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معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی جنوب:

احداث ۱۰۵ طرح گلخانه ای
در جنوب کرمان

معرفی 21 واحد متخلف صنفی 
به تعزیرات حکومتی

تولیدکنندگان اسیر 
کالف کاغذبازی

تازیانه خشکسالی بر تن جنوب
خشکسالی  های متعدد سبب افت شدید سفره های آب زیرزمینی جنوب شده و این مساله 

منطقه را دچار مشکل کرده است

مدیرکل راه و شهرسازی جنوب:

۷۰۵میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل 
پروژه های راه سازی رودبار الزم است
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فاجعه ای به نام شکاف طبقاتی
براساس آمار، از ۱۰ دهک طبقاتی در ایران، دو دهک در سطح باال 

سه دهک در سطح متوسط و پنج دهک در خط فقر قرار دارند
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 شــهریور   27 چهارشــنبه         576 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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چرا تحصیل کرده ها 

کارآمد نیستند؟
محمود سریع القلم

یادداشت مهمان

اخیـرًا یـک دانشـجوِی کنجـکاِو دکتری از این نویسـنده 
پرسـید: " کـم نداریـم مدیرانـی کـه تحصیـاِت عالیـه 
دارنـد، از دانشـگاه هـای خـوب دنیـا فـارغ التحصیـل 
شـده انـد و بسـیار هم جهان دیده هسـتند. چـرا آنها در 
مدیریـت، تـا این حد اشـتباه کـرده و هم چنان اشـتباه 

مـی کنند؟"
به این دانشـجو گفتم برای پاسـخ به این سـوال نیاز به 
زمـان، فکر و مطالعـه دارم، چرا کـه واکاوی این موضوع، 
محتـاج دقـت و بحـث طوالنـی اسـت. بـه نظرم رسـید 
کـه ایـن دانشـجو بـا یـک یا چنـد فـرض این سـوال را 
مطـرح می کنـد. اگر بتوانم فرض های او را اسـتخراج و 
بررسـی کنم شاید پاسـخ  های مناسـبی برای دغدغۀ او 
پیـدا کنـم. به نظر می رسـد در ذهن این دانشـجو ، یک 

فـرِض اصلی و کانونی شـکل گرفته اسـت:
میـاِن داشـتِن مـدرک تحصیلـی )بـه خصـوص از یـک 
دانشـگاِه خـارج( و منطقـی و کارآمـد عمـل کـردن یک 

رابطـۀ مسـتقیم وجـود دارد.
در زیر به بررسی این فرض پرداخته می شود:

1(تحصیـاِت عالـی و اخـذ مـدرک ضرورتـًا مسـاوی با 
داشـتن روحیـۀ یادگیـری و اصـاح پذیـری نیسـت؛

2(داشـتن مـدرک ضرورتـًا مسـاوی بـا داشـتن روحیۀ 
مشـورت کردن نیسـت؛

3(داشـتن مـدرک ضرورتـًا روحیـه ی انتقادپذیـری به 
همراه نمـی آورد؛

۴(داشـتن مـدرک ضرورتـًا بـه روحیـۀ تصمیـم گیـری 
جمعـی و گروهـی منجـر نمـی شـود؛

5(داشـتن مدرک ضرورتًا به معنـای آگاهی از مصلحِت 
نیست؛ عامه 

6(داشـتن مـدرک ضرورتـًا بـه فهـم دقیـق منافـع ملی 
نمی انجامـد؛

7(داشـتن مـدرک ضرورتًا قانـون و اخاق پذیـری را در 
رفتـار صاحب مـدرک پدید نمـی آورد؛

8(داشـتن مـدرک ضرورتـًا  متانـت رفتـاری ایجاد نمی 
کند؛

شـخصیت  بـا  را  انسـان  ضرورتـًا  مـدرک  9(داشـتن 
؛ نمی کنـد

10(داشـتن مـدرک و تخصـص ضرورتـًا زمینـه هـای 
شـناخِت عمیـق از تاریـخ کشـور و تحـوالِت فـوق العاده 

پیچیـدۀ جهانـی را مهیـا نمـی کنـد.
کـه  کشـوری  در  مـدرک  صاحـب  و  کـرده  تحصیـل 
"سیسـتم" ایجـاد کـرده و ویژگی های فـوق را غیر فردی 

و نهادینـه کـرده، منطقـی و معقـول عمـل مـی کنـد.
تحقـِق هرکـدام از ایـن ده ویژگـی، تربیـِت خـاص مـی 
خواهد.هنگامـی کـه سیسـتم حاکم نیسـت، بـه تعبیر 
منافـِع  هـا،  روی  تـک  هـا،  خودخواهـی  اخاقیـون، 
مجریـان، تلقـی های فردی، چرخۀ ناتماِم سـعی و خطا 
و لـذت بـردن از امکانـات رایج می شـوند. اگر مصلحِت 
عامـه و منافـع ملـی در سـتون فقـراِت و نظـام عصبـی 
یـک سیسـتِم اجتماعی-سیاسـی جایـگاِه محسـوس 
و نامحسـوس پیـدا کننـد، مدیـرِ تحصیلکـرده ، بـه طور 
طبیعـی خـود را بـدان سیسـتم وفق می دهـد کمااینکه 
تحصیـل کـرده های بسـیار توانمنِد IT هنـدی، وقتی در 
شـرکِت مایکروسـافت )Microsoft( اسـتخدام شـده 
می شـوند،  آمریـکا  مدنی-تخصصـی  وارِد سیسـتم  و 
تمامـی خصوصیاتـی کـه در ایـن شرکتها/سیسـتم هـا 
کاربـرد ندارنـد را کنـار مـی گذارند. مهمتریـن معیار های 
اسـتخدام در مایکروسـافت، یادگیری،اصـاح، تصمیـم 
گروهـی و جلوگیـری از اشـتباِه مرتبۀ دوم اسـت. حتی 
اگـر تحصیـل کرده و با مـدرک فوق دکتـرا از یک جامعۀ 
اسـتبدادی و قبیلـه ای هـم آمـده باشـد، بـه تدریج این 
فرهنـگ سیسـتمی را بـه تعبیـر روان شناسـان درونـی 

)Internalize( مـی کنـد.
حتـی اگـر صاحب مدرکـی بخواهد بر اسـاس مصلحت 
عامـه، شـناخت، منافـع ملـی، کار جمعی و مشـورت در 
کشـورهای جهـان سـوم عمل کنـد، به تدریج نـاکام می 
مانـد. تحصیـل کـرده در جهان سـوم در نهایـت در دو کار 

متوقـف می شـود:
لذت از زندگی و توجیه وضع موجود

یـک سیسـتم بایـد بـر اسـاس یادگیـری، مشـورت، 
شـنیدن دیدگاههـای مختلـف و تصمیم گیـری جمعـی 
بنـا شـود. یـک سیسـتم بایـد قبـل از تصمیـم سـازی، 
شـناخت را نرمـال قلمداد کند تا فـرِد تحصیلکرده بتواند 

از تخصـص خـود در آن سیسـتم بهـره بـرداری کنـد.
چون در کشـورهای جهان سـوم، سیستم تصمیم گیری 
اولویـت ندارد، گردِش اطاعات و شـنیده شـدن رهیافت 
هـای گوناگـون و اصوالً موضوع شـناخت قبل از تصمیم 
گیـری، صرفـًا حالـت تزئینـی پیـدا مـی کنـد. یکسـان 
سـازی درست مقابل سیستم اسـت. در سیستم، پیامد 
هـای مثبـت و منفـی هـر انتخابـی بررسـی می شـوند. 
در سیسـتم، زمـان، آینـده، کارآمدی و کیفیت، خـارج از 

سـلیقه های فـردی حاکم می شـوند.
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تولید  6/7 میلیون تن کنسانتره و ۵ میلیون تن گندله در پنج ماهه اول سال 98

صدرنشینی گل گهر در تولید کنسانتره و گندله سنگ آهن

مشکالت واحدهای صنعتی جنوب کرمان بررسی شدراه اندازی اورژانس هوایی سیرجان در آینده نزدیک

بیش از ۱۶۷کیلوگرم حشیش در ارزوئیه کشف شد

تولیـد کنسـانتره سـنگ آهـن در 5 ماهـه اول 
امسـال بـه بیـش از 019/7 میلیـون تـن رسـید 
کـه شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهر بـا تولید 
6/7 میلیـون تـن،  بیشـترین سـهم تولیـد را در 
اختیـار داشـته اسـت، ایـن شـرکت همچنیـن 
باالتریـن سـهم در تولیـد گندلـه سـنگ آهـن را 

نیـز در اختیـار دارد.

بـه گـزارش روابط عمومـی و امـور بیـن الملـل 
میـزان  صنعتـی گل گهـر،  و  معدنـی  شـرکت 
تولیـد ایـن مـاده معدنـی در کشـور تـا پایـان 
مـرداد مـاه 1398 از 19 میلیـون و 752هـزار تن 
فراتـر رفـت کـه در ایـن میـان، گل گهـر بـا رشـد 
تولیـد 2 درصـدی صـدر نشـین تولید کنسـانتره 

سـنگ آهـن شـد.

 ۴ رشـد  امسـال  ماهـه   5 تولیـد  کل  میـزان 
درصـدی نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل 

اسـت. داشـته 
طـی ایـن مـدت تولیـد کنسـانتره سـنگ آهـن 
چادرملـو بـه ۴ میلیون و 267 هزار تن و سـنگ 
آهـن مرکـزی بـه 2/1 میلیون تن رسـید. میزان 
تولیـد چادرملـو بـا رشـد 15درصدی همراه شـد 
را  و سـنگ آهـن مرکـزی کاهـش 7درصـدی 

تجربـه کرد.
از سـوی دیگـر تولیـد گندلـه آهـن نیـز در مدت 
مـورد بررسـی از 17/6 میلیون تن عبـور کرد. در 
ایـن بخـش نیـز گل گهـر پیشـتاز بـود و اندکـی 
بیـش از 5 میلیـون تـن گندله تولید کرده اسـت.

 3 از  بیـش  تولیـد  بـا  مبارکـه  فـوالد  شـرکت 
 2 تولیـد  بـا  خوزسـتان  فـوالد  تـن،  میلیـون 
تولیـد  بـا  میدکـو  تـن،  هـزار   696 و  میلیـون 
2 میلیـون و ۴10 هـزار تـن و چادرملـو بـا 1/7 
میلیـون تـن به ترتیب بیشـترین سـهم در تولید 

داشـته اند. را  معدنـی  مـاده  ایـن 

اورژانـس115  و  حـوادث  مدیریـت  مرکـز  رئیـس 
آمـار  سـیرجان گفـت:  پزشـکی  علـوم  دانشـکده 
متاسـفانه کمـی  در سـیرجان  ای  جـاده  حـوادث 
باالسـت بـه طـوری کـه از ابتـدای امسـال تـا کنون 
۴8 نفـر در حـوزه هـای اسـتحفاضی سـیرجان در 

حـوادث جـاده ای جـان باختنـد.
نبـی هللا حیدرپـور در گفـت و گـو بـا خبرنگار ایسـنا 

منطقـه کویـر بـه مناسـبت 26 شـهریورماه سـالروز 
تاسـیس اورژانـس پیـش بیمارسـتانی در رابطـه با 
وضعیـت مدیریت حوادث در شهرسـتان سـیرجان 
و عملکـرد مرکـز اورژانـس115 اظهار کـرد: از ابتدای 
سـال تـا کنـون قریب بـه ۴3 هـزار تماس بـا مرکز 
ارتباطـات اورژانـس سـیرجان داشـتیم، بیـش از 
7300 مـورد پرسـنل اورژانـس به عملیـات امدادی 

اعـزام شـده انـد و در ایـن ماموریت هـا بیـش از 
۴300 بیمـار و مصدوم ازسـطح شـهر و جـاده ها به 

بیمارسـتان هـا اعـزام شـده اند.
وی افـزود: به دلیل موقعیت جغرافیایی شهرسـتان 
سـیرجان آمار حـوادث جاده ای در حـوزه مواصاتی 
ایـن شهرسـتان متاسـفانه باالسـت به طـوری که از 
ابتـدای امسـال ۴8 نفـر در حوزه های اسـتحفاضی 
سـیرجان در حـوادث جـاده ای فوت کـرده که از این 
تعـداد 23 نفـر در دم و مابقـی پـس از انتقـال بـه 
بیمارسـتان جـان باختنـد؛ البتـه 15 مـورد بیمـار در 
ایـن مدت پس از ایسـت قلبی تنفسـی بـا عملیات 

موفقیـت آمیـز احیا، بـه زندگی بازگشـتند.
راه  هـای  زیرسـاخت  داد:  ادامـه  پـور  حیـدر 
جملـه  از  سـیرجان  در  هوایـی  اورژانـس  انـدازی 
پایـگاه اورژانـس هوایـی، پدهـای هلـی کوپتـر در 
بیمارسـتان هـا و برخی محورهـای مواصاتی آماده 
اسـت و پـس از اسـتقرار هلـی کوپتـر آمبوالنس در 
سـیرجان، بـه زودی اورژانـس هوایـی در سـیرجان 
بـه عنـوان دومیـن شهرسـتان اسـتان راه انـدازی 

مـی شـود.
وی گفـت: یکـی از مهمتریـن اقدامـات اورژانـس 
انـدازی سیسـتم اتوماسـیون مرکـز  سـیرجان راه 
حـوادث اسـت به طوری کـه به صـورت الکترونیک 
ناوبـری کلیـه مراحـل دریافـت خبر، اعـزام، حرکت 
از محـل و تحویـل بـه بیمارسـتان از طریق GPS و 
دوربیـن هـای آناین کنترل می شـود و بر سـرعت 

خدمـات رسـانی مـی افزاید.

