسـتاهای گازدار پـس از افتتاح 
پـروژه هـای هفتـه دولت بـه هـزار و 174مـورد افزایش 
پیـدا مـی کننـد. در هفتـه دولـت شـهرهای اندوهجـرد، 
شـهداد،زهکلوت و هنـزا کلنـگ زنـی می شـوند و  2هزار 
کیلومتر شـبکه انتقال برای سـال 98 پیش بینی شـده 
اسـت. مدیرعامـل شـرکت گاز افـزود: تـا به حـال تعداد 
پنـج هـزار و 338 مشـترک ، 5هـزار و 384 انشـعاب، 
326کیلومتـر هـم خطـوط تغذیه و شـبکه انجام شـده 
اسـت. عارغـم شـرایط نابـه سـامان اقتصادی در سـال 
97 , هـزار و 412 کیلومتـر خـط انتقـال تغذیـه و شـبکه 
انجـام شـده که 38درصد بیـش از تعهدات بوده اسـت.

مدیرعامـل شـرکت گاز توضیـح داد: اهـداف گازرسـانی 
در اسـتان بـر سـه دسـته کشـاورزی،صنعتی و مصـرف 
روسـتایی تقسیم می شـود.  ازهفت هزار و 902 میلیون 
مکعـب گازی کـه سـال گذشـته مصـرف شـد 18درصد 
خانگـی و تجـاری٬ 35درصـد صنایـع و 47درصـد هـم 

در نیـروگاه هـا بوده اسـت. میـزان گاز دریافتـی از هفت 
هـزار و 321 میلیـون متـر مکعـب در سـال 96 بـه هفت 
هـزار و 902 میلیـون متـر مکعـب در سـال 97 ارتقا پیدا 

اسـت. کرده 
وی در خصـوص مصـرف گاز در صنعـت گفـت: 13محور 
صنعتـی در اسـتان کرمـان در بـرای گاز رسـانی تعریـف 
شـده کـه در حـال حاضـر 8محـور آن پیمانـکار دارنـد و 
ماباقـی در مرحلـه انتخـاب پیمانـکار قـرار دارنـد. اعتبار 
هزینـه شـده بـرای ایـن پـروژه هـا 552 هـزار میلیـون 
ریـال بـوده و در هفتـه دولت بـه بهره برداری می رسـند. 
بـر ایـن اسـاس 576 واحدصنعتـی از گاز برخـوردار می 
شـوند، نکتـه مهـم این اسـت با انجـام ایـن کار بیش از 
60میلیـون لیتر سـوخت صرفـه جویی می شـودکه این 

کار بـه کاهـش قاچـاق سـوخت کمک مـی کند.
فـاح در ادامـه گفـت: گازدر حـوزه هـای مختلفـی مانند 
تولیـد مولد برق برای تامین گرمایش کشـت گلخانه ای، 
خـوراک واحـد پتروشـیمی و… مصـرف می شـود و در 
واقع 70 درصد سـبد انرژی کشـور را گاز طبیعی تشـکیل 
می دهـد.وی ادامـه داد: میـزان تعهـدات امسـال مـا در 
بخـش گازرسـانی، یـک هـزار و 100 کیلومتـر بـوده کـه 
تاکنـون 800 کیلومتـر از این تعهد اجرایی شـده اسـت و  
نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل 300 کیلومتر افزایش 
لولـه گـذاری را شـاهد هسـتیم و پیش بینـی می کنیـم 
امسـال بـا لولـه گـذاری حـدود 2 هـزار کیلومتـر رکـورد 

کشـوری را بشکنیم. مدیر عامل شـرکت ملی گاز استان 
کرمـان بـا اعـام ایـن خبر کـه در تمـام شهرسـتان های 
اسـتان پـروژه گازرسـانی داریـم و شهرسـتانی نیسـت 
کـه پـروژه گازرسـانی را نداشـته باشـد، بـه پروژه هـای 
قابـل افتتـاح در هفته دولت اشـاره کـرد و افـزود: پروژه 
گازرسـانی به 66 روسـتا را در این هفته خواهیم داشـت 
کـه بـا افتتـاح ایـن پروژه هـا،  6 هـزار و 500 خانـوار از 
نعمـت گاز برخـوردار خواهنـد شـد کـه در این راسـتا 55 

