
وزیرصمت: مس کاتد می تواند به تنهایی منجر به توسعه جنوب شود

زنان بافنده جنوبی بدون بیمه هستند
عضو شورای روستای گاوبنان قلعه گنج: بافنده های حصیر 

این منطقه فاقد بیمه هستند

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی جنوب:

مبارزه بیولوژیک در سطح ۵۰۰ هکتار 
در باغات جیرفت و عنبرآباد

مس کاتد؛ دروازه 
جنوب به صنعت

لزوم افزایش تعداد هواپیمای سم پاش 
در قلعه گنج

فرماندار قلعه گنج: با توجه به حجم باالی توده های ملخ صحرایی و در اختیار داشتن یک فروند هواپیما، روند 
مبارزه هوایی به کُندی پیش می رود بنابراین درخواست داریم تعداد هواپیمای سم پاش افزایش پیدا کند

مدیرکل راه و شهرسازی جنوب:

 تشکیل جلسه کار گروه زیر بنایی
و شهرسازی جنوب کرمان
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دستگاه های فرسوده سهم 
انتقال خون استان 

مدیرکل انتقال خون استان: دستگاه های انتقال خون 
استان نیاز به جایگزین دارند
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 خــرداد   25 شــنبه         507 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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»سطح مناقشه« 
و ماموریت آبه

علیرضا اکبری
یادداشت مهمان

مرحلـه اول پیش درآمد؛ نخسـت وزیر ژاپن ۴1 سـال 
پـس از انقـاب، بـه ایـران سـفر می کنـد، در حالی که 
مناقشـه آمریـکا بـا ایـران در نقطـه اوج قـرار دارد، و 
مدتی اسـت در بسـتر تقابل، مجالی برای دیپلماسـی 

فراهم شـده اسـت.
حـال، مهـم اسـت کـه بدانیـم، آبـه شـینزو، بـا کـدام 

اهـداف راهـی تهـران شـده اسـت؟
مرحله دوم فشرده بررسی

بـا توجـه بـه تنـش ابرقدرت هـا در شـرق پاسـیفیک، 
نقـش توکیو در صحنه سیاسـت آمریکا، و سـفر اخیر 
ترامـپ بـه ژاپن، به نظـر می رسـد، بیشـتر، ارزیابی از 
توقعات طرف ایرانی و سـنجش میـزان آمادگی ایران 
بـرای معاملـه با آمریکا و بررسـی ضریـب  آمادگی ما 
بـرای دو سـر طیف احتمـاالت، از برخـورد تا مصالحه، 
محور »ماموریت« نخسـت وزیر ژاپن در تهران باشـد. 
معمـوال در ایـن شـرایط و این گونه موقعیت هـا، رفتار 
طـرف واسـطه یا میانجی، عمدتًا وابسـته به ماموریت 

محوله از سـوی "طـرف اعزام کننده" اسـت!
نخسـت وزیر قاعدتـا از طـرف آمریکایـی "دسـتورکار" 
دارد.  بـرای طـرف آمریکایـی، اوال؛ تشـویق ایـران بـه 
ورود بـه یـک بده-بسـتان، دوم؛ ارسـال پیـام سـقف 
انتظـارات بـرای طرف ایرانی از سـوی طرف آمریکایی، 
سـوم؛ سـنجش طیف انتظارات "تقاضا-عرضه" طرف 
ایرانـی و بـه خصـوص، ابـاغ "هشـدار هسـته ای" بـه 
طـرف ایرانـی اسـت. البتـه، به نظـر می آیـد در زیر آن 
همـه مشـاجرات طرفینـی، یـک الیـه از هماهنگـی و 

وسـاطت ها موجـود بوده اسـت!
مرحله سوم شرح بررسی

1- طـی ماه هـای اخیـر،در فضای مناقشـات منطقه، 
تحـرکات دیپلماتیـک شـدت یافته اسـت. تحـرکات، 
قاعدتـًا بایـد به جریانـات معنـا دار دیپلماتیـک، و در 
نهایـت بـه »رونـد« هدفمند منتهـی گردد. محـور این 
تحـرکات، البتـه دو نیروی متضاد و قدرتمنـد »ایران« 
و »آمریکا« هسـتند. همه دیگر اقدامـات یا تاش ها، 
پیرامـون یا ناشـی از تحرکات یـا عامات یـا اراده این 
دو طرف شـکل گرفته اسـت. هنوز دو ماه نگذشـته که 
شـدت تنش هـا در محیـط امنیتـی و نظامـی منطقه 
آنقـدر بـاال گرفـت کـه وقـوع برخـورد نظامـی بسـیار 

نزدیـک ارزیابی می شـد.
2- چـه شـد کـه ورق برگشـت و صـدای بلنـد طـرف 
آمریکایـی از تهدیـد و شانه کشـی، بـه نـدای »مذاکره 

طلبـی« تبدیل شـد؟
مهم ترین عامل این چرخش چه بود؟

چـه شـد کـه موتـور پروپاگنـدای ضـد ایرانـی رژیـم 
صهیونیسـتی و عربسـتان سـعودی ناگهـان فروکش 
کرد؟ چه شـد که ترامپ و تیم درجه اول او، با شـیب 
بسـیار زیاد ناگهـان تغییر موضع دادنـد؟ علت مواضع 
سینوسـی کاخ سـفید چه بوده و چه هسـت؟ چگونه 
شـد کـه در دو مـاه اخیـر، هـر کجـا دیپلمـات ارشـد 
ایرانـی حاضـر بـود، رد پایـی مسـتقیم یـا به واسـطه، 
ظریـف  سـفر  طـی  شـد؟  دیـده  آمریـکا  سـوی  از 
بـه نیویـورک، هنـد، ژاپـن، پاکسـتان، عـراق ، ترکیـه 
بروکسـل و... در هـر کجـا، پیـش یـا پـس از حضـور 
رییس دسـتگاه دیپلماسـی ایـران، مقامـات بلندپایه 
آمریکایـی نیـز حضـور داشـتند یـا، گفت وگوهایـی در 
خصـوص مسـایل فیمابیـن دو طـرف، بـا مقامـات 

عالی ترتبـه کشـور میزبـان، انجـام شـد!
عـاوه بـر ایـن، تحـرک واسـط های سـنتی آمریـکا، 
»سـوییس و عمـان« نیـز در همیـن مـدت، قابـل 
ماحظـه بـود. چه شـد که زمزمـه میانجی و واسـطه، 
به فریاد گفت وگو و پیام رسـان و مذاکره غیرمسـتقیم 

تبدیل شـد؟
3-هـر چـه هسـت، نقـش ابتـکار عمل ایـران در 
راهبـردی  بازی سـازی  و  الیـه،  دیپلماسـی چنـد 
و  ملـی  قـدرت  اهرم هـای  اکثـر  مشـارکت  بـا 
منطقـه ای خـود، در تغییـر مسـیر آمریـکا، قابـل 
انـکار نیسـت! این یک "روندسـازی" هوشـمندانه 
اسـت که تـا کنون توانسـته فرصت مناسـبی برای 
»إعمـال دیپلماسـی همـه جانبـه« فراهـم کنـد. 
البتـه واضـح اسـت کـه هیـچ گاه همـه جزییات و 
شـرایط محیـط تعامـل،  رقابـت و کشـمکش، در 
اختیـار یـک طرف نخواهـد بود. هـر لحظه ممکن 
اسـت حریف، مسـیر تحـوالت را غافلگیرانه تغییر 
دهـد یا فاکتـوری غیـر قابل پیش بینـی معادالت 
صحنـه را دگرگـون سـازد.۴- هنـوز امـا از سـطح 
التهـاب منطقـه، تـا مرز حصـول اطمینان، کاسـته 
نشـده. هنـوز همـه طرف هـای مربـوط و نامربوط، 
روی لبـه خطـر برخـورد بـزرگ قـرار دارنـد. هنـوز 

اهـداف و...
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نرخ خرید برق از نیروگاه های خورشیدی نیاز به اصالح دارد

معـاون سـازمان انـرژی هـای تجدیدپذیـر ایـران اظهار 
از  بـرق  خریـد  هـای  قیمـت  در  ای  اصاحیـه  کـرد: 

نیـروگاه هـای خورشـیدی تهیـه شـده کـه بـه زودی به 
وزیـر نیـرو ارائـه خواهیـم کـرد تـا بتوانیـم درصـدی به 

ایـن نـرخ هـای خریـد اضافـه کنیـم.
محمدتقـی زعفران چـی زاده در جشـن کرامـت آفتـاب 
خانـواده  خورشـیدی  نیـروگاه   520 از  بـرداری  بهـره 
مددجویـان کمیتـه امـداد در گلـزار بردسـیر بیـان کـرد: 
انـرژی  از  ایـن پـروژه مقـدس اسـت زیـرا اسـتفاده 
خورشـیدی، جلوگیـری از اسـراف نعمت هـای خداوند 
آالیندگـی  و  نکـرده  مصـرف  سـوخت  و  آب  اسـت، 
نـدارد کـه بـا درایـت کمیتـه امـداد امـام خمینـی)ره( 
بـا اهـداف عالیـه کمـک بـه جوامع کـم برخـوردار پیوند 
زده شـده اسـت.وی عنـوان کـرد: بـا اجـرای ایـن طرح 
هـم اهـداف کمیتـه امـداد پیـش بـرده شـده و هـم به 
توسـعه نیـروگاه هـای کوچـک تجدیدپذیر کمـک کرده 
کـه برنامـه ریـزی ما بـوده و امداد بـه این حـوزه رونق 

بخشـیده اسـت.

معاون سـازمان انـرژی های تجدیدپذیر ایـران تصریح 
کـرد: با تمـام قوت دنبـال این هسـتیم در حد بضاعت 
مشـکات را حـل کنیـم و بـا پیگیـری تغییـر کاربـری 
اراضـی بـرای اجـرای نیروگاه هـای خورشـیدی، تاش 
مـی کنیـم ایـن اراضـی را از پرداخـت عـوارض تغییـر 
کاربـری معـاف کنیـم.وی افـزود: برای سـال جـاری با 
توجـه بـه افزایـش قیمـت هـا، تعدیـل نـرخ هـا کمـی 
مسـائل را جبـران مـی کنـد امـا بایـد مصوبـه ای برای 
افزایـش نرخ داشـت و اصاحیـه ای در قیمت ها تهیه 
شـده کـه بـه زودی بـه وزیـر نیـرو ارائـه خواهیـم کـرد 
تـا بتوانیـم درصـدی به نـرخ های خریـد برق نیـروگاه 

هـای خورشـیدی اضافـه کنیم.
انـرژی  کمیسـیون  از  کـرد:  تاکیـد  زاده  زعفران چـی 
مجلـس درخواسـت داریم در زمینه تامیـن منابع مالی 
در راسـتای توسـعه نیـروگاه های خورشـیدی در سـال 

جـاری مـا را یـاری کنند.

معاون سازمان انرژی های تجدیدپذیر ایران گفت:

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار:

رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان عنبرآباد گفت :

مســابقات والیبــال جنــوب اســتان کرمــان، جــام 
ــم  ــی تی ــا قهرمان ــا ورزش"ب ــان ب ــم رمض "تکری

ــان یافــت. ــوج پای ماکســیما کهن
و  ورزش  اداره  رئیــس  اکبــرزاده،  مصطفــی 
جوانــان شهرســتان عنبرآبــاد در گفــت و گــو 
باشــگاه  هــای  اســتان  گــروه  خبرنــگار  بــا 
ــان، گفــت: مســابقات  ــگاران جــوان از کرم خبرن
ــم  ــان، جــام "تکری ــوب اســتان کرم ــال جن والیب
رمضــان بــا ورزش"، یادمــان بنیانگــذار جمهــوری 
اســامی و بزرگداشــت کنگــره ۶ هــزار و 500 
شــهید اســتان کرمــان بــا شــرکت 9 تیــم از 
شهرســتان های جیرفــت، عنبرآبــاد، فاریــاب، 
شهرســتان  میزبانــی  بــه  رودبــار  و  کهنــوج 

ــد. ــزار ش ــاد برگ عنبرآب
وی افــزود: دیــدار فینــال ایــن رقابــت هــا در بیــن 
اســتقبال کــم نظیــر تماشــاچیان و مســئوالن 
ماکســیما  قدرتمنــد  تیــم  دو  بیــن  عنبرآبــاد 

ــد. ــزار ش ــاد برگ ــهرداری عنبرآب ــوج و ش کهن
اکبــرزاده تصریــح کــرد: در پایــان ایــن تیــم 
ــا  ــد ب ــق ش ــه موف ــود ک ــوج ب ــیمای کهن ماکس
ــر 2 حریــف خــود را شکســت دهــد  نتیجــه 3 ب
ــابقات  ــن دوره از مس ــی ای ــوان قهرمان ــه عن و ب

ــد. ــت یاب دس
وی یــادآور شــد: شــهرداری عنبرآبــاد و شــهدای 
ــب در  ــه ترتی ــز ب ــاد نی ــی عنبرآب ــروی انتظام نی

ــد. ــرار گرفتن ــگاه هــای دوم و ســوم ق جای

معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتاندار بیـان کـرد: 
احتمـال تغییر مسـیر توده هـا ی ملخ به دلیـل گرمی هوا 
و حرکـت بـه سـمت مناطـق شـمالی وجـود دارد، لـذا از 
سـازمان جهاد کشـاورزی شـمال می خواهیم تدابیر الزم 

را اتخـاذ کنند.
انجـام  بـه  آیت اللهی موسـوی  سـیدمصطفی 
سم پاشـی های متعـدد علیه ملخ هـای صحرایی از بهمن 
ماه سـال گذشـته در سـطح اسـتان اشـاره کرد و افزود: 
بـا اقدامـات مبـارزه ای و پیش بینی هـای انجام شـده، تا 

