
نماینده مردم کهنوج در مجلس با مدیرعامل ماهتاب رایزنی کرده و قرار شده تا هیچ کدام 
از پرسنل نیروگاه کهنوج اخراج نشوند

مدیر اداره ورزش و جوانان قلعه گنج:

ورزشکاران قلعه گنج
صاحب زمین چمن شدند

اطفای حریق در دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد کهنوج

کارگران نیروگاه شوباد 
اخراج نمی شوند

حکم قضایی در انتظار مراکز متخلف پزشکی
مدیرگروه سالمت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان: برای مراکز  پزشکی خصوصی که زباله های 

عفونی را امحا نمی کنند مجبور به اقدام قضایی شدیم

باستان شناس و مدیر پروژه مرمت، احیا و ساماندهی قلعه منوجان:

کشف سفال خاص 
در قلعه منوجان
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مدیرکل بهزیستی استان:

بخشی از مصوبات سفر رییس سازمان 
بهزیستی کشور به جنوب  بر روی زمین
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 مــرداد   16 چهارشــنبه         550 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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به یاد حسین آهی؛ 
مستوری و مستی همه 

کس نتوانند
محمدرضا اسالمی

یادداشت مهمان

انجمـن شـاعران ایران مراسـم یادبود »حسـین آهی« 
را بـه شـکلی برازنـده و در شـأن نـام و »خلـوِص« این 

شـاعر و ادیب ارزشـمند کشـورمان برگـزار کرد.
پـس از حـدود پنـج سـال دوری از کشـور، در اولیـن 
سـاعات ورود بـه ایـن آب و خـاک، خبـرِ رفتـِن ایـن 
آشـنای طریـق مسـتی و مسـتوری، آه از نهـاد بلند می 
کـرد. سـالها بـه گرمـی صدایـش و بـه شـوریدگی در 
اجراهایـش و خلـوص در کالمـش، اخـت شـده بودیم 
و ایـن رفتـن، زودهنـگام بـود. هنـوز مشـتاق بودیم که 
شـرح غـزل حافظ برایمـان بگوید و با همان وسواسـی 
کـه در سـخن گفتـن داشـت، از موالنای بـزرگ برایمان 
قصـه ها برشـمرد. مراسـم مذکـور، فرصتـی و بهانه ای 
بـود تـا جمعی از دوسـتدارانش، مجلسـی "فراتر از یک 
مجلـس ختـم" برگـزار کننـد و حکایـت ایـن تعبیـر را 
بـه خاطـر بنشـانند کـه: »بـه آییـن مسـتان بریـدم بـه 

ک« خا
ادبیات و اقتصاد!

روزگار مـا، روزگاری اسـت کـه انگیـزه هـا و حرکـت هـا 
و تکاپوهـا و شـوق هـا، عمدتـا بـر یـک پایـه اسـتوار و 
برقـرار گردیـده و آن »انگیـزه هـای اقتصـادی« اسـت. 
هـر کسـی و هـر صنفی مـی کوشـد تـا از تخصصش و 
دانشـش بـه قـدر وسـع، »تولید ثـروت« کند. بـی آنکه 
منتقـد ایـن ماجـرا باشـیم امـا در خاطرمان بایـد بماند 
کـه هنوز هسـتند فئـه قلیلی کـه پایه و مبنـای حرکات 
اینکـه  نـه  نیسـت.  اقتصـاد  شـان،  تنفـس  و  شـان، 
معیشـت اینها »فرشـته مسـلکانه« اسـت و بـی نیاز از 
پـول؛ خیـر! ولـی در تنفس این جماعت، بیـش از آنکه 
»اقتصـاد« حاضـر باشـد »سـلوک« حاضر اسـت. حی 
و حاضـر. تمـام قد! حسـین آهی، از ایـن جماعت بود.

گزارشی از مجلس آهی
مـی گویـد: » بـه صحرا شـدم، عشـق باریـده بـود« ... 
پنجشـنبه عصر، خسـته و خواب آلوده از سـفر طوالنی 
بـه خانـه شـاعران ایـران شـدم، عشـق باریـده بـود. 
سـاعد باقـری در حـال سـخن گفتـن پشـت تریبـون 
بـود و طنیـن گـرم صدایش تو را مـی برد بـه ناکجاآباد 
خاطـرات دم افطـار رمضـان هـای دوران نوجوانی. آخر 

چقـدر ایـن صـدا گرم اسـت. چـرا؟!
دوسـتان حسـین آهـی آمدنـد و رفتنـد و خاطـره ای 
گفتند و یا شـعری خواندند. به ُحسـن سـلیقه، عکس 
حسـین آهـی بـا همـان تـی شـرت سـاده )ای کـه بار 
اول دیدیمـش و ایـن سـوال را ایجاد می کرد که شـاعر 
سـالک و تی شـرت؟!( بر روی میزی بیرون سـالن در 

میـان گل، و بـر پشـت تریبون، نشسـته بود.
بـوی  صدایـش  گفـت.  سـخن  کاکایـی  عبدالجبـار 
سـحرهای رمضـان 1381 را مـی دهـد. )راسـتی چـرا 
ایـن  شـنویم؟! کجاسـت  نمـی  را  صـدا  ایـن  دیگـر 

لجبـار؟ عبدا
حسـام الدیـن سـراج، خواند. چـه پرطنین. اسـماعیل 

امینـی سـخن گفت، بـه آرامـش و ادب.
روزگاری شد که در میخانه خدمت می کنم!

صحبـت هـای سـهیل محمـودی در یـک نکتـه برایـم 
بسـیار جالـب بـود. سـهیل گفـت کـه آهـی را از زمانـی 
کـه »ابـن آهـی« خطابش مـی کردنـد )سـالهای دهه 
پنجـاه( می شناسـد. همان سـالها که جوانـی با لباس 
و شـلوار جیـن و بـا عبـا و زلفهایـی مشـکی و بلنـد و 
بـراق بـه مجلـس هـا و گعـده ها شـعر مـی خوانـده... 
آهـی بـه گونـه ای زیسـت که امـروز بیشـتر افـراد او را 
"ادیـب" می شناسـند حال آنکه در »مقام شـاعری« او 
بـر قلـه ای رفیـع تکیـه زده بـوده؛ اما چرا کمتـر، آهی را 

"شـاعر"، می شناسـیم؟
چـون کـه ایـن ِقسـم شـاعران در سـلوک و معـاش 
خـود، بیـش از آنکـه بخواهند بـا »ناِم خـود« به عرصه 
بیایینـد، )و "برند"سـازی کننـد( اولویـت را بـر کمتـر 
شـرح کـردِن حدیـث نفـس قـرار مـی دهنـد. و عجب 

تناقضـی!
دنیـای امـروز دنیـای "ِسـلف برندینـگ" اسـت؛ اسـم 
خـودت را اینقـدر ِبَبـر تـا همـگان بشناسـند تخصصـت 
چـه  برندسـازی  بـا  را  اینچنیـن  شـاعری  امـا  را. 

نتواننـد همـه کـس  مسـتی  و  کار؟!مسـتوری 
و جسـارتی کـردم!  بـه محبـت و لطف آقا سـاعد عزیز 
رفتـم تـا چندکالمـی از حسـین آهـی بگویـم. گفتم در 
ایـن محفـل ارجمنـد، مـن جـزء معـدود حاضرانـم که 
حسـین آهـی را از نزدیـک ندیـده ام. اما زمانـی بود که 
بـه گذشـته ی ایـن سـالهایی که رفـت نگاه مـی کردم، 
از خـود سـوال مـی کـردم که در میـان اینهمه شـغل ها 
و حرفـه هـا و آدم هـا کـه در آمریـکا و ژاپـن بر سـر راه 
آمدنـد، کـدام حرفـه اسـت کـه در ایـران هسـت و فقط 
در ایـران هسـت؟! )و جای دیگر نیسـت( شـاید بتوان 

گفت: شـاعران و خوشنویسـان.

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب

تالش جدی یگان های تکاوری برای ارتقاء امنیت کویر
فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه اهتمـام 
امنیـت کویـر  ارتقـاء  بـرای  تـکاوری  یگان هـای  جـدی 
گفـت: بـا ارتقاء امنیت کویـر تالش می کنیـم این مناطق 
نـه بعنـوان یـک تهدید بلکـه به منزلـه فرصت مـورد بهره 

بـرداری همـگان قـرار بگیرند.
باشـگاه  هـای  اسـتان  گـروه  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
خبرنـگاران جـوان از کرمـان، سـردار عبدالرضـا ناظـری، 
فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمـان در همایـش کارکنـان 
یگان هـای تـکاوری سراسـر اسـتان بـا اهـداء سـالم و 
صلـوات بـه روح مطهـر شـهدا گفـت: شـاید نـگاه همـه 
بـه حـوزه امنیـت کویـر بـه مثابـه تهدیـد باشـد، امـا نگاه 
پلیـس به این مسـئله بـه مثابه فرصت اسـت چراکه اگر 
امنیـت کویـر ارتقاء یابـد می تواند بعنوان یـک فرصت در 

حوزه هـای گردشـگری و دیگـر مـوارد مـورد بهره بـرداری 
مطلوب تـر همـگان قـرار بگیـرد.

بـا  برخـورد  و  کویـر  مسـتمر  پایـش  بـه  اشـاره  بـا  او 
ماموریـت  بعنـوان  سـوخت  و  موادمخـدر  قاچاقچیـان 
اصلـی یگان هـای تـکاوری تصریـح کـرد: تـردد اینگونـه 
افـراد و خودرو هـا در معابـر و محور هـای اسـتان زمینـه 
سـاز جرائـم و حوادث بیشـماری برای مردم خواهد شـد 
کـه ایـن ضـرورت و اهمیـت ماموریت هـای تـکاوران را 

می کنـد. روشـن 
وی بـا مقایسـه ماموریت هـای کنونی یگان هـای تکاوری 
بـا عملیات هـای زمان دفـاع مقدس افـزود: در این میان 
ایثـار،  تـکاوری گل سرسـبد  یگان هـای  عزیـز  شـهدای 

رشـادت و جانفشـانی در ایـن عرصـه بودند.

سـردار ناظـری بـا اشـاره بـه در پیـش بـودن انتخابـات 
پایـان سـال تصریـح کـرد: در کنـار ماموریت هـای اصلی 
یگان هـای تـکاوری الزم اسـت در برخـی زمینه های دیگر 
نیـز حضـور و اجرای ماموریت داشـته باشـند تا بسـتری 
امـن بـرای حضـور و مشـارکت مـردم در مناسـبت ها و 

برنامه هـای خـاص فراهـم شـود.
از  خاطراتـی  ذکـر  بـا  اسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
عملیات هـای حـوزه کویـر گفـت: جـا دارد یـاد و خاطـره 
شـهید خواجوئـی نـژاد و 10 شـهید دیگـر حـوزه امنیـت 
کویـر را گرامـی بداریـم و تـالش کنیـم بـا رهـروی از آن 
عزیـزان همـواره در انجـام ماموریتهایمـان نهایـت دقت، 
هوشـیاری و هـم افزائـی بـا الویت اقدامـات اطالعاتی و 

تدابیـر پیشـگیرانه را داشـته باشـیم.

ــر اســاس اعــالم ســازمان راهــداری و حمــل ونقــل  ب
جــاده ای کشــور و در راســتای ادامــه مســیر توســعه 
ــرش  ــل، پذی ــل و نق ــته حم ــان رش ــغلی هنرجوی ش
دانشــجو در رشــته کاردانــی حمــل و نقــل بــدون 

ــود. ــی ش ــاز م ــال آغ ــون از امس آزم
ــی  ــط عموم ــس اداره رواب ــادی رئی ــی آب ــد زنگ محم
ــتان  ــاده ای اس ــل ج ــل ونق ــداری و حم اداره کل راه
کرمــان بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: براســاس مصوبــه 
هفدهمیــن جلســه شــورای ســنجش و پذیــرش 
ــرای  ــاه ســال 9۷، ب ــخ ۲6 اســفند م دانشــجو در تاری
نخســتین بــار مقــرر شــد پذیــرش دانشــجو در رشــته 
ــدون آزمــون توســط  ــی ب حمــل و نقــل در دوره کاردان
ــات  ــوم، تحقیق ــه ای وزارت عل ــی و حرف ــگاه فن دانش
و فنــاوری در ســال جاری، در دو گرایــش حمــل و 
ــهری،  ــک ش ــل و ترافی ــل و نق ــاده ای و حم ــل ج نق

ــرد. ــورت پذی ص
ــادی تاکیــد کــرد: پذیــرش دانشــجو عــالوه  زنگــی آب
از  تجربــی  و  فیزیــک   – ریاضــی  رشــته های  بــر 
فارغ التحصیــالن رشــته حمــل و نقــل هنرســتان های 

فنــی و حرفــه ای وزارت آمــوزش و پــرورش نیــز مهیــا 
ــان رشــته  ــن تفــاوت کــه هنرجوی ــا ای شــده اســت، ب
حمــل و نقــل براســاس مســیر توســعه حرفــه ای 
تعییــن شــده در ســند اســتاندارد شایســتگی حرفــه، 
بــدون  متوســطه  تحصیلــی  دوره  پایــان  از  پــس 
ــرات کســب شــده وارد  ــًا براســاس نم ــون و صرف آزم
دانشــگاه فنــی و حرفــه ای اســتان محــل اقامــت خــود 

می شــوند.
ــن  ــی ای ــون دوره کاردان ــه تاکن ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
تربیــت  افــزود:   ، اســت  نداشــته  وجــود  رشــته 
تکنیســین ماهــر حمــل و نقــل و ورود افــراد بــا 
ــی  ــول بزرگ ــل تح ــل و نق ــت حم ــت در صنع صالحی
اســت کــه نقــش مهمــی در بهبــود کیفیــت ارایــه 
خدمــات خواهــد داشــت، لــذا بــا در نظــر داشــتن ایــن 
مهــم کــه اســتان کرمــان بعنــوان پهناورتریــن اســتان 
کشــور از جایــگاه ویــژه ای در حــوزه راه و حمــل ونقــل 
جــاده ای برخــوردار اســت و میتوانــد زمینــه مناســبی 
جهــت ورود جوانــان بــه حــوزه راهــداری وحمــل ونقــل 

ــد. ــتان باش ــاده ای اس ج

29 تا 2948 تا 46

عالقمندان به تحصیل در رشته حمل ونقل 
بدون امتحان پذیرش می شوند

به چند نیرو ساده ونیمه ماهرو نصاب حرفه ای 
باابزار جهت کاردر کارگاه ام دی اف نیازمندیم.