بـه گفتـه رییس صمت جیرفت مشـکات بسـیاری از طرح 
هـای ارایـه شـده کارگـروه رفـع موانـع تولیـد، در شهرسـتان 
قابـل رفـع اسـت و فرمانـداران بایـد در مورد طرح ها برسـی 
بیشـتری انجـام دهند.کرمان نو| صبح امروز سـه شـنبه 26 
شـهریور کارگـروه رفـع موانـع تولید جنـوب کرمان بـا حضور 
معاونـت اقتصـادی اسـتاندار، مدیـر دفتر جـذب حمایت از 
سـرمایه گـذاری و جمعـی از مسـولین برگـزار شـد.دهمین 
کارگروه رفع موانع تولید با طرح مشـکل تامین آب شـرکت 
فـرو آلیـاژ ربـاط )کنسـانتره منگنـز( با سـرمایه گـذاری 80 
میلیـارد ریـال و اشـتغال 50 نفـر آغـاز شـد.این پـروژه برای 
شـروع 25 متر مکعـب آب صنعتـی الزم دارد.راه اندازی این 
طـرح در اسـفندقه جیرفت باعث فعال شـدن معادن منگنز 

منطقـه نیـز مـی شـود.علی اکبری نماینـده آب منطقـه ای 
در ایـن خصـوص گفـت: »بـا توجـه به ایـن که اسـفندقه در 
منطقـه ممنوع برداشـت آب صنعتی قـرار دارد،آب منطقه ای 

جیرفـت بایـد راه هـای تامیـن آب را برسـی کند.«
در ادامه مشکات آب طرح بهبود »تجارت آسیا«)فرومنگنز( 
و یـک واحـد سـردخانه در جاده جیرفت و کهنوج  نیز برسـی 
شـد.مروجی رئیـس صنعت معدت و تجـارت جیرفت با در 
ایـن جلسـه با اشـاره بـه این کـه افتتـاح این گونه طـرح ها 
در مناطـق محـروم جنوب اشـتغال بسـیار خوبـی ایجاد می 
کنـد، گفت: مشـکات بسـیاری از طرح هـای ارایه شـده در 
کار گروه، در شهرسـتان قابل رفع اسـت و فرمانداران باید در 

مورد طرح ها برسـی بیشـتری انجـام دهند.

جانشـین فرمانـده انتظامـی ارزوئیـه از کشـف167کیلو و 
900گـرم حشـیش و دسـتگیری سـه قاچاقچـی در ایـن 

شهرسـتان خبـر داد.
بـه گـزارش دریافتـی روز سـه شـنبه ایرنـا از پایـگاه خبـری 
پلیـس، سـرهنگ حسـن کریمـی افـزود: مامـوران پلیـس 
مبـارزه بـا مواد مخـدر این شهرسـتان با انجـام کار اطاعاتی 
از نگهـداری محمولـه سـنگین مـواد مخـدر در منـزل یـک 
بـه  آن  انتقـال  بـرای  قاچاقچیـان  قصـد  کـه  روسـتایی 

شهرسـتان های همجـوار بـود،  مطلـع شـدند.
وی گفـت : مأمـوران پلیـس مبارزه بـا مواد مخـدر بافاصله 
بـا همـکاری مأمـوران پاسـگاه انتظامـی دولت آبـاد پـس 

از هماهنگـی قضائـی، بـه محـل اعـزام و در بازرسـی از یـک 
خـودروی تیبـا پارک شـده در این منـزل 167کیلـو و900گرم 
حشـیش کشـف و در این ارتباط سـه قاچاقچی را دسـتگیر 

کردند.
سـرهنگ کریمـی بـا اشـاره بـه تحویل متهمـان به دسـتگاه 
قضائـی بیان داشـت: پلیس بـا بهره گیری از تمـام امکانات 
بـا  برخـورد  اطاعاتـی،  اقدامـات  اولویـت  بـا  تجهیـزات  و 
قاچاقچیـان مـواد مخـدر را در دسـتور کار خـود قـرار داده که  

تاکنـون نتایـج خوبـی حاصل شـده اسـت.
شهرسـتان ارزوئیـه در 270 کیلومتـری جنـوب غـرب کرمان 

قـرار دارد.

29 تا 2948 تا 46
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بـه  رسـیدگی  جلسـه  اولیـن  نوشـت:  خراسـان 
اسـبق  وزیـر  دختـر  نعمـت زاده  شـبنم  اتهامـات 
صنعـت، احمدرضـا لشـگری پور و شـرکت توسـعه 
دارویـی رسـا، صبـح دیـروز در شـعبه سـوم دادگاه 
ویـژه رسـیدگی بـه جرایـم اخـال گران و مفسـدان 
مسـعودی مقام  قاضـی  ریاسـت  بـه  اقتصـادی 
برگـزار شـد و در آن نماینـده دادسـتان بـا اسـتناد 
ایـن  تاثیـر عملکـرد  بـه گـزارش وزارت اطاعـات، 
شـرکت های  بـرای  اختـال  ایجـاد  در  شـرکت 
دارویـی و کمبـود آنتـی بیوتیـک در اوایل سـال 97 
را افشـا کرد.بـه گـزارش فـارس، تسـنیم، ایسـنا و 
میـزان، در ابتـدای ایـن جلسـه نیازآبـادی نماینـده 
دادسـتان، در بیـان اتهامات متهمان گفت: »شـبنم 
نعمـت زاده« متهـم بـه اخـال عمده بـه مبلغ 1850 
میلیـارد و 1۴8 میلیـون و 379 هـزار و 599 ریـال 
در نظـام اقتصـادی کشـور بـوده و همچنیـن متهـم 
بـه سوءاسـتفاده از امتیاز کسـب شـده کاال و دارو، 
فعالیـت غیرمجاز در شـبکه دارویی، اخال در نظام 
توزیـع و نگهـداری غیرمجـاز و قاچـاق دارو اسـت.

متهـم  دو  بـرای  را  تقریبـًا مشـابهی  اتهامـات  وی 
دیگـر یعنـی »احمدرضـا لشـگری پـور« و شـرکت 
رسـا بیـان کـرد. در این شـرکت احمدرضا لشـگری 
پـور مدیـر عامـل و شـبنم نعمـت زاده نیـز عضـو 
ایـن  در  وی گفـت:  اسـت.  بـوده  مدیـره  هیئـت 
کرده انـد  سـعی  فریبـکاری  بـا  متهمـان  پرونـده 
بـه فعالیـت دارویـی خـود ادامـه دهنـد و مدیـران 
دارویـی را در خریـد دارو بـا مشـکل مواجـه کـرده 
و از طرفـی باعـث کمبـود دارو در کشـور شـده اند. 
نماینـده دادسـتان در ایـن بـاره بـه شـکایت بیـش 
اشـاره کـرد. پرونـده  متهـم  سـه  از  شـرکت   10 از 

نیازآبـادی بـا بیـان ایـن که ایـن پرونده بـا گزارش 
اقتصـادی  معاونـت   97 سـال  تیرمـاه   10 مـورخ 
وزارت اطاعـات، مفتـوح شـده اسـت، اظهـار کـرد: 
برحسـب تحقیقـات انجـام شـده از سـوی وزارت 
اطاعـات شـرکت دارویـی رسـا متعلـق بـه نعمـت 
زاده اسـت و 350 میلیـارد تومـان بدهـی داشـته و 
شـرکت توسـعه رسـا فارما نیـز با دو میلیـارد تومان 
بدهـی متعلـق بـه ایشـان اسـت. وی ادامـه داد: 
مشـخص شـده کـه بدهـی این شـرکت به شـرکت 
100 میلیـارد  تامیـن اجتماعـی  بـه  شسـتا متعلـق 
تومـان اسـت و 200 فقـره چـک برگشـتی داشـته 
سـال  در  اطاعـات  وزارت  زمینـه  ایـن  در  اسـت. 
می زنـد  نامـه  بـاره  ایـن  در  رئیس جمهـور  بـه   96
کـه ایشـان نیـز پـی نوشـت می کنـد بـا پیگیـری 
شـود. تامیـن  مـردم  حقـوق  اطاعـات  وزارت 

وی افزود: شـرکت های طلبکار ادعـا می کنند، 350 
میلیـارد تومـان از شـبنم نعمـت زاده طلـب دارنـد، 
امـا نعمـت زاده فقـط 200 میلیـارد تومـان را قبـول 
دارد. در عیـن حال 90 درصد سـهام شـرکت متعلق 
بـه دو دختـر آقـای نعمـت زاده اسـت کـه البتـه ۴0 
درصـد سـهام مربـوط بـه شـبنم نعمت زاده اسـت.
 روایت نماینده دادستان از دریافت ربا توسط متهم

گـزارش  براسـاس  افـزود:  دادسـتان  نماینـده 
وزارت اطاعـات، متهـم قصـد داشـته بدهـی خـود 
را از محـل منابـع دیگـر شـرکت های دارویـی کـه 
مواجهـه  در  پرداخـت کنـد.  بودنـد  دولتـی  عمدتـًا 
زرگـر،  نـام  بـه  شـکات  از  یکـی  بـا  حضـوری 
و  دارد  قبـول  را  بدهـی  اسـت  گفتـه  نعمـت زاده 
ایـن بدهـی بـه صـورت ربـا بـوده و گفته، بـه دلیل 
اسـت. شـده  ایـن کار  بـه  مجبـور  مالـی  اضطـرار 

نماینـده دادسـتان در ادامه به اختالـی که فعالیت 
شـرکت رسـا در فعالیـت دیگر شـرکت های مشـابه 
و عرصـه دارویـی کشـور ایجـاد کـرده اشـاره کـرد و 
با اشـاره بـه گـزارش وزارت اطاعات گفت: شـرکت 
ایـران  بانـک ملـی  بـه  و متعلـق  فارمیـن دولتـی 
اسـت و تولیـد برخـی دارو هـای خـاص را برعهـده 
دارد کـه شـرکت دارویـی توسـعه رسـا سـبب بـروز 
اختـال در فعالیت هـای این شـرکت شـده اسـت.

شـرکت فارابی متعلـق به صندوق تامیـن اجتماعی 
اسـت کـه پوشـش 5٠ درصـدی آنتـی بیوتیک های 
کشـور را دارد و ٩٠ درصـد داروی سـاالنه را تولیـد 
می کنـد، عملکـرد شـرکت دارویی رسـا سـبب زیان 
6٠ درصدی این شـرکت در سـال ٩6 شـد که در پی 
آن بحـران کارگـری به دنبال داشـت و کمبـود آنتی 
بیوتیک در کشـور در اوایل سـال ٩٧ را موجب شـد.

 شـرکت فارماشـیمی کـه متعلق به بیمه سـامت و 
وزارت بهداشـت اسـت، بـه دلیـل اقدامات شـرکت 
دارویـی توسـعه رسـا تـا مـرز ورشکسـتگی رفـت و 
تـوان خریـد مـواد اولیـه را نـدارد و درگیـر بحـران 
کارگـری و زیـان ده شـده است.شـرکت ظهرابـی 
اسـت کـه  اجتماعـی  تامیـن  بـه صنـدوق  متعلـق 
تولیـد دارو هـای بیماری هـای کلیـوی و ام اس را 
برعهـده دارد، عملکـرد شـرکت دارویـی رسـا باعـث 
شـده این شـرکت تا مـرز ورشکسـتگی پیش رود.

اسـوه  شـرکت  کـرد:  اضافـه  دادسـتان   نماینـده 
 ٣٠٠ سـاالنه  کـه  اسـت  ملـی  بانـک  بـه  متعلـق 
میلیـارد تومان فروش داشـته و بـرای بیماری های 
سـبب  بـه  کـه  می کـرده  تولیـد  دارو  سـرطان 
شـده  اختـال  دچـار  رسـا  شـرکت  فعالیت هـای 
اسـت. یافتـه  افزایـش  دارو  واردات  آن  پـی  در  و 

مدیــرکل راه و شهرســازی جنــوب کرمــان گفــت: 537 
ــال در پروژه هــای راه ســازی دو شهرســتان  ــارد ری میلی
رودبــار جنــوب و قلعــه گنــج هزينــه شــده اســت. بــه 
گــزارش اداره ارتباطــات و اطــاع رســانی اداره کل 
ــاردویی  ــد س ــان، محم ــوب کرم ــازی جن راه و شهرس
ــال  ــته 537 میلیاردری ــال گذش ــرد: در دو س ــام ک اع
رودبــار  راه ســازی در دو شهرســتان  پروژه هــای  در 
ــت.طول کل  ــده اس ــه ش ــج هزین ــه گن ــوب و قلع جن
ــورد  ــه م ــن ک ــاه حس ــک – چ ــاه ل ــی محورچ راه اصل
ــه 71  ــد ک ــی باش ــر م ــت 87 کیلومت ــد قرارگرف بازدی
کیلومتــر آن آســفالت شــده و 16کیلومتــر باقــی مانــده 
ــک  ــت محــور چال اســت.وی ضمــن برشــمردن اهمی
ــن محــور راه ارتباطــی  ــه کــرد: ای – چــاه حســن اضاف
دوشهرســتان رودبــار جنــوب و قلعــه گنــج مــی باشــد و 
همچنیــن قســمتی از راه اصلــی بنــدر جاســک و محمد 
آبــاد ریــگان اســت.طول کل راه هــای روســتایی در حال 
ســاخت در ایــن دو شهرســتان  112 کیلومتــر می باشــد 
ــه  ــفالت و ب ــا آس ــن محوره ــر از ای ــه5/ ۴3 کیلومت ک
بهــره بــرداری رســیده و 29 کیلومتــر آمــاده آســفالت و 
25 کیلومتــر باقــی مانــده درحــال اجــرا ی زیــر ســازی 
ــروژه  ــل پ ــرای تکمی ــرد: ب ــه ک ــاردویی اضاف است.س
هــای راه ســازی ایــن دو شــهر ســتان بــه  705 میلیارد 
ــورد  ــد م ــن بازدی ــه در ای ــت. ک ــاز اس ــار نی ــال اعتب ری
تاکیــد قرارگرفت.اعتبــار مصــوب ســال 98 بــرای ایــن 
شهرســتان ها 52 میلیــارد ریــال مــی باشــد کــه عمــا 
ــده موکــول  ــه ســال آین ــروژه هــا ب بخشــی از ادامــه پ

خواهــد شــد.

