
رییس سازمان صمت جنوب: نبود بسته بندی مناسب و برندینگ از مهم ترین مشکالت 
صادرات محصوالت کشاورزی جنوب هستند

سرپرست معاونت حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب:

پیشرفت ۸۵ درصدی طرح های 
حفاظت منابع طبیعی جنوب

تجلیل از احمدیوسف زاده 
نویسنده کتاب آن بیست و سه نفر

چالش  صادرات محصوالت 
کشاورزی جنوب

صاعقه در کمین جنوبی ها
ستاد مدیریت بحران استانداری در اطالعیه ای به مردم جنوب هشدار داده مراقب خطر صاعقه باشند

مدیر کل راه و شهرسازی جنوب:

بررسی تامین مسکن کارکنان 
یگان های نظامی مستقر درجنوب

2

4

2

2
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 مهــر   10 چهارشــنبه         587 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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اپوزیسیون با سرابشان 

به دنبال ویرانی

صادق زیباکالم
یادداشت مهمان

مـه مـا بـه ضعف هـا و مشـکالت و نابسـامانی هـا 
بنیـان  ضعـف  بتـوان گفـت  شـاید  و  هسـتیم  آگاه 
مردمسـاالری در کشـور موجـب پـاره ای از مشـکالت 

اسـت. شـده 
مصادیقـی همچـون مفاسـداقتصادی، پول های کثیف 
در انتخابـات و... بـه چنیـن موضوعـی ارتبـاط دارد. در 
برخـی حوزه هـای انتخابـی، می توان رابطه مسـتقیمی 
را میـان هزینـه صـرف شـده بـرای تبلیغـات و ورود به 
مجلـس دیـد کـه این مسـاله باعـث واکنش شـورای 
نگهبـان هـم شـده اسـت و آن ریشـه در ضعـف بنیان 
پاسـخگو  بخش هایـی  اینکـه  دارد.  مردمسـاالری 
و  تصمیم گیـری  قانـون  از  فراتـر  و گاهـی  نیسـتند 
سیاسـت گذاری می کننـد، بخـش دیگـری از همـان 
ضعـف اسـت.اینکه چـرا بسـیاری از واگذاری هـا کـه 
بـه بخـش خصوصـی منتقـل  بـوده و  قبـال دولتـی 
شـده، نابـاب از آب درآمده انـد، بـه خاطـر ضعـف در 
مردمسـاالری اسـت. منتها سـوال اساسـی این اسـت 
کـه ضعف در مردمسـاالری را چگونه باید تامین کنیم. 
اگـر مجلـس در راس امـور نیسـت، چگونـه می توانیم 
آن را بـه جایـگاه واقعـی و رفیع خودش برسـانیم؟ در 
زمانـی کـه احـزاب و تشـکل های نیرومنـد در کشـور 
را  ضعف هایـی  چنیـن  بایـد  چگونـه  ندارنـد،  وجـود 
جبـران کـرد تـا هزینه کردن غیرشـفاف نتواند شـانس 

انتخـاب یـک نامـزد را افزایـش دهـد؟
ایـن مسـائل از جملـه مشـکالت جـدی و مهم کشـور 
از  ایـن اسـت کـه هیـچ یـک  اسـت. نکتـه جالـب 
گروه های سیاسـی و فعـاالن این حـوزه نمی  گویند که 
نهـال مردمسـاالری را چگونه می تـوان تقویت کرد. چه 
کاری بایـد صـورت گیـرد تا مفاسـد اقتصـادی از میان 
برداشـته شـود. چگونـه می تـوان بـا مشـکل مواجـه 
شـد کـه بـرای مثال بررسـی صالحیـت  نامزدهـا بدون 
حاشـیه و شـائبه باشـد تـا در نتیجـه آن بخش هـای 
مختلـف کشـور ماننـد مطبوعـات و... شـرایط بهتـری 
داشـته باشـند. آنچـه کـه اهمیـت دارد ایـن اسـت که 
اپوزیسـیون بـرای هیـچ یـک از ایـن مـوارد اظهـار نظر 
نمی کنـد و اصـال برنامـه نـدارد. آنهـا یـک مسـاله کلی 
را مطـرح می کننـد کـه ایـن نظام بـرود. از دیـدگاه آنها 

