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مدیـر مـس منطقـه کرمـان تاکیـد کـرد: 
80 درصـد ذخایـر مـس در اسـتان کرمـان 
اسـت کـه بیـش از 50 درصـد از آ ن هـم در 

سرچشـمه هسـت.
مدیـرکل  بـا  دیـدار  در  حسـنی  محمـد 
و  معـدن  وزارت صنعـت،  عمومـی  روابـط 
تجـارت افزود: 8500 نفر به صورت مسـتقیم 
و 7500 نفـر به صـورت پیمانـکاری در مـس 
منطقـه کرمان مشـغول به فعالیت هسـتند 
و کار چندیـن هـزار نفـر هم غیرمسـتقیم با 
مجموعـه مـس منطقـه کرمان ارتبـاط دارد.
بـه تشـریح فعالیت هـای  ادامـه  وی در 
مـس منطقـه کرمـان و طرح های در دسـت 

اجـرا در ایـن مجموعـه پرداخـت.
در ایـن دیدار رئیس مرکـز روابط عمومی 
وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت نیـز گفت: 

وزارت  عالـی  مقـام  شـریعتمداری  دکتـر 
گسـترش  بـر  تجـارت  و  معـدن  صنعـت، 
بـزرگ  شـرکت های  محصـوالت  صـادرات 
اولویت هـای  از  را  صـادرات  و  تأکیددارنـد 

تولیـد می داننـد رونـق 
فـرزاد خلفـی خاطرنشـان کـرد: اقدامـات 
و  صـادرات  تولیـد،  حـوزه  در  انجام شـده 
انجـام مسـئولیت های اجتماعـی از سـوی 
ایـن مجموعـه  بایـد در جامعـه دیـده شـود 
ایـن  اقدامـات  از  همـه  کـه  به گونـه ای 
مجموعـه و تأثیـری کـه در منطقه می گذارد 

گردنـد. آگاه 
وی بـا تشـریح راه هـای نویـن ارتباطی و 
بـا تأکیـد بـر اسـتفاده از روش هـای جدیـد 
در امـر اطالع رسـانی بیان کـرد: ظرفیت های 
خوبـی بـرای اطالع رسـانی داریـم و اینکـه 

پاسـخگوی  نکنیـم  اکتفـا  خبـر  بـه  تنهـا 
نیازهـای امـروز نیسـت.

کوتـاه  کارهـای  بایـد  کـرد:  عنـوان  وی 
ویدیوهـای  سـاخت  تأثیرگـذار همچـون  و 
کوتـاه و سـایر اقـالم تصویـری و صوتـی بـا 
اسـتفاده از ظرفیـت شـبکه های اجتماعی را 

در دسـتور کار قـرار دهیـم. 
وی اضافـه کـرد: توسـعه صـادرات، ایجاد 
اشـتغال کـه از نیازهـای امـروز جامعـه مـا 
هسـت را در پـی دارد. رئیـس مرکـز روابـط 
صنعـت،  وزارت  اطالع رسـانی  و  عمومـی 
معـدن و تجـارت، امـروز در سـفر بـه کرمان 
منطقـه  مـس  مدیـر  حسـنی  محمـد  بـا 
کرمـان، سـید علـی میرافضلـی مدیـر روابط 
عمومـی و جمـع از مدیـران ایـن مجموعـه 

دیـدار و گفت وگـو کـرد.

مدیر مس منطقه کرمان:

8500 نفر به صورت مستقیم در مس منطقه کرمان 
مشغول به کار هستند

صدای تاک از تغییر فرمانداران استان کرمان گزارش می دهد

فرمان در دست سرپرستان
3

مدیرکل آموزش وپرورش استان کرمان در گفت وگو با صدای تاک مطرح کرد:

نمی گذاریم پدرخوانده ها تصمیم بگیرند
مدیرکل آموزش و پروش انتشار گسترده خبر تنبیه بدنی دانش آموزان را با برخی توقع های سیاسی مرتبط می داند

جانشـین فرمانـده انتظامی اسـتان کرمان با 
اشـاره به کشـف 57۱ میلیارد لایر کاالی قاچاق 
طـی سـال جـاری در اسـتان کرمان گفـت: این 
آمـار نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبـل ۳۲ 

درصـد افزایـش یافته اسـت.
ناصـر فرشـید در کمیسـیون برنامـه ریـزی، 
هماهنگـی و نظـارت بـر مبـارزه بـا قاچـاق کاال 
و ارز  در سـالن پیامبر اعظم اسـتانداری کرمان 
اظهار داشـت: با توجه به دسـتوری که از سـوی 
مقـام معظـم رهبری برای مبارزه بـا قاچاق کاال 
و اهمیـت دادن بـه تولید داخلـی و ایرانی داده 
شـد، برخـورد بـا پدیـده کاالی قاچاق در دسـتور 
کار فرماتدهـی انتظامـی اسـتان قـرار گرفـت. 
وی افـزود: طـی ۹ ماهه سـال جاری در اسـتان 

کرمـان 57۱ میلیـارد لایر کاالی قاچـاق کشـف 
شـده اسـت کـه نسـبت بـه دوره مشـابه سـال 
قبـل ۳۲ درصـد افزایـش یافتـه اسـت. فرشـید 
تصریـح کـرد: در تجهیـزات دریافـت از ماهـواره 
چهـار درصـد، تجهیـزات پزشـکی ۱7۶ درصـد، 
وسـایط نقلیـه ۳۶ درصـد، میـراث فرهنگـی و 
عتیقـه 5۱ درصـد، سـیگار ۱۲ درصـد و سـوخت 
قاچـاق ۳7 درصـد، دام قاچـاق ۱۶۹ درصـد، دارو 
لـوازم  درصـد،   5۴۶ خشـکبار  درصـدی،   ۱۳۴
صوتـی و تصویـری 5۶ درصـد و مـواد محترقـه 
57۹ درصد کشـفیات افزایش یافته اسـت. وی 
عنـوان کرد: طی ۹ ماهه سـال جـاری با کاهش 
کشـف قاچـاق کاالهـای ماننـد برنـج و لـوازم 

آرایشـی و بهداشـتی روبـه رو بـوده ایـم. 

رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان:

خشک شدن باغات کرمان پدیده 
ریزگردها را در پی  دارد

رئیـس مجمـع نماینـدگان اسـتان کرمان 
در مجلـس شـورای اسـالمی گفـت: خشـک 
شـدن باغـات کرمـان پدیـده ریزگردهـا را در 
پـی  دارد و محیـط زیسـت بایـد بـرای حفـظ 
باغات پسـته شـمال این اسـتان اقـدام کند.
حسـین امیـری در گفـت و گـو بـا ایرنـا 
افـزود: در نشسـتی کـه بـا مسـئوالن محیـط 
ورود  درخواسـت  داشـتیم  کشـور  زیسـت 
باغـات پسـته  بـرای حفـظ  زیسـت  محیـط 

شـمال اسـتان کرمـان مطـرح شـد.
نماینـده مردم زرنـد و کوهبنان در مجلس 
شـورای اسـالمی تاکید کرد: با خشـک شـدن 
باغـات پسـته نـه تنهـا منابـع درآمـدی مردم 
از بین می  رود بلکه خشـک شـدن بزرگترین 
جنگل مصنوعی دنیا در شـمال استان کرمان 
موجـب بـروز ریزگردهـا مـی  شـود. وی اظهار 

کـرد: همچنیـن در ایـن نشسـت موضوع آب 
شـیرین کـن هـا بـرای باغـات، انتقـال درون 
حـوزه آب و بحـث انتقـال حوزه بـه حوزه آب 

مورد بررسـی قـرار گرفت.
اینکـه  بـه  توجـه  بـا  داد:  ادامـه  وی 
زیـاد  آزاد  آبهـای  از  کرمـان  اسـتان  فاصلـه 
اسـت و رودخانـه آزاد منتهـی بـه دریـا نیـز 
و  تیالپیـا  ماهـی  پـرورش  موضـوع  نـدارد، 
برداشـت ممنوعیت آن در شـمال اسـتان نیز 
مـورد بحـث قـرار گرفـت. حـدود ۲5 درصـد 
باغـات کشـور در اسـتان کرمـان قـرار دارد و 
محصوالتـی نظیـر پسـته، خرمـا و مرکبات از 
ایـن باغ ها برداشـت می شـود. در پی تغییر 
اقلیـم آب و هوایـی و کاهـش میزان نزوالت 
جـوی، بـاغ هـای کرمـان در معـرض خشـک 

شـدن قـرار گرفتـه انـد.

جانشین فرمانده انتظامی کرمان:

کشف کاالی قاچاق در کرمان ۳۲ درصد 
افزایش یافته است
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از  یکـی  قاسـم آبادی  ابولـی  احسـان 
مسـافران کرمانی سـفر بی بازگشـت سانچی 
بـود کـه در کنـار همکارانـش جـان خـود را 

اسـت. ازدسـت داده 
ابولـی  احسـان  ایسـنا  گـزارش  بـه 
قاسـم آبادی افسـر دوم نفت کـش سـانچی 
اهـل کرمـان و متولد سـال 5۹ بوده اسـت.

وی ۱۶ سـال بـا شـرکت ملـی نفت کـش 
همـکاری داشـته و علی رغـم پایـان دوران 
بـه  می توانسـته  کـه  دریـا  در  تعهـدش 
بخـش سـتادی ملحق شـود، بـه کار خود در 

اسـت. داده  ادامـه  نفت کـش 
مدیـر شـرکت ملـی پخـش فرآورده هـای 
نفتـی منطقـه کرمـان بـرای عـرض تسـلیت 

بـه خانـواده ایشـان صبـح امـروز در منـزل 
پـدری احسـان ابولـی حضـور یافـت.

مراسـم ترحیـم احسـان ابولـی قاسـمی 
امـروز سـه شـنبه از سـاعت ۲ تـا ۴ بعـداز 
بحرالعلـوم  خیابـان  باهنـر  درشـهرک  ظهـر 
مسـجد خاتـم االنبیـا کرمـان برگـزار خواهد 

 . شد

درگذشت 
شهادت گونه احسان 
ابولی قاسمی 
شهروند کرمانی در 
فاجعه سانچی

سیاست در هفته ای که گذشت

ایران عزادار خدمه سانچی

خبـر درگذشـت خدمـه نفتکـش سـانچی مهمتریـن و 
در عیـن حـال دردناک تریـن خبـر روزهـای گذشـته بـود. 
نفتکـش ایرانـی حامـل ۱۳۶ هـزار تـن میعانـات گازی 
صادراتـی ایـران بـه کـره جنوبـی عصـر شـانزدهم دی ماه 
پـس از برخـورد یـک کشـتی بـاری بـا آن، طعمـه حریـق 
شـد. کشـتی فلـه بـر هنگ کنگـی به نـام »کریسـتال« با 
مالکیت یک شـرکت لجسـتیکی در اسـتان »جه جیانگ« 
چیـن حـاوی ۶۴ هـزار تـن غلـه بـود کـه از آمریـکا بـه 
مقصـد اسـتان »گوانگ دونگ« در جنـوب چین می رفت 
و در بیـن راه بـه کشـتی نفتکـش »سـانچی« بـا مالکیت 
شـرکت »برایـت« از جمهوری اسـالمی ایران برخـورد کرد.
ایـن حادثـه سـبب انفجـار و آتـش سـوزی در کشـتی 
نفتکـش شـد کـه از ۳۲ نفـر سرنشـین آن تاکنـون پیکـر 
سـه نفـر پیدا شـده اما از سرنوشـت ۲۹ نفـر دیگر اطالعی 
در دسـت نیسـت. کشـتی بـاری چینـی که حامـل غالت 
آمریکایـی بـود، آسـیب جزیـی دیـد و ۲۱ خدمـه آن کـه 

همگـی اتبـاع چیـن هسـتند، نجـات یافتـه اند.

روحانی: در تریبون های مقدس 
دقیق تر حرف بزنیم

رئیس جمهـور تأکیـد کـرد: امـروز در منطقـه شـاهد 
بودیـد گروه هایـی کـه بـه جنایـات پرداختنـد از بمـب و 
موشـک و اینترنـت و فضـای مجـازی اسـتفاده کردنـد. 
آن هـا که خاورمیانه را به آشـوب کشـیدند کسـانی بودند 
که در فهم درسـت از مسـائل اجتماعی عقب ماندند و از 

فّنـاوری هـم بـرای انحـراف جامعـه اسـتفاده کردند.
حجت االسـالم حسـن روحانـی گفـت: پیـروزی برجام 
یـوم  الـی  دارد  دائمـی  آثـار  برجـام  اسـت،  همیشـگی 
القیامـه. مـا در طـول ایـن دو سـال یعنـی از ۲۶ دی ۹۴ 
کـه برجـام اجرایـی شـد در این مـدت درآمد نفتـی ما دو 

برابر شـده اسـت.
وی افـزود: صدهـا مورد سـرمایه گذاری خارجی آوردیم 
کـه تبدیل شـده به کارخانـه و بنگاه اقتصادی. چه کسـی 
توانسـت بـرای ایـران موفقیـت بـه دسـت آورد به جز علم 
حقـوق و علـم سیاسـت، اینکـه می گویـم علـوم انسـانی 
سـرلوحه علـوم و پیشـرفت اسـت بـرای همیـن اسـت. 
دیپلمات هـای مـا قـراردادی نوشـتند، قراردادی اسـت که 
آقـای ترامـپ مـدام بـاال و پائین مـی رود تـا آن را به هم 
بزنـد کـه ایـن به معنـای پیـروزی حقـوق بـر دیکتاتوری 
از سـخنانش  اسـت.  رئیس جمهـور در بخـش دیگـری 
گفت: هرکسـی می آید خیابان یا خس و خاشـاک اسـت 
یـا گوسـاله و اشـغال اسـت؟ چـرا بـه مـردم بی احترامـی 
می کنیـم. همـه را بـه یـک چـوب نرانیـم. دقیـق حـرف 
بزنیـم. مخصوصـًا در تریبون هـای مقـدس دقیق تـر حرف 
بزنیـم. اگـر روزی ارزش هـای دینـی مـا در نـزد جوان هـا 
یـک  گفـت:  وی  هسـتیم.  مقصـر  مـا  شـود  کم رنـگ 
عـده ای بـرای اعتـراض بـه خیابـان آمدند و عـده ای دیگر 
سوءاسـتفاده کردنـد ایـن در همه جـای دنیا وجـود دارد. 
فـردا در لنـدن و نیویـورک اگـر تظاهراتـی شـود عـده ای 
می آینـد و شیشـه ها را می شـکنند. نبایـد همـه را بـا یک 
بایـد به خصـوص در تریبون هـای مقـدس  چوب برانیـم؛ 

دقیق تـر حـرف بزنیـم.