ایـن لحظـه وضعیـت تحـت کنتـرل اسـت.
وی اظهـار کـرد: توده هـای جدید ملخ هـای صحرایی از 
اواخـر خـرداد ماه به مناطـق جنوبی کشـور وارد خواهد 
شـد کـه بایـد تصمیمـات و راهکارهـای الزم بـرای آن 

دیده شـود.
معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتاندار تصریـح کرد: 
احتمـال تغییـر مسـیر توده هـا ی ملـخ بـه دلیـل گرمـی 
هـوا و حرکـت بـه سـمت مناطـق شـمالی اسـتان وجود 
دارد، لذا از سـازمان جهاد کشـاورزی شـمال می خواهیم 

تدابیـر الزم را اتخـاذ کنند.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاروزی شـمال اسـتان نیـز 
عنـوان کـرد: در شـمال کرمان کار پایـش ۴80 هزار هکتار 
و در دو شهرسـتان ریـگان و ارزوئیـه در مجمـوع 9 هـزار 
و 550 هکتـار تـا امـروز بـا ملـخ بالـغ و پوره مبارزه شـده 

است.
عبـاس سـعیدی میزان اعتبـار دریافتی جهاد کشـاورزی 
شـمال را در امـر مبـارزه بـا ملـخ صحرایـی 700 میلیـون 
تومـان بیـان کرد و ادامه داد: تاکنـون 850 میلیون تومان 

هزینـه کرده ایـم و پنـج هـزار هکتـار پیش بینـی بـرای 
داریم. مبـارزه 

وی ادامـه داد: دسـته های ملـخ به دلیل خشـکی مراتع، 
مسـتقیما روی باغ هـا و مـزارع می نشـینند و مبـارزه بـا 

آن هـا هـم باید صبـح زود یا شـب صـورت گیرد.
رئیس سـازمان جهاد کشـاروزی شـمال اسـتان با اشاره 
بـه هجوم دسـته های جدیـد ملخ صحرایـی از 25 خرداد 
مـاه تاکیـد کـرد: از 10 تیـر ماه ذرت ها سـبز می شـوند که 
اگـر ملـخ بـه ایـن مـزارع برسـد کل محصـول را از بیـن 

خواهـد برد.
وی مـی گویـد: تـا امـروز خسـارت آنچنانـی ناشـی از 
هجـوم این ملخ ها نداشـتیم چهار دسـتگاه خـودرو برای 
سمپاشـی نیـاز داریـم، ضمـن این کـه اعتبـاری هـم کـه 

قـرار بـود بـه مـا داده شـود، پرداخت نشـده اسـت. امور قراردادها

نوبت اول

فراخوان شماره  98-4 /پ
اداره كل نوسـازي مـدارس اسـتان كرمـان  در اجـراي آيين نامه اجرايي بنـد ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصـات  در نظر دارد  انجام پروژه های به شـرح 

ذیـل را از طریـق مناقصـه عمومـی  فشـرده یـک مرحله ای ،  بـه پیمانـکاران متقاضـی دارای گواهینامه معتبر  واگـذار  نمايد. لـذا از واجدین شـرایط دعوت 
ميشـود از تاريخ چاپ فراخوان نوبت اول به مدت سـه  روز به  سـامانه سـتاد ایران جهت دریافت اسـناد و شـرکت در مناقصه  مراجعه نمایند روش ارزیابی 
پـروژه هـا سـاده و حـد اقـل امتیاز 60 می باشـد.حضور شـرکتهایی کـه سـهامداران آن دارای سـهام یا عضو هیات مدیره مشـترک با شـرکت هـای دیگر می 

باشـند ممنوع است.

برآورد اولیه پروژه
میلیون ریال

اعتبار میلیون 
مبلغ ضمانت نامه فرایند سال سررسید اسنادشماره طرحریال

ارجاع کار میلیون ریال

سالن چند منظوره مدرسه سایت 
مسکن مهر شهرک مطهری کرمان

2500۴0001801001/03۴1۴00/5/18125

2200تکمیل مدرسه کهورخشک ریگان
 3000  م ر 

اسناد و
۴120 م ر نقدی

1801001/03۴1۴00/5/18110

32501333180100۶/0۴۶98/۶/271۶3تعمیرات هنرستان فضیلت کرمان

99/7/21107 و 212۶2000180101500399/2/2۴مدرسه 1 کاسه شفاعت فهرج

99/7/21175 و 3۴802000180101500399/2/2۴مدرسه 2 کاسه فجر سه کهور فهرج

150اعتبار نقدی است298038751702005002تکمیل سالن ورزشی منوجان

99/7/21390 و 7790۴000180101500999/2/2۴تکمیل سالن خدادادیان شهر بابک

99/7/21177 و 35313000180101500999/2/2۴تکمیل مدرسه خیری گلباف

28 تا 2843 تا 42

م الف 370

احتمال تغییر مسیر توده ها ی ملخ 
به سمت شمال استان وجود دارد

ماکسیما کهنوج فاتح رقابت های 
والیبال جنوب استان کرمان

ادامه در صفحه 3
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قلعــه گنــج گفــت:  مدیرداخلــی ختــل کپــری 
هــم اینــک 200 نفــر بافنــده صنایــع حصیــری 
و  طرح هــا  در  کــه  داریــم  گنــج  قلعــه  در 
و  ســبد  حصیــر،  مختلــف،  نقش هــای 
بافنــد. مــی  حصیــری  کوچــک  زیراندازهــای 

بانــوان  کمــک  بــه  کــرد:  تصریــح  قلنــدری 
روســتاهای  در  حصیربــاف  هنرمنــد  و  خــاق 
قلعــه گنــج توانســتیم بخــش بزرگــی از بــازار 
بگیریــم. دســت  بــه  را  ایــران  حصیربافــی 

قلعــه گنــج  صنایــع حصیــری  مــا  وی گفــت: 
مرکــزی  و  شــمالی  اســتان های  بــر  عــاوه  را 
حتــی بــه کشــورهای خارجــی صــادر می کنیــم 
محمولــه  چندمیــن  گذشــته  هفتــه  همیــن  و 
صنایــع حصیــری را بــه کشــور قطــر صــادر کردیــم.

ــت  ــرح دریاف ــر ط ــور قط ــزود: از کش ــدری اف قلن
بــا  همــراه  را  الزم  آموزش هــای  و  می کنیــم 
نقشــه بــه بانــوان و بافنــدگان روســتایی ارائــه 
بافتنــی  صنایــع  می کنیــم،  حمایــت  آنهــا  از  و 
رو از آنهــا خریــداری و بــه قطــر می فرســتیم.

بانــوان  ایــن فعــال اقتصــادی اظهــار داشــت: 
دغدغــه  دیگــر  حــاال  گنــج  قلعــه  روســتایی 
را  حصیــری  محصــوالت  بازاریابــی  و  فــروش 
ــدر  ــر چق ــه ه ــم ک ــا گفته ای ــه آنه ــا ب ــد و م ندارن
از شــما خریــداری می کنیــم. تهیــه کنیــد مــا 

یــک  تاکنــون   95 ســال  از  داد:  ادامــه  وی 
بانــوان  از  حصیــری  صنایــع  تومــان  میلیــارد 
بازارهــای  بــه  و  خریــداری  گنجــی  قلعــه 
کرده ایــم.  صــادر  خارجــی  و  داخلــی 
حصیربافــان امیــد  تنهــا  محصــوالت  فــروش 

عضو شــورای روســتای گاوبنــان یکی از روســتاهای 
ــه  ــری قلع ــتی و حصی ــع دس ــده صنای ــد کنن تولی
گنــج بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت: فــروش محصوالت، 
اســت. منطقــه  ایــن  امیــد حصیربافــان  تنهــا 

ایــن  در  داشــت:  اظهــار  هنــرور  رحمــدل 
برخــی  حتــی  و  زنــان  بیشــتر  شــغل  روســتا 
صنایــع  و  حصیــر  بافندگــی  پیرمردهــا  از 
بافنــدگان  از  بســیاری  و  اســت  حصیــری 
صنایــع  خــود  زندگــی  مخــارج  تأمیــن  بــرای 
می فروشــند. قلنــدری  خانــم  بــه  را  حصیــری 

وی اضافــه کــرد: قیمــت خریــد تولیــدات باتوجه به 
حجــم و کوچــک و بزرگــی آنهــا فــرق می کنــد و از 
پنــج هــزار تومــان تــا 50 هزارتومــان متغیــر اســت.

حصیــری  ســبد  هــر  بافــت  گفــت:  هنــرور 
یــک  طــول می کشــد،  روز  تقریبــًا ســه  زنانــه 
بــه  بــرگ  بــرای جمــع آوری  بایــد  روز کامــل 
از  بعــد  و  برویــم  دشــت ها  و  دره هــا  کــوه، 
اســت. بافتــن  و  کــردن  پــاک  مرحلــه  آن، 

ــا  ــتای م ــده در روس ــوان بافن ــرد: بان ــان ک وی بی
زیــاد هســتند بــه طــور مثــال از 150 نفــر جمعیــت 
بافنــده  آنهــا  نفــر   120 حداقــل  روســتا  زنــان 
میانگیــن  طــور  بــه  و  بــوده  صنایــع حصیــری 
درآمــد ماهیانــه هــر کــدام از آنهــا ۴00 هزارتومــان 
در مــاه اســت امــا برخــی خانواده هــا و زنــان 
هســتند کــه تولیداتشــان بیشــتر اســت و ماهیانــه 
800 تــا یــک میلیــون تومــان فــروش دارنــد.

ــر  ــا ه ــده ه ــن تولیدکنن ــرد: ای ــح ک ــرور تصری هن
وقــت بخواهنــد بــرای خریــد لــوازم ضــروری 
خانه هایشــان بــه شــهر بیاینــد، تولیــدات حصیــری 
ــه  ــا ب ــد ت ــه شــهر می آورن ــا خــود ب شــان را هــم ب
فــروش برســانند چــرا کــه آنهــا منبــع درآمــد 
ــول،  ــه پ ــرای تهی ــد ب ــا امی ــد و تنه ــری ندارن دیگ
اســت. حصیــری  محصــوالت  همیــن  فــروش 

ــرای  ــه ب ــده ای ک ــکل عم ــرور، مش ــه هن ــه گفت ب
اســت  ایــن  دارد  وجــود  حصیــری  بافنــدگان 
شــرکتی  یــا  و  اداره  هیــچ  طــرف  از  آنهــا  کــه 
هــم  خانگــی  مشــاغل  بیمــه  و  نبــوده  بیمــه 
میــراث  کل  اداره  طــرف  از  امــا  نیســتند 
گردشــگری  و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی، 
اســت. شــده  اعطــا  آنهــا  بــه  گواهینامه هایــی 

ــی  ــراث فرهنگ ــده می ــری نماین ــا جهانگی عبدالرض
گنــج  قلعــه  شهرســتان  در  دســتی  صنایــع  و 
قلعــه  دســتی  صنایــع  ایرنــا گفــت:  بــه  نیــز 
بلوچــی  بافــی  زی  حصیربافــی،  شــامل  گنــج 
ــدات  ــن تولی ــتر ای ــه بیش ــت ک ــرم دوزی اس و چ
اســت. گرفتــه  قــرار  حصیربافــی  گــروه  در 

حصیربافــان  بیمــه  جهانگیــری،  گفتــه  یــه 
کار  دســتور  در  رمشــک  ســوردر  روســتای 
و  گرفتــه  قــرار  فرهنگــی  میــراث  ســازمان 
کنــون  تــا  منطقــه  ایــن  حصیربافــان  بــرای 
اســت. شــده  صــادر  مهارتــی  گواهینامــه   30

بافنــده  و  هنرمنــد   200 حــدود  اینــک  هــم 
ــتان  ــیه دهس ــتاهای حاش ــتی در روس ــع دس صنای
روســتای  رمشــک-  شــهر  جملــه  از  رمشــک 
چاهک-ســهرانی-  تــگک-  میانــده-  ســوردر- 
ــتند  ــاد هس ــی آب ــی- عل ــان- پیزگ ــرکک- گاوبن ک
ــه  ــد ب ــور 100 درص ــه ط ــا ب ــای آنه ــه خانواده ه ک
آورده انــد چــون  روی  تولیــد صنایــع حصیــری 
یکــی از مــواد اولیــه ایــن صنایــع، درخــت داز 
اســت و در حاشــیه روســتاهای قلعــه گنــج از 
ایــن نــوع درخــت بــه وفــور یافــت می شــود.