ماجرای آنتی بیوتیک در 
دادگاه دخترنعمت زاده 

7۰۵میلیارد ریال اعتبار 
برای تکمیل پروژه های 

راه سازی رودبار الزم است
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احداث ۱۰۵ طرح گلخانه ای 
در جنوب کرمان 

جمع آوری اشعار شاعران گمنام 
و درگذشته شهرستان جیرفت

احتمال حذف یارانه 
8۰۰ هزار نفری در مهرماه 

معــاون برنامــه ریــزی و امــور 
ــاورزی  ــاد کش ــادی جه اقتص
گفــت:  کرمــان  جنــوب 
ــداد 105  ــون تع ــال تاکن امس
طــرح احــداث گلخانــه بــه مبلــغ 3 هــزار 
ــان  ــوب کرم ــال در جن ــارد ری و 115 میلی
بــه  اعتبــار  تامیــن  بــرای  و  تصویــب 

ــت.  ــده اس ــاع ش ــل ارج ــک عام بان
گــروه  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
خبرنــگاران  های باشــگاه  اســتان 
ســلطانی  مجیــد  جوان از کرمــان، 
معــاون برنامــه ریــزی و امــور اقتصــادی 
جنــوب  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  
تولیــد  برنامــه  طــی  گفــت:  کرمــان 
واشــتغال در بخــش کشــاورزی حــوزه 
منوجــان،  جیرفــت،  شهرســتان های 

ــار  ــج و رودب ــه گن ــوج، قلع ــاد، کهن عنبرآب
ــه  ــه ب ــداث گلخان ــرح اح ــداد 105 ط تع
ــه کار  ــاد رســیده ک ــب ســازمان جه تصوی

اســت. آغــاز شــده  آن 
بــه  تعدادگلخانــه  ایــن  افــزود:  او 
ــغ  ــه مبل ــار ب ــم هکت ــاحت 151 و نی مس
 5 در  ریــال  میلیــارد   115 و  هــزار   3
کارگــروه ملــی و اســتانی، تصویــب و 
بــرای پرداخــت بــه بانــک عامــل  ارســال 

شــده اســت.
از  تاکنــون  کــرد:  اضافــه  ســلطانی 
شــده  تصویــب  طرح هــای  مجمــوع 
تعــداد 6 طــرح بــه مبلــغ ۴0 میلیــارد 
ــا در  ــده طرح ه ــال پرداخــت و باقیمان ری
حــال بررســی و انعقــاد قــرارداد در بانــک 

ــت. ــل اس عام

ــت: طــی  ــی، گف ســهراب میجان
تفاهم نامــه بــا اداره کل فرهنــگ 
جنــوب  اســامی  ارشــاد  و 
ــه  ــده ب ــد بن ــرر ش ــان، مق کرم
عنــوان دبیــر انجمــن شــعر و ادب ســبزواران، 
اشــعار شــاعران قدیمــی شهرســتان جیرفــت 
میجانــی  ســهراب  جمــع آوری کنــم.»  را 
« در گفــت و گــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری 
شبســتان از کرمــان جنــوب، گفــت: طــی 
ــاد  ــگ و ارش ــا اداره کل فرهن ــه ب ــم نام تفاه
اســامی جنــوب کرمــان، مقــرر شــد بنــده بــه 
عنــوان دبیــر انجمــن شــعر و ادب ســبزواران، 
اشــعار شــاعران قدیمــی شهرســتان جیرفــت 
را جمــع آوری کنم.دبیــر انجمــن شــعر و 
ادب فارســی ســبزواران، بــا اشــاره بــه هــدف 
ــور  ــه منظ ــت: ب ــان داش ــدام، بی ــن اق از ای

معرفــی و شناســاندن شــاعران گمنــام و 
ــای  ــل ه ــه نس ــتان ب ــن شهرس ــی ای قدیم
ــت. ــکل گرف ــه ش ــم نام ــن تفاه ــد ای جدی

وی، اضافــه کــرد: در اولیــن اقــدام مقــرر 
شــد اشــعار ماحســین عبداللهــی از شــاعران 
درگذشــته شهرســتان جیرفــت کــه در محمــد 
ــع  ــت، جم ــته اس ــی زیس ــکون م ــاد مس آب
آوری شــود و در قالــب یــک کتــاب بــه 
چــاپ برســد.میجانی، ادامــه داد: کتــاب 
ــگاه  ــی در نمایش ــین عبدالله ــعار ماحس اش
کتــاب ســال جــاری رونمایــی مــی شــود. آن 
ــت  ــتان جیرف ــگان شهرس ــته از فرهیخت دس
در  عبداللهــی  ماحســین  از  آثــاری  کــه 
اختیــار دارنــد مــی تواننــد بــا شــماره گیــری 
09131۴98553 آثــار ایــن شــاعر ارزشــمند را 

ــد. ــرار دهن ــده ق ــرار بن ــار ق در اختی

ســال ها  از  بعــد  ســرانجام 
پرداخــت یارانــه همگانــی و عــدم 
ــه  ــون بودج ــف قان ــرای تکلی اج
بــرای حــذف پردرآمدهــا، امســال 
دولــت قــرار اســت بــه الــزام قانــون مبنــی بــر 
ــدام  ــدی اق ــاالی درآم ــک ب ــه ده ــذف س ح
کند.ایــن در حالــی اســت کــه در ماه هــای 
اخیــر و بــا تصویــب آیین نامــه مربوطــه، 
ــاه  ــه از مهرم ــد ک ــا اعــام کردن مســئوالن باره
غربالگــری یارانه بگیــران شــروع می شــود.

ــام  ــی اع ــه تازگ ــت ب ــی ســخنگوی دول ربیع
ــه  ــد ب ــران پردرآم ــذف یارانه بگی ــه ح ــرد ک ک
ــه   ــم انجــام خواهــد شــد و در مرحل طــور حت
اول در مهرمــاه چنــد صــدک از دهک هــای 
بــاال حــذف می شــوند کــه ممکــن اســت 700 
ــت  ــر دول ــر بگیرد.اگ ــر را در ب ــزار نف ــا 800 ه ت

بــه حــرف خــود عمــل کــرده و غربالگــری را از 
ــه  ــد، یاران ــرار ده ــتور کار ق ــده در دس ــاه آین م
شــهریورماه پایــان پرداخــت به جمعــی خواهد 
بــود کــه بایــد از ســال ها قبــل از لیســت 
دریافت کننــدگان یارانــه حــذف می شــدند.

از ســال 1389 تاکنــون کــه قانــون هدفمنــدی 
یارانه هــا اجــرا شــده بــا وجــود انتقــادات 
ــی  ــت همگان ــه پرداخ ــبت ب ــه نس ــادی ک زی
یارانــه وجــود داشــت، در حــال حاضــر 78 
میلیــون نفــر یعنــی بــاالی 90 درصــد جمعیــت 
ایــران مبلــغ ۴5 هــزار و 500 تومانــی را ماهانــه 
ــه ســنگینی را در  ــد کــه هزین دریافــت می کنن
ــه  ــاه ب ــان در هــر م ــارد توم حــدود 3600 میلی
ــع از رســیدن  ــن پرداخــت مان ــال دارد و ای دنب
ــده در  ــن ش ــای تعیی ــایر بخش ه ــهم س س

ــت. ــده اس ــا ش ــدی یارانه ه ــون هدفمن قان

روش  بــا  مــس  کانه آرایــی  و  فــرآوری 
نویــن شناورســازی )فلوتاســیون( بــرای 
نخســتین بــار در دهســتان رمشــک منطقــه 
ای محــروم در جنــوب اســتان کرمــان کلیــد 

ــورد.  خ
اســتان  خبرنگار گــروه  گــزارش  بــه 
ــگاران جوان از کرمــان،    های باشــگاه خبرن
مــس  معــدن  مدیــر  ملــک  عبدالرضــا 
رمشــک گفــت: در روش فلوتاســیون، مــس 
ــت  ــه دس ــدن ب ــای مع ــرآوری خاک ه از ف
می آیــد و عیــار آن از 2 دهــم بــه 20 تــا 
ــرای ذوب  ــپس ب ــد و س ــد می رس 25 درص
کــردن بــه کارخانه هــای دیگــر در ســطح 

کشــور حمــل می شــود.
ــار  ــرای نخســتین ب ــن روش ب ــزود: ای او اف
در کشــور راه انــدازی شــده و مجموعــه 
ارزش  بــه  آن  نیــاز  مــورد  دســتگاه های 
20 میلیــارد تومــان خریــداری و در شــهر 

ــت. ــده اس ــب ش ــک نص رمش
مدیــر معــدن مــس رمشــک گفــت: هزینــه 
اکتشــافات نخســتین ایــن معــدن نیــز 
ــن زده  ــان تخمی ــارد توم ــج میلی ــدود پن ح
ــن مجموعــه  ــدازی ای ــع راه ان شــده و در واق
بیــش از 25 میلیــارد تومــان هزینــه در 

ــت. ــته اس برداش
ملــک افــزود: بهره بــرداری اولیــه از ایــن 
معــدن 10 تــا 15 ســال طــول می کشــد، 

ــاف  ــدی اکتش ــل بع ــام مراح ــا انج ــا ب ام
می تــوان تــا 100 ســال بهره بــرداری را ادامــه 

داد.
او ادامــه داد: هــم اینــک 25 نفــر از جوانــان 
بومــی رمشــک در ایــن معــدن مشــغول بــه 
کار شــده اند و همزمــان بــا توســعه، از ســایر 

نیرو هــای بومــی اســتفاده خواهیــم کــرد.
ــرد:  ــوان ک ــک عن ــس رمش ــدن م مدیرمع
ــن آب  ــا تامی ــی م ــکات اصل ــی از مش یک
ــه  ــه ب ــی ک ــوده و برق ــن معــدن ب ــرق ای و ب
مــا داده انــد 250 کیلــو وات اســت کــه یــک 
چهــارم کارخانــه را هــم پوشــش نمی دهــد.

او بــا بیــان اینکــه بــرای تامیــن بــرق مــورد 
نیــاز معــدن، 2 دســتگاه ژنراتــور خریــداری 
ــه  ــر روزان ــال حاض ــزود: در ح ــم اف کرده ای
تــا 200 ُتــن فلوتاســیون مــس بــا عیــار 
20 تــا 25 درصــد انجــام می دهیــم و در 
ــه ای  ــداث کارخان ــعه ای، اح ــای توس طرح ه
ــن در دســتور کار اســت. ــت 500 ُت ــا ظرفی ب

ملــک تصریــح کــرد: بــرای فعالیــت معــدن 
روزانــه بــه ۴00 هــزار لیتــر یــا ۴00 متــر 

ــم. ــاز داری ــر( آب نی ــب )20 تانک مکع
او افــزود: ایــن معــدن در فــاز نخســت 
اشــتغال زائــی 50 نفــر را بــه طــور مســتقیم 

ــتند. ــرده هس ــم ک فراه
ــز در  ــج نی ــه گن ــدار قلع ــی فرمان ــا ناوک عط
ــردم  ــده م ــراه نماین ــه هم ــه ب ــدی ک بازدی

پنــج شهرســتان جنوبــی کرمــان در مجلــس 
شــورای اســامی از معــدن مــس رمشــک 
گفــت: ایــن معــدن در زمینــی بــه مســاحت 
ــده و در  ــدازی ش ــع راه ان ــر مرب 13 کیلومت
فــاز نخســت آن 50 نفــر از بومیــان رمشــک 

ــد شــد. ــه کار خواهن مشــغول ب
او تصریــح کــرد: تنهــا مشــکل ایــن معــدن، 
ــده وزارت  ــرر ش ــه مق ــود ک ــرق ب ــود ب کمب
صنعــت، معــدن و تجــارت بــا همــکاری 
و  معــادن  نوســازی  و  توســعه  ســازمان 
ــغ  ــدرو( مبل ــران )ایمی ــی ای ــع معدن صنای
10 میلیــارد تومــان بــه تامیــن بــرق آن 

اختصــاص دهنــد.
ناوکــی گفــت: دولــت محرومیــت زدایــی از 
ــرار  ــتور کار ق ــوردار را در دس ــق کم برخ مناط
ــه  ــن منطق ــان محروم تری ــوب کرم داد و جن

کشــور بــه شــمار مــی رود.

ــه داد: دهســتان  ــج ادام ــه گن ــدار قلع فرمان
پیشــرفت  مســیر  در  امــروز  رمشــک 
قــرار گرفتــه، منطقــه ای کــه تــا چنــدی 
از  زیــادی  فیلم هــای  و  قبــل عکس هــا 
محرومیتــش در ســایت ها و شــبکه های 
بــه دســت می شــد،  اجتماعــی دســت 
جهادگــران  و  دولــت  همــت  بــه  امــروز 
اقتصــادی بخــش خصوصــی در مســیر 
شــکوفایی قــرار گرفتــه و هــر روز یــک اتفاق 
جدیــد، بــر شــتاب قطــار توســعه ایــن دیــار 

می افزایــد.
رمشــک یکــی از دهســتان های محــروم 
ــه شــهر  جنــوب کرمــان اســت کــه رســما ب
تبدیــل شــد ایــن دهســتان بــا 15 هــزار نفــر 
جمعیــت در جنوبی تریــن نقطــه اســتان 
کرمــان و در فاصلــه 550 کیلومتــری از مرکــز 

اســتان قــرار گرفتــه اســت.