چمران به جای قالیباف به افشاگری 
نجفی پاسخ داد

 مهـدی چمـران کـه ۱۱ سـال از ۱۲ سـالی کـه قالیباف 
شـهردار تهـران بـوده، رئیس شـورای شـهر بوده اسـت، در 
واکنـش به گـزارش دیروز نجفـی درباره عملکـرد قالیباف 

گفـت: »ایـن گزارش سـیاه نمایی بوده اسـت و باید ثابت 
شود.«

کـه  تهـران  شـهردار  نجفـی  محمدعلـی  گـزارش 
سـاله   ۱۲ دوران  در  بـزرگ  تخلفـات  بـروز  نشـان دهنده 
شـهرداری قالیبـاف بـود سـؤاالت زیـادی بـه وجـود آورد 
مثل اینکـه اعضـای شـورای شـهر سـابق چقدر بـه یکی از 
وظایـف اصلی شـان کـه نظارت بـر عملکرد شـهرداری بود 
عمـل کرده انـد کـه چنیـن تخلفاتـی اتفـاق افتاده اسـت. 
مهـدی چمـران کـه فقـط یـک سـال از زمـان شـهرداری 
قالیبـاف رئیـس شـورای شـهر نبـوده، گزینه خوبـی برای 
جـواب دادن بـه ایـن سـؤال اسـت امـا او گـزارش نجفـی 
را یـک سـیاه نمایـی بـزرگ می خوانـد و می گویـد: »آقای 
نجفـی خودشـان ۶ سـال در شـورای شـهر بوده انـد و از 
نزدیـک دیده انـد کـه حسابرسـان همـه اسـناد مالـی را 

می کننـد.« بررسـی 
او بـا اعـالم اینکه از گزارش نجفـی جاخورده و ناراحت 
شـده اسـت، گفت: »ادعاهایی که ایشـان علیه مسـئوالن 
گذشـته مطـرح کرده اند باید اثبات شـود. ادعـای خیانت 
و فسـاد چیز کوچکی نیسـت کـه بتوان به راحتـی از کنار 
آن هـا گذشـت؛ بنابراین مـن تقاضا دارم کـه این حرف ها 

شود.« ثابت 

چمـران بـا اشـاره بـه اینکـه شـهرداری حتـی قبـل از 
دولـت، سیسـتم بودجه نقدی و غیر نقـدی را راه انداخته 
بـود، گفـت: »آقـای نجفـی اعـالم کرده انـد کـه بودجـه 
شـهرداری به صـورت دیمـی اختصـاص پیـدا می کـرده و 
خـرج می شـده اسـت درحالی کـه چنیـن چیـزی نبـوده و 

همه چیـز روشـن و شـفاف اسـت.«
قالیبـاف  خـود  و  سـابق  شـهرداری  معاونـان  از  او 
خواسـت که بـرای اعـاده حیثیتشـان شفاف سـازی کنند 
و گفـت: »ازآنجایی کـه تهمت هـای بزرگـی بـه ایـن افـراد 
نسـبت داده شـده مـن خواهـش می کنـم کـه آن هـا در 
هـر عرصـه ای کـه می تواننـد توضیـح بدهنـد تـا اتفاقات 
شـفاف بشـود. مثـاًل اینکـه می گوینـد چندیـن هـزار نفـر 
حسابرسـی  حسـاب ها  درصـد   50 یـا  استخدام شـده اند 

نشـده اسـت بایـد اثبـات شـود.«

طرح نظام انتخاباتی آماده ورود به 
صحن مجلس

رییس کمیسـیون شـوراهای مجلس شـورای اسـالمی 
کـه چنـدی پیـش بـه دولـت اعـالم کـرده بـود کـه تنهـا 
یـک مـاه بـرای ارائه الیحه نظـام جامـع انتخابات فرصت 
دارد و در غیـر ایـن صـورت خـود مجلـس دسـت بـکار 
تهیـه طرحـی بـه همیـن منظـور می شـود، در گفتگـو بـا 
خبرآنالیـن گفـت: کمیسـیون شـوراها گروه هایـی را برای 
تدوین این طرح تشـکیل داده اسـت. در این کمیسـیون 
گروهـی را امـور بـه اصـالح قانـون شـوراها کردیـم کـه 
کارهـای آن در حـال انجـام اسـت و کارگروه هـای دیگری 
را کـه خـودم مسـئولیت آن را بـر عهـده دارم بـرای قانـون 
اصـالح انتخابـات مجلـس و ریاسـت جمهـوری تشـکیل 
دادیـم کـه با نـگاه به سیاسـت های ابالغی مقـام معظم 

رهبـری مـواد طـرح را تدویـن کردیم.
کولیونـد در خصـوص فرصـت یک ماهـه ای هـم که به 
دولـت داده بـود تـا این الیحه را بـرای تصویب به مجلس 
ارائـه کنـد گفت: مـا دیگر منتظر الیحـه نمی مانیم. چون 
از سـوی دولـت قبـاًل به مـا اعالم کرده بودنـد که الیحه را 

بـه مجلس خواهیم فرسـتاد اما تا اآلن هم نفرسـتادند.
وی افـزود: موضوعـات مربـوط بـه تاییـد صالحیت هـا 
نیـز از مـوارد خاصـی اسـت کـه در قانـون جدیـد اصـالح 

شـد. خواهد 

توضیحات آیت هللا هاشمی شاهرودی 
درباره سفرش به آلمان و تحرکات 

عناصر سلطنت طلب

رییـس مجمع تشـخیص مصلحت نظـام بابیان اینکه 
بـه دلیـل ایجـاد اختالف نظـر در بیـن پزشـکان معالجـم 
مجبـور شـدم بـرای ادامه درمان به آلمان بـروم، گفت: ما 
اصـرار کردیـم کـه پروتکل درمانـی هر چه سـریع تر آماده 

شـود تـا ما ادامـه معالجـات را در ایران پیگیـری کنیم.
آیت اهلل محمود هاشـمی شـاهرودی در نشست خبری 
امـروز خـود بـا اشـاره بـه اینکـه یک سـال اسـت مبتالبه 
مشـکلی در روده شـده بـودم، اظهـار کرد: بعـد از مدت ها 
مشـخص شـد کـه غـده در روده بـزرگ اسـت بنابرایـن به 
اطبـا مراجعـه کـردم البتـه دوسـتان اصـرار می کردنـد که 
بـرای معالجـه بـه خـارج از کشـور بـروم کـه مـن قبـول 
نکـردم.  وی افـزود: مـن در مشـهد و تهـران بـه دکتـر 
مراجعـه کـردم و در بیمارسـتان ساسـان دو عمل جراحی 
داشـتم کـه بعـد از مدتـی مشـکل دیگـری در کلیـه چپ 
مـن ایجـاد شـد کـه پزشـکان بـر سـر معالجـه مـن دچار 
از آن هـا بـر عمـل جراحـی  اختالف نظـر شـدند. برخـی 
اصـرار داشـتند و برخـی اعتقـاد بـه جراحـی نداشـتند اما 
باالخـره غـده دوم کـه بزرگ شـده بـود مجبور شـدم عمل 
کنـم و ایـن عمـل را در بیمارسـتان ساسـان انجـام دادم.
رییـس مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام ادامـه داد: 
همیـن اختالف نظرهـای پزشـکان موجـب شـد کـه هـم 
بسـتگان و هـم پزشـکان اصـرار کننـد کـه معالجـه را در 
خـارج از کشـور دنبـال کنـم کـه بـه همین دلیـل مدارک 
پزشـکی بـه خـارج از کشـور فرسـتاده شـد البتـه ایـن 
مـدارک بـه مراکـز درمانی که متخصصان ایرانی تأسـیس 
کـرده بودنـد ارائـه شـد و آنجـا مطـرح کردنـد بـا توجه به 
ایـن اختالف نظرهـا بایـد بـرای ادامـه معالجـه بـه خارج 

از کشـور بـروم.
سـفر  بنابرایـن  اینکـه  بابیـان  شـاهرودی  هاشـمی 
مختصـر، غیررسـمی، معمولـی و بدون سـروصدا داشـتم 
تـا ایـن اختالف نظرها حل شـود، گفت: پزشـکان بررسـی 
کردنـد و برخـی اقدامـات آنجـا را قبـول نداشـتند مثـل 
عمـل سـوم. وی بابیـان اینکـه در آلمـان پزشـکان یـک 
عفونـت کشـف کردنـد کـه در ایـران کشـف نشـده بـود، 
اظهـار کـرد: مـا اصـرار داشـتیم پروتـکل درمانی سـریع تر 
نوشـته شـود تـا ادامـه معالجـه در ایـران انجـام شـود 
زیـرا باقـی مانـدن در آلمـان ضرورتـی نداشـت. در آلمـان 
گفتنـد اگـر درمـان در آنجـا انجـام نمی شـد عفونـت بـه 
خـون می رسـید و راه عالجـی نبـود. البتـه در آلمـان هـم 
مـا نـزد پزشـکان خودمـان مثل دکتـر نجابت و سـمیعی 
بودیم. بیمارسـتان دکتر سـمیعی مخصوص عمل مغز و 
اعصـاب اسـت اما بخشـی هم بـرای امراض داخلـی دارد 
کـه آن هـا لطف کردنـد و من نزد پزشـکان خودمان بودم.
شـاهرودی بـا تقدیر از همـکاری و هماهنگی دولت و 
پلیـس آلمـان در رابطـه بـا تحرکات عناصر سـلطنت طلب 
و معانـد، افـزود: پـس از پایـان سـیر درمانـی عفونـت و 
بـرای رفـع آثـار داروهـای آنتی بیوتیـک کـه نیازمنـد طی 
دوره زمانـی چندهفتـه ای بود، با نظر پزشـکان برای ادامه 

ایـن رونـد درمانـی به کشـور مراجعـه کردیم.

دفتر رییس جمهور: انتساب جمله ای به 
رئیس جمهور درباره امام زمان )عج(، 

کذب محض است
برخـی  بـه  واکنـش  در  رییـس  جمهـور  دفتـر 
رییـس  سـخنرانی  پیرامـون  کـذب  حاشیه سـازی های 

 جمهـور در دیـدار وزیر و مسـئوالن وزارت امـور اقتصادی 
بـه  ایـن جملـه ای  انتسـاب  و دارایـی، ضمـن تکذیـب 
رییس جمهـور دربـاره امـام زمـان )عـج( تأکیـد کـرد: باور 
و اعتقـاد بـه عصمـت انبیـاء و ائمـه معصومیـن )ع( از 

اسـت. تشـیع  مسـلمات قطعـی 
در بخشـی از ایـن بیانیـه آمـده اسـت: در پـی برخـی 
محتـرم  ریاسـت  سـخنرانی  پیرامـون  حاشیه سـازی ها 
جمهـوری در دیـدار وزیـر و معاونان وزارت امـور اقتصادی 
اطـالع  بـه   )۹۶ سـال  دی مـاه   ۱8 )مـورخ  دارایـی  و 
می رسـاند: مطالبـی همچـون »قابل نقد بـودن معصومین 
علیهم السـالم« کـه بـا تقطیع و تحریـف هدفمند جمالت 
رئیس جمهـور، ابتدائـًا از سـوی یـک چهـره سیاسـی بیان 
موضع گیـری  و  قضـاوت  زمینه   سـاز  متأسـفانه  و  شـد 
گروهی از رسـانه ها، اشـخاص و برخی تشـکل های حوزوی 
گردیـد؛ کامـاًل کذب اسـت و ازجمله، به هیچ عنـوان عبارت 

»امـام زمـان )عـج( هـم قابـل نقـد اسـت« نـه در سـخنان 
ایشـان وجـود داشـته و نـه از آن قابل اسـتنباط می   باشـد. 
بدیهی اسـت باور و اعتقاد به عصمت انبیاء و معصومین 
علیهم السـالم از مسـلمات قطعـی مذهـب تشـیع اسـت.

میرسلیم: موافق فیلتر تلگرام بودم
عضـو حـزب موتلفه اسـالمی بابیان این که صداوسـیما 
برخالف نظر بعضی ها در اتفاقات اخیر بسـیار خوب عمل 
کـرده اسـت، گفـت: مـن موافق فیلتـر تلگرام بـودم چراکه 
مـا نمی توانیـم اجـازه دهیم هـر کس هر غلطی خواسـت 
در ایـن کشـور بکنـد. مصطفـی میرسـلیم در گفت وگـو بـا 

جمـاران، در مـورد نوع مواجهه صداوسـیما بـا ناآرامی های 
اخیـر کشـور گفـت: صداوسـیما در این مورد بسـیار خوب 
کارکـرد برخـالف نظـر خیلی هـا صداوسـیما در ایـن وقایع 
خدمـت ارزنده ای کرده اسـت؛ آنچـه خدمت نکرد و خیانت 
کـرد فضـای مجازی بود. متأسـفانه از تلگرام سوءاسـتفاده 
کردنـد و شـبکه آمـد نیـوز کـه وابسـته بـه منافقیـن بـود 
خیلـی خیانـت کـرد. وی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه 
آیـا موافـق فیلتـر تلگـرام هسـتید، اظهـار کـرد: بلـه ما که 
نمی توانیـم آزاد بگذاریـم هرکسـی هـر غلطی خواسـت در 
ایـن کشـور بکنـد؛ می گوینـد کسـب وکار مـردم با مشـکل 
پیام رسـان  خودمـان  مـا  درحالی کـه  می شـود،  مواجـه 
ملی مـان را راه می اندازیـم، خـوب هـم هسـت و مـردم 
می توانند از آن طریق کارشـان را ادامه دهند. میرسـلیم در 
مـورد برخـورد و مواجـه نظام بـا این اتفاقات بیان داشـت: 
ناگزیـر در چنیـن اتفاقاتی این چیزهـا پیش می آید. وقتی 
یـک بلبشـو به ایـن عظمت در کشـور رخ می دهـد که 70، 
80 شـهر را درگیـر می کنـد و عـده بسـیار زیـادی را ملتهب 
می کند. طبیعی اسـت که دسـتگاه قضایی نیـز عاملین را 
دسـتگیر کنـد و بـه پرونده ها رسـیدگی کند. ممکن اسـت 
ایـن رسـیدگی یک مقـدار طول بکشـد. قاعدتًا باید سـریع 

برخـورد کننـد تـا متوجه شـوند که ریشـه ها کجاسـت.
وی در مورد منشـأ اعتراضات گفت: من فکر می کنم تا 
حـاال مقدار زیادی ریشـه های این التهاب ها مشخص شـده 
و بـه زودی اعـالم خواهـد شـد. ریشـه اصلـی آن خارجـی 

اسـت امـا از ایادی داخلـی هم اسـتفاده کرده اند.
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یکـی از نماینـدگان اسـتان در مجلـس 
کـه در رابطـه بـا اظهار نظرهایـش پیرامون 
شـرکت مـس شـهرت خاصـی دارد در زمان 
انتخـاب اعضـای هیات مدیره این شـرکت 

دسـت بـه اقـدام عجیبی زده اسـت.
شـهرهای  نماینـدگان  کـه  حالـی  در 
مقاطـع  چنیـن  در  مجلـس  در  مختلـف 

از  نیروهایـی  کننـد  مـی  سـعی  زمانـی 
حـوزه انتخابـی خـود را وارد هیـات مدیـره 
نماینـده  ایـن  کننـد،  مختلـف  نهادهـای 
بـا  رابطـه  بـا مخالفـت شـدید در  کرمـان 
انتخـاب گزینـه هـای کرمانـی در هیـات 
مدیـره شـرکت ملـی مـس، تـالش فراوانی 
بـرای انتخـاب یکـی از افـراد غیـر کرمانـی 

اسـت.  نمـوده  آذربایجـان  اسـتان  از  و 
از  پـس  کرمانـی  نماینـده  ایـن  احتمـاال 
عـدم موفقیـت در اجـرای ایده هـای خـود 
در شـرکت مـس دسـت بـه این اقـدام زده 
اسـت کـه حتـی بـا تعجـب اهالـی شـهر 
آذری کشـور پیرامـون ایـن اقـدام نماینده 

کرمـان همـراه شـده اسـت.

تالش یکی از 
نمایندگان استان 
برای حذف گزینه های 
بومی شرکت ملی 
مس ایران

فرمانـداران کرمـان بـدون هیـچ ضرب آهنگ مشـخصی 
یکـی بعـد از دیگری جای خود را به سرپرسـتان فرمانداری 

می دهند.
ریاسـت جمهـوری و  انتخابـات  از  هشـت مـاه پـس 
و  تغییـر  بـازار  انتخابـات،  در  روحانـی  حسـن  پیـروزی 
تحـوالت اگرچـه داغ نیسـت امـا بی رونـق هـم نیسـت.
ایـن روزهـا می توان اخبـار انتصاب فرمانـداران را بیش 

از روزهـای دیگر در رسـانه ها مشـاهده کرد.
آخریـن آن هـا نیـز تغییـر فرمانـداران شهرسـتان راور 
و کوهبنـان بـود. فرمانـدار کوهبنـان بـارأی شـورای شـهر 
مجـاور خـود زرنـد به عنـوان شـهردار برگزیـده اسـت و بعد 
از فرمانـداری درصورتی کـه حکمش توسـط اسـتاندار امضا 

شـود بایـد بـه شـهرداری زرند بـرود.
پیش ازایـن نیـز محمـد حجتـی پـور فرمانـدار عنبرآبـاد 
از سـمت خـود برکنـار شـد و جایگزیـن حسـین صادقـی 

فرمانـدار منوجـان شـد.
در عنبرآبـاد هـم نـادر مالیـی تصـدی فرمانـداری را بـر 

عهـده گرفـت.
در شهرسـتان بم نیز مدتی قبل رضا اشـک فرماندار ین 
شـهر از سـمت خود برکنار و هادی شهسـوار پور جایگزین 

وی شد.
در رفسـنجان نیـز علیاراسـکندری و حمیـد مالنـوری 
جـای خـود را بـا یکدیگـر عـوض کردنـد و اسـکندری بـه 
فرمانـداری رفسـنجان رفـت و مالنـوری جایگزیـن وی در 
اداره کل سیاسـی اسـتانداری کرمـان شـد. موضوعـی کـه 
ظاهـرًا دلخوری مشـاور رفسـنجانی اسـتاندار کرمان یعنی 
شـیخ علی هاشـمیان را در پی داشـت و حتی در مراسـم 

معارفـه فرمانـدار جدیـد شـرکت نکرد.
در کرمان نیز درسـت زمانی که شـورای شهر علی بابائی 
را در سـمت خـود به عنـوان شـهردار ابقـا نکـرد اسـتاندار با 
امضـای حکمـی وی را فرمانـداری کرمـان فرسـتاد. همان 
زمـان عـده ای این رفتـار را یک رفتـار تالفی جویانه قلمداد 
کردنـد. بعدها فرشـید فـالح مدیـرکل وقت دفتر اسـتاندار 
از تـالش بـرای ابقـای بابایی سـخن بـه میـان آورده بود و 
انتصـاب بابایی به عنـوان فرماندار را مصـداق زدی ضربتی، 

ضربتـی نـوش کن دانسـته بود.
انتصاب ها چه روالی دارد؟

کشـور  وزیـر  توسـط  شهرسـتان  هـر  فرمانـدار  حکـم 
امضـا می شـود. اسـتاندار امـا این اختیـار را دارد کـه برای 
سرپرسـت فرمانـداری حکـم صـادر کند تا زمانـی که حکم 
فرمانـداری توسـط وزیـر کشـور امضا شـود. پـس از صدور 
حکم سرپرسـتی پرونـده گزینه فرمانداری به وزارت کشـور 
ارسـال می شـود. آن گونـه کـه وزیـر کشـور چنـدی قبـل به 
رسـانه ها گفـت در پرونـده هر گزینه فرمانـداری ۳ نفر باید 
نظر بدهند. اگر هر ۳ گزینه نظر مسـاعدی داشـته باشـند 
وزیـر کشـور حکـم گزینـه فرمانـداری را امضـا می کنـد. 
معـاون سیاسـی، معـاون امنیتـی و مدیـرکل حراسـت ۳ 
نفـری هسـتند کـه باید صالحیـت گزینه پیشـنهادی را در 

حوزه هـای ذی ربـط خـود امضـا کنند.
کـه  بـود  گفتـه  اخیـرًا  نیـز  کشـور  وزارت  سـخنگوی 
»جابجایـی فرمانـداران خیلـی وقـت اسـت شـروع و حکم 

تعـداد زیـادی از آن هـا هـم صادرشـده اسـت«

نحوه انتخاب گزینه های فرمانداری
اگرچـه انتخاب فرمانداران در حیطه اختیارات اسـتاندار 
حامـی  سیاسـی  جریانـات  نظـرات  معمـواًل  امـا  اسـت، 
دولـت، نماینـدگان مجلـس و ائمه جمعه نیـز در انتخاب 

فرمانـداران هـم مـالک عمل اسـت.
بـه گفته منابع مطلع انتخاب فرمانـداران در دوره جدید 
بیـش از آنکـه با نظرات حامیان دولت هماهنگ باشـد، با 

منویات نمایندگان مجلس هماهنگ اسـت.
بعضـی تغییرات نیز صرفـًا در جهت راضی نگاه داشـتن 

فرمانـدار اسـت و منطق اسـتواری نیز ندارد.
منابـع مطلـع در شهرسـتان ها معتقدنـد کـه در برخـی 
مـوارد دولـت برخالف نظر حامیـان خود فرمانـداران موفق 
را برکنـار کـرده اسـت. آن هـا بـرای به عنوان مثـال فرمانـدار 
بـم را مثـال می زنند. گفته می شـود علی رغـم دفاع محکم 
حامیـان دولـت و سـتادهای روحانـی رضـا اشـک فرماندار 
بـم از سـمت خـود برکنـار شـده اسـت. گفته شـده ایـن 
برکنـاری بـرای تأمیـن نظر نماینده شهرسـتان بوده اسـت.