آگهی استخدام

۰9۱۳۳9۵2۰۷۵

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای
اداره کل راه و شهرســازی جنــوب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی پروژهــای بــه شــرح ذیــل را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی 

دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه 
تــداکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، 

مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.

فهرست بها براورد )ریال(نوع تضمين )لاير(عنوان شماره 

185/ج9۷/3
تکمیل زیرسازی و ابنیه فنی محور حرمه و 

شریک آباد)تجدید(
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مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

186/ج9۷/3

آسفالت محورهای کهن چراغ، دهنو یار 
احمدی، محمد آباد کتکی شمالی و جنوبی، 

موتور ۲8۷ قطعه 1 و ۲، نازدشت کنت 
آباد، شه بابا، سعید آباد مکثایی و ابنمای 
مظفرآباد شهرستان رودبار جنوب)تجدید(

3،۷89،000،00091،013،444،340

براساس دستورالعمل مناقصه خرید خدمات مشاور به روش تعرفه
تعیین حق الزحمه 

خدمات نظارت 
98/1۲9056 مورخ 

1398/03/18

۲6،346،911،0۷8-نظارت بر تکمیل پروژه احداث پل بهادرآباد18۷/ج9۷/3

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ۱۳98/۰۵/۱۷ می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۳ روز ۱۳98/۰۵/۱۷  تا تاریخ ۱۳98/۰۵/24

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱4 روز سه شنبه تاریخ ۱۳98/۰6/۱2
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 روز چهارشنبه تاریخ ۱۳98/۰6/۱۳

اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت هــای الــف: آدرس: جیرفــت- 
حدفاصــل ســیلو و پلیــس راه، بلــوار ورودی شــهرک صنعتــی شــماره 2 تلفــن: 4۳۳۱۰۵۱6-۰۳4 و ســایت www.jkerman.mrud.ir و پایــگاه ملــی 

)http://iets.mporg.ir( اطــالع رســانی مناقصــات کشــور
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 4۱9۳4-۰2۱ و دفتر ثبت نام 88969۷۳۷ و 8۵۱92۷68

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

نوبت اول
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جلسـه بررسـی و پيگيـری اجرايي شـدن مصوبات 
سـفر روسـای سـازمان های زيـر مجموعـه وزارت 
تعـاون ،كار و رفـاه اجتماعـی با حضـور دكتر تالنگ 
وزارتخانـه- اسـتان های  امـور  مديـركل  معـاون 

نماينـده مـردم شهرسـتان های جيرفـت و عنبرآباد 
در مجلس شـورای اسـالمی- مديـران اداره تعاون 
كار و رفـاه اجتماعی-بهزيسـتی اسـتان- مديريت 
روسـای  و  اجتماعی-فرمانـدار  تاميـن  درمـان- 
جيرفـت  فرمانـداری  محـل  در  شهرسـتان  ادارات 
برگـزار شـد .بـه گـزارش روابـط عمومی بهزیسـتی 
اسـماعیلی  رضـا  جلسـه  ایـن  در  اسـتان کرمـان 
مدیـرکل اداره تعاون کار و رفـاه اجتماعی و رییس 
زیرمجموعـه  دسـتگاه های  هماهنگـی  شـورای 
وزارت در سـخنانی گفـت: مصوبـات سـفر روسـای 
سـازمان های وابسـته وزارتخانـه در حـد اختیـارات 
اسـت. رسـیده  نتیجـه  بـه  و  انجـام  اسـتانی 

اسـماعیلی بـا بیان اینکه مدبران اسـتانی از تمامی 
ظرفیت هـا بـرای اجـرای ایـن مصوبـات اسـتفاده 
مصوبـات  سـایر  اجـرای  بـرای  گفـت:  کرده انـد; 
بایـد در سـطح ملـی اقداماتـی انجـام شـود.یحیی 
کمالی پـور نماینـده مـردم شهرسـتان های جیرفـت 
و عنبرآبـاد در مجلس شـورای اسـالمی با قدردانی 
از همـت و تـالش مدیـران اسـتانی گفـت: در مرور 
مصوبـات مشـخص اسـت مدیـران اسـتانی آنچـه 
در تـوان داشـته اند انجـام داده انـد ولـی بـا توجـه 
سـازمان ها  کـه  اسـت  الزم  اسـتان  شـرایط  بـه 
در  دهند.کمالی پـور  انجـام  اساسـی  اقدامـات 
ادامـه بـه طـرح مصوبـات در حوزه هـای مختلـف 
درمـان   - بهزیسـتی   - اجتماعـی  تامیـن   - کار 
 : داشـت  اظهـار  و  پرداخـت  ای  و حرفـه  فنـی  و 
همـراه  زمینه هـا  همـه  در  بهزیسـتی  مدیـرکل 
و همـکار مـردم و نماینـدگان مـردم بـوده اسـت 
اجتماعـی  اورژانـس  ارتقـاء  امـا مصوباتـی چـون 
جیرفـت- تامیـن نیـروی اورژانـس و اختصـاص 
ماشـین اورژانـس اجتماعـی بـه عنبرآبـاد اجرایـی 
و  تعـاون کار  وزارت  نماینـدگان  بایـد  نشـده کـه 
رفـاه اجتماعـی زمینـه  اجرایـی شـدن  مصوبـات 
زیرمجموعـه  هـای  حـوزه  سـایر  و  حـوزه  ایـن 
صـادق زاده  کنند.عبـاس  فراهـم  را  وزارتخانـه 
مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان کرمـان در ایـن جلسـه 
بهزیسـتی  حـوزه  در  مصوبـه   16 اینکـه  بیـان  بـا 
و  جیرفـت  بـه  سـازمان  رییـس  سـفر  حاصـل 
عنبرآبـاد بـوده اسـت; اظهـار داشـت : بخشـی از 
ایـن مصوبـات اجرایی شـده اسـت و بخـش دیگر 
بـه دلیـل عـدم اختصـاص اعتبـار یـا سـایر دالئـل 
و محدودیـت هـا انجـام نشـده اسـت .صـادق زاده 
بـا اشـاره بـه اینکـه ارتقـاء اورژانـس اجتماعـی از 
سـطح دو بـه یک نیازمند شـاخص هایـی از جمله  
بهزیسـتی  سـازمان  افـزود:  اسـت.وی  جمعیـت 
ارتقـاء  شـاخص ها  ایـن  نبـود  دلیـل  بـه  کشـور 
اورژانـس بـه سـطح یـک را امکان پذیـر نمی دانـد.

راه انـدازی مراکـز  بـرای  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
خدمـات  کامـل  بسـته  ارائـه  و  اعتیـاد  درمـان 
پیشـگیرانه در منطقـه - راه انـدازی مرکـز بیمـاران 
اعصـاب و روان و سـایر مراکـز صدور مجـوز که در 
محـدوده اختیـارات اسـتانی اسـت ; انجـام شـده 
ولـی راه انـدازی ایـن مراکـز نیاز بـه یارانـه دارد که 
باید از سـازمان بهزیسـتی کشـور ابالغ اعتبار شـود.

در  فرمانـداری  تعهـد  اینکـه  بیـان  بـا  ایشـان 
اداره  سـاخت  بـرای  ریـال  10میلیـارد  اختصـاص 
بهزیسـتی جیرفـت انجـام شـده کـه از تعهـد یـک 
 %50 کشـور  بهزیسـتی  سـازمان  ریالـی  میلیـارد 
تحقـق یافتـه و سـاخت اداره در حال انجام اسـت 
کـه امیدواریـم مابقـی تعهـد نیـز اختصـاص یابـد.

مدیـرکل بهزیسـتی در ادامه افزود:  موضوع تامین 
سـازمان  سـطح  در  اجتماعـی  اورژانـس  خـودرو 
پیگیـری شـده اسـت که بـه دلیـل ممنوعیت ورود 
خودروهـای خارجـی هنـوز مذاکره با شـرکت های 
خودروسـازی داخلـی بـه نتیجـه نرسـیده امـا در 
و  بهزیسـتی جیرفـت  تحویـل  دو خـودرو  اسـتان 
خـودرو  دو  اختصـاص  البتـه  شـده کـه  عنبرآبـاد 
همچنـان در تعهـدات سـفر اسـت کـه بـه محـض 
رفـع موانـع و خریـد خودروهـای خریـداری شـده 
طبـق مصوبـه سـهمیه در اختیـار قـرار مـی گیـرد.

وی راه انـدازی مراکـز مشـاوره ژنتیـک در مناطـق 
الزم  را  معلولیت زایـی  تعـدد  دلیـل  بـه  جنوبـی 
دانسـت و افـزود : ضـرورت دائرشـدن ایـن مراکز 
وجـود  درصـورت  اسـت کـه  مهـم  ای  انـدازه  بـه 
هزینه هـای  بهزیسـتی  حتـی  متقاضـی  پزشـکان 
پرداخـت  اسـت  گـران  بسـیار  کـه  را  آمـوزش 
جریـان  در  اینکـه  بیـان  بـا  صـادق زاده  می کنـد. 
سـفر روسـای سـازمان های زیـر مجموعـه وزارت 
تعـاون کار و رفـاه اجتماعی از همه ظرفیت اسـتان 
شـده  اسـتفاده  مصوبـات  شـدن  اجرایـی  بـرای 
اظهـار داشـت: تمـام تـوان و ظرفیـت اسـتان را در 
اختیـار گرفته ایـم کـه البتـه بعضـی از تصمیمـات 
اسـت. اسـتانی  بضاعـت  از  خـارج  اقدامـات  و 

کالس آمــوزش مقدماتــی ایمنــی و آتش نشــانی 
و  آتش نشــانی  حرفــه ای  کارشــناس  نظــر  زیــر 
عملیــات اطفــای حریــق اســتان کرمــان در دانشــگاه 
بــه  شــد.  کهنوج برگــزار  اســالمی واحد  آزاد 
کهنوج بــا  از  آنــا  خبرگــزاری  خبرنــگار  گــزارش 
توجــه بــه بخشــنامه ســازمان مرکــزی دانشــگاه آزاد 
ــی و  ــوارد ایمن ــرای م ــزوم اج ــر ل ــی ب ــالمی مبن اس
پیشــگیری از بــروز حــوادث احتمالــی و باهــدف 
دوره  یــک  کارکنــان،   بیشــتر  هرچــه  آشــنایی 
کالس آمــوزش مقدماتــی ایمنــی و آتش نشــانی 
و  آتش نشــانی  حرفــه ای  کارشــناس  نظــر  زیــر 
عملیــات اطفــای حریــق اســتان کرمــان در دانشــگاه 
دوره  شــد.این  کهنوج برگــزار  اســالمی واحد  آزاد 
آموزشــی کــه بــا حضــور جمعــی از کارکنــان و 
ــورت  ــدا به ص ــد، ابت ــزار ش ــی برگ ــای هیأت علم اعض
تئــوری دربــاره شــناخت انــواع آتــش و عوامــل 
مهــار  راه هــای  پیشــگیری،  اصــول  آن،  ایجــاد 
انــواع آتش ســوزی ها،  شــیوه صحیــح اســتفاده 
از  خاموش کننده هــای دســتی، عملیــات اطفــای 
حریــق و روش جلوگیــری از نشــت گاز آمــوزش 
ــا  ــش فرضی ب ــاد آت ــا ایج ــان ب ــد و در پای داده ش
ــات  ــوع از خاموش کننده هــای دســتی، عملی ــد ن چن
خامــوش کــردن آتــش به صــورت عملــی اجــرا 
کارکنــان  آگاهــی  میــزان  افزایــش  شــد. برای 
دربــاره ایمنــی و آشــنایی بیشــتر بــا حــوادث و 
ــن  ــه چنی ــت ک ــاوت، الزم اس ــوزی های متف آتش س

کارگاه هــا و دوره هایــی برگــزار شــود.

راه اندازی مراکز 
اعصاب و روان نیاز 

به یارانه دارد

اطفای حریق در 
دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد کهنوج

خبر

خبر

باند بین المللی مواد مخدر 
در جنوب کرمان متالشی شد

ورزشکاران قلعه گنج 
صاحب زمین چمن شدند

۱۰ هزار تومان برای تحویل کارت 
سوخت هزینه چیست؟

ســربازان گمنــام امــام زمــان 
)عــج( در جنــوب اســتان کرمان 
بــا رصــد و اشــرافیت اطالعاتــی 
بــر روی یکــی از باندهــای بیــن 
المللــی قاچــاق مســلحانه مــواد مخــدر کــه 
در اســتان هــای هرمــزگان و سیســتان و 
بلوچســتان هــم فعالیــت داشــت، توانســتند 
عملیاتــی  در  )دوشــنبه(  گذشــته  شــب 
پیچیــده، ایــن بانــد را در رودبــار جنــوب 

ــد. ــی کنن متالش
دادســتان عمومــی و انقــالب شهرســتان 
ــگار  ــه خبرن ــار جنــوب روز ســه شــنبه ب رودب
ایرنــا گفــت: در ایــن درگیــری یــک نفــر 
ــر از  ــک نف ــید و ی ــت رس ــه هالک ــرار ب از اش
و  اســلحه  بــه همــراه   نیــز  قاچاقچیــان 

مقــداری مهمــات دســتگیر شــد.