ــگ  ــی اداره کل فرهن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
و ارشــاد اســامی جنــوب کرمــان سرپرســت 
ــگ  ــینمایی اداره کل فرهن ــری و س ــت هن معاون
و  مدیــرکل  حضــور  بــا  اســامی  ارشــاد  و 
اداره کل معرفــی شد.حســین  ایــن  کارکنــان 
ــگ و ارشــاد اســامی  ــر کل فرهن اســحاقی مدی
دکتــر  آقــای  حکمــی  طــی  جنــوب کرمــان 
سرپرســت  عنــوان  بــه  را  رامین افتخــاری 
اداره کل  ســینمایی  و  هنــری  امــور  معاونــت 
جنــوب کرمــان  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ 
منصــوب کرد.حســین اســحاقی در ایــن مراســم 
امــور ســینمایی  و  عنوان  کرد:معاونــت هنــری 
ــری و ســینمایی  دارای گســتره فعالیت هــای هن
در حوزه هــای مختلــف اســت کــه الزم  مــی 
باشــد تعامــل بیــش از پیــش بــا اصحــاب هنــر 
انجــام  جنــوب کرمــان  در  ســینماونمایش  و 
اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  کل  شــود.مدیر 
ــا تاکیــد بــر وفــاق و همــکاری  جنــوب کرمــان ب
ــا تاســی بــه بیانــات  بیــن واحدهــای مختلــف ب
ــه  ــه بیان ــژه ب ــگاه وی ــری و ن ــم رهب ــام معظ مق
ــداف وزارت  ــه اه ــز ب ــا تمرک ــاب ب گام دوم انق
ــای  ــامی و کان برنامه ه ــاد اس ــگ و ارش فرهن
اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  محتــرم  وزیــر 
ــن حــوزه شــدند. ــاش بیشــتر در ای خواســتار ت

مدیــرکل فرهنــگ وارشــاد جنــوب کرمــان گفــت: 
راه انــدازی کمیتــه مــدو لباس،گفتمان ســازی 
ــدان  ــادل اندیشــه ،بیمــه هنرمن ــر و تب حــوزه هن
ــدان در دســتور کار  ــه معیشــت هنرمن و توجــه ب

ــد . ــرار دهن ق

زنان بافنده جنوبی 
بدون بیمه هستند

رامین افتخاری معاون 
ارشاد جنوب کرمان شد

خبر

خبر

تشکیل جلسه کار گروه زیر بنایی 
و شهرسازی جنوب کرمان 

برگزاری اولین کارگاه آموزشی 
واسطین ازدواج

مبارزه بیولوژیک در سطح ۵00 هکتار 
در باغات جیرفت و عنبرآباد

تغییــر  بــرای  پرونــده   97
ــروه  ــری در جلســه کار گ کارب
شهرســازی  و  بنایــی  زیــر 
جنــوب کرمــان مــورد بررســی 

ــت.  ــرار گرف ق
ــری وزارت راه و  ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
ــات و  ــل از اداره ارتباط ــه نق ــازی ب شهرس
اطــاع رســانی اداره کل راه و شــهر ســازی 
جنــوب کرمــان، محمــد ســاردویی  اعــام 
ــده تعییــن و تغییــر  کــرد:  97فقــره پرون
ــوب  ــهرهای جن ــه ش ــوط ب ــری مرب کارب
ــی و  ــروه زیربنای ــه کار گ ــان در جلس کرم
ــید   ــب رس ــه تصوی ــتان ب ــازی اس شهرس
خــارج  تعداد۶1پرونــده  ازایــن  کــه 
ــه  ازحریــم شــهرهاو 3۶پرونــده مربــوط ب

ــت. ــهر اس ــم ش ــل حری داخ

جنــوب  شهرســازی  و  راه  مدیــرکل 
ــای  ــی قرارداده ــزود: در ارزیاب ــان اف کرم
ــون  ــال 9۶ تاکن ــی از س ــذاری خدمات واگ
ارزش  بــا  زمیــن  هکتــار   8۴ از  بیــش 
کاربــری   بــا  و  ۴121۶51۶۴۶9ریــال 
،جهانگــردی  صنعتــی   ، آموزشــی 
ــی،  ،تاسیســات ، خدمــات شــهری ،درمان
واگــذار  نظامــی  اداری  و  گردشــگری 
شــده اســت.وی همچنیــن از برگــزاری 
جلســات متعــدد در جهــت کمــک بــه 
بخــش خصوصــی و ســر مایــه گــذاری در 
آینــده خبــر داد و افــزود: امیــد واریــم در 
ــد  ــع تولی ــا رفــع موان ــم ب ســال 98 بتوانی
ــه  ــری ب ــک موث ــذاری کم ــه گ ــر مای و س
در  ویــژه  بــه  جنــوب کرمــان  توســعه 

بخــش گردشــگری کنیــم.

گفــت:  خوبــی زاده،  مجیــد 
ــطح   ــردن س ــاال ب ــور ب ــه منظ ب
آگاهــی واســطین ازدواج، اولین 
واســطین  آموزشــی  کارگاه 
ــان  ــوب کرم ــاجد جن ــای مس ازدواج کانون ه
ــت  ــی زاده«، در گف ــد.»مجید خوب ــزار ش برگ
ــتان از  ــزاری شبس ــگار خبرگ ــا خبرن ــو ب و گ
کرمــان جنــوب، بــا یــادآوری تشــکیل ســتاد 
ازدواج کانــون هــای مســاجد جنــوب کرمــان، 
ــان و  ــج ازدواج آس ــور تروی ــه منظ ــت: ب گف
تحکیــم بنیــان خانــواده، ســتاد ازدواج کانــون 
ــدازی  ــان راه ان ــوب کرم ــاجد جن ــای مس ه
هماهنگــی  ســتاد  اســت.مدیر  شــده 
کانون هــای مســاجد جنــوب کرمــان افــزود: 
یکــی از کارکردهــای ایــن ســتاد، راه انــدازی 
کارگــروه واســطین ازدواج اســت.مدیر ســتاد 

ــوب  ــاجد جن ــای مس ــون ه ــی کان هماهنگ
ــطح  ــاجد س ــت: در مس ــان داش ــان، بی کرم
ــطین  ــدادی از واس ــت، تع ــتان جیرف شهرس
ازدواج کــه معتمدیــن مســجدی هســتند 
شناســایی و از آنهــا جهــت همــکاری بــا 
ســتاد ازدواج دعــوت شــد.وی، اضافــه کــرد: 
در همیــن راســتا اولیــن کارگاه آموزشــی 
ویــژه واســطین ازدواج بــه منظــور بــاال بــردن 
ســطح آگاهــی واســطین نســبت بــه اهمیت 
ــزار شــد.خوبی  و شــرایط واســطه گــری برگ
زاده، در پایــان، ابــراز داشــت: امیدواریــم 
ــار  ــش آم ــه افزای ــرح ب ــن ط ــرای ای ــا اج ب
ازدواج و تحکیــم بنیــان خانــواده کمــک 
ســتاد  دفتــر  اســت؛  ذکــر  شود.شــایان 
ازدواج جنــوب کرمــان در مســجد دوســتدار 

ــرار دارد. ــواده ق خان

گفــت:  فرخــی،  مجیــد 
بــا  بیولوژیــک  مبــارزه 
آلــود  آرد  شپشــک  آفــت 
 500 ســطح  در  مرکبــات 
هکتــار از باغــات مرکبــات شهرســتان 
ــده  ــاز ش ــاد آغ ــت و عنبرآب ــای جیرف ه
حفــظ  مدیــر  اســت.»مجیدفرخی« 
کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  نباتــات 
بــا  و گــو  گفــت  در  جنــوب کرمــان، 
خبرنــگار خبرگــزاری شبســتان از کرمــان 
جنــوب، گفــت: مبــارزه بیولوژیــک بــا 
آفــت شپشــک آرد آلــود مرکبــات در 
ســطح 500 هکتــار از باغــات مرکبــات 
شهرســتان هــای جیرفــت و عنبرآبــاد بــا 
ــوس  ــدوزک کریپتولم ــازی کفش ــا س ره
بــا  فرخــی،  اســت.مجید  آغــاز شــده 

آفــت  ایــن  مطلــب کــه  ایــن  بیــان 
ترشــح  و  مکیــدن شــیره گیاهــی  بــا 
هــای  قــارچ  رشــد  موجــب  عســلک 
دوده ای، کاهــش رشــد، زرد شــدن و 
ــزود:  ــردد، اف ــی گ ــا م ــرگ ه ــزش ب ری
ــت را در  ــات آف ــود مرکب ــش آرد آل پوش
برابــر ســموم محافظــت کــرده و ایــن 
روش مبــارزه بیولوژیــک از مؤثرتریــن 
ــت. ــت اس ــن آف ــرل ای ــای کنت روش ه

مدیــر حفــظ نباتــات ســازمان جهــاد 
کشــاورزی جنــوب کرمــان، اضافــه کــرد: 
کاربــرد عوامــل بیولوژیــک دارای مزایــای 
خاصــی اســت کــه بــرای توســعه پایــدار 
و  مولــد  زایــی  اشــتغال  کشــاورزی، 
ــد  ــی جامعــه و تولی ــن امنیــت غذای تأمی

الزامــی اســت. محصــول ســالم 

وزیـــر صنعـــت معـــدن و تجـــارت کـــه بـــه همـــراه 
معاونیـــن خـــود ، نماینـــده مـــردم پنـــج شـــهر 
جنوبـــی  در مجلـــس شـــورای اســـامی ،مســـووالن  
ــرکت  ــفراز شـ ــدای سـ ــی  در ابتـ ــتانی  و محلـ اسـ
ــی  ــد زیرزمینـ ــن  واحـ ــاب ،بزرگتریـ ــادن فاریـ معـ
کرومیـــت کشـــور بـــا تولیـــد ســـاالنه 170 هـــزار 
ــان   ــتان منوجـ ــردر شهرسـ ــتغال 1500 نفـ تـــن و اشـ
ـــل  ـــر عام ـــا مدی ـــتی   ب ـــه  در نشس ـــد ک ـــد کردن بازدی
و ســـرمایه گـــذار ایـــن بخـــش از مشـــکات پیـــش 

ــد . ــع شـ ــه مطلـ روی مجموعـ

عقب ماندن  پیشـــرفت معدن تیتانیوم 
زمانبندی  برنامه  از 

ـــدن  ـــی  از مع ـــا رحمان ـــفریک روزه ،رض ـــه س در ادام
تیتانیـــوم کهنـــوج کـــه یکـــی از بزرگتریـــن ذخایـــر 
بـــا محصـــول  تیتانیـــوم در خاورمیانـــه اســـت  
ــد  ــوم بازدیـ ــتانتره تیتانیـ ــرباره و کنسـ تولیـــدی  سـ
ــال 9۶  ــگ آن در سـ ــه  کلنـ ــروژه کـ ــن پـ ــرد ایـ کـ
ــد  ــون فقـــط 5 درصـ ــا کنـ ــد  تـ ــه زمیـــن زده شـ بـ
ـــاره  ـــا اش ـــت ب ـــر صم ـــت .وزی ـــته اس ـــرفت داش پیش
بـــه  عقـــب مانـــدن رونـــد پیشـــرفت مجموعـــه 
تیتانیـــوم  از برنامـــه زمانبنـــدی  شـــده گفـــت بـــه 
صـــورت جـــدی در حـــل موانـــع تولیـــد ورود کـــرده 
و در خصـــوص تامیـــن منابـــع مالـــی ایـــن پـــروژه 

ــرد . ــی گیـ ــورت مـ ــری  الزم صـ پیگیـ

بهره بـــرداری ازبزرگترین کارخانه 
مس کاتد 

 بهـــره بـــرداری از بزرگتریـــن کارخانـــه فـــرآوری 
ـــماره 2  ـــی  ش ـــهرک صنعت ـــور در ش ـــد  کش ـــس کات م
ـــت  ـــر صم ـــفر وزی ـــم س ـــای مه ـــاق ه ـــت از اتف جیرف

بـــه جنـــوب کرمـــان بـــود .
ـــه مـــس  ـــد از کارخان ـــی  در حاشـــیه بازدی رضـــا رحمان
ـــه  ـــی ب ـــش خصوص ـــل ورود بخ ـــه پتانس ـــاره  ب ـــا اش ب
ایـــن منطقـــه گفـــت بهـــره بـــرداری از ایـــن پـــروژه 
ـــوزه   ـــه ح ـــتان ب ـــوب اس ـــرای ورود جن ـــی ب ـــاز خوب آغ

صنایـــع مـــس اســـت وی افـــزود جنـــوب کرمـــان  
ـــی دارد  ـــی ورود خوب ـــواد معدن ـــزات وم ـــوزه فل در ح
و افتتـــاح ایـــن مجموعـــه بـــه تنهایـــی مـــی توانـــد 

ـــود . ـــان ش ـــوب کرم ـــعه جن ـــث توس باع
مســـلم مروجی رییس ســـازمان صمت جنوب  کرمان  

با اشـــاره به اینکه درجهت اهداف نظام اســـامی 
درســـال رونق تولید احداث و توســـعه کارخانه ها و 

معـــادن کمک زیادی بـــه محرومیت زدایی از منطقه 
می کند اظهار داشـــت  کارخانه مس امید ســـبزواران  

بـــا ظرفیت تولید 5 هزار تن مس کاتد و ســـرمایه 
گذاری هزارو ۶00 میلیارد ریال درمدت 2 ســـال اجرا 

و بـــا بهره برداری از آن 200 نفر اشـــتغالزایی  ایجاد 
شـــد ه اســـت .مروجی در جمع فعاالن اقتصادی با 
وزیرعنـــوان کرد : جنـــوب کرمان در حوزه صنایع از 

منابـــع خدادادی خود بهره نبرده اســـت، این درحالی  
اســـت که 70 درصد کرومیت کشـــور در جنوب تولید 

می شـــود . وی از دغدغه صاحبان این حوزه در 
خصوص  مشـــکل چارت ســـازمانی ،فقدان مشوق 

برای جذب ســـرمایه گذاران در جنوب ، مشـــکل تامین 
برق پروژه های رمشـــک قلعه گنج و ســـاردوییه ،عدم 
همراهـــی بانک های عامل در پرداخت تســـهیات در 

 این نشســـت صحبت کرد .