یـک فعـال سیاسـی کـه درخواسـت نامش فاش شـود 
دریکـی از شهرسـتان هایی کـه فرمانـدار آن تغییـر کـرده 
اسـت می گویـد: آقـای روحانی در اوایـل دوره جدید گفتند 
کـه عـده ای از مدیـران پاشـنه های خـود را ور نکشـیدند. 
بااین حال شـاهد هسـتیم که فرمانداران پاشـنه ور کشـیده 
و هماهنـگ بـا دولـت را بـه خاطـر آنچـه تعامـل نامیـده 
می شـود را عـزل می کننـد و کسـانی را جایگزیـن می کنند 
کـه خط وربط سیاسـی آن هـا از حیث هماهنگـی با دولت 

مشـخص نیست.
ایـن فعـال سیاسـی در ادامـه تأکیـد می کنـد: رفتـن 
حسـن و آمـدن حسـین مهـم نیسـت. مهم این اسـت که 

مدیـران منصوب شـده بـا دولـت هماهنـگ باشـند.
اسـت  مشـخص  یک چیـز  نیسـت  و  هسـت  هرچـه 
دسـت  در  اسـتان  شهرسـتان های  برخـی  فرمـان  کـه 
سرپرست هاسـت. حـاال بایـد منتظـر بـود و دیـد کـه آیـا 
مدیـران شهرسـتانی تـوان تحقـق بخشـیدن به شـعارهای 

دولـت رادارنـد یـا نـه؟

صدای تاک از تغییر فرمانداران استان کرمان گزارش می دهد

فرمان در دست سرپرستان

علی بابایی/فرماندار کرمان

علی زهرودی/فرماندار انار

هادی شهسوارپور/فرماندار بم

حسین ساالری/فرماندار کوهبنان

علیار اسکندری/فرماندار رفسنجان

مالک اژدری/فرماندار راور

نادر مالیی/فرماندار عنبرآباد

محمد حجتی/فرماندار منوجان

اراء  برابـر  بدینوسـیله  امالکـی  کـه  در اجـرای  مـواد مذکـور 
هیاتهـای  حـل اختـالف  موضـوع قانـون تعییـن تكلیـف وضعیت 
ثبتـي اراضـي و سـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد 
ثبتـي  ناحیـه  دو شهرسـتان کرمـان  تقاضـای ثبـت انهـا پذیرفته و 
ادامـه عملیـات ثبتـی انهـا مطابـق قانـون مذکـور تجویـز گردیـده 
اسـت  بـه ترتیـب شـماره پـالک فرعـی از اصلـی  و بخـش محل  
وقـوع  ملـک و مشـخصات مالـک یـا مالكیـن ) متقاضیـان ثبت ( 
واقـع در بخشـهای  ) 2- 3 -28 (  ثبتـی شهرسـتان کرمـان  بشـرح 
ذیـل اگهـی  میشـود تـا  در صورتـي کـه  شـخص  یـا اشـخاصی  
نسـبت بـه صدور سـند مالكیـت متقاضیان اعتراضي داشـته باشـند 
بتواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـي بـه مـدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت 
بـه  را  دادخواسـت خـود  اعتـراض،  تسـلیم  تاریـخ  از  مـاه  یـک 
مراجـع قضایـي تقدیـم نمایند.بدیهـي اسـت در صـورت انقضاي 
سـند  مقـررات  طبـق  اعتـراض  وصـول  عـدم  و  مذکـور  مـدت 
مالكیـت صـادر خواهـد شد.شـایان ذکـر اسـت صـدور و تسـلیم 
سـند مالكیـت بـر اسـاس قانـون مذکـور مانـع مراجـع متضـرر بـه 

دادگاه نخواهـد بـود .
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 2 کرمان

11281  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده از  809  فرعـی از 
3968  اصلـی –  اقـای  حسـین رجبعلـی زاده  فرسـنگی  فرزنـد  
اکبـر  بـه شناسـنامه شـماره  40  صـادره از  کرمان  در ششـدانگ  
یكبـاب  خانـه  بـه مسـاحت 330/20  متـر مربـع  بـه ادرس کرمان  
سراسـیاب  کوچـه ده  بـاال غربـی  5 خریـداری  از محـل مالكیت  

حسـین  رجبعلـی  زاده  فرسـنگی   -  ردیـف  00843 
15016  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده از  899 فرعـی از 
3968  اصلـی –  اقـای  محمـد رضـا قطـب الدینـی فرزنـد  علی به 
شناسـنامه شـماره  2457  صادره از  کرمان  در ششـدانگ  یكباب  

خانـه  بـه مسـاحت 223  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  خیابـان  
سـرباز  خیابـان  شـهید  قدوسـی  کوچـه  32 خریـداری  از محـل 

مالكیـت  جمشـید  عیـش  ابـادی   -  ردیـف  0067
15074  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده از  899 فرعـی از 
3968  اصلـی –  اقـای  یحیـی فـالح  اللـه زاری فرزند  عیسـی  به 
شناسـنامه شـماره  9 صـادره از  بردسـیر  در ششـدانگ  یكبـاب  
خانـه  بـه مسـاحت 293/10 متـر مربع  بـه ادرس کرمـان  بزرگراه  
امـام ) ره (  بلـوار  تـره  بـار کوچـه  باب الحوائـج  )ع(  خریداری  

از محـل مالكیـت  حمیـده  اسـتوار  -  ردیـف  2356
15269  فرعـی از 3968  اصلـی مجزی شـده از  840 فرعی مكرر 
از 3968  اصلـی –  خانـم فاطمـه سـاعدی  بنجار  فرزند  عباسـعلی  
بـه شناسـنامه شـماره  1045  صـادره از  زاهـدان  در ششـدانگ  
یكبـاب  خانـه  بـه مسـاحت 148/60 متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  
خیابـان  شـهید  مغفـوری  کوچه  19 خریـداری  از محل مالكیت  

بنیـاد مسـتضعفان  و جانبـازان  -  ردیـف  0065
15303  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده از  899  فرعـی  از 
3968  اصلـی –  اقـای  غالمرضـا  عـرب ابـادی   فرزنـد  حسـین 
بـه شناسـنامه شـماره  1876  صـادره از  کرمـان نسـبت بـه  موازی 
چهـار دانـگ  مشـاع  و خانـم زهـرا  عـرب ابـادی  فرزنـد  غظنفر  
بـه شناسـنامه شـماره 25 صـادره از  ماهـان  نسـبت بـه  مـوازی دو  
دانگ مشـاع  از  ششـدانگ  یكباب  خانه  به مسـاحت  210  متر 
مربـع  بـه ادرس کرمان  شـهرک  امام  حسـن  )ع(  بعـد از  معاینه 
فنـی کوچـه  سـوم  کوچـه  زینبیـه )س(  خریـداری  از محـل 
مالكیـت  حمیـده  اسـتوار سـیرجانی  -  ردیفهـای 0763  و 0764

15396  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده از  724  فرعـی  از 
3968  اصلـی –  اقـای  محمـد  مقیمـی نـژاد   فرزنـد مهـدی  بـه 
شناسـنامه شـماره  27  صـادره از  کرمـان  در ششـدانگ  یكبـاب  
خانـه  مشـتمل  بـر طبقـه  فوقانـی  بـه مسـاحت  219/89 متـر مربع  

بـه ادرس کرمـان  سراسـیاب  فرسـنگی   شـهید  مغفـوری  20   
خریـداری  از محـل مالكیـت  مهـدی  مقیمـی  نـژاد   -  ردیـف  

0622
281  فرعـی از 4221  اصلـی  –  اقـای  سـید  مجیـد  حسـینی  
بلبلوئی   فرزند  سـید ماشـااهلل  به شناسـنامه شـماره  307 صادره از  
ماهـان  در ششـدانگ  یكبـاب  مغـازه  مشـتمل  بـر طبقـه  فوقانـی  
بـه مسـاحت  54/80  متـر مربع  بـه ادرس کرمان  خیابان قدوسـی  
جنـب  کوچـه 29  خریـداری  از محـل مالكیـت  ماشـااهلل ثمـره  

هدایـت زاده  -  ردیـف  0733
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 3 کرمان

8706   فرعـی از  1783   اصلـی –  اقـای  محمـد زنگـی ابـادی  
فرزنـد  صفـر  بـه شناسـنامه شـماره   629   صـادره از  کرمـان 
نسـبت بـه  مـوازی چهار دانگ مشـاع  و خانم زهرا ثمـره  صنعتی 
هوتكـی   فرزنـد  رضـای علـی  بـه شناسـنامه شـماره 56 صـادره 
از  کرمـان  نسـبت بـه  مـوازی دو  دانـگ مشـاع   از ششـدانگ  
یكبـاب  خانـه  بـه  مسـاحت  288  متـر مربع  که مـوازی  104/09 
متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در 
اجـاره  نامبـرده  قـرار دارد بـه ادرس کرمـان  خیابـان  24  اذر  
کوچـه 46  پـالک  22 خریـداری از محـل مالكیـت  محمـد علی 

غفـوری   - ردیـف هـای   1035 و  0175
19489  فرعـی از  1783   اصلـی –  خانـم بتـول کاربخش راوری 
فرزنـد  جـواد  بـه شناسـنامه شـماره   210  صـادره از  راور  در  
ششـدانگ  یكبـاب  خانـه  بـه  مسـاحت  375/85  متـر مربـع  کـه 
مـوازی  135/84  متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا 
متعلـق بوقـف و در اجـاره  نامبـرده  قـرار دارد بـه ادرس کرمـان  
خیابـان  جهـاد  خیابـان  یاسـین  کوچـه  8  خریـداری از محـل 

مالكیـت  عبـداهلل عـدل اسـفندیاری  - ردیـف  2096
23128  فرعـی از  2787   اصلـی –  اقـای  فـرزاد  ذکاوتـی یـاور  

فرزنـد  حبیـب اهلل  به شناسـنامه شـماره   2026  صـادره از  کرمان   
در  ششـدانگ  یكبـاب  انبـار   بـه  مسـاحت   182/36  متـر مربـع  
بـه ادرس کرمـان  خیابـان  بهـزاد  نبـش  کوچـه  5  خریـداری از 

محـل مالكیـت  حسـین  بانـک  توکلـی   - ردیـف  0325
122  فرعـی از 2977  اصلـی  مجـزی  شـده از 4  فرعـی   از  
2977   اصلـی –  اقـای  حمیـد رضـا  خواجـه   فرزنـد  نعمـت الـه  
بـه شناسـنامه شـماره   110  صـادره از  کرمـان   در  ششـدانگ  
یكبـاب  خانـه   به  مسـاحت   310/42  متـر مربع  به ادرس کرمان  
خیابـان  خرمشـهر  5  پـالک  33  خریـداری از محـل مالكیـت  

عبـاس  اژدری   - ردیـف 0417
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 28 کرمان

6  فرعـی از  443   اصلـی –  خانـم  زهـرا پهلوانـی نـژاد   فرزنـد  
علـی اکبـر  بـه شناسـنامه شـماره  564  صـادره از  کرمـان  در 
ششـدانگ  یكبـاب  خانـه  بـه مسـاحت   678/50  متـر مربـع  بـه 
ادرس  کرمـان  رایـن خیابان  شـریعتی کوچـه   افضلی ) نوذری ( 
کوچه  اول  سـمت  راسـت  خریداری از محل مالكیت  مرتضی 

قانـع  میـر حسـینی   - ردیـف  02152
3  فرعـی از  965   اصلـی –  اقـای قاسـم ابراهیمـی  فرزند  حسـین  
بـه شناسـنامه شـماره  3 صـادره از  رایـن  در ششـدانگ  یكبـاب  
خانـه  بـه مسـاحت   344  متـر مربـع  بـه ادرس  کرمـان  رایـن 
خیابان  17  شـهریور  کوچه  شـهید  روحی  درب  چهارم  سـمت  
چـپ خریـداری از محل مالكیـت  علی  مهدوی  - ردیف  0978  

م/الف 1053
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رییس اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه دو شهرستان کرمان   
 محمود مهدی زاده  

آگهی مرحله سی و دوم سال 1396) منطقه دو کرمان (
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه دو شهرستان کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

)) آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي (( 



 ســال اول، شــماره 30
شـنــبـــــه ســـه   
1396 مــاه  دی   26  
ــرق ــه جنوب ش  هفته نام

4
سخنگوی کمیسـیون تلفیق بابیان اینکه حدود 
7۱ هـزار پـروژه عمرانـی داریـم کـه ۶5 هـزار پـروژه 
اسـتانی و ۶ هـزار پـروژه ملی هسـتند، تصریح کرد: 
بـرای اتمـام این ها نیاز به 500 هـزار میلیارد تومان 
اسـت کـه مـا بـا عملکـرد مالی کـه داریم ۲5 سـال 
طـول می کشـد این پروژه ها تمام شـود. بـه گزارش 
ایلنـا، علی اصغـر یوسـف نـژاد در رابطه بـا مصوبات 

جلسـه کمیسیون تلفیق گفت: امروز مصوبه خوبی 
راجـع به اسـتفاده از بخش غیردولتـی، خصوصی و 
تعاونی هـا بـرای اتمـام و انجام پروژه هـای عمرانی 
داشـتیم. سخنگوی کمیسـیون تلفیق بابیان اینکه 
حـدود 7۱ هـزار پـروژه عمرانـی داریـم کـه ۶5 هـزار 
پروژه اسـتانی و ۶ هزار پروژه ملی هسـتند، تصریح 
کـرد: بـرای اتمـام این هـا نیاز بـه 500 هـزار میلیارد 

تومـان اسـت کـه ما با عملکـرد مالی کـه داریم ۲5 
سـال طول می کشـد ایـن پروژه هـا تمام شـود. وی 
ادامـه داد: ۱۴ هـزار پـروژه نیمـه کاره یـا بـه اتمـام 
نرسـیده توسـط دولـت شناسایی شـده و از مجلـس 
مجـوز خواسـتند که با اسـتفاده از بخش خصوصی 
و تعاونی هـا به صـورت مشـارکتی روی این  پروژه ها 

تمرکـز کننـد تا به اتمام برسـد.

