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«فخری توکلی»
در دسترس نیست
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شــماره پیاپــی 475

ســال ســوم

دوشــنبه  9اردیبهشــت 1398

قیمــت  500تومــان

با گذشت یک هفته از استعفای فخری توکلی از اتاق بازرگانی وی همچنان
سعی در پنهان کردن خود از چشم خبرنگاران را دارد
مدیرصنایع کشاورزی جهادکشاورزی جنوب :

سرعت بخشی به طرحهای
صنایع کشاورزی جنوب
معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور:

عکس :ایرنا

ملخهای صحرایی  200هزارهکتار
از زمینهای کشور را آلوده کردند

بازار کرمان شکر ندارد

استاندار کرمان:

مدیرتوسعه بازرگانی جهاد کشاورزی :تامین بازارشکربرعهده بخش خصوصی است
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معاون تبلیغات اسالمی استان کرمان:

برگــزار میشــود افــزود :برنامههــای پیشبینیشــده

بیانیه گام دوم انقالب اسالمی محور برنامههای ماه رمضان است
سراســر کشــور آغــاز شــده اســت اظهــار داشــت :ایــن

بــرای ایــن ایــام بــا محوریــت بیانیــه گام دوم انقــاب

شــود .کمــی ثقیــل اســت .توصیــه بــه خوانــدن
کتــاب «آینــه جــادوی» مرتضــی آوینــی هــم
گمــان نکنــم دردی را دوا کنــد .هــم وقــت گیــر

اســت و هــم درک آن نیازمنــد مقدماتــی اســت
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ایشــان آدم موفقــی اســت و همیــن کــه بــدون

اگــر کســی مســتحق تحقیــر و تخفیــف باشــد

مســاجد بــه ترتیــب «مســجد ،زمینهســاز رونــق

مــاه مبــارک رمضــان  ۲۲برنامــه مشــترک در ایــن راســتا

طوالنــی داشــته و معطــوف بــه ســالهای اخیــر
ابراهیــم(ع) و حضــرت اســماعیل(ع) پیمــان میگیــرد

هســتند و باوجــودی کــه چهلمیــن ســال انقــاب را بــا

تفســیر قــرآن کریــم ،تغذیه فکــری روحانیــون ،همایش

تســنیم-معاون تبلیغــات اســامی اســتان کرمــان بــا

و بایــد تدبیــری بیاندیشــیم کــه جوانــان در صحنههــای

ایــن نشــان از اهمیــت و ســابقه ایــن مســئله دارد.

کــه جوانــان در صحنههــای مختلــف مشــارکت جــدی

مبلغیــن و مبلغــات ســنتی ،آمــوزش و اع ـزام مبلغیــن

بــا محوریــت بیانیــه گام دوم انقــاب برنامهریــزی شــده

حجتاالســام محمــد رضــا قنبــری بــا اشــاره بــه اینکــه

دهــه نقــش تدوینگــری و جریانســازی را برعهــده دارد

«مســجد ،محور اتحاد و همبســتگی»« ،مســجد ،بســتر

برگـزار میکنــد گفــت :برگـزاری گفتمــان تبییــن گام دوم

بمانــد .بــا اینحــال مــا آدمهــای ســاده دل

وقتــی میبینیــم آقــای فروغــی بــه دردســر
افتــاده و حتــی در خانــه خــودش هــم کســانی

یافــت میشــوند کــه آرامــش او را ســلب کننــد
و از آخونــد گرفتــه تــا بازیگــر روی آنتــن زنــده

بــه طــرف عــادل فردوســیپور غــش میکننــد

انقــاب در مــدارس و مســاجد ،اجـرای مســابقه همــگام

و حــال مدیــر جــوان را میگیرنــد ،دلمــان بــه

ســامت اجتماعــی»« ،مســجد ،کانــون تزکیــه و تعلیم»،

فضــای مجــازی در بــا موضــوع بیانیــه گام دوم و گفتمان

احتمــاال فروغــی بــا خــودش میگویــد چــه

جهــاد فرهنگــی»« ،مســجد ،پایــگاه تعالی جــوان مؤمن

جملــه ایــن برنامههاســت.

وی بیانیــه گام دوم انقــاب مقــام معظــم رهبــری را
دانســت و افــزود :جوانــان محــور اصلــی ایــن بیانیــه

افتخــار پشــت ســر گذاشــتیم بایــد تدبیــری بیاندیشــیم
داشــته باشــند.

معــاون فرهنگــی اداره کل تبلیغــات اســامی اســتان
کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه اداره کل تبلیغــات اســامی

بــا انقــاب در مســاجد اســتان ،تولیــد و ارائــه محتــوا در

رحــم میآیــد.

تبییــن بیانیــه گام دوم توســط روحانیــون مســتقر از

نمکنشــناسهایی هســتند اینهایــی کــه

قنبــری بــا اشــاره بــه اینکه امســال مراســم اعتــکاف ماه

جــای اینکــه مــدح و ثنــای مدیرانشــان کننــد

رمضــان در کرمــان برگـزار میشــود بیــان کــرد :ضیافــت
مراســم جمــع خوانــی قــرآن کریــم ،برگـزاری جلســات
طالیــهداران تبلیــغ ،برگــزاری جلســات توجیهــی ویــژه

در صــدا و ســیما حضــور پیــدا میکننــد و بــه
زیــر علــم یــک مجــری مطــرود ســینه میزننــد.

اینجاســت کــه بایــد گفــت :اخــوی! بــاور کــن
رســانه همــان پیــام اســت .بــاور کــن تلویزیــون

ظرفــی نیســت کــه هــر مظروفــی را داخلــش
بریــزی و هــر معجونــی کــه دلــت خواســت عمــل
بیــاوری و بــه خــورد مخاطــب دهــی .ممکــن

اســت بــا خــودت بگویــی حــق بــا مــن اســت

و مبلغــات ،برپایــی کارگاه ســبک زندگــی قرآنــی از دیگر

و فردوســیپور خطــاکاری اســت کــه بایــد بــه

رمضــان اســت.

کــه مدیریتــش را بــه تــو واگــذار کردهانــد،

برنامههــای پیشبینــی شــده بــرای مــاه مبــارک

ســزای اعمالــش برســد! امــا بــاور کــن رســانهای

مدرســه اخــاق نیســت .تــو هــم معلــم تربیــت
دینــی نیســتی .گردانــدن یــک شــبکه تلویزیونــی

آن قدرهــا هــم کــه تــو فکــر میکنــی آســان

استاندار کرمان:

مجوز معادن شن و ماسه فعال کرمان سه ساله شود

(همراه با ارزیابی کیفی)

نیــز انجــام خواهــد داد.

وی بــا بیــان اینکــه اداره کل تبلیغــات اســامی کرمــان در

ایــن بیانیــه ارزشــمند باشــد.

نقطــه عطفــی در نظــام مقــدس جمهــوری اســامی

نوبت دوم

1

ایشــان پیشــتر از ایــن انجــام داده و بعــد از ایــن

قنبــری بــا اشــاره بــه عناویــن نامگــذاری شــده روزهــای

دوم انقــاب» نامگــذاری شــده اســت.

نــور بــا قــرآن ،برگـزاری محفــل انــس بــا قــرآن و برپایی

و ایــن اقــدام ارزشــمند بــا حضــور و کمــک خــود مــردم

کار درســت هــم یقینــا همــان چیــزی اســت کــه

خواهــد شــد و تــاش میکنیــم تــا برنامههــای ایــن

معــاون فرهنگــی اداره کل تبلیغــات اســامی اســتان

وی بــا بیــان اینکــه ســازمان تبلیغــات در برگـزاری ایــن

و راه درســت همانــی اســت کــه ایشــان رفتــه و

آن اســت کــه در آن دنیــا هــم ســرش بــیکاله

انقالبــی» نامگــذاری شــده اســت.

کــه خانــه خــدا را ب ـرای عبــارت بنــدگان آمــاده کننــد و

بــر ســر خوانــدن و فهــم اباطیــل هــدر دادهایــم

ایــام بــر اســاس بیانــه گام دوم و جهــت تبییــن و تحقــق

اســامی برنامهریــزی شــده و در ایــن راســتا ایــن دهــه

تکریــم مســاجد نیــز در ایــن راســتا نامگــذاری شــده

نیســت بیــان کــرد :خداونــد در قــرآن کریــم از حضــرت

درآورده یعنــی اتفاقــا مــن و امثــال مــن عمــر

گفــت :برنامههــای محــوری مــاه مبــارک رمضــان

«مســجد ،میعــادگاه منتظـران موعود»« ،مســجد ،جبهه

کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه تکریــم مســاجد ســابقه

طــی کــردن مقدمــات بــه نــاگاه ســر از موخــرات

کــم دنیــای تضمیــن شــدهای دارد و اینطــور

دینــی مــا مقدمـهای بـرای ورود بــه مــاه رمضــان اســت

اســت.

قصــد تحقیــر و تخفیــف آقــای فروغــی را نــدارم.

امســال بــا شعار«مســجد؛ پیشــتاز در زمینهســازی گام

وی بــا بیــان اینکــه آمادگــی بـرای ورود بــه مــاه رمضــان

تــا از بــرکات ایــن مــاه بهــره کافــی را ببریــم و دهــه

کــه احتمــاال آقــای فروغــی از آن بیبهــره اســت.

براســاس بیانــه گام دوم انقــاب تبییــن و اجرایــی

تولیــد»« ،مســجد ،پیشــتاز در تحقــق گام دوم انقــاب»،

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

ایــن جملــه مــک لوهــان را بــه خوبــی متوجــه

کــه از ظواهــر امــر بــر میآیــد ،زیرکتــر از

ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت»« ،مســجد ،پایــگاه

اســت گفــت :جوانــان محــور اصلــی ایــن بیانیــه هســتند

فکــر نمــی کنــم مدیــر جــوان شــبکه ســه ســیما

اآلخرهایــم .در حالــی کــه آقــای فروغــی دســت

دهــه امســال از ششــم اردیبهشــت آغــاز و تــا چهاردهــم

بایــد انجــام شــود گفــت :مــاه شــعبان در آموزههــای

یادداشت مهمان

کرمــان بــا توجــه بــه ظرفیــت خوبــی کــه دارد همــه توان

هــم از بعــد روحــی و هــم از بعــد ظاهــری و جســمی

دهــه تکریــم و غبارروبــی مســاجد از بیســتم شــعبان در
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سیدعبدالجواد موسوی

مائیــم کــه مصــداق تــام و تمــام خســرهالدنیا و

«مســجد ،کانــون مهــرورزی و نشــاط معنــوی»،

اشــاره بــه اینکــه برنامههــای مــاه رمضــان در کرمــان

همان پیام است

خــود را در راســتای تحقــق ایــن بیانیــه بــکار میگیــرد

ایــن دهــه عنــوان کــرد :عناویــن دهــه تکریــم و غبارروبی

اردیبهشــتماه ادامــه دارد.

مختلــف مشــارکت جــدی داشــته باشــند.

آقای فروغی رسانه

مجوز معادن شن و ماسه فعال کرمان
سه ساله شود

2و 3

اسـتان از تولید ناخالص داخلی کشـور عنوان کرد :حدود ۴۰

اداره كل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنوب اسـتان کرمـان در نظر دارد مناقصـه عمومی ذیل را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی

درصـد این سـهم در بخش صنعـت ،معدن و تجـارت انجام

نیســت .بــه پیــر بــه پیغمبــر بــه حضــرت عبــاس

اصــا بــه هــر چــه تــو معتقــدی کار دشــواری
اســت .تــو از آنجایــی کــه همــه چیــز را بــا گــوش

اخــاق میشــنوی گمــان میکنــی آخونــد و
بازیگــر و روزنامــه نــگار اشــتباه میکننــد و یــا

بــا تــو لــج میکننــد کــه طــرف یــک آدم خطــاکار

دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه تـا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت هـا از طریق درگاه

میشـود و تلاش داریـم آن را در پایان برنامه ششـم به ۴۸

عضویـت قبلـی ،مراحـل ثبـت نام در سـایت مذکور و دریافـت گواهی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند .تاریخ انتشـار

مهدی حسـینینژاد اهـداف کالن حوزه معدن اسـتان کرمان

تــو تــا ملتفــت نشــوی رســانه اقتضائــات خــاص

بهرهبـرداری از ذخایـر موجـود مـواد معدنی مهـم و راهبردی

شــعارهای دهــان پرکــن را نــدارد ،راه بــه هیــچ

سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه آدرس “  “ www.setadiran.irانجـام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران در صورت عدم

درصـد افزایـش دهیم.

را افزایـش ذخایـر و تامیـن آتـی مـواد معدنی ،بهینهسـازی

مناقصـه در سـامانه تاریخ  1398 /02/10می باشـد.

اسـتان و ارتقای سـطح ایمنی ،بهداشـت و محیط زیست در

شماره مناقصه

۲۰۹۸۰۰۰۲۸۲۰۰۰۰۰۱

عنوان پروژه
خدمات نگهداري فضاهاي مورد بهره برداری
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
جنوب کرمان

مبلغ برآورد (لاير)

نوع تضمين

مبلغ تضمين (لاير)

فهرست بها

ضمانت نامه بانکی

12،000،000،000

(مطابق با فرمت ارایه

شده در اسناد) _ اصل

600،000،000

معادن اسـتان برشمرد.

مقطوع

فیش واریز نقد

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت  :تا ساعت  13روزشنبه مورخ 1398 /02 /14
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :تا ساعت  13روزیکشنبه مورخ 1398 /02/29

زمان بازگشایی پاکت ها  :ساعت  8صبح روزدو شنبه مورخ 1398 /02/30

وی ادامـه داد :از ظرفیتهـای خـوب شـورای معادن ،تامین

اسـتاندار کرمان با اشـاره به مشـکالت صاحبان معادن شـن

ک سـاله بودن مجـوز اسـتخراج ،تاکید
و ماسـه بـه دلیـل ی 
کـرد  :شـرایطی فراهـم شـود تـا همه معادن شـن و ماسـه
فعـال در این اسـتان مراحـل قانونی را جهـت دریافت مجوز

سـه سـاله طی کنند.