هرگونـه امیـد بـه اصالحـات فریبـی بیش نیسـت.
در چنیـن وضعیتـی اسـت کـه باید سـوال کـرد چرا ما 
نمی خواهیـم از تاریـخ کشـورمان درس بگیریـم؟ چـرا 
نبایـد از انقـالب اسـالمی، نهضـت ملی شـدن صنعت 
نفـت، جنبـش عظیـم مشـروطه و... درس بگیریـم؟ 
بایـد سـوال کـرد کـه چـرا تالش هایـی کـه در جهـت 
مردمسـاالری و حاکمیـت قانون شـده، نتوانسـتند در 
حـد انتظـار موفق شـوند؟ یا چـرا میزان موفقیت شـان 
بـا توجـه بـه هزینه هـا کم بـوده اسـت که پـس از صد 
و انـدی سـال کـه از مطـرح شـدن ایـن موضوعـات 
می گـذرد، هنـوز پرسـیده می شـود کـه چـه بایـد کنیم 
تا نهال مردمسـاالری تقویت شـود؟ اما اپوزیسـیون از 
چنین مسـاله ای سـر باز زده و هیچ پاسـخی برای آن 
نـدارد. آنهـا فقط یک شـعار کلی می دهند که سیسـتم 
سیاسـی تغییـر کنـد و بعد مـردم تصمیـم بگیرند. ما 

نمی توانیـم از مـردم بهره بـرداری سیاسـی کنیـم.
مـردم در حـال حاضر ناراحت هسـتند. 24 میلیون نفر 
در انتخابات شـرکت کردند، اما به مطالبات آنها پاسـخ 
الزم داده نشـد. سـوال اساسـی این اسـت که چه باید 
کـرد؟ آیـا اپوزیسـیون نقشـه راه واحد دارد تـا پیرامون 
آن توافـق شـود؟ همـگان باید بدانند کـه هرگونه اقدام 
براندازانـه غیـر از هـرج و مـرج و آنارشـی نتیجـه ای 
نخواهـد داشـت. تنهـا راهی کـه مانده، همان اسـت که 
از تجربه گذشـته و حتی دیگر کشـورها اسـتفاده شود. 
آن تجربـه هـم چیـزی جـز راه مردمسـاالری نیسـت. 
مـا بایـد تمـام تالشـمان را بـه کار بندیـم تـا انتخابـات 
بـه رقابتی تریـن شـکل انجـام شـود. بایـد بـا تاکید بر 
رعایـت قانـون در بررسـی صالحیت ها تـالش کنیم که 
همـه بخش هـا پاسـخگویی را وجهـه همت خـود قرار 
دهنـد. اگـر مردمسـاالری تقویت نشـده باشـد، تالش 
مسـئوالن هـم نتیجـه ای نداشـته و مشـکالت باقـی 
خواهنـد مانـد. نبایـد مـردم را بـه بیراهه هدایـت کرد. 
نسـخه ای کـه بـه اصطـالح اپوزیسـیون بـرای مـردم 
ایـران می نویسـد، جـز هـرج و مـرج و بی ثباتـی هیچ 

دسـتاورد دیگـری ندارد.
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۴۵۰ کودک در کرمان از ناشنوایی رها شدند
مدیرکل بهزیسـتی اسـتان کرمان از وجود 7هزارنفـر دارای 
اختـالل ناشـنوایی در این اسـتان خبر داد و گفـت: با انجام 
عمل کاشـت حلزون تاکنون 450 کودک از نعمت شـنوایی 

برخوردار شـده اند.
عباس صادق زاده روز دوشـنبه در حاشـیه مراسم راه اندازی 
ایسـتگاه تاثیر اختالالت شـنوایی بر کیفیت زندگی خانواده 
در کرمـان در جمـع خبرنـگاران  بـا بیـان اینکـه 8 مهـر 
مصـادف بـا 30 سـپتامبر روز جهانـی ناشـنوایان اسـت که 
فرصـت خوبـی برای آگاهی بخشـی بـه جامعـه و خانواده 
در خصـوص اختالل ناشـنوایی اسـت افـزود: ایـن اختالل 
مـی توانـد در بدو تولد مـورد توجه و درمان قـرار گیرد که در 

زمـان درمان اثربخشـی بیشـتری خواهد داشـت.
وی اضافـه کـرد : خانواده بـه عنوان درمانگـر اصلی کودکان 
دارای اختـالالت ناشـنوا و کم شـنوا بـا حضـور در مراکـز 

آموزشـی می تواننـد؛ رویکـرد درمـان را ارتقـا دهنـد.
مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان کرمان با اشـاره بـه اینکه هفت 
مرکـز کودک و خانواده ناشـنوا در اسـتان کرمـان وجود دارد 
افـزود: ایـن مراکـز بـا هـدف آموزش های تخصصـی گفتار 
درمانـی و تـوان بخشـی با حضـور مـادران در کنـار فرزندان 
انجـام و رونـد درمـان آن هـا نیـز در خانـه هـا کنتـرل مـی 

شود.
صـادق زاده مداخـالت بهنـگام بـرای مدیریـت اختـالالت 
ناشـنوا و کم شـنوا را ضروری دانسـت و عنوان کرد: با ارتقا 
آگاهـی و دانـش خانواده هـا در خصوص انجـام غربالگری 
ناشـنوا و کـم شـنوا می تـوان ایـن اختـالل را بـه راحتـی 
شناسـایی و بـا مراجعـه بـه مراکـز خدمـات تخصصـی را 

دریافـت کرد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه از هـر یک هـزار تولد در دنیا سـه 
نفـر دچـار اختـالل ناشـنوایی هسـتند تصریـح کـرد: در 
اسـتان کرمـان از 70 هـزار معلول تحت پوشـش و کد دار 
بهزیسـتی 10 درصـد یعنـی هفـت هـزار نفر دچـار اختالل 

ناشـنوایی هستند.