خبرگــزاری مهــر: عضــو کمیســیون امنیت ملی 
مجلــس بــا بیــان اینکــه تولیــد نفت عربســتان 
25 میلیــون لیتــر کاهــش پیــدا کــرده اســت، 
گفــت: عربســتان دســت نیــاز بــه ســمت ایران 
ــاز خــود  ــد بنزیــن مــورد نی ــا بتوان دراز کــرده ت
ــن بیگی در  ــل حس ــران وارد کند.ابوالفض را از ای
خصــوص حملــه انصــارهللا بــه مجتمــع نفتــی 
ــر دو  ــال حاض ــت: در ح ــتان گف ــو عربس آرامک
جبهــه ســنگین در خاورمیانــه در مقابل یکدیگر 
ــلمان  ــای مس ــام و ملت ه ــد، اس ــرار گرفتن ق
در یکســو و جبهــه کفــر و نفــاق بــه ســرکردگی 
آمریــکا در ســوی دیگــر، جبهــه کفــر ســربازانی 
تــا بــن دنــدان مســلح در اختیــار دارد و در جبهه 
ــت  ــه مقاوم ــه و جبه ــای منطق ــق ملت ه ح
و  ملــی  امنیــت  هســتند.عضو کمیســیون 
سیاســت خارجــی مجلــس شــورای اســامی 
ــدرت  ــوغ، ق ــاهد بل ــروز ش ــت: ام ــار داش اظه

فرآوری مس با روش نوین 

شناورسازی در رمشک 
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در اردیبهشــت مــاه ســال 97 در جلســه علنــی مجلــس 
ــا 186  ــه ب ــور ک ــاده 61 طــرح مذک شــورای اســامی م
رأی موافــق، 11 رأی مخالــف و یــک رأی ممتنــع از 
ــب  ــه تصوی ــده حاضــر در صحــن ب ــوع 23۴ نماین مجم
رســید، بــه شــرح زیــر اســت: به منظــور بررســی و 
ــکات  ــل مش ــل و فص ــوص ح ــم درخص ــاذ تصمی اتخ
مربــوط  مــوارد  در  به ویــژه  تولیــدی  واحدهــای 
نیمه تمــام،  طرح هــای  راه انــدازی  و  تکمیــل  بــه 
تامیــن مالــی، تعییــن تکلیــف بدهی هــای معــوق و 
همچنیــن رفــع مشــکات مرتبــط بــا محیط زیســت 
ــی  ــع صادرات ــع موان ــادن و رف ــی و مع ــع طبیع و مناب
ایجــاد  بــه  نســبت  می شــود  داده  اجــازه  به دولــت 
ریاســت  بــه  تولیــد  موانــع  رفــع  و  تســهیل  ســتاد 
کنــد. اقــدام  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزیــر 

وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت موظــف اســت ظــرف 
مــدت دو مــاه از تاریــخ ابــاغ ایــن قانــون آییــن نامــه 
اجرایــی الزم را بــا مشــورت شــورای گفت وگــوی دولــت 
ــی  ــارات قانون ــوب اختی ــی در چارچ ــش خصوص و بخ
ــاند. ــران برس ــات وزی ــب هی ــه تصوی ــرده و ب ــه ک تهی

تبصــره: در راســتای وظایــف ســتاد در هــر اســتان 
به ریاســت  تولیــد  موانــع  رفــع  و  تســهیل  کارگــروه 
ســتاد  ســازماندهی  و  نظــارت  تحــت  و  اســتاندار 
وظیفــه  انجــام  تولیــد  موانــع  رفــع  و  تســهیل 
و  معــدن  صنعــت،  مدیــرکل  گذشــته  روز  می کنــد. 
ــت  ــن نشس ــان در دهمی ــتان کرم ــوب اس ــارت جن تج

ــاره  ــا اش ــتانداری ب ــوب در اس ــد جن ــع تولی ــع موان رف
بــه وجــود ۴7 کارخانــه صنایــع معدنــی در جنــوب 
اســتان کرمــان گفــت: ادارات جنــوب کرمــان همــکاری 
ــکاتی  ــد و مش ــد ندارن ــع تولی ــع موان ــرای رف ــی ب خوب
ــد  ــرد را بای ــل ک ــتان ح ــل شهرس ــوان در داخ ــه می ت ک
در مرکــز اســتان پیگیــری کنیــم.  مســلم مروجــی 
ــز در  ــتانتره منگن ــد کنس ــه تولی ــت: کارخان ــار داش اظه
ــت. ــداث اس ــال اح ــت در ح ــفندقه جیرف ــه اس منطق

ــن آب  ــکل تامی ــرح مش ــن ط ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــای آب  ــد چاه ه ــق خری ــود از طری ــرار ب ــزود: ق دارد اف

ــا  ــه عم ــود ک ــن آب ش ــروژه تامی ــن پ ــاورزی ای کش
ــرکل  ــت. مدی ــن اس ــه غیرممک ــن منطق ــن کار در ای ای
صنعــت، معــدن و تجــارت جنــوب اســتان کرمــان 
جیرفــت  اســفندقه  منطقــه  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا 

ــرد: متاســفانه کشــاورزان  ــح ک کشــاورزی اســت تصری
بــرای فــروش چــاه آب خــود همــکاری نمی کننــد.

ســهمیه صفردرصدی صنعت از آب در 
جنوب کرمان

ــوز و  ــدون مج ــاه ب ــرا 20 چ ــه اخی ــان اینک ــا بی وی ب
غیرمجــاز در منطقــه اســفندقه پلمــب شــده اســت گفت: 
ــرای  ــا ب ــن چاه ه ــدادی از همی ــه تع ــی رود ک ــار م انتظ
طــرح احــداث کنســتانتره منگنــز اختصــاص داده شــود.

صنایــع  کارخانــه   ۴7 اینکــه  عنــوان  بــا  مروجــی 
فعالیــت  کرمــان  اســتان  جنــوب  در  معدنــی 
می کننــد افــزود: اجــازه خــروج بــار مــواد معدنــی 
حتمــا  و  ندادیــم  را  کرمــان  اســتان  جنــوب  از 
شــوند. فــرآوری  جنــوب  معدنــی  مــواد  بایــد 

شهرســتانی  ادارات  متاســفانه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــع  ــرای رف ــی ب ــکاری خوب ــان هم ــتان کرم ــوب اس جن
ــه  ــکاتی را ک ــرد: مش ــح ک ــد تصری ــد ندارن ــع تولی موان
ــرد را متاســفانه  ــوان در داخــل شهرســتان حــل ک می ت
بایــد در مرکــز اســتان پیگیــری کنیــم. سرپرســت 
ــت: در  ــان گف ــوب کرم ــدن جن ــت و مع ــازمان صنع س
جنــوب کرمــان هــر چــه آب اختصــاص یافتــه در حــوزه 
ــان  ــوب کرم ــوده و ســهمیه صنعــت در جن کشــاورزی ب
ــوب  ــه جن ــی ب ــه شــده اســت، وقت ــر در نظــر گرفت صف
کرمــان ســهمیه آبــی بــرای صنعــت داده نمــی شــود چرا 
ــم. ــی کنی ــادر م ــی ص ــت صنعت ــوز فعالی ــا مج ــا اص م

طبــق گفتــه نــژاد محمــودی، مدیــر عامــل شــرکت 
مجمــوع  در  وی  شــرکت های  مجموعــه  ربــاط 
و  دارد  را  تولیــد کنســانتره  تــن  هــزار   35 ظرفیــت 
دارد. مکعــب  متــر   25 اختصــاص  بــه  نیــاز  تنهــا 

رد پیشــنهاد صمت جنوب از سوی آب 
استان منطقه ای 

معــاون آب منطقــه ای اســتان کرمــان در خصــوص 
مجموعــه  ایــن  بــه  مترمکعــب   25 اختصــاص 
دارد. منفــی  بیــان  مطالعاتــی،  منطقــه  گفت:ایــن 

او در ادامــه افــزود: شــما بایــد بــا مــردم منطقــه 
 20 چــاه  هــر  از  و  کنیــد  همــکاری  کشــاورزان  و 
کنیــد. دریافــت  آب  لیتــر  نیــم  تنهــا  لیتــری 

مســلم مروجــی، سرپرســت ســازمان صنعــت و معــدن 

بــه معــاون آب منطقــه ای  جنــوب کرمــان خطــاب 
ــه و 20  ــورت گرفت ــردم ص ــا م ــی ب ــنهاد داد: توافق پیش
ــت  ــه صنع ــی را ب ــده، یک ــته ش ــاز بس ــر مج ــاه غی چ
اختصــاص دهیــد کــه البتــه ایــن پیشــنهاد در ادامــه بــا 
ــه رو شــد. مخالفــت شــدید معــاون آب منطقــه ای روب

وقتی می گوییم کشاورزی مصرف بی رویه 
آب دارد باید به سمت صنعت برویم

کرمــان  اســتانداری  اقتصــادی  معاونــت  سرپرســت 
مــا  ای گفــت:  منطقــه  آب  مخالفــت  بــه  واکنــش  در 
می گوییــم کشــاورزی مصــرف بی رویــه آب دارد و بایــد 

مدیرکل صمت جنوب: ادارات جنوب همکاری خوبی برای رفع موانع تولید ندارند

تولیدکنندگان اسیر کالف کاغذبازی

اردیبهشـت مـاه یـک سـال پیـش بـود کـه بهارسـتانی ها بـا تصویب تاسـیس سـتاد تسـهیل و رفـع موانع تولیـد قدمی 
بـرای آسـان تر حـل شـدن مشـکالت پیـش روی تولیدکننـدگان برداشـتند.با تصویـب مجلـس جهـت تامیـن نظـر 
شـورای نگهبـان در طـرح الحـاق مـوادی بـه قانـون رفـع موانـع تولیـد رقابت پذیـر و ارتقـای نظام مالـی کشـور، به دولت 
اجـازه داده شـد نسـبت بـه ایجـاد سـتاد تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد بـه ریاسـت وزیر صنعـت، معـدن و تجـارت اقدام 
کنـد.روز گذشـته دهمیـن نشسـت رفـع موانـع تولیـد جنـوب در اسـتانداری کرمـان برگـزار شـد و 9 طـرح در ایـن 
کارگـروه بررسـی شـد.که البتـه طـرح منطقـه ویـژه اقتصـادی جازموریـان هـم در ایـن مسـان بـه چشـم می خـورد. 
مدیـرکل صمـت جنـوب می گویـد طرح هـای مختلـف را در هـر حـوزه همیشـه بـه جلسـه رفـع موانـع تولیـد می آوریـم 
و مشکل شـان را مطـرح می کنیـم. امـروز هـم 9طـرح داشـتیم  کـه از حـوزه صنعـت، معـدن و کشـاورزی بودنـد.

سرپرسـت معاونت اقتصـادی اسـتانداری کرمان 
در واکنـش بـه مخالفـت آب منطقـه ای گفت: ما 
می گوییـم کشـاورزی مصـرف بی رویـه آب دارد 
و بایـد بـه سـمت صنعـت برویـم، آب منطقـه ای 
چـه سـهمیه ای از آب را بـرای صنایـع جنـوب در 
نظـر گرفتـه اسـت.محمد علـی دهقـان در ادامـه 
افـزود: مـا 2۳ شهرسـتان داریم هر کدام سـهمیه 
آب صنعت شـان را مشـخص کنند.مروجـی نیز در 
راسـتای صحبت هـای دهقـان خاطر نشـان کرد: 
در جنـوب کرمـان هر چـه آب اختصـاص یافته در 
حوزه کشـاورزی بوده و سـهمیه صنعـت در جنوب 

کرمـان صفـر در نظر گرفته شـده اسـت.«

الهام پی پر
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روزنامه های دیروز

طی بازرسی های صورت گرفته از صنوف عنبرآباد :
معرفی ۱2 واحد متخلف صنفی به تعزیرات حکومتی

تازیانه خشکسالی بر تن جنوب

و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  نظـارت  و  بازرسـی  معـاون 
تجـارت جنـوب کرمـان از معرفی 21 واحـد متخلف صنفی 
طی بازرسـی هـای ویژه بازگشـایی مـدارس از شهرسـتان 

عنبرآبـاد بـه تعزیـرات حکومتی خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان، معـاون نظـارت و 
بازرسـی سـازمان صنعـت، معـدن و تجارت جنـوب کرمان 
گفـت: بـا توجه بـه نزدیک شـدن به مهـر ماه و بازگشـایی 
مـدارس و همچنیـن اهمیت بازرسـی از صنـوف مرتبط در 

تامین نیازهای دانش آموزان، گروهی متشـکل از بازرسـان 
ایـن سـازمان بـه همـراه بازرسـان اتـاق اصنـاف از صنـوف 

شهرسـتان عنبرآبـاد بازرسـی کردند.
مهـدی میـری افـزود: طـی ایـن بازرسـی هـا 21 واحـد 
متخلـف شناسـایی، گـزارش مربوطه تنظیم و بـه تعزیرات 

حکومتـی معرفی شـدند.
وی افـزود:  اولویـت ایـن بازرسـی ها از صنوف پوشـاک و 

لوازم التحریـر بود.

ایرنـا- جیرفـت- بـر اثـر خشکسـالی پـی در پـی آب 
تعـداد زیـادی از چـاه هـا، چشـمه هـا و قنـوات ایـن 
هـای  خشکسـالی   اسـت،  داشـته  کاهـش  اسـتان 
متعـدد سـبب افـت شـدید سـفره های آب زیرزمینـی 
شـده و این مسـاله بسـیاری از مناطق را دچار مشـکل 

کـرده اسـت، جیـره بنـدی آب، اجـرای سیسـتم های 
آبیـاری نویـن در مـزارع و باغـات، توصیـه بـه صرفـه 
اقدامـات  جملـه  از  غیـره  و  آب  مصـرف  در  جویـی 
در  اثـرات خشکسـالی  زمینـه کاهـش  در  مسـووالن 

اسـتان کرمـان اسـت.

