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نماینده ولی فقیه در استان کرمان:

استاندار کرمان :

سهم رسانه در اصالح جامعه کمنظیر است
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه کرمــان گفــت:
«بایــد رســانهها بــدون جانبــداری ابتــدا هــر موضوعــی را
درســت تحلیــل و بایــد فیلســوفانه حرکــت کننــد و بعــد از
تبییــن توضیحــات الزم ،نظــرات کارشــناس موافــق و مخالــف
گرفتــه شــود کــه ایــن اتفــاق در رســانه نمیافتــد».
بــه گــزارش فــردای کرمــان ،حجتاالســام والمســلمین
حســن علیدادیســلیمانی در دیــدار بــا اصحــاب رســانه بــه
ی امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اظهــار
مناســبت هفت ـه 
کــرد« :امــر بــه معــروف مقــدم بــر نهــی از منکــر اســت و اگــر
معروفهــا جــدی گرفتــه بشــوند ،اصــا نوبــت بــه جــوالن
دادن منکــر نمیرســد و اگــر در جامعــهای منکــر اتفــاق
میافتــد ،مشــکل ایــن اســت کــه معروفهــا جــدی گرفتــه
نشــده اســت».
وی بــا بیــان اینکــه توســعهی معــروف میــدان را بــر منکــر
تنــگ میکنــد و گســترش منکــر دایــرهی معروفــات را
تنــگ میکنــد و ایــن دو در مقابــل هــم هســتند ،اضافــه
کــرد« :اگــر بخشــی از جامعــه بــه ایــن ســمت رفتــه کــه
وقتــی میخواهیــم دربــارهی معروفــات حــرف بزنیــم بــه مــا
اعتــراض میکننــد ،بــه دلیــل ایــن اســت کــه بــا کمــال
تاســف منکــر گســترش پیــدا کــرده اســت».

پنجره واحد الکترونیکی در کرمان

علیدادیســلیمانی بــا اشــاره بــه اینکــه رســانه بایــد بــا
روحیــهی مطالبهگــری ،منطقــی ،شــرعی و اخالقــی کار
کنــد ،گفــت« :کســانی کــه مســئولیت دارنــد بایــد حــق
را بدهنــد و اعضــای جامعــه بایــد تــاش کننــد کــه حــق
گرفتــه بشــود».
امــام جمعــه کرمــان بیــان کــرد« :بایــد رســانهها بــدون
جانبــداری ابتــدا هــر موضوعــی را درســت تحلیــل و بایــد
فیلســوفانه حرکــت کننــد و بعــد از تبییــن توضیحــات الزم،
نظــرات کارشــناس موافــق و مخالــف گرفتــه شــود کــه ایــن
اتفــاق در رســانه نمیافتــد» .وی بــا بیــان اینکــه نقــد،
ارزیابــی منصفانــه اســت ،گفــت« :انتقــاد بــا نقــد فــرق
میکنــد و بــه نظــر میرســد گاهــی انتقــاد کــرده و اســم
آن را نقــد میگذاریــم» .علیدادیســلیمانی بــا اشــاره بــه
اینکــه شــما رســانهها در هــر موضــوع خوبــی کــه ورود
کنیــد ،داریــد معروفهــا را تقویــت میکنیــد ،افــزود« :هــر
موضوعــی کــه نیــاز مــردم اســت و رســانه بــه آن ورود و
فضــای جامعــه را بــه ســمتی ببــرد کــه جامعــه را آگاه کنــد،
دارد معروفــات را توســعه داده و توصیــه میکنــد».
وی اضافــه کــرد« :اگــر توســعهی معروفــات و جلوگیــری از
منکرهــا را از رســانهای بگیریــم ،آن رســانه از داخــل پــوک