وام ازدواج در 
سال آینده
 ۱۵ میلیون تومان 
و بازپرداخت آن
 ۵ ساله است

»بچه هـای خاتـم« اصطالحـی کـه علی اکبـر مشـرفی 
عضـو شـورای شـهر کرمـان بـرای نـام بـردن از قـرارگاه 
شـهری  پروژه هـای  پیمانـکار  خاتم االنبیـا  سـازندگی 
اسـتفاده می کند، در نشسـت عمومی شـورای شهر کرمان 
مناقشـه سـاز شـد. آنجـا کـه علـی بهرامـی نایـب رییس 
شـورا ایـن نـوع بیـان را بـرای یـک شـرکت پیمانـکاری، 

کـرد. توصیـف  جانب دارانـه  و  تبعیض آمیـز 
بـه گـزارش گفتارنـو، نائـب رئیـس شـورای شـهر بـا 
اشـاره به جلسـات مشـترک با قـرارگاه خاتـم  در خصوص 
پروژه هـا گفـت: در آن نشسـت تأکیـد شـد تقاطـع غیـر 
هم سـطح بولـوار کشـاورز شـروع نشـود زیـرا بـار مالـی 
بـر شـهرداری می افزایـد و مـا تـوان پرداخـت ایـن پـول 
را نداریـم و پل هـا اولویـت اآلن مـردم این شـهر نیسـت. 
قـرار بـود اول پل هـای دیگـر تمـام شـود و بعـد پل هـای 

بعـدی شـروع شـود.
علـی بهرامـی بابیـان این کـه روزی کـه مـا بـا خاتـم 
صحبـت کردیـم هنـوز شـمع ها، اجرانشـده بـود، افـزود: 
در آن جلسـه تأکیـد شـد تقاطـع غیرهمسـطح چهـارراه 
امیرکبیـر جـزو اولویت هـای شـورا و شـهرداری نیسـت و 

ضرورتـی نـدارد.
بهرامـی افـزود: سـاخت این پل قـرار اسـت ۹0 میلیارد 
تومـان بـه بدهی هایـی ایـن شـهرداری بیفزایـد و هیـچ 
مشـکلی هـم از مشـکالت ایـن شـهر حـل نکنـد. منافـع 
ایـن پـل قـرار اسـت به چـه کسـی برسـد درحالی که همه 
کارشناسـان بـر ایـن باورنـد پـل تقاطـع کشـاورز هیـچ 

ترافیکـی را حـل نخواهـد کـرد.
 او ادامـه داد: مـردم ایـن شـهر بـه خاطـر چهارتـا پـل، 
بیچـاره شـدند و خواهـش مـن ایـن اسـت نگذاریـم یک 

پـروژه بـدون هدف شـروع گـردد.
مشـرفی در واکنـش بـه ایـن اظهـارات گفـت: تـا آنجا 
کـه مـن در جریانـم و »بچه های خاتم« خودشـان گفتند؛ 
تعـداد زیـادی از شـمع های پل زده شـده اسـت؛ یعنی آن 
بخـش از کارهـای پـل کـه زیرزمیـن اسـت، انجام شـده 
اسـت. از طـرف دیگـر شـما اسـتحضار داریـد پرداخـت 
ایـن پـل 50 درصـد زمیـن اسـت و 50 درصـد پـول. زمان 
پرداخـت 50 درصـد پـول بعـد از یک سـال تنفـس و پس 
از نشسـتن صورت وضعیـت نهایـی در حسـاب شـهرداری 
خواهـد بـود؛ یعنـی کاری که امـروز دارد انجام می شـود، 
دوسـال ونیم آینـده پولـش پرداخـت می شـود و فشـاری 

به شـهرداری نخواهـد آورد.
چـرا  شـما  گفـت:  مشـرفی  بـه  واکنـش  در  بهرامـی 
بچه هـای  بگوییـد  نبایـد  خاتـم؟  بچه هـای  می گوییـد 
اواًل  اسـت.  شـهرداری  پیمانـکار  خاتـم  قـرارگاه  خاتـم! 
کـه بچـه نیسـتند ثانیـًا کـه چـرا بـه پیمانـکار سـیدی 

سـیدی؟! بچه هـای  نمی  گوییـد 
مشـرفی بـا بیـان اینکـه بحـث جانبـی نکنیـد گفـت: 
اساسـًا پلـی کـه بـر روی کمربندی تهران اسـت در تقاطع 
امیرکبیـر هسـت در طـرح جامـع ترافیـک هم دیده شـده 

است.
بهرامی در پاسـخ به مشـرفی گفت: اگر شما صمیمیت 
داریـد امـا به هرحال قـرارگاه خاتم پیمانکار ماسـت. لطفًا 
بـه بچه هـای مـردم کـه در شـهرک های صنعتـی و برخی 
مناطـق کرمـان کـه بـدون آسـفالت و امکانـات مناسـب 

زندگـی می گذراننـد هم اشـاره کنید.
مشـرفی در پاسـخ گفت: من صمیمیت خاصی ندارم. 
این یـک لفـظ اسـت. چـون شـرکتی هسـتم همیشـه از 
اصطـالح »بچه هـا« اسـتفاده می کنـم. همـه پیمانـکاران 

بـرای مـا محترم هسـتند.
این کـه صحبت هایـی کـه می کنیـد  بابیـان  مشـرفی 
مقـداری بامطالعـه بیش تـر انجـام شـود، ادامـه داد: اآلن 
مقـدار زیادی کار زیرزمین انجام شـده اسـت، چطور کار را 
تعطیـل کنیـم؟ این پـروژه قـرارداد دارد. اصاًل قـراردادش 
بد!اصاًل شـمر این قرارداد را بسـته اسـت! ایـن چه حرفی 
اسـت که شـما می زنید؟ مگـر پیمانکار به زور آمـده پروژه 

گرفته اسـت؟
بـه  انتقـادی  هیـچ  مـن  گفـت:  پاسـخ  در  بهرامـی 
قـرارگاه خاتـم به عنـوان پیمانـکار نـدارم. مـن می گویـم 
هیچ وقـت  پسـماند!  پیمانـکار  می گوییـم  همیشـه  مـا 
نمی گوییـم بچه هـای پسـماند! مـا بایـد رعایـت انصـاف 

را داشـته باشـیم.
مشـرفی پاسـخ داد: ایـن اصطـالح مـن اسـت. مـن 
ممکـن اسـت بگویـم بچه هـای پسـماند. مـا ظلـم نبایـد 
بکنیـم بایـد منطقـی برخـورد کنیـم. قـرارداد بسته شـده 

اسـت و هیـچ فشـاری روی شـهرداری نمی آيـد.
بهرامـی پاسـخ داد: ایـن پـل تمام می شـود، پل بعدی 

شـروع می شـود. مـا تـا ابد با ایـن وضعیـت بدهکاریم.
شکل و نوع تقاطع بسیار مهم است

رئیـس گـروه معمـاری و شهرسـازی در ایـن خصوص 
گفـت: پـل تقاطـع امیرکبیـر در طـرح تفضیلـی منظـور 
شـده اسـت منتها شـکل و نوع تقاطع بسـیار مهم اسـت 
به عنوان مثـال در سـه راه شـرف آباد خاتم االنبیـا طرح داده 
امـا بـا آن مخالـف هسـتیم زیرا حجم سـنگینی اسـت و 
مـا می توانیـم یـک تقاطع سـاده تر هـم در ایـن بخش از 

شـهر داشـته باشیم.
رامیـن ارجمنـد کرمانـی بابیـان این کـه مـا در تقاطـع 
کشـاورز نیـاز بـه تقاطـع غیر هم سـطح داشـته ایم افزود: 
ولـی ایـن نـوع سـازه می توانسـت در زمان قبـل از قرارداد 

موردبررسـی بیش تـری قـرار بگیرد.
ارجمنـد کرمانـی ادامـه داد: نـوع تقاطـع مهم اسـت و 
عمده تریـن موضوعـی وجـود دارد این اسـت کـه ترافیک 
اصلـی در محـور بلـوار جمهـوری اسـت؛ امـا به واسـطه 
چپ گردهـا مـا بـاز چراغ هـای قرمـز را خواهیـم داشـت. 
می توانسـتیم بـا یـک زیرگـذر سـاده کـه بلـوار جمهـوری 
آزاد شـود، کار را انجـام دهیـم و درواقـع فکـر می کنم در 
خصـوص ایـن پل در یک عمـل انجام شـده قرارگرفته ایم.
مشـرفی در واکنـش بـه اظهـارات ارجمنـد کرمانـی، 
بابیـان اینکـه پـل شـرف آباد در این دوره از شـورای شـهر 
بازنگـری نشـده اسـت، بیـان کـرد: اآلن مقدار زیـادی کار 
پـل چهـارراه امیرکبیـر انجام شـده، ایـن نـوع پل سـازی 
دیـدگاه شـورای قبـل بـوده و ممکن اسـت شـورای پنجم 

نـگاه دیگـری بـه پل سـازی داشـته باشـد.

مشـرفی ادامـه داد: می شـد بـا یـک پـل خاکـی و یک 
ورودی  چـون  مـا  ولـی  کـرد  را جمـع  کار  چراغ راهنمـا 
شـهر بـوده اسـت، می خواسـتیم یـک کار زیبا که سـمبل 

کرمـان باشـد، انجام شـود.
در  جهـان  شـهرهای  پل هـای  برخـی  داد:  ادامـه  وی 
پل هـا  همیـن  بـا  و  می شـوند  چـاپ  کارت پسـتال ها 

شـده اند. معـروف 
مشـرفی افـزود: این صحبـت که اآلن پل هـا را متوقف 
فرشـاد!  آقـای  اسـت.  کارشناسـی  غیـر  خیلـی  کنیـم 
می توانیـد پل هـا را به یـک خبره بدهید کارشناسـی کند!
فرشـاد در پاسـخ گفـت: ایـن موضـوع، در دسـتور کار 
جلسـه نبـود و فی البداهـه مطـرح شـد و مـن معتقـدم 
موافـق و مخالـف صحبت کنند تا شـهردار توضیحاتشـان 
را بدهنـد. مـن نظـر خاصـی ندارم. نظـر کارشناسـان باید 

شـود. لحاظ 
مردم را ندیدید

بهرامـی در واکنـش بـه اظهارات مشـرفی گفـت: اینکه 
کارت پسـتال،  یـک  در  پـل  یـک  بـا  بگوییـم  بخواهیـم 
کرمـان را مطـرح کنیم بایـد همه جوانب پل سـازی دیده 
شـود، در شـهرهای دنیا کار اصولی انجام شـده اسـت اما 
در پل هـای کرمـان، مـردم را ندیدیـد و مـردم کرمـان تنها 

بخشـی هسـتند کـه در سـاخت پل هـا دیـده نشـده اند.
او بابیـان این کـه پذیرفتنـی نیسـت کـه اسـتناد شـما 
کارت پسـتال باشـد، گفـت: امـروز اگر بخواهیـم هر کاری 

انجـام دهیـم می گوینـد از بابـت پل هـا بدهکاریـم.
بهرامـی گفـت: بـه آقـای عالـم زاده گفتـم پل سـیدی 
دارد کشـته می دهـد، گفـت بـه خاتـم بدهکاریـم. گفتـم 
هفتـه فرهنگـی می خواهیم گفتم؛ این شـهر تماشـاخانه 
می خواهـد گفتنـد بـه خاتـم بدهکاریـم. ایـن بدهـکار 
بـودن بـه خاتم تا ده سـال آینده ادامـه دارد. مردم کرمان 
تـا ده سـال آینـده بایـد پـول پل هایـی را بدهنـد که هیچ 

دردی از آن هـا دوا نمی کنـد.

مشـرفی در واکنـش بـه اظهـارات بهرامـی گفـت: مـن 
نگفتـم بـا پـل می خواهیـم کرمـان را مطـرح کنیم گفتم 
پـل هـم می تواند چنین نقشـی داشـته باشـد. شـما نگاه 

انتخاباتـی و تبلیغاتـی دارید.
در خصـوص  ادامـه گفـت:  در  زاده  ماه بانـو معصـوم 
پروژه هـا طـرح تفضیلـی داشـتیم و جلسـات بسـیاری 
بـرای سـاخت ایـن پل هـا برگـزار شـد و مشـاور کار انجام 
داده و نظرهـا گرفته شـده اسـت. همچنیـن تمـام ایـن 

طرح هـا پیوسـت فرهنگـی و اجتماعـی دارد.
منصـور ایران منـش هـم عنـوان کـرد: هنـوز پل هـای 
زیـادی بایـد اجرا شـوند امـا فعـاًل قراردادهای بسته شـده 

بایـد اجرا شـوند.
زمـان  آن  در  تقاطـع   تعـدادی  گفـت:  هـم  کامیـاب 
شروع شـده و بـه ایـن جمع بندی رسـیدیم کـه مجوزهای 
اسـاس  کاربـر  درهرصـورت  و  گرفته شـده  هـم  قانونـی 
ضوابـط قانونـی انجام شـده اسـت. طـرح برخـی مسـائل 
در شـرایط فعلـی فقـط منجـر بـه کـدورت بیـن اعضـای 

می شـود. شـورا 
شـهردار کرمـان اظهار کـرد: موضوع پل هـا و پروژه ها دو 
وجهـه دارد، یـک موضـوع فرهنگـی ایـن پروژه هاسـت که 
متأسـفانه روایت هـای مختلفی در خصوص روند سـاخت 

پل هـا وجـود دارد و بایـد شفاف سـازی صـورت گیرد.
عالـم زاده بـا تأکیـد بـر اینکـه هزینـه سـاخت پل هـا 
کامـاًل بـر عهـده شـهرداری اسـت، ادامـه داد: ایـن را باید 
بدانیـم قـرارگاه خاتـم بـرای بـر عهـده گرفتـن پروژه ها به 
اصـرار بـه کرمـان آمـده اسـت و خاتم االنبیا هـم پذیرفته 
کـه بـه چـه شـکلی هزینه هـا را دریافـت کنـد و اینکـه 
تاکنـون شـهرداری به تعهدات مالـی در خصوص پروژه ها 

عمل نکـرده اسـت.
خصـوص  در  برنامـه  یـک  در  تـا  داد  پیشـنهاد  وی 
پروژه هـای در حـال اجـرا در سـطح شـهر شفاف سـازی 
برسـانیم. بـه اطـالع همـه مـردم  را  کنیـم و روال کار 

کمک استاندار قوت قلب شهرداری است
عالـم زاده گفـت: اسـتاندار کرمـان در بخـش سـاخت 
پل هـا تالش جدی داشـتند و حتی سـعی کردند بخشـی 
از کار را از روال دولتی انجام دهند و به شـهرداری کمک 

. کنند
اسـتاندار هـر جـا کـه می تواننـد دارند کمـک می دهند 
و ایـن کمـک قـوت قلبـی اسـت کـه شـهرداری بتواند از 

پـس مشـکالت بربیاید.
فرشـاد بـا تائید نظر شـهردار مبنـی بر اطالع رسـانی به 
مـردم عنوان کرد: جلسـه ای مسـئولین و مدیران مسـکن 
زمیـن  آزادسـازی  بـرای  محیط زیسـت  و  شهرسـازی  و 
محیط زیسـت داشـتیم کـه بـا محوریـت اسـتانداری و با 
دسـتور اسـتاندار موضـوع حـل شـد و گـواه روشـنی بـر 

همراهـی اسـتاندار بـا ایـن پروژه هاسـت.
یـک  طـی  شـفاف  به صـورت  بایـد  کـرد:  اضافـه  وی 
جلسـه گـزارش کاملـی را از پروژه هـای در حـال اجـرای 

سـطح شـهر بـه گروه هـای مختلـف مـردم ارائـه داد.
وی همچنیـن گفـت: در برنامـه ای کـه بـرای پرداخـت 
هزینـه پروژه هـا بـه خاتم االنبیـاء داشـتیم قـرار شـد تـا 
پرداخـت  بـه خاتم االنبیـاء  ماهیانـه ۴ میلیـارد تومـان 
گـردد و قـرار بـر این شـد پانزدهـم دی ماه پـروژه ولیعصر 
تحویـل دهنـد کـه ندادنـد. ما هـم چهـار میلیـارد تومان 

دوم را پرداخـت نکردیـم.

جدال لفظی درباره »بچه ها« در صحن شورا

علی بهرامی در واکنش به مشرفی که از عبارت »بچه های خاتم« 
استفاده کرد: چرا به پیمانکار سیدی نمی  گویید بچه های سیدی
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فرمانـدار ریـگان گفـت: توفـان شـدید شـن 
محاصـره  در  را  شهرسـتان  ایـن  روسـتای   ۲۳
شـن های روان قـرار داده و ۱۲ شـهروند را راهـی 
امیـن  اسـت.  کـرده  درمانـی  بهداشـتی   مراکـز 
باقـری در گفت وگـو بـا ایرنـا افزود: توفان شـدید 
شـن از اوایـل صبـح امـروز در شهرسـتان ریـگان 
آغازشـده اسـت. وی از اعـزام گروه هـای امـدادی 

بـه روسـتاهای محاصره شـده در شـن خبـر داد 
و بیـان کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه توفـان شـدید 
شـن ۲۳ روسـتای ریگان را در محاصره شن های 
روان قـرار داده ۲ تیـم امـدادی بـه روسـتاهای 
محاصره شـده در شـن اعزام شدند. باقری با اشاره 
بـه اینکـه عبـور و مـرور نیـز در محـور ترانزیتـی 
ریـگان - چابهـار به کندی انجام می شـود تصریح 

کـرد: پلیس راه، نیروهـای امـدادی و اورژانس در 
این محور مستقرشـده اند. فرمانـدار ریگان بابیان 
اینکـه توفـان شـن در ایـن شهرسـتان در حـال 
افزایـش اسـت ادامـه داد: ایـن توفـان عـالوه بـر 
مشـکالت تنفسـی موجب وارد آمدن خسارت به 
فضای سـبز شـهری و جنگل کهور منحصربه فرد 

ایرانـی ایـن منطقه شـده اسـت.