بـه گـزارش ایرنـا ،محمدجـواد فدائـی شـامگاه شـنبه در

نشسـت شـورای معادن اسـتان افـزود  :همچنیـن معادنی

کـه پیشـنهاد اسـتفاده از ظرفیـت  ۲۰درصـد معافیت حقوق

اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گزارجهت دریافت اطالعات بیشـتردرخصوص اسـناد مناقصـه و ارائه پاکت های الـف  :نشـانی  :اداره كل راهداری و حمل

دولتـی را دارنـد ،میتواننـد طرحهـای خـود را بـه کارگـروه

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت درسامانه  :مرکزتماس  ، 02141934 :دفترثبت نام  88969737 :و 85193768

قـرار گیرند.

ونقـل جاده ای جنوب اسـتان کرمان به نشـاني :جيرفت – کیلومتـر 5جاده کرمان_پایانه بارجیرفـت و تلفـن  03443352139 :و 03443352169

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب اســتان کرمان

تخصصی شـورای معادن اسـتان ارائه دهند تا مورد بررسـی

رئیـس سـازمان صنعـت ،معـدن و تجـارت شـمال اسـتان

کرمـان در ایـن نشسـت بـا اشـاره بـه سـهم  ۳٫۴درصـدی

منابـع مالی از مسـیر قانونی اسـت که طبـق پیشبینیهای
انجـام گرفته ،امکان وصول  ۲۵۰میلیـارد تومان از این طریق

برای اسـتان در سـال جاری وجود دارد.

را میگیرنــد ،در حالــی کــه آن جایــی کــه تــو

ایســتادهای همــه چیــز تعریــف دیگــری دارد.
خــودش را دارد و اصــا پــروای اخــاق و زهــد و

دهــی نخواهــی بــرد .و تــازه کــدام اخــاق و

زهــد؟ اخــاق و زهــدی کــه فردوس ـیپور را تــاب

نمــیآورد امــا از دل آن قماربــازی و کازینــوی

اســامی ســر برمــیآورد؟

شــما و امثــال شــما بــا دعــوی تغییــر رســانه بــر

ســر کار میآییــد امــا از آنجــا کــه بــا رســانه و

رئیـس سـازمان صنعـت ،معـدن و تجـارت شـمال اسـتان

ماهیــت آن از اســاس بیگانهایــد و از دیــن و

جدیـد پهبـادی خبر داد.وی ادامـه داد :از محل تخصیص ۱۵

مرتکــب میشــوید کــه هیــچ زندیقــی جرئــت

کرمـان همچنیـن از نقشـهبرداری  ۲۰۰معـدن بـا سیسـتم
درصـد از حقـوق دولتی ،پیگیـری پروژههای زیرسـاختی ۸۰
میلیـارد ریالـی را در برنامـه داریم.

براسـاس ایـن گـزارش ،درخواسـت شـرکت کانـی فـراوران

بـرای تمدید  ۳ماهه قـرارداد ادامه روند حفـاری در محدوده

معدنـی مـس ظفتـک ریـگان کـه بـه دلیـل سـیالب و
بارندگیهـای اخیر مختل شـده بـود ،مـورد موافقت اعضای
شـورای معـادن اسـتان کرمـان قـرار گرفت.

اخــاق هــم درکــی قشــریگرایانه داریــد کبائــری
نزدیــک شــدن بــه آنهــا را نــدارد .بعیــد نیســت
اطرافیانــت بگوینــد پــس از ایــن در انتخــاب

میهمانانــت بایــد وســواس بیشــتری بــه خــرج
دهــی و یــا اصــا بعــد از ایــن قیــد برنامــه زنــده

را بایــد بزنــی تــا کابــوس فردوســیپور رهایــت

کنــد .بــه حــرف آنهــا گــوش مکــن .آنهــا حتــی
اگــر مقربتریــن فرشــتگان خــدا باشــند چیــزی

از رســانه نمیداننــد.
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خبر

آتشنشانیبخش
مرکزیکهنوج
تجهیزاتنداشت
در پــی فــوت یــک مــرد حــدودا  ۵۵ســاله در
اثــر ســقوط از دره در شهرســتان کهنــوج برخــی
از نیروهــای مردمــی و آشــنایان متوفــی از
نحــوه امــداد رســانی نهادهــای مربوطــه ناراضــی
هســتند .رمضانــی یکــی از نیروهــای مردمــی کــه
از ســاعات اولیــه در محــل حادثــه حضــور داشــته
اســت به«کاغــذ وطــن» گفت«:نزدیــک بــه ســاعت
 11شــب از عــدم مراجعــه شــخص متوفــی کــه
باجنــاق بنــده اســت بــه منــزل ،همــراه بــا تعــدادی
ازاهالــی روســتا  ،اقــوام  ،آشــنایان و گــروه
کوهنــوردی بــه منطقــه بــرای جســتجو رفتیــم و
تقریبــا ســاعت شــش صبــح جنــازه وی را در دره
پیــدا کردیــم و بــا کمــک برانــکارد و نیروهــای
از نیروهــای مردمــی ،گــروه کوهنــوردی و بخشــدار
چــاه مریــد از عــدم حضــور آتــش نشــانی در محــل
گلــه کــرد و گفت«:علــی رغــم اینکــه در همــان
ســاعات اولیــه بــا هــال احمــر و آتشنشــانی
شهرســتان تمــاس گرفتیــم هیچکــدام در
منطقــه حضــور پیــدا نکردند».رمضانــی تصریــح
کرد«:وقتــی بــا آتشنشــانی تمــاس گرفتیــم
اعــام کردنــد بدلیــل نداشــتن تجهیــزات و ارقــام
الزم قــادر بــه کمــک نیستند».بخشــدار بخــش
مرکــزی کهنــوج بــه «کاغــذ وطــن» گفت«:تقریبــا
ســاعت 11نیــم شــب بــا مــن تمــاس گرفتــه شــد
و مــن ســریع بــا معاونــت فرمانــداری و هــال
احمــر مبنــی بــر گــم شــدن فــردی در کــوه تمــاس
گرفتــم و مراتــب را گــزارش دادم».ســید حســینی
اضافــه کرد«:مســووالن هــال احمــر شهرســتان
بعــد از هماهنگــی بــا هــال احمــر اســتان اعــام

پیامک شــما را درباره ایــن صفحه می خوانیم

درواکنـش بـه اسـتعفای توکلـی رییـس اتـاق بازرگانـی جنوب عـدهای ازفعـاالن اقتصـادی این منطقه

الهام پی پر

منطقـه جیرفـت و عنبرآبـاد اسـت و توقعمـان بیشـتر ایـن
اسـت کـه ببـه ایـن مسـأله توجـه شـده و بـه شـکلی ایـن

اسـت و هـر کـس راهـی جـز ایـن بـرود دلسـوز جیرفـت و

دبیر تحریریه/کاغذ وطن

مسـأله را حـل کننـد کـه حقـی از مـا هـم ضایـع نشـود».

اتـاق نیسـت خانـم توکلـی تـا قبـل از انتخابـات عضـوی از

منصـور مروجـی از فعـاالن اقتصـادی جنـوب کرمـان
به«کاغذوطن»گفـت«:در اتـاق بازرگانـی جنـوب یکسـری
کمکاریهـا و کوتاهیهـا شـده از سـویی جنوبیهـا در
کرمـان هیـچ کرسـی ندارنـد و همیـن تعـدادی هـم کـه بـه
خانـم توکلـی رأی دادهانـد».وی افـزود «:انـگار شـب قبل از
انتخابـات بـه توکلـی کـه رأی سـوم در اتـاق بازرگانی اسـتان
را دارد گفتـه شـده در ایـن مراسـم حضـور پیـدا نکنـد ،بـه

به نقل از عصرایران؛ علی مراد سـرافرازی شـامگاه شنبه
پـس از بازدیـد از عملیـات مبارزه با ملـخ های صحرایی
در مرتـع جازموریـان جنـوب اسـتان کرمـان افـزود :در
حـال حاضـر حدود  200هـزار هکتار از زمین های کشـور
در  6اسـتان به آفت ملخ صحرایی آلوده شـده و مبارزه
در سـطح  50هـزار هکتـار از ایـن زمیـن ها انجام شـده
اسـت.معاون کنترل آفات سـازمان حفظ نباتات کشـور
گفـت :مبـارزه با ملخ صحرایی بسـیج همه دسـتگاه ها
را مـی طلبـد و نیـاز داریـم که بیـش از این کمک شـود
و آنچـه کـه امـروز مـن در جازموریـان مشـاهده کـردم،
جمعیـت بسـیار بـاالی ملـخ هـای صحرایـی اسـت.

همین هفته کار سـم پاشی هوایی در منطقه جازموریان
را شـروع کند و سـعی می کنیم سـم پاش هـای ULV
هـم در اختیـار سـازمان جهاد کشـاورزی جنوب اسـتان
قرار داده شـود که بتوانند سـریعا سـم پاشـی هایشـان
را انجـام بدهند.سـرافرازی عنـوان کرد :تاکنـون  50هزار
هکتار از زمین های آلوده به ملخ در سـطح کشـور سـم
پاشـی شـده و اعتبار مورد نیاز مبارزه با ملخ ها از محل
اعتبـارات اسـتانی که برای سـازمان حفظ نباتات اسـت
تامین می شـود.
وی افـزود :اینکـه بـرای مقابله با ملخ مهاجـر صحرایی
چقـدر اعتبـار نیـاز داریـم ،بـه جمعیت ملخ ها بسـتگی
دارد امـا  10میلیـارد تومان از وزارت کشـور برای این طرح
اختصـاص یافتـه که بین  6اسـتان درگیر مبـارزه با ملخ
صحرایـی ،توزیع خواهد شـد.
جنـوب کرمـان ،یـک منبـع غذایـی بـرای ملـخ هـا بـه
پـس کنترل
شـمار مـی رود و اگـر مسـئوالن نتواننـد از ِ
ایـن حشـرات برآینـد ،بیش از چهـار و نیـم میلیون تن
انـواع محصـوالت کشـاورزی ایـن دیـار در خطـر نابودی
قـرار خواهـد گرفت.

بارهـا بـه او گفتیـم بیـا فعـاالن اقتصـادی را ببیـن وجایـگاه

نظـر مـن را پسـندیدند20 ،سـال اسـت در ایـن اتـاق داریـم

اتـاق را تعریـف و تعـداد کارتهـای بازرگانـی را مشـخص

کار سیاسـی و اقتصـادی میکنیـم و اعتقـاد داریـم آقـای

کـن هفـت شهرسـتان تعـداد محـدودی کارت داشـتند البته
تعـدادی فکـر میکردنـد اگـر اینجـا کارتـی بگیرند برایشـان
جایگاهـی تعییـن شـود.حاال میخواهنـد مشـکالت را گردن
آقـای طبیـبزاده و دیگـران بیندازنـد ،حتـی قصـد داشـتند
راهپیمایـی اعتـر اضی در اطـراف میدان سـپاه راه بیندازند که
مـن بـا اکثر افـراد تماس گرفتـم و گفتم ذوب آهـن اصفهان

نشسـتند و حرفهایشـان را زدنـد کـه نتیجه ایـن صحبتها

تعـداد زیـادی کارمندوکارگـر دارد اگـر سـه نفرشـان حقـوق

ایـن بـود اتـاق جنـوب بایـد مسـتقل شـود امـا نمیخواهیم

مدیراجرایـی اتـاق بازرگانـی جنوب«:اجـازه

اسـتقالل اتاق هسـتیم ولی نه با مسـائل احساسی و روشی

اهـداف سیاسـی خودشـان پای اتـاق را بـه میان

در حـال حاضـر ایشـان نماینـده مـا در اتـاق هسـتند ،اگـر

متفـاوت با سیاسـتزدگی اسـت ،من حاضـرم با

نداریـم کـه آنجـا حضور داشـته باشـد اتـاق هم اگـر بخواهد

مـرد گـزارش عملکردمـان را ارائـه دهـم».

کـه خانـم توکلـی هـم بـرود».وی اضافـه کرد«:مـا بـه دنبال

نمیدهـم دیگـران بـا نیـت بـه کرسـی نشـاندن

کـه حاشـیه بـه دنبـال دارد ،بـه خانـم توکلـی رأی دادیـم و

آوردنـد اقتصـاد یـک سیاسـت شـیرین دارد کـه

اسـتعفا بدهـد و از اتـاق بیـرون بیایـد مـا دیگـر کسـی را

تمام این دوسـتان به مناظره بنشـینم و مثل یک

اسـتقالل داشـته باشـد بایـد رونـد خـودش را طـی کند».ما
بـه لیسـت آقـای طبیـبزاده و خـود ایشـان رأی دادیـم و
توقـع داریـم ایشـان بـا ریشسـفیدی ایـن موضـوع را حـل
کننـد مـا کـه اینجـا خیـری ندیدیـم و مشـکالت زیـادی
داریـم از اینهـا گذشـته اتـاق بازرگانـی معیـن اقتصـادی

عمومـی اداره کل راه و شهرسـازی

جنـوب کرمـان ,نشسـتی در

در راسـتای طـرح اقـدام ملـی جهـت احـداث

احـداث مسـکن اقدامـات اولیـه در مرحلـه اجرا

اجتماعـات ایـن اداره کل برگزار شـد .در حاشـیه
بازآفرینـی شـهری و مسـکن اداره کل راه و

محلـی در شـهر هـای جنوبـی کرمـان جهـت
اسـت.در ایـن جلسـه شـهرهای مذکـور زمیـن

مناسـب بـه بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی
معرفـی کـرد و مقـرر شـد بنیاد مسـکن نسـبت
بـه احـداث واحدهـای سـاختمانی اقـدام کنـد.

همچنیـن اداره آمـوزش و پـرورش شهرسـتان

جیرفـت در راسـتای احیـائ بافتهای فرسـوده
نسـبت به واگذاری زمین به اداره کل راه و شـهر

شهرسـازی جنـوب کرمـان گفـت :بـا توجـه بـه

سـازی جنـوب کرمـان اقـدام و سـپس در چهار

فرهنگـی جمهـوری اسلامی و تاکیـد رییـس

فـنآوری زمیـن  ،سـاخت حـدود ۱۲۰واحـد

برنامـه ششـم توسـعه اقتصـادی  ،اجتماعـی،
جمهور و دسـتورات ابالغی وزیر راه و شهرسـازی

چـوب مقررات وزارت راه و شهرسـازی با رویکرد

مسـکونی سـاخته شـود.

