
یک هزار و 200 میلیون تن خرما در کشور تولید می شود، از این میزان تنها 256 هزار تن صادر شده است

رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب:

همایش سنگرسازان بی سنگر
در جنوب کرمان برگزار شد

واکنش تند نماینده مجلس
به حذف یارانه نیازمندان

حسرت صادرات 
بر دل خرماداران

رییس اداره کار کهنوج:

نیروگاه شوباد به دنبال ایجاد تنش 
در منطقه است

دادستان جیرفت خبر داد:

کشف هزارکیلوگرم ژله فاسد 
از یک قنادی در جیرفت
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قلیان میوه ای دلیل افزایش سرطان
معاون بهداشتی علوم پزشکی کرمان: قلیان یکی از دالیل 

افزایش سرطان در جامعه است
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 مهــر   2 سه شــنبه         580 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 

3

و2

گفت وگو 

و تطهیر کلمات
محمود اسعدی
یادداشت مهمان

"آییـن  زمـان کـه  از همـان  "گفـت وگـو"؛ 
و  رسـوم  کـه  حـاال  تـا  نبـود  درویشـی" 
سـخت،  اسـت؛ کژتـاب،  متمدنانـه  آداب، 
دور از دسـترس و معضـل آدم هـا، گـروه 
و  فالسـفه  حتـی  و  ادیـان  جوامـع،  هـا، 

اسـت. بـوده  روشـنفکران 
هـا"  "سـخن  باهـم  هـا  انسـان  ورنـه 
داشـتند. اینکـه مـی گویند انسـان، حیوان 
ناطـق اسـت از همـان سـنخ حـرف هـای 
فیلسـوفانه اسـت کـه "واگویـه ای" بیـش 
خویـش  و  خـود  جـز  مخاطبـی  و  نبـوده 
نداشـته اسـت. تازه این سـخن در زمان و 
زمـان هـای گفته شـده که صـوت و تصویر 
و کالم و حـروف بیـش از همه در صورت و 
چهـره آدم هـا نقـش میبسـته اسـت تا آن 
هـا بـا واژه هـا درآمیزنـد شـاید "مکالمـه 
ای" شـکل گیـرد. امـا دریـغ از "مفاهمـه" 
بـه معنـی اخـص آن کـه سرچشـمه حیات 

و گوهـر جـان آدمـی اسـت.
امـا امـروز و اکنون افسـوس از "گفت وگو" 
کـه هرچـه هسـت "گفـت" اسـت و صـوت 
و حـروف متقاطـع کـه هرکس چـون ترانه 
مـی کنـد. حـاال کـه  زمزمـه  نامـوزون  ای 
"تابسـتان" مـی رود و پاییـز می آید شـاید 
وقـت آن باشـد نه تمـام کلمـات جهان، که 
چنـد واژه مهـم و اساسـی و بـه ظاهر قابل 
فهـم را پیـش چشـم بگذاریـم. بـه آنها زل 
بزنیـم و بـه معنـی و مفهـوم آن فکـر کنیم 
و ببینیـم ایـن کلمـات –باهرزبانـی- چـه 
معنـی مـی دهند؟ مـن دیروز کنـار درخت 

بلنـدی همیـن کار را کردم:
تصمیـم  عشـق.  عدالـت،  صلـح،  آزادی، 
بشـورم.با  را  هـا  آن  تـک  تـک  گرفتـم 
دسـت نـه ماشـین لباسشـویی. بعـد روی 
تـا در طـول مـاه هـای  پهـن کنـم  بنـدی 
پاییـز، بادهـا از هرسـمت و سـو بـوزد و در 
زمسـتان هـم بـرف سـنگینی –انشـاءهللا- 
هـر  حـروف  هـای  سـلول  تمـام  و  ببـارد 
بـاران  بهـار؛  در  و  را منجمـد کنـد  "کلمـه" 
–سیآلسـا- بیایـد تا شـاید غبـار "معنی" از 
ایـن واژه هـای زیبـا و جذاب –کـه عصاره 
هـر گفـت وگویـی اسـت- زدوده شـود و 
شـفاف و زالل، جان و روانمان را بیاسـاید.

"آبـروی  "شستشـو"،   بـا  دارم  امیـد 
اینکـه  شـرط  بـه  آیـد  مـی  بـاز  کلمـات" 
کسـی یـا کسـانی حداقل ایـن چندکلمه را 
از روی بنـد درخـت نچینند به گمـان اینکه 
میـوه انـد و رسـیده انـد و بایـد خـورده و 
و  "انجمـن"  و  "نهـاد"  در  بـر سـر  و  بـرده 
هـا  آن  بـه  شـوند.  آویختـه  "سـازمانی" 
کـه چنیـن آرزویـی در سـر و سـودایی در 
بـه  توصیـه مـی کنـم حداقـل  دارنـد  دل 
ایـن "کلمـات" رحـم کنیـد: آزادی، صلـح، 
عدالـت، عشـق. شـاید ضرورتـی نداشـته 
باشـد ایـن واژه هـا را در نهادها و سـازمان 
هایتـان بـه بنـد بکشـید. مـن خـود تمـام 
آنهـا را روی بنـد درختـی، کنار دریـا، میان 

ام... آویختـه  جنـگل 

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب

۵۰ درصد محصول طالی سبز کرمان امسال از بین رفت
رئیـس خانه کشـاورز شهرسـتان بهرمـان با اشـاره به اینکه 
صندوق بیمه کشـاورزی، خسـارت سـال گذشـته باغـداران 
پسـته را به طـور کامـل پرداخـت نکـرده اسـت، گفـت: 50 
درصـد محصـول طالی سـبز کرمـان امسـال از بیـن رفت.

محمدرضـا صفریـان با اشـاره بـه وضعیت باغداران پسـته 
اسـتان کرمان، اظهار داشـت: سال گذشـته محصول پسته 
هیچ گونـه سـودی بـرای باغداران نداشـت و صنـدوق بیمه 
کشـاورزی خسارت کشـاورزان را که 98 درصد بود را تاکنون 
به طـور کامـل پرداخـت نکـرده و طبـق قـرارداد می بایسـت 
بـرای هـر هکتار 8 میلیون و سـیصد هزار تومـان بپردازد که 
ایـن مبلـغ به 2 میلیـون و 500 هـزار تومـان کاهش یافت.

صفریـان با اشـاره بـه اینکه بـرای پرداخت بیمه کشـاورزان 
در  متعـددی  جلسـات  اسـتان کرمـان  پسـته  باغـداران 
اسـتان و تهـران با مسـئوالن مربوطـه برگزار کردیـم، افزود: 
متأسـفانه با برگزاری این جلسـات مسـئوالن تاکنون هیچ 

اقدامـی در خصـوص پرداخت کامل بیمه کشـاورزان انجام 
ندادنـد و همچنـان پیگیر این مطالبات از سـوی مسـئوالن 

وزارت جهاد کشـاورزی هسـتیم.

50 درصد باغات پسته از بین رفت
میـزان  بـه  ادامـه  در  بهرمـان  کشـاورز  خانـه  رئیـس 
خسـارت های وارده بـه محصول پسـته امسـال در اسـتان 
کرمـان اشـاره کـرد و گفـت: بـا توجـه بـه کم آبـی اسـتان و 
بارندگی هـای اوایـل امسـال درختان بسـیار پسـته بسـیار 
پربـار شـدند ولـی متأسـفانه بـا گرمـای بـاالی 50 درجـه 
بیشـتر پسـته ها پوک یا خشـک شـدند و درمجموع نیمی 

از محصـول امسـال از بیـن رفـت.
وی در ادامـه بـه مشـکالت کم آبی اسـتان و ای سـی باالی 
آب در بخش کشـاورزی اشـاره کرد، افزود: متأسفانه منابع  
آبـی موجود برای درختان مناسـب نیسـت که موجب عدم 

مرغوبیت و خشـک شـدن محصول پسـته شده است.

تجار پسته باعث متضرر شدن کشاورزان طالی سبز
صفریـان اضافه کـرد: تجاری که صادرکننده پسـته به دیگر 

کشـورها هسـتند با خریـد ارزان این محصول از کشـاورز و 
گران صادر کردن باعث متضرر شـدن کشـاورزان می شـوند 
کـه از اتـاق بازرگانـی می خواهیـم از سـودجویی ایـن تجار 

ممانعت کنند.
وی بـا اشـاره به دیگر مشـکالت باغداران پسـته در اسـتان 
گفت: باغداران پسـته مشـکالتی از جمله هزینه موتورآالت 
و ماشـین آالت کشـاورزی، کود مرغوب و هزینـه زیاد بابت 
اسـتخدام کارگران درزمینه برداشـت محصول پسـته دارند.

کشـاورزی  جهـاد  وزارت  مسـئوالن  از  گفـت:  صفریـان 
می خواهیـم بـه باغـداران پسـته توجـه بیشـتری در بحث 
جبران هزینه ها داشـته باشـند چراکه ایـن محصول طالی 
سـبز کشور اسـت و جزو صادرات کشـور محسوب می شود 
و جنبـه ارزآوری دارد و شـاهدیم کـه دسترنجشـان نصیب 

تاجـران سـودجو می شـود.
وی افزود: تعاونی محصول پسـته درگذشـته ۷5 هزار عضو 
داشـتند کـه در حال حاضـر از آنها تنها ۴ انبـار به جای مانده 

که این وضعیت بسـیار نگران کننده اسـت.

مدیرکل آموزش وپرورش استان کرمان:
بساط بخاری نفتی ۷۵۰ مدرسه استان کرمان برچیده شد

اینکـه  بابیـان  اسـتان کرمـان  آموزش وپـرورش  مدیـرکل 
خیـران در سـال جـاری قریـب بـه ۴0 میلیـارد تومـان بـه 
آموزش وپـرورش اسـتان کمـک کرده انـد و تعـداد زیـادی 
مدرسـه خیر سـاز امروز افتتاح می شـود افزود: 30 مدرسـه 
خشـت و گلی اسـتان کـه 80 کالس درس داشـته تبدیل به 
مـدارس مـدرن شـده و بسـاط بخـاری نفتـی ۷50 مدرسـه 

برچیده شـده اسـت.
احمـد اسـکندری نسـب” صبـح امـروز اول مهرمـاه در آیین 
بازگشـایی مـدارس در کرمـان بـا حضـور نماینـده ولی فقیه 
اسـتان،  انتظامـی  فرمانـده  اسـتاندار،  اسـتان کرمـان،  در 
جانشـین سـپاه ثـارهللا اسـتان و اعضای مجمـع نمایندگان 
اسـتان کرمـان؛ بـا گرامیداشـت هفتـه دفـاع مقـدس و یاد 
و خاطـره شـهدا اظهـار کـرد: در سـال تحصیلـی جدیـد در 

آموزش وپـرورش اسـتان کرمـان کار خود را با شـعار »تکریم 
معلـم، مدیریت منابع و مدرسـه پویا« آغـاز کرده ایم و امروز 
زنـگ مهـر و ایثـار در ۷ هـزار و ۷۷0 مدرسـه اسـتان به صدا 

درمی آیـد.
وی در ادامـه افزود: معتقدیم همه راه های روشـن از مسـیر 
مدرسـه می گـذرد و مدرسـه کانـون اصلی تعلیـم و تربیت و 
فراگیری مهارت های اجتماعی و ارزشـی اسـت و امیدواریم 
روزبـه روز بتوانیـم جایـگاه مدرسـه را ارتقـاء داده و مدرسـه 

کانـون تصمیم گیری شـود.
اسـکندری نسـب تصریح کرد: باید فضای مدرسـه به لحاظ 
سـخت افزاری و نرم افـزاری به گونـه ای باشـد کـه بچه هـا از 
مدرسـه آمـدن احسـاس لـذت و شـادمانی داشـته باشـند 
و شـعار مدرسـه محـوری در راسـتای تحقـق اهـداف سـند 

بنیادیـن بـه منصـه ظهور برسـد.وی با اشـاره به بهره بـرداری 
از دبیرسـتان خیـر سـاز بی بی فاطمـه مهدوی )مادر شـهید 
محمدحسـین مهـدوی( بیـان کرد: خانـم مهـدوی )خواهر 
شـهید( ۶ پـروژه در حـوزه آمـوزش و پرورش اسـتان کرمان 
احـداث کرده انـد کـه شـامل یـک مدرسـه شـبانه روزی و 
کلینیـک فرهنگیـان در جیرفت و چهار پروژه دیگر می شـود.

اینکـه  بابیـان  اسـتان کرمـان  آموزش وپـرورش  مدیـرکل 
خیـران در سـال جـاری قریـب بـه ۴0 میلیـارد تومـان بـه 
آموزش وپـرورش اسـتان کمـک کرده انـد و تعـداد زیـادی 
مدرسـه خیر سـاز امروز افتتاح می شـود افزود: 30 مدرسـه 
خشـت و گلی اسـتان کـه 80 کالس درس داشـته تبدیل به 
مـدارس مـدرن شـده و بسـاط بخـاری نفتـی ۷50 مدرسـه 
برچیـده شـده است.اسـکندری نسـب تصریـح کـرد: 310 
پـروژه نیمه تمـام بـه همـت مسـئوالن اسـتان و نماینـدگان 
فعال شـده کـه تعـداد زیـادی از آن ها در آغاز سـال تحصیلی 
در اختیـار مـا قرارگرفتـه و امیدواریـم خیران و همه کسـانی 
کـه تـوان دارنـد، بـه آموزش وپـرورش کمک کننـد و بتوانیم 
فضاهـای آموزشـی اسـتان کرمـان کـه قریب بـه 35 درصد 
آنهـا تخریبـی و نیازمند مقاوم سـازی اسـت را کنـار بگذاریم.

مدیـرکل آموزش وپـرورش اسـتان کرمـان گفـت: در شـهر 
کرمـان دو مدرسـه حیـات طیبـه داشـتیم کـه از سـال 91 
معطل مانـده بـود امـا اکنون کار احداث آنها آغازشـده اسـت. 
وی در پایـان اظهـار کـرد: اسـتان کرمـان بعـد از تهـران رتبـه 
دوم کشـور را در تعـداد مـدارس غیردولتـی دارد به طوری کـه 
قریـب بـه 20 درصـد دانش آمـوزان اسـتان در ایـن مدارس 

تحصیـل می کننـد.