23 روستای 
ریگان 
در محاصره 
شن های روان

چناریان: بدهی شهرداری کرمان ۳50 میلیارد 
تومان است

در ایـن جلسـه همچنیـن حسـین چناریـان بـا تائیـد 
توسـط  کـه  قبـل  جلسـات  در  شـهرداری  بدهـی  عـدد 
موسـوی سرپرسـت شـهرداری اعالم شـده بود خاطرنشـان 
کـرد: بدهی شـهرداری کرمـان حدود همـان ۳50 میلیارد 

تومـان اسـت کـه در قبـل هـم اعـالم شـد.
رئیـس کمیسـیون بودجـه و ایجـاد منابـع پایـدار در 
تشـریح آخریـن وضعیت هـای مالـی شـهرداری کرمـان 
عنـوان کـرد: بعـد از آغـاز بـه کار شـهردار کرمان بـا توجه 
بـه شـرایط مالـی شـهرداری خواسـته شـد بـا توجـه بـه 
بدهـی  اعـالم  خصـوص  در  کـه  حرف وحدیث هایـی 
شـهرداری درگذشـته بـود، گـزارش دقیـق و شـفافی در 
خصـوص میـزان بدهـی شـهرداری کرمـان ارائـه شـود.

حسـین چناریـان بـا تائیـد عـدد بدهـی شـهرداری در 
جلسـات قبـل کـه توسـط موسـوی سرپرسـت شـهرداری 
اعالم شـده بـود خاطرنشـان کـرد: بدهی شـهرداری کرمان 
حـدود همـان ۳50 میلیـارد تومان اسـت کـه در قبل هم 

اعالم شـد.
 ۶۴8 و  میلیـارد   ۲۴۲ را  شـهرداری  بدهـی  چناریـان 
میلیـون تومـان در ۱۳ سـرفصل اعـالم کـرد و افـزود ۲0 
میلیـارد تومـان مطالبـات پیمانـکاران و همچنین اسـناد 
خزانـه دریافتـی از دسـتگاه های دولتـی هـم وجـود دارد 

کـه بـا ایـن عـدد جمـع می شـود.
چناریـان گفـت: نشسـت و جلسـه ای با پلیـس هم در 
خصـوص همکاری با شـهرداری داشـتیم کـه در خصوص 

عـوارض هم اعـالم آمادگـی کرده اند.
رئیس شـورای شـهر افزود: با توجه به شـرایط موجود 
شـهرداری پیشـنهاد اخـذ تسـهیالت از بانـک بـرای بهبود 
بررسـی دقیق تـر  بـرای  شـرایط فعلـی شـده اسـت کـه 
بـا  تهـران  در  تسـهیالت جلسـه ای  از  اسـتفاده  شـرایط 
حضـور اسـتاندار برگزار و بـا بانک های عامـل وارد مذاکره 

می شـویم.
محمد فرشـاد توضیح داد: بدهی تعهد شـده شهرداری 
غیـر از بدهی هایـی اسـت کـه تـا پایـان سـال بـه وجـود 
می آیـد و آنچه صورت وضعیت شـده حـدود ۳50 میلیارد 

تومان هسـت.
بانـک ملـی  بـا  بیـان کـرد: اسـتاندار کرمـان  فرشـاد 
صحبـت کـرده بودنـد که قـرار بود خـط اعتبـاری بگذارند 
تـا بخشـی از تعهـدات شـهرداری حـل شـود و سه شـنبه 
جلسـه ای بـا بانک ملی برگزار و شـرایط بررسـی می شـود 
کـه اگـر بـه توافق برسـیم تسـهیالت دریافـت می گردد و 

بـه نظـر می آیـد راه چـاره دیگـری نداریـم.
دولت به شهرداری پول نمی دهد

شـهردار کرمـان گفـت: ۳50 میلیارد تومـان کل بدهی 
شـهرداری اسـت کـه قـرارگاه خاتم بخشـی از ایـن بدهی 
اسـت؛ یعنـی اگر قـرارگاه خاتـم ۱00 میلیـارد تومان طلب 
کار باشـد 50 میلیارد تومان آن زمین اسـت و 50 میلیارد 

تومـان آن بایـد نقدی پرداخت شـود.
عالـم زاده افـزود: ۲0 میلیـارد تومـان از ایـن بدهی نیز 
کارهـای انجام شـده در شـهرداری بـدون قرارداد اسـت که 
بایـد تعییـن تکلیـف شـود. او ایـن را هـم اضافـه کـرد: 
برخـی از ایـن بدهی هـا، بدهی هـای ۴- 5 سـال مانـده 

است.
عالـم زاده خاطرنشـان کـرد: شـهرداری کرمـان حـدود 
۲700 کارکنـان مسـتقیم و ۲ هـزار نفر از طریق شـرکت ها 
صـورت  در  حتـی  هسـتند  موظـف  شـرکت ها  و  دارد 
پرداخت نشـدن پول از سـوی شـهرداری تا دو ماه حقوق 

کارکنـان خـود را پرداخـت کننـد.
او ادامـه داد: شـهرداری ۶ مـاه حقوق کارکنان شـرکتی 
البتـه شـرکت ها موظـف  نکـرده اسـت کـه  پرداخـت  را 
یعنـی  بپردازنـد؛  را  افـراد  ایـن  حقـوق  مـاه   ۲ بوده انـد 

حداقـل ۴ مـاه دریافتـی نداشـته اند کـه وضعیـت بسـیار 
بـدی اسـت. تمـام تالشـمان ایـن اسـت کـه هم زمانـی 

پرداخت هـا را داشـته باشـیم.
عالـم زاده افـزود: ماهیانـه ۱۶ میلیـارد تومـان بـرای 
حقـوق کارکنـان اعـم از قـراردادی و شـرکتی نیـاز داریـم 
و ایـن عـدد شـامل بیمـه و مالیـات هم می شـود. اکنون 
هـم پرداخـت ۴ میلیـارد تومـان به صـورت ماهیانـه بـه 
بابـت  تومـان  میلیـارد  یـک  پرداخـت  و  خاتم االنبیـا 
میلیـون   ۱00 و  میلیـارد  یـک  بیمـه،  و  ضمانت نامه هـا 
بدهـی بـه بانـک تـا پایـان سـال داریـم و درمجمـوع تـا 
پایـان سـال ۲5 میلیارد تومان ماهانه برای حفظ شـرایط 

موجـود نیـاز داریـم.
وی تأکیـد کـرد: ایـن ذهنیـت ایجادشـده و همـه فکر 
می کننـد دولـت بـه شـهرداری ها پـول می دهـد و درواقع 

نیسـت. این گونه 
در ادامه رئیس کمیسـیون فرهنگی و بانوان با اشـاره 
بـه نشسـت مشـترک این کمیسـیون با مدیـرکل فرهنگ 
و ارشـاد اسـالمی و معاونان وی، خاطرنشـان کرد: انجام 
برنامه هـای فاخر، خانـه هنرمندان و برگـزاری همایش ها 
موردبررسـی قـرار گرفـت کـه همـکاری شـورای شـهر و 

شـهرداری را می طلبـد.
ایران منـش  زهـرا 
همچنیـن بـه دیـدار ایـن 
حسـینی  بـا  کمیسـیون 
و  بانـوان  امـور  مدیـرکل 
خانواده اسـتانداری اشـاره 
و گفـت: دهـه فجـر  کـرد 
و  فرامی رسـد  بـه زودی 
گذشـته  همچـون  بایـد 
و  مختلـف  برنامه هـای 
و  گـردد  اجـرا  جشـن ها 
برنامه هـای  اسـت  الزم 
مشـارکتی در این خصوص 

شـوند. پیشـگیری 
کمیسـیون  رئیـس 
و  شهرسـازی  و  معمـاری 

رئیـس کمیسـیون حقوقی و حاشیه نشـینی هـم به ارائه 
پرداختنـد. خـود  کمیسـیون  نشسـت های  از  گزارشـی 

چالشی به نام آسانسور
رئیـس کمیسـیون عمـران و حمل ونقل شـورای شـهر 
بـا اشـاره بـه جلسـه این کمیسـیون بـا انجمن آسانسـور 
و پله برقـی عنـوان کـرد: مدت ها بحـث تایید آسانسـور از 
سـوی اداره اسـتاندارد بـه طـول می انجامـد و مشـکالتی 
را بـه وجـود آورده اسـت. امـروز ناامنـی و عـدم ایمنـی 
امنیـت  بـرای  تضمیـن  و  اسـت  مطـرح  آسانسـورها 

آسانسـورها وجـود نـدارد.
محمدجـواد کامیـاب بـا تأکیـد بـر اینکـه بـه ایمنـی 
آسانسـورها توجـه بیشـتر شـود، افـزود: پیشـنهاد انجمن 
داریـم  آمادگـی  کـه  بـود  ایـن  پله برقـی  و  آسانسـور 
آسانسـورهای سـطح شـهر را به صـورت رایـگان بازدیـد و 

شـوند. شناسـایی  خطرسـاز  آسانسـورهای 
وی همچنیـن بـه پـل سـیدی اشـاره کـرد و گفـت: 
نامـه ای از دفتـر زاهـدی نماینـده مـردم کرمـان و راور در 
ایـن خصـوص داشـتیم و پاسـخ مـا این بود کـه موضوع 
سـاخت پـل سـیدی پیگیـری و در حـال انجـام اسـت و 

سـاخت ایـن پـل بایـد مدنظـر شـهردار قـرار گیرد.
آلودگی هوا در کرمان جدی گرفته شود

عنـوان  امـروز  نشسـت  در  هـم  شـهر  شـورای  عضـو 
کـرد: مسـئله آلودگـی هـوا گریبـان گیـر اکثـر شـهرهای 
بزرگ شـده اسـت و در کرمـان هـم اوضـاع نـا بـه سـامان 

اسـت و آلودگـی در هـوای کرمـان هـم وجـود دارد.
علی اکبـر مشـرفی بیـان کرد: الزم اسـت شـورای شـهر 
یـک کمیسـیون در ایـن رابطـه تشـکیل دهـد تـا در ایـن 
ماشـین هایی  اینکـه  گیـرد ضمـن  انجـام  کاری  زمینـه 
بـدون معافیـت فنـی هـم در سـطح شـهر تـردد می کنند 
و  زباله هـا  همچنیـن  و 
سـاختمانی  نخاله هـای 
جوپـار  جـاده  اطـراف  در 
مشـکالتی بـه وجـود آورده 

اسـت.
آسـفالت  بـه  مشـرفی 
هـم  شـهر  سـطح  معابـر 
داد:  ادامـه  و  کـرد  اشـاره 
نیـاز  از  معابـر  آسـفالت 
خواسـته  و  کرمـان  شـهر 
مـردم اسـت، فکـر می کنم 
فاینانـس آسـفالت کـه دو 
سـال در مـورد آن صحبـت 
اجرایـی  و  می شـود 
گـره  می توانـد  نمی شـود 
ایـن مشـکل را بـاز کنـد و 
آسـفالت قابـل قبولـی را در سـطح شـهر داشـته باشـیم.
فرشـاد در پاسـخ به پیشنهاد مشرفی مبنی بر فاینانس 
آسـفالت بـا تائیـد این پیشـنهاد اظهار کرد: پیشـنهاد من 
ایـن اسـت کـه در کمیسـیون عمـران و حمل ونقـل یـک 
کمیتـه تخصصـی بـرای ایـن دو موضـوع آلودگـی هـوا و 
سـاماندهی ابتـدای بلـوار جمهـوری و همچنیـن ایجـاد 

پایانـه و آلودگـی هوا ایجاد شـود.
ایـن  همـه  اعتقـاددارم  گفـت:  زاده  عالـم  مهـران 
همیـن  و  برمی گـردد  محیط زیسـت  بـه  موضوعـات 

محیط زیسـت  بـه  مربـوط  هـم  سـاختمانی  نخاله هـای 
اسـت کـه بایـد در قالـب محیط زیسـت دنبـال شـوند و 
درنهایـت تشـکیل کمیته محیط زیسـت برای پیشـگیری 

ایـن موضوعـات مؤثـر اسـت. از 

محیط زیست حکم توقف کارخانه آسفالت 
شهرداری را گرفته است

وی اضافـه کـرد: کارخانـه آسـفالت شـهرداری سـه ماه 
را  آن  توقـف  حکـم  هـم  محیط زیسـت  و  تعطیل شـده 
گرفتـه اسـت کـه کارخانـه بایـد بـرای گازهـای خروجـی 
زیـادی  بـار مالـی  ایـن کار  پاالیه هایـی نصـب شـود و 
دارد،۴ ماه کارخانه تعطیل آسـفالت تعطیل اسـت ضمن 
اینکـه کارخانـه بـه تعهـدات خـود عمل نکـرده و قیـر بـه 

نمی فروشـند. کارخانـه 
علـی خدادادی رئیس گروه خدمات شـهری، بهداشـت 
و محیط زیسـت شـورای هم در ادامه این نشسـت گفت: 
بـا آغـاز بـه کار شـورای پنجـم نه تنهـا کارخانـه آسـفالت 
بلکـه سـازمان عمران شـهرداری تعطیل شـد و باید بحث 
جدی تـر  را  اسـت  مـردم  خواسـته های  از  کـه  آسـفالت 

بگیریم.

کرمان؛ شهر بی پایانه
حمل ونقـل  و  عمـران  کمیسـیون  رئیـس  ادامـه  در 
شـورای شـهر بـا انتقـاد از نبـود پایانه هـای اتوبوس رانـی 
در سـطح شـهر و شـکایت هایی کـه در ایـن رابطـه وجود 
دارد اظهـار کـرد: تنهـا شـهر بزرگـی هسـتیم کـه پایانـه 

نداریـم. اتوبوس رانـی 
محمدجـواد کامیـاب افـزود: اکنون در بلـوار جمهوری 
اسـالمی شـهرمان و روبـه روی اتاق بازرگانـی، نبود پایانه 
اتوبوس رانـی مشـکالتی را بـه وجود آورده و الزم اسـت با 
توجـه به شـکایت های زیـاد، سـاخت پایانه ها در دسـتور 

کار قـرار گیرد.
علی اکبر مشـرفی خاطرنشـان کـرد: بـر روی پایانه های 
اول  کـه  ایـن صـورت  بـه  اسـت  کارشـده  اتوبوس رانـی 
خیابـان شـهدا یـک زمیـن 5 هـزار متـری بـرای پایانـه 
اتوبوس رانـی در نظـر گرفته شـده بـود امـا بـا توجـه بـه 
طـرح میـدان مشـتاق زمیـن بـرای پارکینـگ اسـتفاده 

خواهـد شـد.
گفـت:  رابطـه  ایـن  در  هـم  زاده  معصـوم  ماه بانـو 
مغازه هـای دور میـدان مشـتاقیه کـه عمومـًا مغازه هـای 
کوچکـی هـم هسـتند از دود اتوبوس هـا رنـج می برنـد و 
الزم اسـت تـا نسـبت بـه ایـن مـوارد هـم توجـه شـود.

شـهردار کرمـان هـم عنوان کـرد: اینکه بعد از گذشـتن 
چندین سـال هنوز پایانه مسـافربری نداریم بسـیار زشت 
اسـت و متأسـفانه برخـی مواقـع بـرای رفـع موضوع های 
می دهیـم  انجـام  موقتـی  کارهـای  این چنینـی 
درصورتی کـه در حـل ایـن مشـکالت نیازمند طـرح جامع 

هسـتیم، همچنیـن کارهـای موقتـی هزینه بـر اسـت.
رئیـس کمیسـیون معمـاری و شهرسـازی گفت: یکی 
از بحث هـای اساسـی حمل ونقـل عمومـی بخصـوص در 
مبـادی اصلـی و پایانه هـا و ایسـتگاه ها اسـت کـه همـه 
ایـن مـوارد در طـرح مطالعاتی جامـع ترافیک دیده شـده 

و عمـاًل راهکارهای آن داده شـده اسـت.
الزم  را  ضـروری  کوتاه مـدت  اقدامـات  امـا  چناریـان 
دانسـت و عنـوان کـرد: طـرح جامـع ترافیـک هـم وجود 
اقدامـات و ضرورت هایـی مدنظـر  از  امـا یکسـری  دارد 
اسـت کـه اگـر اکنون اعمـال نکنیم مشـکالت زیـادی در 
آینـده نزدیـک مشـاهده خواهیـم کـرد، حداقـل یکسـری 
اقدامـات بازدارنـده انجـام شـود تـا شـرایط بدتـر نگـردد.

وی افـزود: ورود کامیون هـا بـه داخـل شـهر عـالوه بـر 
نارضایتـی مـردم زیرسـاخت ها را از بیـن می بـرد و ایمنی 

همشـهریان را هـم تهدیـد می کند.