خبر

سرعت بخشی
به طرحهای صنایع
کشاورزی جنوب

خانـم توکلـی بودندنظرشـان ایـن بـود بایـد بـر اسـتعفای
خـودش باقـی بمانـد امـا مـا گفتیـم دوسـه روز وقـت داری
راحـت را جـدا کنی و اسـتعفایت را پس بگیری این مسـائل
بـرای نسـل مـا خریـداری نـدارد رک بگو چـه میخواهی؟!»

برخی به دنبال مقاصد سیاسی خود

در اتاق هستند

محبـان مدیراجرایـی اتـاق بازرگانـی جنـوب کرمـان

با گذشت یک هفته ازاستعفای فخری توکلی ازاتاق

«فخری توکلی
به«کاغذوطن»گفت«:ما توقع نداشـتیم اگر کسـی واقعا دلسوز

دوسـتان گفتنـد اتاق جنوب

جنـوب و دنبـال دفـاع از بخـش اقتصـادی منطقـه اسـت بـا

خواب بیدارشـان کنم و بیاد

اهـداف دیگری جلو بیاید و صحبتهای دیگری داشـته باشـد.

فخـری هللاتوکلـی با تمام

مـن وظیفـه خـودم میدانم از عملکـرد اتاق دفاع کنـم ،خیلی از

مردانه اتاق بازرگانی را در ج

برگزاری جلسه تنظیم بازار جنوب
در آستانه ماه مبارک رمضان

رشد 60درصدی قیمت خرم
از مبدأ تا مقصد

معاون سـازمان صنعـت ،معدن

توزیـع اقلام تنظیـم بـازاری توزیـع شـده

رشـید فرخـی ،رییـس انجمـن

گفـت :ایـن دو عامـل در ک

و تجـارت جنـوب کرمـان از

در جنـوب کرمـان ارائـه کردنـد.وی افـزود:

ملـی خرمـا در گفتگو بـا خبرنگار

خرمـا تأثیـر گذاشـت.وی

برگـزاری جلسـه تنظیـم بـازار

در ادامـه جلسـه تصمیماتـی در خصـوص

مهـر ،دربـاره دالیـل گرانـی خرمـا

بایـد خاطرنشـان کنم کـه

جنـوب کرمـان در آسـتانه

نحـوه و میـزان توزیـع گوشـت قرمـز ،مـرغ

در بـازار توضیـح داد :صـادرات

شـمال شـهر تهران ربطی ب

مـاه مبـارک رمضـان خبـر داد.بـه گـزارش

منجمـد ،همچنیـن شـکر و برنـج گرفتـه

خرمـا زمانـی که هنـوز سـامانه نیمـا راه اندازی

در مبـدا نـدارد بعنوان مثـال

روابـط عمومـی سـازمان صنعـت ،معـدن

شـد.مهندس آزادی همچنیـن بیان داشـت:

نشـده بـود ،یکـی از دالیـل ایـن امر اسـت .آن

مضافتـی کـه در تهـران ح

و تجـارت جنـوب کرمـان ،جلسـه تنظیـم

اکنـون در شهرسـتانهای جنوبـی شـکر

زمـان بسـیاری از افـراد کـه خیلـی از آنهـا هـم

عرضـه میشـود در شه

بـازار جنـوب کرمـان درمحـل ایـن سـازمان

و در شهرسـتان جیرفـت شـکر و برنـج در

صادرکننـده واقعـی نبودنـد اقـدام به صـادرات

حـدود  ۲۵هزارتومـان اسـت

و بـا حضـور معاونـت بازرگانـی داخلـی

حـال توزیـع اسـت.معاون بازرگانـی داخلی

ایـن محصـول کردنـد.وی افـزود :ایـن مسـاله

نزدیـک بودن مـاه مبارک

ایـن سـازمان و همچنیـن نمایندگانـی

سـازمان همچنیـن اعالم کرد :در این جلسـه

باعـث شـد هـم صادرکننـده حقیقی زیـان کند

صـادرات ما در دو مقطع س

راهانـدازی سـامانه پایـش و نظـارت بـر آن و بـه
بـه در نظـر گرفتـن ظرفیـت هـا ،شـرایط خاص

بنیادمسـکن  ،بانک مسـکن ،آموزش و پرورش

مـا تاییـد میکنیـم .چند نفـر هم که اکثرشـان قبلا مخالف

البتـه افـرادی هـم بودنـد کـه کمـک نکردنـد مـن بارهـا بـه

منظـور پرهیـز از تدویـن برنامـه اجرایـی با توجه

شهرسـازی جنـوب کرمـان ،نماینـدگان ادارات

و گفتنـد در صورتـی کـه توکلی اسـتعفای خـود را پس بگیرد

طبیـبزاده در ایـن اتـاق نتوانسـتند پابهپـای وی راه بیاینـد

بـه گـزارش پایـگاه خبـری وزارت

واحدهـای مسـکونی بـا حضـور مدیـر کل راه و

میشـوید.من بیانیـه را امضا نکـردم بعضی هـم امضا کردند

جنـوب هـم کاری انجام نشـد دلیلـش این اسـت نمایندگان

پیرامـون احـداث ۴۰۰هـزار واحـد مسـکونی و

خصـوص بررسـی زمینهـای معرفـی شـده

از آن کـوه میسـازند و فـردا مخـل نظـام و شـهر شـناخته

طبیـبزاده فـردی نجیـب و مخلـص اسـت و اگـر در اتـاق

دومین جلسه احداث مسکن
در جنوب کرمان برگزار شد
راه و شهرسـازی بـه نقـل از روابـط

نگیرنـد و چنیـن حرکتـی راهبیندازند تمام رسـانههای بیگانه

از سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب،

در خصـوص تأمین کاالهـای ضروری در ماه

هـم قیمتهای داخلی دچار نوسـان شـود.وی

مبـارک رمضـان اوج میگ

پشـتیبانی امـور دام جنـوب و فرمانـداری

مبـارک رمضـان نیـز صحبـت و تصمیماتـی

با اشـاره بـه افزایش  ۱۰درصدی صـادرات خرما

خرمـا در حـال حاضـر م

شـد.

در ایـن خصـوص اتخـاذ شـد .وی همچنین

از کشـور ،ادامـه داد :بعـد از راهانـدازی سـامانه

صـادرات آن بـه نزدیک تر

مهنـدس آزادی معـاون بازرگانـی داخلـی

تأکیـد کـرد :در خصـوص تأمیـن مایحتـاج

نیمـا ،ایـن رویـه کنتـرل شـد.فرخی بـا بیـان

حـدود یکمـاه به طول می

سـازمان در ایـن خصـوص گفـت :در ایـن

ضـروری مـردم در مـاه مبارک رمضـان هیچ

اینکـه در سـال زراعـی گذشـته بـا حـدود  ۱۰تـا

کـس که قصد صادرات خر

جلسـه ابتـدا اعضـاء حاضـر گزارشـی از

کمبـودی نداریـم.

 ۱۵درصـد کاهش محصـول نیز مواجـه بودیم،

را انجـام داده اسـت.

شهرسـتان

جیرفـت

تشـکیل

اعتراض مشتریان شرکتهای خودروساز
به قیمتهای تحویل خودرو

مدیرصنایـع کشـاورزی جهادکشـاورزی جنـوب کرمـان

برخـی مشـتریان دو شـرکت ایرانخـودرو و سـایپا کـه در

درصدی شـوند اما پس از آن این مصوبه باطل شـد .نکته مهم

گفت:اولیـن جلسـه هماهنگـی پیشـبرد اصولـی

زمانهـای مختلـف اقـدام بـه پیشخریـد محصـوالت این دو

ایـن اسـت کـه در بهمـن مـاه که موعـد تحویـل خودروهـا بوده

طرحهـای صنایـع کشـاورزی در جنـوب کرمـان برگـزار

شـرکت کردهانـد ،بـه قیمتهـای اعالمشـده برای تحویـل این

اسـت؛ چهـار رقم بـرای یک نوع خودرو اعالم شـده اسـت .این

مـی شـود .بـه گـزارش خبرنـگار گـروه اسـتان هـای

خودروهـا اعتـراض دارنـد .خبرگزاری ایسـنا :برخی مشـتریان

رقمهـا شـامل  ۵۴میلیـون تومـان ۶۰ ،۵۷ ،و  ۶۴میلیون تومان

باشـگاه خبرنگاران جوان از کرمـان ،امرهللا ارجمند مدیر

دو شـرکت ایرانخـودرو و سـایپا کـه در زمانهـای مختلـف

بوده اسـت .شـرکت میانگین قیمت برای تحویل خـودروی دنا

صنایع کشاورزی سازمان جهادکشـاورزی جنوب کرمان

اقـدام بـه پیشخریـد محصـوالت ایـن دو شـرکت کردهاند ،به

را  ۶۷میلیـون تومـان اعلام کـرده کـه درسـت هـم نیسـت .اما

گفت :نخسـتین جلسه هماهنگی دسـتگاههای دولتی

قیمتهـای اعالمشـده بـرای تحویـل ایـن خودروهـا اعتـراض

بـرای جبـران تخفیـف در نظر گرفتـه و قیمت را بـه  ۵۵میلیون

و خصوصـی درگیـر در هـر دو فراینـد اداری و اجرایـی

دارند.در روزهای اخیر تعدادی از مشـتریان معترض دو شـرکت

تومـان رسـانده اسـت .ایـن بدین معناسـت که حتـی در اعالم

پیشـبرد اصولـی و ضابطهمنـد طرحهـای صنعتـی

ایرانخـودرو و سـایپا طـی تمـاس بـا ایسـنا از مشـکالت خود

قیمتهـا هـم تخلـف کردهانـد؛ شـرکت خـود قیمـت مصـوب

بخش کشـاورزی بـا حضور نماینـدگان این دسـتگاهها

در رابطـه بـا خودروهـای پیشخریـد شـده در حدود یک سـال

اعلام میکنـد اما اعمال نمیکند.این مشـتری معتـرض ایران

(مدیریـت صنایـع سـازمان کشـاورزی ،معاونـت غـذا

اخیـر کـه موعـد تحویـل آنها بهمـن و اسـفند  ۹۷بوده اسـت،

خـودرو ادامـه داد :در بهمـن ماه کـه موعد تحویل خـودرو بوده،

و دارو ،اداره کل دامپزشـکی ،اداره کل محیـط زیسـت،

سـخن گفتنـد.در این رابطه یکی از مشـتریان معترض شـرکت

در نهایـت قیمـت اعلام شـده بـرای خـودروی دنـا  ۷۵میلیون

شـرکت شـهرکهای صنعتی و سـازمان نظام مهندسی

ایرانخـودرو میگویـد :مردادمـاه  ۹۷خـودروی دنـا را بـا پیش

اعلام شـده اسـت امـا تحویـل داده نشـده اسـت .بعـد از آن

سـاختمان) در محـل سـالن اجتماعات سـازمان جهاد

پرداخـت  ۲۳میلیـون و  ۵۰۰هـزار تومـان با موعـد تحویل بهمن

قـرار شـد خودروهـای ثبـت نامـی بهمـن  ۷۵میلیون و اسـفند

کشـاورزی برگزار شـد.وی افـزود :هدف از برگـزاری این

مـاه بـا قید جلـب رضایت مشـتری در صورت تأخیـر در تحویل

مـاه به قیمـت  ۸۵میلیـون تومان تحویـل شـوند.وی میگوید

جلسـه تعاملات و هماهنگیهـای الزم جهت پیشـبرد

ثبـت نام کردم .قیمـت این خودرو در زمان ثبـت نام در کارخانه

چـرا بایـد نـرخ مصـوب اعالم شـده برای زمـان تحویل بـه این

روان ،شـفاف ،اصولـی و ضابطهمنـد مراحـل فرآینـد

 ۴۷میلیون تومان و در بازار  ۶۰میلیون تومان بود .جالب اسـت

میـزان نوسـان داشـته باشـد .قیمـت مصـوب دنا بـرای بهمن

مذکـور ،کیفیـت بخشـی خدمـات مـورد ارائـه اسـت.

کـه خودروسـازان در تارنمـای فـروش محصوالت خـود ،به طور

مـاه  ۵۷میلیـون تومان بـوده و برای اسـفند ماه بـه  ۶۰میلیون

ارجمنـد بیـان کـرد :سـرعت بخشـی در انجـام وظایـف

مرتـب بـه ثبـت نـام کننـدگان پیشـنهاد میکردنـد تـا ماههای

تومان رسـیده که تحویل نشـده اسـت .اکنون در اردیبهشت ماه

محولـه ،نظـارت عالیـه هماهنـگ بـر حسـن اجـرای

انتهایـی سـال را بـرای سـهولت ثبـت نـام ،انتخـاب کننـد ،در

بـرای تحویـل خودرو به مبلـغ  ۷۵میلیون تومـان قیمتگذاری

پیشـرفت فیزیکی طرحها و همچنین تعامالت بیشـتر

حالیکـه امـکان انتخاب موعد تحویـل دیماه نیـز امکان پذیر

و درخواسـت تکمیل وجه میشـود.اما برخی مشـتریان سـایپا

در راسـتای رفع مشـکالت و موانع موجود و فراروی بهره

بـود .واضح اسـت که پیش فـرض خریداران و خودروسـازان بر

نیـز اعتراضاتـی در همیـن زمینه دارنـد .مشـتریان معترضاند

بـرداری واحدهـای صنعتی در آسـتانه مـورد بهرهبرداری

ایـن بـوده اسـت که قیمتهای موعـد تحویل دیماه بـه بعد از

کـه بـا وجـود افزایـش قیمتهـا و فـروش فـوری محصـوالت

اسـت.تبادل نظـر اعضـاء در نهایت تدابیـر و تصمیماتی

آن تغییـری نخواهند داشـت در غیر این صـورت اقدام به خرید

ایـن شـرکت ،اینکه مدت حداقل شـش ماهـه پولهای پیش

در ایـن راسـتا را موجـب گردید تا سـرمایهگذاری آتی در

در موعـد تحویل دیمـاه میکردند.وی خاطرنشـان میکند :در

پرداخت واریزی در دسـت شـرکت باشـد و از سـود آن استفاده

این زیربخش با نواقص و مشـکالت فنی سـاختاری و

چنیـن شـرایطی در اواخـر آذرمـاه تصویب شـد کـه خودروهای

کنـد و نهایـت هـم خـودرو را با قیمت باالتـر از مصوبات بهمن و

فیزیکـی کمتـری مواجه شـوند.