رعایت اســـتانداردهای محیط زیستی 
در مس کاتد 

 ورود صنعـــت مـــس بـــه جنـــوب کرمـــان همـــراه 
ــتداران  ــرف دوسـ ــی از طـ ــل هایـ ــا عکـــس العمـ بـ
محیـــط زیســـت بـــوده اســـت و گفتـــه  مـــی شـــود 
کـــه ایـــن کارخانـــه هنـــوز نتوانســـته اســـت مجـــوز 
هـــای مربـــوط بـــه محیـــط زیســـت را بگیـــرد " 
ـــی  ـــه جاذب ـــا نصرال ـــه ب ـــن رابط ـــن " در ای ـــذ وط کاغ

مدیـــر عامـــل کارخانـــه گفـــت وگـــو کـــرد.
مدیـــر عامـــل کارخانـــه مـــس کاتـــد گفـــت :)) 
ــال 95 بررســـی   ــه در سـ ــداث کارخانـ ــان احـ در زمـ
هـــای زیســـت محیطـــی انجـــام گرفـــت و در تمـــام 
زیســـت حضـــور  محیـــط  مراحـــل کارشناســـان 
داشـــتند در آن ســـال مـــی بایســـت گریـــد ۴ را 
داشـــته باشـــیم کـــه شـــهرک صنعتـــی شـــماره دو 

جیرفـــت ایـــن گریـــد را دارد .(( 
ــع  ــع موانـ ــه رفـ ــه جلسـ ــاره بـ ــن اشـ جاذبـــی ضمـ
تولیـــد بـــا حضـــور اســـتاندار واخـــذ پروانـــه بهـــره 
بـــرداری ۶ ماهـــه تـــا زمـــان ارتقـــا گریـــد شـــهرک،  

خاطرنشـــان شـــد)) اکنـــون کـــه زمـــان بهـــره 
ــه  ــاز بـ ــگ " نیـ ــت " لیچینـ ــت  صنعـ ــرداری اسـ بـ
گریـــد 5 داردو بـــا توجـــه بـــه اینکـــه شـــهرک 
ـــد 5 را دارد ،  ـــا گری ـــا   ت ـــرایط  الزم ارتق ـــی ش صنعت
ـــت  ـــده اس ـــذ ش ـــه اخ ـــای مربوط ـــت  ارگان ه موافق

ـــزود   ـــد . (( وی اف ـــی را طـــی مـــی کن و  مراحـــل نهای
)) دنبـــال کار غیـــر قانونـــی نســـتیم و ســـامت کار 
ـــات  ـــی مطالع ـــهرک صنعت ـــت ،ش ـــم اس ـــا مه ـــرای م ب
ـــت، دارای زون  ـــام داده اس ـــی را انج ـــت محیط زیس
ــه  ــا منطقـ ــی تـ ــه قانونـ ــت و فاصلـ ــیمیایی  اسـ شـ

وزیرصمت  :مس کاتد می تواند به تنهایی منجر به توسعه جنوب شود

مس کاتد؛ دروازه جنوب به صنعت

پنجشـنبه 23 خـرداد جنـوب کرمـان میزبان وزیـر صنعت معدن و تجـارت  بود.منطقـه ای که 
اقتصـاد مـردم آن عمدتـا بر پایه کشـاورزی می چرخد  ضـرورت  ورود صنایع بـه این منطقه در 
جهـت بهبـود اوضاع اقتصادی و اشـتغال  بیش تر احسـاس می شـود وجود ظرفیـت معادن و 
ذخایـر خـدادادی از آهـن ، مـس ،کرومیت و... امکان  سـرمایه گذاری دراین بخـش را نوید می 
دهـد و اکنـون با سـفر وزیـر و بازدید از کارخانـه های این منطقـه  فعاالن و متولیـان اقتصادی 

ایـن بخـش   فرصـت نشـان دادن ظرفیت ها وگفتن مشـکالت این راه را پیـدا کردند.

صمـت  سـازمان  رییـس  مروجـی  مسـلم 
جنـوب  کرمـان گفـت: کارخانـه مـس امیـد 
تـن  هـزار   ۵ تولیـد  بـا ظرفیـت  سـبزواران  
 600 هـزارو  گـذاری  سـرمایه  و  کاتـد  مـس 
بـا  2 سـال اجـرا و  میلیـارد ریـال درمـدت 
اشـتغالزایی   نفـر   200 آن  از  بـرداری  بهـره 

. اسـت  ایجـاد شـده 
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 ایرنـا - فعالیت هـای خیرخواهانه مرکز خیریه 
رضوان در جنوب اسـتان کرمـان مرهمی بر زخم 
هـای محرومیـت و نقطـه امیدی بـرای خانواده 

هـای کم برخوردار این منطقه شـده اسـت. 
بـه گـزارش ایرنـا، بسـیاری از اهالـی مناطـق 
دورافتاده جنوب اسـتان کرمان پس از گذشـت 
۴0 سـال از پیـروزی انقـاب اسـامی هنـوز از 
ایـن  و  می برنـد  رنـج  محرومیت هـا  برخـی 
مسـاله در شـرایط امـروز، بسـیار ناراحت کننده 
بـوده و حقیقـت این اسـت که کمبـود امکانات 
در حوزه هـای مختلـف باعـث عقـب افتادگی و 
محرومیـت ایـن خطه شـده و در نتیجه شـاهد 
رنـج مردمـان منطقه هسـتیم.منطقه رمشـک، 
چـال المدیـن و مـارز در شهرسـتان قلعـه گنج 
شـهر نمونـه اقتصـاد مقاومتـی و روسـتاهای 
در  نمـداد  طبـق  و  فرهـاد  میـل  ُبرجـک، 
شهرسـتان رودبار جنـوب از محرومیـت زیادی 
در بخش هـای درمانـی و امکانـات زیرسـاختی 
رنـج می برند کـه عاوه بر درد بیمـاری و تحمل 
کمبـود امکانـات، نمکـی بر زخـم مردمـان این 
منطقـه اسـت که هـر وجـدان بیداری بـا دیدن 
ایـن کمبودهـا، تاکیـد می کنـد کـه ایـن مناطق 
بایـد بیشـتر مـورد توجه قـرار گیرند.متاسـفانه 
فعالیت هـای مراکـز خیریـه در منطقـه محروم 
جنـوب کرمـان کـم رنـگ اسـت ولـی در ایـن 
فعالیت هـای  بـا  رضـوان  خیریـه  مرکـز  بیـن 
خداپسـندانه و خیرخواهانـه خـود توانسـته در 
حـد تـوان خـود همچـون آب، بـر آتـش دل 
دردمنـد مـردم اثر کند، البته بنیاد مسـتضعفان 

انقـاب اسـامی هـم بـه عنـوان معیـن شـهر 
نمونـه اقتصـاد مقاومتـی در بحـث تقویت بنیه 
اقتصادی این خطه و توانمندسـازی خانوارهای 
روسـتایی فعالیت هـای قابـل توجهـی انجـام 
داده کـه در گزارش هـای متعـددی بـه اقدامات 

ایـن مجموعه اشـاره شـده اسـت.
خدمت رسانی مرکز خیریه رضوان به یک هزار 

و 200 بیمار محروم در جنوب کرمان
عضـو هیـات مدیره مرکـز خیریه رضوان اسـتان 
کرمـان گفـت: طـی سـال گذشـته تا کنـون این 
خیریـه به یکهـزار و 200 بیمار محـروم در مناطق 
مختلـف جنـوب کرمـان خدمـات رسـانی کرده 
اسـت.علی یحیـی زاده در گفـت و گو با خبرنگار 
ایرنـا افـزود: از ایـن تعـداد بیمـار 300 نفر تحت 
عمـل جراحـی قـرار گرفتنـد کـه تمامـی ایـن 
عمل هـا موفقیت آمیـز و به صورت کامـاً رایگان 
انجـام شـده اسـت.وی بـه دیگـر فعالیت هـای 
درمانـی و بهداشـتی مرکز خیریه رضوان اسـتان 
کرمان اشـاره کرد و گفت: سـال گذشـته هم 500 
کـودک در مناطق محـروم رودبار جنوب اسـتان 
کرمـان بـرای جلوگیـری از ابتا بـه بیماری های 
عفونـی با اعتبار 25 میلیون تومان ختنه شـدند.

عضـو هیـات مدیره مرکـز خیریه رضوان اسـتان 
کرمـان افزود: مـردم سـختکوش برخی مناطق 
جنوب اسـتان کرمان همواره بـا محرومیت های 
متعـددی دسـت و پنجـه نـرم می کننـد و یکی 
از ایـن کمبودهـا بحـث ختنـه کـودکان بـود کـه 
بسـیاری از خانواده هـا گاهـًا تـا سـنین بـاالی 

هفت سـال قـادر بـه انجـام آن نبودند.

وی بـا بیـان اینکـه در شـرایط کنونـی انجـام 
عمـل ختنـه در مطب هـای خصوصـی از 500 تـا 
یـک میلیـون تومـان هزینـه در بـر دارد، تصریح 
کـرد: بـرای راحتـی خانواده هـا در طـول مسـیر 
مناطـق زهکلوت و نهضـت آبـاد در رودبار جنوب 
خودروهایـی رایـگان بـرای جابجایـی کـودکان و 
همراهشـان در نظر گرفتیم.یحیی زاده بیان کرد: 
تعـداد 200 نفـر از این کودکان زیر پنج سـال، 200 
نفـر بیـن پنج تا هفت سـال و 100 نفـر هم باالی 
هفـت سـال بودند که عمـل آنها در شـرایط کامًا 
بهداشـتی و توسـط پزشـکان بـا تجربـه انجـام 
شـد.وی ادامـه داد: تمامی داروهـای قبل و بعد 
از عمـل بـه طـور رایـگان در اختیـار خانواده های 

کـودکان قرار داده شـده اسـت.
تکاپو در بخش های درمانی، آموزشی، عمرانی 

و کارآفرینی
موسـس خیریـه رضـوان نیـر بـا بیـان اینکـه 
مرکـز بـه عنوان پایلـوت منطقه جنـوب فعالیت 
می کنـد، گفـت: ایـن مرکـز در اسـتان کرمـان 
مسـتقر بـوده و عمـده فعالیت هـای آن در حوزه 
جنـوب و شـرق اسـتان برنامـه ریـزی شـده 
اسـت.فضل هللا سـلطانی افـزود: فعالیت هـای 
ایـن خیریـه در بخش هـای درمانـی، آموزشـی، 

اتفاقـًا  کـه  بـوده  عمرانـی  و  اشـتغالزایی 
فعالیت هـای خوبی در ایـن بخش ها انجام داده 
اسـت.وی تصریـح کـرد: در بخش اشـتغالزایی 
تفاهـم نامـه بـا اداره کل فنی و حرفه ای اسـتان 
کرمـان منعقـد شـد تـا افـراد جویـای کار بـه 
صـورت رایـگان دوره هـای حرفـه آمـوزی را فـرا 
بگیرنـد تـا زمینـه اشـتغال افـراد نیازمنـد نیـز 
فراهم شـود.بنیان گذار موسسـه خیریـه رضوان 
ادامـه داد: موسسـه خیریـه رضـوان در بخـش 
درمـان بیمارانـی که قـادر به تامیـن هزینه های 
خـود نیسـتند، ورود کـرده بـه گونه ای که شـرح 
حال بیمار توسـط نماینده خیریـه در هر منطقه 
بـه مرکز اعـام و بـرای درمـان آن برنامه ریزی 
می شـود.وی اضافـه کـرد: تمـام امـور درمانـی 
بیمارانـی کـه بـرای درمان بـه مرکز اسـتان می 
آینـد توسـط خیریـه بـه صـورت کامـاً رایـگان 
انجـام می شـود و یـک نفـر همـراه بیمـار نیـز 
بـه صـورت رایـگان در همـراه سـرای خیریـه 
رضـوان اسـکان داده می شود.سـلطانی اظهـار 
داشـت: فعالیت هـای عمرانی این مرکز شـامل 
مدرسـه سـازی در مناطق محروم است آن هم 
جایـی کـه حتـی خودروهـای هـال احمـر هم 

نمی تواننـد بـه آنجـا برونـد.

عطـا ناوکی، گفـت: با توجه به حجم بـاالی توده 
هـای ملـخ صحرایـی و در اختیـار داشـتن یـک 
فرونـد هواپیمـا، رونـد مبـارزه هوایـی بـه کُندی 
پیـش مـی رود بنابرایـن درخواسـت داریـم بـه 
منظـور تسـریع در روند مبارزه، تعـداد هواپیمای 
سـم پاش افزایش یابد.»عطا ناوکـی« فرماندار 
و مدیـر سـتاد بحـران شهرسـتان قلعه گنـج، در 
گفـت و گـو با خبرنـگار خبرگـزاری شبسـتان از 
کرمـان جنـوب، بـا بیـان ایـن مطلـب کـه رونـد 
مبـارزه بـا تـوده هـای ملـخ صحرایـی تـا چنـد 
بـود،   بـه خوبـی در حـال پیشـرفت  روز قبـل 
گفـت: متأسـفانه بـا توجـه بـه ایـن کـه رونـد 
مبـارزه بـا تـوده هـای ملـخ صحرایی در اسـتان 
هـای همجـوار از جمله سیسـتان و بلوچسـتان 
و هرمـزگان بـه نحـو مطلوبـی که مد نظر اسـت 
انجـام نشـده، تـوده هـای جدیـدی از این ملخ 
هـا و بـا حجـم زیـادی وارد قلعه گنج شـده اند.