بـه نقـل از روابـط عمومـی شـهرداری کرمـان، حجـت هللا 
ایوبـی دبیـر کمیسـیون ملی یونسـکو توسـعه گردشـگری 
در نشسـت با شـهردار کرمان اظهار داشـت: اسـتان و شـهر 
کرمـان یکـی از مهم تریـن و ارزشـمندترین نقـاط کشـور 
اسـت.به نقل از روابط عمومی شـهرداری کرمان، حجت هللا 
ایوبـی دبیـر کمیسـیون ملی یونسـکو توسـعه گردشـگری 
در نشسـت بـا شـهردار کرمـان اظهـار داشـت: اسـتان و 
شـهر کرمـان یکـی از مهم تریـن و ارزشـمندترین نقـاط 
کشـور اسـت.وی بـا اشـاره به تعـدد آثـار ثبت شـده کرمان 
در فهرسـت میـراث جهانی یونسـکو، این ظرفیـت را عامل 

مهمـی بـرای تحـرک در توسـعه انسـانی عنـوان کرد.
ایوبی افزود: شـهرهای مهم و توسـعه یافته و نیز شـهرهای 
درحال توسـعه دنیـا تحـت تأثیـر کیفیـت نـگاه و عملکـرد 
شـهرداری ها، مسـیر … روبه پیشـرفت خـود در ایـن رابطه 
را طـی کرده اند.شـهردار کرمـان نیـز در ایـن نشسـت بـا 
اشـاره بـه ظرفیت هـای تاریخـی و فرهنگـی شـهر کرمـان 
و نقـش ایـن کالن شـهر در اسـتان و منطقـه، ارتقـا کیفیت 
خدمـات و معرفـی هـر چـه بیشـتر ایـن شـهر را به عنـوان 
مقصد بسـیاری از شـاخه های صنعت گردشـگری ضروری 

دانست.

29 تا 2948 تا 46

گام بلند کرمان برای پیوستن 
به شبکه  جهانی شهرهای یونسکو

قابل توجه مودیان محترم مالیات برارزش افزوده:

روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور 
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بــه گــزارش جهــان نيــوز، براســاس اعــالم 
وزارت کار در ســال 9۷، درآمــد کل ســالیانه 
هــزار   ۴3۴905 شــهری  خانواده هــای 
ریــال و درآمــد کل خانواده هــای روســتایی 
23311۴ هــزار ریــال بــود کــه ایــن رقــم بــرای 
خانواده هــای شــهری رشــد 18.5 درصــدی 
ــد 15.5  ــتایی رش ــای روس ــرای خانواده ه و ب
 ،9۷ ســال  می دهــد.در  نشــان  را  درصــدی 
متوســط  طــور  بــه  شــهری  خانواده هــای 
خانواده هــای  و  ریــال  هــزار   39322۷
ــد  ــرای خری ــال ب ــزار ری روســتایی 21۴۴۷2 ه
کاال و خدمــات مصرفــی هزینــه کــرده اند.ایــن 
ــای شــهری رشــد 19.3  ــرای خانواده ه ــم ب رق
روســتایی  خانواده هــای  بــرای  و  درصــدی 
رشــد 20 درصــدی را نســبت بــه ســال 9۶ 
آمار هــا  اعــالم  براســاس  می دهــد.  نشــان 
یــک خانــواده تهرانــی بیشــترین هزینه هــا 
ــد.در  ــت می کن ــال پرداخ ــک س ــول ی را در ط
ــواده  ســال 9۷، متوســط هزینه هــای یــک خان
ــت.  ــوده اس ــال ب ــزار ری ــی 58۴۶۶۷ ه تهران
ــا متوســط  ــرز ب ــران، اســتان های الب بعــد از ته
اســتان  و  ریــال  هــزار   ۴32509 هزینــه 
ــه  ــط هزین ــا متوس ــد ب ــر احم ــه وبوی کهگیلوی
390۶۴8 هــزار ریــال بیشــترین هزینه هــای 
داشتند.اســتان  ســال  طــول  در  را  مصرفــی 
اســتان  ریــال،  هــزار   23۷۴15 بــا  کرمــان 
ــال و  ــزار ری ــا 2۴1۴3۶ ه ــی ب ــان جنوب خراس
ــزار  ــا 251۷09 ه ــی ب ــان غرب ــتان آذربایج اس
ــول  ــا را در ط ــزان هزینه ه ــن می ــال کمتری ری
خانواده هــای  بیــن  دارنــد.در  ســال  یــک 
ــزار  ــا 32135۷ ه ــرز ب ــتان الب ــتایی، اس روس
ــزار  ــا 31۴92۶ ه ــداران ب ــتان مازن ــال، اس ری
هــزار   299۷5۷ بــا  یــزد  اســتان  و  ریــال 
و  بــرای خریــد  را  بیشــترین هزینــه  ریــال 
مصرفــی  خدمــات  و  کاال هــا  از  بهرمنــدی 
روســتایی  می کنند.خانواده هــای  پرداخــت 
بــا  بلوچســتان  و  سیســتان  اســتان های 
بــا  کرمــان  اســتان  ریــال،  هــزار   59583
خراســان  اســتان  و  ریــال  هــزار   15۷21۴
بــا 12۷2۴2 هــزار ریــال کمتریــن  جنوبــی 
بهرمنــدی  و  بــرای خریــد  بــرای  را  هزینــه 
پرداخــت  مصرفــی  خدمــات  و  کاال هــا  از 
دخانــی  و  خوراکــی  هزینــه  می کنند.ســهم 
و هزینه هــای غیــر خوراکــی یــک خانــواده 
 ۷۶ و   2۴ ترتیــب  بــه  درآمــد  کل  از  شــهر 
هزینه هــای  ســهم  اســت.همچنین  درصــد 
خوراکــی و دخانــی یــک خانــواده روســتایی از 
ــر  ــای غی ــد و هزینه ه ــد 3۷.۴ درص کل درآم
خوراکــی از کل درآمــد ۶2.۶ درصــد اســت.

ــازار طــال و ســکه آخریــن روز تابســتان را همســو بــا  ب
نوســان انــدک بهــای ارز، در فضایــی کــه بــا کاهــش داد 
ــی  ــن در حال ــرد. ای ــود، ســپری ک ــراه ب و ســتد ها هم
اســت که نظرســنجی هفتگــی کیتکونیــوز نشــان 
ــه  ــی ب ــوش بین ــداوم خ ــود ت ــا وج ــه ب ــد ک می ده
دورنمــای قیمــت طــال، شــمار بیشــتری از تحلیلگــران 
ــن  ــرا ای ــد، زی ــازار رفته ان ــیه ب ــه حاش ــتریت ب وال اس
فلــز ارزشــمند بــه عامــل جدیــدی بــرای باالتــر رفتــن 
ــه  ــان ب ــاز دارد، امــا ســرمایه گذاران همچن قیمتــش نی
شــدت بــه طــال در کوتــاه مــدت خــوش بیــن هســتند.

ــهریور  ــم ش ــی و یک ــنبه س ــروز یکش ــالت ام در معام
مــاه 98، بــازار طــال و ســکه بــا توجــه بــه عــدم افزایــش 
ــل  ــه دلی ــی ب ــرخ جهان ــات ن ــن ثب ــرخ ارز و همچنی ن
تعطیلــی بــازار، بــا کاهــش نوســان نســبت بــه روز هــای 
قبــل همــراه بود.بــه گونــه ای کــه بــر اســاس اطالعــات 
اتحادیــه طــال و ســکه تهــران، هــر قطعــه ســکه تمــام 
ــم ۴  ــه رق ــد )ســکه امامــی( ب ــار آزادی طــرح جدی به
ــه  ــت.هر قطع ــیده اس ــان رس ــزار توم ــون و 50 ه میلی
ســکه تمــام طــرح قدیــم نیــز ۴ میلیــون تومــان 
ارزشــگذاری شــده اســت.هر نیــم ســکه بهــار آزادی نیز 
بــه رقــم 2 میلیــون و ۷0 هــزار تومــان و هــر ربــع ســکه 
بهــار آزادی بــه رقــم یــک میلیــون و 280 هــزار تومــان 
رســیده اســت.هر ســکه یــک گرمــی در بــازار امــروز بــا 
کاهــش 10 هــزار تومانــی، بــه قیمــت 880 هــزار تومــان 
ــم ۴11  ــه رق ــار ب ــالی 18 عی ــد.هر گرم ط ــه ش معامل
هــزار تومــان معاملــه شــد. همچنیــن هر مثقــال طالی 
1۷ عیــار کــه بــه عنــوان مبنــا بــرای محاســبات نــرخ 
گــذاری اســت، بــا افــت قیمــت بــه رقــم یــک میلیــون 

و ۷۷ هــزار تومــان رســید.

ســازمان  رییــس  و  وزیــر  معــاون 
آمــوزش  وزارت  برنامه ریــزی  و  پژوهــش 
تبدیــل  حــال  در   : گفــت  پــرورش  و 
هســتیم.  زندگــی"  "مدرســه  بــه  مــدارس 
استان های باشــگاه  گزارش گــروه  بــه 
خبرنــگاران جوان از کرمانشــاه ، علــی ذوعلــم 
معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان پژوهــش و 
برنامه ریــزی وزارت آمــوزش و پــرورش گفــت 
ــش  ــاه بی ــر م ــتین روز از مه ــروز و در نخس : ام
از 1۴ میلیــون دانــش آمــوز بــا حــدود 900 هــزار 
درس  کالس هــای  راهــی  فرهنگــی  و  معلــم 
مــدارس سراســر کشــور شــدند.او بــا اشــاره 
ــدس  ــام مق ــت در نظ ــم و تربی ــگاه تعلی ــه جای ب
جمهــوری اســالمی ایــران، گفــت : در چهــل ســال 
ــم و  ــد تعلی ــه ای در فرآین ــچ بهان ــه هی گذشــته ب
ــده  ــود نیام ــه بوج ــوزان وقف ــش آم ــت دان تربی
اســت.معاون وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا بیــان 
اینکــه مهــر مــاه امســال اولیــن مهــر مــاه چهــل 
ــا  ســاله دوم انقــالب اســت و بایــد گام دوم را ب
ــم،  ــان برداری ــان و نوجوان ــوان جوان ــر ت ــه ب تکی
گفــت: در گام دوم انقــالب بــه دنبــال ایجــاد 
یــک تغییــر ملمــوس در شــیوه تعلیــم و تربیــت 
ــش  ــه دان ــان اینک ــا بی هســتیم.ذوعلم ســپس ب
ــه  ــردای جامع ــازان ف ــده س ــروز آین ــوزان ام آم
هســتند، افــزود: امــروز آمــوزش و پــرورش 
دانــش  صحیــح  تربیــت  و  تعلیــم  دغدغــه 
آمــوزان را دارد.ذوعلــم از دانــش آمــوزان امــروز 
بــه عنــوان پــدران و مــادران فــردای جامعــه یــاد 
کــرد و افــزود: آمــوزش و پــرورش بایــد دانــش 
ــرای زندگــی کــردن تعلیــم بدهــد.او  آمــوزان را ب
بــا اشــاره بــه جهــت گیــری مــدارس بــه ســمت 
ــش  ــری دان ــارکت پذی ــت و مش ــی، خالقی پویای
مــدارس  چرخــش  حــال  در  آمــوزان گفــت: 
عنــوان  بــه  مــدارس کنونــی  از  تــا  هســتیم 
ــدارس  ــه م ــت ب ــم و تربی ــواری نظ ــک چهاردی ی
پویــا کــه مــدارس زندگــی هســتند، برســیم.

ارزان ترین و گران ترین 
استان های کشور کدامند؟

قیمت سکه طرح 
جدید 31 شهریور 98

تبدیل مدارس 
به »مدرسه زندگی« 

خبر

خبر

همایش سنگرسازان بی سنگر 
در جنوب کرمان برگزار شد 

دستبرد به شبکه برق 
برای خرید مواد 

افزایش 15درصدی قیمت خانه 
در اروپا طی 20 سال 

رییــس ســازمان جهاد کشــاورزی 
ــن  ــان گفت:هفدهمی ــوب کرم جن
بــی  سنگرســازان  همایــش 
فرهنــگ  همایــش  و  ســنگر 
هفتــه  بــا  همزمــان  جهــادی  مدیریــت  و 
ــه  ــد. ب ــزار ش ــت برگ ــدس در جیرف ــاع مق دف
ــگاه  ــتان های باش ــروه اس ــزارش خبرنگار گ گ
ــان، ســعید برخــوری  ــگاران جوان از کرم خبرن
جنــوب  جهادکشــاورزی  ســازمان  رییــس 
کرمــان در نشســت ســتاد برگــزاری همایــش 
"سنگرســازان بی ســنگر" گفــت: جهادگــران 
در 8 ســال دفــاع مقــدس نقــش مهمــی 
را در پشــتیبانی و مهندســی رزمــی دفــاع 
مقــدس داشــتند و بایــد ایــن رشــادت ها 
راســتا  همیــن  در  شــود.  داشــته  گرامــی 
همایــش "سنگرســازان بی ســنگر" هــر ســال 

ــوب  ــدس در جن ــاع مق ــام دف ــا ای ــان ب همزم
ســازمان  می شــود.رییس  برگــزار  کرمــان 
ــاره  ــا اش ــان ب ــوب کرم ــاورزی جن ــاد کش جه
بــه شــهادت 28 جهادگــر ایــن منطقــه در 
دوران دفــاع مقــدس، گفت:بایــد تــالش کنیــم 
ــده  ــاد زن ــه جه ــواره در بدن ــهدا هم ــاد ش ــا ی ت
ــاد  ــرد: جه ــح ک ــود.او تصری ــته ش ــه داش نگ
ســازندگی جنــوب کرمــان در دوران دفــاع 
ازاده  و21  جانبــاز  شــهید،1۴5  مقــدس 28 

ــت. ــرده اس ــالمی ک ــالب اس ــم انق تقدی
ــه  ــا هفت ــان ب ــال همزم ــش امس ــن همای ای
ــات  ــالن اجتماع ــل س ــدس در مح ــاع مق دف
ــا  ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان ب
حضــور مســئولین خانــواده شــهدا و رزمنــدگان 
ــدس  ــاع مق ــال دف ــازان 8س ــزار و از جانب برگ

ــه عمــل آمــد. ــر ب تقدی

و کابل هــای  ســیم  ســارقان 
اصلــی شــبکه انتقــال نیــرو 
دســتگیر  جنــوب کرمــان  در 

شــدند. 
باشــگاه  وبگــردی  گزارش گــروه  بــه 
ــوع  ــی گــزارش وق ــگاران جــوان، در پ خبرن
چندیــن فقــره ســرقت ســیم و کابــل بــرق 
در نقــاط مختلــف شــهر و روســتا، موضــوع 
بــه صــورت ویــژه در دســتور کار پلیــس 

ــت. ــرار گرف ــوج ق کهن
در ادامــه مامــوران کالنتــری 11 با گســترش 
تحقیقــات  انجــام  و  اطالعاتــی  چتــر 
ــه ســه نفــر کــه ســابقه ســرقت  ــی ب میدان
ــراد مذکــور را  ــون شــدند و اف داشــتند مظن
تحــت نظــر گرفتنــد. فرمانــده انتظامــی 
مامــوران  گفــت:  شهرســتان"کهنوج" 

انتظامــی پــس از چندیــن روز مراقبــت 
را  متهمــان  مظنــون،  افــراد  کنتــرل  و 
ــرقت  ــن س ــه حی ــی غافلگیران ــی عملیات ط