تحویـل شـهریورماه تـا دی مـاه شـامل افزایـش قیمـت ۳۰

اسـفند تحویل دهند ،درسـت نیست.یکی از مشـتریان ناراضی

عکس :ایران خودرو

هواپیمایـی به صورت ویژه ،روزهای یکشـنبه و دوشـنبه

اعلام کـردم و اکثـر افـراد تاجـر و کاسـب و تحصیلکـرده

عکس :آبخیزداری

وی ادامـه داد :هماهنـگ کردیـم کـه شـرکت خدماتـی

به«کاغذوطن»گفت«:مـن نظـرم را در نشسـت دوروز پیـش

البیکـردن و حـرف زدن اسـت از یـک سـال و نیـم پیـش

ناجـی در همیـن راسـتا فعـاالن اقتصـادی جنـوب دور هـم

مسکن

را در  6اسـتان آلـوده کرده اند.بـه گزارش«خلیج فارس»

خزایـی یکـی از فعـاالن اقتصـادی جنـوب کرمـان

کـه بـه خانـم توکلـی رأی ندهنـد ،صحنـه سیاسـت صحنـه

گفتنـد ورود در هیأت رییسـه نمیشـود .پریـروز هم در هتل

ملخهای صحرایی  200هزار

ملـخ های صحرایی  200هزار هکتار از زمین های کشـور

پس بگیرد وگرنه راهمان را از او جدا میکنیم

هـر روشـی کـه نمیشـود بعضیهـا نظرشـان ایـن اسـت

شـده و حتـی خـودم بـرای او پیام گذاشـتم ولـی نمایندهها

ایـن جلسـه محمدرضـا کـرد سـاردویی معـاون

معـاون کنترل آفات سـازمان حفظ نباتات کشـور گفت:

شـبه بـد شـود انتخابـات قانـون دارد و داشـتن کرسـی بـه

داشـته باشـد».وی تصریح کرد«:با آقای طبیـبزاده صحبت

و بایــد گــروه کوهنــوردی وارد عمــل میشــد».

را آلوده کردند

گـروه طبیـبزاده بـوده و نمیشـود پذیرفـت یـک نفـر یـک

او بیحرمتـی شـده اسـت و مـا توقـع داشـتیم وی حضـور

و سـازمان جهـاد کشـاورزی در محـل سـالن

هکتاراززمینهای کشور

توکلی دو سه روز فرصت دارد استعفایش را

صمت

نیروهــای امــدادی هــم قــادر بــه کمــک نبودنــد

دهـد مـا راهمـان را از او جـدا میکنیـم».وی افزود«:اگـر بـه

خرما

بــودن نیروهایشــان

امــا بدلیــل صعبالعبــور بــودن منطقــه حتــی

تـا دسـت از اسـتعفایش بـردارد و اگر به همیـن روش ادامه
اسـتقالل جنوب فکـر میکنیم راهش همراهی بـا طبیبزاده

خــارج از حــوزه آتشنشــانی بــوده اســت امــا بــا

اعــام آمادگــی کردنــد

بحثـش جداسـت ،البتـه دوسـه روز بـه ایشـان زمـان دادیم

و حاضـراسـت درمناظـره با منتقدان عملکـرد مثبت اتـاق را اثبات کند.

حــوزه شــهری اســت و ایــن اتفــاق در روســتا و

نداشــتن تجهیــزات الزم کوهنــوردی و محــدود

طبیـبزاده کار کنـد ،اگـر هـم دنبـال چیـز دیگـری اسـت که

مدیراجرایـی اتـاق هـم میگوید برخی به دنبال مقاصد سیاسـی خود دراین ماجرا و اتاق بازرگانی هسـتند

وظیفــه هاللاحمــر اســت و آتشنشــانی در

همــه ایــن بنــده بــا آنهــا تمــاس گرفتــم و علیرغــم

دلسـوز جیرفـت اسـت اسـتعفایش را پس بگیـرد و با آقای

نداشـتند و عـدهای هـم مخالـف بودند البته همه این افراد خواسـتارمسـتقل شـدن اتاق جنـوب بودند.

الزم صــورت گرفتــه و بعــد از اعــام آمادگــی تیــم
منطقــه اعــزام شــدند».وی در خصــوص عــدم

میدادنـد و االن از او اسـتفاده کردنـد و طـرفدارش شـدند
البتـه از ایـن خانـم خواسـتیم ایـن مسـاله را درک کنـد ،اگر

اتـاق کرمان به جنوب داده شـود.ازسـویی بعضی خواسـتاراسـتعفای توکلـی بوده و ازعملکـرد او رضایت

نیســتند بــا تیــم کوهنــوردی شهرســتان هماهنــگ

حضــور نیروهــای آتشنشــانی گفت«:امدادرســانی

کسـانی هـم بودنـد کـه در انتخابات بـه خانـم توکلی فحش

دوروزقبـل درهتـل ناجـی جیرفت گرد هـم آمده و بیانیهای را امضا کردند که یک کرسـی ازهیأت رییسـه

کردنــد چــون نیروهــای هاللاحمــر کوهنــورد

کوهنــوردی بــه همــراه نیروهــای مردمــی بــه

خانـم توکلـی گفتـم داریـد زحمت دیگـران را هـدر میدهید،

عکس :حسین نادری

هــال احمــر بــه منتقــل شــد».وی ضمــن تشــکر

کاغذ جنوب

سـایپا در ایـن زمینـه به ایسـنا میگویـد :پانزدهم شـهریور ٩٧

محمد حسـن کردسـتانی

یـک دسـتگاه خـودروی تیبـا صنـدوقدار بـا ودیعـه  ١۴میلیون

آبخیـزداری و آبخوانـداری

تومـان بـه صورت پیـش فروش نقـدی با موعـد تحویل بهمن

از محـل اعتبـارات صنـد

 ،٩٧ثبـت نـام کـردم .طبـق قـرارداد و همچنیـن بـا اسـتناد بـه

شـد«.محمد حسـن کرد

قانـون حمایـت از حقوق مصرفکننـدگان خودرو مصوب سـال

آبخیـزداری جنـوب کرمـ

 ،٩۵قیمت خودرو ،با قیمت زمان تحویل محاسـبه شـده اسـت

آبخیـزداری و آبخوانـداری

البتـه در صورتـی کـه قیمت مصوب به صورت شـفاف و روشـن

محـل اعتبـارات صنـدوق

در سـایت خودروسـاز اطلاع رسـانی شـود.وی ادامـه میدهد:

محمدحسـن کردسـتانی

شـرکت سـایپا در بهمـن مـاه یـک لیسـت قیمتـی کـه حداقل

مخـرب در ابتـدای سـال

شـامل افزایـش قیمـت بیـش از  ۵۰-۴۰درصـدی بوده اسـت،

فرمـان مقـام معظم رهبر

منتشـر کرده و برای چند روز روی سـایت قرار داد که پس از آن

اجـرای پـروژه هـای آبخی

بـا دسـتور وزیـر صنعت باطل شـد .در نهایت قرار بر این شـد که

امسـال نیـز از محـل اعت

تعهـدات شـهریور تـا دی  ۹۷بـه قیمت قبل که مصوب شـورای

عملیـات اجرایـی پـروژه

رقابـت در تیـر مـاه  ٩٧بـوده ،تحویـل داده شـوند .بنابراین هیچ

کرمـان بـا اعتبـاری بالـغ

قیمـت مصوبـی تاکنـون بـرای تعهـدات بهمـن و اسـفند اعالم

بینـی و پیشـنهاد ،آغـاز ش

رسـمی نشـده و اگر هم اعالم شـود ،عطف به ماسـبق نشـده و

آبخیـزداری جنـوب کرمـا

فقـط بـرای تعهـدات ماه جـاری اعالم میشـود.

هـای آبخیـز منطقه جنوب

کاغذ جنوب
دربخشی ازبیانیه فعاالن اقتصادی

جنوب آمده«:جنوب کرمان شامل هفت

شهرستان است و بیش از60درصد کل

تولیدات محصوالت کشاورزی استان را به

خود اختصاص داده و بهعنوان بزرگترین

گلخانه طبیعی جهان مشهوراست اما هیچ
کرسی و جایگاهی در هیأت رییسه اتاق

بازرگانی کرمان ندارد.این در حالی است

که خانم فخری توکلی تنها نماینده جنوب
کرمان برای سومین بار با آرا باال به جمع

هیأت نمایندگان راه پیدا کرد اما به دالیل
واهی و رفتارهای غیرمدنی و ناهمگون
با شأن نهاد پارلمان بخش خصوصی

و اصرار و تهدید به عدم حضور در جمع

کاندیداهای هیأت رییسه از دور رقابت ها
کنار گذاشته شد و ...راهی به جز استعفا

پیش رو ندید ،امضا کنندگان در پایان

خواستار این شدند حداقل یک کرسی از

اعضای هیأت رییسه اتاق به تنها نماینده

جنوب اختصاص یابد یا در غیر این صورت

زمینه استقالل اتاق جنوب فراهم شود».

ق بازرگانی وی همچنان سعی درپنهان کردن خود ازچشم خبرنگاران را دارد

دشـان بیاوردم که در سـال  1391خانم
تالشـی که داشـت توانسـت با همتی

نهان اسـت و بخشـی هم آشـکار کـه بخش نهان را تـا زمانی که

جنوب مستقر کند و از همان روز تا االن

دوسـتان از مـن کـه مدیراجرایی دفتر هسـتم نخواهنـد گزارش

ما

برگزاری کارگاه آموزشی
«پیوند اتصالی مرکبات» درجنوب

کارکـرد اتاق هسـتند چـه میگویند.خانم توکلی اتـاق را ورود داد
و مـن توقعـم از فعـاالن بخش خصوصـی که ادعـای حمایت از
ایـن بخـش را دارند این اسـت که مسـائل را ببینند ،بیمعرفتی
نکننـد و زحماتـی را کـه مشـهود اسـت نادیـده نگیرنـد».

اتاق نیامده سازهای را بسازد و نشان دهد

محبـان ادامـه داد«:تمـام تالشـمان را گذاشـتیم تـا بخـش
زیرسـاختیمان را درسـت کنیـم آیـا کسـی ایـن را میدانـد که
در همیـن دوسـالی کـه گذشـته توانسـتیم بحـث گردشـگری،

میدهیـم بسـیاری از دوسـتان مدعـی عـدم فعالیـت اتـاق
جنـوب هسـتند را در این دو سـه سـال بـه عنـوان مدیراجرایی

کـه دارم حـرف میزنـم و اجـازه نمیدهـم دیگـران بـا نیـت به
کرسـی نشـاندن اهـداف سیاسـی خودشـان پـای اتـاق را بـه

مناظـره بنشـینم و مثـل یک مـرد گـزارش عملکردمـان را ارائه

مردم زندگیشـون رو باختن .وقتی پرسـیدم شاخص بورس

بـا سیاسـتزدگی اسـت ،من حاضـرم با تمام این دوسـتان به
دهم .پریروز خواسـتار برپایی جلسـه شـدند گفتـم قدمتان بر

چیسـت و ازآن چـه میدانـی فقـط بهـم زل زد ووقتـی سـبد

بیاینـد و مطالبهگری کنند من موظف هسـتم پیگیـری کنم».

«کاغذوطن»بـا وجـود تمـاس بـا توکلـی و طبیـبزاده
رییـس اتـاق کرمـان موفـق بـه صحبـت بـا آنهـا نشـد.

به نـرخ این محصول

ل هرکیلوگرم خرمای

ترویـج کشـاورزی اعلام نمـود؛ کارگاه

جیرفـت بـا همـکاری مدیریـت باغبانـی

حـدود  ۴۰هزارتومـان

آموزشـی "پیونـد اتصالـی مرکبـات" بـه

سـازمان برگـزار شـد .مدیـر هماهنگـی

هرسـتانهای مبـدا،

منظـور کاهـش خسـارت عارضـه زوال

ترویـج کشـاورزی عنـوان کـرد؛ بـا توجه به

ت.فرخی با اشـاره به

مرکبـات در منطقـه جنـوب کرمـان برگـزار

خسـارت عارضـه زوال در باغـات مرکبـات

رمضان بـا بیان اینکه

شـد.مهندس نامـور اظهـار داشـت ؛ ایـن

منطقـه ایـن شـیوه جدیـد پیونـد یکـی

کمـک به سـیل زدگان اختصـاص دادند«.اصغر

علـوم پزشـکی جیرفـت ،بـا اشـاره بـه اقدامات

کمـک بـه سـیلزدگان اهدا شـده ،تیـم هایی از

سـال نو میالدی و ماه

گیـرد ،گفت :صـادرات

مدیریـت باغبانـی و بـه منظـور کاهـش

محـدود شـده چـون

خسـارت عارضـه زوال مرکبـات بـا تدریس

عمـر درختـان مرکبـات مـی باشـد کـه در

رین مقاصـد صادراتی

آقایـان مهنـدس امیرشـکاری ،مهنـدس

ایـن راسـتا تولیـد برنامههـای آموزشـی

و آمادگـی بـه روز کارشناسـان بـرای حضـور در

ایـن مناطـق طبـق اعالم نیازهـا ،گفت :علاوه بر

یانجامـد بنابراین هر

مـرادی از کارشناسـان دفتـر امـور میـوه

نظیـر مصاحبـه رادیویـی بـا کارشناسـان

حضـور نیروهـای پرسـتار ،پزشـک متخصـص،

رما را داشـته ،این کار

هـای گرمسـیری و نیمـه گرمسـیری

جهـت پخـش از صـدا و سـیمای مرکـز

معاونـت باغبانـی وزارت جهـاد کشـاورزی

کرمـان انجـام شـده اسـت .