راهاندازی میشود

میشــود و اصــا دیگــر رســانه نیســت .رســانهای کــه
میخواهــد زنــده باشــد بایــد خوبیهایــی کــه مــرم توقــع
دارد هــر تریبــون آن را بگویــد ،بــه آن بپــردازد».
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه ایــام
عــزاداری امــام حســین علیهالســام اظهــار کــرد« :عاشــورا
اوج جریانــی اســت کــه امــام معصــوم میخواهــد جامع ـهای
کــه تغییــر در آن بــه وجــود آمــده و از اصــاح و صــاح فاصله
گرفتــه ،بــه ریــل اصلــی برگردانــد» .وی افــزود« :همــه در
اصــاح جامعــه ســهم دارنــد و ســهم رســانهها کــم نظیــر
اســت لــذا اگــر میخواهیــم جامعــه اصــاح شــود کــه هویــت
و قلــم رســانه همیــن اســت؛ بایــد بــا تدبیــر ،توضیــح کامــل
و برخــورد عالمانــه و عاالنــه بــا هــر موضوعــی و بــا کمــال
شــجاعت و درایــت بــه آن ورود کنیــم و نتیجــه میگیریــم».
علیدادیســلیمانی بیــان کــرد« :در شــورای فرهنــگ
عمومــی و در حــوزهی امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر
پذیــرای پیشــنهادات ،نظــرات و انتقــادات بــرای پیشــبرد
حــوزهی مســئولیت هســتیم و بــه ایــن نظــرات نیــاز داریــم».

برای ارتقای سطح زندگی بانوان :

کارگروه تخصصی بانوان در شورای شهر کرمان تشکیل شد

کارگــروه تخصصــی بانــوان شــهر بــرای هــم اندیشــی در
حــوزه بانــوان بــه ریاســت زهــرا لــری رییــس کمیســیون
فرهنگــی هنــری و بانــوان آغــاز بــه کار کــرد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری کرمــان آنالیــن ،زهــرا لــری در
ایــن نشســت ضمــن تســلیت ایــام ســوگواری مــاه محــرم و
شــهادت امــام حســین (ع) کــه بــا حضــور رییــس شــورای
شــهر ،شــهردار کرمــان و جمعــی از بانــوان مســئول در
دســتگاههای مختلــف برگــزار شــد ،گفــت :در جامع ـهی مــا
کــه بــا اصالــت و هویــت اســامی و ایرانــی اســت ،بانــوان
جایــگاه و نقــش تعییــن کننــدهای دارنــد.
وی بــا بیــان اینکــه نقشــی کــه بانــوان در تشــکیل نهــاد
خانــواد ه و شــکلگیری یــک جامعــه ســالم دارنــد ،در کشــور
و جامع ـهی مــا مشــهود اســت؛ گفــت :در قانــون نیــز نــگاه

ویــژهای بــه بانــوان شــده اســت.
لــری گفــت :کارگروهــی کــه امــروز در شــورای شــهر کرمــان
آغــاز بــه کار میکنــد ،اهدافــی ماننــد برنامهریــزی بــرای
مشــارکت گســترده بانــوان در فعالیتهــای اجتماعــی،
اقتصــادی و امــور شــهری ،مبادلــه اطالعــات و تجربیــات در
حــوزهی بانــوان ،همــکاری نهادهــا و دســتگاههای دولتــی و
اجرایــی در مســایل زنــان و جــذب و هدایــت بانــوان نخبــه و
فرهیختــه بــه منظــور اســتفاده از تجــارب علمــی و فرهنگــی
را دنبــال میکنــد .رییــس کمیســیون فرهنگــی ،هنــری
و بانــوان شــورای شــهر کرمــان ،توجــه بــه ارتقــای ســطح
زندگــی بانــوان شــهر بــه خصــوص زنــان سرپرســت خانــواده
در ابعــاد مختلــف اقتصــادی ،روانشناســی و ..اعتــای ایمــان،
ارزشهــای فرهنگــی و اخالقــی ،تقویــت نهــاد خانــواده و
جایــگاه زن در صحنههــای اجتماعــی را از دیگــر اهــداف
تشــکیل ایــن کارگــروه ذکــر کــرد.
رییــس کارگــروه تخصصــی امــور بانــوان شــورای اســامی

وزیر راه و شهرسازی:

 ۳هزار کیلومتر راهروستایی آسفالت میشود

وزیــر راه و شهرســازی گفــت :تــا پایــان
ســال  ۹۹در قالــب طــرح اقــدام ملــی
ســه هــزار کیلومتــر راهروســتایی در
ســطح کشــور زیــر پوشــش آســفالت قــرار
میگیــر د .
بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا ،محمد اســامی
در حاشــیه شــروع عملیــات اجرایــی پــل
کابلــی محــور ســوادکوه -تهــران در گفــت
و گــو بــا خبرنــگاران افــزود :در حــال
حاضــر  ۲هــزار کیلومتــر از طــرح آســفالت
راه روســتایی در ســطح کشــور در دســت
اجراســت کــه در ســالجاری بــه پایــان
میرســد.
وی اضافــه کــرد :مــا برای توســعه روســتاها
نیازمنــد بــه تامیــن زیرســاخت در ایــن
مناطــق بــه خصــوص در حــوزه راههــا
داریــم و در قالــب طــرح اقــدام ملــی ایــن
کار در حــال انجــام اســت.
وزیــر راه و شهرســازی خاطرنشــان کــرد:
مازنــدران در حــوزه راه روســتایی بــا
محرومیتهایــی مواجــه اســت و در ایــن
طــرح بــه مناطــق محــروم در اســتانهای
کشــور از جملــه مازنــدران توجــه بیشــتری
مــی شــود.
وزیــر راه و شهرســازی بــا اشــاره بــه شــروع

عملیــات اجرایــی پــل کابلــی در محــور
ســوادکوه -تهــران گفــت :بــا ســاخت ایــن
پــل بخــش زیــادی از گــره کــور ترافیکــی
در ایــن محــور برداشــته مــی شــود.
اســامی اظهــار داشــت :بــرای ایــن پــروژه
حــدود یــک هــزار و  ۲۰۰میلیــارد ریــال
اعتبــار پیــش بینــی شــده اســت کــه تــا ۳۰
مــاه آینــده بــه اتمــام مــی رســد.
وی اضافــه کــرد :توجــه بــه راههــای اصلــی
مازنــدران بــه عنــوان یکــی از محورهــای
مــورد توجــه و بهــره بــرداری مســافران و
گردشــگران و راههــای پرترافیــک کشــور در
برنامــه وزارت راه و شهرســازی قــرار دارد.
وزیــر راه و شهرســازی اضافــه کــرد  :بــا
ایــن رویکــرد طــرح چهــار خطــه محــور
ســوادکوه – تهــران خاتمــه یافــت و
محورهــای دیگــر ( هــراز) نیــز در دســت
اجراســت و توجــه خوبــی در حــوزه
اعتبــاری بــه ایــن بخــش از راه مــی شــود.
وی همچنیــن توســعه بندرامیرآبــاد را از
دیگــر برنامــه هــای وزارتخانــه متبوعــش
ذکــر کــرد و گفــت :بــا پیوســتن ایــران بــه
ســازمان اقتصــادی اوراســیا  ،بندرامیرآبــاد
یکــی از گذرگاههــای مهــم در ایــن توافــق
مــی توانــد باشــد.
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شــهر کرمــان تصریــح کــرد :همچنیــن ایجــاد امکانات و بســتر
مناســب بــرای کســب مهارتهــای حرفــه ای و زمینهســازی
بــروز اســتعدادها و خالقیــت و مهارتهــای حرفــهای را
هــدف مهــم دیگــر تشــکیل ایــن کارگــروه دانســت.
وی بــا تشــکر از زحمــات خانــم دکتــر ایرانمنــش عضــو ســابق
شــورای شــهر کــه ســالها در حــوزهی بانــوان کار کردنــد؛
گفــت :از شــهردار کرمــان کــه کارهــای بســیار خوبــی در
همـهی ابعــاد عمرانــی ،خدماتــی و فرهنگــی اجتماعــی انجــام
داده و همـهی حــوزه هــا را هــم ســو پیــش بــرده اســت؛ نیــز
قدردانــی مــی کنــم.
وی بــا بیــان اینکــه ریاســت شــورا نیــز بــا درایــت جلســات
شــورا را پیــش میبــرد؛ گفــت :در حــال حاضــر بهتریــن
زمــان و شــرایط بــرای جام ـهی عمــل پوشــاندن بــه اهــداف
ایــن کارگــروه مهیاســت و بایســتی بــا هــم اندیشــی بــا
یکدیگــر در جهــت ارتقــای وضعیــت بانــوان شــهرمان تــاش
کــرده و گام برداریــم.