فرمانده سپاه ثارهللا استان کرمان:
بدهی ۲۷0 میلیارد تومانی شهرداری کرمان 

به قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء
فرمانـده سـپاه ثـاراهلل اسـتان کرمـان گفـت: مسـئولیت تامیـن اعتبار پـروژه هایی که قـرارگاه خاتم در شـهر کرمان 
اجـرا مـی کنـد بـه عهـده شـورای شـهر و شـهرداری اسـت و میـزان بدهـی دسـتگاه هـا بـه قـرارگاه خاتم مبلغ بسـیار 

باالیـی اسـت و تـا آخریـن اطالعـی کـه مـن از ایـن میـزان بدهـی دارم مبلـغ ۲70 میلیارد تومان اسـت.
سـردار غالمعلـی ابوحمـزه در گفت وگو با بوتیا در واکنش به شـایعات مطرح شـده در خصوص قـرارگاه خاتم االنبیاء 
و نسـبت دادن تأخیـر در پروژه هـای شـهر کرمـان بـه ایـن قـرارگاه اظهار کرد: مسـئولیت تأمیـن اعتبـار پروژه هایی که 

قـرارگاه خاتـم در شـهر کرمان اجرا می کند به عهده شـورای شـهر و شـهرداری اسـت.
فرمانـده سـپاه ثـاراهلل اسـتان کرمـان تصریـح کـرد: میـزان بدهـی دسـتگاه ها بـه قـرارگاه خاتـم مبلغ بسـیار باالیی 

اسـت و تـا آخریـن اطالعـی کـه مـن از ایـن میـزان بدهـی دارم مبلـغ ۲70 میلیـارد تومان اسـت.
ابوحمـزه در ادامـه عنـوان کـرد: تاکنـون حـدود ۴۲ میلیـارد تومـان بـرای اجـرای پروژه هـا بـه قـرارگاه سـازندگی 
خاتم االنبیـاء واگذارشـده اسـت و بخشـی هـم زمیـن واگذارشـده کـه ایـن زمین هـا هم بـه خـود شـهرداری برگردانده 

شـده و زمانـی کـه ایـن اعتبـار تأمیـن شـود رونـد اجرایـی پروژه هـا سـرعت بیشـتری پیـدا می کنـد.

مهران عالم زاده: 
برخالف ذهنیت موجود دولت به 

شهرداری ها پول نمی دهد
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مدیـرکل کار، تعـاون و رفـاه اجتماعـی اسـتان 
گفـت: دولـت تدبیـر و امیـد در سـال جـاری مبلـغ 
۱۹۶ میلیـارد تومـان جهـت اشـتغال زایی به یک صد 
روسـتای ایـن اسـتان اختصاص یافتـه اسـت. رضـا 
اسـماعیلی روز دوشـنبه در حاشـیه کارگروه اشتغال 
شهرسـتان ریـگان در گفت وگـو بـا ایرنا افـزود: یکی 
از برنامه هـای اشـتغال فراگیـر در اسـتان تخصیص 

اعتبـار جهـت اشـتغال زایی در روسـتاهای محـروم 
ایـن  در  ابـراز کـرد:  اسـتان کرمـان می باشـد. وی 
روسـتاها تعاون روسـتا تشـکیل گردیده و اعتبارات 
جهت اشـتغال های پایدار تخصیص یافته اسـت که 
شهرسـتان ریـگان بـه دلیـل بافت روسـتایی یکی از 
شهرسـتان های در اولویـت می باشـد. مدیـرکل کار، 
تعـاون و رفـاه اجتماعـی اسـتان اظهار داشـت: این 

اشـتغال ها در روسـتاها می توانـد از حاشیه نشـینی 
و مهاجـرت اهالـی روسـتا بـه دیگـر نقـاط اسـتان 
بخصوص حاشـیه شهرها جلوگیری کند. اسماعیلی 
تصریح کرد: مسـئوالن و مردم در روسـتاها با توجه 
بـه فرصت ایجادشـده باید با اقدام بهنگام اسـتفاده 
بهینه را داشـته باشـند تا شاهد بالندگی و پویایی و 

اشـتغال پایـدار در این روسـتاها باشـیم.

اختصاص 196 
میلیارد تومانی اعتبار 
اشتغال زایی دولت به 
روستاهای کرمان

محبوبه فیروزآبادی 

جیرفت  در  دانش آموزی  تنبیه  اخیرًا  بیگی!  محسن  آقای    
خبرساز شده است. می خواهم بدانم آمار تنبیه بدنی در استان 
اخبار  انتشار  افزایش  با  است که  داشته  افزایشی  روند  کرمان 

این چنینی مواجه هستیم؟
به هیچ عنوان افزایش نیافته است. حتی کاهش هم 
یافته است؛ اما درگذشته خیلی از این مباحث در قالب 
یک نامه اداری منعکس می شد و در سیستم روال قانونی 
آن طی می شد و بعضًا منعکس هم نمی شده است؛ اما 
امروزه به خاطر گسترش شبکه های مجازی، واکنش و 
حساسیتی که خانواده ها دارند از طرفی مطالبه گری که 
نکته  اتفاقًا درمجموع   - پیداکرده است  افزایش  به نوعی 
مثبتی هم هست- به نظر می آید که انعکاس این خبرها 
آمار  گزارش ها،  و  آمار  براساس  اما  است؛  شده  بیش تر 
به شدت کاهش پیداکرده است. تعداد این تخلفات اداری 
ما  آماری  به جامعه  توجه  با  نگاه می کنیم  وقتی که  را 

طبیعتًا خیلی کاهش پیداکرده است.
البته این نکته را هم اضافه کنم که این گونه نیست 
که تنبیه بدنی فقط در استان کرمان وجود داشته باشد. 
متأسفانه در تمام استان ها دیده می شود. حتی در خود 
از  بخشی  این ها  به هرحال  می شود.  دیده  تهران  شهر 
جامعه هستند. این نیست که بگوییم آموزش وپرورش و 
مدرسه یک مجموعه جداگانه و منزوی از جامعه است. 
از  متأثر  جامعه  بخش های  بقیه  مثل  آموزش وپرورش 
مسائل مختلفی است که در جامعه می گذرد؛ و از طرفی 
سالیق  گروه ها  اشخاص،  تریبون ها،  رسانه ها،  از  متأثر 
انعکاس  و  نمود  مسائل  این  که  غرض هاست  حتی  و 

بیشتری پیدا می کند.
 آماری دارید که با چند مورد تخلف در این زمینه برخورد شده 

است؟
در سال گذشته تعداد مواردی که گزارش شد و منجر به 
معرفی افراد متخلف به هیئت تخلفات اداری کرمان شده 
است تعدادشان به انگشت های دو دست هم نمی رسد؛ 
یعنی در جامعه آماری که حدود 5-۶ هزار مدرسه داریم، 
عدد باالیی نیست؛ در سال تحصیلی جدید ما یکی دو 
مورد داشته ایم که با توجه به این که بیش از سه ماه از 
سال تحصیلی گذشته است نسبت به سال گذشته آمار 

کاهشی دارد.
به  و  هست  استان ها  همه ی  در  مسائل  این  گفتید  شما    
چرا  اشاره کردید.  هم  اخبار  این گونه  انتشار  در  غرض ورزی ها 
سطح  در  برجسته سازی  این قدر  کشور  استان های  سایر  اخبار 

کشور نمی شود؟
البته در برخی از استان های دیگر هم این اخبار منتشر 
می شود. نکته ای که وجود دارد در استان کرمان بعضی از 
افراد یک سری حساسیت هایی نسبت به بعضی مسائل 
اقداماتی  دنبال  به  و  دارند  توقعاتی  که  کسانی  دارند. 
از  این که  از  بعد  و  هستند  آموزش وپرورش  حوزه ی  در 
راهشان بسته می شود و نمی توانند نفوذ کنند و به اهداف 
آمال  به  یا  سلیقه ای  یا  صنفی  گروهی  سیاسی،  خاص 
مسائل  این  به  طبیعتًا  کنند  پیدا  آرزوهایشان دست  و 
بیش تر دامن می زنند. خبری که 5 دی ماه اتفاق افتاده 
تکرار می شود  و  بازنشر  وقتی ۲۳ دی ماه مجددًا  است، 
کاماًل نشان می دهد که یکسری اهداف و غرایض وجود 
دارد. ما کاماًل مطلع هستیم؛ وقتی  شما در مقابل خواسته 
یک فرد می ایستید، این فرد در واکنش های بعدی برای 
تخریب سیستم و مدیریت مجموعه و همکاران فرهنگی 

به  که  است  بحثی  این  به هرحال  کرد.  اقدام خواهد  ما 
هزار   5  -۴ دارد.  بستگی  ما  فرهنگی  همکاران  حیثیت 
کار  دارند  شرایط  سخت ترین  در  مجموعه  این  در  مدیر 
می کنند. بیش از ۴5 هزار معلم در سخت ترین شرایط 
دارند کار می کنند. حاال یک تخلف در جایی اتفاق می افتد 
وقتی که می گوییم  نیست.  دفاع  قابل  ما هم  ازنظر  که 
این  سیستم  یعنی  می کند  رسیدگی  تخلفات  هیئت 
درصد  با  ولی  است.  پذیرفته  تخلف  به عنوان  را  قضیه 
با تخلفات در دستگاه های دیگر مواجه  خیلی بیشتری 
هستیم اما این مسایل اصاًل منتشر نمی شود. درصورتی که 
در آموزش وپرورش این بازنشر غیر طبیعی این اخبار به 
خاطر آسیب زدن به حیثیت معلم است، به خاطر از بین 
بردن شان و جایگاه معلم است که ما فکر می کنیم که 
اگر کسانی انصاف داشته باشند باید مسائل و مباحث 
زحمات،  همه ی  کنار  در  را  می افتد  اتفاق  که  مختلفی 

خدمات و سختی های معلمان ببینند.
مدعی  دانش آموز  اولیا  از  یکی  بدنی،  تنبیه  اخیر  مورد  در    
شده است که مدیر مدرسه آدم بانفوذی در سطح شهر است و 
این باعث می شود که به پرونده به شکل دقیق رسیدگی نشود. 
از آن ها خواسته  آموزش وپرورش شهرستان  از طرفی حراست 

نکند.  پیگیری  را  مسئله  که 
همین طور است؟

بحث ذی نفوذ بودن یک 
مدیر در مدرسه مهم نیست. 
کرده  تخلف  که  فردی  هر 
هیئت  به  تخلفش  باشد 
اداری  رسیدگی به تخلفات 
طرفی  از  می شود.  منتقل 
که  حق دارند  هم  اشخاص 
حق شان را از مراجع قضایی 
فرد  این  کنند.  پیگیری 
قضایی  مراجع  به  می تواند 
هیچ کس  و  کند  مراجعه 

دفاع  از تخلف  ازاین جهت  ما  بود.  نخواهد  مانعش  هم 
نمی کنیم. تخلف از سوی هرکسی هم که اتفاق افتاده 
موارد  همه  در  ما  حراست  همکاران  ندارد.  فرقی  باشد، 
از چارچوب قانون در حوزه عملیاتی  مسائلی که خارج 
اتفاق می افتد ورود پیدا می کنند و طبیعتًا نگاهشان هم 
اصالحی است؛ اما این که بخواهند از نفوذ یا ابزار خاصی 
استفاده کنند که پرونده دنبال نشود، چنین چیزی وجود 

ندارد.
 برخی می گویند تناسبی بین تخلف صورت گرفته و مجازات 
وجود ندارد و این باعث شده که بازدارندگی الزم وجود نداشته 

باشد. شما این نقد را چقدر قبول دارید؟
و  جرم  کنیم.  عمل  نمی توانیم  قانون  برخالف  ما 
است  ممکن  شما  می کند.  تعریف  قانون  را  مجازات 
چنین  تخلفات  از  خیلی  مورد  در  هم  قضایی  حوزه  در 
دیدگاهی داشته باشید. تخلفات اداری تعریف شده اند که 
یکی از این ها تنبیه بدنی است و مجازات آن هم براساس 

قانون تعیین شده است.
آن  در  که  شرایطی  تأثیر  تحت  معلمان  به هرحال   
قرار دارند، هستند می خواهم از شرایط معلمان استان و 

به طور مشخص جنوب استان بپرسم؟
معلمی سختی خاص خودش را دارد. شمال و جنوب 
زندگی  برای  شرایط  استان  جنوب  در  ندارد.  فرقی  هم 

که  غیربومی هایی  برای  مخصوصًا  است  سخت تر  کردن 
بپذیرم  باید  دیگر  طرف  از  آمدورفت هستند.  به  مجبور 
که تفاوت های اقلیمی و فرهنگی بین مناطق مختلف ما 
وجود دارد. این تنبیه بدنی که اتفاق افتاده است توسط 

کسی انجام شده است که بومی منطقه است.
  یکی از مباحثی که این روزها در صدر اخبار سیاسی قرارگرفته 
چالش هایی است که بین آموزش وپرورش و برخی نمایندگان 
مجلس درباره تغییر مدیران شهرستانی آموزش وپرورش وجود 
دارد، اما تاکنون در این باره توضیحی از سوی آموزش و پرورش 
ارائه نشده است. ریشه این تقابل هایی که به وجود آمده نشأت 

گرفته از چیست؟
اجرایی  آموزش وپرورش دستگاهی است که در حوزه 
تعریف می شود و نمایندگان مجلس در حوزه قانون گذاری 
فعالیت می کنند. قانون اساسی وظایف و تکلیف افراد 
تفکیک  است،  کرده  مشخص  کشورداری  حوزه  در  را 
اساس  همین  بر  و  مشخص شده  قوا  استقالل  و  قوا 
نمایندگان مجلس وظیفه قانون گذاری و نظارت بر اجرای 
قانون را دارند. مشکل از آنجایی آغاز می شود که برخی 
دوستان نماینده انتظار و توقع این دارند که در مسائل 
آموزش وپرورش بخصوص در حوزه انتصابات و نه در حوزه 
و  تعلیم  و  کیفیت بخشی 
کمتر  کنند،  دخالت  تربیت 
یک  که  داریم  را  موردی 
فردی در حوزه کیفیت بخشی 
و در بحث تعلیم و تربیت و 
کرده  ورود  آموزش وپرورش 
با ما  رابطه  این  باشد و در 

دچار چالش شده باشد.
آموزش  و  اتفاقًا 
از  کرمان  استان  پرورش 
استان  در  دستگاه هایی 
است که به دنبال استفاده و 
جلب کمک و کیفت بخشی 

به آموزش  و پرورش هستیم.
داشتن  با  همراه  پرورش  و  آموزش   در  مسئولیت ها 
صالحیت های الزم است، برخی اصرار دارند اشخاصی به 
منصب برسند که صالحیت های الزم را ندارند، وقتی فردی 
صالحیت های الزم را نداشته باشد اما اصرار برنشستن او 
بر پست مدیریتی یا فشار بر عزل یک نفر از مسئولیت 

می شود تعارض اتفاق می افتد.
حوزه های  در  وعده هایی  نمایندگان  برخی  متأسفانه 
جایگاه ها  برخی  افراد  می خواهند  و  می دهند  انتخاباتی 
را داشته باشند و به اصطالح رأی سازی کنند و درواقع 
با این هدف به حوزه آموزش وپرورش یا سایر دستگاه ها 

ورود می کنند.
و  عزل  و  انتصابات  بخش  در  تعارضات  این  عمدتًا 
نصب ها است. تعامل اگر به معنای معامله گری و بده 
بستان باشد در آموزش وپرورش جایگاهی ندارد، ولی اگر 
به معنای همکاری و قاعدتًا در جهت کیفیت بخشی و 
استقبال  آن  از  کاماًل  باشد  معلم  جایگاه  منزلت  ارتقاء 

می کنیم.
دوران  آرام ترین  امروز  کرمان  استان  آموزش وپرورش 
و  می کند  سپری  عملیاتی  و  اجرایی  حوزه  در  را  خود 
بهترین بازتاب را در حوزه خروجی فعالیت ها، طرح ها و 
استان  آموزش وپرورش  جایگاه  و  است  داشته  برنامه ها 

کرمان در حوزه مدیریت و کیفیت بخشی در سطح کشور 
در بسیاری از شاخص ها جزء چند استان های اول هست.
و  طرح ها  از  بسیاری  در  استانمان  آموزان  دانش 
جشنواره ها و فعالیت های علمی پژوهشی جایگاه اول در 
کشور رادارند، بنابراین در این حوزه کسی نمی تواند ایرادی 
به سیستم ما داشته باشد اما آنجایی که بحث دخالت 
مطرح می شود تعارض پیش می آید و ما اجازه نمی دهیم 
آموزش وپرورش  حوزه  در  شخصی  امور  خاطر  به  برخی 
دخالت کنند و عزت مدیر و دانش آموز ما پایمال شود. 
که موجب  برخی دخالت ها  از  آموزش ها  دانش  طبیعتًا 
برخی عزل و نصب های بدون صالحیت می شود آسیب 
می بینند. به هرحال نمایندگان عادت کرده اند در حوزه های 
را  آن ها  بعضًا  و  دنبال می کنند  را  نظرات خود  مختلف 
به طور  ازآنچه  متمایز  شما  کنش  شاید  ببخشند.  تحقق 
یا  نمایندگان  برخی  با  باشد.  است  داشته  وجود  عرف 
نزدیکان آنان که صحبت می کردم معتقد بودند نماینده ای 
که نتواند رئیس آموزش وپرورش شهرستان را عوض کند 

نماینده نیست.
استان  نمایندگان  اکثر  با  ما  که  بگویم  را  این  البته 
کرمان در مجلس شورای اسالمی در این زمینه ها هیچ 
سطح  در  می کنیم.  همکاری  قاعدتًا  و  نداریم  مشکلی 
استان تنها چند نماینده این مسائل رادارند. ما به عنوان 
کسی که باید قانون را رعایت کنیم و از حق دفاع و از ظلم 
و تبعیض جلوگیری کنیم قاعدتًا نمی توانیم وظیفه خود 
دلیل  بی  اوقات  گاهی  عرفی  مسائل  بگیریم.  نادیده  را 
ایجادشده است. برخی مواقع از وظایف قانونی خارج و 
این روند تکرار و تبدیل به عرف شده است. اما قانون چیز 
دیگری را می گوید و این لحظه طبیعی است که با چند 

نماینده در این مسائل با مشکل برمی خوریم.
که  دارد  وجود  پوستینی  عنوان  کنید  ورود  هرجایی 
اختالفی بر سر آن ایجاد می شود و این اختالف بر سر 
کیفیت نیست. از همان افرادی که قدرت نمایندگان را در 
عزل و نصب مدیران می دانند سؤال کنید مشخص است 
بحث کیفیت و حقوق دانش آموزان مطرح نیست. چراکه 
این  به  نسبت  افراد  دلسوزترین  آموزش وپرورش  مدیران 
مسئله هستند و در قبال ضعف ها و کم کاری ها پاسخگو 

خواهند بود.
وجود  ما  سیستم  در  اشکالی  گاهی  است  ممکن 
و  ارزیابی  و  انعکاس  و  آید  وجود  به  و  باشد  داشته 
و  است  خوبی  و  درست  کار  اشکال  این  آسیب شناسی 
باشد در شهرستانی  قرار  اگر  استقبال می کنیم. ولی  ما 
از طرف فردی دستور داده شود که یک مدیر عزل و فرد 
دیگری با مشخصات خاص جایگزین شود پس مسئولیت 
مدیر استان کجاست؟ تابعیت آن فرد از قانون و ضوابط 
سیستم اجرایی کجاست؟ و دوستان اگر راست می گویند 

به این سؤاالت پاسخ دهند.
 معیارتان برای عزل و نصب مدیران چیست؟

و  است  مالک  تنها  شایسته ساالری  شایسته ساالری، 
از روز اول اعالم کردیم اجازه نخواهیم داد پدرخوانده ها 
آموزش وپرورش  بگیرند،  تصمیم  آموزش وپرورش  برای 

باید برای آموزش وپرورش تصمیم بگیرد.
شایسته ساالری تنها مالک برای عزل و نصب مدیران 
در اداره کل آموزش وپرورش استان کرمان است و کیفیت 
کارآموزشی و تربیتی هم خط قرمز ما هست که اجازه 

نمی دهیم کسی از این موضوع عدول کند.