ی گفـت :عملیـات اجرایـی پروژههای

ی جنـوب کرمـان بـه صـورت جامـع

دوق توسـعه ملـی سـال  ۱۳۹۸آغـاز

ردسـتانی» مدیـرکل منابـع طبیعـی و

ـان ،گفت :عملیات اجرایـی پروژه های

ی جنـوب کرمـان بـه صـورت جامع از

ق توسـعه ملی سـال  1398آغاز شـد.

ی ،بـا اشـاره بـه وقـوع سـیالب هـای

ل جـاری ،ابـراز داشـت :پیـرو تدبیـر و

ری (مد ظله العالـی) مبنی بر ضرورت

یزداری و آبخوانداری در سـال گذشـته،

تبارات صندوق توسـعه ملی سـال ،98
های آبخیـزداری و آبخوانـداری جنوب

غ بـر  900میلیـارد ریـال پـس از پیـش

شـده اسـت.مدیر کل منابـع طبیعـی و

ان ،بـا بیـان ایـن مطلـب کـه در حـوزه

ب کرمـان ،رویکرد جامـع نگری حاکم

ب زیر
کنترل سـیالب های مخرب ،موجب تغذیه سـفرههای آ 
زمینـی ،آبدهـی چاهها ،قنوات و احیـاء و حفاظت از عرصه های
منابـع طبیعـی نظیر جنگل ها و مراتع میشـود .کردسـتانی ،با
اشـاره بـه ایـن که حیـات جوامع انسـانی همواره مسـتلزم بهره
بـرداری اصولـی از آب و خـاک اسـت ،افـزود :علاوه بـر اهداف
گفتـه شـده اجـرای عملیاتهـای آبخیـزداری و آبخوانـداری
موجـب کنتـرل فرسـایش خـاک ،تقویـت منابع آبـی ،کاهش
اثـرات خشکسـالی ،حفاظـت از تنـوع زیسـتی ،توسـعه فضای
سـبز و نیـز جلوگیـری از مهاجـرت مـردم بـه شـهرها و بـه تبع
آن رونق کسـب و کار روسـتایی و کشـاورزی میشـود.مدیر کل
منابـع طبیعـی و آبخیزداری جنـوب کرمان ،با بیـان این مطلب
کـه سـال  98سـال تحـول در کلیـه حوزههـای کاری ایـن اداره
کل بـوده و طـرح  1<4در ایـن راسـتا تدویـن شـده اسـت ،ابراز
داشـت :اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمان از
سـوی سـازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری ،در سـطح کشـور
بـه عنـوان پایلوت اجرا و اتمام  3طرح ممیزی و تنسـیق مراتع،

کـه قبال توسـط پرسـنل ،پزشـکان اسـاتید برای
مراکز بهداشـت شهرسـتان های حوزه دانشـگاه

علـوم پزشـکی جیرفت برای جلب مشـارکت در
ایـن پویـش اعـزام میشـوند .تحمـل مسـائلی
ماننـد اتحاد مردم ایران اسلامی ،برای اسـتکبار

تکنسـین فوریتهـا بنـا بـه درخواسـت بـرای

سـخت اسـت ،مردمـی کـه در بحران سـیل این

کمـک بـه سـیل زدگان یـک هـزار قوطـی

عنـوان اولیـن اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری بـه اتمام
مـی رسـد و علاوه بـر آن بـه منظـور پایـش مسـتمر و دقیق
عرصههـای منابـع طبیعـی بـرای اولیـن بـار در کشـور طـرح
مانیتورینـگ یـگان حفاظـت انجـام میشـود تـا کوچکتریـن
تعـرض بـه عرصههـای ملـی از دیـد مأمـوران منابعطبیعـی
پنهـان نشـود.مدیرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب
کرمـان ،در پایـان اظهـار کـرد :از آنجایـی کـه در حفاظـت از
عرصههـای منابـع طبیعی به عنـوان انفال الهـی با هیچ کس
عقـد اخـوت نبسـتهایم ،از مردم شـریف جنوب کرمـان تقاضا
داریـم تـا ضمـن توجـه بیـش از پیـش بـه عرصههـای منابع
طبیعـی و انفـال اخبـار مربـوط بـه آتشسـوزی عرصههـای
منابعطبیعـی ،تخریـب ،تصرف و حفر چاه هـای آب غیرمجاز
در اراضـی ملـی ،قاچـاق گیاهـان دارویی ،چوب ،زغـال و غیره
را بـه سـتاد خبـری اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری بـا
شـماره تمـاس  1504اطلاع دهنـد تـا در کمتریـن زمـان
ممکـن علاوه بـر حفاظـت از عرصههـای ملـی بـا متخلفـان
برابـر قانـون برخـورد قاطـع صـورت گیرد.

را شناسـایی و مدیریـت کننـد و از ایـن طریـق ریسـک

سـرمایهگذاری خـود را نزدیـک بـه صفـر رسـانند.

گونـه از هموطنـان خـود حمایـت میکننـد.

خبر

پنج مؤسسه قرآنی
درشهرستان منوجان
فعالیت می کنند

پول دارشدن یک شبه

افـراد بسـیاری بـر ایـن باورند کـه ورود بـه بازار بـورس یعنی
پولدار شـدن یک شـبه .واضح اسـت کـه علـت ورود افراد به

بـازار بـورس اوراق بهـادار مانند هر نـوع سـرمایهگذاری دیگر،

کسـب سـود و منافع اسـت؛ اما “نابرده رنج گنج میسـر نمی

شود”!

بیـان دو نکتـه خالـی از لطف نیسـت ،گرچه شـاید بدیهی به
نظـر آیـد ولی اغلـب فراموش می شـود:

• سـود درصـدی از مبلـغ سـرمایهگذاری اسـت و بنابرایـن

بدیهی اسـت که سـود یک فرد با  ۱میلیارد سـرمایه با سـود
• بایـد ارزش زمانـی پـول را در نظـر بگیریم ( ۲۰درصد سـود

معامله دربورس با وام بانکی یا قرض!

اغلـب کارشناسـان خبـره بر این نکتـه تاکید دارند کـه با پول

مـازاد خـود معاملـه کنید ،نه با پـول وام و نه بـا پولی که برای
امرارمعـاش قراردادهاید.

خریـد و فـروش مکـرر سـهامهای موجـود در پرتفـو ،بـرای

تـازه واردان و حتی کسـانی کـه تجربه کافی در نوسـانگیری
ندارند ،سـود چندانی در پی نداشـته و حتی میتواند موجب

تحمیل کارمزد بیشـتر (که حاصـل از افزایش دفعات معامله
اسـت)شود.

افزایش سن درتقابل با ریسکپذیری

ایـن دیـدگاه در بیـن برخـی از مخاطبـان ایرانـی وجـود دارد

کـه بـا افزایـش سـن افـراد ،ریسـکپذیری آنهـا کاهـش

مییابـد و بهجـای سـرمایهگذاری ترجیـح میدهنـد پـول
خـود را در بانـک گذاشـته و پسانـداز خـود را از کمتریـن

ریسـکی محفوظ دارند .اما در حقیقت تجربه تاریخی نشـان

داده اسـت کـه تابهحـال هیـچ فـردی بـا پسانـداز در بانـک
ً
اتفاقا در کشـورهایی
و دریافـت سـود ،پولـدار نشـده اسـت و
ماننـد ایـران کـه نـرخ تـورم بـاال اسـت ،سـرمایه ایـن افـراد

روزبـهروز ارزش خـود را از دسـت داده اسـت .ایـن موضـوع

نشـان میدهـد کـه در حقیقت این افـراد دچار زیان شـدهاند
و قـدرت خریـد خـود را از دسـت دادهانـد.

سرمایه زیاد!

بسـیاری از افـراد بـر ایـن باورند کـه سـرمایهگذاری در بورس

اوراق بهـادار نیازمنـد داشـتن سـرمایهای زیـاد اسـت و چون

در حـال حاضـر مـا ایـن سـرمای ه را در اختیـار نداریـم ،پـس

توانایـی سـرمایهگذاری در ایـن بـازار را نخواهیـم داشـت! اما

در حقیقـت سـرمایهگذاری در بـازار سـرمای ه به گونـهای دیگر
ً
اتفاقـا سـرمایهگذاران با هر سـرمایهای حتی بسـیار
اسـت و

انـدک میتواننـد اقـدام بـه سـرمایهگذاری کنند.
تکیه برمشاوره افراد ناشناس

یکـی دیگـر از باورهـای غلطـی که برخـی مواقع گریبـان گیر

سـهامداران میشـود ،ایـن اسـت کـه آنهـا در کارگزاریها و
یـا حتـی گروههـای تلگرامـی و دیگـر شـبکههای اجتماعی
ً
اصطالحـا به
بـا افـراد بـه ظاهر خبـرهای آشـنا میشـوند ،که
دیگران سـیگنال ارائه میکنند! این موضوع سـبب میشـود
ً
صرفا بر اسـاس نظـرات افراد به
تـا این دسـته از سـهامداران
ظاهـر خبـره اقـدام بـه خریـد و فـروش نماینـد ،بـدون آنکه
علـت ایـن خریـد بـا فـروش را بداننـد .ایـن نحـوه خریـد و

فـروش  ۲مشـکل عمـده را در پـی خواهد داشـت:

• با این شـیوه سـهامداران روش درسـت و منطقی معامالت

را کـه متکـی بر اصـول خاص و تحلیل اسـت را فـرا نخواهند

گرفت.

• ایـن روش معاملـه موجب ایجاد جو هیجانی در بازار شـده

و بـه افزایـش حبابی یـا کاهش بیرویه قیمت سـهام منجر

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان

بـا این اوصاف پیشـنهاد میشـود که سـهامداران تالش کنند
بـا افزایـش دانش بورسـی و مهارت تحلیلی بورسـی خود در

کنار مشـاوره افراد خبره ریسـک معامالتی خـود را به حداقل
رسانده و سـود کسب کنند.

همسو شدن با جو سازیها ،شایعات و اطالعات نادرست!

تب اخبار ،شـایعات ،حواشـی و اطالعاتی که بین سـهامداران

دسـت بـه دسـت میشـود ،یکی از مـواردی اسـت کـه مورد
توجـه معاملهگـران قـرار میگیـرد .امـا مشـکلی کـه در ایـن
بیـن اسـت ،جوسـازیها و شـایعات بـی پایـه و اساسـی

اسـت کـه میتواند تغییـرات قیمتی زیادی را موجب شـده و
ً
اصطالحـا بـه رشـد حبابی یـا افول بیـش از حـد قیمت یک
سـهم بیانجامد.

مخاطبین گرامی ضمن تشـکر از همراهی شـما ،اگر سـؤالی
در مـورد بـازار بـورس و نحوه سـرمایه گـذاری در آن دارید می

توانید با ارسـال ایمیـل Bahreini.m.work@gmail.com
سواالت خود رامطرح بفرمایید تا به آن بپردازم.

حصروراثت –رودبارجنوب

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهرعنبرآباد

احترامـا مقتضـی اسـت ورثه حین

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و

الفـوت مرحـوم ماهـی بونگـی نژاد

13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای

کـه چنانچـه ورثـه ای دیگـر یا وصیـت نامه ای

موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند

نمائیـد ودر غیـر اینصـورت گواهی حصـر وراثت

بالمعـارض متقاضـی آقـای بهـرام جهانشـاهی امجـزی فرزنـد حعفربشـماره

.1مریم بونگی نژاد به ش م5369396809

- 45اصلـی قطعـه یک بخش45کرمـان واقع در عنبر اباد شـهرک خدا افرین

حصروراثت –رودبارجنوب

سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده

فاقدسند رسـمی برابررای شـماره97/11/06-139760319091000603هیات اول

رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملک شـهرعنبرآباد تصرفـات مالکانه

شناسـنامه 32صـادره ازعنبـر ابـاد درششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت

386/90متـر مربـع پالک  -فرعی از -45اصلی مفروز و مجزی شـده از پالک

در یـک نوبـت روزنامـه چاپ شـود

در دسـت کسـی باشـد بـه ایـن شـورا مراجعـه

.5سکینه بونگی نژاد به ش م 5369899614

.6صدیقه بونگی نژاد به ش م 5369392226

.7نجات بونگی نژاد به ش م 5369392218

.8محمدبونگـی نـژاد بـه ش م 5369392201
(فرزنـدان مرحـوم )

شوراحل اختالف – بخش جازموریان

صـادر خواهـد شـد .ورثه :

.2علی بونگی نژاد به ش م 5369899622
گواهـی حصـروراثـت صـادرخواهـد شـد .ورثه :

خریـداری از مالـک رسـمی خانـم پرویـن السـادات موسـوی محرزگردیـده

مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی

خانـی فرزنـد چـراغ بـه شـماره

اسـت.لذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی

توجـه بـه دادخواسـت طیبـه زمـان

اعتراضـی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی بـه مدت دوماه

ملـی  3150121760بـه طرفیـت ورثـه مرحوم

از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند

2511268434بـه خواسـته حصـر وراثـت

مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد /.م الف-2072:تاریخ انتشـار نوبت

روزنامه چاپ شـود که چنانچـه ورثه ای دیگر

مصیب حیدریان  -رئیس ثبت اسناد امالک

ایـن شـورا مراجعه نمائیـد ودر غیـر اینصورت

اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ،ظرف مدت یک ماه

.3حسن بونگی نژاد به ش م 5369899630

.4شمسی بونگی نژاد به ش م 5369392196

م الف 541:

احترامـا خواهشـمند اسـت بـا

حمیـد قنبـری فرزنداحمدبـه شـماره ملـی

 .بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق

خواهشـمند اسـت ورثه مرحـوم در یک نوبت

اول - 98/01/21:تاریـخ انتشـارنوبت دوم 98/02/09:

یـا وصیـت نامه ای در دسـت کسـی باشـد به

رییـس اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان

منوجـان ،در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شبسـتان

تغییرمکررچیدمان پرتفو(سبد سرمایه گذاری)

شود.

کنسـرو) اقـدام بـه جمـع آوری کمکهـا بـرای

مکارم» رییس دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت،

کارگاه آموزشـی بـا توجـه بـه درخواسـت

میتواننـد از طریـق روشهـای مختلـف ایـن ریسـکها

در یـک مـاه با  ۲۰درصد سـود در  ۶ماه یکسـان نخواهد بود).