کردنــد. دســتگیر 
افــراد  افزود:ایــن  "بهرامــی"  ســرهنگ 
بــا مــدارک مســتدل  از مواجهــه  پــس 
ــرار  ــرقت اق ــره س ــت فق ــه هش ــس ب پلی
امــوال  فــروش  بــا  کردنــد  اعتــراف  و 
افیونــی  مــواد  ســرقتی، هزینــه خریــد 
انــد.  تهیــه می کــرده  را  مصرفــی خــود 
خاطرنشــان  انتظامــی  مســئول  ایــن 
شــده گرفتــار  دســتگیر  ســارقان  کــرد: 
ــه همیــن ســبب دســت  ــد و ب ــاد بودن اعتی
خاموشــی های  و  می زدنــد  ســرقت  بــه 
منطقــه  ایــن  مــردم  بــرای  نامتعــارف 

می زدنــد. رقــم  گرمســیری 

بــه نقــل از مرکــز آمــار اتحادیــه 
ــزان  ــی می ــور کل ــه ط ــا، ب اروپ
ــی  ــهروندان اروپای ــداز ش پس ان
در حــوزه مســکن طــی 20 ســال 
ــه  ــت ب ــته اس ــی نداش ــر چندان ــر تغیی اخی
ــد  ــه درآم ــداز ب ــبت پس ان ــه نس ــه ای ک گون
قابــل تصــرف شــهروندان اروپایــی از 9 درصــد 
ــال 2008  ــد در س ــه 10 درص ــال 2000 ب در س
و 8 درصــد در ســال 201۷ رســیده اســت. 
ــا،  ــه اروپ ــو اتحادی ــورهای عض ــن کش در بی
 11.3 گــذاری  ســرمایه  بــا  فنالندی هــا 
میــزان  بیشــترین  مســکن،  در  درصــدی 
ســرمایه گــذاری را داشــته انــد و پــس از آن 
ــا 11 درصــد، قبرســی هــا  هــا، هلنــدی هــا ب
بــا 10.2 درصــد و بلژیکــی هــا بــا 10.1 درصــد 
قــرار دارنــد. کمتریــن میــزان ســرمایه گذاری 

در مســکن نســبت بــه درامــد قابــل تصــرف 
نیــز در لتونــی بــا ۴.8 درصــد، پرتغــال بــا 5.2 
ــاهده  ــد مش ــا 5.۴ درص ــپانیا ب ــد و اس درص
ــه  ــورد مطالع ــی م ــازه زمان شــده اســت.در ب
فــوق، قیمــت مســکن طــی 20 ســال اخیــر 
ــه طــور متوســط  ــا ب ــه اروپ در ســطح اتحادی
15 درصــد و در ســطح منطقــه یــورو 11 درصــد 
افزایــش داشــته اســت. اســتونی بــا 81 
درصــد، بیشــترن افزایــش قیمت مســکن در 
20 ســال اخیــر را داشــته اســت و لتونــی با ۶1 
درصــد، اتریــش بــا 5۶ درصــد، ســوئد بــا 55 
درصــد و لوکزامبــورگ بــا 50 درصدافزایش در 
رده هــای بعــدی قــرار دارنــد. از ســوی دیگــر 
قیمــت مســکن در ایتالیــا 1۷ درصد، اســپانیا 
12 درصــد و قبــرس 8 درصــد ارزان تــر شــده 

اســت.

رییـس کل گمـرک با بیـان اینکه 2 تـا 3 هزار 
خـودرو در حال متروکه شـدن هسـتند، گفت: 
موجـودی کاال در بنادر در حال کاهش اسـت و 
ارزش کاالهـای صادراتـی به تازگـی 35 درصد 
تعدیل شـده اند.مهدی میراشـرفی رئیس کل 
گمـرک ایـران با اشـاره بـه تعدیل قیمـت پایه 
کاالهـای صادراتـی اظهارداشـت: طبـق تبصره 
مـاده 22 آییـن نامه قانون امـور گمرکی هرگاه 
توسـط صادر کننـدگان  پایـه صادراتـی  ارزش 
مـورد اعتـراض قرار گیـرد کارگروهی متشـکل 
از گمـرک، وزارت صمـت، ذی نفـع و وزارتخانـه 
متبـوع و اتـاق بازرگانـی پایه هـای صادراتـی 
را بررسـی و تعدیـل کنند.رئیـس کل گمـرک 
تاکنـون  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  افـزود:  ایـران 
پیمان سـپاری ارزی وجـود نداشـت و اکنـون 
در یـک و نیـم سـال اخیـر این موضـوع ایجاد 
شـده، ارزش کاالهـای صادراتی مـورد اعتراض 
صادرکننـدگان قـرار گرفـت. با وجـود آنکه این 
اطالعـات قیمت هـای صادراتـی توسـط خـود 
صادرکننـدگان بـه ثبـت رسـیده اسـت در یک 
سـالی کـه اعتراض ها وجود داشـت موضوع را 

در کارگروه رسـیدگی شد. 

کاهش 35 درصدی ارزش 
کاالهای صادراتی 

وی بـا بیـان اینکـه ارزش کاالهـای صادراتـی 
در حـال حاضـر 30 تـا 35 درصـد کاهش پیدا 

کـرده اسـت،  بیـان داشـت: حتـی بـا وجـود 
ماهـه   5 در  صادراتـی  ارزش کاالی  تعدیـل 
امسـال 1۷ میلیارد و 800 میلیون دالر صادرات 
وجـود داشـت کـه 5 میلیـارد دالر نسـبت بـه 
سـال گذشـته افزایـش یافتـه اسـت.معاون 
وزیـر اقتصـاد با اشـاره بـه اینکه ایـن موضوع 
بـه خاطـر صادرکننـدگان بـه منظـور کاهـش 
فشـار تحریم هـا و هزینـه های بیمـه، حمل و 
نقـل و برگشـت با ریسـک پـول در نظر گرفته 
شـد، عنـوان کـرد: تراز تجـارت خارجـی به نفع 
صـادرات مثبـت اسـت کـه ایـن نشـان دهنده 
می شـود.  قلمـداد  تولیـد  در  خـوب  پویایـی 
ارزش  کاالهـای صادرایـت اکنـون در سـامانه 
TSC ثبـت و مبنـای عمـل گمـرکات و صـادر 
کننـدگان قـرار گرفته اسـت.رئیس کل گمرک 
در پاسـخ بـه این سـوال که طی بخشـنامه ای 
عنـوان شـد کـه ارزش کاالهـای وارداتـی بـه 
صـورت متمرکـز نباشـد در گمـرکات قیمـت 
ارزش هـای ایـن کاالهـا را ثبـت کننـد، آیا این 
موضـوع منجر بـه ثبت قیمت های سـلیقه ای 
قیمـت   ثبـت  تمرکـز  شـد، گفـت:  نخواهـد 
ارزش گـذاری  سـامانه  از  وارداتـی  کاالهـای 
کاال بیـرون نمـی آیـد. کارها در دنیـا به نحوی 
پیش مـی رود کـه ادارات اجرایی مباحث اجرا 
را انجـام دهنـد و سـتاد در بخـش نظـارت و 

کنتـرل فعالیت داشـته باشـد.

توقف ترخیص 1500 خودرو
خودروهـای  ترخیـص  مـورد  در   میراشـرفی 
وارداتـی نیـز گفـت: طـی ماههای اخیـر ۷500 
و 1500  ترخیـص شـده  گمـرکات  از  خـودرو 
خـودرو نیز تشـریفات گمرکی را انجـام داده و 
در درب خـروج گمـرکات متوقف هسـتند چرا 
کـه هنـوز مصوبـه دولـت بـرای ترخیـص آنها 
تمدیـد نشـده اسـت. در حال حاضر حـدود 2 

تـا 3 هـزار خـودرو متروکـه وجـود دارد.
 مناطق مسئول متروکه اعالم کردن خودروها

 رئیـس کل گمـرک در پاسـخ بـه ایـن سـوال 
کـه از زمـان حضور ایـن خودروهـا در گمرکات 
چندیـن مـاه گذشـته؛ چـه کسـی بایـد آنهـا 
را متروکـه اعـالم کنـد، تصریـح کـرد: ایـن کار 
برعهـده مناطـق ویـژه اقتصـادی ماننـد بنـدر 
شـهید رجایـی و منطقه سـلفچگان اسـت که 
هـر کـدام را کـه اعالم کننـد بالفاصلـه متروکه 

می شـود و اکنـون نیـز ایـن کار در حـال انجام 
اسـت. فعـالً امـکان ورود ایـن خودروهـا بـه 
داخـل کشـور وجـود نـدارد مگـر آنکـه مصوبه 

دولـت تمدید شـود.

کاهش موجودی کاال در بنادر
 وی در مـورد کاهـش کانتینرهـای موجـود در 
گمـرکات بیان داشـت: در رابطه با 8 پیشـنهاد 
و پـس از آن 12 پیشـنهاد گمـرک بـه منظـور 
جلوگیری از رسـوب کاال در گمـرکات، اقدامات 
خوبی انجام شـده و قسـمت عمده این کاالها 
ترخیص شـده اند. همچنیـن یک مصوبه پیرو 
بازدیـد وزیـر اقتصـاد از گمـرک شـهید رجایی 
بندرعباس وجود داشـت که مربـوط به تفاوت 
وزن و ارزش کاالهـا اسـت کـه هفتـه آینـده 
ابـالغ مـی شـود. آنچـه در گمـرکات موجـود 
اسـت رسـوب نبوده و موجودی کاال محسـوب 

می شـود.

نیــروگاه ســیکل ترکیبــی کهنــوج یکــی از 
نیروگاه هــای ایــران از نــوع ســیکل ترکیبــی بــا 
ظرفیــت تولیــد 9۶8 مگاوات اســت که شــامل 
ــه نام هــای نیــروگاه  2 مجموعــٔه نیروگاهــی ب
ــیکل  ــروگاه س ــوج و نی ــی کهن ــیکل ترکیب س
ــر  ــت ه ــه ظرفی ــت ک ــوج 2 اس ــی کهن ترکیب
یــک از نیروگاه هــا ۴8۴ مــگاوات اســت.اوایل 
ــن  ــان ای ــدادی از کارکن ــه تع ــود ک ــاه ب مردادم
ــوج تجمعــی  ــداری کهن ــل فرمان ــروگاه مقاب نی
ــه  ــد ک ــوان کردن ــتند و عن ــز داش اعتراض آمی
اخــراج شــده و به شــکل جانشــین مرخصی و 
روزمــزد در حــال کار هســتند، ایــن در حالی بود 
کــه مســووالن نیــروگاه و شــرکت بــرون ســپار 
ایــن مســاله را رد کردنــد امــا پــس از چنــدروز 
کشــمکش قــرار شــد کارگــران بــه ســرکار  خود 
بازگردنــد و پــس از یــک مــاه مبلــغ 50میلیــون 
تومــان بــرای راه انداختــن شــغلی جدیــد بــه 

ترخیص 7500 خودرو 
از گمرک
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ــا و مراکــز تفریحــی کرمــان ســری  ــه پارکه کافــی ســت ب
بزنیــد بــه ســادگی مــی تــوان در اکثــر پــارک هــای بــزرگ 
ــان و  ــتان پردیس ــی، بوس ــتان جنگل ــه بوس ــان از جمل کرم
ــگری  ــق گردش ــای مناط ــتوران ه ــاغ و رس ــت ب ــی هف حت
ــزی را  ــار مراک ــه و جوپ ــاال، کوهپای ــان، ده ب ــه ماه از جمل
ــه صــورت ویــژه فقــط قلیــان اجــاره  مشــاهده کنیــد کــه ب
مــی دهنــد و محــل اســتعمال آن نیــز در پارکهــا و مکانهــای 
عمومــی اســت. ایــن اماکــن جــدا از دههــا واحــد صنفــی 
هســتند کــه در ســطح شــهر کرمــان قلیــان عرضه مــی کنند.

هــر چنــد در ســال هــای گذشــته شــورای ســالمت 
اســتان کرمــان دغدغــه بیشــتری در خصــوص جلوگیــری 
امــا  داشــت  عمومــی  مکانهــای  در  قلیــان  عرضــه  از 
ایــن روزهــا کمتــر نگرانــی در ایــن زمینــه وجــود دارد 
و  دختــران  بیــن  در  قلیــان  اســتفاده  متاســفانه  و 
زنــان نیــز در اماکــن عمومــی افزایــش یافتــه اســت.

هــر چنــد دغدغــه منــدی را مــی تــوان در مصاحبــه هــای 
ــا  ــرد ام ــاهده ک ــکی مش ــوم پزش ــگاه عل ــئوالن دانش مس
ــترش  ــار گس ــدارد و مه ــی ن ــرم اجرای ــن اداره اه ــون ای چ
مصــرف قلیــان نیــاز بــه همپوشــانی دســتگاه هــای مختلف 
ــد. ــی رس ــوش نم ــه گ ــی ب ــز علم ــن مرک ــدای ای دارد ص

تجارت غیر قانونی تنباکوی میوه ای
طبــق گــزارش هــا ســاالنه بیــن 20 تــا 30 هــزار تــن انــواع 
تنباکــو بــه خصــوص تنباکــوی میوه ای وارد کشــور می شــود 
کــه بخــش اعظــم آن بــه صــورت قاچــاق مــی باشــد، ضمن 
اینکــه طبــق اعــالم منابــع پزشــکی ایــن تنباکوهــا در مراکــز 

غیــر قانونــی تولیــد و دارای ســمومی اســت کــه مــی توانــد 
ــد. ــش جــدی مواجــه کن ــا چال ســالمت قشــر جــوان را ب

چنیــن  اصــوال  کــه  مراکــزی  در  قلیــان  عرضــه 
نشــده  تعریــف  آنهــا  بــرای  نیــز  کاربــری 
اســت. جــدی  هــای  نگرانــی  از  یکــی  اســت 

 رســتورانها، ســوپرمارکتهای نزدیــک اماکــن عمومــی و 
چایخانــه هــا بــه مرکــز تجمــع جوانانــی تبدیــل مــی 
بــرای  مناســب  ریــزی  برنامــه  خــالء  در  شــوند کــه 
مــی  غــرق  قلیــان  دود  در  را  خــود  فراغــت  اوقــات 
ــاری  ــال ج ــم س ــش اعظ ــه بخ ــب اینک ــه جال ــد. نکت کنن

تاثیــر  نقــش  اســتان کــه  جوانــان  و  ورزش  اداره کل 
گــذاری در برنامــه ریــزی بــرای غنــی ســازی اوقــات 
اســت. بــوده  مدیریــت  فاقــد  دارد  جوانــان  فراغــت 

امــا تجــارت واردات و تولیــد و عرضــه تنباکــوی میــوه 
دغدغــه  علیرغــم  کــه  اســت  درآمــد  پــر  آنقــدر  ای 

و  ســکوت  در  درمــان  و  بهداشــت  هــای کارشناســان 
باشــد. مــی  حــال گســترش  در  شــهر  پوســت  زیــر 

ــه  ــه ب ــا ک ــن تنباکوه ــر ای ــه اکث ــه اینک ــب توج ــه جال نکت
ســادگی در ســوپر مارکــت هــای کرمــان بــا قیمــت بســیار 
انــدک عرضــه مــی شــوند نــام عربــی دارنــد کــه مــی تــوان 
بــه مارکهــای »الواحــه، المزایــا، الشــرق و الحمــرا، النخــل، 
الفاخــر« اشــاره کــرد کــه مبــداء اکثــر ایــن تنباکــو هــا قبــل 
از ارســال بــه ایــران کشــور امــارات اســت و ســود جویــان از 
آن ســوی آب بــازار خــود را در ایــران جســتجو مــی کننــد.