آگهی تجدید مناقصه 
به اســتناد مجوز شــورای اسـالمی شـهر به شــماره صورتجلســه ۱2 مورخ 98/۰۵/۰7 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 ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال ) کـه از محـل 

فــروش زمیـن تامیــن مـی گـردد(
-مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

-تاریــخ دریافــت اســناد مناقصــه از روز شــنبه مــورخ 
98/6/۳۰  لغایـت پنج شـنبه 98/۰7/۰4 در سـاعت اداری بـا 

ارائــه درخواسـت کتبـی
-تاریـخ تحویـل پیشــنهادات: روز پنج شـنبه  98/۰7/۱۱ تـا 

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

مالـی شــهرداری ماهان
- تشــکیل کمیســیون بازگشــایی پیشــنهادات  در محـل 
شهرداری ماهان  ســاعت ۱4 روز یکشــنبه مـورخ 98/7/۱۳
-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 اول

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

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
و  قانـون   3 مـاده  موضـوع  آگهـی  رسـمی-  سـند  فاقـد  سـاختمانهای 
مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی 
مـورخ   139860319062000288 رای شـماره  برابـر  رسـمی  فاقـد سـند  و سـاختمانهای 
98/۴/2۴هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گلبـاف تصرفـات مالکانـه 
بامعـارض متقاضـی خانـم زهـرا عاقلـی گوکـی فرزنـد غامحسـین بشـماره شناسـنامه 
123 صـادره از گلبـاف در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 71۴/02مترمربـع پـاک 2 فرعی 
از 2015-اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 2015- اصلـی واقـع در گلبـاف خیابـان 
جمهـوری کوچـه 15 محلـه شـجاع آباد کوچه شـهید حسـینی خریـداری از مالک رسـمی 
آقـای سـیدمحمدعلی حسـینی گوکـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـاع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید. 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/6/12- تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/6/27

محمد مقصودی رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف م.الف  82۵

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک کرمان

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی

برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختـاف موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان زرنـد 
تصرفـات مالکانـه و بامعـارض متقاضیـان محـرز گردیده اسـت لـذا مشـخصات متقاضیان و 
امـاک مـورد تقاضـا بشـرح زیـر بـه منظـور اطـاع عمـوم در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی 
مـی شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضیـان اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی بمـدت دو ماه اعتراض دادخواسـت خـود را به 

مرجـع قضایی تقدیـم نمایند.
اماک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

پـاک 1۴ فرعـی از 6351 اصلـی آقـای علیرضا محمدی سـرخ بیدی فرزند حسـین به شـماره 
شناسـنامه 308005092۴ صـادره از زرنـد در سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یک بـاب خانه به 
مسـاحت ششـدانگ 308/50 مترمربـع واقـع در زرنـد بلـوار جنت کوچـه 6 خریـداری از مالک 

رسـمی آقای حبیـب ا... اکبرزاده
پاک 1۴ فرعی از 6351 اصلی اقای حسـین رضائی سـربنانی فرزند اکبر بشـماره شناسـنامه 5 
صادره از زرند در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت ششدانگ 308/50 
مترمربـع واقـع در زرند بلوار جنت کوچه 6 خریداری از مالک رسـمی آقای حبیـب ا... اکبرزاده.

م/الف129- انتشار نوبت اول : چهارشنبه 98/6/27
انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 98/7/10

حسین توحیدی نیا- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

حصر وراثت 
احترامـا خواهشـمند اسـت بـا توجه به دادخواسـت شـعبان سـابقی فرزند 
شـاهی بـه شـماره ملـی 5369702306بـه طرفیـت ورثـه مرحـوم علیرضـا 
سـابقی نـژاد فرزنـد  شـعبان به شـماره ملی --- به خواسـته حصـر وراثت 
خواهشـمند اسـت ورثه مرحوم در یک نوبت روزنامه چاپ شـود که چنانچه 

ورثـه ای دیگـر یا وصیت نامه ای در دسـت کسـی باشـد به این شـورا مراجعه نمائیـد ودر غیر 
اینصـورت گواهـی حصـر وراثت صـادر خواهد شـد .ورثه :

1-شعبان سابقی نژاد به شماره ملی 5369702306)پدرمتوفی  (
2-مریم شهریاری سابقی فرزند ---به شماره ملی 5369968721)مادر متوفی (

شوراحل اختالف –بخش جازموریان –م الف :7۰6

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك زرند

هيـات موضـوع قانـون تعيين تكليـف وضعيت ثبتـي اراضي وسـاختمانهاي 
فاقـد سـند رسـمي- آگهـي موضـوع ماده3قانـون وماده13آئين نامـه قانون 

تعييـن تكليـف وضعيت ثبتـي واراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي
برابـررأي شـماره139860319008001059هيات دوم موضـوع قانـون تعييـن تكليف 
وضعيـت ثبتـي اراضـي وسـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتـي 
حـوزه ثبـت ملـك زرنـد تصرفـات مالكانه بـا معارض متقاضـي آقای علـی عربزاده 
چاکینـی فرزنـد حسـین بـه شـماره شناسـنامه 9 صـادره از زرند در یک بـاب خانه 
بـه مسـاحت 350 متـر مربـع پـاك 2۴98 فرعـي مفـروز و مجـزی شـده از پاک 
از  12 خریـداری  بلـوار دفـاع مقـدس کوچـه  از 7566 اصلـي واقـع در  2 فرعـی 
مالـک رسـمی آقـای محمدباقـر ضیاابراهیمـی محـرز گرديـده اسـت.لذا بـه منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب در دونوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـي مـي شـود در صورتـي 
كـه اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالكيـت متقاضـي اعتراضـي داشـته باشـند 
مي تواننـد از تاريـخ انتشـار اوليـن اگهـي بـه مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به اين 
اداره تسـليم وپـس از اخـذ رسـيد، ظـرف مـدت يكمـاه از تاريـخ تسـليم اعتـراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضايـي تقديـم نماينـد. بديهـي اسـت در صـورت 
انقضـاي مـدت مذكـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالكيـت صادر 

خواهـد شـد. م/الف123
تاريخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه 98/6/13- تاريخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 98/6/27

حسين توحيدي نيا- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان زرند

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك زرند

اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تكلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
ماده3قانـون  موضـوع  اگهـی  رسـمی-  سـند  فاقـد  وسـاختمانهای 
واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تكلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  وماده13آئیـن 

رسـمی سـند  فاقـد  وسـاختمانهای 
برابـررأی شـماره139860319008001098 و اصاحی شـماره 139860319008001183 
هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تكلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبـت ملك زرنـد تصرفـات مالكانه 
بـا معـارض متقاضـی آقـای سـیدابراهیم احمـدی پـور رق آبـادی فرزند حسـن به 
شـماره شناسـنامه 16 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 1301/85 
متـر مربـع پـاك 3 فرعـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 1 فرعـی از 883 اصلـی 
واقـع در زرنـد - ریحانشـهر خریـداری از مالـک رسـمی ورثـه حسـن احمـدی پـور 
رق آبـادی محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دونوبـت بـه 
فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی كه اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالكیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهـی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم وپـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت 
یكمـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذكـور و عدم وصول اعتـراض طبق 

مقـررات سـند مالكیـت صادر خواهـد شـد. م/الف130
تاریخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه 98/6/27- تاریخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 98/7/10

حسین توحیدی نیا- رئیس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان زرند

صاد
اقت

ران
عم

بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران روز 
گذشــته قیمــت ۴7 ارز را اعــام کــرد کــه بــر 
ــت و  ــش، 12 ارز ثاب ــای 6 ارز افزای اســاس آن به
ــورو کاهــش  ــد و ی ــه پون ــی از جمل 29 واحــد پول
ــان بــدون  یافــت. امــروز نــرخ دالر آمریــکا همچن
تغییــر، ۴2 هــزار ریــال، بهــای هــر یــورو ۴6 
ــزار  ــس 52 ه ــد انگلی ــال و پون ــزار و 238 ری ه
ــرد:  ــام ک ــزی اع ــت.بانک مرک ــال اس و 135 ری
هــر فرانــک ســوئیس ۴2 هــزار و 352 ریــال، 
ــرون  ــال، ک ــزار و 350 ری ــار ه ــوئد چه ــرون س ک
ــال، کــرون دانمــارک  ــار هــزار و 685 ری ــروژ چه ن
ــال،  ــد 585 ری ــه هن ــال، روپی ــزار و 192 ری 6 ه
ــزار و ۴37  ــی 11 ه ــده عرب ــارات متح ــم ام دره
ریــال، دینــار کویــت 138 هــزار و 181 ریــال، 
ــال،  ــزار و 968 ری ــه پاکســتان 26 ه یکصــد روپی
ــال، دالر  ــزار و 830 ری ــن 38 ه ــن ژاپ ــد ی یکص
هنــگ کنــگ پنــج هــزار و 370 ریــال، ریــال 
ــادا 31  ــال و دالر کان ــزار و 235 ری ــان 109 ه عم
هــزار و 69۴ ریــال ارزش گــذاری شــد.دالر نیوزلنــد 
26 هــزار و 586 ریــال، رانــد آفریقــای جنوبــی دو 
ــزار و 325  ــه 7 ه ــر ترکی ــال، لی ــزار و 856 ری ه
ــال قطــر 11  ــال، ری ــل روســیه 657 ری ــال، روب ری
هــزار و 539 ریــال، یکصــد دینــار عــراق ســه 
ــال، دالر  ــوریه 82 ری ــر س ــال، لی ــزار و 509 ری ه
اســترالیا 28 هــزار و 723 ریــال، ریــال ســعودی 
ــزار و  ــن 111 ه ــار بحری ــال، دین ــزار و 201 ری 11 ه
ــال،  ــزار و 516 ری ــال، دالر ســنگاپور 30 ه 705 ری
ــال  ــگادش ۴9 هــزار و 662 ری ــاکای بن یکصــد ت

ــد. ــذاری ش ــرخ گ ن

کاهش نرخ رسمی 
پوند و یورو

خبر

احتمال حذف یارانه 
8۰۰ هزار نفری در مهرماه 

مشاغل جدید مشمول نصب 
کارتخوان؛ از وکال تا جگرکی ها

بیمارستان های کشور 
در برابر زلزله مقاوم نیستند

بــه حــرف خــود عمــل کــرده و غربالگــری را از 
ــه  ــد، یاران ــرار ده ــتور کار ق ــده در دس ــاه آین م
شــهریورماه پایــان پرداخــت به جمعــی خواهد 
بــود کــه بایــد از ســال ها قبــل از لیســت 
دریافت کننــدگان یارانــه حــذف می شــدند.

از ســال 1389 تاکنــون کــه قانــون هدفمنــدی 
یارانه هــا اجــرا شــده بــا وجــود انتقــادات 
ــی  ــت همگان ــه پرداخ ــبت ب ــه نس ــادی ک زی
یارانــه وجــود داشــت، در حــال حاضــر 78 
میلیــون نفــر یعنــی بــاالی 90 درصــد جمعیــت 
ایــران مبلــغ ۴5 هــزار و 500 تومانــی را ماهانــه 
ــه ســنگینی را در  ــد کــه هزین دریافــت می کنن
ــه  ــاه ب ــان در هــر م ــارد توم حــدود 3600 میلی
ــع از رســیدن  ــن پرداخــت مان ــال دارد و ای دنب
ــده در  ــن ش ــای تعیی ــایر بخش ه ــهم س س

ــت. ــده اس ــا ش ــدی یارانه ه ــون هدفمن قان

بــه گــزارش ســازمان امــور 
رئیــس  کشــور،  مالیاتــی 
ــاره  ــا اش ــازمان ب ــن س کل ای
جلســات  برگــزاری  بــه 
ــازمان،  ــری در س ــی و تصمیم گی هماهنگ
بــا حضــور نماینــدگان اتــاق اصنــاف و 
وزارت صنعــت و ســایر مراجــع و تشــکل 
ذیربــط،  ای  حرفــه  و  صنفــی  هــای 
صاحبــان  نهایــی  فهرســت  تعییــن  از 
ســامانه  نصــب  مشــمول  مشــاغل 
صنــدوق فــروش خبــر داد.»امیدعلــی 
ــاده )3(  ــاد م ــه مف ــا اشــاره ب پارســا« ب
ــاده  ــره )2( م ــی تبص ــه اجرای ــن نام آیی
ــتقیم  ــای مس ــات ه ــون مالی )169( قان
مشــمول  مشــاغل  تعییــن  بــر  مبنــی 
فــروش  صنــدوق  ســامانه  نصــب 

ــر،  ــه اخی ــاس مصوب ــرد: براس ــوان ک عن
مشــمول  جدیــد  اصنــاف  و  مشــاغل 
بــر  نصــب ســامانه فــروش هســتند. 
ایــن اســاس، وکا، مشــاوران حقوقــی 
اســناد  دفاتــر  خانــواده،  مشــاوران  و 
تــاالر  امــاک،  مشــاورین  رســمی، 
چلوکبابی هــا،  رســتوران ها،  پذیرایــی، 
و  اغذیه فروشــی ها  کبابی هــا، 
خانه هــای  ســفره  فســت فودی ها، 
کترینگ هــا  کافی شــاپ ها،  و  ســنتی 
قهوه خانه هــا،  غذاهــا،  تهیــه  و 
ســالن های غذاخــوری و بــاغ تاالرهــا، 
حلیــم  و  آش  طباخی هــا،  باغ ســراها، 
پزی هــا، جگرکــی هــا، کته کبابــی هــا، 
بریانی فروشــی هــا و مشــاغل مشــابه 

هســتند. کارتخــوان  نصــب  مشــمول 

راه  تحقیقــات  مرکــز  رییــس 
بــا  شهرســازی  و  مســکن 
ــاب آوری  ــه ت ــبت ب ــدار نس هش
کشــور  بیمارســتان های 
ــی از  ــش از نیم ــت: بی ــه، گف ــه زلزل ــبت ب نس
ــام  ــه مق ــر زلزل ــور در براب ــتان های کش بیمارس
ــه  ــکرچی زاده« روز س ــد ش ــتند. »محم نیس
شــنبه در نشســت خبــری بــه مناســبت 
ــال  ــر 10 س ــت: ه ــس، گف ــه طب ــالروز زلزل س
ــا زلزلــه ای بیــش از هفــت ریشــتر در  یکبــار ب
ــن شــانس را  ــا ای کشــور مواجــه هســتیم ام
داشــته ایم کــه ایــن زلزله هــا در شــهرهای زیــر 

١٠٠ هــزار نفــر رخ دهــد.
ــه  ــاه 1396 ب ــان م ــه آب ــر زلزل ــت: اگ وی گف
جــای ســرپل ذهــاب در شــهر کرمانشــاه 
یــا کانشــهری همچون تبریــز و تهــران رخ 

ــرو  ــات روب ــادی از تلف ــم زی ــا حج ــی داد ب م
ــکن  ــات راه مس ــز تحقیق ــس مرک بودیم.ریی
و شهرســازی گفت: در وضعیتــی هســتیم 
ــر  ــاب آوری در براب ــوع ت ــت موض ــه الزم اس ک
ــه را عینیت بخشــم و تاسیســات مهمــی  زلزل
زلزلــه  برابــر  در  را  همچون بیمارســتان ها 
مقــاوم کنیــم.وی ادامــه داد: در زلزله کرمانشــاه 
بیمارســتان ها آســیب دیدنــد و نتوانســتند بــه 
ــا  ــد ت ــه دهن ــات ارائ ــه خدم مجروحــان حادث
ــه  ــای زلزل ــار فوتی ه ــش آم ــه افزای ــی ک جای
ــف  ــرد ضعی ــل عملک ــه دلی ــاب ب ــرپل ذه س
بیمارســتان ها و عــدم مقاومــت در برابــر زلزلــه 
بود.خوشــبختانه وزارت بهداشــت در دوره جدید 
بیمارســتان ها  مقاوم ســازی  بــه  نســبت 
ــی  ــای خوب ــی دارد و همکاری ه ــرد مثبت رویک

ــکن دارد. ــات راه و مس ــز تحقیق ــا مرک ب

روزنامه پیام ما
به مساله فاصله کهکشهانی دستمزد با هزینه ها پرداخت.

