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دادگستری  کل  رئیس  جامعه:  گروه 
استان کرمان با اشاره به اینکه بخش زیادی 
از مسالۀ حاشیه نشینی ناشی از ترک فعل ها 
است،  بوده  مربوطه  مدیران  بی تفاوتی  و 
شده  احداث  واحدهای  از  »برخی  گفت: 
است  نحوی  به  کرمان  شهر  حاشیۀ  در 
زمان  ماه  شش  حداقل  آن ها  احداث  که 
که  می دهد  نشان  امر  این  و  است  برده 
دستگاه های مربوطه وظایف نظارتی خود را 

به موقع و مستمر انجام نداده اند«.
ابراهیم  والمسلمین  حجت االسالم 
مناطق  از  بازدید  حاشیۀ  در  حمیدی 
شهید  محلۀ  ازجمله  کرمان  حاشیه نشین 
همت و محلۀ 14 معصوم با اشاره به این که 
وضعیت برخی مناطق حاشیه نشین در شهر 
کرمان نگران کننده است، افزود: »مشاهدۀ 
از  تعدادی  برای  نابسامان  وضعیت  این 

شهروندان نظام مقدس جمهوری اسالمی 
در  و  است  شرمندگی  و  ناراحتی  موجب 
عدم  با  که  داشت  توجه  باید  رابطه  این 
خود  دست  با  مناطق،  این  به  الزم  توجه 
شهروندان درجه پنج و  شش ایجاد می کنیم 
که از بهداشت، آموزش و ... محروم هستند 
و صدها آسیب اجتماعی در پی این وضعیت 
روابط عمومی  گزارش  به  ایجاد می شود«. 
اداره کل دادگستری استان کرمان، وی با 
اشاره به فقر فرهنگی و اقتصادی در نقاط 
حاشیه نشین اظهار کرد: »برخی افراد نیز با 
سوء استفاده از وضعیت کنونی و با تصرف 
افراد،  به  آن  فروش  و  اراضی حاشیۀ شهر 
خود  منافع  کسب  و  سودجویی  دنبال  به 
»وضعیت  داد:  ادامه  حمیدی  هستند«. 
از  شهرها  اطراف  حاشیه نشینی  موجود 
نتیجۀ ترک فعل برخی  جمله شهر کرمان 

قابلیت  خود  جای  در  که  بوده  مدیران  از 
لزوم  به  اشاره  با  وی  دارد«.  پیگیری 
بیان  تصرف شده،  بخش های  ساماندهی 
کرد: »دستگاه ها باید موضوعات مربوط به 
حاشیه نشینی را به موقع گزارش کرده و از 

دستگاه قضایی نیز مطالبه کنند«.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با 
اشاره به این که نیازمندان واقعی و افراد فاقد 
مسکن در این مناطق باید ساماندهی شوند، 
افزود: »اکثر افراد حاشیه نشین درگیر فقر 
مورد  باید  و  هستند  اقتصادی  و  فرهنگی 
آموزش قرار گیرند«. وی یادآور شد: »اگر 
دولت و مسئوالن حوزۀ مسکن در سال های 
پس از پیروزی انقالب به این حوزه توجه 
جدی کرده بودند و مردم از توان دولت ها 
در تامین مسکن مورد نیاز خود ناامید نشده 

بودند، این اتفاقات رخ نمی داد«. 

حضور  با  مراسمی  طی  جامعه:  گروه 
ولی فقیه  نماینده  و  کرمان  استاندار  معاون 
به عنوان  جزینی زاده«  »علی  استان،  در 
کرمان  استان  فرودگاه های  مدیرکل جدید 

معرفی شد.
مدیرکل  این  از  قبل  جزینی زاده 
بلوچستان  و  سیستان  استان  فرودگاه های 

بوده است.
بیگ زاده  علی  ایسنا کرمان،  گزارش  به 
استاندار  منابع  مدیریت  و  توسعه  معاون 
و  تکریم  آئین  در  شهریورماه   14 کرمان، 
معارفۀ مدیرکل فرودگاه های استان کرمان 
گفت: »در چند سال اخیر تغییرات خوبی 
در فرودگاه کرمان رخ داده است و برخورد 
دوران  در  فرودگاه  مدیران  و  کارکنان 
سابق  مدیرکل  قاسم زاده،  آقای  مدیریت 
باعث  مردم  با  کرمان،  استان  فرودگاه های 