مدیرکل آموزش وپرورش استان کرمان در گفت وگو با صدای تاک مطرح کرد:

نمی گذاریم پدرخوانده ها 
تصمیم بگیرند

عزت معلمان را معامله نمی کنیم
عـزت معلمـان را معاملـه نمی کنیـم ایـن پاسـخ مدیـرکل آموزش وپـرورش اسـتان کرمـان به کسـانی 
می گویـد:  محمدمحسـن بیگی  کننـد.  اعمال نفـوذ  آموزش وپـرورش  حـوزه  در  می خواهنـد  کـه  اسـت 
شایسته سـاالری تنهـا مـاک مـا بـرای انتخـاب مدیـر اسـت و از روز اول اعـام کردیـم اجـازه نخواهیـم 
داد پدرخوانده هـا بـرای آموزش وپـرورش تصمیـم بگیرنـد. گفت وگـوی صـدای تاک در فضایی که بازنشـر 
خبـر تنبیـه بدنـی یـک دانش آمـوز در فضـای مجازی شروع شـده بـود. از محسـن بیگـی در این خصوص 
هـم پرسـیدیم. او اگرچـه به صراحـت گفـت از تخلـف پیش آمـده دفـاع نمی کند امـا درعین حـال از برخی 

غرض ورزی هـا پـرده برداشـت کـه می خوانیـد.

مشکل از آنجایی آغاز می شود 
که برخی دوستان نماینده انتظار 
و توقع این دارند که در مسائل 

آموزش وپرورش بخصوص در حوزه 
انتصابات و نه در حوزه کیفیت بخشی 

و تعلیم و تربیت دخالت کنند
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صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
و گردشگری استان کرمان با اشاره به اینکه 
گردشگران پس از گذشت ۱۴ سال از زلزله بم، 
در قسمت حاکم نشین،  با حضور  می توانند 
تمامی ارگ تاریخی این شهر را مشاهده کنند، 
گفت: در حال حاضر فاز اول مرمت قسمت 
حاکم نشین ارگ تاریخی بم پایان یافته و تا 
یک ماه آینده کار مرمت برج حاکم نشین این 

بنا آغاز می شود. به گزارش ایسنا منطقه کویر، 
محمود وفایی در نشست مشترک با فرماندار 
بم با اشاره به اینکه این شهرستان در خصوص 
با  گردشگری  زیرساخت های  راه اندازی 
هیچ کدام از شهرستان های استان قابل مقایسه 
بم  شهرستان  خوشبختانه  افزود:  نیست، 
راه آهن،  همچون  زیرساخت هایی  دارای 
هتل هایی  و  جدید  ارگ  مجموعه  فرودگاه، 

می تواند  که  است  متفاوت  درجه بندی  با 
نیازهای هر گردشگر را رفع کند. وی از ارگ 
تاریخی بم به عنوان هسته اصلی گردشگری 
به  توجه  با  گفت:  و  یادکرد  شهرستان  این 
معروفیت  و  شهرستان  این  تمدنی  سابقه 
کمپانی های  و  بین المللی  سایت ها  در  آن 
گردشگری باید بازاریابی و تبلیغات در اولویت 

کار شهرستان بم قرار گیرد.

امکان حضور 
گردشگران در 
بلندترین قسمت ارگ 
تاریخی بم

گزارش صدای تاک از آخرین تحوالت بازار خرمای مضافتی بم 

استاندارد
به رکود بازار خرما دامن نزند

خرمـای بـم اسـتاندارد نیسـت. ایـن خبـری اسـت کـه 
روی تلکـس خبرگزاری هـا آمـده اسـت. معنایـش البتـه 
ایـن نیسـت کـه خرمـای بـم مشـکل دارد. منظـورش این 
اسـت کـه بسـته بندی خرمای بـم منطبق بـا پروتکل های 
سـازمان استاندارد نیسـت. اما به جز دسـت اندرکاران خرما، 
عمـوم مـردم  چنین تفسـیری از ایـن خبر ندارنـد. فعاالن 
بـازار خرمـا در بـم می گوینـد انتشـار چنیـن خبرهایـی بـه 
رکـود بـازار خرمـای بـم دامـن زده اسـت. درعین حـال از 
عملکرد مسـئوالن بخش دولتی و خصوصی اسـتان گالیه 

دارنـد کـه در ایـن زمینـه منفعـل عمـل می کنند. 
جـاری  سـال  دی مـاه   ۱7 تـاک،  صـدای  گـزارش  بـه 
خبرگـزاری تسـنیم از توقیف ۱۶ برند خرمای غیراسـتاندارد 
در تهران خبر داد. مسـلم بیات مدیرکل اسـتاندارد اسـتان 
تهـران که سـال گذشـته هم علیه خرمـای بم موضع گیری 
کـرده بـود ایـن بـار بـا تأکیـد بر اجبـاری بـودن اسـتاندارد 
در  اسـتاندارد  بازرسـان  می گویـد:  بسـته بندی،  خرمـای 
جریـان بازرسـی های خـود از واحدهـای صنفـی، در آذرماه، 
۱۶ برند خرمای غیراسـتاندارد را شناسـایی و توقیف کردند.
خرمـا بـا نـام تجارتـی روژان، کریسـتال، رطـب طالیـی، 
ایـران، عسـلی نگیـن، بوسـتان بـم، کجـاران، نـواب نخل، 
 ( بهارسـتان  بـم،  جـام شـیرین  نخـل طالیـی،  زاهـدی، 
سـلیمانی(، سـینا، مضافتی ایران، نخلستان علی و برادران 
ادیب در بلک لیسـت سـازمان استاندارد قرارگرفته و از بازار 

جمـع شـده اند.
بیـات با اشـاره بـر اینکه خرماهـای توقیفـی در خیابان 
مولـوی تهـران که بـورس عرضه انـواع فرآورده هـای غذایی 
اسـت، شناسایی شـده اند، می افزایـد: از مدیـران واحدهـای 
صنفـی متخلـف بـه دلیـل عرضـه کاالی غیراسـتاندارد بـه 

دادگاه شـکایت شد.
 ایـن مقام مسـئول در پایـان تأکید کـرد، مطابق قانون 
هرگونـه تولیـد، نگهـداری و عرضـه کاالی غیراسـتاندارد 
مشـمول اسـتاندارد اجبـاری جـرم اسـت و متخلفیـن بـه 

دادگاه معرفـی می شـوند.
ایـن اقـدام سـازمان اسـتاندارد در حالی روی داده اسـت 
که سـال گذشـته هم این سـازمان با انتشـار خبری مشابه 
بنـا بـر ادعای فعـاالن صنعت خرمای بم، بـه این محصول 

ضربه زده اسـت.
یـک فعال صنعـت خرمای بم به صـدای تاک می گوید: 
۱7 آذر سـال ۹5 خبرگـزاری تسـنیم از غیراسـتاندارد بـودن 
خرمـای مضافتـی و خرمـای زریـن بـم خبـر داد. ایـن خبر 
بـه نقـل از مسـلم بیات مدیـرکل اسـتاندارد اسـتان تهران 
منتشـر شـد. مـا بـا مدیـرکل اسـتاندارد کرمـان مذاکـره 
کردیـم. ایشـان هـم از انتشـار ایـن خبـر اعـالم ناراحتـی 
کردنـد و حتـی گفتند که روابطشـان را مدیرکل اسـتاندارد 

تهـران تحـت تأثیر ایـن مسـئله قرارگرفته اسـت.
علیرضا غضنفری می افزاید: امسـال مجددًا در خبرگزاری 
تسـنیم از غیراسـتاندارد بودن ۱۶ برند خرما خبررسانی شده 
اسـت که نسـبت به جمع آوری این خرماها از ۴ فروشـگاه 
در خیابـان مولـوی تهـران اقدام شـده اسـت و حتـی اداره 

اسـتاندارد از این ۴ فروشـگاه شـکایت خواهد کرد.
او بـا طـرح ایـن سـؤال کـه چـرا فقـط روی خرمـای بم 
و آن هـم واریتـه مضافتـی بم این قـدر دارد تبلیغات سـوء 
می شـود، می گویـد: خرمـای مضافتـی بیشـترین واریته ی 
تولیـدی خرمـا اسـت. مرغوب تریـن خرمـای مضافتی هم 

خرمـای مضافتی بم اسـت.
غضنفـری بابیـان این کـه مدتـی اسـت کـه تبلیغـات 
سـوء علیـه خرمـای مضافتـی بم می شـود، می گویـد: اول 
گفتنـد خرمـای بـم ناقـل ایـذر اسـت. بعـد گفتنـد در بـم 
خفاش هایـی اسـت کـه خرمای بـم را آلوده می کنـد و آدم 
ظـرف ۴8 سـاعت می میرد. بعـدازآن اداره اسـتاندارد تهران 
خبـر غیراسـتاندارد بـودن خرمای بم را منتشـر کـرد. حتی 
تبلیغـات منفـی دیگـری هـم علیـه خرمـا کردنـد و بهانـه 
کردنـد کـه خرمـای بـم سم پاشـی می شـود. درصورتی کـه 

سم پاشـی در خیلـی از مناطـق بـم نمی شـود. در مناطقـی 
در  می شـود  سم پاشـی  فروردیـن  در  مي شـود  کـه  هـم 
شـهریور محصـول برداشـت می شـود و هیـچ باقیمانـده 

سـمی، باقـی نمی مانـد.
ایـن فعـال بـازار خرمـا بابیـان این کـه مـا فعـاالن خرما 
از انجمـن ملـی خرما خواسـتیم که پیگری کنند دو سـال 
اسـتاندارد خرمـا تشـویقی باشـد نـه اجبـاری، می گویـد: 
متأسـفانه آقایـان فقـط بـه خرمـای بم حسـاس شـده اند.

او ایـن اجبـاری کـردن اسـتاندارد خرمـا را بی توجـه بـه 
زیرسـاخت های کشـور می دانـد و می گویـد: در هرکـدام از 
اسـتان های خرماخیـز تشـریف ببرید در هیچ کجـای ایران 
مثـل بـم سـردخانه هایی جهـت نگـه داری خرمـا وجـود 
نـدارد؛ یعنـی شـرایط نگهـداری خرمـا در بـم بهتـر از بقیه 

است. کشـور 
غضنفـری این را هم اضافه می کند: سـازمان اسـتاندارد 
می گوید اگر شـما خرما را فله بفروشـید مشمول استاندارد 
شـد،  بسـته بندی  وارد  این کـه  به محـض  امـا  نمی شـود 
مشـمول اسـتاندارد می شـود. ایـن باعـث شـده اسـت کـه 
مثـاًل در فـرودگاه کرمـان پسـته را داخـل سـلفون می ریزد 
و بـه شـما می فروشـد امـا در آن را نمی بنـدد. می گویـد 
اگر درب این سـلفون بسـته شـود، می شـود بسـته بندی و 

مشـمول اسـتاندارد است.
او با طرح این مسـئله به انتقاد از رویه ای که اسـتاندارد 

در پیش گرفتـه می پـردازد و می گویـد: آقـای مسـلم بیـات 
مدیریـت  و  خوانـده  زمین شناسـی  تهـران  دانشـگاه  در 
بدین جهـت  و  گرفته انـد  خوزسـتان  در  را  دولتی شـان 
می شـود گفت که ایشـان با شـرایط خرما ناآشـنا نیسـتند. 
این مسـئله باعث شـده شـایعه مغرضانه بـودن برخوردها 

بـا خرمـای بـم مطرح شـود.
غضنفـری بابیان این که بیش ترین فصـل فروش خرما، 
فصـل سـرد سـال و مـاه رمضـان اسـت، یـادآور می شـود: 
مدیرکل اسـتاندارد سال گذشته ۱7 آذر خبری علیه خرمای 
بـم منتشـر کردنـد و امسـال ۱7 دی مـاه! یعنـی اوج فصل 
فـروش مـا. این در شـرایطی اسـت که خرمای بـم در حال 
حاضـر بیـن هـزار و ۳00 تـا هـزار و ۴00 تومـان در هر کیلو 

نسـبت به سـال گذشـته کاهش قیمت داشـته اسـت.
غضنفـری در تشـریح علـت کاهـش قیمـت خرمـا هـم 
می گویـد: مقـداری خرمـا از سـال گذشـته در سـردخانه ها 
مانـده اسـت. امسـال هـم محصـول تولیـدی نسـبت بـه 
سـال گذشـته افزایش یافتـه بـود. از طرفـی علمـای سـنی 
در بازارهای سـنی نشـین حاشـیه خلیج فارس و در مالزی 
در اندونـزی و درجاهایـی کـه جمعیت سـنی نشـین زیاده 
بـوده، تبلیغـات منفـی کرده انـد کـه از ایرانی هـا بـه دلیـل 
شـیعه بـودن نبایـد خرمـا خریـد. ایـن تبلیغـات منفـی 
علمـای آنجـا یک جو منفـی علیه ما به وجود آمده اسـت.
او بابیـان این کـه در شـرایطی کـه ایـن جـو منفی علیه 
مـا در خـارج وجـود دارد، یـک جـو منفـی هـم در داخـل 

علیـه مـا ایجـاد می شـود، می پرسـد: در چنیـن شـرایطی 
سـردخانه های خرمـا بایـد خالـی شـود؟

غضنفـری از سیاسـت های دوگانه دولـت انتقاد می کند 
و می گویـد: از طرفـی اداره اسـتاندارد این چنیـن می کنـد 
و کسـی بـا او برخـورد نمی کنـد و از طرفـی عـده ای وزارت 
کشـاورزی را مأمـور می کننـد کـه در بـم مقـداری خرمـا از 
سـردخانه ها خریـداری کنید کـه قیمت خرما بـاال برود! ما 

نمی دانیـم دولـت می خواهـد حمایـت کند یـا نکند.
ایـن فعـال بـازار خرمـا به صراحـت می گویـد: انتقاد من 
متوجـه عملکـرد مسـئوالن دولتـی و خصوصـی اسـتان 
اسـت. واقعیـت ایـن اسـت کـه کشـاورزی مـا به خصوص 
خرمـا! متولـی نـدارد. در طول سـالیان خرما هیچ مشـکلی 
نداشـته اسـت و ما به هر کشـوری که خرما را فرسـتادیم 
بـار ریجکتـی بـه خاطـر بیمـاری زا بـودن خرمـا نداشـتیم؛ 
امـا بـا شـرایط پیش آمـده نـه بخـش دولتـی و نـه بخـش 

خصوصـی در کرمـان بـرای خرمـا هیـچ نکرده انـد.
او بابیـان این کـه توقیـف ایـن برندهـا بـه او کـه یـک 
صادرکننـده خرمـا اسـت ضربـه نمی زنـد و حتـی منجـر به 
دل  می گویـد:  می شـود،  داخـل  در  خرمـا  ارزان تـر شـدن 
مـن بـرای کشـاورزان بمی می سـوزد کـه این مشـکالت را 
برایشـان به وجود می آورند و هیچ پشـت و پناهی ندارند.