عطـا ناوکی، اضافه کرد: از آنجایی که شهرسـتان 
قلعـه گنـج در مسـیر پـرواز ایـن تـوده هـا بـه 
پاکسـتان قـرار دارد بنابرایـن تـوده هـای ملـخ 
صحرایـی چنـد روزی در ایـن منطقـه مسـتقر 

تکاپوی رضوان مرهمی 

بر زخم های محرومیت 
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شنبه  25 خرداد 1398 کاغذ جنوب

»سطح مناقشه« و ماموریت آبه

ادامه یادداشت

خبر

ری
ست

ادگ
د

دبیر معاونان دانشـجویی دانشـگاه های منطقه هشت 
کشـور خواسـتار حمایت ویژه صندوق رفاه دانشـجویان 
از ایـن مناطـق شـد و گفـت: عمده دانشـجویان جنوب 
شـرق کشـور از قشـر متوسـط جامعـه بـوده و نیازمنـد 
اکبـر نظـری در حاشـیه نشسـت  حمایـت هسـتند. 
نشسـت معاونیـن و مدیـران حوزه دانشـجویی منطقه 
هشـت کشـور در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشـاره به 
اینکـه منطقه هشـت دانشـجویی یکی از وسـیع ترین 
افـزود: حـوزه دانشـجویی  منطقه هـای کشـور اسـت 
منطقه هشـت کشـور شـامل 1۴ دانشـگاه اسـت که از 
این تعداد هفت دانشـگاه در اسـتان کرمان، ۶ دانشگاه 
در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان و یـک دانشـگاه در 
هرمـزگان واقـع شـده اسـت.وی بـا بیـان اینکـه عمده 
دانشـجویان منطقـه هشـت کشـور بومـی و از قشـر 
متوسـط جامعـه هسـتند کـه نیـاز بـه حمایـت ویـژه 
ای دارنـد گفـت: صنـدوق رفـاه دانشـجویان بـه حـوزه 
خوابـگاه ها و سـلف سـرویس دانشـگاه هـای مناطق 
محـروم کشـور نـگاه ویـژه داشـته باشـد.دبیر معاونان 
دانشـجویی دانشـگاههای منطقه هشـت کشـور گفت: 
طـی سـال تحصیلـی 98_97، تعـداد 17 هـزار و 707 
وام دانشـجویی در حـوزه های مختلف از سـوی ادارات 
رفاه منطقه هشـت کشـور پرداخت شـده اسـت.نظری 
بـا اشـاره بـه اینکـه 29 خوابـگاه خودگـردان در مناطـق 
دانشـجویی منطقـه هشـت کشـور وجـود دارد افـزود: 
2 هـزار و ۶92 دانشـجو در ایـن خوابـگاه هـا سـاکن 
هسـتند.حذف تعرفـه هـای آب، بـرق و گاز یکـی دیگر 
از مشـکات در حـوزه خوابـگاه های خودگردان اسـت.

دانشگاه های منطقه 
نیازمند حمایت ویژه 
صندوق رفاه هستند

خبر

روزنامه های دیروز

مبارزه بیولوژیک در سطح ۵00 هکتار 
در باغات جیرفت و عنبرآباد

خواستگار جوان در قلعه گنج 
خانواده نامزدش را به رگبار بست

فلسفه مدیریت مسووالن
خدمت به مردم است

آفــت  ایــن  مطلــب کــه  ایــن  بیــان 
ترشــح  و  مکیــدن شــیره گیاهــی  بــا 
هــای  قــارچ  رشــد  موجــب  عســلک 
دوده ای، کاهــش رشــد، زرد شــدن و 
ــزود:  ــردد، اف ــی گ ــا م ــرگ ه ــزش ب ری
ــت را در  ــات آف ــود مرکب ــش آرد آل پوش
برابــر ســموم محافظــت کــرده و ایــن 
روش مبــارزه بیولوژیــک از مؤثرتریــن 
ــت. ــت اس ــن آف ــرل ای ــای کنت روش ه

مدیــر حفــظ نباتــات ســازمان جهــاد 
کشــاورزی جنــوب کرمــان، اضافــه کــرد: 
کاربــرد عوامــل بیولوژیــک دارای مزایــای 
خاصــی اســت کــه بــرای توســعه پایــدار 
و  مولــد  زایــی  اشــتغال  کشــاورزی، 
ــد  ــی جامعــه و تولی ــن امنیــت غذای تأمی

الزامــی اســت. محصــول ســالم 

انتظامـــی  فرمانـــده 
ــک  ــت: یـ ــج گفـ ــه گنـ قلعـ
در  جـــوان  خواســـتگار 
جـــواب  شـــنیدن  پـــی 
مـــورد  دختـــر  ســـوی  از  منفـــی 
روســـتای کوهریـــز  در  اش  عاقـــه 
ســـرخ  دهســـتان  در  واقـــع  گلـــو 
گنـــج،  قلعـــه  شهرســـتان  قلعـــه 
 خانـــواده وی را بـــه رگبـــار بســـت.

ـــو  ـــت و گ ـــگ در گف ـــی پرن ســـرهنگ عل
بـــا خبرنـــگار ایرنـــا افـــزود: ســـاعاتی 
ــی،  ــاف خانوادگـ ــر اختـ ــر اثـ ــل بـ قبـ
از طـــرف  خواســـتگار جوانـــی کـــه 
ـــی  ـــی م ـــواب منف ـــروس ج ـــواده ع خان
ـــنیکف  ـــی کاش ـــلحه جنگ ـــا اس ـــنود ب ش
وارد منـــزل خانـــواده دختـــر مـــورد 

ــر  ــراد حاضـ ــده و افـ ــه اش شـ عاقـ
ــدد. ــی بنـ ــار مـ ــه رگبـ ــه را بـ  در خانـ

ـــه  ـــن حادث ـــر ای ـــر اث ـــه داد: ب وی ادام
ـــه  ـــواده از جمل ـــراد خان ـــر از اف ـــه نف س
ـــدر  ـــی و پ ـــر، زخم ـــرادر دخت ـــادر و ب م
ــود. ــی شـ ــته مـ ــم کشـ ــواده هـ  خانـ

ــت  ــن اسـ ــی از ایـ ــا حاکـ ــنیده هـ شـ
حـــال دو نفـــر از زخمـــی هـــا وخیـــم 
ـــت. ـــده اس ـــواری ش ـــم مت ـــارب ه  و ض

حادثـــه  ایـــن  بیشـــتر  جزئیـــات 
و  بـــوده  بررســـی  دســـت  در 
شـــود. مـــی  اعـــام   متعاقبـــًا 

ـــه 35  ـــه در فاصل ـــرخ قلع ـــتان س دهس
کیلومتـــری شهرســـتان قلعـــه گنـــج و 
ــری  ــتان در ۴20 کیلومتـ ــن شهرسـ ایـ

ـــت. ـــده اس ـــع ش ـــان واق ـــوب کرم جن

یحیـی کمالی پـور، گفـت: مـردم 
مملکـت  اصلـی  هـای  سـرمایه 
فلسـفه  واقـع  در  و  هسـتند 
مدیـرت  مسـووالن، خدمـت بـه 
مـردم اسـت.به گـزارش خبرنـگار خبرگـزاری 
شبسـتان از کرمـان جنـوب، صبـح پنجشـنبه 
آئیـن تودیع و معارفه رؤسـای سـابق و جدید 
دادگسـتری شهرسـتان جیرفت، برگزار شـد و 
از زحمـات احمدعلـی انجم روز رئیس سـابق 
دادگسـتری شهرسـتان جیرفـت تقدیر شـد و 
حسـین شـکوهی بـه عنـوان رییـس جدیـد 
دادگسـتری جیرفت، معرفی شـد.این مراسم 
اسـتان  دادگسـتری  کل  مدیـر  حضـور  بـا 
و  مـردم شـریف جیرفـت  نماینـده  کرمـان، 
عنبرآبـاد در مجلـس شـورای اسـامی، ائمـه 
جمعه، جمعی از مسـووالن و مردم در سـالن 

برگـزار  جیرفـت  شـهر  پـور  مداحـی  شـهید 
شـد.در ایـن مراسـم، » یحیـی کمالی پـور« 
نماینـده مـردم شـریف جیرفـت و عنبرآبـاد 
همـه  اسـامی، گفـت:  شـورای  مجلـس  در 
مـا معتقـد هسـتیم کـه مـردم سـرمایه های 
اصلـی مملکـت هسـتند و فلسـفه حضـور ما 
در هـر جایـگاه و مقامـی، خدمـت  بـه مـردم 
اسـت.یحیی کمالـی، افزود: اگـر بخواهیم در 
امـر خدمت رسـانی موفـق باشـیم بایـد زمینه 
کنیم.کمالی پـور  فراهـم  را  مـردم  اعتمـاد 
خاطرنشـان کـرد: کلیـه مسـووالن نظـام، بـه 
بایـد گام هـای  اعتمـاد مـردم  منظـور حفـظ 
موثـری بردارنـد.وی، بیـان داشـت: برخـورد 
قاطع دسـتگاه قضـا با متخلفـان و مجرمین، 
زمینـه اعتمـاد مـردم، زمینـه اعتمـاد مـردم 
نسـبت بـه ایـن دسـتگاه را افزایـش می دهـد.

روزنامه پیام ما
به نقل از سخنگوی دولت نوشت: سفر نخست وزیر ژاپن در جهت توسعه 

روابط دوجانبه انجام می شود.

روزنامه ندای وحدت
از ثبت 23میلیون تخلف رانندگی در جاده های استان کرمان در سال گذشته 

خبر داد.

روزنامه حدیث کرمان 
از وضعیت بیمه بازنشستگان فوالد انتقاد شدید کرد.

سراسری

استانی

استانی

ـــزود   ـــد . (( وی اف ـــی را طـــی مـــی کن و  مراحـــل نهای
)) دنبـــال کار غیـــر قانونـــی نســـتیم و ســـامت کار 
ـــات  ـــی مطالع ـــهرک صنعت ـــت ،ش ـــم اس ـــا مه ـــرای م ب
ـــت، دارای زون  ـــام داده اس ـــی را انج ـــت محیط زیس
ــه  ــا منطقـ ــی تـ ــه قانونـ ــت و فاصلـ ــیمیایی  اسـ شـ

ــال  ــه احتمـ ــت و بـ ــرده اسـ ــت کـ ــهری را رعایـ شـ
ـــی  ـــهرک صنعت ـــر  ش ـــاه دیگ ـــک  م ـــدودا ی ـــوی ح ق

جیرفـــت گریـــد 5 را کســـب مـــی کنـــد .((
ـــه  ـــی  کارخان ـــرل آلودگ ـــه کنت ـــه اینک ـــا اشـــاره ب وی  ب
ـــن  ـــت : ))ای ـــت  گف ـــان اس ـــی آس ـــن چنین ـــای ای ه

صنعـــت کامـــا ســـبز و بـــدون ایجـــاد آلودگـــی 
بـــه دلیـــل اهمیـــت و قیمـــت اســـید  اســـت. 
ـــت  ـــرای از دس ـــاش ب ـــام ت ـــس تم ـــولفوریک و م س
ـــطوح  ـــام س ـــر تم ـــرد و زی ـــی گی ـــام م ـــن آن انج نرفت

کار  نشـــت یـــاب نصـــب شـــده اســـت .((

ــدم  ــه عـ ــش رو از جملـ ــکات پیـ ــی  از مشـ جاذبـ
وجـــود زیـــر ســـاخت هـــای الزم در زمـــان احـــداث 
ـــه  ـــود هم ـــا وج ـــرد  )) ب ـــح ک ـــت وتصری ـــه گف کارخان
ـــورد  ـــرق م ـــود ب ـــه نب ـــاختی از جمل ـــر س ـــکات زی مش
نیـــاز، کارخانـــه  حـــدود ســـه مـــاه پیـــش تولیـــد 
ـــده  ـــد ش ـــس تولی ـــرد و م ـــاز ک ـــود را آغ ـــی خ آزمایش
ـــه  ـــان درج ـــا هم ـــمه و ب ـــد سرچش ـــس تولی ـــد م مانن
خلـــوص اســـت .(( مدیـــر عامـــل کارخانـــه افـــزود 
تمامـــی افـــراد مشـــغول بـــه کار بومـــی هســـتند و 
ـــهمی در  ـــی س ـــوق دولت ـــت حق ـــا پرداخ ـــم ب امیدواری

توســـعه جنـــوب کرمـــان داشـــته باشـــیم .

ره آورد سفر وزیر صمت 
در نشســـت وزیربـــا  نماینـــدگان مـــردم جنـــوب 
ــت  ــامی ، ریاسـ ــورای اسـ ــس شـ ــان در مجلـ کرمـ
ـــان  ـــوب کرم ـــارت جن ـــدن و تج ـــت مع ـــازمان صنع س
وفعالیـــن اقتصـــادی  ایـــن گـــروه خواســـته هـــای  

خـــود را بـــه گـــوش وزیـــر رســـاندند .  
ــول  ــت ، قـ ــر  صمـ ــک روزه وزیـ ــفر یـ ــای سـ انتهـ
ـــرد . ـــوان ک ـــادی عن ـــن اقتص ـــع   فعالی ـــی درجم های

مجمـــع  رییـــس  عنـــوان  بـــه  صمـــت  وزیـــر 
شـــهرک های صنعتـــی  تخیفیـــف حداکثـــری در 
ـــوب  ـــذاران جن ـــرمایه گ ـــه س ـــن ب ـــای زمی ـــان اعط زم

ــد. ــاظ کنـ ــان  لحـ کرمـ
ـــت  ـــوزه صنع ـــه ح ـــی ب ـــک  مال ـــان کم ـــارد توم 2 میلی

ـــان. ـــوب کرم جن
تخصیـــص وپرداخـــت 2درصـــد از حقـــوق دولتـــی مالکانـــه  

بـــه جنـــوب کرمـــان در جهـــت توســـعه زیـــر ســـاخت .
ــران  ــاده کارگـ ــب افتـ ــوق عقـ ــت حقـ ــتور پرداخـ دسـ
ـــه . ـــات کارخان ـــوج از محـــل مطالب ـــوم کهن ـــدن تیتانی مع

افزایـــش فعالیـــت "ایمیـــدرو " در جهـــت  اجـــرای 
پـــروژه هـــای  بزرگتـــر و ایجـــاد اشـــتغال .