حامــد عمرانــی از کشــف بیــش از  نیــم تــن 
ــف دو  ــاک و توقی ــوع تری ــدر از ن ــواد مخ م
ــرداد. ــات خب ــن عملی دســتگاه خــودرو در ای

و  بیــدار  حضــور  از  تشــکر  ضمــن  وی 
ــان  ــام زم ــام ام ــربازان گمن ــمندانه س هوش
)عــج( در برقــراری امنیــت پایــدار در جنــوب 
اســتان کرمــان گفــت: در نیمه نخســت مرداد 
مــاه ســال جــاری بــا اشــراف اطالعاتــی 
ــد قاچــاق  ــه 6 بان مناســب و حضــور مقتدران
مــواد مخــدر متالشــی و بیــش از یــک تــن و 
۷00 کیلوگــرم تریــاک کشــف و 10 قاچاقچــی 
بــه همــراه هفــت دســتگاه خــودرو کشــف و 

ــط شــد. ضب
ــتان  ــت شهرس ــی از هف ــوب یک ــار جن رودب
ــه 330  ــه در فاصل ــت ک ــان اس ــوب کرم جن
ــرار دارد. ــتان ق ــن اس ــز ای ــری مرک کیلومت

مسـتضعفان  بنیـاد  همـت  بـه 
انقـالب اسـالمی بـه عنـوان معین 
اقتصـادی قلعه گنـج شـهر نمونـه 
اقتصـاد مقاومتی، ورزشـکاران این 
شهرسـتان پس از سـال ها بازی روی زمین های 
خاکـی صاحـب زمیـن چمـن مصنوعـی شـدند. 
و  ورزش  اداره  مدیـر  ایرنـا،   گـزارش  بـه 
زمیـن  از  بازدیـد  در  روز  قلعـه گنـج  جوانـان 
ایـن  شـمس آباد  روسـتای  مصنوعـی  چمـن 
طبق تفاهم نامـه اداره  شهرسـتان گفت: 
ورزش و جوانـان و بنیاد مسـتضعفان در سـال 
1396 مقـرر شـد تعـداد یـازده زمیـن چمـن 
احـداث  قلعه گنـج  روسـتاهای  در  مصنوعـی 
شـود کـه امـروز یکـی از آن هـا بـه بهره بـرداری 
رسـید و مابقـی زمیـن ها تا پایان سـال جاری 

می رسـد. بهره بـرداری  بـه 

عملیـات  افـزود:  حسـینی  محمدحـاج 
چمـن  نصـب  بـرای  زمین هـا  زیرسازی سـایر 
مصنوعـی با همـکاری دهیاری هـا و اداره ورزش 
و جوانـان در حال انجام اسـت و تالش می شـود 
در سـال جاری نصـب و بـه بهـره بـرداری برسـند.

وی بـا بیـان اینکه اعتبار سـاخت زمیـن فوتبال و 
تهیه چمـن مصنوعی این روسـتاها با مشـارکت 
اداره ورزش جوانـان و بنیـاد مسـتضعفان انجـام 
چمـن  زمیـن  احـداث  بـرای  افـزود:  می گیـرد 
حـدود 450  شـمس آباد  روسـتای  مصنوعـی 
اسـت. هزینه شـده  اعتبـار  تومـان  میلیـون 

آمایـش جغرافیایـی اداره ورزش و جوانـان برای 
سـاخت یـازده زمین چمـن مصنوعی بـه گونه ای 
انتخـاب شـده که عـالوه بـر روسـتای مرکـزی، 
بیشتر روسـتاهای همجـوار نیـز بتواننـد از زمیـن 

چمن اسـتفاده کننـد.

ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــفی گف یوس
شــرایط کنونــی کشــور، افزایــش 
ــت. ــار نیس ــرخ ارز دور از انتظ ن

محمدقلــی  نیــوز:  گســترش 
بــا  گفت وگــو  در  اقتصــاددان  یوســفی 
ــوز در  ــری گســترش نی ــگاه خب ــگار پای خبرن
مــورد دامنــه نوســان های اخیــر نــرخ ارز، 
ــرای ارز  ــت ب ــه دول ــه ای ک ــرد: مظن ــار ک اظه
ــی  ــر نرخ ــه نظ ــد ب ــالم می کن ــل و اع تحمی
ــد  ــرخ نمی توان ــن ن ــا ای ــد ام ــول می آی معق
نتیجــه توانمنــدی مقابلــه در برابــر تحریــم  و 
فشــار های اقتصــادی باشد.یوســفی بیــان 
کــرد: تجربــه تلــخ و زیان بــار ارز چهــار هــزار 
ــه زعــم مشــاوران  و دیویســت تومانــی کــه ب
دولــت بــر اســاس محاســبات دقیــق آمــاری 
تهیــه شــده بــود و به وســیله معــاون رییــس 

و  ارزی  بی ثباتــی  شــد،  اعــالم  جمهــور 
ــن موضــوع شکســتی  ــورم را ایجــاد کرد.ای ت
اقتصــادی  تیــم مشــاوران  بــرای  جــدی 
دولــت بــود امــا جهانگیــری پذیــرای اینگونــه 
محاســبات بــه اصطــالح کارشناســی شــده ای 
کــه بــا دنیــای واقعــی فاصلــه داشــت 
ــز  ــتوری هرگ ــاری و دس ــبات آم شد.محاس
ــری  ــر کاالی دیگ ــا ه ــرخ ارز ی ــد ن نمی توان
ــن شــدنی و  ــا تعیی ــد، قیمت ه ــن کن را تعیی
ــن  ــه ای ــود.به گفت ــرل نمی ش ــی کنت تحمیل
از  دولت مــردان  متاســفانه  اقتصــاددان، 
اینگونــه مداخــالت زیــان بــار تجربــه کســب 
و  زیــان  امــر  ایــن  نتیجــه  نمی کننــد  و 
شــوک هایی اســت کــه بــه اقتصــاد و مــردم 
ــن  ــرات ای ــع اث ــرای رف ــت. ب ــده اس وارد ش

ــت. ــاز اس ــادی نی ــال های زی ــوک س ش

مدیـــرکل بهزیســـتی اســـتان کرمـــان بـــا بیـــان 

ـــه در حـــوزه بهزیســـتی حاصـــل ســـفر  اینکـــه 16 مصوب

رییـــس ســـازمان بهزیســـتی کشـــور بـــه شهرســـتان 

ــرد:  ــار کـ ــوده اظهـ ــاد بـ ــت و عنبرآبـ ــای جیرفـ هـ

ـــت و  ـــده اس ـــی ش ـــات اجرای ـــن مصوب ـــی از ای بخش

بخـــش دیگـــر بـــه دلیـــل عـــدم اختصـــاص اعتبـــار 

ــده  ــام نشـ ــا انجـ ــایر دالیـــل و محدودیت هـ ــا سـ یـ

اســـت .

ـــادق  ـــاس ص ـــر، "عب ـــه کوی ـــنا منطق ـــزارش ایس ـــه گ ب

ـــدن  ـــی ش ـــری اجراي ـــی و پيگي ـــه بررس زاده" در جلس

ــر  ــاي زيـ ــازمان هـ ــای سـ ــفر روسـ ــات سـ مصوبـ

مجموعـــه وزارت تعـــاون، كار و رفـــاه اجتماعـــی بـــه 

ـــه  ـــه 16 مصوب ـــان اینک ـــا بی ـــان ب ـــتان کرم ـــوب اس جن

ـــازمان  ـــس س ـــفر رئی ـــل س ـــتی حاص ـــوزه بهزیس در ح

بـــه شهرســـتان هـــای جیرفـــت و عنبرآبـــاد بـــوده 

ــی  ــات اجرایـ ــی از ایـــن مصوبـ ــرد: بخشـ ــار کـ اظهـ

ــدم  ــل عـ ــه دلیـ ــر بـ ــش دیگـ ــت و بخـ ــده اسـ شـ

اختصـــاص اعتبـــار یـــا ســـایر دالیـــل و محدودیـــت 

هـــا انجـــام نشـــده اســـت .

ـــس  ـــاء اورژان ـــه ارتق ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــادق زاده ب ص

ـــاخص  ـــد ش ـــک نیازمن ـــه ی ـــطح دو ب ـــی از س اجتماع

ــزود:  ــد، افـ ــی باشـ ــت مـ ــه  جمعیـ ــی از جملـ هایـ

ســـازمان بهزیســـتی کشـــور بـــه دلیـــل نبـــود ایـــن 

ـــک را  ـــطح ی ـــه س ـــس ب ـــاء اورژان ـــا ارتق ـــاخص ه ش

ـــد. ـــی دان ـــر نم ـــکان پذی ام

ـــاد و  ـــان اعتی ـــز درم ـــدازی مراک ـــه داد: راه ان وی ادام

ـــه،  ـــگیرانه در منطق ـــات پیش ـــل خدم ـــته کام ـــه بس ارائ

ـــایر  ـــاب و روان و س ـــاران اعص ـــز بیم ـــدازی مرک راه ان

مراکـــز صـــدور مجـــوز کـــه در محـــدوده اختیـــارات 

ــدازی  ــی راه انـ ــده ولـ ــام شـ ــت؛ انجـ ــتانی اسـ اسـ

ــد از  ــه بایـ ــه دارد کـ ــه یارانـ ــاز بـ ــز نیـ ــن مراکـ ایـ

ســـازمان بهزیســـتی کشـــور ابـــالغ اعتبـــار شـــود.

ــداری  ــد فرمانـ ــزود: تعهـ ــوول افـ ــام مسـ ــن مقـ ایـ

در اختصـــاص 10میلیـــارد ریـــال بـــرای ســـاخت 

اداره بهزیســـتی جیرفـــت انجـــام شـــده و از تعهـــد 

یـــک میلیـــارد ریالـــی ســـازمان بهزیســـتی کشـــور 

بـــرای ایـــن پـــروژه نیـــز،  50 درصـــد تحقـــق 

ـــه  ـــت ک ـــام اس ـــال انج ـــاخت اداره در ح ـــه و س یافت

ــد. ــاص یابـ ــز اختصـ ــد نیـ ــی تعهـ ــم مابقـ امیدواریـ

مدیـــرکل بهزیســـتی اســـتان کرمـــان بـــا بیـــان 

اورژانـــس  خـــودرو  تامیـــن  موضـــوع  اینکـــه 

پیگیـــری  نیـــز  ســـازمان  ســـطح  در  اجتماعـــی 

شـــده اســـت افـــزود: بـــه دلیـــل ممنوعیـــت ورود 

خودروهـــای خارجـــی هنـــوز مذاکـــره بـــا شـــرکت 

هـــای خودروســـازی داخلـــی بـــه نتیجـــه نرســـیده 

امـــا در اســـتان دو خـــودرو تحویـــل بهزیســـتی 

جیرفـــت و عنبرآبـــاد شـــده کـــه البتـــه اختصـــاص 

ـــه  ـــت ک ـــفر اس ـــدات س ـــان در تعه ـــودرو همچن دو خ

ــای  ــع موانـــع و خریـــد »خودروهـ ــه محـــض رفـ بـ

در  خریـــداری شـــده طبـــق مصوبـــه« ســـهمیه 

ــرد. ــی گیـ ــرار مـ ــار قـ اختیـ

ـــق  ـــک در مناط ـــاوره ژنتی ـــز مش ـــدازی مراک وی راه ان

جنوبـــی بـــه دلیـــل تعـــدد معلولیـــت زایـــی را الزم 

ـــز  ـــن مراک ـــزود : ضـــرورت دائرشـــدن ای دانســـت و اف

بـــه انـــدازه ای مهـــم اســـت کـــه درصـــورت وجـــود 

ـــای  ـــه ه ـــتی هزین ـــی بهزیس ـــی حت ـــکان متقاض پزش

ــت  ــت؛ پرداخـ ــران اسـ ــیار گـ ــه بسـ ــوزش را کـ آمـ

خواهـــد کـــرد.