سربلندی ما کرمانی ها بود«.
وی دربارۀ مدیرکل جدید فرودگاه های 
سال ها  »وی  کرد:  اظهار  کرمان  استان 

سیستان  استان  در  سپس  و  کرمان  در 
خیر  منشاء  و  کرده   خدمت  بلوچستان  و 
مدیریت  و  توسعه  معاون  است«.  بوده 
به   اشاره  با  ادامه  استاندار کرمان در  منابع 
ظرفیت های حوزۀ گردشگری استان، یادآور 
شد: »در استان کرمان پنج شهر ملی، هفت 
اثر ثبت جهانی و ۷۰۰ اثر ثبت ملی وجود 
کنار  کاوش های  به  اشاره  با  وی  دارد«. 
صندل، اضافه کرد: »تا پیش از این اعتقاد 
از بین النهرین آغاز  بر این بود که فرهنگ 
کنار  با کنکاش هایی که در  اما  است  شده 
صندل جیرفت انجام شد، مشخص گردید 
شده  شروع  کرمان  استان  از  فرهنگ  که 
میلیون  داد: »هفت  ادامه  بیگ زاده  است«. 
کرمان  استان  در  کشاورزی  محصول  تن 
تولیدات  آن  از  بخشی  که  می شود  تولید 
خارج از فصل است و با استفاده از ناوگان 
هوایی می توان بخشی از این محصوالت را 

به بازارهای جهانی عرضه کرد«.
وی گفت: »راه اندازی پروازهای خارجی 

اربعین  زائرین  برای  عراق  به  مخصوصا 
خواسته های  دیگر  از  سوریه  و  حسینی 
در  ولی فقیه  نماینده  است«.  کرمان  استان 
استان و امام جمعه کرمان نیز در این آیین 
گفت: »مدیران باید مسئولیت پذیر باشند و 
این مسندها برای هیچ کس ماندگار نیست«.

حسن  والمسلمین  حجت االسالم 
اقدامات  از  تشکر  ضمن  علیدادی سلیمانی 
استان کرمان،  فرودگاه های  مدیرکل سابق 
جدید  مدیرکل  موفقیت  برای  ادامه  در 

آرزوی توفیق کرد.
سابق  مدیرکل  قاسم زاده،  علی 
فرودگاه های استان کرمان نیز در این مراسم 
ترمینال  احداث  دوم،  باند  »ایجاد  گفت: 
در  اصلی  زیرساخت های  تکمیل  و  جدید 
فرودگاه بین اللملی کرمان را داشتیم ضمن 
آن که در آیندۀ نزدیک بهسازی فرودگاه های 
بم و سیرجان آغاز خواهد شد و همچنین 
استان  فرودگاه های  جامع  طرح  مطالعات 

بازنگری و تصویب شد«.

گفت:  کرمان  استاندار  جامعه:  گروه 
استان ها  از  سوخت  قاچاق  »متاسفانه 
نیز  استان  شمال  به  مرزی  شهرهای  و 
کشیده شده و این مسئله ما را با چالش 
مواجه کرده و باید هر چه سریع تر جلوی 

آن را بگیریم«.
بر  تاکید  با  فداکار  محمدمهدی 
بررسی  و  سوخت  جایگاه های  رصد 
افزود:  اتوبوس ها،  و  کامیون ها  پیمایش 
آن ها  به  گازرسانی  که  »گلخانه هایی 
به  نسبت  هستند  موظف  گرفته  صورت 
تامین سوخت خود  برای  از گاز  استفاده 

اقدام کنند«.
به  هیچ وجه  »به  کرد:  اضافه  وی 
آن ها  برای  گازکشی  که  گلخانه هایی 
صورت گرفته، سوخت داده نشود و باید 
اطالع رسانی ها نیز از االن و قبل از شروع 
کشت صورت گیرد که جای گالیه مندی 

نباشد«.
کشاورزی  »جهاد  داد:  ادامه  فداکار 
نسبت  حتما  استان  جنوب  و  شمال 
و  تراکتورها  گلخانه ها،  سوخت  به 
ارزیابی  و  نظارت  کشاورزی  دستگاه های 
کنند ضمن آن که به صنایع و شهرک های 
صنعتی هم که گازرسانی به آن ها صورت 
گرفته و قابل استفاده است، نباید سوخت 

داده شود«.
اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
شهریورماه   14 وی  کرمان،  استانداری 

در کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
دلیلی  هر  به  »قاچاق  کرد:  اظهار  استان 
نمی کند  تفاوتی  و  است  آسیب زننده 
قاچاق به داخل یا خارج از کشور باشد«.