پویـش بهـار همدلـی نیـز علاوه بـر کمکهایی

کاهـش خسـارت ،احیـاء و باالبـردن طـول

بـازار اگرچـه بـا ریسـکهایی همـراه اسـت؛ اما سـهامداران

کمپیـن سلامت در سـطح شـهر جیرفـت و نیز

سـیلزدگان کردنـد ،خاطرنشـان کـرد :در زمینـه

صبـح امـروز در جلسـه هیأت رییسـه دانشـگاه

خواهـد شـد .امـا بـه نظـر کارشناسـان بـازار سـرمایه ،چنین

فـردی با  ۱۰۰میلیون سـرمایه یکسـان نیسـت.

اهـدای یـک وعـده غـذای مهربانـی( بـه صورت

یـک تـا  ۲روز از حقـوق ماهانـه خـود را بـرای

از رو شهـای مناسـب جهـت مدیریـت و

جنگلـی و مرتعـی ،کمربنـد حفاظتـی و غیـره بوده کـه با هدف

بـا راه انـدازی بازارچـه خیریـه در دانشـگاه و

هیـأت رییسـه و افـراد حاضـر در ایـن جلسـه،

 eocایـن دانشـگاه بـرای کمـک به سـیلزدگان

بـذرکاری مراتـع ،جنـگل کاری ،کنتـرل آفـات و بیماریهـای

شـده اسـت.اصغر مـکارم ،بـا بیـان ایـن مطلب

مشـارکت در پویـش ملـی بهار همدلـی ،اعضای

ممیـزی مراتـع جنـوب کرمان با جدیـت تمام در سـال  98به

صـورت خوششـانس بـودن سـرمایهگذاران با سـودآوری و

ایـن فعـال اقتصـادی موافقـت نکـرده اسـت .متاسـفانه

سـمت خـود اسـتعفا کـرد اما هنـوز اتـاق کرمان با اسـتعفای

قیمتهـای خرما در

بـه بخش خصوصـی محـول کنیم.کردسـتانی ،بیان داشـت:

اوراق بهـادار را بهمثابـه یـک قمـار میداننـد؛ قمـاری کـه در

بـاوری از این جهت اشـتباه اسـت کـه سـرمایهگذاری در این

پونـه نامـور مدیـر هماهنگـی

هـای آبخیـز ،اظهـار کـرد :پروژههـای آبخیـزداری و آبخوانداری
ً
عموما شـامل عملیـات مکانیکـی ،بیومکانیکی،
جنـوب کرمان

کـه برخـی از صاحبـان سـرمایه ،سـرمایهگذاری در بـورس

کرسـی مختـص به جنـوب در هیـأت رییسـه اتاق کرمـان از

دو روز در شهرسـتانهای عنبرآبـاد و

کلیـه پـروژه هـای منابع طبیعـی و آبخیـزداری در سـطح حوزه

بازارسرمایه یا قمار؟

در صورت بدشانسـی نیـز با ضرر و زیانـی جبرانناپذیر همراه

اعلام شـماره حسـاب هـای برای

تـا از ایـن طریـق پروژههـا و عملیـات هـای قابل واگـذاری را

را بـا بـورس میگذرونه ) .آگاهی را شـاید بتـوان اولین گام در

یکـی از باورهـای غلـط سـرمایهگذاری در بـورس ایـن اسـت

تصریـح کـرد :البتـه

جوامـع محلـی در راسـتای اجرای بند (ب) ماده  29هسـتیم

سـود  %83اول بـه ظاهر مقاومت کرد ولـی االن تمام وقتش

میگوینـد کاری انجام نشـده ،امروز سـایتی را راهاندازی کردیم

جنـوب

آبخیـزداری و آبخوانـداری سـال  98را آغـاز کـرده ایـم.وی ،بـا

سـرمایه گـذاری خودم را نشـان دادم که سـبز بـود با مجموع

سـرمایهگذاری دانست.

سـازمان

تأکیـد بـر ضـرورت افزایـش میـزان مشـارکت مـردم در اجرای

مـکان عمومی مشـغول توضیح بـازار بورس بـرای چند نفر از
دوسـتان بـودم ،یکی از دوسـتان بـا اعتماد کامل گفـت ":اینا

مهنـدس

و توسـعه منابـع طبیعـی به دنبـال جلب و افزایش مشـارکت

تخصصی و از منظر احساسـی بیان میشـود(یک روز در یک

الکیـه "دیـروز اخبار گفت :شـاخص بورس سـقوط کرده همه

جهادکشـاورزی

گروههـای محلـی روسـتایی و عشـایری در امر حفـظ ،احیاء

باشـد و مخاطراتـی از قبیـل شـرایط اقتصـادی و سیاسـی

میـان آوردنـد اقتصاد یک سیاسـت شـیرین دارد کـه متفاوت

تولیـدی ،کشـاورزان و باغـداران عالقمنـد،

داشـته باشـیم در همیـن راسـتا بـا جدیـت تمـام پـروژه هـای

بـه معاملـه در این بازار بپـردازد.

بدیهـی اسـت کـه هـر سـرمایهگذاری علاوه بـر سـودهای

و غـرض بـوده ،امـروز بحـث تالشهـا و حیثیـت اتـاق اسـت

از تاریـخ  ۲۸فروردیـن  ۱۳۹۸بـه مـدت

اصولـی در بحـث سـیالب و تغذیـه سـفرههای آب زیرزمینـی

میشـود بسـیاری افراد از این بازار گریزان باشـند یا با نگرانی

میتوانـد آن را بـا ریسـکهایی مواجـه کنـد .امـا باورهـای
ً
عموما بـدون درنظـر گرفتن جنبه
غلـط عقایدی هسـتند کـه

ن حرفهها از سـر قصد
ایـران داشـتهاند .مـن فکـر میکنـم ایـ 

پزشـکی جیرفـت ،علاوه بـر

کلیـه تعاونیهـای منابـع طبیعـی ،تشـکلهای مـردم نهـاد و

صحیـح میتوانـد مـارا در جهـت نیـل بـه اهـداف فعالیـت و

اتـاق ندیـدهام خانـم توکلی تمـام چانهزنیهـا با اتـاق کرمان و

که دانشـجویان دانشـگاه علوم پزشکی جیرفت،

وی ،اضافـه کـرد :لـذا بـه منظـور مشـارکت فعـال و مسـئوالنه

کـه امـکان دارد درسـت یا غلط باشـد .همان قدرکـه باورهای

احتمالـی ،میتوانـد ضـرر و زیانهایـی هـم به همراه داشـته

کنـار هـم بـر قیمـت

اسـت ،افـزود :نگاه مـا در واقع نگاهی اکولوژیک و اکوسیسـتم

انجـام فعالیت در هر بـازاری همواره با باورهایی همراه اسـت

جـزو اولویتهـای مـا بـوده و خیلی جـدی این بحـث را ادامه

بـه گـزارش روابـط عمومـی

محـور بـرای پایـداری طبیعـت بـوده و بایـد مدیریـت بهینـه و

و گاوها).

نیامـده سـازهای را بسـازد و نشـان دهد توسـعه زیرسـاختها

و بـا حضـور مروجیـن مسـوول پهنههـای

احکام دائمی برنامه های توسـعه کشـور ،انتخاب شـده اسـت.

پرداخـت(.ورود بـه دنیـای شـیرین ولذت بخـش خرس ها

کسـب و کاری باورهای غلطی(ناآگاهی) وجود دارد که سـبب

هیـأت رییسـه دانشـگاه علـوم

مانیتورینـگ یـگان حفاظت و اجـرای بند (ب) مـاده  29قانون

بعـدی بـه آمـوزش بـورس مقدماتـی وپیشـرفته خواهیـم

مـدت کوتاه توانسـتیم صـادرات مطرحی داشـته باشـیم ،اتاق

اصغـر مـکارم ،گفـت :در جلسـه

و آبخوانداری در حوزههای آبخیز

در ایـن مقالـه کلیاتـی از بـورس را خواهم گفـت و در مقاالت

یافتـن به اهـداف مـان دور میکند.

کمک هیأت رییسه علومپزشکی
جیرفت به سیلزدگان

آغازعملیات اجرایی پروژه های آبخیزداری

تـا کنـون به زبان خیلی سـاده در مورد بـورس صحبت کردیم

بـرای معاملـه در بـازار بـورس اوراق بهـادار نیـز همچـون هـر

شیرخشـک و  500عـدد پشـه بنـد نیـز ارسـال

کرمـان

استفاده نمایید.

بسـتهبندی و ...را بـه صـورت حرفـهای فعـال کنیـم ،در همین

بازرگانـی اسـتان چنـدروز پیـش بـه دلیـل نداشـتن یـک

میگوییـد کاری انجـام نشـده ؟من حاضرم تمـام فعالیتهایی

معامله در بورس ()1

توصیه میشـود همـواره از پول مـازاد خود در سـرمایهگذاری

سـرمایهگذاریمان یـاری کنـد ،باورهـای غلـط ما را از دسـت

فخـری هللاتوکلـی تنهـا نماینـده جنـوب کرمـان در اتـاق

شـغلی دارنـد بگویـم :کـی از مـن عملکـرد خواسـتید کـه امروز

امداد

آموزش

ب عملکـرد مثبتی نـدارد میخواهم از

شـکوفاییهایی باشـیم .هـر نهـادی بخشـی از فعالیتهایـش

فعـاالن اقتصـادی بگذارم و بعد بگویم دوسـتانی که مدعی عدم

که به سـه زبان زنده دنیا به روز اسـت و بازدیدهای زیادی دارد

تصریـح کرد«:بایـد بـه دوسـتانی کـه ادعـای جایگاه و سـنوات

بورس

اتـاق اسـت چـه بخش معیـن اقتصادی انجـام شـده در اختیار

مـا اگـر توقعاتـی دارنـد بگوینـد ،چـرا بـدون هیـچ اطالعاتـی

عملکـردی را ارائـه بدهـم چیـزی را متوجـه نخواهند شـد».وی

دوشنبه  9اردیبهشت 1398

پیامک شــما را درباره ایــن صفحه می خوانیم

چشـم ولـی حرفها با دفاع از جنوب تفاوت داشـت دوسـتان

ی» در دسترس نیست
شـواهد نشـان میدهد ما توانسـتیم در بخش اقتصادی شاهد

10003432117834

کـه در جنـوب اسـتان چه در راسـتای رسـالتهایی کـه بر عهده
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان

.1طیبـه زمـان خانـی فرزنـد چـراغ بـه ش م

(3150121760همسـر متوفـی )

.2احمـد

قنبـری

فرزنداکبربـه

)

(2490205099پدرمتوفـی

ش

م

.3سـلمان قنبـری فرزنـد حمیـد بـه ش م

(5360528605فرزنـد متوفـی )

.4سـعید قنبـری فرزندحمیـد بـه ش م

(5360357355فرزنـد

متوفـی

)

شوراحل اختالف –بخش جازموریان

م الف 542:

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهرعنبرآباد

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهرعنبرآباد

از کرمـان جنوب ،گفت :اداره فرهنگ و ارشـاد اسلامی

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد

منوجـان از سـال  ۱۳۸۱به صورت کانـون هنر ،فعالیت

تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای

ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره-139760319091000596

خـود را در ایـن شهرسـتان آغـاز کرد و پس از گذشـت

ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک

سـند رسـمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهرعنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض

بشـماره شناسـنامه 678با کـد ملـی 3031325281صـادره ازجیرفت درششـدانگ یک باب

درششـدانگ یـک بـاب خانه بـه مسـاحت 699/41متر مربع پلاک  -فرعـی از -45اصلی

پلاک - 43اصلـی قطعـه یک واقع دراراضـی خضر آباد بخش45کرمان خریـداری از مالک

عنبـر ابـاد شـهرک خـدا افرین از مالک رسـمی خانـم بی بی فرخنـده امیـری محرزگردیده

فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون

سـند رسـمی-آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت

شـماره97/11/06-139760319091000606هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت

97/11/06هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد

یـک سـال در اواخـر سـال  ۱۳۸۲بـه شـکل رسـمی

شـهرعنبرآباد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای فرامـرز رضائـی فرزنـد حسـن

متقاضـی آقـای موسـی آذر کیش فرزند رسـتم بشـماره شناسـنامه 549صـادره ازجیرفت

در قالـب نمایندگـی اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی

خانـه به مسـاحت 277/58متر مربع پلاک  -فرعی از -43اصلی مفروز و مجزی شـده از

مفـروز و مجـزی شـده از پلاک - 45اصلی قطعه یـک بخش45کرمان خریـداری واقع در

رسـمی آقـای علـی نخعی محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور اطلاع عموم مراتـب دردو نوبت

اسـت.لذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در

متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه

تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و

وقت فرهنگ و ارشـاد اسلامی در شهرسـتان منوجان

تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی اسـت در صورت

مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد  .بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکوروعـدم وصول

افتتـاح شـد و تاکنـون فعالیت های فرهنگـی و هنری

/.م الف-2066:تاریـخ انتشـار نوبـت اول - 98/01/21:تاریـخ انتشـارنوبت دوم 98/02/09:

اول - 98/01/21:تاریـخ انتشـارنوبت دوم 98/02/09:

شهرسـتان فعالیـت هـای فرهنگـی و هنـری خـور را
شـروع کرد.غالم حسـین محمـودی ،اضافه کـرد :و در

بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت

صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می

سـال  1391مجتمـع فرهنگـی و هنـری با حضـور وزیر

اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ،ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ

پـس از اخـذ رسـید ،ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به

در ایـن مـکان انجام مـی شـوند.وی ،در خصوص این
مجتمـع فرهنگـی و هنـری ،بیـان داشـت :زیـر بنـای
ایـن مجتمـع  2هـزار و پانصـد متـر مربع و دارای سـه
طبقه شـامل گالری ،سـالن آمفی تئاتر و فضای اداری
اسـت.محمودی ،بـا بیـان ایـن مطلـب کـه بعـد از راه
انـدازی ایـن مجتمع فرهنگـی و هنری ،عـده زیادی از
هنرمندان شهرسـتان منوجان شناسـایی شـدند ،اظهار
کـرد :یکـی از وظایـف وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی
در سـطح کالن ،شناسـایی اسـتعدادهای فرهنگـی
و هنـری و همچنیـن فراهـم کـردن مکانـی مختـص
فعالیـت هـای فرهنگـی و هنـری هنرمندان بـه منظور
شـکوفایی اسـتعدادهای آنهاسـت.انجمنهای هفت
گانـه در قالـب انجمن های شـعر ،نمایش ،موسـیقی،
خبرنـگاری ،قـرآن و داسـتان ،بـه صـورت جداگانه راه
انـدازی و سـازماندهی شـدند .

انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد

اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد /.م الف-207:تاریخ انتشـار نوبت

مصیب حیدریان  -رئیس ثبت اسناد امالک

مصیب حیدریان  -رئیس ثبت اسناد امالک

نوبت دوم

آگهی مناقصه

شـهرداری ماهـان باسـتاد مجوز شـورای اسلامی شـهر در نظـر دارد پروژه نگهـداری فضای سـبز و تنطیف و
رفـت و روب معابـر محـدوده شـهر ماهان را به شـرح مندرج در اسـناد مناقصه ملی مـدت  ۱۰مـاه از طریق برگزاری
مناقصـه عمومـی بـه پیمانکاران واجد شـرایط واگذار نماید .لذا کلیه پیمانـکاران تایید صالحیت شـده از اداره کل کار
و امـور اجتماعـی دعـوت بـه عمل مـی آید .جهـت دریافت اسـناد مناقصه از تاریـخ  98/2/5تـا تاریـخ  98/2/15و
جهـت تسـلیم پیشـنهادات تا پایان وقـت اداری مـورخ  98/02/19به امور مالی شـهرداری بـه آدرس ماهان خیابان
امـام مراجعه نمایند.
در ضمـن شـهرداری در رد یـا قبـول پیشـنهادات مختـار اسـت و شـرکت کننـدگان بایـد سـپرده شـرکت در مناقصه را

بـه صـورت ضمانـت نامـه بانکـی یـا وجه نقـد واریزی به شـماره حسـاب شـهرداری ماهان منـدرج در اسـناد مناقصه
بـه همـراه سـایر اسـناد تحویل نمایند .بازگشـایی پیشـنهادات مـورخ  98/2/20صـورت خواهد پذیرفـت در صورتی که
برنـدگان اول ،دوم و سـوم مناقصـه حاضـر بـه انعقـاد قرارداد نشـوند سـپرده آنـان به نفع شـهرداری ضبط مـی گردد.

ضمنـا هزينـه چـاپ و نشـر آگهـی به عهـده برنـده مناقصه می باشـد .سـایر اطالعـات و جزئیـات در اسـناد مناقصه

مندرج اسـت.

عبدالمهدی رنجبر -شهردار ماهان

بازار کرمان شکر ندارد

اینکــه مــردم بایــد مطالبهگــر باشــند و زمــان گرانــی
خریــد نکننــد ،اظهــار میکنــد :نیــاز شــکر شــمال
اســتان  65هــزار تــن در ســال اســت ،در حالــی کــه
مجمــوع شــکری کــه توســط جهــاد کشــاورزی در

مدیرتوسعه بازرگانی جهاد کشاورزی :تامین بازارشکربرعهده بخش خصوصی است

دوشــنبه  9اردیبهشــت 1398

ســال ســوم

شــماره پیاپــی 475

پیش چاپ و چاپ :مهدوی()03432134838
روزنامه اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی استان کرمان

صاحب امتیاز :موسسه مطبوعاتی پیام آوران

شــکر در کرمــان  6۵هــزار تــن اســت .اگــر بتوانیــم

راضیه زنگی آبادی

ایــن مقــدار را تامیــن کنیــم و بــه بــازار بیاوریــم نیــاز

خبرنگار/کاغذ وطن
در جریــان مشــکالت اقتصــادی کشــور ،اســتان کرمان با
کمبــود یــا بهتــر اســت بگوییــم نبــود شــکر روبهروســت.

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی

هــر چنــد مــردم هــم نقــش مهمــی در دامــن زدن بــه

زیر نظر شورای نویسندگان

کمبــود چنیــن اقالمــی دارنــد ،امــا طبــق مشــاهدات،
نشانی کرمان :خیابان شهید بهشتی ،کوچه شماره  ،10نبش شرقی 2
نشانی جیرفت :خیابان مسجد جامع کوچه بنبست نرسیده بیمه مرکزی ایران
اولین ساختمان ،سمت چپ طبقه اول

جیرفت۰۳۴ -۴۳۲۱۳۶۸۴-۸۵ 09131488684 :
تلفنخانه کرمان034-32487477 :

سامانه ی پیامکی 10003432117834 :نمابر021-89776547 :

ایمیل تحریریه:

ایمیل سازمان آگهی ها:

kaghazevatan@gmail.com

kaghazevatan.adv@gmail.com

مدیر اجرایی :حمید باقری

روابط عمومی :شیوا کرمی

مدیر داخلی :سمیه خدیشی

عکس :یاسر خدیشی

تحریریه :الهام پی پَر

جامعه :راضیه زنگیآبادی

گرافیک :فاطمه خواجویی

توزیع :اصغر صانعی

صفحه آرایی :ندا صفاریان
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست .

موفقیت  ۶کرمانی در مسابقات
قهرمانی کیک بوکسینگ آسیا

شــکر در اقصــی نقــاط بــازار اســتان موجــود نیســت.
در ســومین جلســه ســتاد تنظیــم بــازار کــه موضــوع
نبــود شــکر و قیمــت رو بــه افزایــش آن مــورد بررســی
قــرار گرفــت ،رئیــس صمــت شــمال کرمــان اعــام
کــرد کــه بــازار متولــی و نیــروی کافــی نــدارد .از
ایــن رو نخســت بــه ســراغ صنــف قنــادان رفتیــم تــا
ببینیــم وضعیــت فعلــی شــکر در بــازار چگونــه اســت.

توزیع مخفیانه شکر در شب

«حســین معیلــی» رئیــس اتحادیــه قنــادان کرمــان
بــه همشــهری توضیــح میدهــد :شــکر در کرمــان
پیــدا نمیشــود .شــکری کــه از طــرف صمــت و جهــاد
کشــاورزی توزیــع میشــود ســهمیه مــردم اســت
کــه بــه اتحادیــه خواربارفروشــی تحویــل داده شــده
و بیــن اعضــا بــا قیمــت دولتــی توزیــع میشــود.
ایــن افــراد تعــدادی از ایــن ســهمیه را بــا قیمــت
مصــوب دولــت میفروشــند ،امــا بــرای بقیــه
ســهمیه شــکر ،روال طــور دیگــری اســت .آنــان
طبــق هماهنگــی مخفیانــه بــا قنــاد کــه معمــوال در
شــب اتفــاق میافتــد ،کیســه (ســهمیه دولتــی) را
بــا قیمــت 400هــزار تومــان بــه او میفروشــند .قنــاد

رئیس ســازمان صمت شــمال اســتان کرمــان در
تشــریح مشــکالت مربــوط بــه شــکر میافزایــد:

اســتان را بــرآورده کردهایــم ،امــا در جلســات تنظیــم

سـرانه شــکر در کرمــان  6۵هـزار تــن اســت .اگــر

اســت کــه جهــاد کشــاورزی آن را تامیــن کــرده اســت.

بیاوریــم نیــاز اســتان را بــرآورده کردهایــم ،امــا

بــازار ،گفتوگــو بــر ســر  3تــا  4هــزار تــن شــکر
حســینینژاد ادامــه میدهــد :اگــر  62هــزار تــن دیگــر
تامیــن نشــود ایــن 3هــزار تــن نمیتوانــد کمبــود شــکر
را جبــران کنــد .از نظــر قانــون ،تامیــن و تنظیــم شــکر
بــر عهــده وزارت جهــاد کشــاورزی اســت کــه بایــد ارز
4200تومانــی را در اختیــار واردکننــده قــرار دهــد تــا ایــن
نیــاز را بــرآورده کنــد .اگــر اختیــارات بــه صــورت قانونــی
بــه وزارت صمــت داده میشــد و اقالم از طریــق بازرگانی
دولتــی تامیــن ،از طریــق غلــه تنظیــم و حسابرســی
آنهــا هــم توســط صمــت صــورت میگرفــت ،درواقــع
همــه ایــن مشــکالت در یــک ارگان حــل میشــد.

بازار بیشکر و کمبود نیرو

بتوانیــم ایــن مقــدار را تامیــن کنیــم و بــه بــازار

شــکر در اســتان میگویــد25 :فروردیــن امســال بــه
 20تــا  30مغــازه سرکشــی کــردم .بــاالی  95درصــد
آنهــا شــکر نداشــتند .دو مغــازه هــم شــکر را بــا قیمــت
کیلویــی  3500تومــان و یــک مــورد هــم 6هــزار تومــان،
میفروختنــد کــه مــورد دوم پیگیــری شــد .عملکــرد
مــا نســبت بــه ســالهای گذشــته  60درصــد بیشــتر
بــود ،امــا بازخــورد بــازار رضایتبخــش نیســت.
حســینینژاد دربــاره کمبــود نیــرو بیــان میکنــد:
ســقف نیــرو بــرای بازرســی 300 ،هــزار نفــر اســت
کــه در اســتان مــا ایــن تعــداد 70 ،نفــر هســتند؛

«مهــدی عباســی» ادامــه میدهــد :جهــاد کشــاورزی
وظیفــه تنظیــم بــازار را دارد نــه تامیــن .تامیــن بــازار
بــر عهــده بخــش خصوصــی اســت کــه 50هــزار واحــد
صنفــی از ایــن قضیــه امــرار معــاش میکننــد .بخــش
خصوصــی از دولــت ارز میگیــرد تــا شــکر وارد کنــد
و در اختیــار کارخانههــا قــرار دهــد .عمدهفــروش
اصلــی هــم آن را از بــورس بخــرد .اصــل بــر ایــن
اســت کــه دولــت فقــط  10درصــد از ایــن نیــاز را انبــار

توگــو بــر ســر 3
در جلســات تنظیــم بــازار ،گف 

کنــد تــا اگــر نیــاز بــود بتوانــد آن را تامیــن کنــد.

آن را تامیــن کــرده است.حســینینژاد ادامــه

مدیــر توســعه بازرگانــی جهــاد کشــاورزی میگویــد:

تــا  4هـزار تــن شــکر اســت کــه جهــاد کشــاورزی

میدهــد :اگــر  62ه ـزار تــن دیگــر تامیــن نشــود

ایــن 3هــزار تــن نمیتوانــد کمبــود شــکر را
جبـران کنــد .از نظــر قانــون ،تامیــن و تنظیم شــکر

بــر عهــده وزارت جهــاد کشــاورزی اســت کــه بایــد
ارز 4200تومانــی را در اختیــار واردکننــده قـرار دهــد

تــا ایــن نیــاز را بــرآورده کنــد .اگــر اختیــارات بــه

صــورت قانونــی بــه وزارت صمــت داده میشــد و

رئیــس ســازمان صمــت شــمال کرمــان دربــاره کمبــود

ســال گذشــته تامیــن شــد ،حــدود 5هزارتــن بــود.

اقــام از طریــق بازرگانــی دولتــی تامیــن ،از طریــق

غلــه تنظیــم و حسابرســی آنهــا هــم توســط صمــت
صــورت میگرفــت ،درواقــع همــه ایــن مشــکالت

در یــک ارگان حــل میشــد.

احتکار  ،عامل گرانی

عــدهای هســتند کــه شــکر را احتــکار کردهانــد.
عــده دیگــری هــم در زمــان مشــخص نســبت
بــه تهیــه شــکر اقــدام نکردهانــد .اگــر اتحادیــه
صنــف قنــاد و کارخانههــای تولیــد شــیرینی و
کلوچــه از االن بــه فکــر تهیــه شــکر نباشــند ،جهــاد
کشــاورزی بــرای مــاه رمضــان کــه نیــاز مــردم 10
هــزار تــن اســت ،کاری نمیتوانــد انجــام دهــد.
وی ادامــه میدهــد :ایــن حجــم شــکر را دولــت و
جهــاد کشــاورزی اســتان نمیتواننــد تامیــن کننــد.
تامیــن شــکر بــر عهــده هــر صنــف اســت کــه بایــد بــر
اســاس نیــاز خــود آن را از کارخانــه و بــورس تهیــه کنــد.
«مهــدی عباســی» اظهــار میکنــد :میــزان شــکری

در حالــی کــه مــا  70هــزار واحــد صنفــی و 1400
واحــد صنعتــی داریــم کــه نیــاز بــه بازرســی دارنــد،
یعنــی هــر بــازرس بایــد هــزار واحــد را رصــد کنــد.

10درصد رفع نیاز توسط دولت

کــه توســط ســتاد تنظیــم بــازار توزیــع میشــود
اطالعرســانی شــده و در اختیــار مــردم قــرار
گرفتــه امــا موضــوع ایــن اســت کــه مــردم مــا
برعکــس عمــل میکننــد .وقتــی کاالیــی گــران
میشــود همــان را بیشــتر میخرنــد .البتــه داللهــا

مدیــر توســعه بازرگانــی جهــاد کشــاورزی بــا بیــان

هــم بــه التهابهــای بــازار دامــن میزننــد.

هــم چــارهای نــدارد جــز اینکــه کیســه را بخــرد .در
حالــت عــادی قیمــت کیســه  170هــزار تومــان اســت.