ــفر  ــان سـ ــه در جریـ ــان اینکـ ــا بیـ ــادق زاده بـ صـ

روســـای ســـازمان هـــای زیـــر مجموعـــه وزارت 

ــت  ــه ظرفیـ ــی از همـ ــاه اجتماعـ ــاون، کار و رفـ تعـ

اســـتان بـــرای اجرایـــی شـــدن مصوبـــات اســـتفاده 

ـــت  ـــوان و ظرفی ـــام ت ـــرد: تم ـــان ک ـــر نش ـــده خاط ش

ـــی  ـــه بعض ـــه البت ـــم ک ـــه ای ـــار گرفت ـــتان را در اختی اس

بضاعـــت  از  خـــارج  اقدامـــات  و  تصمیمـــات  از 

ــتانی اســـت اسـ

ــص  ــت در تخصی ــت: دول ــس گف ــوج در مجل ــده کهن نماین
را  مســیری  بایــد  اساســی  بــه کاالهــای  دولتــی  ارز 
ــرد و  ــری صــورت گی ــه سوءاســتفاده کمت ــد ک طراحــی کن
ایــن وظیفــه اصلــی قــوه مجریــه اســت کــه البتــه در ایــن 

ــت.  ــته اس ــی نداش ــرد مطلوب ــت عملک ــه دول زمین
احمــد حمــزه نماینــده مــردم کهنــوج در مجلــس شــورای 
پارلمانــی  گــروه  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  اســالمی 
خبرگــزاری فــارس، بــا اشــاره بــه تاکیــدات رهبــر معظــم 
ــردم  ــت م ــکالت معیش ــل مش ــر ح ــت ب ــه دول ــالب ب انق
ــه  ــردم موضوعــی اســت ک گفــت: مشــکالت معیشــتی م
امــروز همــگان بــه آن اذعــان دارنــد و جــای تردیــد نــدارد 
کــه ایــن مشــکالت معیشــتی نتیجــه کوتاهــی دســتگاه ها 
ــف قانونی شــان اســت. ــف در انجــام وظای ــوای مختل و ق

ــه بضاعــت و توانایی هــای کشــور  ــا توجــه ب وی افــزود: ب
مــا نبایــد چنیــن شــرایطی متوجــه مــردم باشــد و حتــی 
ــد،  ــور وارد کنن ــه کش ــار را ب ــر فش ــمنان حداکث ــر دش اگ
ــت،  ــه االن هس ــه ای ک ــا این گون ــور م ــاع کش ــد اوض نبای

بخشی از مصوبات سفر رییس سازمان 

بهزیستی کشور به جنوب  بر روی زمین
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کرمـان،  )اسـتان  کهنـوج  ترکیبـی  سـیکل  نیـروگاه 
فروردیـن  در  جیرفـت،   - کهنـوج  جـاده   15 کیلومتـر 
از  یکـی  و  شـده  شـروع  سـاختش  کار   139۲ سـال 
بـا ظرفیـت  ترکیبـی  نـوع سـیکل  از  ایـران  نیروگاه هـای 
مجموعـٔه   ۲ شـامل  کـه  اسـت  مـگاوات   968 تولیـد 
نیروگاهـی بـه نام هـای نیـروگاه سـیکل ترکیبـی کهنـوج 
کـه  اسـت   ۲ کهنـوج  ترکیبـی  سـیکل  نیـروگاه  و  یـک 
اسـت.  مـگاوات   484 نیروگاه هـا  از  یـک  هـر  ظرفیـت 
مگاواتـی   16۲ گازی  واحـد   ۲ شـامل  نیـروگاه  هـر 
مـدل  مگاواتـی   160 بخـار  واحـد   1 و   V94.۲ مـدل 
)سـاخت،   B.O.O طـرح  قالـب  در   1x6.3-16-E30
حـال  در  نیـروگاه  ایـن  اسـت.  مالکیـت(  بهره بـرداری، 
نرسیده اسـت.  بهره بـرداری  بـه  هنـوز  و  اسـت  سـاخت 
سـوخت  و  طبیعـی  گاز  نیـروگاه  ایـن  اصلـی  سـوخت 
بـرق  پسـت  اسـت.  )گازوئیـل(  نفـت گاز  آن  پشـتیبان 
نیـروگاه از نـوع 1.5 کلیـدی و شـامل پسـت ۲30 و 400 
کیلوولـت اسـت. یحیـی زاده رییـس اداره کار شهرسـتان 
تجمـع  کـه  »کاغذوطن«گفت:»کارگرانـی  بـه  کهنـوج 
کردنـد پرسـنل واحـد انتظامـات نیـروگاه شـوباد کهنـوج 
اسـت  ماهتـاب  شـرکت  نیـروگاه  کارفرمـای  و  بودنـد 
تامیـن  شـرکت  یـک  بـه  را  انتظاماتشـان  مجموعـه  کـه 
نمایندگـی  بـه  رهبـد  پـارس  نـام  بـه  انسـانی  نیـروی 
مهنـدس بوربـور واگـذار کرده انـد دونیـروگاه 50 مگاواتی 
انتظامـات  نیـروی  نفـر   ۲۷ مجمـوع  در  هزارمگاواتـی  و 
دارنـد   کـه از این هـا ۲0نفـر در نیـروگاه شـوباد هسـتند 

و طبـق اقداماتـی کـه نیـروگاه انجـام می دهـد بـه دنبـال 
بهینه سـازی نیـروگاه هسـتن، یکـی از ایـن کارهـا نصـب 
دوربین هـای مداربسـته در اطـراف نیـروگاه اسـت ولـی 
نشـده  زده  حرفـی  اخـراج کارگـران  خصـوص  در  هنـوز 
نفرشـان  سـه  و  داده انـد  این هـا  بـه  حکمـی  والبتهیـک 
قـرار بـوده اخـراج شـوند کـه نیـروگاه فقـط یـک نفـر را 
اخـراج کـرده و دونفـر دیگـر را در مابقـی نیـروگاه پخش 
کردنـد تـا بتواننـد ایـن افـراد را سـر کارشـان نگه دارنـد 
هسـتن.  شـیفت  جانشـین  صـورت  بـه  افـراد  ایـن  و 
موظفـی هرکـدام از پرسـنل 19۲سـاعت کار اسـت و اگـر 

بایدطبـق  بدهـد  اینهـا  بـه  اضافـه کار  بخواهـد  کارفرمـا 
ماده هـای 59و60 اقـدام کنـد و اگـر ایـن مـواد را مطالعه 
کارفرمـا  کـه  کـرد  خواهیـد  مالحظـه  را  شـرایط  کنیـد 

اسـت.« اقـدام  دسـت  در  و  داده  قـرار  مدنظـر  را  آن 

جانشین مرخصی؟!
مـا  داد:»یعنـی چـی جانشـین مرخصـی؟  ادامـه  وی 
تبصـره  یـک  نداریـم کارفرمـا  را  چیـزی  چنیـن  اصـال 
نیـز  مـاه  یـک  و  اضافـه کـرده  هـا  ایـن  قـرارداد  بـه 
قـرارداد  تنهـا  نـه  اسـت  تمدیـد کـرده  را  قراردادشـان 
این هـا بلکـه قـرارداد تعـداد زیـادی از پرسـنل نیـز بـه 
همیـن شـکل اسـت و مـدت زمـان قـرارداد نیز دسـت 
کارفـرم و پرسـنل واحـد اسـت، مـدت موقـت اسـت 
و اسـمش رویـش، دونفـری هـم کـه می گوینـد حکـم 
اخـراج دسـت مان داده اند درسـت می گوینـد در ابتدای 
پیگیـری  دادنـد کـه  اینهـا  بـه  حکـم  یـک  مردادمـاه 
کردیـم و سـاعت کاری را در مابقـی شـیفت ها پخـش 
کردنـد کـه بتواننـد این هـا را سـرکار نگهدارنـد در حـال 
حاضـر هـم بقیـه نیروها سـرکار هسـتند و قراردادشـان 
بـا  هـم  صحبت هایـی  اسـت  مـاه  یـک  صـورت  بـه 
همچنیـن  کردیـم  حدادیـان  آقـای  مپنـا  مدیرعامـل 
ایـن  تقـوی کـه  و  ذهبـی  آقـای  نیـروگاه  مدیرعامـل 
افـراد را بـه نحـوی نگه دارنـد در واحـد انتظامـات هـم 
نشـد حداقـل در بخش دیگری از وجودشـان اسـتفاده 
کننـد.«وی در پاسـخ به سـوال خبرنگار»کاغذوطن«که 
و  حقـوق  دریافتـی  از  کارگـران  چـرا  پـس  پرسـید 
وضعیت شـان راضـی نیسـتند و مقابـل تجمـع کرده انـد 
گفت:»هیچ کـس بـا ایـن افـراد قـرارداد دائمـی تنظیم 
نکـرد و اگـر ایـن اتفـاق رخ داده بـود اداره کار حکـم 
بازگشـت بـه کار آنهـا را صـادر می کـرد اما قراردادشـان 
بـه شـکل موقـت اسـت و تاریـخ مشـخصی دارد  یکی 
از شـرایط فسـح قـرارداد اتمـام زمـان قـرارداد اسـت 
وحقوقشـان را اکنـون باالتـر از حداقل هـای قانـون کار 
سـوال  هـم  داد:»مـا  ادامـه  .«وی  می کننـد  دریافـت 
از  باالتـر  و  نشـده اند  اخـراج  وقتـی کـه  چـرا  داریـم 
می گیرنـد  را  حقوق شـان  و  حـق  قانونـی  حداقل هـای 
چـرا اجتمـاع اعتراض آمیـز راه می اندازنـد، البتـه یـک 
داریـم   قبـول  مـا  و  مطـرح کردنـد  را  مسـائل  سـری 
برخـی افـرادی کـه مـا نمی دانیـم  چـه کسـی هسـتند 
و سرپرسـن و مدیرعامـل کارگاه خبـر نـدارد می گوینـد 
مداربسـته  دوربیـن  مـا  چـون  آمـده گفتـه  نفـر  یـک 
نصـب کردیـم بایـد چنـد نفـر از شـما را اخـراج کنیم.«

نیروگاه به دنبال بهینه سازی است
نصـب  بـا  مـا  گفتـه  بوربـور  اضافـه کرد:»آقـای  وی  
نیـروگاه  بهینه سـازی  دنبـال  بسـته  مـدار  دوبین هـای 
هسـتیم مـا هـم نمی توانیـم جلـوی آنهـا را بگیریم اگر 

بدهـد مـن می توانـم  اداره کار حقـوق  زیرحداقل هـای 
رود کنـم و حتـی اگـر کارگـری دائمـی را اخـراج کـرده 
دفـاع کنـم   و  پیـدا کـرده  ورود  نیـز می تواننـد  باشـند 
اضافـه کار  موظفی شـان  از  بیشـتر  این هـا  وقتـی  امـا 

نماینده مردم کهنوج در مجلس با مدیرعامل ماهتاب رایزنی کرده و قرار شده تا هیچ کدام از پرسنل نیروگاه کهنوج اخراج نشوند

کارگران نیروگاه شوباد اخراج نمی شوند

نیروگاه کهنوج مدتی اسـت که خبرسـاز شـده، چندی پیش شـاهد انتشـار حکم اخراج یکی از پرسـنل این 
نیـروگاه در فضـای مجـازی بودیـم و برخـی عنوان کردنـد بومی ها اخـراج می شـوند، دوروز پیـش دوباره 
چندنفـر دیگر از پرسـنل حفاظت ایـن نیروگاه با عنوان اینکه اخراج و بیکار شـده اندمقابل فرمانداری کهنوج 
تجمـع اعتراض آمیـز کردند، مسـووالن نیـروگاه اخراج را تکذیب کردنـد؛ رییـس اداره کار هم می گوید فقط 
یک نفر اخراج شـده و بقیه مشـغول به کار هسـتند،اما انـگار  با نصب دوربیـن در نیروگاه های تحت تملک 
شـرکت ماهتبا قرار اسـت پرسـنل حفاظت تعدیل شـوند ولی دکتر حمـزه نماینده مـردم کهنج در مجلس 

رایزنـی کـرده تا هیچ کدام از پرسـنل نیروگاه کهنوج اخراج نشـوند.

پنـج  نماینـده  دفتـر  رییـس  نارویـی  نـادر 
اسـالمی  شـورای  مجلـس  در  جنوبـی  شهرسـتان 
به»کاغذوطن«گفت:»طـی تمـاس تلفنـی کـه روز 
بـا آقـای حدادیـان   گذشـته جنـاب دکتـر حمـزه 
مدیرعامل شـرکت ماهتاب داشـتند آقای حدادیان 
عنـوان کـرده که در حال حاضـر در همه نیروگاه هایی 
کـه در کشـور داریـم دوربیـن مداربسـته  نصـب 
می کنیـم و ترجیحا از تعداد نیروهـای حفاظتی مان 
کـم می کنیم.حدادیـان تاکید کـرده در کهنـوج این 
اتفـاق نمی افتـد و مـن پیگیـری می کنـم و اجـازه 
نمی دهیـم ایـن اتفـاق بیفتـد، از نیـروگاه کهنـوج 
اطالعـی نـدارم امـا اجازه نمی دهم کسـی از پرسـنل 

نیـروگاه کهنـوج اخـراج شـود.«

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن
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روزنامه های دیروز

آگهی فقدان سند مالکیت
از طـرف ورثـه  بـه وکالـت  اینکـه خانـم فاطمـه کاظمـی  بـه  احترامـا نظـر 
مرحوم سـید اسـماعیل/ حسـینی نسـب لنگری فرزند سـید محمد شـماره 
شناسـنامه 956۲ تاریـخ تولـد 136۷/06/۲3 صـادره از کرمان دارای شـماره 
ملـی ۲993993۷39 مالـک ششـدانگ پـالک 139۷۷ فرعـی از 3968 اصلـی بخـش ۲ 
کرمـان موضـوع سـند مالکیـت اصلـی بشـماره چاپـی 913۷9۲ سـری ج سـال 91 کـه در 
صفحـه 554 دفتـر امـالک جلـد 19۲ ذیـل شـماره 55355 صادر و تسـلیم گردیـده ضمن 
تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی تصدیـق امضـا شـده مدعی اسـت سـند مالکیـت پالک 
مزبـور بعلـت فـوت همسـر مفقـود و درخواسـت سـند مالکیـت المثنی نمـوده لذا باسـتناد 
اصـالح تبصـره یـک اصالحـی مـاده 1۲0 آئیـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت در 
تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت به 
ملـک فـوق الذکـر بـا وجـود سـند مالکیت نـزد خود می باشـد ظـرف مـدت ده روز پس از 
انتشـار آگهـی بـه اداره ثبـت شهرسـتان کرمـان مراجعه و اعتـراض خود را ضمـن ارائه اصل 
سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم نماینـد در غیـر ایـن صـورت پـس از مـدت مذکور 

نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی اقـدام خواهد شـد.
تاریخ انتشار: 1398/05/16

رونوشت: ستاد اجرایی فرمان امام
محمد مهدی زاده-رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان/ م الف: ۷۰4