مدیرکل بهزیسـتی اسـتان کرمان با بیان اینکه بیش از 98 
درصـد پوشـش غربالگـری شـنوایی در بدو تولد در سـطح 
اسـتان انجـام می شـود گفـت: اگر در زمـان نـوزادی و یا در 
سـنین 10 تـا 12 سـال متوجـه ناشـنوایی شـدند با کاشـت 

حلـزون این امـر درمان می شـود.
صـادق زاده اظهـار کـرد: هفـت مرکـز مـادر و کودک ناشـنوا 
در اسـتان کرمـان فعالیت می کنـد که بیـش از 250 کودک 
ناشـنوا بعـد از تولـد تـا شـش سـال را پذیـرش کـرده و 
آموزش هـای گفتاردرمانـی و توان بخشـی را در ایـن زمینـه 
ارائـه می دهـد و تـالش بـر ایـن اسـت کـه در بـدو تولد که 

وقـت طالیـی اسـت، غربالگـری انجام شـود.
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه 50 درصـد از اختـالالت معلولیـت 
ناشـی از ژنتیـک اسـت تصریـح کـرد: در خانواده هایـی که 
دارای یـک نـوع معلولیـت بـوده و ازدواج فامیلـی اسـت، 
ریسـک باالسـت و بایـد آزمایـش ژنتیک انجام شـود و در 
این خانواده ها باید فرزند آوری با نظر پزشـک انجام شـود 
امـا متأسـفانه برخـی توجهـی بـه توصیه های کارشناسـان 

ژنتیـک ندارند.

شـهردار ماهـان گفـت: در راسـتای احقـاق حقوق مـردم،۶ 
قطعـه زمیـن از اراضـی ملـی پـس گرفته شـد.

بـه گـزارش روابط عمومـی شـهرداری ماهـان؛ عبدالمهدی 
رنجبـر بـا اعالم این خبـر که امروز صبح، ۶ قطعـه از اراضی 
ملـی واقـع در بلـوار جمهـوری و شـهرک خواجویـی ماهان 
پـس گرفتـه شـد؛افزود: این کار در راسـتای احقـاق حقوق 
مـردم با دسـتور قضایی و با حضـور عوامل انتظامی صورت 

پذیرفت.

همچنیـن شـهردار ماهـان خاطـر نشـان کـرد: بـا توجـه به 
قانـون حفظ اراضی کشـاورزی و باغـات؛ حصار بدون مجوز 

8 قطعـه زمیـن کشـاورزی هم تخریـب گردید.
در پایـان عبدالمهـدی رنجبر تصریح کرد: شـهرداری ماهان 
بـا هیـچ یـک از افـراد متخلـف مسـامحه  نخواهد کـرد. و 
هیـچ گاه اجازه نخواهـد داد که تصرفات غیرقانونی و تغییر 
کاربـری هـای غیـر مجـاز، ماهیـت شـهر ماهـان را تغییر 

دهد.

در راستای احقاق حقوق مردم
۶ قطعه از اراضی ملی پس گرفته شد

قابل توجه مودیان محترم مالیات برارزش افزوده:

روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور 

مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان 9۸ از طریق سامانه www.evat.ir حداکثر تا 1۵ مهر ماه سال جاری می باشد.
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فراخوان مناقصـه
نوبت اول

مناقصه گزار
اداره کل راه و شهرسازی استان کرماننام

کرمان- بلوار شهید صدوقی- رو به روی سه راه فارابی- کد پستی 7۶1789959۶- شناسه ملی نشانی
14000275775

برآوردتضمین شرکت  در مناقصهمناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی

مبانیمبلغ )لاير(مبلغ )ریال(نوعمدت )روز(موضوعشماره فراخوان

احداث پل هاي قطعه دوم حدفاصل كيلومتر 000+10 تا 209۸003۵010000۸7
۵00۵۵0+13 )محور كرمان به كوهپايه(

بر اساس 
آیین نامه 
تضمین 
معامالت 
دولتی 

 1/700/000/000 33/13۸/92۵/10۸
بر اساس فهرست 
بهای تجمیع شده 
راه، باند فرودگاه و 
زیرسازی راه آهن 

139۸
2098003501000088

احداث بزرگراه بم- زاهدان- ميرجاوه)از كيلومتر 000+0 تا 
988+1۶)حدفاصل شوره گز تامحدوده حوزه استحفاظي 
اداره كل راه و شهرسازي استان كرمان)قطعه 4- الف(((

