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نشریه محلی استان کرمان

فرماندارکهنوج : 

بیش از 45 درصد 
مدارس کهنوج 
فرسوده هستند

 فرماندار شهرستان فاریاب 
از روند اجرایی پروژه آبرسانی 

روستای کریم آباد سرگریچ بازدید کرد
مدیر آموزش و پرورش کهنوج:

فقر سواد و 
اقتصادمعیشتی مشکل 

اساسی جنوب است

فروچاله ها 
تهدیدی جدی برای فاریاب

 درخواست مردم
بخش هور از سردار بنی اسدی

جنوب کرمان بهشت کشاورزی ایران

2

چرا هاشمی نمی گذارد  
احمدی نژاد فراموش شود

نمایندگی کپسول جیرفت گاز
آدرس : کهنوج

  چهار راه کانتری خیابان مدرس 

مدیریت : امیر خواجه  

 ュもケクも ロ ケロク ミガ瞬 ロ Ｙヴ昭 ｆもグ椋 惰ク砿Ｌ 
آدرس:  منوجان خیابان امام
بازارچه شهرداری غرفه 12

مدیریت لیلی ناروئی

شیک پوشان 
آدرس: منوجان خ امام روبروی فرمانداری 

 09130408055 مدیریت خاکساری

خیاطی

بازارچه شهرداری منوجان
 ｇ神ク砿ォ ロ ｇ帥も滝も ｆ拓 惰ク砿Ｌ ニもヮ常も コクヮ照 

سانازمحصوات آرایش و بهداشتی 
آدرس: منوجان خیابان امام 

پاساژ امام رضا این سمت راست 
مدیریت خانم گرامی  09399662984

ست کامل برای عروس و داماد ها 

بهترین ها را از ما بخواهید 

چاپ آگهی ها 
و نیازمندیها 
شما شهروندان 

شهرستانهای 
فاریاب رودبار 

جازموریان 
قلعه گنج نودژ 

 ومنوجان 
 و کهنوج 

در هفته نامه 

صبح 
 مکران

   
 لطفا سفارش خودر را 
به این شماره تلگرام 

بفرستید یا پیامک کنید                              

09399501419

 سرپرست اداره کل سیاسی و 
انتخابات استانداری کرمان شد

با حکم استاندار کرمان علییار اسکندری

2

2

2

2

2
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عطـا ناوکـی فرمانـدار رودبارجنـوب بـه اتفـاق  معاون 
بهبـود  راسـتای  در  وشـهرداررودبار  برنامه ریـزی 
بـر  حاکـم  معضـات  و  مشـکات  فصـل  و  حـل  و 
تعـدادی  ا  رودبارجنـوب  از شهرسـتان  هایـی  بخـش 
از مسـئوان سـازمان هـا و شـرکت هـا و موسسـات 

نمـود. دیـدار  اقتصـادی  و  تولیـدی 
فرمانـدار شهرسـتان رودبار جنوب بامهندس سـعیدی 
بنیـاد مسـتضعفان کشـور در خصـوص  کیـا رییـس 
کمـک بـه دانـش آمـوزان بـی بضاعـت کـه تـوان خرید 
کتـب درسـی وبیمه والبسـه ولـوازم التحریـر را ندارند 
دیـدار و مذاکـره نمـود در جلسـه سـعیدی کیـا مبلـغ 
یکصـد میلیـون تومـان به هـزار دانش آمـوز رودباری 

اختصـاص داد.
رفـاه  و  کار  وزیـر  معـاون  طایـی  بـا  ادامـه   در  وی 
بـا  ارتبـاط  در  و  داشـت  ماقـات  کشـور  اجتماعـی 
برطـرف نمودن مشـکات اداره کار رودبار وتخصیص 
اعتبـار بیشـترویژه اشـتغالزایی وبرنامـه ریـزی بـرای 
سـاماندهی اشـتغال پایـدار شهرسـتان مذاکـره نمـود.

ناوکی سـپس بـا کیایی معاون سـازمان فنی وحرفه ای 
کشـور درخصـوص راه انـدازی مرکز فنـی و حرفه ای 
کارگاههـای  وتجهیـز  وتکمیـل  رودبـار  شهرسـتان 
آموزشـی و آمـوزش مهارتهای شـغلی جوانان رودبار 

دیـدار کـرد و کیایـی قـول مسـاعد در این زمینـه را نیز 
داد.

فرمانـدار رودبارجنـوب نیـز بـا دکتـر رسـتمی رییـس 
جدیـد دانشـگاه پیـام نور کشـور دیـدار کـرد و در این 
دیـدار در خصـوص ادامـه سـاخت فضای آموزشـی و 
اداری دانشـگاه پیـام نـور رودبـار دکتـر رسـتمی قول 

مسـاعد تسـریع در اجـرای آن را داد.
در ادامـه ایـن سلسـله دیدارهـا ناوکـی با سـرکار خانم 
ابتـکار مسـئول  موسسـه خیریـه حضرت زینـب  دیار 
نمـود در زمینـه اخـذ  لـوازم التحریـر، البسـه وسـایر 
بضاعـت  بـی  آمـوزان  دانـش  نیـاز  مـورد  ملزومـات 
رودبـار صحبـت کـرد و در ایـن مورد هم مقـرر گردید 

حمایـت هـای خوبـی صـورت گیـرد.

 نماینـده عالـی دولـت و فرمانـدار رودبارجنوب سـپس 
بـا ابراهیمـی مدیریت بنیـاد علوی کشـور در خصوص 
تخصیـص سـبد غذایـی ویـژه افـراد بـی بضاعـت کـه 
دچـار سـوء تغذیه هسـتند دیـدار کرد، همچنیـن در این 
دیـدار در خصـوص تحـت پوشـش قـرار دادن دانـش 
آمـوزان کنکـوری رودبـار وکمک هزینه لـوازم التحریر 
ویـژه دانـش آموزان بـی بضاعت مذاکراتی انجام شـد.

گـذار  سـرمایه  بـا  همچنیـن  رودبارجنـوب  فرمانـدار 
ایسـتگاه  انـدازی  راه  درخصـوص  پـگاه   شـرکت 
شهرسـتان  در  شـتر  شـیر  کارخانـه  و  آوری  جمـع 
رودبـار نیـز دیـدار نمـود در این جلسـه سـرمایه گذار 
ایـن شـرکت گفـت کار مطالعاتـی بـه اتمـام رسـیده  و 
فـاز جمـع آوری شـیر شـتر در شهرسـتان بـه زودی 

آغـاز خواهـد شـد.
همچنیـن در ایـن سـفر فرماندار رودبار جلسـاتی هم با 
مدیـر عامـل صنـدوق قـرض الحسـنه کار آفرینـی امید 
و ایـزدی معاون بنیاد شـهید کشـور در بحـث مطالبات 

ومشـکات خانـواده های ایثارگران داشـتند.

دستاورد سفر فرماندار رودبار جنوب در پایتخت

 فیلم داستانی و جذاب سور  در کهنوج 
بازیگر می پذیرد

آدرس : جنب اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 
موسسه صدا و سیما

مدیریت قانع 09131497067ـ03443209001

گلهای سر سبد مهد کودک وانیا 
شکوفه میدهند
گل های گلستان وانیا در سی سال آینده به ثمر می نشیند

این گل ها را باغبان پیش دبستانی  وانیا به نام سرکار خانم خانکاه حرس می کند  
وقتی دوربین فلش می زند نگاهشان در عدسی دوربین گره می خورد گویا در نگاهشان 

آینده  این منطقه را می توان از غنچه لبهایشان تجسم کرد

جناب آقای دکتررستمی
ریاسـت محترم دانشـگاه پیام نورکشـور باکمال 
مسـرت واقتخـار انتصاب شـما رابه سـمت فوق 

تبریـک عرض مینماییم بی شـک حضور شـما 
در صدرایـن دانشـگاه بـزرگ واژه مامیتوانیم 

میرسـاند اثبات  رابه 
محمد دیمه کار  ـ هوشنگ غنی زاده
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مربـع  کیلومتـر   40000 معـادل  وسـعتی  بـا  کرمـان  جنـوب  منطقـه 
جزئـی از ناحیـه جنـوب شـرقی ایـران محسـوب شـده و بـر روی طول 
جغرافیایـی 56 درجـه و 17 دقیقـه و عـرض جغرافیایـی 26 درجه و 43 
دقیقـه واقـع شـده اسـت و از شـمال بـه کرمـان ؛ از جنـوب بـه باتـاق 
جاز موریان و اسـتان هرمزگان ؛ از شـرق به اسـتان سیسـتان بلوچسـتان 
اسـتان هرمـزگان  از  بافـت و قسـمتی  بـه شهرسـتان  از غـرب  ؛  بـم  و 

محـدود شـده اسـت .
ازجملـه مهمتریـن ویژگیهایـی کـه بر پدیـده های اقلیمـی آن خصوصا 
بارندگـی و دمـا تاثیـر فاحش دارد اختاف شـدید ارتفاع اسـت که از 
369 متـر در کنـاره هـای هامـون چالـه جازموریـان تـا ارتفاعـات بیش 

از3886 متـری قلـه بهـر آسـمان متغیر می باشـد.
ویژگـی مهـم دیگـر ایـن منطقه شـیب تند کوهسـتانها در بخش شـرقی 
ایـن  و  اسـت  و غربـی آن  قسـمت شـمالی  در  نسـبتا مایـم  و شـیب 
وضعیـت بـر حرکتهـای صعـودی جریانـات مرطـوب و بارندگـی در 

مناطـق مختلـف تاثیـر دارد...
تولیـد بیـش از 4 میلیـون تـن انـواع محصـوات کشـاورزی و دامـی 
شـامل 85 گونـه محصـول زراعـی و باغـی با کیفیـت مطلـوب  و زمینه 
مسـاعد برای افزایش سـطح زیر کشـت بـه 580 هزار هکتار و رسـیدن 
حجـم تولیـد در افـق 1400 بـه بیش از سـه برابر وضعیـت موجود ، در 
واقـع ایـن پتانسـیل توسـعه در کمتـر جایـی از کشـور فراهم مي باشـد.

  ایـن منطقـه بـا سـطح زیـر کشـت حـدود 242 هـزار هکتـار، %29 
سـطح زیر کشـت و حدود 67 % از کل تولید محصوات کشـاورزی 
و دامـی اسـتان و حـدود 4 % از تولیـد کشـور را بـه خـود اختصـاص 

داده اسـت .
منطقـه زرخیـز جیرفـت و کهنـوج در بسـیاری از محصـوات از لحاظ 
میـزان تولیـد در واحـد سـطح دارای رکوردهای جهانی بـوده و از این 
نظـر از محـدود مناطـق کشـور و بلکـه جهـان به شـمار می آیـد که در 
یـک سـال زراعـی در دو تاریـخ سـیب زمینـی ، پیـاز ، خیـار ، هندوانه 
، گوجـه فرنگـی ، ذرت و... کاشـت و برداشـت می گـردد و مهمترین 
منطقـه در کشـور اسـت کـه عرضـه و تقاضـای سـیب زمینـی و پیـاز 
طـرح اسـتمرار را کنتـرل نمـوده وآینده درخشـانی را در صادرات غیر 
نفتـی کشـور بـا توجـه به وضعیت سـوق الجیشـی خود نوید مـی دهد .