آگهی حصر وراثت 
احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقديمـی خواهـان حجـت 
توضيـح  وراثـت  حصـر  خواسـته  بـه  مختـار  فرزنـد  بهـادر 
بـه شـي ملـي  بهـادر فرزنـد حجـت  داده شـادروان زهـرا 
536060۷505در تاریـخ 03-04-98در اثـر حـوادث ترافیکـی فـوت نمـوده و 
وراث حیـن فـوت وی عبارتنـد از 1- حجـت بهـادر فرزنـد محتـار بـه ش ملی 
303148۷133 پـدر متوفـی ۲-فاطمـه اكبری مهني فرزند احمد به ش ملي 
5369۷۲854۲مـادر منوفـي لـذا مراتـب یک نوبـت در روزنامه هـای کثیر اال 
انتشـار محلی اگهي میشـود چنانچه کسـی اعتراضی دارد یا وصیت نامه ایاز 
متوفی  فرد اشـخاصی باشـد یک ماه از نشـر آگهی به دادگاه تقدیم دارد واال 

گواهـی صـادر خواهد شـد .
شورای حل اختالف شماره -حسین کوهستانی-م الف -6۷۳

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سیرجان 

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
رسـمی سـند  فاقـد  سـاختمانهای 

.آگهـی موضـوع مـاده 3 قانون و ماده 13 آئیـن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و سـاختمانهای فاقد سند رسمی 

برابـر رای شـماره 13986031901۲000808 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه 
ثبت ملک سـیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهین خراسـانی فرزند 
محمدحسـن بشـماره شناسـنامه 551 صادره از سـیرجان در یک باب خانه به مسـاحت 
999/60مترمربـع پـالک 1900 اصلـی واقـع در ده یـادگار بخـش 36 کرمـان خریـداری از 
مالـک رسـمی آقـای ابراهیم دهیـادگاری و خانـم بانوجانی ده یـادگاری محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود 
در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور و 

عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/05/1- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/16

محمد آرمان پور – رئیس ثبت اسناد و امالک/ م الف:۳۱۳

آگهی حصر وراثت
احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهـان مجیـد 
بامـری داد فرزنـد--- بـه خواسـته حصروراثـت توضیـح 
داده شـادروان بجـار بامـری فرزندبهـرام  بـه شـماره  ملـی 
359093018۷در تاریـخ  98/04/19 دربافـق فـوت نمـوده ووارث حیـن فـوق 

عبارتنـد از : 
ت  ت  5360۲163۲8و  ملـی  ش  بـه  بجـار  فرزنـد  راد  بامـری  مجیـد 

                   13۷5 /0۷ /۲۷
 حمید بامری راد فرزند بجار به ش ملی53603145۷5و ت ت 80/05/10

ت  ت  ملـی5360۲5006۲  ش  بـه  بجـار  فرزنـد  بامـری  امیـد 
) متوفـی  پسـر  13۷8/01/1۷)فرزنـدان 

لیال بامری فرزند بجار به ش ملی5360401338و ت ت 138۲/04/۲8
ت  ت  ملـی53604984۷1و  ش  بـه  بجـار  فرزنـد  راد  بامـری  معصومـه 

) متوفـی  دختـر  1386/0۷/۲۲)فرزنـدان 
لـذا مراتـب یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه 
کسـی اعتـراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزد اشـخاص باشـد یـک ماه از 

نشـر آگهـی به دادگاه تقدیـم دارد واال گواهی صادر خواهد شـد 
 رئیس شوراحل اختالف شماره دو  –بهروز عربی –م الف :6۷۱

آگهی حصر وراثت 
دارای شناسـنامه 366بـه شـرح  فرزنـد حسـن  یـاری  قلعـه گنـج -سـکینه 
داده  توضیـح   98-5-15 9809983888100330مـورخ  شـماره  دادخواسـت 
شـادروان مصیـب سـاالری نـژاد مظفـر آبـادی شناسـنامه 3150100۲۲4 در تاریخ 
18-۲-98شـهر قلعـه گنـج  فـوت شـده و وراثت منحصـر حين الفـوت وی عبارتند اعبارتسـت از 
:1-سـکینه یاری فرزند حسـن بـه ش ملی 6069443349مـادر متوفی ۲-خیر النسـا آزادی پور 

فرزنـد فیـروز بـه شـماره ملـی 3150430488-همسـر متوفـی 
لنـا مراتـب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشـار محلی اگهی می شـود چنانچه کسـی اعتراض 
دارد یا و صیت نامه ای از متوفی نزد اشـخاصی باند ظرف مدت یک ماه از نشـر آگهی به شـورای 
حـل اختـالف تقدیـم دارد واالگواهی صادر خواهد شـد و هر وصیتنامه ای جز رسـمی و سـری که 

بعد از این موعد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط می باشـد .
شورای حل اختالف قلعه گنج

آگهی حصر وراثت
احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهان مجید بامـری داد 
فرزنـد--- بـه خواسـته حصروراثت توضیح داده شـادروان خیر بی بی 
بامـری فرزند ولی به شـماره  ملـی 539984333در تاریخ  98/04/19 

دربافـق فوت نمـوده ووارث حین فـوق عبارتند از :
مجید بامری راد فرزند بجار به ش ملی 5360۲163۲8و ت ت 13۷5/0۷/۲۷                   

 حمید بامری راد فرزند بجار به ش ملی53603145۷5و ت ت 80/05/10
امیـد بامری فرزنـد بجار به ش ملـی5360۲5006۲ ت ت 13۷8/01/1۷)فرزندان پسـر 

متوفی (
لیال بامری فرزند بجار به ش ملی5360401338و ت ت 138۲/04/۲8

ت  ت  ملـی53604984۷1و  ش  بـه  بجـار  فرزنـد  راد  بامـری  معصومـه 
) متوفـی  دختـر  1386/0۷/۲۲)فرزنـدان 

مهـری ملـک بامـری شـاکرفرزند خیـر محمـد بـه ش ملـی 3581165181و ت ت 
) 1318/04/0۷)مادرمتوفـی 

ولـی بامـری فرزند حاتم بـه ش ملـی 35908۲4581و ت ت130۷/08/30)پدر متوفی 
)

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیـر االنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه کسـی 
اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ازمتوفـی نزد اشـخاص باشـد یک مـاه از نشـر آگهی به 

دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهد شـد 
 رئیس شوراحل اختالفشماره دو  –بهروز عربی –م الف :6۷2

کیومرث لطفی سرپرست تعاون 
روستایی جنوب کرمان شد 

برانتصــاب   مبنــی  خبــری  گذشــته  روز 
رئیــس  عنــوان  بــه  لطفــی  کیومــرث 
ســازمان تعــاون روســتائی جنــوب کرمــان  

ــید. ــوش رس ــه گ ب
کاغــذ وطــن در خصــوص صحــت و ســقم 

ــا کیومــرث لطفــی گفتگــو کــرد  . خبــر ب
وی ایــن خبــر را تاییــد و عنــوان کــرد 
ــمت   ــه س ــی ام   ب ــل باطن ــم می ــی رغ عل
روســتایی  تعــاون  ســازمان  سرپرســتی 

جنــوب کرمــان     انتخــاب شــده ام.
ایــن  حکــم طــی مراســمی بــا حضــور 
تعــاون  ســازمان  حراســت  کل   مدیــر 
ــد . ــالغ گردی ــه وی اب ــور ب ــتایی کش روس

پیــش از ایــن فــرود ســاالری ریاســت 
ــدار  ــوب کرمــان عه ــن ســازمان را در جن ای
ریاســت  لطفــی  کیومــرث  و  بــود  دار  
جنــوب  در  را  ســازمان  ایــن  حراســت 

کرمــان بــه عهــده داشــت.

ین
بنز

صاد
اقت

کاوش در قلعـه منوجـان منجر به کشـف ادوار مختلف در 
ایـن منطقـه شـد. همچنین سـفالی خـاص که بـه روش 
محلـی تولیـد می شـده، پیدا شـد. بـه گـزارش ایلنـا، نادر 
علیداد سـلیمانی )باسـتان شـناس و مدیر پـروژه مرمت، 
احیـا و سـاماندهی قلعـه منوجـان( بـا اشـاره بـه منابـع 
تاریخـی مورخیـن و جغرافـی نویسـانی کـه از منوجـان 
بـه عنـوان شـهری در جنـوب کرمـان و در مـرز هرمـزگان 
یـاد کرده انـد، گفـت: ایـن شـهر بـر سـر راه هرمـز قدیـم و 
جیرفـت قـرار داشـت و منزلگاهـی بیـن این مناطـق بود. 
بـه لحاظ موقعیت جغرافیایی منوجان، بسـیار پررونق بود 
و سـرمایه های متعـدد و باغـات و محصـوالت کشـاورزی 
در ایـن منطقـه وجـود داشـت که در سـده چهـارم و بعد از 
آن بیـش از گذشـته رونق یافـت.او ادامـه داد: در منوجان 
قلعـه ای وجـوددارد کـه سال هاسـت کار مرمـت آن درحال 
انجـام اسـت امـا بودجـه اختصـاص یافته به مرمـت این 
قلعه بسـیار جزئی بود تا آنکه باالخره حدود 18 ماه اسـت 
کـه کار جدیدی درخصوص مطالعه و مرمت قلعه منوجان 
بـا حمایـت مالـی معیـن اقتصـادی شهرسـتان منوجـان 
صـورت می گیرد.اواخـر سـال 96 کار تحقیقـات بـا خـاک 
برداری و پیگردی آغاز شـد و کاوش های باستان شناسـی 
نیـز همزمـان صورت گرفت. نتایج باستان شناسـی نشـان 
از آن دارد که در ادوار مختلف اسـتقرار در این منطقه وجود 
داشـت و منزلگاه سـر راهی نبود بلکه به لحاظ کشـاورزی 
قدیمی تریـن  بـود.  پررونـق  و  آبـاد  بسـیار  صنعتـی  و 
گونه هـای سـفال کـه در قلعه منوجان پیدا شـده بـه دوره 
ساسـانیان و پیـش از اسـالم بـاز می گردد ولـی مهم ترین 
دوره هـای اسـتقرار در ایـن منطقه به سـده های 4 هجری 
آن  از  زیبایـی  بسـیار  لعابـدار  سـفال های  می رسـد کـه 
دوره پیـدا کرده ایـم. از دوره ایلخانیـان و صفـوی و قاجـار 
نیـز سـفال های لعابـدار پیـدا کرده ایم.بـه گفته او، بیشـتر 
سـفال های پیدا شـده شکسـته هسـتند و فقط در حدود 

40 سـفال سـالم در ایـن منطقه پیدا شـده اسـت.

کشف سفال خاص 
در قلعه منوجان

خبر

۱۰ هزار تومان برای تحویل کارت 
سوخت هزینه چیست؟

پیگیر کارت بنزین
از پست باشید 

بهای جهانی طال
 صعودی شد

و  ارزی  بی ثباتــی  شــد،  اعــالم  جمهــور 
ــن موضــوع شکســتی  ــورم را ایجــاد کرد.ای ت
اقتصــادی  تیــم مشــاوران  بــرای  جــدی 
دولــت بــود امــا جهانگیــری پذیــرای اینگونــه 
محاســبات بــه اصطــالح کارشناســی شــده ای 
کــه بــا دنیــای واقعــی فاصلــه داشــت 
ــز  ــتوری هرگ ــاری و دس ــبات آم شد.محاس
ــری  ــر کاالی دیگ ــا ه ــرخ ارز ی ــد ن نمی توان
ــن شــدنی و  ــا تعیی ــد، قیمت ه ــن کن را تعیی
ــن  ــه ای ــود.به گفت ــرل نمی ش ــی کنت تحمیل
از  دولت مــردان  متاســفانه  اقتصــاددان، 
اینگونــه مداخــالت زیــان بــار تجربــه کســب 
و  زیــان  امــر  ایــن  نتیجــه  نمی کننــد  و 
شــوک هایی اســت کــه بــه اقتصــاد و مــردم 
ــن  ــرات ای ــع اث ــرای رف ــت. ب ــده اس وارد ش

ــت. ــاز اس ــادی نی ــال های زی ــوک س ش

ــه ای جدیــد شــرکت  در اطالعی
فرآورده هــای  پخــش  ملــی 
نفتــی ایــران نحــوه ثبت نــام، 
رمــز  بازیابــی  و  اســتفاده 
کارت هــای هوشــمند ســوخت را اعــالم کــرد.