مــی  کرمــان  شــهر  هــای  محلــه  اکثــر  در  تقریبــا 
رنگارنــگ  قلیــان هــای  فــروش  تــوان مغــازه هــای 
متعــدد  هــای  مغــازه  همچنیــن  کــرد،  مشــاهده  را 
زغالفروشــی نیــز در دســترس جوانــان اســت و هــر 
ــد. ــال دارن ــام س ــر ای ــی در اکث ــد مطلوب ــز درآم ــدام نی ک

سودجویان سالمت جوانان 
را قربانی می کنند

مصــرف  گویــد:  مــی  قلیــان  فروشــندگان  از  یکــی 
قلیــان در بیــن نســل جــوان طرفــداران زیــادی دارد و 
ــی  ــر ب ــن ام ــم در ای ــا ه ــال آنه ــن س ــر و س ــر و پس دخت
تاثیــر اســت، خانــواده هــا هــم آنقــدر کــه در زمینــه 
خصــوص  در  دارنــد؛  حساســیت  ســیگار  کشــیدن 
ــن  ــه همی ــد ب ــان آگاهــی ندارن ــن جوان ــان بی مصــرف قلی
دلیــل تصــور مــی کننــد یــک تفریــح ســالم اســت.

محمــد مــی گویــد: در ایــن مغــازه در کنــار فــروش قلیــان 
اقــالم دیگــر از جملــه تنباکــو، زغال و بخشــهای دیگــر قلیان 
کــه بــه مــرور زمــان خــراب مــی شــوند فروختــه مــی شــود 
و درآمــد روزانــه مــن حــدود 100 تــا 200 هــزار تومــان اســت.

ــرا  ــا اکث ــتریان م ــد: مش ــی گوی ــان م ــنده قلی ــن فروش ای
ــا  ــند ام ــی کش ــان م ــه قلی ــه در خان ــتند ک ــرادی هس اف
ــتری  ــیار بیش ــد بس ــا درآم ــه ه ــا و قلیانخان ــه ه چایخان
ــت دارد  ــان قیم ــزار توم ــدود 50 ه ــان ح ــک قلی ــد، ی دارن
ــت  ــان اس ــزار توم ــا 5 ه ــو 2 ت ــته تنباک ــک بس ــرخ ی و ن
کــه بــرای حــدود 10 بــار مصــرف کافــی اســت، زغــال هــم 
ــتعمال  ــار اس ــر ب ــه ازای ه ــا ب ــدارد ام ــادی ن ــت زی قیم
ــی  ــه مکان ــته ب ــان بس ــزار توم ــا ۴0 ه ــن 25 ت ــان بی قلی
کــه مراجعــه مــی کنیــد هزینــه دریافــت مــی شــود.

شــوم،  مــی  کرمــان  هــای  چایخانــه  از  یکــی  وارد 
جلــوی  نیســت،  چــای  از  اثــری  نامــش  برخــالف 

اکثــر مشــتریان ایــن چایخانــه قلیانــی بــزرگ قــرار 
اســت. را گرفتــه  چایخانــه  ایــن  فضــای  دود  و  دارد 

تابلویــی بــزرگ زده شــده  بــر ســر در چایخانــه امــا 
ــزا  ــاندویچ، پیت ــد س ــای روی آن بای ــته ه ــق نوش ــه طب ک
بــه مشــتریان عرضــه کنــد. و چــای  غــذای گــرم  و 

ــر  ــان ب ــره جوان ــد نف ــای چن ــع ه ــای دور از جم ــه ه حلق
ــد  ــی گوین ــا م ــی رود، همســایه ه ــاال م ــا ب روی تخــت ه
ــتری  ــت و مش ــال اس ــه فع ــن چایخان ــب ای ــه ش ــا نیم ت
ــت  ــات فراغ ــالمت و اوق ــی س ــم دارد. در حال ــی ه فراوان
جوانــان در ایــن مکان هــا دود مــی شــود کــه ســودش بــه 

معاون بهداشتی علوم پزشکی کرمان: قلیان یکی از دالیل افزایش سرطان در جامعه است

قلیان میوه ای دلیل افزایش سرطان

تابسـتان در حالـی آخریـن روزهای خود را سـپری کرد که تعطیالت سـال جاری در اسـتان کرمـان با افزایش 
عرضـه و مصـرف قلیـان در سـکوت مسـووالن گذشـت.چند سـال قبـل بـود کـه عرضه قلیـان در بسـیاری از 
واحدهـای صنفـی از جملـه رسـتوران هـا و چایخانـه هـا محدود شـد اما در سـال جـاری گویی عرضـه قلیان 
عرصـه بـاز تـری به خـود دید و جوانـان اوقات فراغت خـود را در البـه الی دود قلیان و تنباکو سـپری کردند.
معـاون بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان می گویـد البته یکی از دالیل شـیوع سـرطان هـم افزایش 
مصـرف همیـن قلیان هـا در جامعه اسـتنوع مصـرف قلیان زمینه بـرای شـیوع بیماری های مختلـف از جمله 

سـل و هپاتیـت را فراهـم می کند.

پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  بهداشـتی  معـاون 
و  قلیـان  شـک  بـدون  می گویـد:  کرمـان 
سـیگار دروازه ورود جوانـان بـه سـمت مـواد 
ایـن  بـه  بایـد  خانواده هـا  و  هسـتند  مخـدر 
نکتـه توجـه کننـد کـه قلیـان بسـیار مضرتر از 
طباطبایـی  احمـدی  است.سـیدوحید  سـیگار 
مـی افزایـد: هـم اکنـون مصـرف قلیـان بـه 
یـک معضـل جـدی اجتماعـی و بهداشـتی در 
جامعـه تبدیـل شـده و از همـه دسـتگاه های 
و افـرادی کـه مـی تواننـد در زمینـه کاهـش 
مصـرف قلیـان تاثیرگذار باشـند مـی خواهیم 

رسـالت خـود را انجـام دهنـد.
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واکنش تند نماینده مجلس 
به حذف یارانه نیازمندان 

رییـس کمیتـه تحقیـق و تفحـص از سـازمان هدفمنـدی 
یارانه هـا از ورود مجلـس در نخسـتین جلسـه آینـده خود 
جامعـه  نیازمنـد  دهک هـای  یارانـه  حـذف  موضـوع  بـه 
خبـر داد.گسـترش نیوز: جبـار کوچکی نـژاد در واکنـش بـه 
حـذف یارانـه دهک هـای بـاال توسـط دولـت با بیـان اینکه 
طبـق اطالعـات و مسـتندات افـراد مغرضـی در سـازمان 
هدفمندسـازی یارانه هـا دسـت بـه انجـام ایـن کار زده انـد 
اظهارکـرد: ایـن اقدام عملی کامالً غیرقانونی اسـت و انتظار 
داریـم دولـت سـریعًا موضـع خـود را در ایـن رابطـه تغییر 
دهد.رییس کمیته تحقیق و تفحص از سـازمان هدفمندی 
یارانه هـا بـا بیـان اینکـه مجلـس چند سـالی اسـت که در 

مـورد ضـرورت حـذف یارانـه ثروتمنـدان و جهـت موظـف 
کـردن دولت به ایـن کار قانون تصویب می کنـد عنوان کرد: 
اخیـرًا دولـت و رئیـس سـازمان برنامـه و بودجه در رسـانه 
و مجلـس اعـالم کردنـد، قـدرت شناسـایی دهک هـای 

پردرآمـد جامعـه را ندارند.
کوچکی نـژاد اقـدام اخیـر دولـت در حـذف یارانـه برخـی 
افـراد را کاری کامـالً برعکـس و خـالف قانـون اعـالم کرد و 
بیـان کـرد: آمارهـا و اطالعـات مـا نشـان می داد کـه دولت 
و سـازمان های وابسـته بـه آن هیـچ وقت برای شناسـایی 
دهک هـای پردرآمـد جامعـه بـه خودشـان زحمـت انجام 
تحقیـق و تهیـه یـک گزارش شـفاف و عملـی را نمی دهند.
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روزنامه های دیروز

افزایش 15درصدی قیمت خانه 
در اروپا طی 20 سال 

کشف هزارکیلوگرم ژله فاسد 
از یک قنادی در جیرفت

قیمت انواع دفتر مشق 
با ارز ترجیحی، اعالم شد

در مســکن نســبت بــه درامــد قابــل تصــرف 
نیــز در لتونــی بــا ۴.8 درصــد، پرتغــال بــا 5.2 
ــاهده  ــد مش ــا 5.۴ درص ــپانیا ب ــد و اس درص
ــه  ــورد مطالع ــی م ــازه زمان شــده اســت.در ب
فــوق، قیمــت مســکن طــی 20 ســال اخیــر 
ــه طــور متوســط  ــا ب ــه اروپ در ســطح اتحادی
15 درصــد و در ســطح منطقــه یــورو 11 درصــد 
افزایــش داشــته اســت. اســتونی بــا 81 
درصــد، بیشــترن افزایــش قیمت مســکن در 
20 ســال اخیــر را داشــته اســت و لتونــی با ۶1 
درصــد، اتریــش بــا 5۶ درصــد، ســوئد بــا 55 
درصــد و لوکزامبــورگ بــا 50 درصدافزایش در 
رده هــای بعــدی قــرار دارنــد. از ســوی دیگــر 
قیمــت مســکن در ایتالیــا 1۷ درصد، اســپانیا 
12 درصــد و قبــرس 8 درصــد ارزان تــر شــده 

اســت.

شـهروندان تخلفات بهداشـتی را 
بـه هیـات عالـی امنیـت غذایـی 

دهند اطـالع 
وانقـالب  عمومـی  دادسـتان 
شهرسـتان جیرفـت از کشـف بالـغ بـر هـزار 
کیلوگرم ژله فاسـد از یـک واحد صنفی قنادی 

ایـن شهرسـتان خبـر داد. در 
دسـتور  داشـت:با  اظهـار  سـالمی  حسـین 
قضائـی ،ایـن واحـد صنفی پلمـب و متصدی 
واحـد صنفـی که یک خانم می باشـد  به اداره 
نظـارت بـر اماکـن عمومـی داللـت گردیـده و 
پرونـده قضائـی بـرای وی تشـکیل شـده اسـت.

غذایـی  امنیـت  حفـظ  قضائـی  مقـام  ایـن 
شـهروندان را مهم برشـمرد و افزود:دادسـتانی 
بـه عنـوان مدعـی العمـوم  ودر راسـتای حفظ 
حقـوق عامـه دسـتورات قضائـی الزم را مبنـی 

بـر جمـع آوری لـوازم مصرفـی تاریـخ مصرف 
گذشـته و فاسـد از سـطح واحـد هـای صنفی 

در شهرسـتان را صـادر نمـوده اسـت
دادسـتان جیرفـت ادامـه داد:در همین راسـتا 
کارشناسـان  از  متشـکل  عالـی  هیـات  یـک 
اماکـن  بـر  نظـارت  دایـره  بهداشـت،  مرکـز 
عمومی،دامپزشـکی ،پلیس اطالعات و امنیت 
عمومی و نماینده دادسـتان در این شهرسـتان 
تشـکیل شـده اسـت و بـه صـورت مسـتمر بر 

بـازار نظـارت دارند.
مدعی العموم خاطرنشـان ساخت:شهروندان 
از  را  بهداشـتی  تخلـف  هرگونـه  تواننـد  مـی 
طریـق نهـاد هـای مذکـور بـه اطالع مسـئوالن 
شهرسـتان برسـانند و مطمن باشـند در اسرع 
وقـت بـه گـزارش و شـکایت آنهـا رسـیدگی 

شـد. خواهد 

معــاون نظــارت بــر کاالهــای 
ــازمان  ــات س ــرمایه ای و خدم س
و  مصرف کننــدگان  حمایــت 
تولیدکننــدگان ســقف قیمــت 
ــا  ــوزی ب ــه دانش آم ــواع دفترچ ــی ان مدیریت
ارز ترجیحــی را ۴200 تومــان اعــالم کرد.بــه 
گــزارش وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، 
وحیــد منایــی افــزود: بــه منظــور اجــرای 
ــه پنجاهمیــن جلســه کارگــروه تنظیــم  مصوب
ــازار قیمــت دفترچــه ۴0 بــرگ، ۶0 بــرگ، 80  ب
بــرگ و 100 بــرگ دانش آمــوزی بــا ابعــاد 
مشــخصات گالســه  و  جلــد   1۷ در   2۴.5
منگنــه ای و خطــوط یــک و دو رنــگ بــا چــاپ 
ــرای  ــاژ 55 و ۶0 گرمــی ب ــر گرم ــذ تحری و کاغ
 ،2500  ،1۷00 ترتیــب  بــه  مصرف کننــدگان 
ــه  ــن شــد.وی ادام ــان تعیی 3۴00 و ۴200 توم

داد: قیمــت عمــده فروشــی دفترچــه دانــش 
آمــوزی بــا مشــخصات ذکــر شــده در ۴0 بــرگ 
1۴93 تومــان، ۶0 بــرگ 22۴0 تومــان، 80 بــرگ 
ــرگ 3۷33  ــد ب ــه ص ــان و دفترچ 298۷ توم
تومــان تعییــن شــده اســت.منایی اظهــار 
کــرد: براســاس برنامه ریــزی بعمــل آمــده 
توســط معاونــت بازرگانــی داخلــی و نیــز اعالم 
آمادگــی شــرکت های تولیــدی دریافــت کننــده 
ارز رســمی، تولیــد و توزیــع حــدود 15 میلیــون 
ــن  ــور تدوی ــه منظ ــدام و ب ــت اق ــد در دس جل
ــی و ســهمیه بندی در اســتان ها  ــط اجرای ضواب
در حــال انجــام اســت.همچنین قیمــت دفاتــر 
ارز  وارداتــی  کاغذهــای  بــا  دانش آمــوزی 
ــدی  ــی راســا" توســط شــرکت های تولی نیمای
ــای  ــذاری کااله ــت گ ــط قیم ــت ضواب ــا رعای ب
ــی شــود. ــن م ــد داخــل و ســود مجــاز تعیی تولی

روزنامه پیام ما
خبر داد که هوای پاک قربانی فیلتر دوده برخی از مسووالنی است که 

سلیقه ای عمل می کنند.

روزنامه ندای وحدت
خبر داد: عدم استفاده پزشکان از کارتخوان از ابتدای مهرماه جرم است.