اجـــرای سیاســـت دولـــت در معـــادن و صنایـــع 
ــروی  ــذب نیـ ــه جـ ــورد از  جملـ ــد مـ ــال در چنـ فعـ
بومـــی ،تامیـــن تـــدارکات مجموعـــه از منطقـــه ، 
وآوردن گـــردش مالـــی دراســـتان  در جهـــت رونـــق 

ــه. منطقـ
قـــول مســـاعد تاســـیس بانـــک صنعـــت و معـــدن 

در جنـــوب کرمـــان .

مدیر عامل کارخانه مس کاتد:در 
زمان احداث کارخانه در سال 9۵ 

بررسی  های زیست محیطی انجام 
گرفت و در تمام مراحل کارشناسان 
محیط زیست حضور داشتند در آن 
سال می بایست گرید 4 را داشته 

باشیم که شهرک صنعتی شماره دو 
جیرفت این گرید را دارد .

جاذبی افزود :اکنون که زمان بهره 
برداری است  صنعت " لیچینگ 
" نیاز به گرید ۵ داردو با توجه به 

اینکه  شهرک صنعتی شرایط  الزم 
ارتقا   تا گرید ۵ را دارد ، موافقت  

ارگان های مربوطه اخذ شده است و  
مراحل نهایی را طی می کند .

وزیرصمت  :مس کاتد می تواند به تنهایی منجر به توسعه جنوب شود

مس کاتد؛ دروازه جنوب به صنعت

 دسـتورکار هـای اساسـی طرف هـا، تغییـری نکـرده. هنوز 
فضـا تنش آلود اسـت و طرفها در حـال ارزیابی یکدیگرند. 
ماهیـت هـا و منافـع پایـدار و اساسـی طرف هـا، هنـوز از 
منطـق ثابـت پیشـین برخـوردار اسـت. بازیگـران صحنـه، 
هنـوز در اندیشـه تسـلط خـود بـر حریف انـد. هنـوز فضـا، 
فضـای "غلبـه ولـو با قهر" اسـت.  امـا، آن چه تغییـر یافته، 
اراده طرف هـا بـرای فرصـت دادن بـه دیپلماسـی، در حـد 
مهـار سـطح فزاینـده تنش اسـت. ایـن خود، یک مسـاله 
بسـیار مهـم و یـک فرصـت بسـیار مغتنـم اسـت، هرچند 
کـه چرخـش اسـتراتژی ها نیسـت، ولـی چیـزی فراتـر از 
تاکتیـک ارزیابـی می شـود!5- بررسـی عملکرد هـر قدرت 
یـا بازیگر موثـر، در این موقعیت، برای داشـتن یک تصویر 
واقعـی از رونـد تحـوالت، اهمیت خـاص دارد.ایران، محیط 
داخلـی را بـا قـوت کنتـرل کـرد، در مسـاله اقتصـاد تحمل 
عمومـی را افزایش داد، کمی با مسـاله آسـیب های داخلی 
جـدی برخـورد کـرد، از قـدرت موازنـه سـاز منطقـه ای خود 
بـرای مدیریـت حریـف بـه خوبـی در قامـت دیپلماسـی 
امنیتـی بهـره جسـت، قـدرت نظامـی خـود را در قالـب 
دیپلماسـی نظامـی بـه کار گرفـت، و البته بـا منطق حریف 
روی دسـت حریـف بـازی مبتکرانـه را اداره کرد!آمریـکا، 
دریافـت کـه هیچ شانسـی برای تشـدید برخـورد احتمالی 
بـا ایـران نـدارد! نـه متحـدی پـای برخـورد می ایسـتد و نه 
شـریکی در منطقـه تحمل ضربات مهلک احتمالـی را دارد. 
آمریکا دریافت که خطر تشـدید جّو تنـش، مافوق ضرورت 
و منطـق اسـت، آمریـکا دریافت کـه ایـران می تواند »طرح 
بدیـل« فروپاشـی برجـام را فرا تـر از حد انتظار غـرب، اجرا 
کند،آمریـکا مجـددا به تمرکز بر پروژه »نمد« تـا اقناع ایران 
به پذیرش شـرط گفتگو بازگشـت! اروپـا، قدرت های محور 
)فرانسـه-المان و انگلیس(، روسـیه، چین، عوامل واسـط 
)نظیر عراق، سـوییس، عمان، ژاپن، ...(، قدرت های منطقه 
)سـعودی، ترکیـه، رژیم صهیونیسـتی، مصر، پاکسـتان( ، 

سـایر قدرت هـا نظیر هنـد، و البته طرف اصلی مـا، آمریکا،، 
مهم اسـت کـه جزییات تحـرکات و اقدامـات و مواضع هر 
یـک بـا دقت و پیوسـته رصـد و تحلیـل و ارزیابی شـود.به 
عنـوان نمونـه، اروپـا در سـفر وزیر خارجـه المان بـه تهران، 
طرف صلب و سـخت مواضع جبهه غرب را به ایران نشـان 
داد. از مجمـوع آثـار سـفر آقـای مـاس به منطقـه و تهران، 
می تـوان درک کـرد که، اروپا خواسـت عجز خـود را در ایجاد 
تغییـر بر صحنـه محاصره اقتصادی ایران، با حفظ پرسـتیژ 
خـود، بـه تهـران منتقل کنـد. از اروپـا بیش از دعـای خیر و 
التمـاس امتیـاز و حفـظ پرسـتیژ ایشـان، نبایـد و نمیتوان 
انتظـار داشـت! البتـه، اروپـا پیـام مشـابهی هم بـه آمریکا 
داد. »اروپـا مایـل نیسـت کـه در جنـگ آمریـکا را همراهی 
کند.«خط روسـیه، کماکان بازی در عرصه منطقه، اسـتفاده 
از فرصت هـای بافـت منطقـه ای، حفـظ موازنـه منطقـه ای 
در رقابـت بـا آمریـکا و  تـداوم الگـوی مناسـبات موجود با 
قدرت هـای منطقـه. طبعـا در ایـن مـدل، روسـیه از وقـوع 
جنـگ )بیـن ایـران و آمریکا یا شـرکا( اسـتقبال نمی کند، 
و البتـه انتظـار حـل و فصل دشـمنی دو طرف را هـم ندارد.

چیـن، بـرای شکسـت دادن آمریـکا در جنـگ تجـاری، به 
فرصـت منطقـه و فرصـت ایـران، نیـاز دارد. اصـوالً چیـن 
خالـق راهبـرد »تولیـد قدرت بـزرگ، از فرصتهـای کوچک« 
اسـت! از ایـن رو، حتـی روزانـه یـک میلیـون بشـکه نفت 
ارزان و نسـیه هم اهمیت راهبردی دارد. پس، ایران در این 
"مناقشـه"! بـرای چیـن مهم اسـت. بـرای چین هـم وقوع 
جنـگ بیـن ایـران و آمریـکا )یـا شـرکا(، به دالیـل متنوع،  
مطلـوب نیسـت، اما،چیـن ها هـم بازرگانـان جنگی خوبی 
هسـتند!ژاپن، امـا، در این میان، دورتریـن فاصله امنیتی-

سیاسـی را بـا ایـن سیسـتم منطقـه ای دارد. ژاپـن یکی از  
مصـرف کنندگان سـنتی نفـت ایران بـوده  اسـت. زمانی که 
نخسـتین تحریـم نفتی از سـوی آمریکا علیه ایـران اعمال 

شـد، ژاپـن از مشـتریان مطـرح نفت مـا بود.

عطـا ناوکی، گفـت: با توجه به حجم بـاالی توده 
هـای ملـخ صحرایـی و در اختیـار داشـتن یـک 
فرونـد هواپیمـا، رونـد مبـارزه هوایـی بـه کُندی 
پیـش مـی رود بنابرایـن درخواسـت داریـم بـه 
منظـور تسـریع در روند مبارزه، تعـداد هواپیمای 
سـم پاش افزایش یابد.»عطا ناوکـی« فرماندار 
و مدیـر سـتاد بحـران شهرسـتان قلعه گنـج، در 
گفـت و گـو با خبرنـگار خبرگـزاری شبسـتان از 
کرمـان جنـوب، بـا بیـان ایـن مطلـب کـه رونـد 
مبـارزه بـا تـوده هـای ملـخ صحرایـی تـا چنـد 
بـود،   بـه خوبـی در حـال پیشـرفت  روز قبـل 
گفـت: متأسـفانه بـا توجـه بـه ایـن کـه رونـد 
مبـارزه بـا تـوده هـای ملـخ صحرایی در اسـتان 
هـای همجـوار از جمله سیسـتان و بلوچسـتان 
و هرمـزگان بـه نحـو مطلوبـی که مد نظر اسـت 
انجـام نشـده، تـوده هـای جدیـدی از این ملخ 
هـا و بـا حجـم زیـادی وارد قلعه گنج شـده اند.

عطـا ناوکی، اضافه کرد: از آنجایی که شهرسـتان 
قلعـه گنـج در مسـیر پـرواز ایـن تـوده هـا بـه 
پاکسـتان قـرار دارد بنابرایـن تـوده هـای ملـخ 
صحرایـی چنـد روزی در ایـن منطقـه مسـتقر 

هسـتند  امـا در ایـن مدت چهـار روز، خسـارات 
زیـادی بـه درختـان و مـزارع منطقـه وارد مـی 
کنند.مدیـر سـتاد بحران شهرسـتان قلعـه گنج، 
ابـراز داشـت: درجـه گرمـای هـوا در شهرسـتان 
قلعـه گنج تقریبا بین ۴5 تا ۴7 درجه اسـت که 
کار مبـارزه هوایـی با توده های ملـخ صحرایی را 
با مشـکل مواجه کرده اسـت.فرماندار شهرستان 
قلعـه گنـج، اضافـه کـرد: در اولیـن پـرواز صبـح 
امـروز، آمپـر هواپیمـای سـم پـاش، آمپـر آن 
بـه شـدت افزایـش یافـت به حـدی کـه خلبان 
گفـت، امـکان پـرواز مجـدد نیسـت.وی، بیـان 
داشـت: بـا توجه به حجم باالی تـوده های ملخ 
و در اختیـار داشـتن یـک فرونـد هواپیمـا، روند 
مبـارزه هوایی بـه کُندی پیش مـی رود بنابراین 
از دسـتگاه هـای مرتبـط درخواسـت دارم کمک 
کننـد و چنـد فرونـد هواپیمـا در اختیـار مـا قرار 
داده تـا حداقـل بـا ۴ پـرواز در هـر صبـح، حجم 
بیشـتری سـم پاشـی شـده و کار مبارزه سرعت 
یابد.ناوکـی، ضمـن یـادآوری، افزود: بیـش از 2 
مـاه اسـت کـه از ورود توده های ملـخ صحرایی 
بـه تـاالب جازموریـان و شهرسـتان  قلعـه گنـج 

مـی گذرد.مدیـر سـتاد بحـران شهرسـتان قلعه 
گنـج، ادامـه داد: در همـان سـاعات اولیـه ورود 
ملخ ها، سـتاد مدیریت بحران شهرسـتان های 
جنوبی ها تشـکیل شـد و علی رغـم محدودیت 
هـای منابع مالی اما با دسـتور اسـتاندار محترم 
بـه منظـور مبـارزه با دسـتجات ملـخ صحرایی، 
بودجـه ای در اختیـار سـتاد مدیریـت بحـران 
شهرسـتان هـای جنوبی قرار داده شـد. فرماندار 
شهرسـتان قلعـه گنـج، ابـراز داشـت: در ابتدا که 
حجـم توده های ملخ صحرایی کم بود، کار سـم 
پاشـی با خودروهـای جهاد کشـاورزی و قرارگاه 
معیـن در شهرسـتان قلعه گنـج آغاز شـد.مدیر 
سـتاد بحران شهرسـتان قلعه گنـج، اضافه کرد: 
امـا متأسـفانه به دلیـل تخم گـذاری  ملخ های 
بالـغ، حجـم توده های ملخ افزایـش یافت و در 
جلسـه بعدی سـتاد مدیریت بحران، درخواست 
افزایش ماشـین های سـم پـاش داده و  حتی 
از ظرفیـت دهیـاری هـا، تراکتورهای کشـاورزان 
بومـی و سـم پـاش های دسـتی بـرای مبـارزه 
بـا ایـن آفـت اسـتفاده کردیـم.وی، ادامـه داد: 
در مرحلـه بعـد کـه تـوده هـای ملـخ صحرایی، 
افزایـش بیشـتری پیدا کـرد، به منظور مبـارزه با 
این حجم باال، درخواسـت هواپیمای سـم پاش 
داده و بـه سـرعت یـک بانـد فـرودگاه موقت در 
شهرسـتان راه انـدازی شـد.ناوکی، اظهـار کـرد: 
در ایـن مـدت بیـش از ۶0 هـزار هکتـار از زمیـن 
هـای شهرسـتان قلعه گنج، سـم پاشـی شـده 

اسـت و امـا نقاطـی بـوده که بـه اجبـار 3 الی 
۴ مرحلـه سـم پاشـی شـده اند.تاکنـون روند 
سـم پاشـی بـه وسـیله هواپیمـا، تراکتورهـای 
کشـاورزان و ماشـین هایـی از سـپاه و جهـاد 
کشـاورزی انجام شـد.فرماندار شهرستان قلعه 
گنـج، اظهـار کرد: بـا توجه به تحریم ها سـمی 
کـه بایسـتی در سـم پـاش هواپیمـا اسـتفاده 
شـود، یافـت نشـد و بـه ناچـار از سـم موجـود 
در منطقـه اسـتفاده کردیـم.وی، اضافـه کـرد: 
بـرای خرید سـم با کمبـود منابع مالـی مواجه 
شـدیم کـه در سـتاد مدیریـت بحـران اسـتان 
تصویب شـد از اعتبـارات دهیاری ها اسـتفاده 
شـود و ایـن مصوبـه اجرایـی شـد و ضمـن 
ایـن کـه بنیـاد مسـتضعفان بـه عنـوان معین 
اقتصـادی شهرسـتان قلعـه گنـج، مبلـغ 250 
میلیـون تومـان سـم خریـداری و در اختیار ما 
قرار داد.ناوکی، بیان داشـت: کار مبارزه توسـط 
جهاد کشـاورزی، دهیاران و شـوراهای اسامی 
و خـود مـردم بـه شـکل خـود جـوش در حال 
انجـام اسـت.مدیر سـتاد بحـران شهرسـتان 
قلعـه گنـج، در پایـان، ابراز داشـت: بـا توجه به 
مبـارزات انجـام شـده، تـاش کردیـم کمترین 
خسـارت متوجـه مـزارع شـود امـا در برخـی 
نقـاط به یونجـه کاری هـا و مـزارع آفتابگردان 
خسـارت وارد شـده اسـت کـه کارشناسـان در 
حـال بررسـی میزان خسـارات وارده بـه مزارع 

یونجـه و آفتابگـردان هسـتند.