بــه گــزارش ســالم نو، افــرادی کــه در ســامانه 
ــد و کارت  ــرده ان ــام ک ــت ن ــراه ثب ــت هم دول
ســوخت آن هــا در باجه هــای معطلــه پســت 
اســت، می تواننــد بــا در دســت داشــتن کارت 
ــه  ــر پســتی مراجع ــه یکــی از دفات خــودرو ب
و کارت ســوخت خــود را پیگیــری کننــد. 
ایــن اطالعیــه می افزایــد؛ شــرکت پســت 
جمهــوری اســالمی ایــران بــه هنــگام دریافت 
ــغ 10  ــرخ مصــوب مبل ــر ن کارت ســوخت براب
ــان دریافــت خواهــد  هــزار تومــان از متقاضی
ــه کارت ســوخت  ــن کســانی ک ــرد. همچنی ک

ندارنــد و تاکنــون نیــز درخواســت صــدور 
بــا  می تواننــد  نکرده انــد؛  ســوخت  کارت 
ــس +10 درخواســت  ــز پلی ــه مراک ــه ب مراجع
ــت درخواســت کارت  کارت ســوخت کنند.جه
ــی  ــل قانون ــا وکی ــودرو ی ــک خ ــوخت مال س
متقاضــی بایــد بــا در دســت داشــتن مــدارک 
ــه  هویتــی مالــک خــودرو و وســیله نقلیــه ب
مراکــز پلیــس+10 مراجعــه کنــد. در ایــن 
بــرای  مالــک  مــدارک هویتــی  اطالعیــه 
درخواســت المثنــی کارت هوشــمند ســوخت 
ــدارک  ــی از م ــی یک ــخاص حقیق ــرای اش ب
شناســایی معتبــر مالــک وســیله نقلیــه 
شــامل اصــل شناســنامه یــا کارت ملــی 
ــخاص  ــرای اش ــه وب ــا گذرنام ــمند و ی هوش
ــا  حقوقــی معرفی نامــه رســمی از ســازمان ی

ــت.  ــده اس ــالم ش ــه اع ــرکت مربوط ش

ــه گــزارش رویتــرز، بهــای هــر  ب
اونــس طــال امــروز )دوشــنبه( با 
در مقایســه بــا آخریــن معامالت 
صــورت گرفتــه در روز گذشــته 
بــا 1.5 درصــد افزایــش بــه  یــک هــزار 46۲  
ــال 6  ــی ط ــید.بهای جهان ــنت رس دالر و 40 س
ــک  ــه ی ــار ب ــرای نخســتین ب ــش ب ســال پی
ــر  ــود کرد.ب ــزار و 464 دالر و 60 ســنت صع ه
اســاس ایــن گــزارش، بهــای هــر اونــس طــال 
ــنبه در  ــروز دوش ــز ام ــکا نی ــای آمری در بازاره
مقایســه بــا آخریــن معامــالت صــورت گرفتــه 
بــا 1.۲ درصــد افزایــش بــه یــک هــزار و 4۷4 
ــری  ــید.گزارش های خب ــنت رس دالر و 30 س
نشــان مــی دهد تقاضــا بــرای ســرمایه گذاری 
ــه  ــش یافت ــی افزای ــز زرد در حال ــازار فل در ب
ــان واشــنگتن  ــگ تجــاری می ــه جن اســت ک

ــه  ــن ب ــدن چی ــم ش ــبب مته ــه س ــن ب و پک
ــرده  ــدا ک ــدت پی ــوان ش ــرخ ی ــتکاری ن دس
اســت.وزارت خزانــه داری آمریــکا روز دوشــنبه 
اعــالم کــرد کــه بــرای نخســتین بــار از ســال 
ــه ایــن نتیجــه رســیده کــه چیــن در  1994 ب
حــال دســتکاری ارزش یــوان اســت و اینکــه 
ــت  ــن رقاب ــری از ای ــرای جلوگی ــنگتن ب واش
ناعادالنــه بــا صنــدوق بیــن المللــی پــول 
همــکاری الزم را انجــام خواهــد داد.اقــدام 
ــه  ــرد ک ــی گی ــورت م ــس از آن ص ــکا پ آمری
چیــن بــه تالفــی تصمیــم ترامــپ مبنــی بــر 
وضــع تعرفــه 10 درصــدی علیــه 300 میلیــارد 
ــار در طــی  ــن ب ــرای اولی ــی، ب دالر کاالی چین
بیــش از یــک دهــه گذشــته اجــازه داده کــه 
ارزش پــول ملــی اش بــه پاییــن تــر از یــک 

ــم دالر برســد. هفت

روزنامه پیام ما
خبر داد: معاون حقوقی رییس جمهور گفته: حضور زنان ورزشگاه ها منع 

قانونی ندارند.

روزنامه حدیث کرمان
خبر داد: اطلس جرایم امنیتی استان تهیه می شود.

ــص  ــت در تخصی ــت: دول ــس گف ــوج در مجل ــده کهن نماین
را  مســیری  بایــد  اساســی  بــه کاالهــای  دولتــی  ارز 
ــرد و  ــری صــورت گی ــه سوءاســتفاده کمت ــد ک طراحــی کن
ایــن وظیفــه اصلــی قــوه مجریــه اســت کــه البتــه در ایــن 

ــت.  ــته اس ــی نداش ــرد مطلوب ــت عملک ــه دول زمین
احمــد حمــزه نماینــده مــردم کهنــوج در مجلــس شــورای 
پارلمانــی  گــروه  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  اســالمی 
خبرگــزاری فــارس، بــا اشــاره بــه تاکیــدات رهبــر معظــم 
ــردم  ــت م ــکالت معیش ــل مش ــر ح ــت ب ــه دول ــالب ب انق
ــه  ــردم موضوعــی اســت ک گفــت: مشــکالت معیشــتی م
امــروز همــگان بــه آن اذعــان دارنــد و جــای تردیــد نــدارد 
کــه ایــن مشــکالت معیشــتی نتیجــه کوتاهــی دســتگاه ها 
ــف قانونی شــان اســت. ــف در انجــام وظای ــوای مختل و ق

ــه بضاعــت و توانایی هــای کشــور  ــا توجــه ب وی افــزود: ب
مــا نبایــد چنیــن شــرایطی متوجــه مــردم باشــد و حتــی 
ــد،  ــور وارد کنن ــه کش ــار را ب ــر فش ــمنان حداکث ــر دش اگ
ــت،  ــه االن هس ــه ای ک ــا این گون ــور م ــاع کش ــد اوض نبای

باشــد.نماینده مــردم کهنــوج در مجلــس شــورای اســالمی 
ــا یــک دســتگاه  ــه نیســت کــه تنه ــار داشــت: این گون اظه
ــام  ــد و در انج ــده باش ــتباه ش ــب اش ــوه مرتک ــک ق در ی
وظایفــش کوتاهــی کــرده باشــد کــه ایــن شــرایط را بــرای 
ــر ســه  ــه دســتگاه هایی در ه ــم زده باشــد، بلک ــردم رق م
ــن شــده  ــه نتیجــه کار ای ــی داشــته اند ک ــوه کوتاهی های ق
ــه  ــت ک ــه گانه اس ــوای س ــن ق ــی بی ــایه هماهنگ و در س

ــد. ــق آم ــکالت فائ ــر مش ــوان ب می ت
حمــزه خاطرنشــان کــرد: دولــت در تخصیــص ارز دولتــی 
بــه کاالهــای اساســی بایــد مســیری را طراحــی کنــد 
ــا  ــد و ی ــا نباش ــن کار ی ــتفاده از ای ــن سوءاس ــه کمتری ک
ــه  ــوه مجری ــی ق ــه اصل ــن وظیف ــد و ای ــل برس ــه حداق ب
اســت کــه البتــه در ایــن زمینــه دولــت عملکــرد مطلوبــی 
نداشــته و دولــت نتوانســته مســیر درســتی را بــرای 
ــد کار واردات کاالی  ــر رون ــد و ب ــی کن ــور طراح ــن منظ ای
ــه  ــب، ب ــزود: خ ــد.وی اف ــته باش ــارت داش ــی نظ اساس
ــص ارز  ــرای تخصی ــرض مســیر اشــتباه طراحی شــده ب ف
ــا دســتگاه های  ــه کاالی اساســی باعــث فســاد شــد. م ب
ــوند  ــل ش ــه وارد عم ــد بالفاصل ــه بای ــم ک ــی را داری نظارت
ــه درســتی  ــه اش را ب ــه وظیف ــوه مجری ــد ق ــی دیدن و وقت
ــه ســرعت وارد عمــل  ــد ب ــه بای ــوه قضائی ــداد، ق انجــام ن
شــده و مجرمــان را مجــازات کنــد و به گونــه ای عمــل 

ــرار نشــود. ــر تک ــه مفاســد دیگ ــن گون ــه ای ــد ک کن
نماینــده مــردم کهنــوج در مجلــس شــورای اســالمی 
ــی  ــه ارز دولت ــانی ک ــامی کس ــت اس ــت: لیس ــار داش اظه
دریافــت کردنــد تــا کاالهــای اساســی را وارد کننــد در 
اختیــار ســازمان بازرســی و قــوه قضائیــه قــرار دارد، 

ــازات  ــه مج ــد و ب ــتگیر نمی کنن ــراد را دس ــن اف ــرا ای چ
نمی رســانند تــا جلــوی تکــرار ایــن مفاســد گرفتــه شــود.

ــی  ــم وقت ــد ه ــل بع ــرد: در مراح ــان ک ــزه خاطرنش حم
بعضی هــا ببیننــد یــک عــده ارز دولتــی را گرفتنــد و 
کاالیــی را هــم وارد نکردنــد و بــا آنهــا برخــورد جــدی ای 
ــه  ــک دهــم آنچــه ک ــی ی ــا حت ــت و ی هــم صــورت نگرف
در بــازار آزاد بــه عنــوان ســود بــه دســت آورده انــد، 
بــه عنــوان جریمــه از آنهــا گرفتــه می شــود، بیشــتر 
بــه ســمت ایــن عمــل خــالف می رونــد.وی افــزود: 
اقتصــادی  مفســدان  بــرای  جریمه هــا  و  مجازات هــا 
ــه  ــا لطم ــی آنه ــه زندگ ــه ب ــد ک ــه ای باش ــه گون ــد ب بای
ــد و  ــه می زنن ــردم لطم ــی م ــه زندگ ــه ب ــرا ک ــد؛ چ بزن
ــه زندگی شــان  ــدازه ای کــه ب ــه ان ــد ب حجــم مجــازات بای
در  مــردم کهنــوج  باشــد.نماینده  بــاال  بزنــد  صدمــه 
مجلــس شــورای اســالمی در پایــان گفــت: عملکــرد 
ــف  ــردم ضعی ــت م ــا معیش ــاط ب ــم در ارتب ــس ه مجل
بــوده و در حــوزه قانون گــذاری و نظــارت، نماینــدگان 
ــتند.  ــردم نداش ــت م ــث معیش ــه بح ــی ب ــم ورود خوب ه
کار  ابتــدای  همــان  در  می توانســت  هــم  مجلــس 
ــارد  ــت 14 میلی ــی بناس ــود و وقت ــل ش ــریعا وارد عم س
ــی  ــن کاالی اساس ــرای تامی ــور ب ــی در کش دالر ارز دولت
و  می بــود  حســاس تر  بایــد  مجلــس  شــود،  توزیــع 
بیشــتر موضــوع را تعقیــب می کــرد کــه ایــن ارز بــه 
چــه کســانی داده می شــود و اگــر مفســده ای در کار 
ــن کار  ــوی ای ــی جل ــای دوفوریت ــا طرح ه ــود دارد ب وج
ــم در  ــا ه ــد و م ــل نش ــه عم ــه این گون ــت ک را می گرف

مجلــس ایــن کار را نکردیــم.

دولت در تخصیص ارز به کاالی اساسی 

سوءاستفاده ها را به حداقل برساند

سراسری

استانی

بدهـد مـن می توانـم  اداره کار حقـوق  زیرحداقل هـای 
رود کنـم و حتـی اگـر کارگـری دائمـی را اخـراج کـرده 
دفـاع کنـم   و  پیـدا کـرده  ورود  نیـز می تواننـد  باشـند 
اضافـه کار  موظفی شـان  از  بیشـتر  این هـا  وقتـی  امـا 

دریافـت می کننـد مـن بـه چـه صـورت بـه اینهـا گیـر 
بدهـم تخلـف قانونـی کـه انجـام نداده انـد مـن رییس 
اداره کار بـروم بگویـم آقـای رییـس کارگاه چـرا حـق 
اینهـا را ضایـع کردیـد، مـن از مهندس تقـوی و بوربور و 

مداربسـته  دوربین هـای  نصـب  بعـد  اینکـه  ...بابـت 
می خواهنـد نیروهـا را تعدیـل کننـد سـوال کـردم گفتند 
مـا چنیـن حرفـی نگفتـه و نامـه ای نیـز نزدیـم حتـی 
بحشـنامه ای بـا ایـن مضمـون نیز صـادر نکردیم شـاید 

بـه دیگر نیروگاه ها فرسـتاده باشـیم اما بـه کهنوج نه.«

حق کارفرما است در بخش های تخصصی 
نیروی غیربومی استخدام البته اولویت با 
بومی هاست اما در برخی از رشته ها نیروی 

بومی نداریم
وی تاکیـد کـرد:»از مجموع ۲۷نفر نیروهـای انتظامات 
۲0نفرشـان بومـی هسـتند البتـه نیـروگاه یـک واحـد 
خصوصـی اسـت و ما اداره کاری هـا پیگیـری می کنیم  
حداکثـر از نیروهـای بومـی اسـتفاده کنند امـا اولویت 
در  امـا  بگذارنـد  بومـی   نیروهـای  از  اسـتفاده  بـر  را 
بعضـی از رشـته های تخصصـی نیـروی بومـی وجـود 
نـدارد چنـدروز قبـل نیروگاه بـه یک جوشـکار حرفه ای 
نیـاز داشـت و در منطقـه  آرگـن  بـا تخصـص جـوش 
مـان ایـن تخصـص را نداریـم و اگـر هـم داریـم بـه 
نیـروگاه نمی آینـد زیـرا بـه صـورت آزاد ماهـی ده تـا 
پانـزده میلیـون تومـان درآمد دارنـد و برایشـان صرفه 
اقتصـادی نـدارد بـا حقوقـی بسـیار کمتـر از ایـن در 
نیـروگاه مشـغول بـه کار شـوند و اینجـا حـق قانونـی 
اسـتفاده کنـد.« غیربومـی  نیـروی  از  اسـت  کارفرمـا 