400 ۶/800/000/000 240/5۶1/095/120

7/911/322/059 400/000/000 240تكميل و آسفالت محور سرباغ حتكن شهرستان زرند2098003501000089

2098003501000090
احداث بلوك A ساختمان کانون پرورش فکري 

کودکان و نوجوانان سيرجان )اجراي اسكلت، سقف، 
ديوارها، وال پست ها و قسمتي از نازك كاري(

بر اساس فهرست 10/315/351/811 520/000/000 3۶5
بهای ابنيه 1398

دریافت اسناد
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل یک هفتهمهلت

تحویل پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد، به مدت دو هفتهمهلت

گشایش پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

طبق اسناد مناقصهزمان

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان
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اراضـی  امـور  و  حفاظـت  معاونـت  سرپرسـت 
جنـوب  آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  کل  اداره 
طرح هـای  اجرایـی  عملیـات  گفـت:  کرمـان 
دارد.  فیزیکـی  پیشـرفت  درصـد   85 حـوزه  ایـن 
ایرنـا  خبرنـگار  بـا  گفـت گـو  در  رحیمی نیـا  محمـد 
اظهـار داشـت: در مجمـوع هفـت شهرسـتان جنوبـی 
بـا  معاونـت  ایـن  در  طـرح  هشـت  اسـتان کرمـان 
اسـت. انجـام  حـال  در  درصـدی   85 پیشـرفت 

اراضـی  امـور  و  حفاظـت  هـای  طـرح  افـزود:    وی 
جنـوب  آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  کل  اداره 
کرمـان بـا اعتبـار 15 میلیـارد ریـال از محـل اعتبـارات 
صنـدوق توسـعه ملـی سـالجاری تامین شـده اسـت.

زمینـه  در  رهبـری  معظـم  مقـام  تأکیـدات  پیـرو 
طبیعـی،  منابـع  عرصه هـای  از  جامـع  حفاظـت 
امـور  و  حفاظـت  معاونـت  حـوزه  طرح هـای 
کمربنـد  اجـرای  گیاهپزشـکی،  شـامل  اراضـی 
اسـت. سـوخت  مصـرف  الگـوی  وتغییـر  حفاظتـی 

در  گیاه پزشـکی  طرح هـای  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
آفـات  و کنتـرل  پیشـگیری  آگاهـی،  پیـش  قالـب 
ایـن   : اسـت،  ومرتعـی  جنگلـی  هـای  بیمـاری  و 
طرح هـا در سـطح بیـش از سـه هـزار و 400  هکتـار 
پنـج  اعتبـار  بـا  و  کرمـان  جنـوب  جنگل هـای  از 
اسـت. شـده  اجـرا  ریـال  میلیـون   440 و  میلیـارد 

انگلـی  نیمـه  گیـاه  داشـت:  بیـان  نیـا  رحیمـی 
لورانتـوس و آفـت تشـی از جملـه مـواردی هسـتند 
کـه خسـارات ناشـی ازآن هـا موجـب خشـک شـدن 
درختـان جنگلـی همچـون بـادام، کهکـم، قنـس و بنه 
شـده لـذا در مبـارزه بـا لورانتـوس از طریـق حـذف 
بـا آفـت  آلـوده و در مقابلـه  و امحـاء شـاخه هـای 
تشـی بـه عنـوان یـک عامـل خسـارت زا، دسترسـی 
آن بـه درختـان بـه صـورت مکانیکـی کاهـش یابـد.

در  هـای کمربنـد حفاظتـی  طـرح  اجـرای  از  هـدف 
واقـع شناسـایی و تفکیـک اراضـی ملی از مسـتثنیات 
قانونـی مـردم و به تبع آن جلوگیـری از تجاوز و تصرف 
اراضـی ملـی و عرصـه های منابـع طبیعی بوده اسـت.