لزوم افزایش تعداد هواپیمای 

سم پاش در قلعه گنج
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بــه  اســت کــه  اســتان هایی  دســت  آن  از  کرمــان 
هشــت  تعــداد  و  بــاال  جــاده ای  تصادفــات  دلیــل 
ــون و  ــد خ ــور، نیازمن ــمی کش ــاران تاالس ــدی بیم درص

اســت. اهداکننــدگان  از  خونــی  فرآورده هــای 
ــرداد  ــا 2۴خ ــر ب ــن براب ــه 1۴ژوئ ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــه  ــد، ب ــی آی ــاب م ــه حس ــون ب ــدگان خ روز اهدا کنن
ســراغ مدیــرکل ســازمان انتقــال خــون اســتان رفتیــم 
ــدا خــون را بررســی  ــه اه ــان در زمین ــت کرم ــا وضعی ت

ــم. کنی
ــر کل ســازمان انتقــال خــون کرمــان در خصــوص  مدی
آمــار اهــدا کننــدگان می گویــد:  تعــداد اهــدا کننــدگان 
خــون مشــخص نیســت،  زیــرا ممکــن اســت در یــک 
ســال 100 نفــر خــون خــود را اهــدا کننــد و ســال بعــد 
ــته  ــای گذش ــال ه ــد. در س ــاوت باش ــداد متف ــن تع ای
حــدود 75هــزار اهــدا خــون داشــتیم، درواقــع  اهــدا 
ــه  ــی ک ــت. از آن جای ــده نیس ــدا کنن ــادل اه ــون مع خ
ــار در طــول ســال مــی  ــم هــا 3 ب ــار و خان مردهــا ۴ ب
تواننــد خــون خــود را اهــدا کننــد، ممکــن اســت یــک 
ــود را  ــار خــون خ ــک ب ــک ســال بیشــتر از ی ــا در ی آق

اهــدا کنــد. 

۵پایگاه در ۵ شهر
ــال  ــگاه انتق ــداد پای ــوص تع ــی در خص روح هللا میرزائ
ــتان،   ــد: در کل اس ــی گوی ــان م ــتان کرم ــون در اس خ
پنــج شــهر  رفســنجان، ســیرجان، جیرفــت ، بــم و 
کرمــان  دارای پایــگاه اهــدا خــون هســتند، عــاوه بــر 
ایــن تیم هــای ســیاری هــم بــه شــهرهایی کــه پایــگاه 
انجــام  را  خون گیــری  و  می رونــد  ندارنــد  انتقــال 
لحــاظ  بــه  میرزائی،کرمــان  گفتــه  بــه  می دهنــد. 
جمعیتــی، رتبــه اول اهــدا خــون را داردو شــهر های 
ــوم،  ــه دوم و س ــب رتب ــه ترتی ــنجان  ب ــیرجان رفس س
بــم و جیرفــت هــم در یــک تــراز، اهــدا کننــده دارنــد. 

نیازمندان خون؛ بیماران تاالســمی صدر 
نیازمندان گروه 

ایــن مقــام مســئول ضمــن اعــام ایــن کــه هــر پایــگاه  
ــی  ــز درمان ــون مراک ــن خ ــئول تامی ــهر مس ــر ش در ه
توجــه  بــا  داد:   ادامــه  اســت،  شهرســتان  همــان 
ــیع  ــون وس ــد خ ــاران نیازمن ــف بیم ــه طی ــن ک ــه ای ب
ــون و  ــرف خ ــار مص ــم آم ــان ه ــتان کرم ــت، در اس اس
فرآورده هــای خونــی بــاال اســت، تصادفــات جــاده 
ــت  ــوزادان، دریاف ــادران و ن ــمی، م ــاران تاالس ای، بیم
کننــدگان ســلول های بنیــادی و همچنیــن بیمــاران 
عمل هــای متفــاوت ماننــد قلــب جــز افــرادی هســتند 

ــتند. ــای آن هس ــرآورده ه ــون و ف ــد خ ــه نیازمن ک
بــه گفتــه میرزائــی اســتان کرمــان یکــی از اســتان های 
پرحادثــه اســت کــه یکــی از مهمتریــن مصرف کننــدگان 

خونــی، مجروحیــن همیــن تصادفــات هســتند. از 
ــی  ــی ژنتیک ــم خون ــمی، ک ــاران تاالس ــه بیم ــی ک آنجای
دارنــد و ماهیانــه بــه یــک تــا دو واحــد خــون احتیــاج 
ــد گان  ــتفاده کنن ــدر اس ــد در ص ــده بمانن ــا زن ــد ت دارن
خــوب  قراردارنــد؛  خونــی  فرآورده هــای  و  خــون 
ــه  ــمی ک ــاران تاالس ــد بیم ــت درص ــد هش ــت بدانی اس
وابســته بــه تزریــق خــون هســتند  متعلــق بــه اســتان 
ــد  ــتند.گروه بع ــوب هس ــوص جن ــی الخص ــان، عل کرم
نیازمنــدان خــون، بیمارانــی هســتند کــه  پیونــد ســلول 
ــت  ــون( دریاف ــرطان خ ــه س ــا ب ــاران مبت بنیادی)بیم
مــی کننــد ، اســتان کرمــان جــز محــدود اســتان هایی 
ــی  ــام م ــادی در آن انج ــلول بنی ــد س ــه پیون ــت ک اس

شــود. 
مدیــر کل ســازمان انتقــال خــون مــی گویــد: مــادران و 
نــوزادان گــروه بعــدی هســتند کــه آمــار مصــرف خــون 
زیــادی دارنــد، عــاوه بــر ایــن چنــد گــروه،  بــه دلیــل 
ــی  ــال جراح ــی و اعم ــن درمان ــدن اماک ــی ش تخصص
ــان  ــتان کرم ــه در اس ــی ک ــوق تخصص ــی و ف تخصص
ــون و  ــدگان  خ ــداد مصرف کنن ــود، تع ــی ش ــام م انج
فرآورده  هــای آن هــم افزایــش پیــدا کــرده اســت، بــه 
طــور مثــال بیمارانــی کــه عمــل قلــب انجــام می دهنــد 

ــد.  ــدا می کنن ــاج پی ــون احتی ــه خ ب

کرمان تنها محل آزمایشــات کامل خونی
از میرزائــی مــی پرســیم، آیــا همــه پایــگاه  هــای 
اســتان قــادر بــه انجــام آزمایشــات مختلــف بــر 
روی خــون اهدائــی هســتند کــه پاســخ داد: همــه 
کرمــان  شــهر  در  فقــط  خــون  کامــل  آزمایشــات 

انجــام مــی شــود،  یعنــی پایــگاه هــا نمونه هــا را 
ــا  ــات روی آن ه ــتند و آزمایش ــی فرس ــان م ــه کرم ب
ــا  صــورت می گیــرد، اگــر فــردی خونــی اهــدا کنــد و ب
آزمایشــات انجــام شــده، مشــخص شــود، خــون اهــدا 
ــه  ــون وظیف ــال خ ــاری دارد، انتق ــکل و بیم ــده مش ش
دارد، ایــن خبــر را بــه فــرد اهــدا کننــده اطــاع رســانی 

ــد.  کن

خون گیری ماهانه در مرکز 
انتقال خون کهنوج 

بــا توجــه بــه این کــه کهنــوج در لیســت شــهرهای دارای 
ــا  ــود، از میرزائــی خواســتیم ت ــگاه انتقــال خــون نب پای
توضیــح دهــد کــه آیــا کهنــوج دارای ایــن مرکــز هســت 
ــا وجــود تعــداد بیمــاران تاالســمی  ــا الزم اســت ب و آی

در جنــوب و کمبــود ذخایــر خونــی در جیرفــت، تعــداد 
پایگاه هــای انتقــال خــون ایــن منطقــه افزایــش پیــدا 
کنــد یــا خیــر کــه پاســخ داد:  مرکــزی کــه در کهنــوج 
ــم  ــه تی ــت ک ــی اس ــه های ــان نمون ــده از هم ــاد ش ایج
ســیار ماهــی یــک تــا دو بــار بــرای خون گیــری بــه آن 
مراجعــه می کنــد، وقتــی از کمبــود ذخایــر خونــی گفتــه 
می شــود بــه ایــن معنــا نیســت کــه خــون اهدایــی رو 
بــه اتمــام اســت بلکــه از اســتاندارد مشــخص ، پاییــن 
ــد در  ــون بای ــره خ ــه ذخی ــع همیش ــده ، در واق ــر آم ت
ــکلی  ــر مش ــی اگ ــد، حت ــته باش ــود داش ــا وج پایگاه ه
ماننــد زلزلــه هــم اتفــاق بیفتــد، خــون ذخیــره تــا چنــد 

روز وجــود دارد. 

دستگاه های فرسوده سهم 
انتقال خون کرمان

ایــن مقــام مســئول در خصــوص مشــکات تجهیــزات 
و دســتگاه های انتقــال خــون می گویــد: متاســفانه 
یکــی از مشــکاتی کــه ســازمان انتقــال خــون کرمــان 
دارد بحــث زیرســاخت هــای آن اســت، بــه طــوری کــه 
ــوده  ــوده ب ــان فرس ــون کرم ــال خ ــای انتق ــتگاه ه دس
ــی از  ــر بعض ــی عم ــد، حت ــن دارن ــه جایگزی ــاز ب و نی
ــی  ــد ، بعض ــی رس ــال م ــا 20 س ــه 15 ت ــتگاه ها ب دس
ــا  ــدارد، ام ــود ن ــز وج ــن مرک ــم در ای ــزات ه از تجهی
ــاز  ــه وجــود دارد، نی ــل مشــکات اقتصــادی ک ــه دلی ب
اســت خیریــن حــوزه ســامت بــه ایــن موضــوع توجــه 
کنند،بهتــر اســت در اســرع وقــت تجهیــزات دســتگاهی 
انتقــال خــون را جایگزیــن کنیــم تــا کیفیــت خــون در 

ــرد. ــرار نگی ــتگاه ها ق ــودگی دس ــر فرس اث
تمامــی  از  گفــت:  مســئول  مقــام  ایــن  آخــر  در 
اصلــی  هــای  ســرمایه  عزیــزی کــه  اهدا کننــدگان 
ــد تشــکر  ــه حســاب مــی آین ســازمان انتقــال خــون ب
ــاد  ــه ی ــه ب ــراد همیش ــن اف ــه ای ــرا ک ــم زی ــی کنی م
امیدواریــم  هســتند،  خــون  بــه  احتیــاج  بیمــاران 
فرهنــگ ســازی در امــر اهــدا خــون کــه یــک کار خــدا 

پســندانه اســت، رواج پیــدا کنــد.
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نظر مثبت وزیر برای تدوین طرح اکتشافی 

تفضیلی ۵۰ درصدی  در استان کرمان 

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت با اشـاره به اینکـه وزارت صنعـت، معدن و تجـارت به دنبال 
اجـرای راحتر و سـریعتر کارهـا در تمامی حوزه های زیرمجموعه خود اسـت افزود: هرجایی 
کـه طبـق قانـون بتوانیم تفویـض اختیـارات را به اتـاق های اصناف، تشـکل هـا، خانه های 
صنعتـی و... دهیـم، ایـن کار را بـا همه توان انجـام خواهیم داد زیرا ما به دنبال آن هسـتیم 

کـه در نقش حاکمیتی و سیاسـتگذاری عمل کنیم.
به گزارش ایسـنا ، رضا رحمانی شـامگاه پنجشـنبه در نشسـت با فعاالن اقتصادی اسـتان 
کرمان به وضعیت اکتشـافات در سـطح کشـور و اسـتان کرمان اشـاره و با اعمال نظر مثبت 
نسـبت به تدوین طرح اکتشـافی تفصیلی اسـتان کرمان در سـطوح 50 درصدی تا یک ماه 
آینـده اظهـار کـرد: در صورت ارایه این طرح، اعتباری از سـوی سـازمان ایمیـدرو به این حوزه 

بـرای اکتشـافات و تکمیل این بخش به اسـتان کرمان اختصـاص خواهیم داد.
وی بـا تاکیـد بر اینکه سیاسـت وزارت صنعت، معدن و تجارت در سـال جاری اکتشـاف در 
سـطوح 100 هزار کیلومتر پهنه خطی در سـطح کشـور اسـت اظهار کرد: اسـتان کرمان بهشت 
معادن کشـور اسـت و باید از این پتانسـیل نهایت اسـتفاده را کرده و کار متفاوتی نسـبت به 
سـال های قبـل در ایـن حـوزه صورت گیرد.رحمانی با اشـاره بـه اینکـه وزارت صنعت، معدن 
و تجـارت بـه دنبـال اجـرای راحتـر و سـریعتر کارها در تمامی حـوزه هـای زیرمجموعه خود 
اسـت افـزود: هرجایـی کـه طبـق قانـون بتوانیم تفویض اختیـارات را بـه اتاق هـای اصناف، 
تشـکل هـا، خانـه های صنعتی و... دهیم، ایـن کار را با همه توان انجام خواهیـم داد زیرا ما 