از  بیـش  تولیـد  و  هکتـار   38000 زیـر کشـت  سـطح  بـا  منطقـه  ایـن 
550000 تـن مرکبـات در سـال ، بعـد از اسـتانهای مازنـدران و فـارس 
مقـام سـوم را در کشـور داراسـت . مزیـت مهـم و مطـرح مرکبات این 
منطقـه در مقایسـه بـا سـایر مناطـق کشـور و حتـی خـارج از کشـور ، 
عـاری بـودن از سـموم ، سـامت کامـل و بـه عبارتـی ارگانیـک بودن 

. اسـت  آنها 

خرمـا نیـز بعنـوان دومیـن محصـول باغـی غالـب منطقـه بـا قدمتـی در 
حـدود هـزاره هـای قبـل از میاد مسـیح می باشـد . این منطقه با سـطح 
زیـر کشـت 36000 هکتـار بـه تنهـا یی با وجـود 5 میلیـون و 500 هزار 
اصلـه نخـل و بیـش از 70 رقـم و بـا تولیـد سـالیانه 200000 تـن تولیـد 
بعـد از اسـتانهای سیسـتان و بلوچسـتان ،بوشـهرو فـارس قـرار دارد که 
حـدود 80 درصـد تولیـد منطقـه به رقم مضافتـی ، کلوته و مرداسـنگ 
اختصـاص دارد . ضمـن اینکـه بـه دلیـل ارگانیک بودن ) عـاری از هر 
گونـه کـود و سـم ( تـا کنـون مقـدار 100 تـن محصـول خرمـای ایـن 

منطقـه به کشـور فرانسـه صادر شـده اسـت
جنـوب کرمـان از قدیـم اایـام کشـورهای اسـتعمارگر مثـل آمریـکا 
در  کـه  آنجایـی  از  و  انـد  داشـته  آن  بـه  ای  ویـژه  نـگاه  اسـرائیل  و 
رژیـم قبـل انقـاب همیشـه کشـور هـای غربـی اتـاق فکـر برنامـه های 
سیاسـی و اقتصـادی و فرهنگـی دوول پهلـوی بـوده انـد پـس از ایـن 
فرصـت نهایـت اسـتفاده را مـی بردنـد و بـه ایـن بخـش از ایـران عزیز 
هـم توجـه خـاص میکردنـد زیـرا آب فـراوان- تـوازن آب و هوایی-

خـاک حاصلخیـز را دارا بـوده و بـه همین لحاظ در برنامه های توسـعه 
اقتصـادی همیشـه مغتنـم شـمرده مـی شـده امـا متاسـفانه ایـن سـرزمین 
زرخیـز در ربـع قـرن اخیـر بـا چالشـهایی مواجـه شـده کـه عـدم چاره 
اندیشـی،مضرات و آسـیب هـای جبـران ناپذیـری بـر پیکـره اقتصـاد 
و فرهنـگ و قـدرت سیاسـی و چانـه زنـی ایـران اسـامی وارد مـی 
آورد جنـوب کرمـان که بهشـت کشـاورزی ایران محسـوب میشـود و 
همیـن اان باوجـود خشکسـالی هـای متوالـی حـدود بیـش از 4میلیون 
تـن محصـول بـه بازارهـای داخلـی و خارجـی روانـه میکنـد و اگـر 
دولتمـردان و سـایر قـوای نظارتـی بـه کمـک هـم بیایینـد ومشـکات 
را رفـع کننـد بـا وجـود همیـن خشکسـالی هـا میشودسـطح تولیـد را به 

ییـش از دوبرابـر وضـع فعلـی رسـاند
 اما مشکات کشاورزی جنوب کرمان

در چهار دسته کلی 
1- آب 

2- نحوه تولید
3- بازاررسانی

4- فروش 
که پیشنهاد میگردد

1- بـرای عبـور از مشـکل کـم آبی،مدیـران مربوطـه بـا ترویج کشـت 
نویـن آبیـاری تحـت فشـار، آب را  هـای گلخانـه ای و روش هـای 

مدیریـت نماینـد
2- باسـطح بنـدی میزان کشـت در محصـوات آب را مدیریت نمایند 
مثـا کشـاورز را مجـاب نماینـد اگـر سـطح زیـر کشـت از سـه هکتار 
بیشـتر هسـت حتمـا بایـد روش آبیاری تحت فشـار باشـد وگرنه دولت 

هیچگونـه تعهدی نسـبت بـه خسـارات احتمالی آینـده ندارد
3- ممنوع کردن کشـت محصواتی که آب زیادی را می طلبند

4- منطقـه ای کـردن کشـت محصـوات بـا توجـه بـه منابـع آبـی آن 
منطقـه کشـت شـوند مثـا محصـوات بـا مصـرف آب بـاا درمناطقی 

کـه کـم آبی شـدیدتر اسـت کشـت نشـوند
5- ارایـه تسـهیات ارزان قیمـت در جهـت مکانیـزه کـردن مـزراع بـه 

کشـاورزانیکه سـطح کشـت بیشـتر دارند
نحوه تولیدهم نیز از جمله مشـکات منطقه هست که 

1- بایـد در ایـن زمینـه کشـاورزان را حمایـت و راهنمایـی کردبه طور 
مثـال بـا ارایـه تسـهیات ارزان قیمـت و کم کـردن بروکراسـی اداری 
، کشـاورز را از کشـت سـنتی بـه کشـت مـدرن ترغیـب نمـود  زیـرا با 

ایـن روش میـزان تولیـد افزایش مـی یابد
2- مشـاوره دادن بـه کشـاورزان تـا میـزان سـم و کـود مصرفـی را بـه 

حداقـل برسـاند و محصـوات عـاری از سـم و کـود تولیـد نمایـد
3- وارد کردن و یا تولید کردن کودهای ارگانیک و غیر شـیمیایی 

4- اسـتفاده از ظرفیـت سـازمان بسـیج مهندسـین کشـاورزی در بحـث 
بسـیج همـگام با کشـاورز 

کـه  باشـد  مـی  مشـکاتی  از  دیگـر  یکـی  بازاررسـانی 
و  هسـتند  روبـرو  بـاآن  برداشـت  زمـان  در  کشـاورزان 

بایـد دولـت 
1- شـرایط اسـتفاده از فرودگاه را جهت ترابری فراهم نماید

جهـت  زاهـدان  کرمـان  ریـل  از  منطقـه  بـه  آهـن  خـط  کشـیدن   -2
ترابـری بـه سـایر مناطـق از جمله شـبهه قاره هنـد و اروپاو اسـیای میانه

3- وارد کردن کامیون به میزان کافی در زمان برداشـت
الکترونیکـی و هماهنـگ سـازی قیمـت حمـل محصـول هماننـد   -4
کرایـه اتوبـوس هـا زیـرا بعضـا دیـده شـده وقتـی کامیـون کـم هسـت 
راننـدگان و کامیـون دارهـا بـه اعمال قیمـت  ها و کرایه های خودسـر 

و سرسـام آور مـی نماینـد
5- سـطح بنـدی میـزان کشـت محصـوات باتوجـه بـه میـزان و تعـداد 
مصـرف کننـدگان مثـا پیـاز و یـا سـیب زمینـی از میـزان معینـی بااتر 

نـرود و اگـر رفـت دولـت تعهـدی در مقابل خسـارات نداشـته باشـد 
6- تشـویق کشـاورزان بـه کشـت محصواتی که در بـازار کمتر یافت 

میشـوند و بازارپسـندی باایی دارند
محوریـت  بـا  جازموریـان  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  از  وری  بهـره   -7

کشـاورزی
8- ایجادصنایع تبدیلی و بسـته بندی 

تمامـی  در  کشـاورزان  کـردن  بنـدی  صنـف  و  اتحادیـه  ایجـاد   -9
ت  ا محصـو

فروش
1- دولـت باقیمـت گـذاری محصـوات هماننـد محصـوات صنعتـی 

میتوانـد بـه کشـاورزان کمـک شـایانی کنـد
نـه  بـه خـود کشـاورزان  2- واگـذاری غرفـه هـای خریـد و فـروش 

راهگـذران و  داان 
3- شناسـایی و صدور کارت شناسایی به خریداران

4- ثبـت تعـداد و میـزان خریدی کـه خریداران انجـام میدهند در یک 
سیسـتم جامـع و هماهنـگ الکترونیکـی توسـط مدیریـت تنظیـم بـازار 

جهاد کشـاورزی
5- اعمـال مالیـات و عـوارض و یـا دریافـت حق ثبـت نام از کسـانیکه 

قصـد خریـد محصـوات را از کشـاورزان دارند.

به قلم زین الدین سنجری نژاد
کارشناس اقتصادکشاورزی فرمانداری رودبارجنوب

جنوب کرمان بهشت 
کشاورزی ایران 

بخشـدار فاریـاب در مصاحبـه ای بـا خبرنـگار صبـح مکـران عنـوان کـرد؛ بـه 
واسـطه خشکسـالی هـای اخیـر و برداشـت بـی رویـه آب از سـفره هـای زیـر 
زمینـی، حفـره هـای خالـی در زیـر ایه هـای خاک بـه وجود آمده اسـت که 
تحـت تاثیـر نیـروی جاذبـه زمین پدیده فرونشسـت بـر روی حفره هـای خالی 
اتفـاق مـی افتـد کـه بـا توجـه بـه میـزان فرونشسـت، تعـداد جمعیـت سـاکن، 
میـزان سـاخت و سـاز و سـایر شـاخص هـا درجـه ای از میزان آسـیب پذیری 

منطقـه در ایـن زمینـه رقـم مـی خورد. 
طـی بررسـی هـای به وجـود آمده در شهرسـتان فاریـاب فرونشسـت زمین در 
شهرسـتان اغلـب در مـکان هایـی بـه وجـود امـده کـه ضخامـت ایـه خـاک 
رس زیـاد مـی باشـد و میـزان PH آب بـه دلیـل برداشـت بـی رویـه افزایـش 

پیـدا کرده اسـت. 
رشـته  پایکوههـای  در  شـیب کمـی  بـا  اغلـب  مناطـق  ایـن  کـه  آنجایـی  از 
کوههـای نسـبتا مرتفـع غـرب و جنوب غرب شهرسـتان قـرار دارنـد در مواقع 
بارندگـی در جهـت شـیب زمیـن جریان سـیاب ها فاصله بین سـطح خاک و 