حداقل  اینکه  بیان  با  کرمان  استاندار 
ضرر قاچاق این بوده که عوارض مربوطه 
پرداخت نمی شود، بدون برنامه است و به 
افزود:  می کند،  وارد  آسیب  کشور  تولید 
مشکالت  و  گرفتاری ها  سوخت  »قاچاق 
بیشتری برای کشور ایجاد می کند و باید 

مراقبت بیشتری داشته باشیم«.
در  که  »اقدامی  داد:  ادامه  وی 
عرضه  سطح  در  کاال  قاچاق  با  برخورد 
اصناف  و  یابد  ادامه  باید  گرفته  صورت 
برخی  اینکه  باشند.  داشته  همکاری  نیز 
سودجویی می کنند، نباید به تمام صنف 

ارتباط داده شود«.
در  اینکه  بیان  با  کرمان  استاندار 
برخورد با قاچاق سوخت چند حوزه باید 
رسیدگی صورت گیرد، یادآور شد: »اولین 
مسئله برخورد شرکت نفت با جایگاه های 
متخلف و دارای اشکال است. گاها خرید 
و فروش در برخی از شیفت های جایگاه ها 
به  نیز  مسئله  این  رصد  و  می شود  دیده 
از  بسیاری  است.  نفت  شرکت  عهدۀ 
ضمن  دارند،  تصویری  پایش  جایگاه ها 
این که از روی مصرف ها و تراکنش ها نیز 

می توان به موارد غیرطبیعی پی برد«.
نیز  سوخت  کارت های  رصد  بر  وی 
تاکید کرد و گفت: »راهداری های شمال 
و  کامیون ها  پیمایش  بحث  جنوب  و 
دهند.  انجام  دقت  با  حتما  را  اتوبوس ها 
که  خودروهایی  و  کامیون ها  وضعیت 
سوخت دریافت می کنند تا یک ماه آینده 

باید مشخص و گزارش آن ارائه شود«.
دربارۀ  »بحثی  کرد:  اظهار  فداکار 
باید  اما  نیست،  سوخت  قیمت  اصالح 
قاچاق  وضعیت کنونی مدیریت و جلوی 
مواجه  سوخت  کمبود  با  تا  شود  گرفته 
تبدیل  رویه   یک  به  قاچاق  و  نشویم 
افزود: »سازمان های مربوطه  نشود«. وی 
باید  سوخت  قاچاق  از  جلوگیری  برای 
پیگیری داشته باشند، در صورتی دستگاه 
دستگاهی  که  می کند  ورود  امنیتی 

کم کاری کند«. 

معاون سیاسی استاندار کرمان:
فروش ملک و اجارۀ منزل به 

اتباع غیرمجاز ممنوع است
اجتماعی  و  امنیتی  معاون سیاسی،  گروه جامعه: 
خارجی  اتباع  حضور  این که  بیان  با  کرمان  استاندار 
مجاز در سطح استان کرمان تنها در هفت شهرستان 
و  راور  کوهبنان،  سیرجان،  زرند،  رفسنجان،  کرمان، 
بردسیر امکانپذیر است، گفت: »دیگر شهرستان های 
لذا در طرح  و  بوده  اتباع ممنوع  برای حضور  استان 
این  در  که  افرادی  مهرماه   21 تا  شد  اعالم  آمایش 
مجاز  شهرهای  به  را  خودشان  هستند،  مناطق 

برسانند«.
ماه  دو  از  »بعد  کرد:  خاطرنشان  جاللی  رحمان 
طرد  و  دستگیری  طرح  آمایش،  برای  قانونی  مهلت 
شده  آغاز  گذشته  هفتۀ  از  استان  در  غیرمجاز  اتباع 

است«.
وی با بیان اینکه از هفتۀ آینده رزمایش مربوط به 
اتباع در استان انجام می شود، اضافه کرد: »با واحدهای 
صنفی که از تبعۀ غیرمجاز استفاده می کنند محکم 
برخورد می شود و جرایم سنگینی هم برای آن دیده 

شده است«.
راستای شناسایی و  جاللی خاطرنشان کرد: »در 
طرد اتباع غیرمجاز، به مشاوره های امالک، درخصوص 
فروش  و  معامله  ممنوعیت  همچنین  و  منزل  اجارۀ 