بـه گـزارش خبرنـگار خبرگـزاری شبسـتان از کرمان 
جنـوب کرمـان بـه نقـل از روابـط عمومـی اداره کل 
ویـژه  کرمـان  جنـوب  اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ 
برنامـه پاسداشـت هفتـه دفـاع مقـدس برگزار شـد 
و در ایـن ویـژه برنامـه از احمـد یوسـف زاده آزاده، 
شـد.»  تجلیـل  نـگار  روزنامـه  و  نویسنده، شـاعر 
پاسداشـت  برنامـه  ویـژه  در   ،» اسـحاقی  حسـین 
هفتـه دفـاع مقدس، ضمـن خیرمقـدم بـه حضـار 
در سـالن گفـت: این یـک توفیـق اسـت کـه بتوانیم 
دفـاع  حـوزه  در  هنـری  و  فرهنگـی  هـای  برنامـه 
از  از یکـی  آن،  کنـار  و در  برگـزار کنیـم  را  مقـدس 
آزاده  زاده  یوسـف  احمـد  فرزندان جنـوب کرمـان، 
سـرافراز تجلیـل کنیـم.در ادامـه ایـن مراسـم دکتـر 
» عبدالرضـا دانشـور « بـا اشـاره بـه تاثیـر حضـور 
بررسـی  ،بـه  آن  از  بعـد  و  جنـگ  در  هنرمنـدان 
تقریـظ هـای مقـام معظـم رهبـری بـر کتـاب هـای 
رهبـری  معظـم  گفت: مقـام  و  پرداخـت  مختلـف 
اینهـا  بررسـی  بـه  انـد و مـا  نوشـته  تقریـظ  یـازده 
دربـاره  رهبـری  مقـام معظـم  پردازیم؛ وقتـی  مـی 
کسـی در ادبیـات سـخن مـی گویـد ، یعنـی یـک 
محقـق و کسـی کـه ادبیـات را مـی شناسـد و آثـار 
برتـر ادبـی را مطالعـه کـرده انـد نظـر داده اسـت و 
حایـز اهمیـت اسـت.این شـاعر و پژوهشـگر، بیـان 
داشـت: بـا بررسـی ایـن تقریـظ متوجـه می شـویم 
کـه کتاب آن بیسـت و سـه نفـر یک اثـر ادبی دارای 
شـیوایی کالم و جاذبـه هـای ادبی سـت.وی، اظهار 
داشـت: اکثر نویسـندگان بـزرگ جهـان خـود را در 
جنگ نشـان داده انـد، احمد یوسـف زاده کار بزرگی 
کـرده اسـت که خاطـرات جنگ را نوشـته، وی مانند 
یـک ققنـوس در جنـگ سـوخته اسـت از بیـن رفته 
اسـت و دوبـاره زنـده شـده اسـت.در مراسـم پایانی 
ایـن برنامـه » احمـد یوسـف زاده «، ضمـن بیـان 
خاطـرات از بازخـورد چـاپ آثـارش در جامعـه گفت: 
اهمیـت پرداختـن بـه ادبیـات دفاع مقـدس یکی از 
ضروریات فرهنگ و ادب اسـت، بیش از سـی سـال 
از جنـگ مـی گذرد و مـا دیگر از قله هـای آن فاصله 
گرفتـه ایـم امـا با رگـه های تـازه از آن برخـورد کرده 
افـزود:  نفـر،  آن 23  و رسیده ایم.نویسـنده کتـاب 
امیـدوارم هـر آزاده ای و هر رزمنـده ای یـک کتـاب 
خاطـرات داشـته باشـد تـا الگوهایی بـرای جوانـان 
انـد  شـده  حـرم  شـهدای  باشـیم آنان کـه  داشـته 
بـدون شـک کتـاب هـای دفـاع مقـدس را خوانـده 
بودنـد و ایـن نتیجـه ادبیـات دفـال مقـدس اسـت.

پیشرفت ۸۵ درصدی 
طرح های حفاظت 

منابع طبیعی جنوب

تجلیل از احمدیوسف زاده 
نویسنده کتاب 

آن بیست و سه نفر
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پرداخت یارانه
به اقشار آسیب پذیر 

70درصد حقوق پزشکان خانواده 
جنوب پرداخت شد

تامین مسکن کارکنان یگان های 
نظامی مستقر درجنوب کرمان 

محمدرضـا پوراراهیمی با اشـاره به 
حـذف یارانه ثروتمنـدان، گفت: در 
قانـون، چارچـوب پرداخـت یارانـه 
بـه جامعـه هـدف کامال مشـخص 
شـده اسـت. بـرای مثـال یارانـه بخـش صنعت 
و یارانـه ای کـه بـه صـورت مسـتقیم بـه مـردم 
پرداخـت می شـود، مشـخص اسـت. همچنین 
بخشـی از یارانـه هـم بـه صـورت غیـر مسـتقیم 
بـه جامعـه داده می شـود، ماننـد یارانـه بخـش 
سـالمت.نماینده مـردم کرمان در مجلـس ادامه 
داد: در قانـون هدفمنـدی یارانه هـا دقیقـا اشـاره 
شـده کـه میـزان پرداخـت یارانـه باید بر اسـاس 
میـزان درآمـد افـراد باشـد، یعنـی هرکسـی کـه 
درآمـد بیشـتری دارد یارانه کمتـری دریافت کند 
و هـر کسـی کـه درآمـدش کمتـر اسـت، یارانـه 
بیشـتر دریافـت کند. اما خشـت کـج را در دوران 

دولـت آقای احمدی نژاد گذاشـتند و این خشـت 
کـج پرداخـت یکسـان یارانه به تمامـی دهک ها 
بـود کـه ایـن امـر بـا قانـون منافـات داشـت.