فضـای خالـی پایینـی خاک را پـاره می کنـد و باعث به وجود آمدن شـکاف 
هایـی بـا طـول بعضـاً چنـد کیلومتـر، عـرض 1-5 متـر و عمـق نامعینـی مـی 
شـود. ویژگـی خـاک رس کـه در مواقـع خشکسـالی دچار تـرک خوردگی 
مـی شـود نیـز در بـه وجـود آمـدن ایـن پدیـده موثر اسـت. البتـه فرضیـه تاثیر 
پذیـری حفـره ها و شـکاف هـا از خطوط گسـلی قابل بررسـی اسـت چرا که 
شهرسـتان فاریـاب در چنـد سـال اخیـر تقریبـاً بااتریـن رتبـه زلزله هـای ثبت 
شـده در کشـور را داشـته اسـت. مجموعـه ایـن عوامـل باعث به وجـود آمدن 
بحـران خامـوش بـا منشـاَ طبیعـی- انسـانی در اراضـی کشـاورزی و مسـکونی 

فاریاب شـده اسـت.
کارشـناس سـتاد بحـران فرمانـداری خاطر نشـان کرد که شـکاف هـا و حفره 
هـای بـه وجـود آمده بـا زندگی مـردم گـره خورده اسـت، پر کردن شـکاف 
هـا و حفـره هـا بـه دلیـل گسـتردگی زیـاد و وقـوع پدیـده فرسـایش خـاک، 
راهـکار مناسـبی بـه نظر نمی رسـد چرا که فضای زیرین شـکاف هـای باایی 
سـطح زمیـن خالـی مـی باشـد جابـه جایـی حجـم زیـاد خـاک بـه داخـل آن 

بـه مـرور زمـان بـه واسـطه ورود سـیاب هـا بـه داخـل حفـره هـای پایینـی و 
فرونشسـت دوبـاره، شـکاف هـا ظاهـر می شـوند. 

وی مهمتریـن راهـکار مقابلـه با ایـن بحران خامـوش طبیعی- انسـانی را ایجاد 
سـیل بنـد هـا در باادسـت شـکاف هایـی دانسـت کـه از مسـیر واحدهـای 
مسـکونی روسـتایی مـی گذرنـد. تـا بـه واحد هـای مسـکونی خسـارتی وارد 
نکنـد. هرچنـد کـه بایـد نسـبت بـه انتقـال واحدهـای مسـکونی بـه دام افتـاده 
اقـدام کـرد چـرا کـه این بحـران در مسـیر خـود منجر بـه تخریـب واحد های 
مسـکونی مـی شـود. از طـرف دیگـر بایـد نسـبت بـه خطـر سـقوط اطفـال، 
فرزندان و احشـام روسـتایی به داخل حفره ها و شـکاف ها هشـدارهای ازم 
را داد و جمعیـت هـال احمـر شهرسـتان بـه تجهیـزات امداد و نجـات در این 

زمینـه مجهز شـود.
بخشـدار فاریـاب در پایـان عنوان کرد که شـکاف هـای مذکور باعـث انتقال 
سـیاب هـا بـه داخـل سـفر هـای زیرزمینـی آب و در نهایـت تقویـت ذخیـره 
آبـی شهرسـتان مـی شـودکه از این نظر یـک فاکتـور مثبت به نظر می رسـند. 

پـروژه  مشـکات  رفـع  و  بررسـی  بمنظـور 
های آبرسـانی روسـتای کریم آبادسـرگریچ 
بهمـراه  فرمانـدار   ، مرکـزی  بخـش  در 
فاضـاب  و  آب  امـور  رئیـس  و  بخشـدارن 
ایـن پـروژه هـا  از رونـد اجرایـی  روسـتایی 

کـرد. بازدیـد 
فرمانـداری  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
امیـری  بهـرام  گذشـته  روز    فاریـاب 
فرمانـدار  در ایـن بازدیدها بـا اعام رضایت 
بـر  فـوق  پـروژه هـای  فیزیکـی  پیشـرفت  از 

کـرد. تاکیـد  آن  سـریعتر  هرچـه  اتمـام 
ایـن پـروژه بـا اعتبـار 350میلیون ریـال آغاز 
شـده کـه در صـورت اتمـام 300 خانـوار از 
آب آشـامیدنی سـالم برخـوردار مـی شـوند.

  فیلم محمد رسول اه)ص( 
در کهنوج اکران شد

بـه گـزارش پایـگاه خبری مکران با درخواسـت مـردم کهنوج برای 
اکـران فیلـم محمـد رسـول اه )ص( وپیگیریهـای ریاسـت محتـرم 
والمسـلمین  ااسـام  اسـامی کهنـوج حجـت  ارشـاد  و  فرهنـگ 
ارشـاد  و  فرهنـگ  کل  مدیـر  همـکاری  و  نظـری  حسـین  جنـاب 
جنـوب کرمـان سـرانجام امـروز چهارشـنبه بـا دسـتان پرتـوان ایـن 
بزرگـواران  و بـا حضـور بـزرگان شـهر کهنـوج، اسـتارت اکـران 
فیلـم محمد رسـول اه زده شـد و همشـهریان عزیز مـی تواند جهت 
تماشـای ایـن اثـر فاخرتاریخی، فرهنگـی ، هنری و مذهبی به سـالن 
شـهید میثـم کهنـوج برونـد و به همـرا خانـواده از تماشـای این فیلم  

نهایـت اسـتفاده را ببرنـد.

حسـین براهـوی مدیـر آموزش و پـرورش کهنوج در جلسـه ای کـه با حضور 
معـاون محتـرم سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی کشـور برگـزار شـد گفـت: 

ذات آمـوزش و پـرورش مبتنـی بـر مشـارکت همگانی اسـت . 
وی بـا اشـاره بـه برخـی از مشـکات جنوب اسـتان کرمـان گفت: اکثـر مردم 
جنـوب کرمـان کشـاورز و دامـدار هسـتند و خشکسـالی هـای پـی در پـی 
سـالهای اخیـر باعـث شـد کـه خانـواده هـا کمتـر در امـر آمـوزش مشـارکت 

داشـته باشـند .
وی بااشـاره بـه شـاخصهای آمـوزش نویـن گفـت: آمـوزش نوین بـه گونه ای 

اسـت کـه الزامـات خاصی دارد و هر سـه ضلع آمـوزش یعنی معلـم –خانواده 
و دانـش آمـوز بایـد آموزشـهای ازم جهت ارتقـای مهارتهـا را ببینند .

وی فقر سـواد واقتصاد معیشـتی را دو مشـکل اساسـی جنوب اسـتان برشـمرد 
و مدیـر آمـوزش و پـرورش کهنـوج به مسـئله تغذیـه دانش آمـوزان این خطه 
اشـاره و تاکیـد کـرد : در جنـوب کرمـان در برخـی نقاط به علت بـی بضاعتی 

خانـواده هـا عادت بـد تغذیه وجـود دارد .
و  دانسـت  ناکافـی  را  آن  مـدارس  انـدک  سـرانه  بـه  اشـاره  بـا  -براهوئـی 
یـادآور شـدند : دانـش آمـوزان جنـوب کرمـان در مقایسـه با سـایر اسـتانها از 
بازدیدهـای علمـی ، کیـت های آموزشـی و خصوصـاً در درس کار و فناوری 
مقطـع ابتدایـی بـه علـت کمبـود رایانـه و مـدارس دوره افتـاده بـی بهـره انـد.

دبیـر شـورای آمـوزش و پـرورش کهنـوج : فضاهـای آموزشـی نامناسـب و 
تخریبـی عمـًا آموزش شهرسـتانها ی جنوبی را مختل کرده اسـت و با اشـاره 
بـه گرمـای هوا در برنامه ریزی کشـور خواسـت تدبیری مناسـب در خصوص 

هزینـه هـای بـاای مصـرف انرژی در ایـن مناطق بیندیشـد.
مدیـر آمـوزش و پـرورش کهنـوج ضـن تشـکر و قدردانـی از زحمـات مدیـر 
کل محتـرم و معاونیـن در خصـوص رفـع مشـکات جنـوب اسـتان گفـت: 
پراکندگـی روسـتاها باعـث شـده کـه مـدارس شـبانه روزی ما پذیـرای دانش 

آمـوزان روسـتایی باشـند بـا حداقـل سـرانه غذایی 
شـایان ذکـر اسـت حسـین براهوئـی مدیـر آمـوزش و پـرورش کهنـوج بـه 
نمایندگـی از مدیـران آمـوزش و پـرورش جنـوب اسـتان در جلسـه ای کـه با 
حضـور آقـای اه یـار ترکمـن معاون سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی کشـور 
، دکتـر واعـظ مدیـر کل دفتـر فنـی حرفه ای سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی 
کشـور و مدیـر کل آمـوزش و پـرورش اسـتان و جمـع زیـارت از مسـئولین 
بـود گزارشـی اجمالـی از  مناطـق جنـوب اسـتان در کهنـوج تشـکیل شـده 

وضعیـت آمـوزش و پـرورش جنـوب اسـتان ارائـه نمودنـد.

مدیر آموزش و پرورش کهنوج:

فقر سواد و اقتصادمعیشتی مشکل اساسی جنوب دانست

امیـن وثوقـی روابـط عمومـی  بـه گـزارش 
فرمانـداری کهنوج :  سـید محسـن صمدانی 
و  علمـی  امـور  معـاون  بازدیـد  حاشـیه  در 
فرهنگـی سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی 
کشـور و معـاون وزیـر آمـوزش و پـرورش 
کهنـوج  شهرسـتان  فرسـوده  مـدارس  از 
افـزود:11 طـرح از 117 طرح نیمـه تمام این 
پـرورش  و  آمـوزش  بـه  مربـوط  شهرسـتان 

اسـت.
تمـام  نیمـه  هـای  طـرح  کـرد:  اظهـار  وی 
آمـوزش و پـرورش در شهرسـتان کهنـوج 
پیشـرفت  درصـد   52 میانگیـن  بـه صـورت 

بیـان  کهنـوج  دارند.فرمانـدار  فیزیکـی 
نیازهـای  و  هـا  اولویـت  از  یکـی  کـرد: 
ایـن شهرسـتان، اتمـام طـرح های نیمـه تمام 
آمـوزش و پـرورش اسـت کـه نـگاه ویـژه 
سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی کشـور را 

بـه ایـن بخـش مـی طلبـد.
در  مدرسـه   67  : داشـت  اظهـار  صمدانـی 
شهرسـتان کهنـوج به صـورت مختلـط و در 
قالـب شـیفت صبـح و بعـد از ظهـر، فعالیـت 

کنند. مـی 
را  کهنـوج  آمـوزی  دانـش  جمعیـت  وی 
ایـن  افـزود:  و  کـرد  اعـام  نفـر  هـزار   18
شهرسـتان در حـال حاظـر بـا رشـد جمعیـت 
احـداث  نیازمنـد  و  مواجـه  آمـوزی  دانـش 

اسـت. جدیـد  آموزشـی  فضاهـای 
 300 حـدود  کـرد:  بیـان  کهنـوج  فرمانـدار 
دانـش آمـوز از تحصیل بـاز مانده طی سـال 
گذشـته بـا تـاش آمـوزش و پـرورش ایـن 

شهرسـتان جـذب مـدارس شـدند.
سـازمان  فرهنگـی  و  علمـی  امـور  معـاون 
معـاون  کشـور،  ریـزی  برنامـه  و  مدیریـت 
و  آمـوزش  وزارت  ابتدایـی  آمـوزش 
پـرورش، رییـس سـازمان مدیریـت و برنامه 
پـرورش  و  آمـوزش  مدیـرکل  و  ریـزی 
اسـتان کرمان از مدارس فرسـوده شهرسـتان 

کردنـد. بازدیـد  کهنـوج 
شهرسـتان کهنوج در فاصلـه 330 کیلومتری 

جنوب اسـتان کرمان قـرار دارد.