تجربه 30ساله صمت بدون اختیار

رئیــس ســازمان صمــت شــمال اســتان کرمــان دربــاره
متولــی بــازار میگویــد :وقتــی در ســال  ،96هیــات
دولــت وزارت صمــت را بــه عنــوان رئیــس تنظیــم بــازار
مشــخص کــرد .در اســتانها ،اســتاندار هــم بــه عنــوان
رئیــس ســازمان صمــت هــم بــه عنــوان دبیــر ســتاد
تنظیــم بــازار انتخــاب شــدند .چالشــی کــه بــه وجــود
آمــد ایــن بــود کــه وزارت صمــت ،تجربــه بازرگانــی در
عکس :مسعود سلطانی

تامیــن ،تنظیــم و برنامهریــزی بــازار را دارد ،امــا اختیــار
قانونــی نــدارد .از طرفــی هــم وزارت جهــاد کشــاورزی
اختیــار قانونــی دارد ،امــا تجربه 30ســاله صمــت را ندارد.
تیــم كیــك بوكســینگ  WKAجمهــوری اســامی ایــران درمســابقات قهرمانــی
آســیا بــه میزبانــی فدراســیون كیــك بوكســینگ لبنــان موفــق شــد چهــار
مــدال طــا ،چهــار مــدال نقــره و چهــار مــدال برنــز بدســت آورد .تیــم کیــک
بوکســینگ WKAجمهــوری اســامی ایــران درمســابقات قهرمانــی کیــک
بوکســینگ آســیا بــه میزبانــی فدراســیون کیــک بوکســینگ لبنــان موفــق
شــدچهارمدال طال،چهــار مــدال نقــره وچهــار مــدال برنــز بدســت آورد-١ .
طــا دریافــت کرد-٢.مصطفــی افشــاری پــور دراســتایل فــول کنتاکــت

میرســد بایــد قانــون تمرکــز خــود را بــه ســوی صمــت
برگردانــد تــا اختیــارات دوبــاره واگــذار شــود .مــا
بــا تفکیــک و ادغــام ،زمــان چنــد ســاله را از دســت
میدهیــم بــدون اینکــه کاری را جلــو بیندازیــم.

تامین  ۶۵هزار تنی شکر

رئیــس ســازمان صمــت شــمال اســتان کرمــان در

عکس :مهر

معرفــت جمالــی در اســتایل کیــک الیــت دررده پیشکســوتان دروزن ٨۵مــدال

«مهــدی حســینینژاد» ادامــه میدهــد :بــه نظــر

تشــریح مشــکالت مربــوط بــه شــکر میافزایــد :ســرانه

دروزن ٨٠کیکــو مــدال نقــره کــرد -٣.مهــران قلــی زاده دراســتایل کیــک
الیــت مــدال برنــز دریافــت نمود-۴.ابوالفضــل نظــری در اســتایل لوکیــک

آوای محلی

با رضایت خانواده بافتی و در آستانه ماه مبارک رمضان؛

وزن  ٨۵کیلومــدال طــا گرفــت -۵ .فــرزاد یغمائــی در اســتایل کیــک الیــت

جوان پشیمان پای چوبه دار از قصاص رهایی یافت

در وزن ۶٠کیلومــدال برنــز دریافــت کــرد -۶.پویــا فرامــرز پــور در اســتایل
لوکیــک دروزن ٨٠مــدال نقــره اخــذ نمــود -٧.مصطفــی صحرانــورد در اســتایل
 1-kوزن  ٧٠کیلومــدال نقــره دریافــت کــرد -٨.محمــد متقــی در اســتایل

پدر مرده همی دل بی صحابُم
زورم که تا کِردی جوابُم
نبو ُ

کیــک الیــت دروزن ٨٠مــدال نقــره گرفــت -٩.لیــدا خرســند در اســتایل 1-k

دادسـتان عمومـی و انقلاب شهرسـتان بافـت گفـت:

ایـن مقـام قضائـی یـاد آور شـد :محکـوم علیـه کـه یک

ناگهانـی اتفـاق افتـاده اسـت ،زمینـه وسـاطت و تلاش

٧۵مــدال برنزدریافــت کــرد -١١.بهبــود شــهبازی در اســتایل کیــک الیــت

شـعبانیه و در آسـتانه فـرا رسـیدن مـاه مبـارک رمضـان

عـدم کنتـرل خشـم آنی و بـه دلیـل مشـاجره و اختالف

فراهم شـد.

یکـی از دهسـتان هـای شهرسـتان بافـت اتفـاق افتـاده

از خانـواده مرحـوم نـوروز حیـدری بـه ویژه پـدر و مادر و

دروزن۶۵مــدال طالگرفــت -١٠.حافــظ اشــرفی در اســتایل کیــک الیــت دروزن
دروزن اوپــن باالی٣۴ســال مــدال طــا گرفت-١٢.محمــد خالقــی در اســتایل
الیــت کنتاکــت در وزن ٧٠کیلــو مــدال برنــز دریافــت کــرد.
سرپرســت ایــن تیــم اســتاد علــی غفــاری ،مربــی آن اســتاد اســام عبــدی
و اســتادمنصور صادقــی ،داور هــم بهــزاد ســالمی ،بــود .نماینــده وزارت
ورزش ابراهیــم شــفیع نیــا و مربــی تیــم ملــی کیــک بوکســینگ wkaهــم
منصورصادقــی بــود.
ابولفضــل نظــری مقــام اول،مصطفــی افشــاری مقــام دوم،پویــا فرامرزپــور
مقــام دوم،فرزادیغمایــی مقــام ســوم ،محمــد خالقــی مقــام ســوم را کســب
کردنــد.

خانـواده نیکـوکار بافتـی و اولیـای دم بـه مناسـبت اعیاد
بـا اعلام رضایـت از اجـرای حکم قصـاص باعـث رهایی
یـک جـوان پشـیمان از پـای چوبـه دار شـدند.

جـوان اهـل شهرسـتان بافت اسـت در سـال  93و در اثر

بـر سـر محصـوالت کشـاورزی که بیـن چند نفـر از اهالی

بـه گـزارش ایسـنا منطقه کویـر ،خدابخـش روح االمینی

بـود ،بـا ضربـه چاقو اقـدام بـه قتل مرحـوم نمـوده بود.

کرمـان کـه منجـر به رضایت شـد ،از اقـدام خداپسـندانه

در زنـدان کرمـان بـوده اسـت ،عنـوان کـرد :بـا توجـه به

در حاشـیه مراسـم اجـرای حکـم قصـاص در زنـدان
اولیـای دم(پـدر ،مـادر ،فرزنـدان) که با شـجاعت و تقوا

از حـق قصـاص خـود گذشـتند ،قدردانـی کرد.

وی افـزود :ضـرورت دارد فرهنـگ گذشـت و بخشـایش

بیـش از گذشـته در جامعـه ترویـج داده شـود تـا بازهم

شـاهد چنیـن صحنـه هـای زیبایی باشـیم.

اظهـار پشـیمانی محکـوم علیـه و تاییـد حسـن خلـق

جلسـات متعـدد بـا هـدف صلـح و سـازش و وسـاطت

و رفتـار وی از سـوی زنـدان کرمـان و اینکـه نامبـرده

توانسـته اسـت طـی مـدت حبـس ،حافظ بخـش هایی

از قـران کریـم شـود و همچنیـن فاقـد سـابقه کیفـری
بـوده ،ازطرفـی قتـل بـا نقشـه قبلـی نبـوده و بـه صورت

اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان دراجـرای مـاده  ۱۰۰قانـون تنظیم بخشـی ازمقـررات مالی دولت و بند  ۱۳بخشـنامه

مترمربـع با کاربری آموزشـی جهت احداث مدرسـه ( هنرسـتان ) قسـمتی ازپلاک  ۲۱۹۱۲فرعی از ۱۸۲۱فرعـی از ۵۰۸۷اصلی بخش

 ۳۶کرمـان واقـع درمحـدوده قانونـی شـهرسـیرجان بـا قیمـت کارشناسـی هـرمترمربـع  5/200/000ریال به صـورت اجاره به شـرط
تملیـک بـا شـرایط نقد و اقسـاط را ازطریق آگهی فراخوان عمومـی دارد و لذا بدینوسـیله ازکلیه متقاضیانی کـه دارای مجوزهای الزم

و موافقتنامـه اصولـی ازمراجـع ذیربـط مـی باشـند و تقاضـای واگذاری زمیـن فوق الذکـررا دارند  ،دعوت می شـود ظـرف مدت ۱۵
روز از تاریخ انتشـار آگهی در خواسـت با موافقتنامه اصولی و سـایر مجوز مربوطه را در پاکت الک مهر شـده به دبیرخانه اداره کل راه و
شهرسـازی اسـتان کرمان واقع در خیابان شـهید کامیاب روبروی یخدان مویدی تسـلیم و رسـید دریافت دارند  .ضمنا این اداره کل
بـا توجه به شـرایط ذیل نسـبت به بررسـی پیشـنهادات اقدام خواهـد نمود :

کارمنـد دولتـی و یا وابسـته به دولت می باشـند  ،واجد شـرایط شـرکت در

.2کلیـه هزینه هـای برگـزاری فراخوان برعهـده متقاضی منتخـب فراخوان

فراخوان نمی باشـند .

.3بـه درخواسـت هـای مخـدوش واصله خـارج ازمهلت مقررو کسـانی که

اسـت و هیچگونـه اعتراضی مسـموع نمی باشـد.

 .4باسـتناد بنـد  ۶مـاده یک قانون منع مدخلـه وزرا و نمایندگان مجلس و

متقاضیـان خواهـد گردیـد الزامـی اسـت و بـه همراه مـدارک بایـد تحویل

زمـان موافقـت اصولـی آنها منقضی شـده ترتیب اثـرداده نخواهد شـد .

کارمنـدان درمعامالت دولتی و کشـوری مصوب  ۱۳۳۷چنانچه متقاضیان

 .5ایـن اداره کل دررد یـا قبـول یـک یـا تمامـی پیشـنهادات واصله مختار
 .6تکمیـل فرم پیشـنهاد قیمت کـه ازطریق دبیرخانه ایـن اداره کل تحویل
گـردد 3-11/27 .

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

گفتنـی اسـت :بـا ورود دادسـتان بافـت و برگـزاری
امـام جمعـه بافـت و تعـدادی از مسـووالن بافـت،
رفسـنجان و بندرعبـاس و جمعـی دیگـر از خیریـن و
نیکـوکاران بـا خانـواده اولیـای دم ،زمینـه رهایـی یافتـن

ایـن جـوان از قصـاص فراهـم شـد.

راه و
شهرسازی

جدیــد

تســهیالت

حولِت کِه
َس ُرم َسرد وُ گَنوگ وُ َا َ

ومجــوز ســاخت وســاز در

در

دبیــر ســتاد بــاز آفرینــی شــهری اســتان

نــاكار

كرمــان افــزود  :تمامــی دارنــدگان پروانــه

آمــد شــهری ،هــم اشــخاص حقیقــی و

انبــوه ســازی ،دارنــدگان پروانــه اشــتغال

هــم اشــخاص حقوقــی امــكان دریافــت

بــه كار مهندســی حقوقــی بــا صالحیــت

تســهیالت ســاخت وســاز را دارنــد.

نظــارت  ،طراحــی وا جــرا در بخــش

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره كل

ســاخت وســاز (بــه غیــر از صالحیــت

راه وشهرســازی اســتان كرمــان دكتــر

هــای

تمامــی

بلــوردی بــا اعــام ایــن خبــر گفــت:

دارنــدگان گواهــی پیمانــكاری از ســازمان

بــرق

َ
لیکینر َولی پابَندِ
دِ

َ
فالر

وُ پای وایَ ه ُ
وونم
ِ
ُ
الوت
بَسی چیکَندِ ت ای جوُ نم َح َ

پرداخــت تســهیالت
بافتهــای

ن بی بی دِ ُروشی
دِ لی مِ ث دَ س ُت ِ

بُوگَلِت کِه

بافتهــای نــاكار آمــد شــهری را دارنــد.

مســكن

دَ خیلی بَستَر وُ َتسبی َو َ
گالر
وُ َصدتا وایَ ه َسر مُ ه ِرگ کَ َ
تالر

ی بَخ ُتم َشلِت کِه
َب ُغ َ
رصه شو َنه ِ

و حقوقی ازتسهیالت مسكن
در

شاعر  :منصور رئیسی

شاعر  :مهدی جاللی

امكان بهره مندی اشخاص حقیقی
ســری

که بلکُم در نیایی ای عذابُم

فرزنـدان وی و همـه کسـانی کـه در این امـر نیک نقش

روح االمینـی بـا اشـاره بـه اینکـه قاتل بیش از  4سـال

تفویـض اختیـاربـه ادارات کل ابالغـی بـه شـماره  607/31719مـورخ  90/9/7قصد واگـذاری یک قطعه زمین به مسـاحت 2815/7

می باشـد.

دادسـتان عمومـی و انقلاب شهرسـتان بافـت در پایـان

داشـتند ،تشـکر کرد.

آگهی فراخوان عمومی

.1توان مالی و فنی متقاضیان می بایست به تائید این اداره کل برسد

در جهـت ایجـاد صلـح و سـازش و گذشـت از قصـاص

تو نا ُدنی چکد سخته َسوایی

ومكانیــك )و

دارنــدگان پروانــه اشــتغال بــه كار انبــوه

برنامــه وبودجــه نیــز امــكان اســتفاده از

ســازی ،دارنــدگان پروانــه اشــتغال بــه

تســهیالت اعطائــی مســكن در بافتهــای

كار مهندســی در حــوزه نظــارت ،طراحــی

نــاكار آمــد شــهری را دارا هســتند.

واجــرا (گــروه عمــران ومعمــاری) و

مدیــر كل راه وشهرســازی اســتان كرمــان

همچنیــن دارنــدگان پروانــه اشــتغال

تصریــح كــرد  :بانــك عامــل اعطــای

بــه كار كاردانــی بــا پنــج ســال تجربــه

تســهیالت بافــت فرســوده ،بانــك مســكن

وســابقه ســاخت  20واحــد مســكونی در

ومعــرف وام گیرنــدگان ،اداره كل راه

قالــب اشــخاص حقیقــی امــكان دریافــت

وشهرســازی اســت .

شاعر  :مهدی جاللی

دِ ال تو َت ِ
نگ تهنایی ِرمُ نتی

رب دلتنگی ک ُِشنتی
به دار ُغ ِ
از و هَ نگُم کُتوکُم سوت کوره
که پای کو ُدمِ ت کُردی ن ُِخنتی

شاعر  :رضامیرشکاری ُ
(هلهُ لک)

دل خوش ای دیوار و دَ ر ندارن
ِ
ِ
چاشت گَرمی بَر ندارن
و اِمرو
َ َ
ـحل باید بـدونِن
هل َم َ
همه ا ِ
که طفلون علی مادر ندارن

شاعر  :محمدرضاساالری