خبرگــزاری مهــر: عضــو کمیســیون امنیت ملی 
مجلــس بــا بیــان اینکــه تولیــد نفت عربســتان 
25 میلیــون لیتــر کاهــش پیــدا کــرده اســت، 
گفــت: عربســتان دســت نیــاز بــه ســمت ایران 
ــاز خــود  ــد بنزیــن مــورد نی ــا بتوان دراز کــرده ت
ــن بیگی در  ــل حس ــران وارد کند.ابوالفض را از ای
خصــوص حملــه انصــارهللا بــه مجتمــع نفتــی 
ــر دو  ــال حاض ــت: در ح ــتان گف ــو عربس آرامک
جبهــه ســنگین در خاورمیانــه در مقابل یکدیگر 
ــلمان  ــای مس ــام و ملت ه ــد، اس ــرار گرفتن ق
در یکســو و جبهــه کفــر و نفــاق بــه ســرکردگی 
آمریــکا در ســوی دیگــر، جبهــه کفــر ســربازانی 
تــا بــن دنــدان مســلح در اختیــار دارد و در جبهه 
ــت  ــه مقاوم ــه و جبه ــای منطق ــق ملت ه ح
و  ملــی  امنیــت  هســتند.عضو کمیســیون 
سیاســت خارجــی مجلــس شــورای اســامی 
ــدرت  ــوغ، ق ــاهد بل ــروز ش ــت: ام ــار داش اظه

نمایــی و قدرت یابــی جبهــه مقاومــت در منطقه 
و جهــان هســتیم، جبهــه مقاومــت بــا اتــکا بــه 
ــان خــود توانســته جایــگاه قدرتمنــدی را  جوان
ــر را شکســت دهــد،  ــه کف ــد و جبه کســب کن
آمریــکا و اذنابــش در عــراق، ســوریه، لبنــان و 
خاورمیانــه شکســت خوردنــد، ایــن امــر موجب 
شــده در خاورمیانــه دســت بــه اقدامــات 

ــد. ــری بزنن خبیثانه ت
ــورای  ــس ش ــان در مجل ــردم دامغ ــده م نماین
اســامی اظهــار داشــت: امــروز عربســتان 
زنــدان هــا، بیمارســتان هــا و مناطق مســکونی 
آمریــکا،  مــی کنــد.  بمبــاران  یمــن  در  را 
عربســتان و اســرائیل قوانیــن بیــن المللــی را 
زیــر پــا مــی گذارنــد تــا روحیــه مــردم یمــن را 

ــد. ــف کنن تضعی
عضــو شــورای مرکــزی فراکســیون نماینــدگان 
والیــی مجلــس گفــت: کشــورهای عربــی 

ائتــاف چندگانــه علیــه یمــن ایجــاد کردنــد و 
ــه ای  ــر نقط ــه ه ــی رســیدند ک ــه جای ــروز ب ام
ــارات در یمــن تصــرف و  ــه عربســتان و ام را ک
ــاران یمنی هــا  ــا موشــک ب ــد ب تثبیــت می کنن
از دســت می دهنــد.وی بــا اشــاره بــه ســاخت 
ــار  ــز توســط یمنی هــا اظه پهپادهــای رادار گری
ــو را  ــی آرامک ــع نفت ــارهللا مجتم ــت: انص داش
بمبــاران کــرد، ایــن اقــدام پیــروزی بــرای جبهه 
ــدرت و  ــرا اوال ق ــود زی ــه ب ــت در منطق مقاوم
ــتان  ــش عربس ــه ارت ــن علی ــت یم ــدار مل اقت
ــا  ــی داد، ثانی ــان م ــکا را نش ــعودی و آمری س
ــد توســط  ــت کــرد آمریکایی هــا نمــی توانن ثاب
ــت  ــو حفاظ ــاض و آرامک ــود از ری ــای خ ناوه
کــرده و از طرفــی پهپادهــای جبهــه انصــار هللا 
یمــن را منهــدم کننــد. آرامکو یکــی از بزرگترین 
ــه  ــت ک ــتان اس ــی عربس ــای نفت ــع ه مجتم
آمریکایی هــا اعــام کــرده بودنــد از آن حفاظــت 
می کننــد امــا نتوانســتند ایــن کار را انجــام 

ــد. دهن
ــتان  ــرد: عربس ــان ک ــر نش ــن بیگی خاط حس
ــران  ــم ای ــف تحری ــل مختل ــعودی در مراح س
ــاب، در دوران  ــدای انق ــکا در ابت ــط آمری توس
تحریم هــای  دوران  در  و  مقــدس  دفــاع 
اقتصــادی، هــر بــار در همراهــی بــا جبهــه 
ــود را  ــت خ ــه نف ــرد ک ــام می ک ــتکبار اع اس
جایگزیــن نفــت تولیــدی ایــران خواهــد کــرد 
ــدا  ــکلی پی ــی مش ــن الملل ــت بی ــازار نف ــا ب ت
نکنــد و در واقــع از آمریــکا بــرای تحریــم ایــران 

دفــاع می کرد.عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و 
سیاســت خارجــی مجلــس گفــت: بــا بمبــاران 
مجتمــع نفتــی آرامکــو از ســوی یمنی هــا، 
ــت  ــت نف ــد توانس ــار نخواه ــن ب ــتان ای عربس
مــورد نیــاز جهــان را تامیــن کند.عضــو شــورای 
مرکــزی فراکســیون نماینــدگان والیــی مجلس 
ــت  ــگاه نف ــی از پاالیش ــت: بخش ــار داش اظه
ــا  ــت و ت ــده اس ــی ذوب ش ــه کل ــتان ب عربس
ــر  ــل بازســازی نیســت و عــاوه ب ســال ها قاب
ــا از  ــرکت کام ــن ش ــان ای ــه کارکن ــن روحی ای
ــی از  ــاران خارج ــت و مستش ــه اس ــن رفت بی
تــرس حملــه مجــدد یمنی هــا در حــال تــرک 

ــتند. ــتان هس ــی عربس ــرکت های نفت ش
حســن بیگی گفــت: آمریــکا امــروز اعــام کــرد 
کــه مــا از ریــاض محافظــت می کنیــم، آمریــکا 
پیــش از ایــن آرامکــو را تحــت حفاظــت خــود 
اعــام کــرده بــود امــا ایــن شــرکت نفتــی برای 
ــیون  ــد.عضو کمیس ــاران ش ــار بمب ــومین ب س
ــس  ــی مجل ــت خارج ــی و سیاس ــت مل امنی
خاطــر نشــان کــرد: آمریــکا بــه هــم پیمانانــش 
در اروپــا اعــام کــرده کــه از ذخایــر اســتراتژیک 
ــا قیمــت نفــت  نفتــی خــود اســتفاده کننــد ت
افزایــش نیابــد. بــا توجــه بــه اینکــه در آســتانه 
فصــل ســرما قــرار داریــم، کشــورهای اروپایــی 
و آمریــکا نمی تواننــد در بلنــد مــدت از ذخایــر 
ــا  ــذا قطع ــد ل اســتراتژیک خــود اســتفاده کنن
ــدا  ــی پی ــل توجه ــش قاب ــت افزای ــت نف قیم

خواهــد کــرد.

اشتباه عربستان در همکاری با آمریکا 

برای تحریم فروش نفت ایران

رنا
 ای

س:
عک

سراسری وقتی می گوییم کشاورزی مصرف بی رویه 
آب دارد باید به سمت صنعت برویم

کرمــان  اســتانداری  اقتصــادی  معاونــت  سرپرســت 
مــا  ای گفــت:  منطقــه  آب  مخالفــت  بــه  واکنــش  در 
می گوییــم کشــاورزی مصــرف بی رویــه آب دارد و بایــد 

ــهمیه ای  ــه س ــه ای چ ــم، آب منطق ــت بروی ــمت صنع ــه س ب
اســت. نظــر گرفتــه  در  بــرای صنایــع جنــوب  را  آب  از 

ــتان  ــا 23 شهرس ــزود: م ــه اف ــان در ادام ــی دهق ــد عل محم
داریــم هــر کــدام ســهمیه آب صنعت شــان را مشــخص کننــد.

ــر  ــان خاط ــای دهق ــت ه ــتای صحب ــز در راس ــی نی مروج

نشــان کــرد: در جنــوب کرمــان هــر چــه آب اختصــاص 
یافتــه در حــوزه کشــاورزی بــوده و ســهمیه صنعــت در 
جنــوب کرمــان صفــر در نظــر گرفتــه شــده اســت، وقتــی بــه 
جنــوب کرمــان ســهمیه آبــی بــرای صنعــت داده نمــی شــود 
ــم. ــی صــادر مــی کنی ــت صنعت ــا اصــا مجــوز فعالی چــرا م

بازپرداخت اقساطی تسهیالت یک طرح 
گلخانه ای در عنبرآباد

یکــی از طرح هایــی کــه در ایــن نشســت بررســی شــد 
ــوط  ــود کــه مرب ــاد ب ــه در عنبرآب طــرح مشــکات یــک گلخان
بــه چندســال قبــل بــوده اســت.محمود مجــاز فعــال 
بــه  ایــن خصــوص  اقتصــادی و رســانه ای جیرفــت در 
»کاغذوطن«گفت:»ایــن طــرح مربــوط بــه ســال 91 و از 
محــل صنــدوق اعتبــارات توســعه بود.«ایــن فعــال اقتصــادی 
افزود:»ســال 91 750میلیــون تومــان وام دریافــت کردیــم 
ــازار مواجــه شــدیم  ــه هــم ریختگــی ب ــا ب ــی متاســفانه ب ول
کــه فقــط حــدود 130 الــی 1۴0میلیــون آن را توانســتیم 
ــوروز  ــد از ن ــم بع ــان ه ــون توم ــه ۴30 میلی ــم البت بپردازی
ــرای  ــکل مان را ب ــم مش ــم گرفتی ــم و تصمی ــال پرداختی امس
تقســیط بــه نشســت رفــع موانــع تولیــد  ارجــاء دهیــم.«وی 
ادامــه داد:»قــرار شــد 5درصــد وام را بپردازیــم و البتــه 
ــده اســت  ــون تومــان از ایــن بدهــی باقــی مان حدود600میلی
ــه شــکل اقســاط ۴ ســاله بازپرداخــت  و بقیــه بدهــی نیــز ب
شــود، ایــن طــرح در زمینــی بــه مســاحت 25هزارمتــر 
ــاد احــداث شــده اســت.« مربــع در حــوزه شهرســتان عنبرآب

کرمــان  جنــوب  صمــت  ســازمان  مدیــرکل  مروجــی 
گفت:»طرح هــای مختلــف را در هــر حــوزه همیشــه بــه 
جلســه رفــع موانــع تولیــد می آوریــم و مشکل شــان را مطــرح 
می کنیــم. امــروز هــم 9طــرح داشــتیم  کــه از حــوزه صنعــت، 
ــرح  ــی افزود:»ط ــلم مروج ــاورزی بودند.«مس ــدن و کش مع
محمــود مجــاز بــه دلیــل داشــتن بدهی معــوق در این جلســه 
بررســی شــد ، مصوبــه بســیار خوبــی بــا همــکاری بانک ســپه 
بــرای آن گرفتیــم و قــرار شــد بــا پرداخــت 5درصــد از بدهــی 
بــرای پرداخــت ۴ ســاله  آمــاده شــود.«وی ادامــه داد:»طــرح 
تامیــن آب منطقــه اقتصــادی جازموریــان هم در این نشســت 
ــرار شــد مســتندات و بحثــی کــه در مــورد  بررســی شــد و ق
ــکل در  ــن مش ــا ای ــد ت ــه دهن ــت را ارائ ــود اس ــا موج چاه ه
ــوب  ــت جن ــود.«مدیرکل صم ــی ش ــدی بررس ــت بع نشس
اضافــه کرد:»بحــث چاه هــای آب و مجوزهایــی کــه قبــا صادر 
شــده بــود وجــود داشــت کــه قــرار شــد کارگروهــی تشــکیل 
شــود تــا طبــق قانــون مجوزهــا بررســی شــود تا مشکاتشــان 
حــل شود.مشــکل تامیــن آب کنســانتره اســنفدقه نیــز 
حــل شــد و کارخانــه فرومنگنــز در کهنــوج هــم همیــن 
ــن مشــکل هــم برطــرف شــد.« ــه ای مشــکل را داشــت ک

مروجی مدیرکل سـازمان صمت جنوب کرمان 
گفت:»طرح های مختلف را در هر حوزه 

همیشـه به جلسه رفع موانع تولید می آوریم 
و مشکل شـان را مطرح می کنیم. امروز هم 

9طرح داشـتیم  که از حوزه صنعت، معدن و 
کشاورزی بودند.«مسلم مروجی افزود:»طرح 
محمود مجاز به دلیل داشـتن بدهی معوق در 

این جلسـه بررسی شد ، مصوبه بسیار خوبی 
با همکاری بانک سـپه برای آن گرفتیم و قرار 

شـد با پرداخت ۵درصد از بدهی برای پرداخت 
4 ساله  آماده شود.«وی ادامه داد:»طرح 

تامیـن آب منطقه اقتصادی جازموریان هم در 
این نشسـت بررسی شد و قرار شد مستندات 

و بحثی که در مورد چاه ها موجود اسـت را 
ارائه دهند تا این مشـکل در نشست بعدی 

بررسی شود.«مدیرکل صمت جنوب اضافه 
کرد:»بحث چاه های آب و مجوزهایی که 

قبال صادر شـده بود وجود داشت که قرار شد 
کارگروهی تشـکیل شود تا طبق قانون مجوزها 

بررسـی شود تا مشکالتشان حل شود.مشکل 
تامین آب کنسـانتره اسنفدقه نیز حل شد و 

کارخانه فرومنگنز در کهنوج هم همین مشـکل 
را داشـت که این مشکل هم برطرف شد.«

مدیرکل صمت جنوب: ادارات جنوب همکاری خوبی برای رفع موانع تولید ندارند

تولیدکنندگان اسیر کالف کاغذبازی
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آوای محلی           

النگوِی  نشونت  بیچه  ِاشکح!
بگو دل  مهربونت بیچه اشکح!
پسینی ُبرشونی عغدت ُبخونن!
یال َچهِک ُزبونت  بیچه اشکح!