فرماندارکهنوج : 

بیش از 45 درصد مدارس 
کهنوج فرسوده هستند 

 فرماندار شهرستان فاریاب 
 از روند اجرایی پروژه آبرسانی 

روستای کریم آباد سرگریچ بازدید کرد صدای مردم

 درخواست مردم
بخش هور از سردار بنی اسدی

باسام 
 ، فاریـاب  شهرسـتان  توابـع  از  هـور  بخـش  مـردم  مـا 
انتخـاب جنابعالـی را سـمت فرماندهـی نیـروی انتظامـی 
ایـزد  درگاه  از  و  گرفتـه  نیـک  فـال  بـه  کرمـان  اسـتان 
بـرای  شـما  افـزون  توفیقـات روز  توانـا آرزوی  و   دانـا 

داریم.
بـا توجـه بـه اینکه  سـه سـال از ارتقاء هـور از دهسـتان به 
بخـش مـی گذرد امـا هنوز شـعبه ای ازبانک کشـاورزی  
برای کارگشـایی مـا مردم کشـاورز و زحمتکش  در این 
بخـش ایجـاد نشـده اسـت و تنها شرطشـان هم این اسـت  
کـه تـا کانتـری دایـر نشـود بانـک نمـی توانـد در اینجـا 
شـعبه ای بزنـد ؛ بنـا برایـن بـا  تعاریفـی کـه مـا از شـما 
شـنیدیم ،انتظـار داریـم بـه خواسـته 15هزار نفر کشـاورز  
و دوسـت دار نظام و وایت  پاسـخ مثبت داده شـود و با 

تاسـیس کانتـری هـور  موافقت  شـود.

فروچاله ها تهدیدی جدی برای فاریاب

یکشنبه هر هفته 
با هفته نامه فرهنگی 
اجتماعی صبح مکران
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آگهی حصر وراثت
تاریخ :94/7/26

آقـای / خانـم شـنبه پیـری فرزند علـی دارای شـماره شناسـنامه 181 
بشـرح دادخواسـت شـماره 976194 مـورخ 94/7/25 توضیـح داده 
شـادروان ماهـان پیـری فرزنـد دادمحمـد بـه شـماره شناسـنامه 178 
درتاریـخ 93/3/23 در شـهرکهنوج فـوت شـده و وراثـت منحصـر 
حیـن الفـوت وی عبارتنـد / عبارتسـت از : 1 ـ یکشـنبه پیـری  ش 
ش 180   فرزندمتوفـی 2ـ شـنبه پیـری ش ش181 فرزنـد متوفـی3 
ـ محمـد پیـری  ش ش 448 فرزنـد متوفـی4ـ صـادق پیـری  ش ش 
543 فرزنـد متوفـی5 ـ رمضـان پیـری  ش ش 542 فرزنـد متوفـی6 
پیـری  ش ش  پیـری ش ش 182فرزنـد متوفـی7 ـ زهـرا  ـ روزی 
6980110330   فرزنـد متوفـی8 ـ کلثـوم پیـری  ش ش 447 فرزنـد 

متوفـی .
مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر النتشـار محلـی آگهـی 
مـی شـود چنانچه کسـی اعتراضـی دارد یا وصیت نامـه ای از متوفی 
نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف یک مـاه از نشـر آگهی به شـورای حل 
اختـاف تقدیـم دارد و اا رای صـادر خواهـد شـد . و هـر وصیـت 
نامـه ای کـه جزرسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعد ابراز شـود از 

درجـه اعتبار سـاقط اسـت . ش م الـف : 707
دفتر شورای حل و اختاف شماره یک
شهرستان قلعه گنج

آگهی حصر وراثت
تاریخ :94/7/28

شـماره  دارای  مـرادی  علـی  فرزنـد  مـرادی   طیبـه  خانـم   / آقـای 
شناسـنامه 3580659758 بشـرح دادخواسـت شـماره 982/94مورخ 
فرزنـد  پـور  بامـری  نـور جهـان  شـادروان  داده  توضیـح   93/7/26
در   94/2/30 درتاریـخ   350182972 شناسـنامه  شـماره  بـه  نـواب 
الفـوت وی  شـهرقلعه گنـج فـوت شـده و وراثـت منحصـر حیـن 
عبارتنـد / عبارتسـت از :1 ـ طیبه علی مـرادی ش ش 3580659758 
فرزندمتوفـی2 ـ زهرا بهادر پـور ش ش  3150182913مادر متوفی .

مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر النتشـار محلـی آگهـی 
مـی شـود چنانچه کسـی اعتراضـی دارد یا وصیت نامـه ای از متوفی 
نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف یک مـاه از نشـر آگهی به شـورای حل 
اختـاف تقدیـم دارد و اا رای صـادر خواهـد شـد . و هـر وصیـت 
نامـه ای کـه جزرسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعد ابراز شـود از 

درجـه اعتبار سـاقط اسـت . ش م الـف : 710
دفتر شورای حل و اختاف شماره یک
شهرستان قلعه گنج

آگهی حصر وراثت
تاریخ : 94/7/28

شـماره  دارای  چمـل  فرزنـد  دسـت  چیـره  رقیـه   : خانـم   / آقـای 
 983/94 شـماره  دادخواسـت  بشـرح   3150610826  : شناسـنامه 
مورخ 94/7/26 توضیح داده شـادروان ال خاتون سـاارپور فرزند 
دادمحمد به شـماره شناسـنامه 1074 درتاریخ 94/2/27 در شـهرقلعه 
گنـج فـوت شـده و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد / 
عبارتسـت از :1 ـ مجتبـی چیـره دسـت ش ش 1920   فرزندمتوفـی 
2ـ مصطفـی چیـره دسـت ش ش1924 فرزنـد متوفـی3 ـ خالد چیره 
دسـت ش ش 3150237211 فرزنـد متوفـی4ـ  محمـد چیـره دسـت 

ش ش 3150478405 فرزنـد متوفـی5 ـ حجـت اه چیره دسـت  ش 
ش 6980043811 فرزنـد متوفـی6 ـ خدیجـه  چیـره دسـت ش ش 
1922فرزنـد متوفـی7 ـ منیـژه چیـره دسـت  ش ش 3150183561   
فرزنـد متوفـی8 ـ سـکینه چیـره دسـت  ش ش 3150478391 فرزند 
متوفـی 9ـ رقیـه چیـره دسـت ش ش 3150610826 فرزنـد متوفـی 
10 ـ فاطمـه چیـره دسـت ش ش 3150478405 فرزنـد متوفـی 11 ـ 

چمـل چیـره دسـت ش ش 509 همسـر متوفـی .
مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر النتشـار محلـی آگهـی 
مـی شـود چنانچه کسـی اعتراضـی دارد یا وصیت نامـه ای از متوفی 
نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف یک مـاه از نشـر آگهی به شـورای حل 
اختـاف تقدیـم دارد و اا رای صـادر خواهـد شـد . و هـر وصیـت 
نامـه ای کـه جزرسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعد ابراز شـود از 

درجـه اعتبار سـاقط اسـت . ش م الـف : 712
دفتر شورای حل و اختاف شماره یک
شهرستان قلعه گنج

آگهی حصر وراثت
تاریخ :94/7/28

آقـای / خانـم آرزو عیـدی نـژاد فرزنـد تـاج محمـد دارای شـماره 
شناسـنامه 3150192978 بشـرح دادخواسـت شـماره 984/94مورخ 
94/7/26 توضیح داده شـادروان معصومـه اطلس فرد فرزند علیمراد 
بـه شـماره شناسـنامه 1275درتاریـخ 94/2/27 در شـهرکهنوج فوت 
شـده و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد / عبارتسـت از 
:1 ـ محمـد عیـدی نـژاد ش ش 3150605741 صـادره قلعـه گنـج  
فرزندمتوفـی2 ـ آرزو عیـدی نـژاد ش ش  3150192978 صـادره 
ش  ش  بـه  نـژاد  عیـدی  مرضیـه  ـ  متوفـی3  فرزنـد  گنـج  قلعـه  از 

3150605751 صـادره از قلعـه گنـج فرزنـد متوفـی .
مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر النتشـار محلـی آگهـی 
مـی شـود چنانچه کسـی اعتراضـی دارد یا وصیت نامـه ای از متوفی 
نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف یک مـاه از نشـر آگهی به شـورای حل 
اختـاف تقدیـم دارد و اا رای صـادر خواهـد شـد . و هـر وصیـت 
نامـه ای کـه جزرسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعد ابراز شـود از 

درجـه اعتبار سـاقط اسـت . ش م الـف : 709
دفتر شورای حل و اختاف شماره یک
شهرستان قلعه گنج

آگهی حصر وراثت
تاریخ : 94/7/26

آقـای / خانـم : جهانبخـش  عزیـزی پـور فرزنـد دادمحمـد دارای 
 978/94 شـماره  دادخواسـت  بشـرح   2641  : شناسـنامه  شـماره 
پـور  عزیـزی  دادمحمـد  شـادروان  داده  توضیـح   94/7/25 مـورخ 
فرزنـد شـهمراد بـه شـماره شناسـنامه 1350 درتاریـخ 92/2/15 در 
الفـوت وی  فـوت شـده و وراثـت منحصـر حیـن  شـهربندرعباس 
عبارتنـد / عبارتسـت از :1 ـ جهانبخـش عزیـزی پـور ش ش 2641   
فرزندمتوفـی 2ـ جهانگیـر عزیـزی پـور ش ش22 فرزنـد متوفـی3 ـ 
مصیـب عزیـزی پور ش ش 16192فرزند متوفـی4ـ  فریدون عزیزی 
پـور ش ش 100 فرزنـد متوفـی5 ـ فرامـرز عزیزی پـور  ش ش 216 
فرزنـد متوفـی6 ـ حامـد عزیـزی پـور ش ش 3150138477فرزنـد 
متوفـی7 ـ صمـد عزیزی پـور ش ش 315217784   فرزند متوفی8 ـ 
شـهربانو عزیـزی پـور  ش ش 16 فرزنـد متوفـی 9ـ معصومه عزیزی 
پـور ش ش 28 فرزنـد متوفـی 10 ـ فرزانـه عزیـز پـور ش ش 144 