با پیگیری های دکتر حمزه پرسنل نیروگاه 
کهنوج اخراج نمی شوند

پنـج  نماینـده  دفتـر  رییـس  نارویـی  نـادر 
اسـالمی  شـورای  مجلـس  در  جنوبـی  شهرسـتان 
روز  کـه  تلفنـی  تمـاس  به»کاغذوطن«گفت:»طـی 
حدادیـان   آقـای  بـا  حمـزه  دکتـر  جنـاب  گذشـته 
آقـای  داشـتند  ماهتـاب  شـرکت  مدیرعامـل 
در  حاضـر  حـال  در  کـه  کـرده  عنـوان  حدادیـان 
دوربیـن  داریـم  کشـور  در  کـه  نیروگاه هایـی  همـه 
تعـداد  از  ترجیحـا  و  می کنیـم  نصـب  مداربسـته  
می کنیم.«نارویـی  کـم  حفاظتی مـان  نیروهـای 
ایـن  کهنـوج  در  کـرده  تاکیـد  داد:»حدادیـان  ادامـه 
اجـازه  و  می کنـم  پیگیـری  مـن  و  نمی افتـد  اتفـاق 
کهنـوج  نیـروگاه  از  بیفتـد،  اتفـاق  ایـن  نمی دهیـم 
اطالعـی نـدارم امـا اجـازه نمی دهـم کسـی از پرسـنل 
افزود:»البتـه  شـود.«نارویی  اخـراج  نیـروگاه کهنـوج 
مشـکل  ایـن  هسـتند کـه  پیگیـر  حمـزه  دکتـر  آقـای 
هرچـه زودتـر حـل شـود و کسـی از کار بیکار نشـود.«

هدف بنگاه های اقتصادی خصوصی سود است. 
بسیاری از تغییرات در ساختارهای دولتی نیز 
به منظور کاهش هزینه ها انجام می گیرد. این 

دو هدف در نهادهای خصوصی و دولتی الجرم 
محتاج نگاهی دوباره به وضعیت نیروهای 

مشغول به کار است. در بسیاری از موارد مدیران 
ارشد تصمیم به کاهش هزینه های مربوط به 
نیروهای شاغل کرده و اصطالحا به »تعدیل 
نیرو« روی می آورند. این گزارش نگاهی به 

وضعیت قوانین در اوضاع و احوالی که مدیران 
چنین موضوعی را تصویب می کنند خواهد 
انداخت.تعدیل نیرو در یک نگاه غیرعلمی 
و غیررسمی، به معنای خاتمه کار بخشی از 

نیروی انسانی فعال در یک شرکت با اهدافی 
نظیر کاهش هزینه ها، تغییر شیوه های کاری، 
خصوصی سازی، باال بردن راندمان کاری و یا 
حذف بخش های اضافی یک سازمان تلقی 

می شود.فرقی نمی کند که دلیل چیست وقتی 
شرکتی تصمیم به تعدیل نیروی انسانی خود 

می گیرد، مجبور است برخی از نیرو های با تجربه 
و آموزش دیده خود را برکنار کرده و یا با نیروهای 

جدید جایگزین کنند.

نماینده مردم کهنوج در مجلس با مدیرعامل ماهتاب رایزنی کرده و قرار شده تا هیچ کدام از پرسنل نیروگاه کهنوج اخراج نشوند

کارگران نیروگاه شوباد اخراج نمی شوند



روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی استان کرمان
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره 10، نبش شرقی ۲
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: 09131488684     43۲13684-85- 034
تلفنخانه کرمان: 034-3۲48۷4۷۷

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

ایمیل سازمان آگهی ها: 
kaghazevatan.adv@gmail.com 

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی

تحریریه: الهام پی َپر
گرافیک: فاطمه خواجویی

صفحه آرایی: ندا صفاریان  

روابط عمومی: شیوا کرمی
عکس: یاسر خدیشی

جامعه:  راضیه زنگی آبادی
توزیع: اصغر صانعی

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست . 

550 پیاپــی  شــماره  ســوم     ســال       1398 مــرداد   16 چهارشــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

سامانه ی پیامکی: 10003432117834  نمابر: 021-89776547

آوای محلی           

ِای  َسرِ  ُروِتِن  تو  آه    َاکَشوم
ِمَنت ای خاِطرِ َبدخواه  َاکَشوم

توِی کَنعاِن خیالِت موِن    کور
َصد امید ای َنَفِس چاه  َاکَشوم

تا ِگرونیت َاکَهه َور  َچِک    مو
انتظارِ  َخَبر ای    راه  اکشوم

باُرم ای ِدلپوَنک وَدرد و َشگُن
تا َخراِبت َنَبهوم خواه  َاکَشوم

پاِنِگ چاِدن  ِدل ُسهته ِی  ُشو
تا َبُیم َدست َا َسرِ ماه َاکَشوم

تا َسُرم َور  َسرِ الَحد     ِبَلِگه
َنَفس ای َبهرِ تو والاله َاکَشوم

شاعر : مهدی جاللی

گُِل  بی  رُو  رضایی  بُو  ِبِل مو
َلگی ِمث تیرِ ُسرخی َسر  ِدِل مو
گَموُنم  تا  ِبیه  حاُلم     بُپرِسه

َتموِمن َهم ِسه ُو َهفت ُو ِچِل مو

شاعر :  سعیده فیروزی

کُهُتنی ُخمره ای ُو کُنگوِن َسرخال اخوره 
َاَچروِنه ِچش ُو َیه َدم َبِش َیه سال اخوره
ِمحَنتی کَفِته َچِک خاطُرم ای نیِدِل  َحک

َبس ِکه لیَخن "َسر گاچوِک دُلم گال اخوره"

شاعر :  مهدی جاللی

وجود 51 درصد واحد تولیدی نیمه فعال 
در استان کرمان

معـاون امور صنایع سـازمان صمت 
تجـارت  و  معـدن  صنعـت، 
اسـتان کرمـان بـه وضعیت 
واحدهـای تولیـدی اسـتان 
نیـز اشـاره و افـزود: اکنون یـک هـزار و ۲00 واحد در 
حـال کار در اسـتان داریـم کـه نزدیـک بـه 49 درصد 
آنهـا فعـال و مابقـی نیمـه فعـال هسـتند. کـه بـا 
ظرفیـت کامـل کار نمی کنند که عمده ترین مشـکل 
ایـن واحدهـا، منابع مالی خرید مواد اولیه و مسـاله 

دیگـر بازار اسـت.
بــه گــزارش ایســنا منطقــه کویــر، امیــن غفــاری نژاد 
15 مردادمــاه در دیــدار رییــس و معاونــان ســازمان 
صنعــت، معــدن و تجــارت بــا نماینــده ولــی فقیــه 
ــت و  ــه صنع ــبت هفت ــه مناس ــان ب ــتان کرم در اس
معــدن اظهــار کــرد: در اســتان نزدیــک بــه یــک هزار 
و 500 پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی صــادر شــده که 
در پایــش ســال قبــل مشــخص شــد حــدود 300 

مــورد از ایــن واحدهــا بــه دالیــل مختلف در 10 ســال 
گذشــته تعطیــل شــده انــد.

ــتان  ــدی اس ــای تولی ــت واحده ــه وضعی وی ب
ــزار و ۲00  ــک ه ــون ی ــزود: اکن ــاره و اف ــز اش نی
واحــد در حــال کار در اســتان داریــم کــه نزدیــک 
بــه 49 درصــد آنهــا فعــال و مابقــی نیمــه فعــال 
ــد  ــی کنن ــل کار نم ــت کام ــا ظرفی ــه ب ــتند ک هس
کــه عمــده تریــن مشــکل ایــن واحدهــا، منابــع 
مالــی خریــد مــواد اولیــه و مســاله دیگــر بــازار 

اســت.
ــدن و  ــت، مع ــع ســازمان صنع ــور صنای ــاون ام مع
تجــارت اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه دو درصــد از 
واحدهــای فعــال و نیمــه فعــال اســتان نیــز در حال 
تعطیل شــدن هســتند، گفــت: دلیل عــدم موفقیت 
در بــازار ایــن اســت کــه محصــوالت تولیــدی کیفیت 
مطلــوب را بــرای رقابــت بــا محصــوالت خارجــی و 

کاالی مشــابه تولیــد داخــل ندارنــد.
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انعقاد تفاهم نامه سه جانبه در راستای صیانت از نیروی کار
راه و 

شهرسازی
از  صیانـت  و  سـالمت  راسـتای  در 
بیـن  نیـروی کارتفاهـم سـه جانبـه 
ادارات کل راه و شهرسـازی و تعـاون، 
کار و رفـاه اجتماعـی، و سـازمان نظام 

مهندسـی سـاختمان اسـتان کرمـان منعقـد شـد.
ارتباطـات و اطـالع رسـانی اداره کل راه و  بـه گـزارش اداره 
بلـوردی گفـت:  محمدمهـدی  اسـتان کرمـان،  شهرسـازی 
افزایش ایمنی در کارگاه های ساختمانی از مهم ترین اهداف 
انعقـاد این تفاهم نامه اسـت کـه از طریق برگـزاری دوره های 
آموزشـی مهارتـی و ارتقـاء دانـش نظری مهندسـان مجری و 
ناظـر محقـق خواهد شـد. مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان 
کرمـان ایجـاد سـامانه برای دسترسـی مالـکان و مجریان به 
افـراد ذی صالح صنعت ایمنی سـاختمان، همـکاری در تولید 
و تکثیـر مواد آموزشـی و تهیـه کاربرگ برای شناسـایی کارگاه 
های سـاختمانی با ریسـک باال را از جمله تعهدات مشـترک 
امضاکننـدگان تفاهـم نامه عنوان کـرد.وی  مدت اجـرای این 
تفاهـم نامـه را 3 سـال اعالم کـرد و افزود: در صـورت نیاز این 

مـدت تمدید خواهد شـد. 
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رییس سازمان صمت استان کرمان خبر داد:

انتقال 4500 میلیارد تومان از 
حساب های شرکت مس به استان

ــش  ــت: بخ ــان گف ــتان کرم ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س ریی
کوچکــی از گــردش مالــی شــرکت هــای بــزرگ بــه اســتان انتقــال یافتــه بــه 
ــال  ــال و س ــوع امس ــران در مجم ــس ای ــع م ــی صنای ــرکت مل ــه ش ــوری ک ط
ــتان  ــه اس ــود را ب ــای خ ــاب ه ــان از حس ــارد توم ــزار و 500 میلی ــل 4 ه قب
ــای  ــه واحده ــتری ب ــک بیش ــز کم ــاله نی ــن مس ــه ای ــت ک ــرده اس ــل ک منتق

ــرد ــد ک ــتان خواه ــدی اس تولی
بــه گــزارش ایســنا منطقــه کویــر، مهــدی حســینی نــژاد 15 مردادمــاه در دیــدار 
ــت و  ــه صنع ــبت هفت ــه مناس ــان ب ــتان کرم ــه در اس ــی فقی ــده ول ــا نماین ب
ــار کــرد: واحدهــای تولیــدی شــرایط ســختی در جنــگ اقتصــادی  معــدن اظه
ــاز  ــورد نی ــهیالت م ــد تس ــا در تولی ــش ه ــن چال ــزرگ تری ــی از ب ــد و یک دارن
ــال  ــع دنب ــن مناب ــه تامی ــی در کشــور در زمین ــزود: سیاســت کالن اســت.وی اف
مــی شــود و علــی رغــم اینکــه قانــون داریــم بانــک هــا 40 درصــد از تســهیالت 
را بــه تولیــد اختصــاص بدهنــد، امــا در ســال هــای قبــل ایــن اعتبــار از ســوی 
ــکالت  ــه مش ــل ک ــال قب ــت و در س ــص یاف ــد تخصی ــا 31 درص ــا تنه ــک ه بان
ــد اختصــاص داده شــده کــه رقــم  ــه تولی ــود، ۲۷ درصــد تســهیالت ب شــدید ب

ــی اســت. ــل توجه کاهشــی قاب
حســینی نــژاد تصریــح کــرد: امســال تبصــره 18 را بــرای واحدهــای تولیــدی 
ــن  ــالغ نشــده و ای ــاه از ســال اب ــا گذشــت بیــش از 4 م ــوز ب ــه هن ــم ک داری
ــازار  ــاز ب ــدات موردنی ــن تولی ــر ای ــوی دیگ ــت و از س ــرده اس ــخت ک کار را س
اســت و در تامیــن نیــاز بــازار دچــار چالــش هســتیم و وقتــی تقاضــا بــاال و 
عرضــه کــم باشــد، شــرایط کنونــی بــه وجــود مــی آیــد کــه موجــب نارضایتــی 
ــکالت را در  ــی از مش ــم برخ ــی کنی ــالش م ــرد: ت ــان ک ــت.وی بی ــده اس ش
ــد  ــر مــی توانن ــل مــس و گل گه ــم و واحدهــای بزرگــی مث اســتان حــل کنی
در اســتفاده از واحدهــای تولیــدی کوچــک اســتان همــکاری کننــد و از 
طریــق شــورای معــادن بــا ایــن روش ۲00 واحــد را جلــو بردیــم و 35 مــورد 

ــی شــده اســت. عملیات

معـــاون عمرانـــی فرمانـــدار بافـــت گفـــت: 
طـــرح هـــادی بـــرای 60 روســـتای فاقـــد 
ـــا  ـــان ت ـــون توم ـــار ۷10 میلی ـــا اعتب ـــاری ب دهی
ســـه مـــاه آینـــده در ایـــن شهرســـتان اجـــرا 

. د می شـــو
بـــه گـــزارش خبرنـــگار گـــروه اســـتان های 
کرمـــان،  از  جـــوان  خبرنـــگاران  باشـــگاه 
منصـــور شـــهابی نـــژاد، معـــاون عمرانـــی 
ـــی  ـــه بازآفرین ـــروز در جلس ـــت ام ـــدار باف فرمان
نشـــینی  حاشـــیه  و  فرســـوده  بافت هـــای 
گفـــت: بـــر طبـــق بخشـــنامه موقوفـــات بایـــد 
عـــوارض  دهیاری هـــا  و  شـــهرداری ها  بـــه 
بدهنـــد و از ظرفیـــت معافیت هـــای عـــوارض 
شـــهری بـــرای مددجویـــان کمیتـــه امـــداد و 