شاعر :  جهانگیر فیروزی

هلیل ای کوه َجستی زِه ،دُلم َسیلی به راهی ِگست
ِکنارباغ باالیی به چشمُونم نگاهی ِگست
زدی تیرخالصیم که، ِپتالم نادهه تاجاز

خمارر  چشمونی دیُدم میونچیُلم به آهی ِگست

شاعر :  سهراب براهام

َبُدم َیهته عزیُزم ای مرامت
هما شارجی که دادم بو حرامت
حال که وی فالنی دوست بودی

بکََهه آتشی تو تلگرامت

شاعر :  جهانگیر فیروزی

تو َهرنو خونِتِنت ناَوی دالله
َو بی شک ِمنِمِنت ناَوی دالله
تو آوازِ خوِشت بوده کَونزیل
که ِپچ ِپچ ِترِتِنت ناَوی دالله

شاعر :  اسماعیل جالئی

ِنک و َاویشن و سیفاُلم ُدزیشون
ِبِدی ای َبخِت َبد حاُلم ُدزیشون

ُدزون بی َوایه َاکبیر َحتی
َشهین وُشرت و َشلواُلم ُدزیشون

شاعر :  پرویزخسروی )پنجلوک(

فاجعه ای به نام شکاف طبقاتی
براساس آمار، از ۱۰ دهک طبقاتی در ایران، دو دهک در سطح باال،سه دهک در سطح متوسط 

و پنج دهک در خط فقر قرار دارند

فـــروش بســـتنی بـــا روکـــش طـــا، جگـــر و 
ــول در  ــر قیمـــت معمـ ــا 9 برابـ گوشـــت حتـــی تـ
بـــازار، شـــهرک هایی کـــه رفـــت و آمـــد در آن 
ــه،  ــه و همـ مخصـــوص هـــر کســـی نیســـت، همـ
ـــکاف  ـــام ش ـــه ن ـــی ب ـــمت موضوع ـــه س ـــا را ب فکره
ــه برخـــی  ــکافی کـ ــد. شـ ــوق می دهـ طبقاتـــی سـ
آن را قبـــول نداشـــته و مدعی انـــد کـــه حـــس 
ــی  ــی. یعنـ ــکاف طبقاتـ ــه شـ ــت نـ ــی اسـ طبقاتـ
درآمـــد و هزینه هـــای خانـــواده ای در دهک هـــای 
پاییـــن جامعـــه، برابـــر پـــول تـــو جیبـــی دو روِز 
ـــک  ـــران 10 ده ـــه. در ای ـــواده مرف ـــی در خان نوجوان
طبقاتـــی وجـــود دارد کـــه تنهـــا 2 دهـــک بـــاال از 
درآمـــد خوبـــی برخـــوردار هســـتند و بـــه گـــزارش 
ــک  ــن دو دهـ ــران ملایـ ــعه و عمـ ــازمان توسـ سـ
نیمـــی از مصـــرف را در اختیـــار دارنـــد. در ادامـــه 
ـــای  ـــت دهک ه ـــی وضعی ـــه بررس ـــزارش، ب ـــن گ ای
موجـــود در کشـــور، پیامدهـــای شـــکاف طبقاتـــی، 
عوامـــل ایجـــاد و تشـــدید شـــکاف طبقاتـــی و در 
نهایـــت رتبـــه ایـــران در لیســـت شـــکاف طبقاتـــی 

در جهـــان پرداختـــه می شـــود.
براســـاس آمـــار، از 10 دهـــک طبقاتـــی در ایـــران، 
دو دهـــک در ســـطح باال،ســـه دهـــک در ســـطح 
ـــد.  ـــرار دارن ـــر ق ـــج دهـــک در خـــط فق متوســـط و پن
بـــا در نظـــر گرفتـــن داده هـــای مرکـــز آمـــار، 
ـــیده  ـــود رس ـــه اوج خ ـــه 90 ب ـــروت در ده ـــکاف ث ش
و ســـال 97 بدتریـــن وضعیـــت را داشـــته اســـت. 
ـــد  ـــل متح ـــران مل ـــعه و عم ـــازمان توس ـــزارش س گ
ــار  ــرف در اختیـ ــام مصـ ــی از اقـ ــد: نیمـ می گویـ
ــرف 2  ــی مصـ ــت. یعنـ ــران اسـ ــت ایـ 20% جمعیـ
ـــک  ـــت ده ـــر هش ـــور براب ـــد کش ـــاالی درآم ـــک ب ده

دیگـــر اســـت.

پیامدهای شـــکاف طبقاتی
رفتار  و  کردار  بر  تنها  نه  اجتماع  در  طبقاتی  فاصله 
های  بنیان  حتی  بلکه  دارد،  منفی  تأثیر  مـــردم 
سازد.  می  لرزان  نیز  را  آنان  اعتقادی  و  فکری 
خبرهـــای زیـــادی از نفـــوذ گروه هـــای قاچـــاق 
ــار کشـــور  و فرقه هـــای ضددینـــی از گوشـــه و کنـ
ـــأ  ـــه سرمنش ـــه ب ـــی ک ـــد. هنگام ـــوش می رس ـــه گ ب
ایـــن قضایـــا نظـــری می افکنیـــم، متوجـــه عمـــق 
ماجـــرای شـــکاف طبقاتـــی می شـــویم. بســـیاری 
از قربانیـــان آنهـــا، جوانانـــی هســـتند کـــه در 
ســـودای زندگـــی بهتـــر بـــه دام آنهـــا افتاده انـــد.

عوامل ایجاد و تشـــدید شکاف طبقاتی
از متمهمـــان اولیـــه تشـــدید شـــکاف طبقاتـــی 
می تـــوان بـــه رشـــد اقتصـــادی، اشـــاره کـــرد. 
موضوعـــی کـــه بـــه جـــای بهتـــر کـــردن حـــال و 

ــه  ــور، بـ ــن کشـ ــای پاییـ ــردم دهک هـ ــاع مـ اوضـ
ضـــرر آنـــان تمـــام شـــده اســـت. یعنـــی جیـــب 
ثرومنـــدان موجـــود در دو دهـــک بـــاال را بیشـــتر 
ـــان  ـــمت آن ـــه س ـــی را ب ـــودهای کان ـــرده و س ـــر ک پ
ســـرازیر کـــرده اســـت. بـــه گـــزارش »مشـــرق«، 
ــی  ــه یکـ ــی رخ داده کـ ــت در حالـ ــن وضعیـ »ایـ
و سیاســـت های  اســـامی  انقـــاب  اهـــداف  از 
کلـــی نظـــام جمهـــوری اســـامی، بهبـــود توزیـــع 
ــت.« ــی اسـ ــکاف طبقاتـ ــش شـ ــا و کاهـ درآمدهـ

از دیگـــر عواملـــی کـــه در دو ســـال اخیـــر، باعـــث 
ــت،  ــده اسـ ــردم شـ ــاع مـ ــدن اوضـ ــر شـ وخیم تـ
کاهـــش ارزش پـــول ملـــی اســـت. برخـــی از 
اقتصاددانـــان معتقدنـــد کـــه کاهـــش ارزش پـــول 
ــد.  ــم می کنـ ــردم را کـ ــد مـ ــدرت خریـ ــی، قـ ملـ
ــود  ــادرات می شـ ــش صـ ــث افزایـ ــی باعـ از طرفـ
ــدن  ــد شـ ــه ثروتمنـ ــز بـ ــوع نیـ ــن موضـ ــه ایـ کـ
2دهـــک بـــاال کمـــک می کنـــد در حالـــی کـــه  
صادرکننـــدگان ایـــن 2 دهـــک ملـــزم بـــه ورود ارز 
بـــه ســـامانه نیمایـــی بودنـــد، امـــا بســـیاری از آن 
ـــی را وارد  ـــروش کاالی صادرات ـــل از ف ـــا، ارز حاص ه

ایـــن ســـامانه نکـــرده انـــد.
تـــورم متهـــم دیگـــر ماجـــرای افزایـــش شـــکاف 
طبقاتـــی اســـت. بـــه گفتـــه اقتصاددانـــان، ارزش 
ــی،  ــه کمـ ــه فاصلـ ــاال، بـ ــک بـ ــای 2دهـ دارایی هـ
چندیـــن برابـــر شـــده اســـت. بازارهـــای وارداتـــی، 

ـــور  ـــد کش ـــد پردرآم ـــت 20 درص ـــکن و… در دس مس
ـــت  ـــورم، قیم ـــش ت ـــا افزای ـــن رو ب ـــرار دارد، از ای ق
بســـیاری از کاالهـــا افزایـــش یافتـــه اســـت و  
دهک هـــای متوســـط از پـــس هزینه هـــای جـــاری 
ـــن  ـــای پایی ـــمت دهک ه ـــه س ـــده و  ب ـــود برنیام خ
ــم  ــای کـ ــداد گروه هـ ــی تعـ ــد، یعنـ ــقوط کردنـ سـ
ـــن  ـــه ای ـــت. هم ـــده اس ـــاد ش ـــه زی ـــد در جامع درآم
مـــوارد در بیشـــتر شـــدن شـــکاف طبقاتـــی تاثیـــر 

ـــت. ـــذار اس گ

ســـهم هر ایرانی از یارانه های آشکار و 
پنهان

ـــال 98  ـــت در س ـــنیم«، دول ـــزارش »تس ـــاس گ براس
ـــه آشـــکار  ـــان یاران ـــارد توم ـــه 900 هـــزار میلی ـــک ب نزدی
و پنهـــان پرداخـــت خواهـــد کـــرد کـــه اگـــر نظـــام 
توزیـــع یارانه هـــا کارآمـــد  بـــود، بایـــد بـــه ازای هـــر 
ـــان  ـــه پنه ـــان یاران ـــون توم ـــادل 10.۴ میلی ـــی مع ایران
می رســـید، بـــا ایـــن حـــال بررســـی ها نشـــان 
فعلـــی  نظـــام  ناکارآمـــدی  به جهـــت  می دهـــد 
ــا، ســـهم ســـه دهـــک پردرآمـــد از  توزیـــع یارانه هـ
یارانـــه پنهـــان ، هفت برابـــر ســـه دهـــک کم درآمـــد 

اســـت.

رتبه شـــکاف طبقاتی ایران در سطح جهانی
در حالـــی صحبـــت از اوج شـــکاف طبقاتـــی در 
دهـــه 90 در کشـــور می شـــود کـــه بـــر اســـاس 
گـــزارش شـــورای جهانـــی اقتصـــاد در ســـال 2018، 
ـــی دارد.  ـــکاف طبقات ـــان را در ش ـــه 63 جه ـــران رتب ای
ایـــن موضـــوع حاکـــی از وضعیـــت وخیـــم شـــکاف 

ــور اســـت. طبقاتـــی در کشـ

جایگاه اســـتان کرمان در شکاف طبقاتی و 
سطح نابرابری

ـــه  ـــان در مقایس ـــتان کرم ـــا اس ـــی ه ـــاس بررس براس
بـــا دهـــه ی 50، از ســـطح نابرابـــری بیشـــتری برخـــوردار 
ــای  ــه آن، ناهنجاری هـ ــیدگی بـ ــدم رسـ اســـت و عـ
ـــی  ـــت. مردم ـــد داش ـــال خواه ـــه دنب ـــدیدتری را ب ش
ــی  ــان زندگـ ــتان کرمـ ــتاهای اسـ ــوب و روسـ در جنـ
ــز  ــی نیـ ــای زندگـ ــل  هـ ــه از حداقـ ــد کـ ــی کننـ مـ
برخـــوردار نیســـتند. معضـــل خشکســـالی نیـــز بـــه 
ــی را بیـــش از بیـــش  ــکاف طبقاتـ ــه و شـ آن اضافـ

نمایـــان مـــی کنـــد.