فرزنـد متوفـی 11 ـ نرگـس عزیزی پـور ش ش 20 فرزند متوفی 12 
ـ سـلیمه عزیـزی پـور ش ش 3150012521 فرزند متوفی 13ـ  زهره 

آشـوبی ش ش 253 همسـر متوفـی .
مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر النتشـار محلـی آگهـی 
مـی شـود چنانچه کسـی اعتراضـی دارد یا وصیت نامـه ای از متوفی 
نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف یک مـاه از نشـر آگهی به شـورای حل 
اختـاف تقدیـم دارد و اا رای صـادر خواهـد شـد . و هـر وصیـت 
نامـه ای کـه جزرسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعد ابراز شـود از 

درجـه اعتبـار سـاقط اسـت . ش م الف :708 
دفتر شورای حل و اختاف شماره یک
شهرستان قلعه گنج

آگهی حصر وراثت
ش  شـماره  حیـدردارای  فرزنـد  مـارز  کامرانـی  درخاتـون  خانـم 
331بشـرح دادخواسـت شـماره 981/94 مـورخ 94/7/26 توضیـح 
داد . شـادروان امـان اه شهدوسـت فرزنـد تـاج محمـد بـه شـماره 
ش 3150380553 در تاریـخ 94/2/27 در شـهر کهنـوج فوت شـده 

اسـت و وراثـت منحصرحیـن الفـوت وی عبارتنـد از :
1 – درخاتون کامرانی مارز ش ش 331 مادر متوفی 

مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیراانتشـار محلـی آگهـی مـی 
شـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یا وصیـت نامـه ای از متوفی نزد 
اشـخاص مـی باشـد ظرف مـدت یک ماه از نشـر آگهی به شـورای 
حـل اختـاف تقدیـم دارد و اا گواهـی صـادر خواهـد شـد و هـر 
وصیـت نامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعـود ابـراز 

شـود از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد .   
دفتر شورای حل اختاف شعبه1 شهرستان قلعه گنج

ایـران  مـردم  تکـرار شـود چـون  نبایـد  آن هشـت سـال 
بشـنوند. دوسـت دارنـد  بـاز هـم دروغ  ندارنـد  دوسـت 
رییـس دولـت آنان در واپسـین روز کاری هزینـه ناهاری 
بـه حسـابداری  بـا دوسـتان خـود صـرف کـرده  را کـه 
بازگردانـد ) روایتـی کـه دربـاره مهنـدس بـازرگان نقـل 
ایـن کـه در روز آخـر 16 میلیـارد تومـان  نـه  می شـود( 
از حسـاب دولتـی را بـه دانشـگاهی بـا مدیریـت خـودش 

بدهـد! اختصـاص 
بـرای همـه  تلـخ  » آن 8 سـال تجربـه  مهـرداد خدیـر - 
تاریـخ ایـران کافـی بـود«. ایـن جملـه را آیت  اه هاشـمی 
رفسـنجانی روز چهارشـنبه ششـم آبان در دیدار با جمعی 

از مـردم همـدان بـر زبـان آورد. 
و  می خواسـت  عبـارت  ایـن  از  کهنـه کار  سیاسـت مدار 
می خواهـد بـه ایـن نتیجـه برسـد کـه هیـچ یـک از عرصه 
های سیاسـی، اقتصـادی، اجتماعـی، فرهنگـی واجتماعی 

تحمـل تکـرار آن دوران را نـدارد.
تنـش  از  وارد دور جدیـدی  می تـوان  در سیاسـت  نـه    
و سـخنان غیـر دیپلماتیـک شـد کـه کشـور را بـار دیگـر 
تـورم 40  اقتصـاد می تـوان  نـه در  ببـرد،  انـزوا  بـه کنـج 
درصـدی را بـاز نظـاره و تحمـل کرد و نه جامعـه پذیرای 
دروغ هـای تـازه اسـت، نـه فرهنـگ، تـاب محدودیـت و 

نـگاه امنیتـی و سانسـورهای گسـترده را دارد.
  شـاید در نـگاه اول ایـن گونه تصور شـود که این سـخن 
هاشـمی رفسـنجانی ناشـی از بُغضی اسـت که از شـخص 
محمـود احمـدی نـژاد بـر دل دارد امـا اگـر دغدغه هـای 
نظـر  در  را  سـال  هشـت  آن  هـای  واقعیـت  و  او  کان 
آوریـم ایـن گـزاره را به یک ناخرسـندی شـخصی تقلیل 
نمی دهیـم زیـرا تنهـا از زبـان او بیـان نمـی شـود و طیـف 

گسـترده ای چنیـن دیدگاهـی دارنـد.
اتهامـات  بـه    همیـن کـه دو معـاون آن دولـت اکنـون 
متوجـه  اتهاماتـی  و  انـد  مالـی گرفتـار محبـس  سـخیف 
برخـی دیگـر اسـت خود نشـانه اسـت یـا این که دو سـال 
از پایـان ریاسـت جمهـوری نمـاد آن دوره هشـت سـاله 

گذشـته ولـی به هیچ مجمع سیاسـی ، فرهنگـی، اقتصادی 
و اجتماعـی دعـوت نمی شـود و تنهـا در پـاره ای محافـل 
خـاص دیـده می شـود از ایـن تلخـی حکایـت می کنـد.  
اگـر بخواهیـم بـا زبـان آمـار سـخن بگوییـم مهـم تریـن 
نمایـه آن 8 سـال ایـن اسـت که حـدود 600 میلیـارد دار 
درآمـد نفتـی کمابیش بادآورده و البته تکرار ناشـدنی در 
همـه تاریـخ ایـران طـی 6 یا 7 سـال حتی یک شـغل نیز به 
شـمار مشـاغل کشـور نیفـزود. حتـی گفتـه می شـود چند 

صـد هـزار شـغل نیـز از کـف رفت!
  دولـت عدالت محـور کـه از بـام تـا شـام شـعار عدالـت 
مـی داد و رییـس آن اصـرار داشـت واژه »عدالـت« را بـا 
فتـح عیـن تلفظ کند در عمـل هیچ کاری درباره شـکاف 
طبقاتـی نتوانسـت انجـام دهـد. بلکـه به عکس یـک طبقه 
نوکیسـه تـازه بـه دوران رسـیده ظهور کـرد که همـه ما با 
مظاهـری از آنهـا آشـناییم. طبقـه جدیدی کـه کارآفرین 
نیسـت و نقشـی در افزایـش تولیـد ناخالص داخلـی ندارد 
و یـک شـبه از هیـچ به همـه چیز رسـید و بیشـترین تکاپو 

را بـرای بازگشـت آن دوران همیـن هـا دارند .
می تـوان  تخصصـی  صـورت  بـه  و  آمـار  زبـان  بـه     
توضیـح داد »شـاخص نابرابـری در توزیـع درآمدهـا« که 
نسـبت درآمـد دهـک اول )نابرخوردارتریـن( بـه دهـک 
دهم)برخوردارتریـن( را نشـان مـی دهـد در سـال 83 بـه 
14.1 برابـر رسـیده بـود اما تا سـال 1388 و با همـه ادعاها 

بـاز در همـان سـطح 14.1 برابـر باقـی مانـد.
و  دسـتکاری ها  لحـاظ  بـه  بعـد  بـه   88 و  دوم  دوره  در 
مسـتقلی  تحقیـق  امـکان  آمـاری  اغتشـاش  یـا  سـکوت 
فراهـم نبـوده امـا بررسـی ها نشـان می دهـد اگـر شـکاف 

بیشـتر نشـده باشـد کمتـر نشـده اسـت.
  آن هشـت سـال نبایـد تکـرار شـود چـون مـردم ایـران 
بشـنوند. دوسـت دارنـد  بـاز هـم دروغ  ندارنـد  دوسـت 
رییـس دولـت آنـان در واپسـین روز کاری هزینـه چنـد 
بـا دوسـتان و در نخسـت وزیـری  ناهـاری را کـه  فقـره 
کـه  ) روایتـی  بازگردانـد  حسـابداری  بـه  کـرده  صـرف 

نقـل  بـازرگان  مهنـدس  دربـاره 
می شـود( نـه ایـن کـه در روز آخر 16 
میلیـارد تومـان از حسـاب دولتـی را به 
دانشـگاهی بـر روی کاغذ بـا مدیریت 
خـودش اختصـاص بدهـد و البتـه بعـد 

باز گردانـد. را  آن  شـود  ناگزیـر 
  دوسـت دارند از مزایای توسـعه بهره 
منـد شـوند نـه این کـه گفتمان توسـعه 

در مظـان اتهام قـرار گیرد.
  دوسـت دارنـد کتاب بخواننـد نه این 
کـه معـاون فرهنگـی یـک وزارتخانـه 
ایـن  نویسـنده  بزرگ تریـن  کتـاب 
مملکـت را در کشـوی خود نگاه دارد 
و مجـوز ندهـد و به زبان هـای مختلف 
ترجمـه شـود اما امـکان انتشـار به زبان 

نیابد. پارسـی را 
  آن هشـت سـال تلـخ بـود. نـه ایـن کـه روزگاران قبـل و 
بعـد همـاره شـکرین بـوده باشـد. تلخ بـود چون بـه دروغ 
می خواسـتند القـا کنند تلخ نیسـت و شـیرین اسـت. آنچه 
قصـه را تلخ تـر کـرده بـود این اسـت و گرنه هـر دوره ای 

آمیختـه بـا حاوت هـا و مرارت هایـی اسـت.
  آن دوره نبایـد تکـرار شـود. چـون هـر انسـانی ممکـن 
اسـت اشـتباه کند و به خاطر آن اشـتباه غیر عمد شایسـته 
سـرزنش نیسـت اما اگر یک اشـتباه مشـخص تکرار شود 

آن گاه شـماتت موضوعیـت مـی یابد.
زیـر  هنـوز  آن  تلخـی  چـون  بـود.  تلـخ  سـال   8 آن    
دهان مـان اسـت و اگـر نبـود از روحانی نمی خواسـتیم هر 

چـه زودتـر شـیرین کنـد.
  شـاید تاریـخ ایـران بـه چنیـن تفکـری بدهـی داشـت اما 
اگـر هـم داشـت ادا کـرده اسـت. و چـه سـنگین و چـه 

. . تلخ.
  بـا ایـن حـال هیچ کس نمـی تواند جاذبه های پوپولیسـم 
را انـکار کنـد. میـل بـه ترجیح منافـع آنی بـر مصالح آتی 

در هـر انسـانی وجـود دارد زیـرا آدمـی آمیـزه ای از سـه 
مولفـه »غریـزه، احسـاس و عقـل« اسـت. از ایـن رو مـدام 