نیــروگاه ســیکل ترکیبــی کهنــوج یکــی از 
نیروگاه هــای ایــران از نــوع ســیکل ترکیبــی بــا 
ظرفیــت تولیــد 9۶8 مگاوات اســت که شــامل 
ــه نام هــای نیــروگاه  2 مجموعــٔه نیروگاهــی ب
ــیکل  ــروگاه س ــوج و نی ــی کهن ــیکل ترکیب س
ــر  ــت ه ــه ظرفی ــت ک ــوج 2 اس ــی کهن ترکیب
یــک از نیروگاه هــا ۴8۴ مــگاوات اســت.اوایل 
ــن  ــان ای ــدادی از کارکن ــه تع ــود ک ــاه ب مردادم
ــوج تجمعــی  ــداری کهن ــل فرمان ــروگاه مقاب نی
ــه  ــد ک ــوان کردن ــتند و عن ــز داش اعتراض آمی
اخــراج شــده و به شــکل جانشــین مرخصی و 
روزمــزد در حــال کار هســتند، ایــن در حالی بود 
کــه مســووالن نیــروگاه و شــرکت بــرون ســپار 
ایــن مســاله را رد کردنــد امــا پــس از چنــدروز 
کشــمکش قــرار شــد کارگــران بــه ســرکار  خود 
بازگردنــد و پــس از یــک مــاه مبلــغ 50میلیــون 
تومــان بــرای راه انداختــن شــغلی جدیــد بــه 

آنهــا از ســوی نیــروگاه پرداخــت شــود امــا روز 
ــتن  ــا زیرپاگذاش ــروگاه ب ــران نی ــته مدی گذش
ــن  ــر از ای ــه اخــراج ۷نف ــدام ب ــده خــود اق وع
کارگــران کــرد.. یکــی از کارگران نیروگاه شــوباد 
ــک  ــاس با»کاغذوطن«گفت:»ی ــوج در تم کهن
ــا  ــد ام ــا را اخــراج کردن ــروگاه م ــل نی ــاه قب م
ســپس بــا پادرمیانــی نهادهایی ماننــد اداره کار 
قــرار شــد تــا بــه هــر کارگــر مبلغــی در حــدود 
50میلیــون تومــان بدهنــد تــا بــرای خــود کاری 
راه بیندازنــد.«وی افزود:»مــا کــه ســال ها عمــر 
و جوانــی خــود را در ایــن شــرکت تلــف کردیــم 
انصــاف نیســت اکنــون بــا ایــن شــکل اخــراج 
شــویم و بــه همیــن مبلــغ هــم راضــی بودیــم 
و امضــا کردیــم امــا روز گذشــته نامــه اخــراج 
را دســت مان دادنــد و گفتنــد پولــی در کار 
ــا ایــن همــه بدهــی و خــرج  نیســت، حــاال ب
ــا  ــم ب ــا بروی ــه کج ــد ب ــی بای ــارج زندگ و مخ

ایــن شــرایطی کــه کار هــم گیــر نمی آیــد آیــا 
مــا هعــم بایــد بــه جرگــه قاچاقچیان ســوخت 
و...بپیوندیم؟آیــا بایــد جــان خودمــان را کــف 
دســت بگذاریــم تــا نــان خانواده مــان را تامیــن 

کنیم؟گنــاه مــا چیســت؟«

شرکت شوباد به دنبال ایجاد تنش 
در منطقه است

کهنــوج  کار  اداره  رییــس  نــژاد  یحیــی 
ــران  ــراج کارگ ــوص اخ ــن«در خص به»کاغذوط
ــران  ــن کارگ ــوج گفت:»ای ــروگاه شــوباد کهن نی
ــد و  ــاب کردن ــش اعتص ــاه پی ــک م ــدود ی ح
ــران شــرکت صحبــت کردیــم کــه  ــا مدی مــا ب
ــری  ــا نف ــد م ــنهاد دادن ــران پیش ــود مدی خ
50میلیــون تومــان بــه هــر کــدام از ایــن افــراد 
ــن  ــه از ای ــه شــرط اینک ــم ب پرداخــت می کنی
ــته  ــفانه روز گذش ــا متاس ــد ام ــرکت برون ش
نامــه اخــراج هفــت نفــر از کارکنــان ایــن 
شــرکت را دست شــان دادنــد بــدون اینکــه بــه 
تعهداتشــان عمــل کننــد.«وی افزود:»کارگــران 
ــه اعتصــاب و بســتن ورودی  ــدام ب ــاره اق دوب
ــه  ــا ب ــاق م ــن اتف ــس از ای ــد پ ــروگاه کردن نی
ــه  ــم ک ــداری رفتی ــه فرمان ــران ب ــراه کارگ هم
ــه در  ــه ای ک ــز در جلس ــرکت نی ــده ش نماین
ــدار کهنــوج تشــکیل شــد  ــاق معــاون فرمان ات
شــرکت کــرد پیشــنهاد مــا ایــن بــود کــه ایــن 
ــی ده  ــد  و مدت ــود برگردن ــرکار خ ــران س کارگ

روزه نیــز داده شــود و روســای شــرکت نیــز در 
کمیســیون کارگــری حضــور پیــدا کننــد به یک 
جمع بنــدی برســیم و بعــد از آن اگــر خواســتند 
ــه  ــژاد اضاف ــراج کنند.«یحیی ن ــران را اخ کارگ
ــه  ــران شــرکت ب ــل مدی ــم حداق ــرد:» گفتی ک
تعهــد قبلــی خــود عمــل کننــد و 50 میلیــون 
را بــه کارگــران بدهنــد امــا متاســفانه نماینــده 
ــرد و  ــت ک ــاله مخالف ــن مس ــا ای ــرکت ب ش
گفتنــد کارگــران بایــد بی هیــچ حرفــی اخــراج 
شــوند مــا هــم گفتیــم وقتــی پیشــنهادات مــا 
ــی  ــر اقدام ــه ه ــدون برنام ــد و ب را نمی پذیرن
ــاد  ــی افت ــر اتفاق ــر ه ــد دیگ را انجــام می دهن
ادامــه  بپذیرنــد.«وی  را  آن  تبعــات  بایــد 
داد:»کارگــران در حــال حاضــر اخــارج شــده اند 
امــا هــر 28نفرشــان جلــوی درب نیــروگاه 
ــد  ــا را بای ــه م ــا هم ــد ی ــتند و می گوین نشس
اخــراج کنیــد یــا فکــری دیگــر برداریــد. مــن 
بــه معــاون فرمانــدار هــم گفتــم بــا ایــن روالی 
ــگار  ــه ان ــش گرفت ــوباد در پی ــرکت ش ــه ش ک
دنبــال ایجــاد تنــش و بحــران اســت و حتمــا 
ــم  ــال می دهی ــی و ...انتق ــای امنیت ــه نهاده ب
کــه اگــر قــرار شــد شــرکتی اقــدام بــه تامیــن 
نیــرو کنــد شــرکتی باشــد کــه بــه دنبــال تنش 
در شهرســتان نباشــد.هر چــه گفتیم روز شــنبه 
یــک کمیســیون کارگــری بگیریم تا مشــکالت 

ــد.« حــل شــود نپذیرفتن

رییس اداره کار کهنوج:

نیروگاه شوباد به دنبال 
ایجاد تنش در منطقه است

سراسری

استانی

آگهی تجدید مناقصه 
به اســتناد مجوز شــورای اسـالمی شـهر به شــماره صورتجلســه 12 مورخ 98/05/07 شــهرداری ماهان 

در نظر دارد عملیــات آســفالت معابــر سـطح شـهر ماهـان را از طریـق مناقصـه عمومــی انجام دهد، لـذا از 
کلیه اشــخاص حقوقــی دارای تاییـد صالحیـت و و رتبـه بنــدی معتبر با رعایـت ظرفیت خالی)مجـاز( از مراجع 

ذیصالح با در نظر گرفتــن شــرایط ذیل جهــت شــرکت در مناقصه دعوت مــی گرد.
-مبلــغ بـرآورد اعتبــار 30/000/000/000 ریــال ) کـه از محـل 

فــروش زمیـن تامیــن مـی گـردد(
-مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 1/500/000/000 ریال 

-تاریــخ دریافــت اســناد مناقصــه از روز شــنبه مــورخ 
98/6/30  لغایـت پنج شـنبه 98/07/04 در سـاعت اداری بـا 

ارائــه درخواسـت کتبـی
-تاریـخ تحویـل پیشــنهادات: روز پنج شـنبه  98/07/11 تـا 

پایان وقـت اداری
-محـل دریافـت اســناد و تحویل پیشــنهادات واحـد امور 

مالـی شــهرداری ماهان
- تشــکیل کمیســیون بازگشــایی پیشــنهادات  در محـل 
شهرداری ماهان  ســاعت 14 روز یکشــنبه مـورخ 98/7/13
-برندگان اول و دوم مناقصــه چنانچــه حاضــر بـه انعقـاد 
قـرارداد نشـوند سـپرده آنـان بـه ترتیـب ضبـط مـی گـردد. 

-شهرداری در  رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 
-هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

عبدالمهدی رنجبر-شهردار ماهان

نوبت دوم

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی- آگهـی موضوع ماده 3 قانـون و ماده 13 آئیـن نامه قانون 

تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
 برابـر رای شـماره 1398۶03190۶2000351 مـورخ 98/5/2۷ هیـات اول موضـوع قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک گلبـاف تصرفـات مالكانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای سـیدضیاء میر تـاج الدینی 
گوکـی فرزند سـیدعلی بشـماره شناسـنامه 5122 صادره از گلباف در ششـدانگ یـک باب خانه 
بـه مسـاحت 1258/10متـر مربـع پـالک یکفرعـی از 2011اصلی مفـروز و مجزی شـده از پالک 
2011- اصلـی واقـع در گلبـاف خیابـان جمهـوری محلـه آطـرکان کوچـه 12 فروردیـن خریداری 
از مالـک رسـمی سـیدعلی میـر تـاج الدینی گوکـی وهاجـر بیگم میرتـاج الدینی گوکـی محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت دو مـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/0۷/02- تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/0۷/1۷

محمد مقصودی رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف م.الف 919

آگهی حراج مال غیرمنقول )نوبت اول(
اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری زرنـد در نظـر دارد در رابطه با پرونـده اجرائی کالسـه 980130 
مطروحـه بیـن محکـوم لـه حجت اشـرف زاده زرنـدی فرزند رضـا و محکوم علیه علی عسـکری 
زرنـدی فرزنـد اکبـر جلسـه مزایـده مال غیرمنقـول متعلق بـه محکوم علیـه را با حضـور نماینده 
محتـرم دادسـرا در روز سـه شـنبه مـورخ 1398/0۷/1۶ رأس سـاعت 11 صبح در محل دفتر اجـرای احکام حقوقی 
جهـت اسـتیفای بدهـی محکـوم علیه برگـزار نماید لـذا متقاضیان خرید مـی توانند پنـج روز قبـل از مزایده ضمن 
بازدیـد و مالحظـه مـدارک ملک پیشـنهادات خود را در پاکت الک و مهر شـده تحویل اجرای احکام نموده و رسـید 
اخـذ نماینـد جلسـه مزایـده در مـورخ 98/0۷/1۶ در محـل دفتـر اجرای احـکام حقوقی دادگسـتری زرنـد برگزار و 
شـروع مزایـده از قیمـت پایـه کارشناسـی خواهد بود. ضمنـًا ده درصد مبلغ پیشـنهادی فی المجلـس و مابقی در 

موعـد مقـرر از برنـده مزایـده اخـذ خواهد شـد. خرید به صورت شـفاهی نیز در جلسـه آزاد می باشـد.
آدرس و مشخصات ملک مورد مزایده :

-مالک: علی عسکری زرندی فرزند اکبر
-یک دانگ مشـاع از شـش دانگ کارگاه و سـاختمان تحتانی و فوقانی پالک 538 فرعی از ۶0۴۴ اصلی بخش 

13 کرمان به مسـاحت کل شـش دانگ 23۶ مترمربع.
-آدرس ملک: زرند خیابان فردوس ابتدای خیابان سردار جنگل سمت چپ

-مشـخصات: دو بـاب مغـازه و کارگاه تحتانـی همکف و سـاختمان مسـکونی فوقانـی فوقانی طبقـه اول )در حال 
حاضـر مغـازه لـوازم یدکـی و مغـازه خریـد و فروش پسـته و کارگاه جنب آن و سـاختمان مسـکونی فوقانی(

-ملـک مذکـور اسـکلت فلـزی قدیمی سـاز بـا اتصاالت خورجینـی، سـقف تیرآهنـی در دو طبقه با قدمـت حدود 
بیش از 35 سـال سـاخت می باشـد و دارای موقعیت تجاری و مسـکونی می باشـد و در حال حاضر نوع اسـتفاده 
از طبقـه تحتانـی تجـاری )دو بـاب مغـازه و کارگاه جنـب آن( و نـوع اسـتفاده از طبقـه فوقانی به صورت مسـکونی 
مـی باشـد بـا توجـه بـه اظهارات محکـوم علیـه از آنجایی که قدمت ملک حدود ۴0 سـال سـاخت می باشـد فاقد 
پروانـه سـاختمانی جدیـد می باشـد . لـذا در خصوص کاربـری ، آن آنچه که مورد اسـتفاده قرار گرفته شـده یعنی 

) تجاری مسـکونی( محاسـبه می گردد.
-حسب اعالم کارشناس ملک مذکور تحت اختیار مالک می باشد و در اجاره نمی باشد.