فاطمه کریم آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن

رنا
: ب

س
عک

شهریوری خونین 
در جاده های شهربابک

حادثه تریـن  پـر  تابسـتان  پایانـی  روز هـای  شـهربابک گفـت:  راه  پلیـس  رییـس 
روز هـای سـال اسـت بـه طـوری کـه تعـداد قابـل توجهـی از هموطنـان در راه هـای 
انـد.  مجـروح شـده  یـا  داده  دسـت  از  را  خـود  جـان  ایـن شهرسـتان   مواصاتـی 
سـرگرد داوود عبدلـی رییـس پلیـس راه شهرسـتان شـهربابک گفـت: در هفتـه ای که 
پشـت سـر گذاشـتیم بـا توجـه بـه تقـارن دو ترافیک حاصـل از عـزاداران حسـینی در 
مسـیر های اصلـی و روسـتایی )ترافیـک بومی( و سـفر های روز هـای پایانی تعطیات 
تابسـتانی در مسـیر های اصلـی )ترافیـک غیـر بومی( شـاهد حـوادث ناگـواری بودیم 
بـه گونـه ای کـه تعـداد قابل توجهـی از هموطنـان  در راه های مواصاتی این شهرسـتان 

جـان خـود را از دسـت داده یـا مجروح شـده اند.
بـه گـزارش باشـگاه خبرنگاران وی علت عمده این حوادث را خطا های انسـانی شـامل 
رانندگـی بـا حالت خسـتگی و خـواب آلودگی توام با سـرعت غیرمجـاز و توجه نکردن 
کافـی بـه رانندگـی دانست.سـرگرد عبدلی بـا بیان اینکه ایـن حوادث ناگـوار که تلفات 
آن طیـف سـنی مختلفـی از جمله جنین 7ماهه، پیرزن 85سـاله، جوان 30سـاله و... 
را شـامل می شـود و قلـب هر انسـان بیـداری را بـه درد مـی آورد، افـزود: حوادثی که با 
یـک بـی احتیاطـی و یا بی توجهی کوچـک بوجود آمد و خانواده و یـا خاندانی را عزادار 
و شـیرینی یـک سـفر را بـه تلخـی یـک عمر تبدیـل کرد.رییـس پلیس راه شـهربابک 
در راسـتای حفـظ جـان هموطنـان و ارتقـای امنیـت ترافیکـی محور هـای مواصاتـی 
شهرسـتان توصیـه کـرد: افراد بـا برنامه ریزی و مدیریت صحیح خود، سـفر خـود را به 

روز هـای پایانی و سـاعات خسـتگی و اوج ترافیـک منتقل نکنند.
او بـا تأکیـد بـر اینکـه افـراد بـا خسـتگی و خـواب آلودگـی حتـی کوچکتریـن مسـیر 
را رانندگـی نکننـد، بیـان داشـت: راننـدگان بـا سـرعت مجـاز و مطمئنـه حرکـت کنند و 
همچنیـن هیـچ گونـه تخلـف رانندگـی که جـان خـود و دیگـران را بـه خطـر می اندازد 
مرتکـب نشوند.سـرگرد عبدلـی بـه رانندگی تدافعـی )رانندگی تـوام با احتیـاط و ترس 
از طـرف مقابـل( تأکیـد کرد و اظهار داشـت: از بسـتن کمربند ایمنی خود و مسـافرین 
خـود قبـل از حرکـت اطمینـان حاصل نمائیـد.او تصریح کرد: در مسـیر های روسـتایی 
بـا توجـه بـه آغـاز فصـل برداشـت پسـته و ... بـا احتیـاط رانندگی کنیـد به گونـه ای که 
انتظار موتور سـیکلت ها و ادوات کشـاورزی را از فرعی ها داشـته باشید.سـرگرد عبدلی 
خطـاب بـه خانواد هـا گفـت: هرگـز موتورسـیکلت را در اختیـار جوانـان و نوجوانانـی که 

صاحیـت ندارنـد نگذارید.

سفرهای  برون شهری کرمان 
9 درصد افزایش یافت

رییس اورژانس سیرجان:

راه اندازی اورژانس هوایی سیرجان در آینده نزدیک

راهداری خبر

هر
 ش

تر
 تی

س:
عک

فاصله طبقاتی در اجتماع نه تنها بر کردار و رفتار 
مــردم تأثیر منفی دارد، بلکه حتی بنیان های 
فکری و اعتقادی آنان را نیز لرزان می سازد. 
خبرهــای زیــادی از نفــوذ گروه هــای قاچــاق 
و فرقه هــای ضددینــی از گوشــه و کنــار 
کشــور بــه گــوش می رســد. هنگامــی کــه بــه 
ــم،  ــری می افکنی ــا نظ ــن قضای ــأ ای سرمنش
ــی  ــکاف طبقات ــرای ش ــق ماج ــه عم متوج
آنهــا،  قربانیــان  از  بســیاری  می شــویم. 
ــی  ــودای زندگ ــه در س ــتند ک ــی هس جوانان

ــد. ــا افتاده ان ــه دام آنه ــر ب بهت

مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سـازمان بهزیسـتی کشور 
بـا بیان اینکـه به زودی در اسـتان تهران خانه رشـد افتتاح 
خواهد شـد، گفت: خانه های رشـد به زودی در اسـتان ها 
بـا هـدف حرفه آموزی فرزندان و شناسـایی اسـتعدادها و 

پـرورش خاقیت آنـان راه اندازی خواهد شـد
بـه گزارش ایسـنا سـعید بابایـی در همایـش مدیران عامل 
خانـه های کودکان و نوجوانان و روسـای ادارات بهزیسـتی 
شهرسـتان هـا، با مهم دانسـتن جایـگاه کـودکان گفت: در 
رویکـرد جدید سـازمان بهزیسـتی برای اصـاح و بازنگری 
دسـتورالعمل هـا و آییـن نامـه هـا از نظـرات کارشناسـان 
موسسـات خیریه و بهزیسـتی اسـتان ها برای نـگارش و 

تنظیـم دسـتورالعمل ها اسـتفاده مـی کنیم .
وی بـا اشـاره بـه اینکه وجـود آمـار رو به افزایـش فرزندان 
تحـت حمایـت در سـازمان هـای حمایتـی باعـث افتخـار 

نیسـت افـزود: بهتریـن وضعیـت ممکـن ایـن اسـت کـه 
سـازمان هـای حمایتـی چـون بهزیسـتی زمینه بازگشـت 

فرزنـدان خانـواده را فراهـم کننـد .
بابایـی اسـتفاده از اصطـاح ترخیـص را بـرای فرزندان بی 
سرپرسـت و بـدون سرپرسـت موثـر بی معنی دانسـت و 
اظهـار کـرد: حتی فرزنـدان درون خانواده بعد از یک سـنی 
ترخیـص نمـی شـوند . بنابراین نیـاز داریم به قانـون های 
حمایتـی، حضـور بیشـتر خیریـن و قانـون هایی در سـایر 
سـازمان هـا تـا فرزنـدان نـه ترخیـص، بلکـه به اسـتقال 

. برسند 
مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سـازمان بهزیستی کشور ، 
اشتغال فرزندان را یکی دیگر از برنامه های جدی سازمان 
بهزیسـتی کشـور دانسـت و گفت: بایـد برای اشـتغال این 
فرزندان قانون های حمایتی وضع شـود و یا با شناسـایی 

افـراد خیـر و عاقمنـد به حمایـت از موضوعات  اشـتغال، 
خیریـن را به این سـمت هدایـت کرد .

وی بـا تشـریح وظایـف خانه رشـد گفت: خانه های رشـد 
بـه زودی در اسـتان هـا بـا هدف حرفـه آمـوزی فرزندان و 
شناسـایی اسـتعدادها و پرورش خاقیت آنـان راه اندازی 
مـی شـود که بـه زودی در اسـتان تهران خانه رشـد افتتاح 

خواهد شـد.
ایـن مقـام مسـئول تشـکیل کانـون هـای خیرین شـبه 
خانـواده را یکـی دیگر از برنامه های دفتـر امور کودکان و 
نوجوانان ذکر کرد و گفت: در 7 اسـتان کشـور کانون های 
خیریـن راه انـدازی شـده اسـت که بـه زودی ایـن کانون 
در سـایر اسـتان ها نیز برای سـرعت و سـهولت بخشـی 
به اشـتغال، اسـتقال و توانمندسـازی فرزندان تشـکیل 

می شـود.

رئیـس مرکز مدیریت حـوادث و اورژانس 
دانشـکده علوم پزشـکی سـیرجان گفت: 
سـیرجان  در  جـاده ای  حـوادث  آمـار 
متاسـفانه کمـی باالسـت بـه طـوری کـه 
از ابتـدای امسـال تاکنـون ۴8 نفـر در حـوزه هـای اسـتحفاضی 

سـیرجان در حـوادث جـاده ای جـان باختنـد.
نبـی هللا حیدرپـور در گفت و گو با خبرنگار ایسـنا به مناسـبت 26 
شـهریورماه سالروز تاسـیس اورژانس پیش بیمارستانی در رابطه 
بـا وضعیـت مدیریت حـوادث در شهرسـتان سـیرجان و عملکرد 
مرکـز اورژانـس 115 اظهـار کـرد: از ابتدای سـال تاکنـون قریب به 
۴3 هـزار تماس با مرکز ارتباطات اورژانس سـیرجان داشـتیم که 
بیـش از 7300 مـورد پرسـنل اورژانـس به عملیات امـدادی اعزام 
شـده انـد و در ایـن ماموریت ها بیش از ۴300 بیمـار و مصدوم از 

سـطح شـهر و جاده ها به بیمارسـتان هـا اعزام شـده اند.
وی افزود: به دلیل موقعیت جغرافیایی شهرسـتان سـیرجان آمار 
حـوادث جـاده ای در حـوزه مواصاتی این شهرسـتان متاسـفانه 

باالسـت بـه طـوری کـه از ابتـدای امسـال ۴8 نفـر در حـوزه های 
اسـتحفاضی سـیرجان در حـوادث جـاده ای فوت کرده کـه از این 
تعـداد 23 نفـر در دم و مابقـی پـس از انتقال به بیمارسـتان جان 
باختنـد؛ البتـه 15 مـورد بیمـار در این مـدت پس از ایسـت قلبی 

تنفسـی با عملیـات موفقیت آمیز احیـا، به زندگی بازگشـتند.
حیـدر پور ادامه داد: زیرسـاخت هـای راه انـدازی اورژانس هوایی 
در سـیرجان از جملـه پایـگاه اورژانس هوایـی، پدهای هلی کوپتر 
در بیمارسـتان هـا و برخـی محورهـای مواصاتـی آمـاده اسـت و 
پـس از اسـتقرار هلـی کوپتـر آمبوالنـس در سـیرجان، بـه زودی 
اورژانس هوایی در سـیرجان به عنوان دومین شهرسـتان اسـتان 

راه انـدازی می شـود.
وی گفت: یکی از مهمترین اقدامات اورژانس سیرجان راه اندازی 
سیسـتم اتوماسـیون مرکز حوادث اسـت به طوری کـه به صورت 
الکترونیـک ناوبـری کلیـه مراحـل دریافـت خبـر، اعـزام، حرکت 
از محـل و تحویـل بـه بیمارسـتان از طریـق GPS و دوربین هـای 
آنایـن کنترل می شـود و بر سـرعت خدمـات رسـانی می افزاید.

نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  مدیــرکل 
ــزون  ــت: اف ــان گف ــاده ای اســتان کرم ج
بــر 58 میلیــون تــردد در محورهــای 
مواصاتــی مجهــز بــه دســتگاه های تــردد 
شــمار آنایــن از ابتــدای فروردیــن تــا شــهریورماه ســال جــاری 
بــه ثبــت رســیده کــه ایــن آمــار افزایــش 9 درصــدی ترددهــای 
ایــن اســتان را نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته نمایــش 

می دهــد.
ــا  ــو ب ــت  و گ ــنبه در گف ــیدعلیخانی روز سه ش ــیدعلی حاج س س
خبرنــگار ایرنــا افــزود: مرکز مانیتورینــگ مدیریت راه هــای اداره کل 
ــورت  ــان به ص ــتان کرم ــاده ای اس ــل ج ــل و نق ــداری و حم راه
شــبانه روزی میــزان ترددهــا در جاده هــای اســتان را رصــد 
ــان امســال  ــه پای ــی رســد ک ــه به نظــر م ــن زمین ــد و در ای می کن
میــزان ترددهــای جــاده ای کرمــان بــه 180 میلیــون مــورد برســد.

مســافربری  و  کاال  باربــری  نــاوگان  داشــت:  اظهــار   وی 
ــال  ــدای امس ــاه ابت ــج م ــی پن ــان ط ــتان کرم ــهری اس برون ش

900 هــزار ســفر در محورهــای ارتباطــی ایــن اســتان داشــتند کــه 
از ایــن میــزان 650 هــزار ســفر در بخــش حمــل و نقــل مســافر 
ــاری بوده است.حاج ســیدعلیخانی افــزود:  و مابقــی ســفرهای ب
ــواع وســایل  ســفرهای بخــش کاال توســط 1۴ هــزار دســتگاه ان
ــت  ــون و کامیون ــر، کامی ــه تریل ــاده ای ازجمل ــری ج ــه بارب نقلی

انجــام شده اســت.
وی تصریــح کــرد: ســفرهای حــوزه حمل ونقل مســافر نیز توســط 
500 دســتگاه اتوبــوس، 720 دســتگاه مینــی بــوس و 2 هــزار و 
100 دســتگاه ســواری کرایــه بیــن شــهری از مبــدا شهرســتان های 
شــمال اســتان بــه داخــل و خــارج از اســتان صورت گرفته اســت. 
ــان  ــتان کرم ــای اس ــل جاده ــل ونق ــداری و حم ــرکل راه مدی
گفــت: اقداماتــی همچــون نصــب دوربین هــای کنتــرل ســرعت، 
خط کشــی، احــداث مجتمع هــای خدماتی رفاهــی، تعمیــر 
ــفالت و  ــش آس ــی، روک ــم ایمن ــو و عائ ــب تابل ــا، نص جاده ه
ــان  ــز در جاده هــای اســتان کرم ــاط حادثه خی اصــاح نقــص نق

ــرای فراهــم کــردن ســفری ایمــن انجــام می شــود. ب
ــل انســانی در حــوادث  ــگ عوام ــه نقــش پررن ــا اشــاره ب وی ب
جــاده ای افــزود: ضــروری اســت کــه راننــدگان بــا رعایــت جوانب 
ــای  ــروز حادثه ه ــی از ب ــی و رانندگ ــن راهنمای ــاط و قوانی احتی

ــد. جــاده ای جلوگیــری کنن

مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور خبر داد:

راه اندازی خانه های رشد به زودی در کشور