باید هشـدار داد.
  اندیشـمندی می گفـت سـهم غریـزه و احسـاس را طـی 
ایـم. وقـت آن اسـت کـه خـردورزی  پرداختـه  سـده ها 
بیشـتری از خود نشـان دهیم و هر چه سـهم عقل در یک 

جامعـه فزون تـر باشـد آن جامعـه توسـعه یافته تـر اسـت.
  بحـث بـر سـر ایـن کـه توسـعه اقتصـادی مقـدم اسـت یا 
سیاسـی یـا بـا هـم انـد همـه فرعـی اسـت. توسـعه بـا خرد 
نسـبت دارد و تلخـی آن دوران بـه این خاطر اسـت که نه 
از توسـعه کـه از خـرد دور شـدیم و خرافـه گرداگردمان 

را گرفتـه بود.
  تکـرار آن تجربـه یعنـی دوبـاره بـه سـمت پرتـگاه رفتن 
و بعـد در بـه در در پـی » ظریـف« ی بـودن تـا بـه همـان 

مسـیری برگردیـم کـه قبـا بودیـم.
مهرداد خدیر
منبع: عصر ایران

علی یار اسکندری، چرا هاشمی نمی گذارد ، احمدی نژاد فراموش شود
سرپرست اداره کل سیاسی 

و انتخابات استانداری 
کرمان شد

و  انتخابـات  و  اداره کل سیاسـی  اسـتاندار کرمـان سرپرسـتان  بـا حکـم 
فرهنگـی  و  اجتماعـی  امـور  دفتـر 

شـدند. منصـوب  اسـتانداری 
 بـه گزارش روز پنجشـنبه روابط 
کرمـان،  اسـتانداری  عمومـی 
علیرضـا رزم حسـینی در حکمی 
را  نسـب  اسـکندری  یـار  علـی 
کل  اداره  سرپرسـت  عنـوان  بـه 
اسـتانداری  انتخابـات  و  سیاسـی 

کـرد. منصـوب 
در حکـم اسـتاندار آمـده اسـت: 
نظـر بـه مراتـب تعهـد، شـناخت 
بـه  ارزنـده جنابعالـی  و تجـارب 
سـمت  بـه  حکـم  ایـن  موجـب 
سرپرسـت دفتـر امـور سیاسـی و 
شـوید. مـی  منصـوب  انتخابـات 

امیـد اسـت بـا اتـکال بـه خداونـد متعـال در چارچـوب وظایـف مصـوب 
العالـی( و  و تحقـق بخشـیدن بـه منویـات مقـام معظـم رهبـری )مدظلـه 
بکارگیـری تمامـی تجربیـات و تـوان در پیشـبرد اهـداف دولـت تدبیـر و 

امیـد موفـق باشـید.
آییـن تودیـع حجـت ااسـام عبـاس اسـامی مدیـرکل سـابق سیاسـی و 

انتخابـات اسـتانداری کرمـان روز پنجشـنبه سـی ام مهـر برگـزار شـد.
همچنیـن اسـتاندار کرمـان در حکم جداگانه زهرا موسـی پـور را به عنوان 

سرپرسـت دفتر امـور اجتماعی و فرهنگی اسـتانداری منصوب کرد.
محسـن روحـی مدیـرکل پیشـین امـور اجتماعـی و فرهنگـی اسـتانداری 
کرمـان بـود کـه مدیـرکل کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان 

شد. اسـتان 

سیاسـی  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
در  رضایـی  محسـن  ایرنـا، 

نشسـت خبـری بـا بیـان ایـن 
معظـم  رهبـر  نامـه  کـه 

مسـاله  در  انقـاب 

برجـام یـک مجموعـه کاملـی را شـکل داد، افـزود: مصوبـه شـورای عالـی 
امنیـت ملـی تصویـب مشـروط برجـام و گام اول بـود امـا ازم بـود کـه گام 

شـود. برداشـته  دوم 
شـود،  مـی  اجـرا  چگونـه  مشـروط  مصوبـه  کـه  سـوال  ایـن  طـرح  بـا  وی 
خاطرنشـان کـرد: در ایـن مسـاله مجلس شـورای اسـامی وارد شـد و اجرای 

مشـروط برجـام را تصویـب کـرد.
دبیـر مجمـع تشـخیص مصلحت نظام یادآور شـد: بـا نامه رهبـر معظم انقاب 
اگـر نواقصـی هـم در آن دو مصوبـه وجـود داشـت برطـرف شـد؛ بنابرایـن 
امـروز مصوبـه شـورای عالـی امنیـت ملـی، مجلـس شـورای اسـامی و نامـه 
رهبـر معظـم انقـاب سـه سـند کامـل و جامعی هسـتند که بر اسـاس این سـه 

سـند برجـام اجرایـی و رصـد خواهد شـد.
رضایـی ادامـه داد: بـر اسـاس این سـه سـند مـردم می تواننـد نظـارت کنند و 
ببیننـد کـه چـه اتفاقـی خواهـد افتـاد و دسـتگاه هـای مسـوول هم مـی توانند 

کنند. نظـارت 
وی بـا بیـان ایـن کـه جمهوری اسـامی ایـران از یک مسـاله مهمی توانسـت 
عبـور کنـد، گفت: امـا اجرای برجام همـراه با فرصت ها و تهدیدهایی اسـت 
بنابرایـن مدیـران مسـوول کشـور بایـد برنامـه ای تنظیـم کننـد کـه چگونه از 
ایـن فرصـت هـا اسـتفاده و تهدیـدات بعـد از برجـام کشـور پرهیز شـود و از 

منافـع ملـی و ارزش های کشـور حفظ شـود. 
بـه گـزارش ایرنـا، رهبـر معظـم انقـاب اسـامی روز 29 مهـر در نامـه ای بـه 
رییـس جمهـوری با برشـمردن تاکیـدات و الزامات 9گانه در اجـرای برجام، 

مصوبـه شـورای عالـی امنیت ملـی را تاییـد کردند. 
** آمریکایـی هـا بایـد تجدیدنظـر اساسـی در رفتـار با 

ملـت ایـران انجـام دهند
دبیـر مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام در ادامـه درمـورد امـکان پایـان یافتن 

شـعار مـرگ بـر امریـکا در ایـران اظهارداشـت: آمریـکا اگـر بخواهد شـعار 
مـرگ بـر آمریـکا در ایـن کشـور پایـان یابد بایـد رفتـار خـود را در قبال آن 
تغییـر دهـد. مـا در طـول 80 سـال اخیـر چیزی جـز کودتا، سـرکوب، جنگ 

و تحریـم از آمریـکا ندیدیـم. 
رضایـی یـادآور شـد: بـه چـه دلیـل آمریـکا علیـه دولـت ملـی ایـران کودتـا 
کـرده اسـت، بـه چـه دلیـل دولـت آمریـکا سـرکوب ملـت ایـران را در 15 
خـرداد 42 حمایـت کـرد و به چـه دلیل دولت آمریکا از جنگ هشـت سـاله 
ارتـش عـراق، حـزب بعث و شـخص یاغی و متجـاوز صدام حمایـت کرد و 
حتـی در مقابـل بمبـاران شـیمیایی سـکوت کـرد، به چـه دلیـل آمریکایی ها 
سـال های سـال کشـور ما را تحریـم کردند بنابرایـن ما در کارنامـه آمریکا با 
ملـت ایـران جـز کودتا، سـرکوب و جنگ و تحریـم چیزی نداریـم، چگونه 
آمریکایـی هـا انتظـار دارند مـردم ایران مـرگ بر آمریـکا را فرامـوش کنند. 
وی تاکیـد کـرد: آمریکایـی هـا اگـر مـی خواهنـد اتفاقـی بیفتـد بایـد یـک 
تجدیدنظـر اساسـی و بنیـادی در رفتـار بـا ملـت ایـران از خودشـان نشـان 

بدهنـد. 
دبیـر مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام در ادامـه بـه خریـد ناوهـای مـدرن از 
سـوی عربسـتان اشـاره کرد و گفت: نکته مشـکوک دیگری که اخیرا ما در 
منطقـه مشـاهده مـی کنیم فروش ناوهای مدرن به کشـور عربسـتان اسـت که 
در حقیقـت عربسـتان مـی خواهد بـا این ناوها خـا خروج ناوهـای هواپیمابر 

آمریـکا را در خلیـج فارس جبـران کند. 
رضایـی ادامـه داد: معنـای ایـن کار ایـن اسـت کـه به احتمـال زیاد عربسـتان 
ممکـن اسـت بـه ناامنـی هایـی را همانطـور کـه در سـوریه و یمـن و بحریـن 

دسـت زده بـه داخـل خلیـج فارس بکشـاند. 
وی تصریـح کـرد: هـر نوع ناامنی کـه در خلیج فارس اتفـاق بیفتد آمریکایی 

ها مسـوول آن هسـتند و نمی توانند خود را کنار بکشـند. 
اشـاره کـرد و  منطقـه  ناامنـی هـای 15 سـال گذشـته در  بـه  ادامـه  وی در 
اظهارداشـت: مجمـوع ناامنـی هایـی کـه در منطقـه مـا صـورت گرفتـه یـک 
میلیـون کشـته، دو میلیون مجـروح و بیش از 20 میلیون آواره داده اسـت این 
یعنـی یـک جنـگ جهانی خاموش کـه هنوز هـم ادامه دارد و سیاسـت هایی 
کـه مـا از کشـورهای بـزرگ مثـل آمریـکا مـی بینیـم ادامـه چنیـن وضعیـت 
هایـی و سیاسـت هـای کشـورهای مثـل آمریـکا اسـت و ایـن یـک نقطـه 

خطرنـاک اسـت. 
** آمریکایـی هـا می خواهند بـه ناامنی هـا در خاورمیانه 

دهند  ادامه 
دبیـر مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام بـه اظهـار نظـر بعضـی کارشناسـان 
آمریکایـی ازجملـه برژینسـکی مبنـی بـر این کـه منطقـه خاورمیانـه از کنترل 
خـارج شـده اسـت، اشـاره کـرد و یـادآور شـد: معنـای ایـن حـرف هـا ایـن 
اسـت کـه آنهـا مـی خواهنـد بـه ایـن ناامنـی هـا در منطقـه خاورمیانـه ادامـه 

 . هند بد
رضایـی ایـن سـوال هـا را مطـرح کرد که معنـای منطقـه خاورمیانـه از کنترل 
خـارج شـده اسـت، چیسـت؟ چـه کسـانی هسـتند کـه ایـن کنتـرل را از بیـن 

بردنـد؟ چـه کسـانی هسـتند کـه ایـن گونه انجـام مـی دهند؟
وی افـزود: آمریکایـی هـا یـک سـال و انـدی ادعـای ائتـاف علیـه داعـش 
کردنـد ولـی فعـال نشـدند، امـا بـه محـض این کـه به روسـیه کمـک کردیم 
و از ایـن کشـور خواسـتیم کـه در سـوریه دخالـت کند، فشـارهای زیـادی به 