خرمای بم سالم است
از سـوی دیگر معاون غذا و دارو دانشـگاه علوم پزشـکی 
بـم در گفت وگـو بـا صـدای تـاک در خصـوص جمـع آوری 
اداره  می گویـد:  تهـران  فروشـگاه های  از  بـم  خرمـای 
اسـتاندارد براسـاس پروتـکل خـود عمل می کنـد؛ اما هیچ 
مسـتندی دال بـر مشـکل داشـتن خرمای بم وجـود ندارد.
دکتـر صوفیـا پورطاهری بابیـان این که آزمایشـگاه های 
مـا مؤیـد سـمی بـودن یـا آلـوده بـوده خرمـای بم نیسـت 
تأکیـد می کنـد: در خصـوص سـالم بودن یک مـاده غذایی 

سـازمان غـذا و دارو مرجع محسـوب می شـود.
پـور طاهـری تأکیـد می کند: ازنظـر معاونت غـذا و دارو 
دانشـگاه علوم پزشـکی بم خرمای بم سـالم اسـت و بنده 

موضـوع را از طریـق سـازمان در تهـران پیگیری می کنم.
او خاطرنشـان می کنـد: قبـاًل ایـن سـروصدا را ایجـاد 
کردنـد کـه در بـم جهـاد کشـاورزی سم پاشـی می کنـد و 
این سـمومی که برای خفاش ها اسـتفاده می شـود، باعث 
مسـمومیت مصرف کننـدگان خرمـای بـم می شـود. بنـده 

بـا روابـط عمومـی سـازمان غـذا و دارو هماهنگ کـردم و 
بالفاصلـه ایـن خبـر تکذیب شـد.

از سـوی دیگـر رئیـس روابـط عمومـی انجمـن ملـی 
خرمـای ایـران بـه صـدای تـاک می گویـد: اخیـرًا اداره 
خرمـا  بسـته بندی  کـه  اسـت  شـده  مدعـی  اسـتاندار 
خرمـا  کـه  کسـانی  و  اسـت  اجبـاری  اسـتاندارد  دارای 
بایـد مبـادرت بـه اخـذ نشـان  را بسـته بندی می کننـد 

کننـد. اسـتاندارد 
محمدحسـین اکبری می گویـد: البته در بیان رسـانه ای 
اعالم شـده اسـت کـه خرمـای مضافتـی بـم غیراسـتاندارد 
اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه براسـاس ادعـای خـود 
اداره اسـتاندارد، بسـته بندی خرمـا غیراسـتاندارد اسـت نـه 
خرمـای بـم! این نـوع موضع گیری باعث می شـود که این 
ذهنیت اشـتباه شـکل بگیرد که حتمًا خرما مشـکلی دارد.
اکبـری بابیـان این کـه اسـتاندارد اجبـاری شـده اسـت 
باشـند  کـرده  اطالع رسـانی  پیش ازایـن  آن کـه  بـدون 
روزنامـه  در  مـا  می گوینـد  می پرسـیم  وقتـی  می گویـد: 
بـه  رسـمی اطالع رسـانی کرده ایـم. روزنامـه رسـمی کـه 

نمی رسـد؟!  بمـی  باغـداران  دسـت 
رئیـس انجمـن سـردخانه داران اسـتان کرمـان بابیـان 
این کـه در بـم باغـدار در فصـل برداشـت جعبـه خرمـا را از 
بـازار تهیـه می کنـد و همان جا در باغ، بسـته بندی می کند 
می افزایـد: کسـی کـه یک تـن خرمـا دارد برایـش صـرف 

نمی کنـد کـه کارگاه بسـته بندی ایجـاد کنـد.
او در پاسـخ بـه این سـؤال که انجمن خرمـای ایران چه 
کـرده اسـت، می گویـد: مـا مکاتبـات بسـیاری با سـازمان 
اسـتاندارد کشـور خانـم نوبخـت داشـته و اعـالم کرده ایـم 
کـه بسـته بندی خرمـا توسـط باغـدار انجـام مي شـود؛ امـا 
متأسـفانه ترتیـب اثـری داده نشـده اسـت و بـر حـرف 

خودشـان پافشـاری می کننـد.
آمـاده  هنـوز  را  زیرسـاخت  این کـه  بابیـان  اکبـری 
نکرده ایـم، قانـون تصویب می کنیـم، می افزایـد: ما مطرح 
کردیم که اجازه دهید برای دو تا سـه سـال این اسـتاندارد 
تشـویقی باشـد تـا مـا به فعـاالن خرمـا و اعضـای انجمن 
اطالع رسـانی کنیـم که اسـتاندارد را اخذ کننـد و هر باغدار 
بـا نزدیک تریـن کارگاهـی که وجـود دارد، وارد قرارداد شـود 
تا برایشـان بسـته بندی کند. منتها این رویـه زمان می برد.
او به صراحـت می گویـد: ایـن قانـون بـه یـک محصـول 
کـه چنـد میلیـون نفـر دارنـد از محـل آن ارتـزاق می کنند، 

ضربـه زده اسـت.
کرمـان  اسـتان  خرمـای  انجمـن  هیئت مدیـره  عضـو 
خاطرنشـان می کنـد: چیـزی نزدیک به ۲50 هـزار تن خرما 
در سـردخانه های اسـتان کرمـان دپـو شـده اسـت. البتـه 
50 درصـد ایـن میـزان در مـاه رمضـان مصـرف می شـود 
امـا فصل های سـرد سـال هم بـرای مصرف خرما مناسـب 
اسـت که متأسـفانه خرمـای بم ضربـه خورد. بـازار خرمای 
کشـور دچـار رکـود بـود این مسـئله به رکـود بـازار بیش تر 

دامـن زد.
اکبـری می افزاید: مـا اگرچه محصول سـالمی داریم اما 
متأسـفانه اداره اسـتاندارد برخـالف رسـالتی کـه دارد عمل 
می کنـد و ایـن باعـث شـده کـه ایـن شـائبه مطـرح شـود 
کـه برخـی افرادی کـه در اسـتاندارد حضور دارند خودشـان 
کارگاه بسـته بندی دارنـد و بـه همین دلیـل این گونه عمل 

می شـود.
او یـادآور می شـود: مـن اگرچـه ایـن اظهـارات را تائیـد 
نمی کنـم امـا وقتی یـک سـازمان خالف مصالـح عمومی 

عمـل می کنـد ایـن شـایعات تقویت می شـود.

محبوبه فیروزآبادی 
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مددجویـان  از  نفـر  پنـج  کـه  کارفرمایانـی 
تحـت حمایـت کمیتـه امـداد و فرزنـدان آنـان را 
نفـر مبلـغ ۲0 میلیـون  ازای هـر  بـه  به کارگیرنـد 
تومان تسـهیالت قرض الحسـنه دریافـت می کنند.
مدیـرکل کمیتـه امداد اسـتان کرمـان به اجرای 
کرمـان  اسـتان  در  کارفرمایـی  تسـهیالت  طـرح 
اشـاره کـرد و گفـت: بـر اسـاس ایـن طـرح کـه 
بـرای نخسـتین بـار در کشـور به صـورت پایلـوت 
در اسـتان کرمـان اجـرا می شـود، کارفرمایـی کـه 
باشـد،  داشـته  کار  نیـروی  و  سـرمایه  بـه  نیـاز 
درصورتی کـه از مددجویـان تحـت حمایـت کمیته 
امـداد و فرزنـدان آن هـا به کارگیرنـد بـه ازای هـر 
میلیـون   ۲0 مبلـغ  به کارگیرنـد  کـه  مددجویـی 
تومـان تسـهیالت قرض الحسـنه بـا بازپرداخت ۶0 

ماهـه بـه آنـان پرداخـت می شـود
در  یحیـی صادقـی  تـاک،  گـزارش صـدای  بـه 
جمـع خبرنـگاران افـزود: بـا پیگیـری مدیرعامـل 
در  کرمـان  اسـتان  شـهرک های صنعتـی  شـرکت 
اسـتان  کارفرمایـان،  توسـط  کار  نیـروی  جـذب 
کرمـان موفـق شـده اسـت در این زمینه در کشـور 
بـا اختالف بسـیار زیاد در صدر جدول قـرار بگیرد.
وی بیـان کـرد: بـه دنبـال این هسـتیم در قالب 
طـرح تسـهیالت کارفرمایـی ۲50 نفـر از فرزنـدان 
ایـن  امـداد  کمیتـه  حمایـت  تحـت  مددجویـان 

را در شـهرک های صنعتـی و کارخانه هـا  اسـتان 
مشـغول بـه کارکنیـم.

ادامـه  اسـتان کرمـان  امـداد  مدیـرکل کمیتـه 
داد: در ایـن طـرح تسـهیالت بـه کارفرمایانی اعطا 
و  فعـال  صنعتـی  شـهرک های  در  کـه  می شـود 
دارای تأییدیـه کـه سـه سـال از آغاز بـه کار کارگاه 
یـا کارخانـه آن هـا گذشـته باشـند اعطاء می شـود 
و هـر کارفرمـا تـا پنـج نفـر از فرزنـدان مددجویان 
از  و  بگیـرد  کار  بـه  می توانـد  را  امـداد  کمیتـه 
تسـهیالت ایـن طرح تا سـقف ۱00 میلیـون تومان 

بهره منـد شـود.
 صادقـی در ادامـه بابیان اینکـه ۹5 هزار خانوار 
تحـت حمایـت کمیتـه امـداد اسـتان کرمـان قرار 
دارنـد، عنـوان کـرد: 7۱ هـزار خانـوار از ایـن تعداد 
کمیتـه  مسـتمری بگیر  حمایـت  تحـت  خانـوار 

هسـتند. امداد 
تحـت  مسـکن  فاقـد  خانوارهـای  تعـداد  وی 
حمایـت کمیتـه امـداد اسـتان کرمان را سـه هزار 
و 500 خانـوار اعـالم کـرد و افـزود: از ایـن تعـداد 
خانـوار فاقـد مسـکن دو هـزار و ۳00 خانـوار در 
مناطـق شـهری و هـزار و ۲00 خانـوار در مناطـق 
تأمیـن  بـرای  کـه  می کننـد،  زندگـی  روسـتایی 
مسـکن مناسـب بـرای ایـن مددجویـان نیازمنـد 

مشـارکت خیـران هسـتیم.
صادقـی بـه خسـارت ناشـی از زلزلـه اخیـر بـه 
واحدهای مسـکونی مددجویان در شهرسـتان های 
کوهبنان و راور اشـاره کرد و گفت: براثر زلزله های 
اخیـر در شهرسـتان های کوهبنـان و راور منـازل 
مسـکونی 80 خانـوار تحت حمایـت در کوهبنان و 
50 خانـوار نیـز در شهرسـتان راور آسـیب دیده کـه 
به دنبال این هسـتیم بخشـی از هزینه سـاخت و 
تعمیـر منـازل ایـن مددجویـان از طریـق اعتبارات 
امـداد و بخشـی نیـز از محـل کمک هـای خیـران 

سـاخته شود.
بـه  کرمـان  اسـتان  امـداد  کمیتـه  مدیـرکل 
بودجـه سـال  در  افزایـش مسـتمری مددجویـان 
مسـتمری  سـرانه  گفـت:  و  کـرد  اشـاره  گذشـته 
مددجویـان کمیتـه امـداد درگذشـته حداقـل 5۳ 
هـزار تومـان و حداکثـر ۱00 هـزار تومـان بـود کـه 
بـا در نظـر گرفتـن رقمی در بودجه سـال گذشـته، 
مسـتمری مددجویـان حداقـل ۱۴8 هـزار تومان و 
حداکثـر ۴۶5 هـزار تومـان افزایش یافته اسـت که 
از ایـن مـاه از طریـق صنـدوق قرض الحسـنه امداد 

می شـود. واریـز  مددجویـان  به حسـاب 

توزیـع  شـرکت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
مهنـدس  کرمـان،  اسـتان  شـمال  بـرق  نیـروی 
محمـود شـهبا در چهاردهمیـن همایـش علمـی 
و پژوهشـی و اولیـن اسـتارت آپ صنعـت بـرق 
سـیزده  موفـق  برگـزاری  اینکـه  بیـان  بـا  کشـور 
اولیـن  تـا  شـد  موجـب  داخلـی  کنفرانـس 
اسـتارت آپ صنعـت توزیـع بـرق کشـوردرکرمان 
برگـزار گـردد، گفـت: در ایـن رویدادهـا بـه دنبال 
بـا تغییـر  را  ایـن هسـتیم تـا ایده هـای جدیـد 
رویکـرد دریافـت کنیـم و بـا دوسـتان خـود در 

بگذاریـم. اشـتراک  بـه  بـرق کشـور  صنعـت 
 ۶ بـاالی  زلزلـه  بـه وقـوع سـه  اشـاره  بـا  وی 
گفـت:  کرمـان  در  اخیـر  دو هفتـه  ریشـتر طـی 
شـبکه  و  تغذیـه  اصلـی  خطـوط   مقاوم سـازی 
توزیـع بـرق موجب شـد تـا درتامین بـرق مناطق 
حادثه دیـده بخش کوهسـاران، روسـتای هجدک 

مشـکلی نداشـته باشـیم . 
وی بـا تأکیـد بـر آمـوزش مسـتمر و تربیـت 
وکارآمددرسـازمان  متخصـص  انسـانی  نیـروی 
ارائـه  در  شـرکت  ایـن  همـکاران  داشـت:  بیـان 
کشـور  سـطح  در  خوبـی  رتبـه  علمـی  مقـاالت 
کافـی  تنهـا  ایـن  امـا  کرده انـد  کسـب  وجهـان 
نیسـت و بایـد برای تجاری سـازی ایـن ایده های 

نـو در صنعـت بـرق کاری انجـام شـود. 
مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق شـمال 
اخیـر  زلزله هـای  بـه  اشـاره  بـا  کرمـان  اسـتان 
ادامـه داد: پایـداری شـبکه و تأمیـن روشـنایی 
در زمـان حادثـه طی 7۲ سـاعت بحرانی نخسـت 
بسـیار مهـم اسـت و بایـد شـرایط برگشـت بـه 
حالـت عـادی را بـه نحـوی داشـته باشـد کـه در 

کمتریـن زمـان ممکـن ایـن اتفـاق بیفتـد.
در  کرمـان  مـردم  داشـت:  ابـراز  محمودشـهبا 
شـدیدی  نسـبتًا  زمین لرزه هـای  اخیـر  ماه هـای 
همـت  بـه  خوشـبختانه  کـه   کردنـد  تجربـه  را 
همـکاران این شـرکت بـا تأمین برق روسـتاهای 
خـط  یـک  بـا  راور  شهرسـتان  زلزلـه زده  مناطـق 
منطقـه  در  خاموشـی  هیچ گونـه  ۲0کیلوولـت 

نداشـتیم. 
بـا اشـاره بـه حضـور نخبـگان و اسـاتید  وی 
دانشـگاهی از سراسـر کشوردراسـتارت آپ ویکند 
تصریـح کـرد: بایـد با خالقیـت و ارائـه ایده های 
نـو بـه نحـو بهتری عمـل کنیـم و نتیجـه بهتری 
بگیریـم، امـروز بـه ایـن نیـاز داریـم کـه کارهای 

نـو انجـام دهیم. 

وی بـا بیـان اینکـه ۱۹ هـزار کیلومتـر شـبکه 
اسـتان  شـمال  در  ضعیـف  و  متوسـط  فشـار 
نقـاط  از  دربرخـی  کـرد:  عنـوان  داریـم  کرمـان 
زیـاد  باقدمـت  بـرق  توزیـع  وتاسیسـات  شـبکه 
دارای فرسـودگی بـوده کـه نیازمنـد هزینه اسـت 
پـا  سـر  و  دهـد  انجـام  را  خـود  کار  بتوانـد  تـا 
بایسـتد. وی افـزود: طـرح هـا وایـده ای نـو در 
اسـتارت آپ مـی توانـد بـه صنعـت توزیـع بـرق 

نمایـد.  کمـک  کشـور 
مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق شـمال 
اسـتان کرمـان همچنیـن تجاری سـازی ایده های 
و  خوانـد  مهـم  امـری  را  کشـور  بـرق  صنعـت 
ایده هـای  تجاری سـازی  نتیجـه  داشـت:  اذعـان 
صنعـت بـرق در واقـع پایـداری شـبکه های بـرق 

و روشـنایی چراغ هـا اسـت.
همایـش  چهاردهمیـن  تـاک،  گزارشـای  بـه 
علمـی و پژوهشـی و اولیـن اسـتارت آپ ویکنـد 
صنعـت توزیـع بـرق کشـور بـه میزبانـی شـرکت 
در  کرمـان  اسـتان  شـمال  بـرق  نیـروی  توزیـع 

مرکـز نـوآوری کرمـان برگـزار شـد.
 ایـن همایـش به مدت سـه روز درشـهرکرمان 
برگـزار  دانشـگاهی  واسـاتید  نخبـگان  وباحضـور 
و در پایـان از نفـرات برتـر تجلیـل گردیـد وایـده 

هـای برگزیـده تجـاری سـازی خواهنـد شـد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان؛

نتیجه تجاری سازی ایده های نو در صنعت برق، 
پایداری شبکه های برق و روشنایی چراغ ها است

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان خبر داد:

اجرای طرح تسهیالت کارفرمایی
 برای نخستین بار در کرمان