گوشزد شده است«.
وی تاکید کرد: »هرگونه قولنامه با اتباع خارج که 
برخورد  و  بوده  تخلف  باشد،  نداشته  قانونی  مدارک 
شدید دارد«. به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری 
خبری  نشست  در  ماه  شهریور   16 جاللی  کرمان، 
از  »یکی  کرد:  بیان  اتباع  ساماندهی  طرح  تشریح 
مسائل کالن احصاء شده در شورای راهبری استان، 

حوزۀ اتباع بیگانه و لزوم ساماندهی آن ها است«.
وی ادامه داد: »با تحوالت کشور افغانستان، سیل 
عظیمی از اتباع وارد کشورمان شدند و لذا موضوع با 
قید فوریت در دستور کار وزارت کشور قرار گرفت و 
بنا شد تا طرح آمایش، شناسایی و ساماندهی اتباع را 

اجرا کنیم«.

مدیرکل آموزش و پرورش
استان کرمان:

مدارس غیردولتی کرمان 
استحکام مناسبی ندارند

استان  پرورش  و  آموزش  گروه جامعه: مدیرکل 
تسهیالت  و  زمین  مشکل  حل  خواستار  کرمان 
مدارس غیردولتی شد و گفت: »مدارس غیردولتی 
با  و  ندارند  مناسبی  وضعیت  بنا  استحکام  نظر  از 
توجه به اینکه تعداد زیادی از این مراکز در منازل 
اجاره ای هستند، به دلیل افزایش اجاره بها، باید در 

این زمینه اقدام اساسی صورت گیرد«.
درصد   2۰ حدود  این که  بیان  با  رضایی  رضا 
غیردولتی  مدارس  در  استان  دانش آموزان  از 
مدرسه   144 و  »هزار  افزود:  می کنند،  تحصیل 
 124 که  داریم  کرمان  استان  سطح  در  غیردولتی 
به  این مدارس مشغول  هزار و 116 دانش آموز در 
تحصیل هستند که این آمار به جز پیش دبستانی و 

مهدکودک هاست«.
شهریورماه   1۳ وی  کرمان،  ایسنا  گزارش  به 
کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  در جلسۀ شورای 
اشاره  با  پرورش،  و  آموزش  وزیر  معاون  حضور  با 
استان  در  غیردولتی  آموزشی  مرکز  اینکه ۷46  به 
کرمان فعالیت دارند، اظهار کرد: »هزار و 6۰۳ مرکز 

پیش دبستانی در استان داریم«.
امنایی  هیات  مدارس  »تعداد  داد:  ادامه  وی 
استان 2۳۸ مورد است و ۸۸ مدرسه آموزش از راه 
دور، شش هزار 24۵ دانش آموز را تحت پوشش قرار 

داده اند«.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره 
کرمان  شهر  در  آموزشی  فضای  شدید  کمبود  به 
»در  کرد:  اظهار  اتباع،  دانش آموزان  ثبت نام  برای 
متوسط  از  آموزشی  فضای  سرانۀ  کرمان  استان 
استان  از  پایین تر  کرمان  شهر  و  پایین تر  کشور 
در  شد  اعالم  جلسه  این  در  است،  گفتنی  است«. 
خارجی  اتباع  دانش آموز  هزار   ۳۰ گذشته  سال 
طرح  به  توجه  با  و  داشته  وجود  کرمان  استان  در 
شناسایی اتباع، برآورد می شود 1۰ هزار نفر به این 

عدد افزوده شود. 

وزیر کشور تاکید کرد
تغییری در سهمیه و قیمت 

بنزین رخ نخواهد داد
گروه اقتصاد: وزیر کشور درخصوص شایعۀ گرانی و یا 
کاهش سهمیۀ بنزین 1۵۰۰ تومانی گفت: »به هیچ وجه 
تغییری در سهمیۀ بنزین و قیمت بنزین رخ نخواهد داد 

و مردم عزیز خیالشان راحت باشد«.
احمد وحیدی با بیان اینکه سهمیۀ دوم بنزین هم 
ندارد،  وجود  بابت  این  از  مشکلی  و  است  برقرار  کاماًل 
افزود: »متأسفانه عده ای در کشور شایعۀ گرانی بنزین و 
یا کاهش سهمیۀ بنزین 1۵۰۰ تومانی را مطرح می کنند 

که بنده کاماًل این شایعه ها را تکذیب می کنم«.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی با تأکید بر 
است  این  عزیز کشورمان  مردم  از  ما  اینکه درخواست 
که به هیچ وجه نگران نباشند، اظهار کرد: »روال عادی 
در جایگاه های سوخت برقرار است و قرار نیست اتفاق 
دیگر  سوی  »از  داد:  ادامه  کشور  وزیر  بیفتد«.  خاصی 
هم رسانه های معاند کارشان این است که با راه اندازی 
برخی شایعه ها، آرامش مردم را سلب کنند و کاماًل هم 

اهدافشان مشخص است، چون دشمن ما هستند«. 