ارزیابی شش دانگ:
الـف( عرصـه بـه مسـاحت کل 23۶ مترمربـع بـا موقعیت بـا موقعیت و بهـره برداری تجاری مسـکونی بـه ارزش 

کل 8/500/000/000ریـال.
ب( اعیـان و سـایر و امتیـازات: سـاختمان اسـکلت فلـزی در دو طبقـه بـه همـراه سـایر امتیـازات بـه ارزش کل 

ریـال.  2/300/000/000
ارزش کل شـش دانـگ ملـک مذکـور 10/800/000/000 ریـال لـذا ارزش یـک دانـگ مشـاع مـورد مزایـده ملـک 

باشـد.م/الف293 مـی  1/800/000/000ریـال 
دفتر اجرای احکام حقوقی زرند – عرب زاده

آگهی فقدان سند مالکیت: 
احترامـا نظـر بـه اینکـه آقای اکبر / انجم شـعاع فرزنـد على شـماره شناسـنامه 103۶ تاریخ تولد 
133۷/10/1۴ دارای شـماره ملـی 29913۴009۶ مالـک ششـدانگ پالک ۷538 فرعـی از 2۷8۷ 
اصلی بخش 3 کرمان موضوع سـند مالکیت اصلی  بشـماره چاپی 8۶22۴2 سـری ب سـال 90 
کـه در صفحـه 20۶ دفتـر امـالک جلد 152 ذیل شـماره ۴323۴ ثبت گردیده اسـت. صادر و تسـلیم گردیده ضمن 
تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی تصدیـق امضا شـده مدعی اسـت سـند مالکیت پـالك مزبور بعلـت جابجایی 
مفقـود و در خواسـت سـند مالکیـت المثنـی نمـوده لذا باسـتناد اصالح تبصـره یک اصالحـی مـاده 120 آئین نامه 
قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت در تاریـخ مندرج در ذیل آگهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعـی انجام معامله 
نسـبت بـه ملـک فـوق الذکـر با وجود سـند مالکیت نـزد خود می باشـد ظـرف مـدت ده روز پس از انتشـار آگهی 
بـه اداره ثبـت شهرسـتان کرمـان مراجعـه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت با سـند معامله تسـلیم 

نماینـد. در غیـر ایـن صـورت پـس از مدت مذکور نسـبت به صدور سـند مالکیـت المتني اقدام خواهد شـد.
تاریخ انتشار: 98/۷/2

رونوشت : ستاد اجرایی فرمان امام
محمود مهدی زاده- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان- م/الف93۶

آگهی فقدان سند مالکیت: 
آقـای علیرضـا پوراله وردی فرزند غالمرضابه موجب وکالتنامه شـماره 1۶۶312- 98/2/1۶ و 1۶۶31۷- 
98/2/1۶ دفترخانـه 39 کرمـان از طـرف ورثـه مرحـوم صغری کویری مالک ششـدانگ پـالک 3918 
فرعـی از 5 اصلـی بخـش ۴ کرمـان کـه سـند مالکیـت دفتـر الکترونیکـی 139۷2031900۷00۴898 
تسـلیم گردیده و ششـدانگ طبق سـند رهنی12500۴-139۷/۴/2۷ دفتر خانه ۴۷ کرمان در رهن بانک سـامان میباشد 
و بـه موجـب دسـتور شـماره 139۷021000۴۴2۷35- 139۷/5/21 اجـرای احـکام شـعبه 3 دادگاه عمومـی شهرسـتان 
کرمـان و همچنیـن دسـتور شـماره 139۷021000۶81۴38- 139۷/8/۷ اجـرای احـکام شـعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی 
کرمان و نامه شـماره 139۷021000۷۷530۴-139۷/9/۶ شـعبه مذکور ضمن تسـلیم دو برگ استشـهاد محلی تصدیق 
شـده مدعی اسـت سـند مالکیت مزبور بعلت جابجایی و درخواسـت سـند مالکیت المثنی نموده لذا باسـتناد ماده 120 
آییـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیل آگهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعـی انجام 
معاملـه نسـبت بـه ملـک فوق الذکر با وجود سـند مالکیت نزد خود میباشـد ظرف مـدت 10 روز پس از انتشـار آگهی به 
اداره ثبـت شهرسـتان کرمـان مراجعـه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نمایند و 

اال پـس از مـدت مذکـور نسـبت به صدور سـند مالکیت اقـدام خواهد شـد. تاریخ انتشـار: 1398/۷/2
رو نوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ) ره( در استان کرمان جهت اطالع و ارسال پاسخ - م/الف939

اگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ  دارای پـالک 3 فرعـی از ۴۴8- اصلـی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک ۴۴8- اصلـی بـه مسـاحت ۶1۷08/85 
متـر مربـع واقـع در روسـتایی چلپایـی قلعـه گنـج  قطعـه چهـار بخش ۴۶ 
کرمـان باسـتناد رای شـماره 139۷۶03190020031۷۴ – 1398/10/05هیـات مسـتقر در ثبت 
کهنـوج در مالکیـت آقـای علـی پیـرای قـرار گرفتـه و اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و ماده 13 آیین نامـه قانون ثبت 
منتشـر و در موعـد مقـرر مـورد واخواهی قرار نگرفتـه و نیاز به تحدید حدود دارد. لذا حسـب 
درخواسـت کتبـی مالـک مورخـه 1398/0۶/30آگهـی تحدید حـدود آن باسـتناد تبصره ماده 
13 قانـون مزبـور منتشـر و عمليـات تحدیـدی ان از سـاعت 8 صبـح روز چهارشـنبه مورخـه 
1398/0۷/2۴در محـل شـروع و بعمـل خواهـد آمـد. لـذا به مالکیـن و مجاوریـن رقبه فوق 
اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقـرر در محـل وقـوع ملـک حاضـرو در صـورت عـدم مراجعه 
مجاوریـن عملیـات تحدیـدی با معرفـی مالک انجام و چنانچه کسـی از مجاوریـن بر حدود 
و حقـوق ارتفاقـی ان اعتـراض داشـته باشـد طبق مـاده 20 قانـون ثبت و مـاده 8۶ اصالحی 
پـس از تنظیـم صورتجلسـه تحدیـدی اعتراض خـود را کتبا بـه این اداره اعـالم و ظرف مدت 
30 روز دادخواسـت بـه مراجع ذیصـالح قضایی تقدیم نماید و گواهی دادخواسـت مربوطه را 
بـه ایـن اداره ارائـه نماید. پس از گذشـت مهلت یاد شـده هیچگونه ادعایی مسـموع نخواهد 

بود. تاریخ انتشـار : سـه شـنبه :1398/0۷/02
اصغر ناروئی –رئیس اداره ثبت اسناد وامالک کهنوج – م الف2125

آگهی مزایده  
تولیـت موقوفـه بـی بـی کوچـک در نظـر دارد چهـار قطعـه زمیـن زراعـی از 
موقوفـه مذکـور جمعا به مسـاحت حـدودا 30 هکتـار واقع در روسـتای فتح 

آبـاد مرجـان را از طریـق مزایـده بـه اجـاره واگـذار نماید. 
1- مبلـغ پایـه اجـاره زمیـن بـه مبلـغ 1/800/000/000ریـال می باشـد که متقاضی می بایسـت 
مبلـغ ده درصـد اجـاره را طـی فیشـی کـه از اداره اوقـاف جیرفـت دریافـت مـی کنـد واریـز و 

ضمیمه پیشـنهاد خـود نماید.
 2- شـرکت کننـدگان بایـد پیشـنهادات خـود را حداکثر تا تاریـخ 98/0۷/13به دبیرخانـه اداره 
اوقـاف و امـور خیریه جیرفت تحویل و رسـید آن را اخذ نمایند. پیشـنهادات واصله سـاعت 10 

صبـح روز 98/0۷/15بـا حضـور اعضـای کمیسـیون در محـل اداره اوقاف جیرفت بـاز و قرائت 
خواهد شـد.

 3- کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 
۴- هزینه کارشناسی و انتشار آگهی برعهده برنده مزایده است. 

5- برنـده مزایـده بایـد ظـرف 2 روز نسـبت بـه تنظیم سـند اجاره  خـود اقدام نمایـد و اگر به 
هـر دلیلـی از تنظیـم سـند اجاره خودداری کند مبلغ سـپرده به نفع موقوفه ضبـط و با نفر دوم 

بـه مبلغ پیشـنهادی نفر اول سـند اجاره تنظیم خواهـد گردید . 
۶- متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به اداره اوقاف جیرفت مراجعه نمایند.

رضا کاظمی – تولیت موقوفه بی بی کوچک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای 
شـماره13980319091001۴۶0-98/05/2۷هیات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر 
عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای محمـد رضـا جهانـی فرزنـد عزیز 
اله بشـماره شناسـنامه 153با کد ملـی بشـماره ۶0۶990۶۷80صادره ازعنبرآباد درششـدانگ 
یـک بـاب خانـه به مسـاحت 51۶متـر مربع پـالک - فرعـی از۴۷- اصلی مفـروز و مجزی 
شـده از پـالک – فرعـی از ۴۷- اصلـی قطعـه یـک بخـش ۴5کرمـان  واقـع دراحمـد آباد 
عنبرآبـاد خریـداری از مالـک رسـمی غالمحسـین پور حـق وردی محرزگردیده اسـت.لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکوروعـدم وصول اعتراض 
طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:2901-  تاریـخ انتشـار نوبـت 

اول:98/0۷/02 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/0۷/1۷
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره13980319091001۴۶۷هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای محمـد جواد روشـان فرزنـد قربانعلی بشـماره 
شناسـنامه 0بـا کد ملـی بشـماره ۶0۶008۴35۴صـادره ازعنبرآباد درششـدانگ یک بـاب خانه 
بـه مسـاحت 30۶/31متـر مربع پـالک - فرعـی از۴5- اصلی مفـروز و مجزی شـده از پالک 
– فرعـی از ۴5- اصلـی قطعـه یـک بخـش ۴5کرمـان  واقـع در شـهر  عنبرآبـاد خریـداری از 
مالـک رسـمی خانـم فرخنـده امیـری محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهـی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 

./م الـف:2903-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/0۷/02 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/۷/1۷
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

ــر  ــان ب ــره جوان ــد نف ــای چن ــع ه ــای دور از جم ــه ه حلق
ــد  ــی گوین ــا م ــی رود، همســایه ه ــاال م ــا ب روی تخــت ه
ــتری  ــت و مش ــال اس ــه فع ــن چایخان ــب ای ــه ش ــا نیم ت
ــت  ــات فراغ ــالمت و اوق ــی س ــم دارد. در حال ــی ه فراوان
جوانــان در ایــن مکان هــا دود مــی شــود کــه ســودش بــه 

ــی رود. ــان م ــدگان قلی ــه کنن ــدگان و عرض ــب وارد کنن جی

قلیان از سیگار مضرتر است
پزشــکی کرمــان  علــوم  دانشــگاه  بهداشــتی  معــاون 
می گویــد: بــدون شــک قلیــان و ســیگار دروازه ورود جوانان 
بــه ســمت مــواد مخــدر هســتند و خانواده هــا بایــد بــه ایــن 

نکتــه توجــه کننــد کــه قلیان بســیار مضرتر از ســیگار اســت.
ــون  ــد: هــم اکن ــی مــی افزای ســیدوحید احمــدی طباطبای
مصــرف قلیــان بــه یک معضل جــدی اجتماعی و بهداشــتی 
در جامعــه تبدیــل شــده و از همــه دســتگاه هــای و افــرادی 
کــه مــی تواننــد در زمینــه کاهــش مصــرف قلیــان تاثیرگذار 

باشــند مــی خواهیــم رســالت خــود را انجــام دهنــد.
ــی و  ــای دائم ــرح ه ــام ط ــزوم انج ــر ل ــد ب ــا تاکی وی ب
ــار  ــت: در کن ــان گف ــه قلی ــا عرض ــه ب ــرای مقابل ــی ب جمع
دســتگاه های مختلــف ایــن مــردم هســتند کــه بایــد 
ــا مصــرف قلیــان بــه ســمت انــواع  بداننــد فرزندانشــان ب
ــد. ــی دارن ــی گام برم ــرات اجتماع ــا و مخاط ــاری ه بیم

مــکان  در  قلیــان  عرضــه  کــرد:  بیــان  طباطبایــی 
ایــن  در  و  شــود   متوقــف  بایــد  عمومــی  هــای 
انتظامــی،  نیــروی  هــا،  اتحادیــه  اصنــاف،  زمینــه 
باشــند. داشــته  همــکاری  بایــد  دادگســتری 

قلیان عامل انتقال سل و هپاتیت
وی بــا اشــاره بــه وجــود صدهــا نــوع ســم و مــواد 
مــردم  ایــن  گفــت:  ای  میــوه  تنباکوهــای  در  مضــر 
و  ورود کننــد  جــدی  صــورت  بــه  بایــد  هســتند کــه 
ضمــن بــاال بــردن آگاهــی هــای خــود اجــازه ندهــد 
فرزندانشــان بــه ســمت مصــرف قلیــان گام بردارنــد و 
ــه داشــته  باشــند. ــد دغدغ ــز بای ــار آن مســووالن نی در کن

وی بــا اشــاره بــه ســرطان زا بــودن بســیاری از مــواد موجود 
ــان کــرد: یکــی از دالیــل شــیوع ســرطان  ــان هــا بی در قلی
ــت. ــه اس ــا در جامع ــان ه ــن قلی ــرف همی ــش مص افزای

راه  کــه  اســت  ای  پنجــره  قلیــان  کــرد:  تاکیــد  وی 
مــی کنــد. بــاز  هــا  خانــه  بــه  را  مخــدر  مــواد  ورود 

ــان و  ــن زن ــان در بی ــه مصــرف قلی ــا اشــاره ب ــی ب طباطبای
ــد  ــد بدانن ــان گفــت: مــردم بای کاهــش ســن مصــرف قلی
کــه نبایــد ســالمت خــود را بازیچــه دســت عده ای ســودجو 
کننــد کــه هیــچ توجهــی بــه ســالمت مــردم ندارنــد. وی بــا 
اشــاره بــه مصــرف مشــترک قلیــان در چایخانــه هــا گفــت: 
ــای  ــیوع بیماری ه ــرای ش ــه ب ــان زمین ــرف قلی ــوع مص ن
ــد. ــی کن ــم م ــت را فراه ــل و هپاتی ــه س ــف از جمل مختل

وی گفــت: مــردم تصــور مــی کننــد بــا تعویــض ســر 
بــروز  از  تواننــد  مــی  قلیــان  شــلنگ  یــا  و  شــلنگ 
بیمــاری جلوگیــری کننــد در حالیکــه ایــن بخــش از 
بیماریهــا  از  درصــد   15 شــیوع  موجــب  فقــط  قلیــان 
ــوط اســت. ــه مخــزن آب مرب اســت و 85 درصــد دیگــر ب

تابســتان ســال 98 گذشــت و چایخانــه هــای کرمــان بــدون 
دردســر اوقــات فراغــت بســیاری از جوانــان را دود کردنــد و 
ســوال اینجاســت چــرا در ایــن مــدت اقدامــی موثــر بــرای 
محــدود کــردن اســتعمال قلیــان در کرمــان انجــام نشــد.

طباطبایی با اشاره به مصرف قلیان در بین 
زنان و کاهش سن مصرف قلیان گفت: 
مردم باید بدانند که نباید سالمت خود 
را بازیچه دست عده ای سودجو کنند 

که هیچ توجهی به سالمت مردم ندارند. 
وی با اشاره به مصرف مشترک قلیان در 

چایخانه ها گفت: نوع مصرف قلیان زمینه 
برای شیوع بیماری های مختلف از جمله 

سل و هپاتیت را فراهم می کند.
وی گفت: مردم تصور می کنند با تعویض 

سر شلنگ و یا شلنگ قلیان می توانند 
از بروز بیماری جلوگیری کنند در حالیکه 

این بخش از قلیان فقط موجب شیوع 15 
درصد از بیماریها است و 85 درصد دیگر 

به مخزن آب مربوط است.
تابستان سال 98 گذشت و چایخانه های 

کرمان بدون دردسر اوقات فراغت بسیاری 
از جوانان را دود کردند و سوال اینجاست 

چرا در این مدت اقدامی موثر برای 
محدود کردن استعمال قلیان در کرمان 

انجام نشد.

معاون بهداشتی علوم پزشکی کرمان: قلیان یکی از دالیل افزایش سرطان در جامعه است

قلیان میوه ای دلیل افزایش سرطان



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 2
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: 09131۴88۶8۴     ۴3213۶8۴-85- 03۴
تلفنخانه کرمان: 03۴-32۴8۷۴۷۷

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 . 