رئیس اتحادیه مشاوران امالک کشور :

روند کاهش قیمت مسکن آغاز شده است

رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــاک کشــور
بــا اشــاره بــه اینکــه رونــد کاهــش قیمــت
مســکن آغــاز شــده و مشــخص نیســت تــا
چــه حــد قیمــت مســکن کاهــش خواهــد
یافــت گفــت :بعضــی اعــام میکننــد
قیمــت مســکن تــا چــه حــد کاهــش خواهــد
یافــت امــا مگــر آنهــا منجــم هســتند کــه
ایــن پیــش بینــی را انجــام میدهنــد.
مصطفــی قلــی خســروی در گفتوگــو بــا
 خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری فــارس ،در
پاســخ بــه ایــن ســوال کــه گفتــه میشــود
قیمــت مســکن بیشــتر از  20تــا 30
درصــد کاهــش نخواهــد یافــت ،آیــا ایــن
پیــش بینیهــا درســت اســت گفــت :مگــر
کســی تصــور میکــرد کــه قیمــت مســکن
تــا ایــن حــد افزایــش یابــد .پــس هیــچ
کارشناســی نمیتوانــد پیــش بینــی کنــد
کــه رونــد رو بــه پاییــن قیمــت مســکن
چــه زمانــی متوقــف خواهــد شــد.
وی بــا بیــان اینکــه اکثــر کارشناســانی
کــه در خصــوص میــزان کاهــش قیمــت
مســکن پیــش بینــی میکننــد اکثــرا
ســازنده و یــا کســانی هســتند کــه اقــدام
بــه خریــد و فــروش مســکن میکننــد،
گفــت :مگــر کارشناســانی کــه پیــش

بینــی میکننــد قیمــت مســکن چقــدر
کاهــش مییابــد ،منجــم هســتند؛ چراکــه
بــازار مســکن نشــان نمیدهــد ایــن
رونــد کاهــش قیمــت مســکن چــه زمانــی
متوقــف خواهــد شــد.
خســروی ادامــه داد :بــا برنامهریزیهایــی
کــه دولــت انجــام داده و نــرخ دالر در
حــال کاهــش اســت و  400هــزار مســکن
قــرار اســت بــر اســاس طــرح اقــدام ملــی
احــداث شــود ،قطعــا میتوانــد در بــازار
مســکن و قیمــت آن تاثیــر بگــذارد.
رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــاک
خاطرنشــان کــرد :قطعــا تحــوالت سیاســی
و اقتصــادی بــر بــازار مســکن تاثیــر خواهــد
گذاشــت؛ چراکــه اگــر نــرخ دالر کاهشــی
شــود ،احتمــال اینکــه قیمــت مســکن افــت
پیــدا کنــد وجــود دارد ،پــس نمیتــوان
بــرای میــزان کاهــش قیمــت مســکن
ســقف تعییــن کــرد.