میلیـارد تومـان میـزان اعتبار هزینه شـده اسـت.
فـاح بـه صحبت هایـش اضافـه کـرد: مـا طبـق بخش 
نامـه هیـات دولت، حق تعطیلی هیچ پـروژه ای نداریم، 
اگـر مشـکلی وجـود دارد بایـد در معاونـت اسـتانداری 
مورد بررسـی و حل شـود. وی ادامه داد: در این شـرایط 
فعلی که مردم جنوب و شـرق با مشـکل اشـتغال روبرو 
هسـتند، از مسـئولین می خواهیم سـرمایه گذاران را به 
مناطـق جنـوب و شـرق سـوق دهنـد تا عاوه بر کشـت 

هـای گلخانـه ای شـاهد افزایش صنابع هم باشـیم.
در ادامـه فـاح می گوید: در مناطق گرمسـیر گازرسـانی 
شـده امـا متاسـفانه بـه دلیـل کمبـود مالـی از 60هـزار 
خانـوار فقط 20هزار مورد مشـترک شـده انـد، امیدواریم 
بـا کمـک مسـئولین، در رودبـار جنـوب و کهنـوج، لولـه 

کشـی گاز داخلـی انجام شـود.
مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان از پایلوت شدن شهرستان 

رایـن در زمینه حذف قبوض کاغـذی خبر داد.

معـــاون روابـــط کار اداره کل کار، تعـــاون و رفـــاه 
اجتماعـــی اســـتان کرمـــان ، از آغـــاز یـــک طـــرح 
خیرخواهانـــه بـــرای قشـــر کارگـــر خبـــر داد و 
گفـــت: طـــرح »هام«)هدیـــه لـــوازم ایمنـــی 
فـــردی( کـــه در ایـــن طـــرح لـــوازم ایمنـــی 
ــای  ــی مجموعه هـ ــط برخـ ــه توسـ ــردی کـ فـ
بـــزرگ تولیـــدی، معدنـــی و صنعتـــی، هدیـــه 
شـــده، در بیـــن کارگـــران ســـاختمانی کـــه در 
ـــع  ـــه توزی ـــورت هدی ـــه ص ـــتند، ب ـــن هس میادی

می شـــود.

ــگار  ــا خبرنـ ــو بـ ــاهی در گفت وگـ مریـــم آبشـ
ایســـنا منطقـــه کویـــر، از آغـــاز یـــک طـــرح 
خیرخواهانـــه بـــرای قشـــر کارگـــر خبـــر داد و 
گفـــت: طـــرح »هام«)هدیـــه لـــوازم ایمنـــی 
فـــردی( کـــه در ایـــن طـــرح لـــوازم ایمنـــی 
ــای  ــی مجموعه هـ ــط برخـ ــه توسـ ــردی کـ فـ
بـــزرگ تولیـــدی، معدنـــی و صنعتـــی، هدیـــه 
شـــده، در بیـــن کارگـــران ســـاختمانی کـــه در 
ـــع  ـــه توزی ـــورت هدی ـــه ص ـــتند، ب ـــن هس میادی

می شـــود.

وی بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب کـــه بـــه دنبـــال 
ایـــن هســـتیم محیـــط کار امـــن و ایمـــن 
بـــرای همـــه کارگـــران فراهـــم کنیـــم، ادامـــه 
ــه  ــی کـ ــه کارگرانـ ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ داد: بـ
به صـــورت روزمـــزد مشـــغول بـــه کار هســـتند، 
ایمنـــی  حفاظـــت  لـــوازم  تهیـــه  امـــکان 
ــت  ــن اسـ ــد و ممکـ ــود ندارنـ ــرای خـ کار بـ
ـــوازم  ـــن ل ـــک روز کار ای ـــر ی ـــه خاط ـــا ب کارفرم
ــرح  ــن طـ ــذا ایـ ــد لـ ــه نکنـ ــزات تهیـ و تجهیـ
ــطح  ــران در سـ ــی کارگـ ــاء ایمنـ ــرای ارتقـ بـ

ــم. ــد زدیـ ــتان کلیـ اسـ
معـــاون روابـــط کار اداره کل کار، تعـــاون و 
ــح  ــان تصریـ ــتان کرمـ ــی اسـ ــاه اجتماعـ رفـ
کـــرد: کارگـــر بایـــد ســـالم باشـــد تـــا بتوانـــد 