580 پیاپــی  شــماره  ســوم     ســال       1398 مهــر   2 سه شــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

سامانه ی پیامکی: 10003432117834  نمابر: 021-89776547

حسرت صادرات بر دل خرماداران
یک هزار و 200 میلیون تن خرما در کشور تولید می شود، از این میزان تنها 256 هزار تن صادر شده است

خرمـا محصـول باغـی سـازگار بـا شـرایط آب و هـوای منطقه 
خاورمیانـه اسـت. آب و هـوای برخـی از مناطـق اسـتان های 
جنوبـی و مرکـزی ایـران بـه طـور کامـل بـا شـرایط زیسـتی 
خرمـا سـازگار اسـت. براسـاس آمـار، تولیـد خرمـا در هشـت 
سـال اخیـر، از 983 هـزار و 80۶ تـن بـه یـک میلیـون و 223 
هـزار تـن افزایـش یافته اسـت. ایـران از نظـر جهانـی، در رتبه 
دوم تولیدکننـدگان خرمـا قـرار دارد. امـا میزان صـادرات آن در 
کشـور، نسـبت به تولید آن، بسیار کمتر اسـت. در سال 139۷، 
2۷۴ هزار تن، خرما صادر شـده اسـت. از طرفی در سـال های 
اخیـر مصـرف آن در خانوارهـای ایرانی به شـدت کاهش یافته 
اسـت. بـه طوری کـه میـزان مصـرف داخلـی خرمـا در سـال 
9۶، کمتـر از میـزان صـادرات شـده اسـت. در ایـن گـزارش به 
بررسـی میزان تولید و صادرات خرما در کشـور، میزان مصرف 
خانوارهـای ایرانـی و سـهم کرمـان از تولیـد خرمـای کشـور 

پرداختـه می شـود.
بـه گفتـه محققان، به دلیـل اینکه خرمـا در گـروه میوه  ها قرار 
گرفتـه اسـت، از فوایـد مصرف میوه و سـبزی برخوردار اسـت. 
بـه عـالوه یـک مـاده غذایـی دارای چربـی کم شـناخته شـده 
اسـت. بیماران دارای فشـار خون می تواننـد آن را بدون دغدغه 
مصـرف کننـد، زیرا مقدار سـدیم آن بسـیار کم اسـت. خوردن 
80 گـرم خرمـا، 50 درصـد نیـاز روزانه بـه ویتامین هـای ب 1 و 

ب2 را تامیـن می کنـد.

تولید خرما در کشور
در سـال های اخیـر، تولیـد خرمـا در محصوالت باغی کشـور از 
رتبـه چهـارم بـه پنجـم تنـزل پیدا کرده اسـت. کشـور ایـران با 
21 درصـد سـطح زیر کشـت، 15 درصد خرمای جهـان را تولید 
می کنـد. بـه لحـاظ جهانـی، رتبـه دوم را بـه خـود اختصـاص 
داده اسـت. براسـاس گزارش وزارت جهاد کشـاورزی، مجموع 
تولیـد خرمای کشـور رقمـی بالغ بر یک هـزار و 200 میلیون تن 

اسـت. ایـن میزان در 13 اسـتان کشـور تولید می شـود.

میزان صادرات خرمای کشور
ایـران از دیرباز جزء کشـورهای تولید کننـده و صادرکننده خرما 
بـوده اسـت. اما به نسـبت تولید آن در کشـور، سـهم صادرات 
ایـن محصـول در حد مطلوب نیسـت. ارزآوری خرمـا در ایران 

طـی دهه هـای گذشـته بـا افـت و خیزهـای بسـیاری مواجـه 
بـوده اسـت. امـا در سـال های اخیر شـاهد رشـد صـادرات آن 

بوده ایـم.
اقتصاددانـان، دالیـل بسـیاری را در نامطلـوب بـودن میـزان 
صادرات خرما دخیل دانسـته اند. در سـال های قبل، دلیل اول 
آن را، مصـرف باالی خرما در کشـور عنـوان کرده  اند. دلیل دیگر 
را کیفیـت بسـته بندی پاییـن ذکـر کرده اند. به گفتـه محققان، 
این محصول غالبًا در بسـته های بزرگ و فله ای به کشـورهای 
همسـایه نظیـر امارات متحـده عربی، پاکسـتان و ترکیه صادر 
بسـته بندی  بـه صـورت  ایـن کشـورها، خرمـا  در  می شـود. 
مناسـب در می آیـد. پـس از آن بـا قیمـت باالتـر بـه بازارهـای 
مصـرف نهایـی صـادر می شـود. بنابـر گـزارش پژوهش هـای 
مجلـس، حمایـت  از دسـت اندرکاران بسـته بندی و فـرآوری 
خرمـا، کافـی نبـوده اسـت. از طرفـی پایین بـودن دانش فنی 
آنهـا، موجب شـده تا نتواننـد از حداکثر ظرفیت خود اسـتفاده 
کننـد. تکنولوژی  دسـتگاه های مورد اسـتفاده در ایران نسـبت 
بـه کشـورهای مجـاور و عرضه کننـده خرمـا بـه جهـان عقـب 
اسـت. ۷0 درصـد شـرکت های بسـته بندی خرمـا بـه علـت 

نداشـتن امکانـات و تـوان مالی کـم، صادرکننده نیسـتند.
براسـاس آمـار، از مجمـوع خرمـای تولیـد شـده در کشـور 
در بـازه زمانـی 9۷-95، سـهم صـادرات از 209 هـزار تـن بـه 
ارزش 208 میلیـون دالر بـه 2۷۴ هـزار تـن بـه ارزش 30۷ 
میلیـون دالر افزایـش داشـته اسـت.  یعنـی صـادرات خرما 

رشـد داشـته است.

شاخص مصرف خرما در کشور
براسـاس اطالعـات هزینـه و درآمـد خانـوار، مصـرف خرمای 
یـک خانـوار شـهری در سـال 139۶ برابـر هشـت و ۶ دهـم 
کیلوگـرم و در یـک خانوار روسـتایی برابر هشـت کیلوگرم بوده 
اسـت. یعنی 1۷ و 2 دهم درصد خرمای تولید شـده به صورت 
میوه در کشـور مصرف می شـود. بررسـی ها در سـال های اخیر 
نشـان می دهد که مصـرف خرما در خانوارهای کشـور، کاهش 
محسوسـی داشـته اسـت. بـه طـوری کـه در سـال 9۶، میزان 
مصـرف خانوارها نسـبت به صـادرات، به شـدت کاهش یافته 
اسـت.کاهش میزان خرما در سـبد غذایی خانوارهای کشـور را 
می تـوان بـه افزایـش قیمت ایـن محصول عنوان کـرد. قیمت 
خرما در بین سـال های 92 تا 9۷ سـیر صعودی داشـته است. 
بیشـترین قیمـت ایـن محصـول در سـال 9۷ گـزارش شـده 
اسـت. ایـن افزایـش قیمت بـر روی میـزان مصـرف خرما در 

خانوارهای کشـور اثر منفی داشـته اسـت.

سهم استان کرمان در تولید خرمای کشور
بیـن تولیدکننـدگان خرمـا، جنـوب کرمان و اسـتان کرمـان در 
مجمـوع شـمال و جنـوب، رتبـه اول را به خود اختصـاص داده 
اسـت. میـزان تولید خرمـا در کل اسـتان کرمان در بـازه زمانی 
هشـت سـاله 9۶-88 از 281 هـزار و 9۴2 تـن بـه 3۴8 هـزار 
و ۷9۷ تـن افزایـش داشـته اسـت. جنـوب کرمان بـه تنهایی 
در ایـن بـازه از 1۷5 هـزار و ۶2۴ تـن بـه 193 هـزار و 523 تـن 
رسـیده اسـت. یعنی تولید محصول خرما در این منطقه رشـد 

داشـته است.

فاطمه کریم آبادی
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بررسی روند پیشرفت پروژه های 
عمرانی بافت تاریخی کرمان

معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتاندار کرمان بـه همـراه سرپرسـت اداره کل میـراث فرهنگی 
و گردشـگری اسـتان و شـهردار کرمـان از رونـد اجـرای پروژه هـای عمرانـی بافـت تاریخـی کرمان 

ازجملـه بـازار بـزرگ، حمـام باغ للـه، قبه سـبز بازدیـد کردند.
بـه گـزارش روابط عمومی اسـتانداری کرمان، روند پیشـرفت بازسـازی و بدنه سـازی بـازار تاریخی 
کرمـان، گـذر فرهنگـی میـدان ارگ، حمـام بـاغ َللـه، قبه سـبز و پارک گردشـگری صبح امـروز در 
بازدیـد آیت اللهـی موسـوی معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتاندار کرمان بـه همـراه فریدون 
فعالی سرپرسـت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان کرمان و عالم زاده 

شـهردار کرمان موردبررسـی قـرار گرفت.
آیت اللهـی موسـوی معـاون هماهنگـی امـور عمرانی اسـتاندار کرمان در نشسـت جمع بنـدی این 
بازدیـد سـه سـاعته عنـوان کـرد: ادامـه طـرح بدنه سـازی راسـته بازار گنجعلیخان طـی یک هفته 
آینـده از سـوی اداره کل میـراث فرهنگـی در اختیار شـهرداری کرمان قرار خواهـد گرفت تا عملیات 
آن اجرایـی شـود.وی ادامـه داد: مغازه هایـی نیز که جزو تصرفات و تعارضات محسـوب می شـوند 
امـا دارای سـند مالکیت هسـتند و امـکان حذف آنها وجود نـدارد، طرح اصالحـی میراث فرهنگی 

در مـورد آنهـا اجـرا می گردد.
موسـوی افـزود: واحدهایـی نیـز که امکان بقای آنها نیسـت و خـالف هرگونه ضوابط شهرسـازی، 
فنـی، بحرانی و غیره هسـتند، پرونده آنها در کمیسـیون ماده 100 موردبررسـی قـرار خواهند گرفت؛ 
ضمن اینکه شـهرداری نسـبت به اجرای حکم تخریب مورد تأیید کمیسـیون ماده 100 در خصوص 

واحدهـای تصرفـی در بازار کرمان در اسـرع وقـت اقدام کند.
معـاون هماهنگـی امـور عمرانی اسـتاندار کرمان گفت: مرمت و بازسـازی کلیه کاروانسـراهای بازار 
تاریخـی کرمـان بـا همـکاری میـراث فرهنگی و بخـش خصوصی و متولـی کاروانسـراها پیگیری 
می گـردد.وی ادامـه داد: در فـاز اول طـرح گذر فرهنگی خیابان تجلی و مجموعـه گلبازخان، میدان 
ارگ که طرح آن مورد تأیید میراث فرهنگی رسـیده اسـت به زودی توسـط شـهرداری اجرایی و فاز 

دوم بـا هماهنگـی میـراث فرهنگی و مشـاور طرح به اجرا گذاشـته می شـود.
بـا هماهنگـی به عمل آمـده از سـوی معاون هماهنگـی امور عمرانی اسـتاندار کرمان با شـرکت آب 
و فاضـالب مقـرر شـد تا عملیـات حفاری و لوله کشـی فاضـالب در محـدوده حمام تاریخـی “باغ 
َللـه ” بـا اولویـت اجرایـی شـود و شـهرداری هم نسـبت بـه انتخاب مشـاور ذیصـالح جهت طرح 
مرمـت حمـام اقدام کند.بـه گزارش روابـط عمومی اسـتانداری کرمان، آیت الهی موسـوی پس از 
ارائـه گـزارش مشـاور طرح پارک گردشـگری، اجرای ایـن طرح را در رونق و جذب گردشـگر منطقه 
مؤثـر دانسـت و عنـوان کرد: اینکه بتوانیـم با حفظ کاربری هـای موجود ازجمله کشـاورزی و معابر 
و همچنیـن نـگاه ویـژه بـه گنبد جبلیه، طرحـی گردشـگری و جاذب ارائه شـود، قابل تقدیر اسـت، 

ضمـن اینکـه ایـن منطقه باوجـود آب وهوای مطبوع مـورد غفلـت قرارگرفته بود.
بـه گـزارش روابط عمومی اسـتانداری کرمان، تهیه فضای موردنیاز برای پارکینگ مهم ترین مسـئله 
مـورد تأکیـد در پروژه هـای شـهری عنوان شد.مشـاوران طرح پارک گردشـگری، قبه سـبز، میدان 
شـورا و محـور فرهنگی میـدان توحید به ارائه توضیحـات خود از طرح های پیشـنهادی پرداختند.

حس مسئولیت پذیری در دانش آموزان تقویت شود شگفتی سازی نگین معدنی 
ایران در فرابورس

بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت سـنگ آهـن گهرزمیـن شـرکت 
سـپرده گـذاری مرکـزی اوراق بهـادار و تسـویه وجـوه )سـمات( بـرای 
نخسـتین بـار اسـامی 20 شـرکت بـزرگ بـورس اوراق بهـادار تهـران و 
فرابـورس ایـران را اعـالم کـرد. بـر اسـاس این گزارش شـرکت سـنگ 
آهـن گهرزمین سـیرجان با 202 هـزار و ۶۴ میلیارد ریال پس از پتروشـیمی مارون جایگاه دوم 

بزرگتریـن شـرکت هـای حاضـر در فرابـورس ایـران را بـه خود اختصـاص داد.
از نـکات قابـل توجـه اینکـه گهرزمیـن بـا ثبـت رکوردهـای بـی نظیـر در تاریـخ فرابـورس ایران 
موفـق شـده اسـت در ایـن رتبـه بنـدی شـرکت هـای نـام آشـنا و َقـدری چـون ذوب آهـن 
اصفهان،هلدینـگ توسـعه معـادن و صنایـع معدنی خاورمیانه،پترویشـمی های زاگـرس و امیر 
کبیـر و چنـد شـرکت بـزرگ دیگـر را با فاصله پشـت سـر بگذارد تـا همچنان ایـن نگین معدنی 
ایـران بـا درخشـش چشـمگیر،در رقابـت با شـرکت های بزرگ  کشـور، شـگفتی سـاز فرابورس 

باشـد. ایران 
نكتـه مهـم ایـن رده بنـدی ایـن اسـت کـه علی رغـم اینكه مـدت كوتاهی اسـت گهرزمیـن وارد 

بـورس شـده اسـت توانسـته در بـورس نیـز رتبه یازدهـم را بـه خود اختصـاص دهد.
ایـن اتفاقـات و بـه دسـت آوردن چنیـن رتبـه هایی توسـط شـركت گهرزمین در سـالهای اخیر 
توانسـته اسـت روزهای خوبی را برای رشـد سـهام این شـركت و سـهامداران به ارمغان آورد که 

ایـن افتخـار بـزرگ، متعلق بـه تمامی مدیران و پرسـنل خـدوم گهرزمین می باشـد.
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ــوالت  ــا در محص ــد خرم ــر، تولی ــال های اخی در س
باغــی کشــور از رتبــه چهــارم بــه پنجــم تنــزل پیــدا 
ــطح  ــد س ــا 21 درص ــران ب ــور ای ــت. کش ــرده اس ک
ــد  ــان را تولی ــای جه ــد خرم ــت، 15 درص ــر کش زی
ــه خــود  ــه لحــاظ جهانــی، رتبــه دوم را ب می کنــد. ب
اختصــاص داده اســت. براســاس گــزارش وزارت 
جهــاد کشــاورزی، مجمــوع تولیــد خرمــای کشــور 
رقمــی بالــغ بــر یــک هــزار و 200 میلیــون تن اســت. 
ــود. ــد می ش ــور تولی ــتان کش ــزان در 13 اس ــن می ای