انتظـار مـا از دولـت این اسـت که جامعـه هدف 
کـه نیازمنـد بـه دریافـت یارانـه اسـت در خطای 
محاسـباتی بـه هیـچ عنـوان حـذف نشـود و از 
سـوی دیگر دهک هایـی که یارانه ای کـه دریافت 
می کننـد بخش بسـیار ناچیـزی از درآمـد آنها را 

تشـکیل می دهـد، حـذف شـود.
در دهک هـای بـاالی جامعـه یارانه تاثیـری ندارد 
و می تـوان گفـت تاثیـر آن نزدیک به صفر اسـت 
بنابرایـن آنها نیازی به دریافت ایـن یارانه ندارند. 
انتظـار از دولـت این اسـت کـه یارانه این افـراد را 
به اقشـار آسـیب پذیـر اختصاص دهـد. اولویت 
مـا هـم ایـن اسـت کـه ایـن یارانـه بـه افـراد کم 

درآمد اختصـاص یابد.

 بـه گفتـه مدیـر روابـط عمومـی 
جیرفـت  علوم پزشـکی  دانشـگاه 
کارانـه  و  حقـوق  درصـد   70
پزشـکان خانـواده جنـوب کرمـان 
پرداخـت شـده و 30 درصـد باقیمانـده پس از 
پایـش فصلی از سـوی سـازمان بیمه سـالمت 
در  افتخـاری  خدابخـش  می شـود.  پرداخـت 
گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا اظهـار داشـت: 
حقـوق و مزایای پزشـکان خانـواده در 2 مرحله 
نخسـت،  مرحلـه  در  کـه  می شـود  پرداخـت 
پرداخـت حقـوق در قالب حکـم کارگزینی بوده 
و  پایـان شـهریورماه امسـال بـه این پزشـکان 
پرداخـت شـده اسـت.  وی ادامـه داد: مرحلـه 
 70 کارانـه  قالـب  در  حقـوق  پرداخـت  دوم 
پرداخـت  خردادمـاه  بـود که پایـان  درصـدی 
شـده و 30 درصـد باقیمانـده پـس از پایـش 

فصلـی و اختصـاص اعتبـار از سـوی سـازمان 
می شـود.افتخاری  پرداخـت  سـالمت  بیمـه 
تصریـح کـرد: منابـع پرداخـت حقوق پزشـکان 
تحـت  جمعیـت  سـرانه  قالـب  در  خانـواده 
پوشـش و قـرارداد بـا اداره کل بیمـه سـالمت 
سـرانه  پرداخـت  چرخـه  کـه  اسـت  اسـتان 
صنـدوق خزانـه به سـازمان بیمه سـالمت بوده 
و پـس از پرداخـت سـازمان بیمـه سـالمت به 
واریـز  دانشـگاه  حسـاب  بهداشـت به  وزارت 

می شـود.
مدیـر روابـط عمومـی دانشـگاه علـوم پزشـکی 
جیرفـت بـا بیـان اینکـه پرداخـت سـرانه بـه 
تدریـج و بـا تأخیر صـورت می گیرد گفـت: این 
دانشـگاه در پرداخت های پرسـنلی کـه از محل 
اعتبـارات جـاری بـوده، از سـایر دانشـگاه های 

علـوم پزشـکی کشـور جلوتر اسـت.

ــر  ــور مدی ــا حض ــه ای ب درجلس
جنــوب  و شهرســازی  راه  کل 
ــاع  ــده وزارت دف ــان، نماین کرم
و پشــتیبانی نیروهــای مســلح 
ــای  ــدگان یگان ه ــان و نماین ــتان کرم در اس
ــوب کرمــان موضــوع  نظامــی مســتقر درجن
تامیــن مســکن کارکنــان ایــن نهادهــا مــورد 
ــه گــزارش اداره کل  بررســی قــرار گرفــت. ب
ــن  ــان، در ای ــوب کرم ــازی جن راه و شهرس
ــت:  ــار داش ــاردویی اظه ــد س ــه محم جلس
ــرای  ــرح  ب ــن ط در تالشــیم در راســتای ای
خانــه دارشــدن اقشــار مختلــف جامعــه بــه 
ویــژه کارکنــان یگان هــای نظامــی مســتقردر 
ــری اندیشــیده شــود. ــوب کرمــان تدابی جن

ــان  ــوب کرم ــر کل راه و شهرســازی جن مدی
گفــت: از جملــه مــواردی کــه می توانــد 