ــود. ــتفاده شـ ــتی اسـ بهزیسـ

ـــرمایه  ـــذب س ـــرای ج ـــی ب ـــت: کارگروه وی گف
ـــتایی  ـــازل روس ـــازی من ـــاوم س ـــازی و مق بهس
تشـــکیل شـــود، طـــرح هـــادی بـــرای 60 
روســـتای فاقـــد دهیـــاری بـــا اعتبـــار ۷10 
ـــام  ـــده انج ـــاه آین ـــه م ـــا س ـــان ت ـــون توم میلی

. د می شـــو
در ادامـــه جلســـه محمـــد عـــزت آبـــادی، 
شهرســـازی  و  مســـکن  اداره  رییـــس 
شهرســـتان بافـــت گفـــت: پنـــج محـــل در 
شـــهر بافـــت بـــرای بازآفرینـــی مشـــخص 
ـــوان  ـــه عن ـــا را ب ـــی آن ه ـــه یک ـــت ک ـــده اس ش
ــاده رو  ــت و پیـ ــام مرمـ ــرای انجـ ــوت بـ پایلـ

ســـازی معرفـــی کـــرد.
ـــهردار  ـــیبانی ش ـــه ش ـــه جلس ـــن در ادام همچنی
اینکـــه  بـــه  توجـــه  بـــا  بزنجـــان گفـــت: 

مســـئوالن اســـتان گفتنـــد کـــه بازآفرینـــی 
ــر  ــزار نفـ ــر از ۲0 هـ ــهر های کمتـ ــت شـ جمعیـ
ــهر  ــامل شـ ــی شـ ــود بازآفرینـ ــام نمی شـ انجـ
ـــون  ـــه در قان ـــی ک ـــود در صورت ـــان نمی ش بزنج
اســـمی از جمعیـــت شـــهر بـــرای بازآفرینـــی 

نبـــرده اســـت.
بهنـــام ســـالجقه رییـــس بنیـــاد مســـکن 
ـــد  ـــه 55 درص ـــان اینک ـــا بی ـــت ب ـــتان باف شهرس
منـــازل مســـکونی روســـتایی مقـــاوم اســـت 
در ادامـــه جلســـه گفـــت: ۲00 هـــزار ســـاخت 
و ســـاز جدیـــد بـــرای بهســـازی و مقـــاوم 
ـــه 15  ـــت ک ـــده اس ـــده ش ـــور دی ـــازی در کش س
ـــت و  ـــان اس ـــتان کرم ـــهمیه اس ـــد س ـــزار واح ه
از 100 ســـهمیه اولیـــه شهرســـتان تـــا االن ۲0 

نفـــر بـــه بانـــک معرفـــی شـــده انـــد.

اجرای طرح هادی برای ۶۰ روستا در بافت

حکم قضایی در انتظار مراکز متخلف پزشکی
مدیرگروه سالمت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان: برای مراکز  پزشکی خصوصی 

که زباله های عفونی را امحا نمی کنند مجبور به اقدام قضایی شدیم

ــان  ــهر کرم ــورای ش ــه در ش ــود ک ــب ب ــنبه ش یکش
اعــالم شــد: دانشــگاه علــوم پزشــکی و ســازمان 
بیمارســتان های  تاییــد کردنــد کــه  محیط زیســت 
مشــکلی  عفونــی   زباله هــای  لحــاظ  از  کرمــان 
بهداشــتی،  مراکــز  بعضــی  زبالــه  امــا،  ندارنــد. 
ــا  ــوز امح ــی هن ــای خصوص ــا و کلینیک ه درمانگاه ه

. ند نمی شــو
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  بــه ســراغ  رو  ایــن  از 
کرمــان رفتیــم. مدیرگــروه ســالمت محیــط دانشــگاه 
ــح داد:  ــا توضی ــه م ــرد و ب ــد ک ــوع را تایی ــن موض ای
بخش هــای دولتــی و بیمارســتان ها دارای حجــم 
ــه دســتگاه مخصــوص  ــد ک ــه بودن ــد زبال ــاالی تولی ب
ــال  ــد و در ح ــرده ان ــه ک ــی را تهی ــه عفون ــا زبال امح
حاضــر ایــن مراکــز هیــچ مشــکلی ندارنــد، امــا 
مطــب ،  ماننــد  خصوصــی  مراکــز  در  وضعیــت 
دندانپزشــکی هــا و جراحــی محــدود متفــاوت اســت. 
ــت  ــروه امنی ــته در کارگ ــال گذش ــاله در س ــن مس ای
دســتور  طبــق  و  شــد  مطــرح  غذایــی  ســالمت 
اســتاندار و مصوبــه ایجــاد شــده، قــرار شــد تــا 
ــا متولی گــری  ــان ســال 9۷، بخــش خصوصــی ب پای
ســازمان نظــام پزشــکی و همچنیــن بــه کمــک 
ــد، پــس از آن چندیــن  مــا، ایــن مشــکل را حــل کن
جلســه هــم بــا نظــام پزشــکی در ایــن رابطــه برگــزار 
شــد، امــا متاســفانه بــا وجــود برنامــه عملیاتــی کــه 
ــه ای  ــه نتیج ــاله ب ــن مس ــم ای ــاز ه ــم ب ــه دادی ارائ

ــید. نرس
ــت  ــه مهل ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــه داد: ب ــزاری ادام گل
ــه  ــا اخطاری ــرای آن ه ــده، ب ــام ش ــز تم ــن مراک ای
ــان اخطــار هــم  ــه زم ــی ک ارســال شــده اســت، زمان

11 و دادگســتری  بــه کمیســیون مــاده  ســربیاید 
ــه  ــا ب ــتادن آن ه ــل فرس ــوند. دلی ــی ش ــتاده م فرس
ــی از اعضــا  ــه یک ــن اســت ک ــاده 11 ای کمیســیون م

ــت.  ــکی اس ــام پزش ــس نظ ــیون ریی ــن کمیس ای
ــا 30  گلــزاری تاکیــد کــرد: هفتــه آینــده حــدود ۲0 ت
مرکــز بــرای اعمــال قانــون بــه دادگســتری فرســتاده 
می شــوند، مــا بــرای ایــن مراکــز خیلــی صبــر 
ــد  ــل نکردن ــود عم ــد خ ــه تعه ــون ب ــی چ ــم ول کردی

ــدیم.  ــی ش ــدام قضای ــه اق ــور ب مجب
الزم اســت بدانیــد قــرار اســت شــورای شــهر بــا 
حضــور اســتاندار و نظــام پزشــکی جلســه ای برگــزار 
ــن مشــکل را حــل  ــی ای ــد از راه قانون ــا بتوانن ــد ت کن

ــد. کنن
بــه گفتــه مدیرگــروه ســالمت محیــط دانشــگاه علــوم 
ــی  ــز خصوص ــه در مراک ــد زبال ــان: تولی ــکی کرم پزش

ــه  ــزان زبال ــاال نیســت، می ــا ب ــد دندانپزشــکی ه مانن
ــی  ــز خصوص ــد، مراک ــن باش ــا 5 ت ــر 4 ت ــی اگ عفون
ــع  بیــن 800 کیلوگــرم تــا یــک تــن اســت. درواق
ــی در بیمارســتان هــای  ــه هــای عفون 85درصــد زبال
بــزرگ تولیــد مــی شــود کــه خوشــبختانه امحــا مــی 
ــی در  ــز خصوص ــه مراک ــا زبال ــکل امح ــوند. مش ش
شــهرهای دیگــر اســتان حــل شــده، فقــط کرمــان و 
ــه ایــن موضــوع  ــد نســبت ب دو شهرســتان دیگــر بای

ــد.  ــدام کنن اق
ــه  ــد، ب ــی زنن ــک م ــی کََل ــز خصوص ــفانه مراک متاس
پاکت هــای  در  را  عفونــی  زباله هــای  طــوری کــه 
مشــکی در محیطــی دورتــر از مرکــز خــود قــرار 
ــه  ــم ب ــهرداری و ه ــر ش ــه کارگ ــم ب ــه ه ــد ک می دهن

ــد.  ــی زنن ــیب م ــردم آس م
تواننــد  مــی  پزشــکان  ســاختمان های  از  بعضــی 
دســتگاه های کوچــک امحــا زبالــه را بــه ایــن منظــور 

ــد.  ــه کنن تهی
ــا رییــس نظــام  ــا ب اگرچــه کرمــان نــو ســعی کــرد ت

پزشــکی تمــاس بگیــرد امــا موفــق نشــد.

مرتبط با گزارش
بــه گــزارش ایرنــا بــر اســاس آمــار ســازمان بهداشــت 
جهانــی بیــش از 40 درصــد پســماندهای بیمارســتانی 
ــان  ــر در جه ــون نف ــی هســتند و ســاالنه 6 میلی عفون
ــماندها  ــن پس ــح ای ــت صحی ــود مدیری ــل نب ــه دلی ب

جــان خــود را از دســت مــی دهنــد. 
بهداشــت  وزارت  پیــش  ســال  چنــد  از  گرچــه 
و  بــی خطرســازی  بــه  را موظــف  بیمارســتان ها 
ــی  ــی و غیرعفون ــای عفون ــه ه ــزای زبال ــع مج دف
از مبــدا كــرده، امــا برخــی كارشناســان مدعــی 
هســتند ایــن اقــدام در همــه مراكــز درمانــی انجــام 

ــود.  ــی ش نم
را  بیمارســتانی  پســماندهای  درصــد   15 حــدود 
كــه  می دهــد  تشــكیل  عفونــی  پســماندهای 
جــزو پســماندهای ویــژه محســوب می شــوند و 
بیمــاری زا، قابــل اشــتعال،  پســماندهای عفونــی 

هســتند.  خورندگــی  قابلیــت  دارای  و  ســمی 
براســاس مصوبــه ســال 1383 مجلــس شــورای 
و  عفونــی  بیمارســتانی،  هــای  زبالــه  اســالمی، 
تهدیــد  جامعــه  ســالمت  بــرای  كــه  شــیمیایی 
ــن ســازی و تحــت  ــد ایم ــی شــود، بای محســوب م

شــرایطی خــاص دفــع شــوند. 

رنا
 ای

س:
عک

بــه ســراغ دانشــگاه علــوم پزشــکی 
کرمــان رفتیــم. مدیرگــروه ســالمت 
محیــط دانشــگاه ایــن موضــوع را تاییــد 
کــرد و بــه مــا توضیــح داد: بخش هــای 
دولتــی و بیمارســتان ها دارای حجــم 
بــاالی تولیــد زبالــه بودنــد کــه دســتگاه 
مخصــوص امحــا زبالــه عفونــی را تهیــه 
کــرده انــد و در حــال حاضــر ایــن مراکــز 
ــت  ــا وضعی ــد، ام ــکلی ندارن ــچ مش هی
ــب ،  ــد مط ــی مانن ــزی خصوص در مراک
دندانپزشــکی هــا و جراحــی محــدود 

ــت.  ــاوت اس متف

سرپرســت اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع 
ــاره  ــا اش ــان ب ــتان کرم ــگری اس ــتی و گردش دس
ــی  ــی ط ــگر خارج ــزار گردش ــج ه ــد پن ــه بازدی ب
ــت:  ــار داش ــوت اظه ــان ل ــته از بیاب ــال گذش س
مــی تــوان مســیرهای گردشــگری جدیــدی را 
ــت  ــر ثب ــک اث ــی ی ــای حفاظت ــت معیاره ــا رعای ب
از  جهانــی بــرای بازدیــد عالقه منــدان بیشــتر 
قســمت هــای مختلــف ایــن اثــر جهانــی فراهــم 

ــرد. ــف ک و تعری

ــدار  ــی در دی ــدون فعال ــا، فری ــزارش ایرن ــه گ ب
اســتان کرمــان  طبیعــی  منابــع  مدیــرکل  بــا 
ــان  ــت از بیاب ــرای حفاظ ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــت  ــی ثب ــر طبیع ــتین اث ــوان نخس ــه عن ــوت ب ل
جهانــی ایــران بایــد تابــع قوانیــن و مقــررات 
ــد  ــی توان ــگری م ــزود: گردش ــیم اف ــط باش مرتب
بــا مطالعــه، برنامــه ریــزی و اطــالع رســانی 
ــب عرصــه هــای طبیعــی  ــع از تخری مناســب مان

ــد. ــه باش ــک منطق در ی

وی در ادامــه گفــت: در ســال گذشــته بیــش از 5 
هــزار گردشــگر خارجــی از محــدوده بیابــان لــوت 
ــان از  ــن نش ــد و ای ــد کردن ــان بازدی ــتان کرم اس

امنیــت پایــدار در ایــن منطقــه اســت.
فرهنگی،صنایــع  میــراث  کل  اداره  سرپرســت 
ــد  ــا تاکی ــان ب ــتان کرم ــگری اس ــتی و گردش دس
ــه ســرمایه  ــر واگــذاری عرصــه هــای طبیعــی ب ب
ایجــاد  حــوزه گردشــگری گفــت:  در  گــذاران 
اکوکمــپ هــا و پــارک هــای جنگلــی مــی تواننــد 

زمینــه را بــرای حضــور گردشــگران در عرصــه 
نزدیــک  آینــده  در  آورد کــه  فراهــم  طبیعــی 
فضــای مطلوبــی را بــرای گردشــگران فراهــم 

ــد. کن
هــای  عرصــه  واگــذاری  خواســتار   فعالــی 
ــگری  ــوزه گردش ــذاران ح ــرمایه گ ــه س ــی ب طبیع
نزدیــک  آینــده  در  خاطرنشــان کــرد:  و  شــد 
بســته هــای ســرمایه گــذاری گردشــگری اســتان 

کرمــان تهیــه و تدویــن خواهــد شــد.

مسیرهای جدید گردشگری در اثر ثبت جهانی بیابان لوت تعریف می شود

راضیه زنگی آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن