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمان 
خبر داد

افزایش 20 درصدی تصادفات 
استان در تیرماه

گروه جامعه: مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمان 
سال  در  کرمان  استان  رانندگی  حوادث  به  اشاره  با 
از  اعم  کرمان  استان  رانندگی  »حوادث  گفت:  جاری 
سال  تیرماه  در  روستایی  و  برون شهری  درون شهری، 
افزایش 2۰  با  قبل  به مدت مشابه سال  نسبت  جاری 
درصدی مواجه بود«. دکتر عباس آمیان افزود: »سهم 
شمال استان کرمان از افزایش تلفات رانندگی نزدیک 

به هفت درصد و سهم جنوب استان ۸1 درصد است«.
وی اظهار کرد: »تصادفات جاده های برون شهری ۳۸ 
درصد افزایش، جاده های روستایی 2۷ درصد کاهش و 
محورهای درون شهری چهار درصد افزایش را به همراه 
کرمان  استان  قانونی  پزشکی  مدیرکل  است«.  داشته 
ادامه داد: »در تیرماه سال جاری 1۰۷ نفر در حوادث 
رانندگی جان خود را از دست داده اند که ۷۸ نفر مربوط 
به محدودۀ شمال استان و 2۹ نفر مربوط به محدودۀ 
جنوب استان هستند«. به گزارش ایسنا کرمان، وی 1۰ 
شهریورماه از کاهش دو درصدی مراجعین نزاع در فصل 
بهار در استان نیز خبر داد و گفت: در »سه ماهۀ نخست 
سال جاری 66۵۵ مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی 
استان کرمان مراجعه کردند، که این رقم در مقایسه با 
6۷۷۹ نفر مراجعۀ مدت مشابه سال قبل، اندکی بیش از 

دو درصد کاهش یافته است«.
با  کرمان  مدت، شهرستان های  این  »در  افزود:  وی 
21۹6 نفر، سیرجان با ۷۰۹ نفر، رفسنجان با ۵۵6 نفر 
و جیرفت با ۵۳۹ نفر بیش ترین تعداد مراجعات نزاع را 

داشته اند«. 

مدیر پایگاه میراث جهانی 
قنات گوهرریز جوپار:

راه دسترسی به پایاب قنات 
گوهرریز جوپار بهسازی 

می شود
گروه جامعه: مدیر پایگاه میراث جهانی قنات گوهریز 
جوپار از بهسازی راه دسترسی به پایاب قنات گوهرریز 
جوپار خبر داد و گفت: »این عملیات به همراه مرمت 
منظر فرهنگی قنات ثبت جهانی گوهرریز و همچنین 

مرمت جداره های شش مقسم جوپار اجرا می شود«.
امین ماهانی افزود: »برای پروژه های مذکور اعتباری 

معادل 4۹۰ میلیون تومان اختصاص یافته است«.
میراث فرهنگی،  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنایع دستی و گردشگری استان کرمان، وی ادامه داد: 
»ساماندهی محوطۀ  اطراف قنات گوهرریز جوپار برای 
عملیات  همچنین  و  ایجاد  گردشگران  خروج  و  ورود 
شده  اجرا  عالقمندان  بازدید  برای  نیز  آن  نورپردازی 
به  گوهریز  قنات  از  »بازدید  کرد:  بیان  ماهانی  است«. 
لحاظ شرایط خاص محیطی آن با برنامه ریزی و با حضور 

افراد متخصص و خبره انجام می گیرد«.

خبر

رئیس کل دادگستری استان کرمان:

با تکریم قاسم زاده؛ 

استاندار کرمان هشدار داد

حاشیه نشینی نتیجۀ ترک فعل برخی مدیران است

»علی جزینی زاده« مدیرکل فرودگاه های کرمان شد

قاچاق سوخت در شهرهای شمالی استان 
خبر