مــازادی  زمین هــای  شــود  واقــع  موثــر 
ــی  ــای نظام ــگان ه ــار ی ــه دراختی ــت ک اس
ــت  ــت جه ــرع وق ــد در اس ــه بای ــت ک اس
و  راه  اداره کل  بــه  آنهــا  کاربــری  تغییــر 
ــا بخشــنامه  شــهر ســازی اعــالم ومطابــق ب
ــرد،  ــورت پذی ــدام الزم ص ــی اق ــای ابالغ ه
بدیهــی اســت ایــن اداره کل بــه عنــوان 
تــا  را  خــود  تــالش  حداکثــر  پشــتیبان 
ــد داد.وی  ــام خواه ــرح انج ــن ط ــان ای پای
درادامــه بیــان کــرد: پیشــنهاد شــد کــه 
ــکن  ــی از مس ــای نظام ــدگان یگان ه نماین
مهــر 1500واحــدی در شهرســتان کهنــوج 
ــکن  ــت مس ــی دریاف ــر متقاض ــد و اگ بازدی
از ایــن طریــق هســتند بــه اداره کل راه و 
ــد  ــالم نماین ــان اع ــوب کرم شهرســازی  جن

ــود. ــام ش ــذاری انج ــل واگ ــا مراح ت

خلیــج فــارس: بنــا بــر آمــار، میانگیــن تخــت در برابــر هــر هزار 
ــی  ــن جهان ــه 2.5، میانگی ــدود 1.۶ در منطق ــران، ح ــر در ای نف
ــان 8  ــل آلم ــوری مث ــا 5.4، و در کش ــه ی اروپ 3.1، در اتحادی
ــران  ــق ته ــی مناط ــوب، و برخ ــان، جن ــت. در کرم ــت اس تخ

کمتــر از نیــم تخــت بــرای هــر هــزار نفــر!
ــا کشــوری  ــل از تابناک؛آی ــه نق ــارس« ب ــج ف ــه گزارش»خلی ب
ــد  ــت؛ بای ــن اس ــتانی اش چنی ــای بیمارس ــع تخت ه ــه وض ک
ــالمت  ــهرک های س ــکی و ش ــم پزش ــودن توریس ــدزا ب از درآم
حــرف بزند؟وقتــی بــه دلیــل کمبــود تخــت و امکانــات جانبــی 
بــرای یــک عمــل آنژیــو در شــهر بوشــهر بــه طــور متوســط بایــد 
در نوبــت چهــل روزه قــرار گیریــد، بــرای انجام یک ســونوگرافی 
در حالــی کــه از درد کلیــه بــه خــود می پیچیــد در بیمارســتان 
شــهر خمیــن بــه شــما نوبــت دو هفتــه ای می دهنــد، و بــرای 
ــران  ــی ته ــام خمین ــتان ام ــس در بیمارس ــل آپاندی ــک عم ی
ــس  ــدر در بخــش اورژان ــی نشــدن تخــت آن ق ــت خال ــه عل ب
می مانیــد کــه بعــد از ترکیــدن آپاندیــس، شــما را عمــل کــرده 
و به ناچــار در بخــش کــودکان بســتری می کننــد و ...، بــا 
ــه  ــرای خدمــات دادن ب ــی چــه لزومــی دارد ب ــن وضعیت چنی
خارجی هــا بخــش بین الملــل در بیمارســتان ها راه انــدازی 
و شــهرک های  پزشــکی  توریســم  شــود؟مدام می گوینــد 
ســالمت بــه اشــتغال زایی و درآمدزایــی کمــک می کنــد. 
مگــر درمــان هم وطنــان، شــغل نیســت؟ آیــا بایــد ســالی 300 
ــه شــود و ده  ــوزش پزشــکان هزین ــرای آم ــون ب ــا 400 میلی ت
ســال در بیمارســتان های دولتــی و مناطــق دور افتــاده دوره ی 
انترنــی طــی کننــد و وقتــی پزشــک حــاذق و ماهــری شــدند، 
ــد بیمارســتان خصوصــی و  ــد شــهرک ســالمت ها؟ درآم برون

ــود؟ ــم ب ــتان ها ک ــل بیمارس هت

وزارت بهداشــت کــه طبــق ســنتی چهــل ســاله هیــچ آمــاری از 
وضعیــت جراحی هــا و آزمایشــات کلینیکــی و پاراکیلینکــی در 
ــکان  ــتان ها و پزش ــتان ها و بیمارس ــک اس ــه تفکی ــور و ب کش
جــراح نمی دهــد. چــه تضمینــی هســت کــه توریســم پزشــکی 
ــد اعضــا نباشــد؟ اگــر خارجی هــا عمــل  ــرای پیون پوششــی ب
چشــم می خواهنــد کــه اســرائیل سال هاســت شــناخته شــده 
اســت؛ اگــر دنبــال جراحــی قلــب هســتند کــه ترکیــه پیشــتاز 
اســت؛ اگــر ســرطان و ســوختگی و بیمــاری شــیمیایی اســت 
کــه کشــور های اروپایــی هســتند. واقعــًا نگاهــی بــه وضعیــت 
وخیــم خدمــات پزشــکی در کشــور و در مقابــل اصــرار برخــی 
بــر ضــرورت راه انــدازی شــهرک های ســالمت و بخــش 