اســتاندار کرمــان گفــت :
پنجــره واحــد الکترونیکــی
بــا اســتفاده از ســامانه
ســیماک در اســتان کرمــان
راهانــدازی میشــود.
بــه گــزارش ایرنــا ،اســتاندار
کرمــان در کارگاه آموزشــی
پنجــره واحــد ســرمایه گــذاری و خدمــات دولــت گفــت :بایــد
برنامهریــزی و تــاش کــرد کــه اســتعالم و پیگیــری هــای
ســرمایهگذاران در ایــن اســتان بــه صــورت الکترونیکــی
انجــام شــود .محمدجــواد فدائــی بــا اشــاره بــه اهمیــت و
لــزوم ســرمایهگذاری در راســتای کاهــش نــرخ بیــکاری در
اســتان کرمــان افــزود :توجــه بــه مســائل زیســتمحیطی
امــری الزامــی اســت امــا بایــد برنامــه مناســبی داشــته باشــیم
تــا هیچکــدام مخــل کار دیگــری نشــوند.
وی ادامــه داد :کشــوری ماننــد اتریــش ،هــم محیــط زیســت
ســالمتری نســبت بــه کشــور مــا دارد و هــم کارخانههــای
بیشــتری ،و حــال جــای ســئوال اســت چــرا محیطزیســت
تنهــا بــرای مــا مهــم شــده و مانــع اشــتغالزایی در کشــور
مــا مــی شــود؟ اســتاندار کرمــان اظهــار داشــت :مــا حفاظــت
از محیطزیســت را قبــول داریــم امــا محیــط زیســت نبایــد
قانونشــکنی کنــد ،البتــه بســیاری از قوانیــن نیــاز بــه
اصــاح دارنــد ،زیــرا قوانیــن را خــود مــا وضــع کــرده و تغییــر
دادهایــم .وی بــا اشــاره بــه لــزوم اهمیــت بــه نــرخ بیــکاری
تاکیــد کــرد :مســئول بیکاریهــای موجــود در ایــن اســتان
بــه نوعــی مــا هســتیم ،و بــرای حــل ایــن مشــکل نیــز بایــد
شــرایط را بــرای ســرمایهگذاران آمــاده کنیــم .وی تاکیــد
کــرد 128 :کشــور قبــل از مــا در دنیــا در فضــای کســب و کار
حضــور دارنــد و  11اســتان قبــل از مــا در کشــور در حــوزه
کســب و کار پیشــتاز هســتند و در نتیجــه شــرایط برایشــان
مهیاتــر و راحتتــر اســت و اگــر مــا هــم بــه آن مرحلــه
نرســیم ،پــس ســرمایهگذاری صــورت نخواهــد گرفــت.
وی بــا اشــاره بــه راهانــدازی ســامانه ســیماک گفــت :بــرای
فعالیــت درســت در ایــن نرمافــزار ،نیازمنــد اطالعــات
کاملــی هســتیم ،پــس بایــد انــواع ایــن اطالعــات و دادههــا
را مشــخص کــرده و اگــر در ایــن راســتا دســتگاه اجرایــی
همــکاری نکــرد ،حتمــا پیگیــری و اســتعالمات الزم را انجــام
خواهیــم داد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی:

صادرات فرآورده نفتی امسال
به  ۱۰میلیارد دالر میرسد

رئیــس اتحادیــه صادرکننــدگان
فرآوردههــای نفتــی گفــت:
اگــر مشــکالتی کــه در زمینــه
صــادرات وجــود دارد حــل
شــود مطمئنــا امســال بــه
حــد نصــاب  ۱۰میلیــارد دالر
خواهیــم رســید.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت نفــت،
رئیــس اتحادیــه صادرکننــدگان فرآوردههــای نفــت ،گاز
و پتروشــیمی بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون  ۳۰درصــد از
صــادرات فرآوردههــای نفتــی کشــور را اعضــای اتحادیــه
صادرکننــدگان فرآوردههــای نفتــی انجــام میدهنــد،
گفــت :ظرفیــت صادراتــی بخــش خصوصــی بــرای
صــادرات فرآوردههــای نفتــی ،ســاالنه  ۱۰میلیــارد دالر
اســت کــه البتــه هنــوز بــه ظرفیــت کامــل نرســیده اســت.
ابوالقاســم هاشــمی افــزود :اگــر مشــکالتی کــه در زمینــه
صــادرات وجــود دارد حــل شــود مطمئنــاً امســال بــه
حدنصــاب  ۱۰میلیــارد دالر خواهیــم رســید.
وی گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه تعــدادی از کشــورهای
همســایه ظرفیــت پاالیشــی بســیار پایینــی دارنــد
و برخــی از آنهــا نیــز بــه دلیــل جمعیــت کــم و
شــرایط جغرافیایــی ،امــکان احــداث پاالیشــگاه ندارنــد،
نیازمنــد واردات فــرآورده هســتند و مــا میتوانیــم بــه
راحتــی فرآوردههــای نفتــی خــود را بــه ایــن کشــورها
صــادر کنیــم.