آمریکایـی هـا وارد شـده کـه آنهـا هـم علیـه داعـش فعالیـت کنند.
دبیـر مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام خطـاب بـه آمریکایـی ها گفـت: چرا 
در یـک سـال و نیم گذشـته ایـن کار را نکردیـد، این به معنای این اسـت که 

خـود شـما در این ناامنـی ها دخالـت دارید.
رضایـی افـزود: مـا ادامه وضع موجـود را بـرای منطقه خاورمیانـه به مصلحت 
کشـورهای منطقـه و بـه مصلحـت بشـریت نمی دانیـم ،ادامه این وضـع ناامنی 

را بـه ضرر همه بشـریت اسـت.
وی به کندی عملیات در سـوریه اشـاره و خاطرنشـان کرد: در مسـاله سـوریه 
هـم قبـول داریـم عملیاتی که ارتش سـوریه و مقاومت شـروع کرده اسـت به 

کنـدی پیـش مـی رود. امـا این کندی بـه دو دلیل اصلی اسـت .
وی افـزود: یکـی آن اسـت کـه تکفیـری هـا در میـان مـردم سـنگر گرفته اند 
و در عمـل در بسـیاری جاهـا مـردم در محاصـره تکفیـری ها هسـتند بنابراین 
طبیعـی اسـت جنـگ در مناطقـی کـه مـردم حضـور دارنـد بایـد بـا دقـت 
صـورت گیـرد کـه ایـن خـود موجـب کنـدی کار شـده و مسـاله جـوی هـم 

در ایـن کنـدی موثـر اسـت.
** از مذاکراتـی کـه بـه نفع ملت سـوریه باشـد حمایت 

مـی کنیم
دبیـر مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام همچنیـن بـا تاکیـد برایـن کـه بداننـد 
کـه مـا بـه هیچ وجـه از حمایـت دولت سـوریه و مقاومـت کوتاه نمـی آییم، 
گفـت: مذاکـرات سیاسـی مسـیر خـود را دارد ومـا هـم همیشـه نظرمـان ایـن 

بـوده اسـت کـه مـردم سـوریه تعییـن کننده هسـتند .
رضایـی ادامـه داد: امـروز هـم از مذاکـرات درسـتی کـه بـه نفع ملت سـوریه 
باشـد حمایـت مـی کنیم ولی تـا تکفیری هـا را در عراق و سـوریه دفع نکنیم 
دسـت از حمایـت از دولـت سـوریه و عـراق بر نمـی داریم. تفکیـری ها باید 
در اینجـا دفـع شـوند و ایـن غـده سـرطانی کـه در جهان اسـام شـکل گرفته 

اسـت باید از بیـن برود.
دبیرخانـه  در  مقاومتـی  اقتصـاد  کمیسـیون  **تشـکیل 

نظـام  مصلحـت  تشـخیص  مجمـع 
رضایـی در ادامـه از تشـکیل کمیسـیون اقتصـاد مقاومتـی در دبیرخانـه مجمع 
تشـخص مصلحـت نظـام خبـر داد و گفـت: بـا راه انـدازی کمیسـیون اقتصاد 
مقاومتـی در مجمـع سیاسـت هـای کلـی اقتصـاد مقاومتـی با جدیت پیشـتری 
پیگیـری مـی شـود بـه همیـن دلیـل نظـارت بـر اجـرای اقتصـاد مقاومتـی را 

جـدی تـر از گذشـته دنبـال خواهیـم کرد.
وی افـزود: از نظـر آموزشـی وزارت کشـور و سـازمان مدیریـت و برنامـه 
ریـزی کشـور برنامـه هـای خوبـی را در ایـن زمینـه داشـتند و مـا قصـد داریم 
از نظـر آموزشـی کمـک هایـی کـه مـی توانیم بـه بدنه کشـور و بخـش های 
مختلـف اقتصادی داشـته باشـیم ، انجام دهیـم بنابراین نظـارت، توجیه کردن 

و آمـوزش دادن را بـه طـور جدی تـری در خصـوص اقتصاد مقاومتـی دنبال 
خواهیـم کرد.

** پایـان بررسـی طـرح رسـیدگی بـه دارایـی و امـوال 
مسـوان 

طـرح  بررسـی  پایـان  از  ادامـه  در  نظـام  مصلحـت  تشـخص  مجمـع  دبیـر 
رسـیدگی بـه اموال مسـووان خبر داد و گفت: در جلسـه امـروز مجمع آیین 

نامـه اجرایـی و روش کار ایـن طـرح نیـز مشـخص شـد. 
رضایـی بـا بیـان ایـن کـه در ایـن زمینـه قـرار شـد همـه بـا هـم کمـک کنند، 
یـادآور شـد: بـه محض این که قـوه قضاییه آمادگی ازم را داشـته باشـد این 
طـرح اجرایی می شـود و همه مسـووان کشـور کـه نام آنها در این فهرسـت 
آمده اسـت خودشـان بـا خانوادهایشـان حدود بـه 200 هزار نفر خواهند شـد 
بایـد تحـت پوشـش این نظام خوداظهاری و همچنین رسـیدگی قـرار بگیرند.

وی یـادآور شـد: مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام امـروز از این قانـون عبور 
کـرد و بـه مجلـس شـورای اسـامی اباغ می شـود. 

وی در ادامـه بـا آسـیب دیـدگان و خانواده هـای جان باختگان سـیل اخیر در 
چند شـهر کشـور و همچنیـن مردم اهواز بدلیـل آلودگی هوا ابـراز همدردی 
کـرد و گفـت: امیدواریـم مسـووان کشـور هرچـه زودتـر بـه خسـاراتی که 
وارد شـده رسـیدگی کننـد. دبیـر مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام افـزود: 
ظاهـرا یـک پدیـده جدیـدی از سـمت دریای عمان وارد کشـور شـده اسـت 
کـه البتـه این پدیـده در کشـورهایی مثل آمریکا و اروپا پدیده شـناخته شـده 
ای اسـت و نظـام هـا و سـازمان هـای مسـوول چـون بارها بـا آن مواجه شـده 
انـد هـم از نظر هشـداردهی آگاهی دارنـد و هم این که بـرای مقابله آموزش 
هـای ازم را دیـده انـد. دبیرمجمع تشـخیص مصلحـت ادامـه داد: بنابراین در 
کشـور مـا اولیـن بـار اسـت کـه ایـن پدیـده اتفـاق مـی افتـد کـه احتمـاا تـا 
پایـان آذرماه بارش های شـدید و جاری شـدن سـیل های بـزرگ را خواهیم 

داشـت بنابرایـن بایـد آمادگـی هـا ازم در ایـن زمینه صـورت گیرد. 
وی در ادامـه بـه گـزارش سـفر رییـس مجلـس بـه روسـیه در جلسـه امـروز 
مجمـع اشـاره کـرد و گفـت: آقـای اریجانی در سـفر بـه روسـیه بحث های 
مهمـی بارییـس جمهوری روسـیه داشـت و قرار شـده اسـت که روابـط ایران 

و روسـیه تقویت شـود. 
رضایـی همچنیـن بـا یـادآوری گزارش سـفر غامعلـی حدادعادل به کشـور 
چیـن در جلسـه امـروز مجمـع تشـیخص مصلحـت نظـام افـزود: مسـووان 
چینـی ابهاماتـی در رابطـه بـا سیاسـت هـای ایـران بعـد از برجـام داشـتند و 
گفتـه انـد کـه آیـا ایـران سیاسـت هـای خـود را تغییـر و ارتباطات خـود را با 
کشـورهای آسـیا مثـل چیـن کاهـش خواهـد داد یا اینکـه همچنان بـه ارتباط 

بـا چیـن ادامـه مـی دهد. 
وی ادامـه داد: آقـای حدادعـادل در ایـن سـفر توانسـت بـه خوبـی دیـدگاه 
هـای نظـام را بـه مسـووان چینـی منتقـل کنـد مبنی بـر این کـه مسـاله برجام 
هیـچ تغییـری در سیاسـت هـای خارجـی ایران نسـبت به کشـورهای دوسـت 
نخواهـد داشـت و سیاسـت هـای خارجی نظام مسـتقل اسـت و ایـران به طور 

مسـتقل تصمیـم مـی گیـرد و ارتباطی بـه برجام نـدارد. 
امـروز علـی  بـه گـزارش  نظـام همچنیـن  دبیـر مجمـع تشـخیص مصلحـت 
شـمخانی دبیـر شـورای عالـی امنیت ملـی درباره پیشـروی نیروهـای مقاومت 
نیروهـای  روی  پیـش  وضعیـت  از  شـمخانی  آقـای  گفـت:  و  کـرد  اشـاره 
مقاومـت و گزارشـی از سـوریه و مشـکات جـوی کـه یـک مقـدار کار را 

کنـد کـرده اسـت گزارشـی امـروز ارایـه کـرد.

رضایی: برجام براساس سه سند جامع نامه رهبری،

مصوبه شورای عالی امنیت ملی و مجلس اجرا می شود 
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حروفچین محبوبه لطفی زاده

 دکتر مطهری دستاورد سفر دو مقام عالی دانشگاه علوم پزشکی جنوب را 
به کهنوج مثبت ارزیابی کرد

* دکتر مطهری خطاب به مدیر کل دانشگاه علوم پزشکی : ما هر کاری بکنیم نمود کاری دانشگاه علوم پزشکی است
* مهندس احمدی : با شهرداری کهنوج تهاتر کنید

دانشـگاه  کل  مدیـر 
جنـوب  پزشـکی  علـوم 
کرمـان بـه همـراه معاون 
پـس   ، خـود  بهداشـتی 
سـاعته   4 بازدیـد  از 
مراکـز  وضعیـت  از 
بهداشـتی و کلنـگ زنی 
یـک پروژه طی بررسـی 
رونـد کارهـای عمرانـی 
فرمانـدار  اتفـاق  بـه 
کهنـوج در دفتـر دکتـر 
مطهـری ریاسـت مراکز 

بهداشـتی گرد هم آمدند 
همـکاری  نامـه  تفاهـم  و 
دکتـر   . کردنـد  امضـاء 
بـی  خدمـت  مطهـری 
سـامت  نظـام  در  منـت 
صالحـات  و  باقیـات  را 
تـا   : گفـت   و  خوانـد 
را  ضعـف  نقـاط  هسـتیم 
مـی گوینـد ، وقتـی از مـا تعریـف و تمجیـد مـی شـود ایـن یـک تجربـه 
مثبـت  را جهـت سـامت کارمنـدان  اسـت وی سـاخت سـالن ورزشـی 
ارزیابـی کـرد و گفت در مورد سـتاد مرکز بهداشـت حدود 25 سـال برای 
ایـن مرکـز بهداشـت چیـزی خریـداری نشـده بـود ، سـتاد مـا سـال 76 راه 

اندازیشـده آمدیـم فردی را پیدا کردیـم برای آذران پاسـتیک نازل ترین 
قیمـت را پیـدا کردیـم و متـری 17 تومـان قـرار داد بسـتیم . دکتـر مطهری 
دسـتاورد سـفردوم مقام عالی دانشـگاه علوم پزشـکی جنوب را به کهنوج 
مثبـت ارزیابـی کـرد : بحمـداه کارهـای عمرانـی ، بهداشـتی خوبـی در 
دسـت انجام اسـت که البتـه اگر همت شـخص مدیرکل دانشـگاه و معاون 
ایشـان دوراندیـش هسـتند نبـود هرگـز ایـن اتفاقات خوشـایند نمـی افتاد .