بـه دنبال آن هسـتیم کـه در نقش حاکمیتی و سیاسـتگذاری عمل کنیم.
وی در مـورد انتقـاد رییـس اتـاق اصنـاف کرمان دربـاره صـدور مجوزهای متعدد اظهـار کرد: 
متاسـفانه طبـق قانـون رقابت و در مـاده 7 این قانون، هیچ وزراتخانه ای حـق ندارد به دلیل 
اشـباع بـازار، مجـوزی صادر نکنـد که همین قانـون مشـکات فراوانی ایجاد کرده اسـت که 
بایـد اصاحیـه این قانـون صورت گیرد و ما نیـز در وزارت صنعت، معـدن و تجارت اصاحیه 

ای را در آینـده نزدیک به مجلس شـورای اسـامی ارایـه خواهیم داد.
وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت در ادامـه به موضـوع افزایش قیمت ها اشـاره کـرد و گفت: 
بایـد بپذیریـم افزایـش قیمت های صورت گفته در کشـور به دالیل متعـددی بوده که گاهی 
از دسـت مـا نیـز خـارج بوده اسـت. بـه طور مثـال در بحـث افزایـش قیمـت ماکارونی، ما 
شـاهد افزایش 100 درصدی بودیم که در نهایت ۶8 درصد افزایش قیمت از سـوی سـازمان 

حمایت پذیرفته شـد.
وی ادامـه داد: در بحـث افزایـش قیمت ماکارونی ما شـاهد بودیم آرد گندم صنف و صنعت 
از 900 تومـان بـه 18850 تومـان افزایـش پیـدا کـرد و افزایـش حقـوق نیـروی کار در حـدود 
3۶ درصـد، و در بخـش حمـل و نقـل 50 درصـد افزایـش قیمت را شـاهد بودیـم که همین 
عوامـل سـبب افزایـش 100 درصدی در قیمت ماکارونی شـد اما ما این موضـوع را نپذیرفته 
و خواسـتیم از سـود تولیدکننـدگان بکاهیم که در نتیجـه به افزایش ۶8 درصدی رسـیدیم.

استاندار کرمان: 
2۵درصد از  1600 واحد تولیدی غیر فعال است

رییس اتاق اصناف کرمان  گفت: 
وضع خراب بازار شکر در کرمان 

خبرخبر

هر
 م

س:
عک

آوای محلی           

 دُلم ماراِگ  چشمون تو بوده
 َسَحر تا َزرده ُبمپوِن تو بوده
 َدم افطاره َمَزن ساز جدایی

 که جوُنم بسته ورجون تو بوده

شاعر :  سعیده فیروزی

 رضا َندر ِدلت ِبیچه مریضی
 خدا دونه برا خیلی عزیزی
 َابندوم ِالتجا پیش خدا که

 جلو هچ دکتری منزل نگیزی

شاعر :  جمشیدمظاهریی

هم َنـدر چشـونت کـه بروزه  ـَ  ب
 نـگاهت ذربـینی سیـنه سوزه
 خریدم زیه خی پارچۀ بلوچی
 َنـَنـم داده لـباسـونت بـدوزه

شاعر :  رضاشکری زاده

 َلگی  ور  خاطروم  تیر  خیالِت
 دل  ُو  دیِن  مو درگیر   خیالت
 َنَهر کاِل َسفیدی َور    َسر ُو روم
 ولی  امرو  مونوم پیر   خیالت

شاعر :  مهدی جاللی

 چه یاُورِدت به َسر جفِت ِچُشُنم
 که ِسر ِگفته َغمت، فاطو به ُجُنم
 ای آ روزی که آطو َسی ُمنت که

 ُبریُشِن ِچُشن زاغت َاُمُنم

شاعر :  منصور رئیسی

از میرزائــی مــی پرســیم، آیــا همــه پایــگاه  هــای 
ــر  ــه انجــام آزمایشــات مختلــف ب اســتان قــادر ب
روی خــون اهدائــی هســتند کــه پاســخ داد: همــه 
ــان  ــهر کرم ــط در ش ــون فق ــل خ ــات کام آزمایش
انجــام مــی شــود،  یعنــی پایــگاه هــا نمونه هــا را 
بــه کرمــان مــی فرســتند و آزمایشــات روی آن هــا 
صــورت می گیــرد، اگــر فــردی خونــی اهــدا کنــد 
ــود،  ــخص ش ــده، مش ــام ش ــات انج ــا آزمایش و ب
بیمــاری دارد،  و  اهــدا شــده مشــکل  خــون 
انتقــال خــون وظیفــه دارد، ایــن خبــر را بــه فــرد 

اهــدا کننــده اطــالع رســانی کنــد.

فرمانــده یــگان محیــط زیســت کشــور از انتقــال 
در  عمــد  قتــل  بــه  متهــم  محیط بانــان  پرونــده 
اســتان کرمــان بــه دادســرای نظامــی هرمــزگان 

خبــر داد. 
بــه گــزارش ایســنا، حــدود دو هفتــه پیــش، دو 
نفــر متهــم بــه شــکار غیرمجــاز طــی تعقیــب و 
گریــز بــا محیط بانــان پــارک ملــی َخبــر اســتان 
کرمــان بــر اثــر تصــادف جــان خــود را از دســت 
ــط زیســت  ــگان محی ــارات ی ــر اســاس اظه ــد. ب دادن
ــخ 11  ــه در تاری ــرار اســت ک ــن ق کشــور، ماجــرا از ای
خردادمــاه، محیط بانــان منطقــه خبــر، یــک دســتگاه 
خــودرو ســمند و یــک دســتگاه موتورســیکلت را 
شناســایی کردنــد کــه در حــال پروژکتورکشــی بــرای 
ــن  ــه ای ــبت ب ــه نس ــه بافاصل ــد ک ــو بودن ــکار آه ش
ــب  ــن تعقی ــد. در حی ــان دادن ــش نش ــوع واکن موض
و گریــز، راکبــان موتورســیکلت )شــکارچیان(، بــه 
ــر  ــر اث ــه ب ــد ک ــدازی کردن ــان تیران ــمت محیط بان س
ــدند  ــی ش ــان زخم ــر از محیط بان ــاق دو نف ــن اتف ای
و شیشــه ماشــین متعلــق بــه اداره کل حفاظــت 

ــز شکســته شــد. ــان نی ــط زیســت اســتان کرم محی
پــس از تیرانــدازی شــکارچیان، موتورســیکلت در 
حــال فــرار، تعــادل خــود را از دســت داد و واژگــون 
شــد. محیط بانــان بافاصلــه بــا نیروهــای امــداد 
ــر  ــات وارده، ه ــل صدم ــه دلی ــا ب ــد ام تمــاس گرفتن
ــال  ــه دنب ــد. ب ــوت کردن ــفانه ف ــکارچی متاس دو ش
ســه  فوت شــده ،  شــکارچیان  خانــواده  شــکایت 
ــار محیــط زیســت حاضــر در  ــان و یــک همی محیط ب
ــد هســتند و در حــال  ــل عم ــه قت ــم ب ــات، مته عملی

حاضــر در بازداشــت بــه ســرمی برند.
یــگان  فرمانــده  ســرهنگ جمشــید محبت خانــی 
محیــط زیســت کشــور در گفت وگــو بــا ایســنا دربــاره 
محیط بانــان کرمانــی  پرونــده  وضعیــت  آخریــن 
متهــم بــه قتــل عمــد، بــا اشــاره بــه اینکــه پرونــده در 
ــان  ــودن محیط بان ــرم ب ــت و مج ــیدگی اس ــال رس ح
ــام  ــت: اته ــت، گف ــده اس ــراز نش ــه اح ــه هیچ وج ب
قتــل عمــد بــر مبنــای شــکایت خانــواده دو شــکارچی 
ــون شــدن  ــل واژگ ــه دلی ــرار ب ــن ف ــه در حی اســت ک
ــد؛.  موتورسیکلت شــان، جــان خــود را از دســت دادن

ــا  ــد؛ ادع ــرادر هــم بودن ــه ب ــرد ک ــن دو ف ــواده ای خان
دارنــد کــه دو فــرد متهــم بــه شــکار غیرمجــاز عمــدًا 
ــه شــده اند  ــر گرفت ــان زی توســط خــودروی محیط بان

ــد. ــکایت کرده ان ــم ش ــن ه ــرای همی و ب
خانــواده  شــکایت  اســاس  بــر  داد:  ادامــه  وی 
ــت  ــد اس ــل عم ــان قت ــام محیط بان ــکارچیان، اته ش
ــن  ــم همی ــه حک ــا نیســت ک ــن معن ــه ای ــن ب ــا ای ام
باشــد. نماینــده حقوقــی محیــط زیســت اســتان 
ــده اســت و  ــه پرون ــد رســیدگی ب ــر رون ــان پیگی کرم
خواســته یــگان محیــط زیســت آن اســت کــه هیــچ 

حقــی از طرفیــن تضییــع نشــود.
فرمانــده یــگان محیــط زیســت بــا بیــان اینکــه 
ــی  ــرای نظام ــه دادس ــان ب ــان کرم ــده محیط بان پرون
اســتان هرمــزگان منتقــل شــد، تصریــح کــرد: از 
آنجــا کــه تعقیــب دو فــرد متهــم بــه شــکار غیرمجــاز 
ــده  ــروع ش ــان ش ــتان کرم ــر اس ــی خب ــارک مل در پ
ــده  ــه داشــته اســت؛ پرون ــزگان ادام ــرز هرم ــا م و ت
ایــن اتفــاق بــه دادســرای نظامــی اســتان هرمــزگان 

ــد. ــل ش منتق

اسـتاندار کرمان گفت: از هـزار و ۶00 
واحد تولیدی اسـتان کرمـان حدود 
25 درصـد غیـر فعـال و 35 درصـد 

نیمه راکد اسـت.
بـه گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد فدایـی در آیین افتتاح 
520 واحـد نیـروگاه خورشـیدی مددجویـان تحـت حمایت 
کمیته امداد اسـتان کرمان در قالب برگزاری جشـن کرامت 
آفتاب گفت: رفع فقر و محرومیت و ایجاد اشـتغال و تولید 

در راس برنامه هـای دولـت تدبیر و امید اسـت.
فقـر،  مشـکات  از  بسـیاری  معتقدیـم کـه  وی گفـت: 
محرومیت و آسـیب های اجتماعی ناشـی از بیکاری اسـت 
و هر کسـی که قدمی در راسـتای ایجاد شـغل بـردارد جای 

تقدیـر دارد.
وفایـی بـا تاکید بـر اینکه ایجاد شـغل اهمیت زیـادی دارد، 

گفت: مسـلمًا سـرعت عمل در این راستا خیلی مهم است.
اسـتاندار کرمـان گفـت: ایجـاد اشـتغال نیازمنـد مشـارکت 
جمعـی اسـت و باید در این زمینه تاش کنیـم و از بانک ها 

مـی خواهیـم که کمـک کنند.
وفایی تصریح کرد: در سـه سـال گذشـته جمعًا سـه هزار و 
500 میلیـارد تومـان تسـهیات بانکی برای تولید و اشـتغال 

پرداخت شـده است.
وی گفـت: اشـتغال خرد و خانگی، خدمات و گردشـگری و 
فعـال کـردن واحـد های واحدهـای راکد و نیمه فعـال مورد 

توجه اسـت.
اسـتاندار کرمـان تصریـح کـرد: از هـزار و ۶00 واحـد تولیدی 
اسـتان کرمـان حـدود 25 درصـد واحدهـا غیر فعـال و 35 
درصـد نیمـه راکد اسـت و بـا افزایش ظرفیت آنهـا می توان 

به اشـتغال کمـک کرد.

رییـس اتـاق اصنـاف کرمـان گفـت: مـردم بایـد بداننـد در 
سـطح بـازار گـران فروشـی نداریـم؛ بلکـه گرانـی داریـم.

بـه گـزارش ایسـنا یوسـف جعفری شـامگاه پنجشـنبه در 
دیـدار فعـاالن اقتصـادی اسـتان کرمـان بـا وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت گفت: 
بخشـنامه های دولـت افزایـش قیمت را تنها در حـد 10 درصد می دهد، امـا ما تا ۴0 
درصـد در مـواد اولیـه و .... افزایش نرخ داشـته ایم.وی بار دیگـر به موضوع افزایش 
قیمـت بـی رویه شـکر در کرمان اشـاره و با تاکیـد بر اینکه قیمت شـکر در بازار های 
کرمان کمتر از 8000 تومان نیسـت اظهار کرد: وضعیت شـکر در اسـتان کرمان بسیار 
خـراب اسـت. بـرروی کاغذ شـکر به اسـتان اختصاص داده می شـود امـا در عمل 
چیـزی وجـود ندارد.جعفـری بـا بیـان اینکه شـکر در کرمـان در حدود قیمـت 8 تا 
9 هـزار تومـان اسـت اظهـار کرد: 10هزار تن شـکر در سـیلوی شهرسـتان سـیرجان 
خوابیـده اسـت امـا بـه هـر دلیلـی وارد بازار نمی شـود ایـن در حالی اسـت که باید 

هـر کاری کـرد کـه وضعیت بـازار از ایـن روز نجـات پیدا کند.

فرمانده یگان محیط زیست کشور خبر داد:
انتقال پرونده محیط بانان متهم به قتل، به هرمزگان