همــه نیروهــای شــهرداری منطقــه پنــج از درون مجموعــه 
اســت. انتخاب شــده  شــهرداری کرمــان 

ــانی  ــع انس ــعه ی مناب ــزی و توس ــت برنامه ری ــت معاون سرپرس
ــه  ــهرداری منطق ــای ش ــه نیروه ــت: هم ــان گف ــهرداری کرم ش
انتخاب شــده و  از درون مجموعــه شــهرداری کرمــان  پنــج 
ــورت  ــان ص ــهرداری کرم ــدی در ش ــتخدام جدی ــه اس هیچ گون

ــت. ــه اس نگرفت
ــگار پایــگاه خبــری کرمــان  ــا خبرن دکتــر رجایــی در گفت وگــو ب
آنالیــن گفــت: هیچ گونــه اســتخدام جدیــدی در شــهرداری 
ــروی  ــتخدام نی ــر اس ــال حاض ــه و در ح ــورت نگرفت ــان ص کرم

ــدور نیســت. ــی مق ــر عنوان ــد در شــهرداری تحــت ه جدی
ــوان  ــه 5 به عن ــهرداری منطق ــدازی ش ــه راه ان ــاره ب ــا اش وی ب
ــدازی شــهرداری  ــژه بافــت تاریخــی، افــزود: راه ان شــهرداری وی
ــه  ــرده ک ــاد ک ــی ایج ــکار عموم ــور را در اف ــن تص ــه 5 ای منطق
شــهرداری جهــت تأمیــن نیــروی انســانی موردنیــاز ایــن منطقــه 

ــر اســاس  ــه ب ــرده اســت، درحالی ک ــرو ک ــه جــذب نی ــدام ب اق
بخشــنامه های موجــود در ایــن خصــوص، جــذب نیــروی جدیــد 
ــان،  ــهرداری کرم ــه ش ــور من جمل ــهرداری های کش ــه ش در هم
مطلقــًا ممنــوع اســت و شــهرداری کرمــان به هیچ عنــوان مجــاز 
و قــادر بــه عقــد قــرارداد اســتخدامی تحــت هــر عنوانی نیســت.

وی افــزود: هرگونــه جــذب نیــرو در شــهرداری ها از طریــق 
آزمــون اســتخدامی متمرکــز کــه از طریــق رســانه های عمومــی 

ــت. ــد گرف ــورت خواه ــد، ص ــوم می رس ــالع عم ــه اط ب
رجایــی گفــت: شــهرداری کرمــان هماننــد شــهرداری های ســایر 
اســتان ها و کالن شــهرهای کشــور در بســیاری از پســت های 
ــط  ــالت مرتب ــا تحصی ــص و ب ــروی متخص ــد نی ــازمانی فاق س
اســت امــا بــه دلیــل آنکــه جــذب نیــروی انســانی جدیــد منــوط 
ــذا  ــت، ل ــتخدامی اس ــون اس ــزاری آزم ــوز برگ ــدور مج ــه ص ب
جــذب نیــروی انســانی علیرغــم نیــاز مبــرم شــهرداری، تحــت 

هیــچ شــرایطی مقــدور نیســت.

مهـر-  اسـتاندار کرمان بر لزوم تقویت حس مسـئولیت پذیـری در دانش 
آمـوزان تاکید کرد.

محمدجـواد فدایـی صبـح دوشـنبه در آیین بازگشـایی مـدارس و نواختن 
زنـگ مهـر در مدرسـه بی بـی فاطمـه مهـدوی )مـادر شـهید مهـدوی( بـا 
گرامیداشـت هفتـه دفـاع مقدس بیـان داشـت: از خانواده شـهید مهدوی 

بابـت ایـن اقـدام خداپسـندانه تشـکر می کنیم.
وی افـزود: مدرسـه سـازی و فراهـم کـردن زمینـه تعلیـم و تربیـت اقـدام 
بسـیار بـا ارزشـی اسـت لذا امیـدوارم ایـن خانـواده توفیـق ادامه ایـن کار 
بـا خیـر و برکـت را داشـته باشـند تـا دیگران هـم از آنـان الگو و سرمشـق 

بگیرند.
اسـتاندار کرمـان گفـت: بایـد ببینیـم در حالـی کـه مـالک کار در آموزش و 
پـرورش سـند تحول بنیادین اسـت تا در راسـتای اهداف بـا ارزش و عالی 

گام بـردارد راهکارهـای دسـتیابی بـه این اهداف چیسـت؟
فدایـی یادآور شـد: سـند تحول بنیادیـن در مهرماه 90 تصویب و ابالغ شـد 
لـذا اگـر دو سـال بـرای برنامه ریـزی و تنظیـم راهکارها فرصت گذاشـته اند 
اکنـون شـش سـال از آن گذشـته لـذا بایـد ببینیم خروجـی این افـراد که 
مهارت هـای الزم را فراگرفته انـد تـا با جدایـی از آموزش وارد بازار کار شـوند 
چیسـت و هیـچ بـازده ای دارند کـه فکر می کنم درصدی کمـی از آن محقق 

شـده است.
وی تصریـح کـرد: در کشـورهای پیشـرفته شـاهد هسـتیم کـه بـرای 
بـه  مسـئولیت هایی  کار  فرهنـگ  بـا  دانش آمـوزان  شـدن  آشـنا 
آنـان واگـذار می شـود لـذا مـا نیـز می توانیـم بـا اقداماتـی مشـابه 
راهکارهایـی در ایـن رابطـه داشـته باشـیم تـا فرزندانـی مـودب بـه 
آداب تربیـت کنیـم کـه در سـند تحـول بنیادیـن آمـوزش و پـرورش 

پیشـنهاد شـده اسـت.

هماهنگـی  شـورای  رئیـس  سـوی  از  حکمـی  بـا  مهـر- 
عنـوان  بـه  شـعاع«  انجـم  »حسـین  اسـالمی  تبلیغـات 
اسـالمی  تبلیغـات  هماهنگـی  شـورای  جدیـد  سرپرسـت 

شـد. معرفـی  اسـتان کرمـان 
حجـت االسـالم حسـن علیـدادی سـلیمانی نماینـده ولـی 
فقیـه در اسـتان کرمـان پیـش از ظهـر دوشـنبه در آییـن 
تکریم و معارفه رئیس شـورای هماهنگی تبلیغات اسـالمی 
اسـتان کرمان با تسـلیت ایام سـوگواری سـاالر شـهدا )ع(، 
گفـت: در هفتـه دفـاع مقـدس قـرار داریم که در ایـن دوران 

حرکـت هـای مجاهدانـه فرزنـدان این مـرز و بوم بـه ایران 
اسـالمی تحـت رهبـری والیـت فقیـه را شـاهد بودیم.

وی »صدفـی« رئیـس سـابق شـورای هماهنگـی تبلیغـات 
اسـالمی اسـتان کرمـان را یکـی از افـراد مجاهـد در میـدان 
هـای جنـگ و دفـاع از کشـور دانسـت و افزود: حضـور این 
افـراد صحنه های سـخت و تلـخ دفاع مقـدس را به صحنه 

هـای شـیرین و ارزشـمند تبدیـل کرد.
امـام جمعـه کرمـان عنـوان کرد: انسـان هـا در حیـات خود 
تفـاوت هـای جـدی در برخورد بـا زندگی و دنیـا دارد برخی 

زندگیشـان را وقـف خدمـت بـه مـردم، ارزش هـا و حرکت 
در راسـتای حمایـت و حفاظـت و حراسـت از ارزش هـای 
دینـی مـی کننـد و برخـی زندگـی خـود را در نقطـه مقابـل 

قـرار مـی دهند.
حجـت االسـالم علیـدادی سـلیمانی عنـوان کـرد: صدفـی 
از چهـره هایـی اسـت کـه از زمانـی کـه توانسـت در صحنـه 
اجتمـاع حضـور پیـدا کنـد تمـام تـوان خـود را در جهـت کار 
انقـالب  اسـالمی،  هـای  ارزش  از  دفـاع  راه  در  و خدمـت 

گذاشـت.

نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان کرمان بـه بیـان ویژگی های 
رئیـس سـابق شـورای هماهنگی تبلیغات اسـالمی اسـتان 
کرمـان پرداخـت و گفـت: هـر کاری طلوعی و پایانـی دارد و 
شـخصیت افـراد در هنگام آغاز کار با روزهـای پایانی تفاوت 
هایـی دارد. طبیعـت انسـان به گونه ای اسـت که در سـنین 
بـاال حـس هماهنگـی و همراهی با نسـل جدید را از دسـت 

مـی دهـد اما ایـن اتفاق در مـورد صدفـی رخ نداد.
در ایـن آییـن ضمـن تکریـم خدمـات »مهـدی صدفی« 
رئیس سـابق شـورای هماهنگی تبلیغات اسـالمی استان 
کرمـان »حسـین انجـم شـعاع« بـه عنـوان سرپرسـت 
کرمـان  اسـتان  اسـالمی  تبلیغـات  هماهنگـی  شـورای 

شـد. معرفی 

مشـیلی مشـیلی،  مشـیلی،   «  گلثـوم: 
» هـاااااااااای؟

 مشـیلی: » چیـه بـاَزن؟ بیچه ایقـدر گلوت پاره
» اکنی؟

» !گلثم: » هیچی، دوست قدیمیت یهته
 مشـیلی: » یـه روزُون همـه دوسـت قدیمـی

» مشـیلی ِیـن! کـدُوم تاشـُون؟
» گلثوم: » نماینده

 مشـیلی: » بـره بگـو مشـیلی نیسـتاش و َیـه
  طـوری دسـت بـه سـری کَـن بـرو... مـو َصتـا
 نامـه م بـه یه نوشـت، جـواب یکیشـُون ندادی

«
دنبـال نامـرا؛  بـودی  گنـو  مگـه   «  گلثـوم: 

» !دردسـری
 مشـیلی: » باشـه، مو ای در مخفی َارم تو اتاق،

» !خیشـی بگو بیی
***

» !نماینده: » یالله، یالله، حاج مشیلی
 مشـیلی: » یـه روزُون، مشـیلی یـا خـاِن یـا
 حاجـی... نعوذباللـه اترسـُوم نفـر بعـدی بیـی
 خیشـُوم بگـو رئیس جمهو... بعدشـم کاکا هما

»  !خـان بهتـره، دیگـه حاجیمـون نکَـن
 نماینـده: » تـو همیشـه بـرای مـا خان هسـتی
 مشـیلی! خیلـی دلتنگـت بـودم. خیلـی وقـت

»...هسـت ندیدمـت
اسـفند چهـار سـال  مشـیلی: » هـا کاکا، ای 
دیگـه ایشـت  بـی  زِ  م  ماسـه  کـه   پیـش 

» !!!ندیدُومـت
 نماینـده: » آنوقـت نـه سـالم، حاال سـالم. االن
» .هـر کاری داشـته باشـی درخدمتم مشـیلی
خدمـت در  مـو  کـه  فعـال  االن   «  مشـیلی: 

بفرمائیـد » .شـمایُوم. 
راسـتش مـی خواسـتم  نماینـده: » مشـیلی 

انتخابـات » ماسـه ای بزنـی بـرای 
 مشـیلی: » ماسـه کـه حتمـا ازنـُوم... ولـی مـا
» آخـری نفهمـی مُون تـو چپی ای یا راسـتی؟

» ...نماینده: » من تنهام مشیلی، تنها
 مشـیلی: » دلُوم بشـهله... راسـت اگویـی، اگر
 تنها نهری که شـهردار تنهات ناِهشـتی... مشـی

» گلثـوم، مشـی گلثوم، سـالااااااح مـو بیار
» نماینده: » سالاااااااح؟

 مشـیلی: » ای کاکا بیچـه سـریع دسـت ابری
» .ای کمـرت، گـپ ماسـه هـُون داروم

***
 مشـیلی: » ماسـه اولِـت، کاکای بـد ندیـدم که
 تـو بهـی، مـژده در دسـت داری ولـی َجتی یک

» !پالنگـی داره
» نماینده: » َجتی چیه؟

کارِت یعنـی  کار،  یعنـی  َجتـی   «  مشـیلی: 
داره » پالنگـی 

» نماینده: » خب دومی رو بزن
 مشـیلی: » ماسـه دوِمـت بیگانـه یـَه. یعنـی
 پشـت بـه کاری کـه اخواهـی انجام بدهـی باید

» صدقـه رد کَنـی
 نماینـده: » چـرا، مگه چی شـده؟ چـرا غمگین

» !شـدی مشیلی؟
 مشـیلی: » راسـتش ماسـه َپتیلی ِگست! َپتیل
 هـم یعنـی مرگ کاکا؛ بـال به دور... انشـالله که
 خیـره. فعال صدقه بده و باید پشـِت کار داشـته

» ...بهی
 نماینـده: » خدا از دهنت بشـنوه. چشـم صدقه

» می دم. سـومش رو بزن؟
 مشـیلی: » ماسـه سـوم نشـُون ادهـه کـه باید
 رقیبـُون دسـت کم نِگـری... دوباره هـم پالنگی

» !داره
 نماینـده: » مشـیلی، خالصـه یعنـی اینکـه مـا

» دسـت خالـی بایـد از اینجـا بریـم؟
 مشـیلی: » بیچه دسـت خالـی کاکا، االن اگُوم
 مشـی گلثـوم دو تـا کارتـُون مضافتـی بهلـه تـو
 ماشـینت... تـو بگـو شـعار انتخابـات امثالـت

» چیـه؟
 نماینـده: » رمـون، بهر آسـمون، مـردان کاری /
 هلیـل از کـوه ماهـا گشـته جـاری / تصـور کن
 بـرادر مـا نباشـیم / کجای جلگه می شـه گوجه

» ...کاری
 مشـیلی: » ای کاکا چه سـاده ای تو؛ اول اینکه
 هلیلشـُون کـه بو، دیگـه هلیلی نمُونتـه... دوما،

» ...خـدا نگهدار آ کفکشـُون برقی
______________________________
 پ ن: ماسـه نوعـی فـال گرفتـن اسـت کـه
 بـا هفـت نـخ زده مـی شـود. معمـوال نـخ
یـا گوسـفند قربانـی و  بـا پشـم شـتر   هـا 
 درسـت مـی شـود. مشـیلی و گلثـوم نـام
 هایـی تخیلـی هسـتند و هـر گونـه تشـابه
 اسـمی بـا ایـن دو شـخصیت کامـال اتفاقی

.و تصادفـی اسـت

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری کرمان :
استخدام جدیدی در شهرداری کرمان صورت نگرفته است

»حسین انجم شعاع« سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی کرمان شد

ماسه های مشیلی ) قسمت دوم (