وبـا تقاضـای مسـاعدت 50 میلیـون تومان از طرف دانشـگاه علوم پزشـکی 
بـه شـتاب در برنامـه هـای بهداشـتی تاکیـد کـرد و گفـت : مـا هـر کاری 
بکنیـم جنـاب آقـای مدیر کل ، نمود کاری دانشـگاه علوم پزشـکی اسـت 
کـه صـد البتـه برای کهنـوج بـزرگ از زمان دفتری شـما کارهـای بزرگی 
صورت گرفته اسـت . سـپس پیرامون پروانه ها و بدهی شـهرداری صحبت 
شـد که مهنـدش احمدی معاونت بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی گفت 
: شـما مـی توانیـد بـا شـهرداری تهاتـر کنیـد مثـا دیـر زمانی شـهردار آمد 

میـدان پیامبـر اعظم را سـاخت 
آن زمـان زمیـن ما زیر سـیطره 
میـدان رفـت ، قرار شـد کاری 
را  هـا  ایـن  بگردیـد   ، بکننـد 
ززنـده کنیـد وی تصریح کرد 
قلعـه  راه  سـه  داریـم  زمینـی 
گنـج چهارصـد میلیـون قیمت 
دارد بـه نـرخ روز کارشناسـی 
یـک نفـر مامـور شـود بدهـی 
کـه  بیاورنـد  در  مـارا  هـای 
چقـدر بدهکاریـم . ایـن زمین 
را شـهرداری داد مـا داروخانـه 
توانیـم  نمـی  کـه  مـا  بزنیـم 

داروخانـه بزنیـم . 
اشـاره  بـا  احمـدی  مهنـدس 
مجتمـع  تاسـیس  اولویـت  بـه 
کهنـوج  در  سـامت  آمـوزش 
گفـت : بـا تاسـیس ایـن مجتمع 
کسـانی  آینـده  در  اه  انشـاء 
کـه در حـوزه بهداشـت درس 

درمـان  و  بهداشـت  مدیـران  بـه  خطـاب  وی  ؟  نماننـد  بیـکار  خواندنـد 
شهرسـتان کهنـوج ادامـه داد :مجـوز مـی دهیم معـادل پنجاه درصد پسـت 
هـای بـا تصـدی نیـرو بگیریـد و از محـل درآمدهـای داخلـی حقـوق و 

. پرداخـت شـود  مزایـا 

بـه گزارش روابط عمومـی فرمانداری 
روزپنـج  پاییـزه  نمایشـگاه   ، منوجـان 
اتـاق  بـا حضورفرماندار،رئیـس  شـنبه 
ومعـدن  صنـت  ،رئیـس  اصنـاف 
وتجارت شهرسـتان ،مسـئوان ادارات 
پاییـزه  نمایشـگاه  وبازاریـان  وکسـبه 

شـد. افتتـاح  منوجـان  شهرسـتان 
منوجـان  فرمانـدار  فاحـی  ایـوب 
پاییـزه  نمایشـگاه  افتتـاح  درآییـن 
عرضـه  پاییـزه  نمایشـگاه  گفـت: 
حمایـت  هـدف  بـا  کاا  مسـتقیم 
ازمصـرف کنندگان وتولیـد کنندگان 
بـا  کاا  مسـتقیم  عرضـه  وهمچنیـن 
کیفیت مناسـب و15درصـد زیرقیمت 

اسـت. شـده  برپـا  بـازار 
وی اظهـار داشـت: حـدود 140 غرفـه 
در ایـن نمایشـگاه کااهـای تولیـدی 
خـود را بـه صـورت مسـتقیم و بـدون 

واسـطه بـه مـردم عرضـه می کننـد. 
شهرسـتان  دربیـن  کـرد:  بیـان  وی 

منوجـان  شهرسـتان  جنوبـی  هـای 
پایلـوت  هـای  شهرسـتان  جـزء 
هـای  شهرسـتان  چراکـه  خریداسـت 
خودراازایـن  زندگـی  دیگرمایحتـاج 
کننـد. مـی  خریـداری  شهرسـتان 

فاحـی افـزود: شـهروندان می توانند، 
بخـش مهمـی از نیازهـای خـود را از 

طریـق این نمایشـگاه تامیـن کنند.وی 
قیمـت  منظورکنتـرل  نمود:بـه  عنـوان 
نمایشـگاه  درایـن  کاا  وعرضـه  هـا 
یـک گـروه بازرسـی ازاداره صنعـت 
،معـدن وتجـارت درمحـل نمایشـگاه 
کاا  عرضـه  وبرکیفیـت  مستقرشـده 

کننـد.   مـی  نظـارت 
فاحـی بـا بیـان اینکـه اولویـت اصلی 
ایـن  نمایشـگاه  کااهـای  عرضـه  در 
کیفیـت  بـا  محصـوات  کـه  اسـت 
مناسـب در اختیـار مـردم قـرار گیـرد، 

بـا  امسـال  امیدواریـم  کـرد:  تصریـح 
تدابیـر و برنامه هـای مـدون بتوانیـم در 
راسـتای ارائـه خدمـت بهتـر بـه مـردم 

برداریـم.  گام  شهرسـتان 
وی اذعـان نمود:این نمایشـگاه دارای 
140غرفـه ازجمله مـواد غذایی ،کیف 
خانگـی  لـوازم  ،پوشـاک  وکفـش 
،سوغات سراسـرایران ودیگرمایحتاج 
مردم منوجان اسـت فرمانـدار منوجان 
اداره  و  اصنـاف  اتـاق  کـرد:  عنـوان 
صنعـت، معـدن و تجـارت شهرسـتان 
بایـد بـه قیمـت اجنـاس نظارت داشـته 
باشـند و قیمت هـا در نمایشـگاه بایـد 
متناسـب باشـد تا مردم بتوانند اسـتفاده 

. کنند

وی خاطرنشـان کرد: نمایشگاه عرضه 
مسـتقیم کاا در شهرسـتان منوجـان به 
مـدت 12روز در خیابـان امـام کوچـه 

بانـک ملی دایر اسـت.

 نمایشگاه پاییزه عرضه مستقیم کاا 
در منوجان افتتاح شد 

لـزوم  بـر  منوجـان  بنیادمسـکن  رئیـس 
واگـذاری زمیـن در سـااراباد بـه افـراد 
واجد شـرایط تاکیدکرد: حسـن پایداره 
یـک  در  منوجـان  بنیادمسـکن  ریـس 
زنـی  ازکلنـگ  اختصاصـی  مصاحبـه 

در  هـادی  هـای  طـرح 
خبـرداد. نزدیـک  آینـده 

تعـداد  گفـت:  وی 
دویسـت پرونـده متقاضی 
وام مسـکن بـه بانـک هـای 
کـه  شـدند  معرفـی  وملـی  تجـارت 
پرونـده  هفتـاد  تعـداد  ایـن  از  تاکنـون 
دریافـت  ملیونـی  پانـزده  وام  توانسـتند 

. کننـد

حسـن پایـداره تصریـح کـرد: بحمـداه 
بـا پیگیـری های پـی درپی موفق شـدیم 
شـش مجتمـع نیمـه تمـام درمنوجـان را 
بـا دریافـت وام باعـوض بـه زودی بـه 
مرحلـه تکمیـل وبهـره برداری برسـانیم.

وی درپایـان گفت: انشـااه با واگذاری 
واجـد  افـراد  بـه  سـااراباد  در  زمیـن 
شـرایط یـک گام بـه افـق هـای مسـکن 

نیـاز اولیـه نزدیـک تـر شـویم.

 رئیس بنیادمسکن منوجان 
بر لزوم واگذاری زمین در سااراباد 

به افراد واجد شرایط تاکیدکرد

گردشـگری  فرهنگـی،  کل  مدیـر 
مدیریـت  سـازمان  بدنـی  تربیـت  و 
از  دیشـب  کشـور،  ریـزی  برنامـه 
فرهنگـی،  تمـام  نیمـه  هـای  پـروژه 
شهرسـتان  گردشـگری  و  ورزشـی 

کـرد.  بازدیـد  گنـج  قلعـه 
بـه همیـن منظـور  درجلسـه ای کـه 
فرمانـداری  اجتماعـات  سـالن  در 
شهرسـتان برگزارشـد، آقـای عیدی 
فرمانـدار قلعه گنج ضمن برشـمردن 
قابلیـت هایـی همچـون آب، زمیـن، 
در  جـوان  انسـانی  ونیـروی  معـادن 
شهرسـتان از کمبـود نیـروی انسـانی 
بهداشـتی،  هـای  رشـته  در  بومـی 

پرسـتاری و مامایـی گلـه کـرد.
مثـل  رفاهـی  امکانـات  نبـود  وی 
مشـکات  از  را  شـهری  عمـران 
کـرد.  عنـوان  قلعه گنـج  شـهروندان 

فرمانـدار قلعـه گنـج ضمـن هشـدار 
بـه همـه مسـوان، از خشـک شـدن 
موریـان  جـاز  بین المللـی  تـااب 
منبعـی  زمانـی  محیـط  :ایـن  گفـت 

بـرای  سرشـار از نعمـت 
مـردم ایـن منطقـه بـود، 
ایجـاد  بـا  حـاا  امـا 
سـدهایی بـاا دسـت و 
خشکسـالی هـای اخیـر 
بـه بحـران ریـز گـرد ها 
تبدیل شـده کـه احیای 
حیاتـی  ضرورتـی  آن 

اسـت.  مـردم  بـرای 
راد  معصومـی  آقـای 
فرهنگـی  کل  مدیـر 
و  گردشـگری 

سـازمان  بدنـی  تربیـت 
ریـزی  وبرنامـه  مدیریـت 

مجتمـع  از  بازدیـد  ضمـن  کشـور 
ورزشـی نیمـه تمـام شـهید تفضلـی 
تمـام  نیمـه  فرهنگـی  مجتمـع  و 
ارشـاد گفت:جهـت تکمیـل اعتبـار 

مهـم  پـروژه  دو  ایـن  وسـاخت 
شهرسـتان قلعـه گنـج اقـدام خواهم 
پـروژه  دو  ایـن  زودی  بـه  و  کـرد 

شـد. خواهـد  تکمیـل 

کار ساخت پروژه های فرهنگی، ورزشی و گردشگری نیمه تمام 
شهرستان قلعه گنج به زودی انجام خواهد شد. 
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