ــد. ــاش کنـ امرارمعـ
وی بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب کـــه ایـــن طـــرح 
ـــرد:  ـــار ک ـــت، اظه ـــده اس ـــاز ش ـــنجان آغ از رفس
ــهربابک،  ــد، شـ ــان، زرنـ ــرح در کرمـ ــن طـ ایـ
ســـیرجان، بافـــت، بـــم و در منطقـــه جنـــوب 
ـــد.  ـــد ش ـــرا خواه ـــک اج ـــده نزدی ـــتان در آین اس
ـــه  ـــر ب ـــزار کارگ ـــردن 2ه ـــس ک ـــاهی از ملب آبش
تجهیـــزات ایمنـــی فـــردی در ایـــن طـــرح در 
ـــاب  ـــه خط ـــر داد و در ادام ـــک خب ـــده نزدی آین
ـــد در  ـــر می توانن ـــراد خی ـــت: اف ـــن گف ـــه خیری ب
ـــرا بیـــکار شـــدن  ـــد زی ایـــن طـــرح مشـــارکت کنن
ــل  ــیب دیدگی در محـ ــل آسـ ــه دلیـ ــر بـ کارگـ
کار باعـــث ایجـــاد مشـــکاتی بـــرای کارگـــر و 

خانـــواده او خواهـــد کـــرد.

به همت شرکت گل گهر،ورزشگاه امام علی )ع( سیرجان بازسازی شد

مدیرعامل شرکت گاز استان:

در راستای ایمنی کارگران ساختمانی روزمزد؛

رنا
 ای

س:
عک

حال بد فرش کرمان 
در بازار جهانی

از  اســتان کرمــان  و کشــاورزی  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق  رییــس 
تولیدکننــدگان، صادرکننــدگان و فعــاالن صنایــع وابســته بــه فــرش قدردانــی کــرد 
و گفــت: ایــن افــراد بــا رویکــرد علمــی و تکیــه بــر ســنت هــای گذشــته در مســیر 
تولیــد فــرش هــای جهــان پســند حرکــت کننــد تــا برندهــای مشــهور دیگــری در 

ــود. ــاد ش ــان ایج ــرش کرم ــخ ف تاری
بــه گــزارش ایســنا منطقــه کویــر، ســیدمهدی طبیــب زاده بــا اشــاره بــه اینکــه فرش 
کرمــان از آن شــهرت جهانــی و برنــد برتــر بــودن خــود فاصلــه گرفتــه اســت، گفــت: 
ــا  ــی آن ب ــگاه اصل ــای فــرش کرمــان، بازگشــت دوران پرافتخــار و یافتــن جای احی
جدیــت از ســوی اتــاق کرمــان، شــرکت شــهرک هــای صنعتــی و همــه فعــاالن ایــن 

حــوزه دنبــال مــی شــود. 
ــی  ــوب و موفق ــیار خ ــینه بس ــان از پیش ــرش کرم ــه ف ــان اینک ــا بی ــب زاده ب طبی
برخــوردار اســت و در دیربــاز زبانــزد خــاص و عــام بــوده امــا متاســفانه ایــن جایــگاه 
ــزود:  ــتیم اف ــی آن هس ــگاه اصل ــت جای ــرای بازگش ــاش ب ــه و در ت ــت رفت از دس
امســال نیــز ماننــد دو ســال گذشــته غرفــه هــای فعــاالن فــرش و صنایــع دســتی 
کرمــان در نمایشــگاه بیــن المللــی تهــران، متمرکــز و ســاماندهی شــده اند و در دو 
ــه ارائــه زیباتــر  ــا غرفــه ســازی مناســب ب ســالن شــماره 8 و 9 ایــن نمایشــگاه ب
تولیــدات کرمــان پرداخته اند.رییــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی 
ــا  ــای ســنتی و ســاماندهی غرفه ه ــن نم ــر گرفت ــه داد: در نظ ــان ادام اســتان کرم
ــم در ســال  ــی داشــته کــه امیدواری ــدگان تاثیــر خوب در اســتقبال بیشــتر بازدیدکنن
هــای آینــده بــاز هــم کیفیــت، کمیــت، وســعت نمایشــگاه و زیباســازی غرفــه هــا 

را افزایــش دهیــم. 
طبیــب زاده تصریــح کــرد: کمیســیون گردشــگری و صنایــع دســتی اتــاق کرمــان در 
نظــر دارد در ســال جــاری بــه برنامــه هــای مختلــف از جملــه آمــوزش بازاریابــی، 
ــای  ــش ه ــا و دان ــت ه ــردن فعالی ــادی ک ــادی و اقتص ــای اقتص ــرح ه ــه ط تهی
ــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن  مــورد نیــاز فعــاالن ایــن حــوزه بپــردازد. رییــس ات
ــع  ــاالن صنای ــدگان و فع ــدگان، صادرکنن ــان از تولیدکنن ــتان کرم ــاورزی اس و کش
وابســته بــه فــرش قدردانــی کــرد و گفــت: ایــن افــراد بــا رویکــرد علمــی و تکیــه بــر 
ســنت هــای گذشــته در مســیر تولیــد فــرش هــای جهــان پســند حرکــت کننــد تــا 

برندهــای مشــهور دیگــری در تاریــخ فــرش کرمــان ایجــاد شــود.

سرپرستان خانوارخانه دار می شوند
در طرح »اقدام ملی مسکن« تسهیالت ۱۸ درصد برای صاحبان زمین در نظر گرفته شده

ــرد:  ــام ک ــان اع ــتان کرم ــکن اس ــاد مس ــرکل بنی مدی
ــا  ــه ت ــی ک ــد مســکن و سرپرســت خانوارهای ــراد فاق اف
بــه حــال از خدمــات دولــت در زمینــه مســکن اســتفاده 
ــکن  ــی مس ــرح مل ــامانه ط ــد در س ــد می توانن نکرده ان

ــام کننــد.  ثبــت ن
ــی  ــاره »طــرح اقــدام مل ــژاد درب ــر ســلطانی ن ــی اکب عل
مســکن« هــم توضیــح داد: از آنجایــی کــه کرمــان 
ــل  ــال تکمی ــده، در ح ــکن ش ــی مس ــرح مل ــوت ط پایل
ــدازی ســامانه ایــن طــرح هســتیم. ایــن  ــد راه ان فرآین
طــرح بــا توافــق بنیــاد مســکن و وزارت راه و شهرســازی 
در حــال انجــام اســت. بــرای کل کشــور، 400هــزار واحــد 
پیــش بینــی شــده کــه 100هــزار مــورد آن بایــد توســط 

ــاد مســکن ســاخته شــود. بنی
رونــد توضیحــی ایــن طــرح بــر ایــن اســت: بــه افــرادی 
ــاخت  ــرای س ــهیاتی ب ــتند،  تس ــن هس ــه دارای زمی ک
ــد  ــن ندارن ــه زمی ــم ک ــرادی ه ــود، اف ــه داده می ش خان
و یــا قصــد ســاخت خانــه، فرضــا بــر روی خانــه پــدری 
ــاد  ــود.مدیرکل بنی ــی ش ــک م ــم کم ــد ه ــود را  دارن خ
مســکن اســتان کرمــان اضافــه کــرد: افــراد فاقد مســکن 
ــه حــال از خدمــات  ــا ب ــه ت ــی ک و سرپرســت خانوارهای
دولــت در زمینــه مســکن اســتفاده نکرده انــد مــی 
تواننــد در ســامانه طــرح اقــدام ملــی مســکن ثبــت نــام 

کننــد.
ســلطانی علــی رغــم ســوال خبرنــگاران مبنــی بــر ایــن 
ــام در  ــت ن ــرای ثب ــات نســبی ب ــد اطاع ــردم بای ــه م ک
ــد روز  ــرد: در چن ــام ک ــند، اع ــته باش ــرح داش ــن ط ای
ــام مــردم در ســامانه، اطاعــات  ــت ن ــده پــس از ثب آین
ــار،قرار  ــت انتش ــگاران جه ــار خبرن ــتری را در اختی بیش

ــم. مــی دهی

بنیــاد  در جمــع خبرنــگاران گفــت:  نــژاد  ســلطانی 
ــی،  ــتی، مهندس ــات معیش ــره ای از خدم ــکن زنجی مس
بهداشــتی بــرای شــهرهای زیــر 25هــزار نفــر اســت، در 
اســتان مــا عــاوه بــر روســتاها، 50 شــهر زیــر 25هــزار 
نفــر هــم شــامل ایــن آمــار مــی شــود. دامنــه فعالیــت 
ــاد مســکن، مســکن روســتاها هســتند و 40درصــد  بنی
اســتان کرمــان را روســتاها تشــکیل داده انــد، ایــن عــدد 
ــش  ــای افزای ــه معن ــت و ب ــر اس ــوری باالت ــرم کش از ن
جامــع هــدف بنیــاد اســت. اســتان کرمــان دارای 5هــزار 
و 800 روســتا اســت کــه 3هــزار مــورد آن بــاالی 20 
خانــوار دارنــد و در واقــع معیشــت اســتان بــه ایــن افــراد 

ــه شــده اســت. دوخت

۱5هزار واحد برای جنوب کرمان
ــان  ــتان کرم ــوب اس ــه داد: در جن ــژاد ادام ــلطانی ن س
ــر  ــزار نف ــر 25ه ــهرهای زی ــد در ش ــزار واح ــرای 15ه ب
ــار شــده و  ــن اعتب ــن بخــش روســتایی، تامی و همچنی
ــا شــرایط مختلــف، تســهیات 40 میلیونــی  ــه افــراد ب ب
بــا کارمــزد 4درصــدی بــرای ســاخت مســکن داده 

می شــود.
ــد  ــوری مانن ــووالن کش ــفر مس ــس از س ــزود: پ وی اف
دکتــر نوبخت)رییــس ســابق ســازمان برنامــه بودجــه( 
10 هــزار واحــد بــرای ســاخت در جنــوب کرمــان منعقــد 
ــل  ــا کام ــادی از آن ه ــداد زی ــه حــال تع ــا ب ــه ت شــد ک
شــده و تــا آخــر شــهریور 500واحــد تکمیــل مــی شــود.

ــاز در  ــد ف ــوادث چن ــش ح ــلطانی در بخ ــه س ــه گفت ب
ــه  ــده و ب ــام ش ــی از آن تم ــه بخش ــوده ک ــال کار ب ح
ــا  ــرای خانه ه ــکن ب ــاد مس ــه بنی ــعه ای ک ــل توس دلی
ــزار  ــه 15ه ــر گرفت ــده در نظ ــارت دی ــای خس و محل ه

ــت. ــل اس ــال تکمی ــد آن در ح واح

احداث خانه مقاوم در حد 64درصد
ــد  ــد 64درص ــت بدانی ــرد: الزم اس ــه ک ــلطانی اضاف س
واحدهایــی کــه تــا بــه حــال در روســتاهای زلزلــه دیــده 
احــداث شــده انــد، مقــاوم بــوده و بــا احتمــال اضافــه 
شــدن 15هــزار واحددیگــر، ایــن درصــد افزایــش پیــدا 

مــی کنــد.
مدیــرکل بنیــاد مســکن درخصــوص معیــن بــودن کرمــان 
ــه االن در  ــا ب ــرد: ت ــام ک ــه، اع ــرای شهرســتان حمیدی ب
شهرســتان حمیدیــه، 2هــزار واحــد از واحدهــای خســارت 
دیــده تکمیــل شــده و کرمــان اولیــن اســتانی بــود کــه بــه 
تعهــد خــود عمــل کــرد، امیدواریــم تــا 3مــاه دیگــر فــاز 
بعــدی ایــن پــروژه یعنــی حــدود 700واحــد نیــز کامــل 

شــود کــه ایــن موضــوع بــه اعتبــار وابســته اســت.

برنامه هفته دولت
ــرح  ــروژه ط ــت 500پ ــه دول ــلطانی در هفت ــه س ــه گفت ب
ــره  ــاح و به ــان افتت ــارد توم ــار 600میلی ــه اعتب ــادی ب ه

ــود. ــی ش ــرداری م ب

راضیه زنگی آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن
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 بنیـاد مسـکن زنجیـره ای از خدمـات معیشـتی، 
مهندسـی، بهداشـتی برای شـهرهای زیـر 25هزار 
نفـر اسـت، در اسـتان مـا عالوه بـر روسـتاها، 5۰ 
شـهر زیـر 25هـزار نفر هـم شـامل این آمـار می 
شـود. دامنـه فعالیـت بنیـاد مسـکن، مسـکن 
اسـتان کرمـان  4۰درصـد  و  هسـتند  روسـتاها 
را روسـتاها تشـکیل داده انـد، ایـن عـدد از نـرم 
کشـوری باالتر اسـت و به معنـای افزایش جامع 
هدف بنیاد اسـت. اسـتان کرمـان دارای 5هزار و 
۸۰۰ روسـتا اسـت کـه 3هزار مـورد آن بـاالی 2۰ 
خانـوار دارنـد و در واقع معیشـت اسـتان به این 

افـراد دوخته شـده اسـت.