بین المللــی در بیمارســتان ها شــک برانگیز نیســت؟
ــن وزارت  ــته بی ــال گذش ــد س ــن چن ــت در همی ــود نیس بیخ
ــم  ــع توریس ــر مناف ــر س ــگری ب ــازمان گردش ــت و س بهداش
پزشــکی دعــوا و مرافعــه راه افتاده.دکتــر علــی اکبــر والیتــی، 
ــران  ــد در ای ــوری، می گوی ــیح دانش ــتان مس ــس بیمارس ریی
حــدود 10 هــزار تــن در لیســت انتظــار پیونــد عضــو هســتند کــه 
هــر روز 10 نفــر آن هــا بــه دلیــل فراهــم نشــدن امــکان پیونــد، 
جــان خــود را از دســت می دهنــد و البتــه روزی 14 نفــر 
ــه ی  ــه گفت ــود. ب ــه می ش ــان اضاف ــت متقاضی ــه لیس ــر ب دیگ
ــران 200  ــه در ای ــد ری ــه پیون ــال هزین ــرای مث ــی ب ــر والیت دکت
میلیــون تومــان و در اروپــا 200 هــزار یــورو )معــادل دو میلیارد و 
هشــتصد میلیــون تومــان( اســت. وقتــی یــک خارجــی حاضر 
ــدون  ــد، ب ــی می ده ــه ایران ــی ک ــر مبلغ ــارده براب ــت چه اس
ــن  ــن ای ــی م ــد. پیش بین ــه کن ــدا هزین ــر و ص ــر و س دردس
ــد،  ــک می کن ــتغال کم ــه اش ــکی ب ــم پزش ــه توریس ــت ک اس

ــم. ــاب کنی ــغل حس ــی را ش ــر کلیه فروش ــه اگ البت

شــاید ایــن پیش بینــی بدبینانــه باشــد، ولــی اگــر بــه ســوابق 
ــال ها  ــت س ــت. وزارت بهداش ــار نیس ــم دور از انتظ ــگاه کنی ن
ــکی  ــگاه های پزش ــی دانش ــأت علم ــای هی ــرای اعض ــل ب قب
ــد  ــق آن می توانن ــه طب ــرد ک ــوب ک ــی را مص ــت و تبعیض ران
فرزندان شــان را بعــد از یک ســال تحصیــل در خــارج بــه 
دانشــگاه های دولتــی داخلــی منتقــل کننــد؛ در حالی کــه 
وزارت بهداشــت و کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس 
سالهاســت بــه بهانــه ی حفــظ اســتاندارد های آموزشــی اجــازه 
افزایــش دانشــجویان ایــن رشــته را نمی دهنــد؛ تــازه فــروش 
ــن  ــام ای ــی در تم ــهمیه های آن چنان ــاص س ــی و اختص صندل

مــدت ادامــه داشــته اســت.
برخــورد ذینفعــان قدرتمنــد ایــن حــوزه را در مواجهــه بــا 
ــن  ــم؟ همی ــه دیدی ــم ک ــوان ه ــب کارتخ ــات دادن و نص مالی
مــورد آخــر کافــی اســت کــه خواســتار منتفــی کــردن بحــث 

ــویم. ــکی ش ــم پزش توریس
راه حل های سریع و کوتاه مدت

1. بــرای رعایــت اصــل عــدم تعــارض منافــع، وزیــر بهداشــت و 

معاونانــش از بیــن پزشــکان و یــا ذی نفعــان مســتقیم در امــور 
ــکی نباشند. پزش

2. بــرای لحــاظ شــدن منافــع مــردم؛ حداقــل نیمــی از 
اعضــای کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس شــغلی غیــر 
از پزشــکی داشــته باشــند. درحــال حاضــر آنچــه در مجلــس 
ــیون  ــه کمیس ــت ن ــکان اس ــیون پزش ــده، کمیس ــکیل ش تش

ــور. ــان کل کش ــت و درم بهداش
ــی و  ــکی بازبین ــام پزش ــازمان نظ ــارات س ــدرت و اختی 3. ق

ــود. ــی ش ــور صنف ــه ام ــدود ب مح
4. قــوه قضاییــه رونــد آییــن دادرســی و رســیدگی به شــکایات 
و جرایــم پزشــکی و عملکــرد دادســرای انتظامــی پزشــکان را 
ــا اصــل بیطرفــی و عــدم  مــورد بازبینــی اساســی قــرار داده ت

ــت شــود. ــا رعای ــن حوزه ه ــع در ای ــارض مناف تع
ــر در  ــال حاض ــه در ح ــگری ک ــند گردش ــعه س ــند توس 5. س
ــه وزارت  ــی ک ــت و مصوبات ــت اس ــی دول ــیون فرهنگ کمیس
ــه آن هــا موضــوع توریســم پزشــکی را  ــا اســتناد ب بهداشــت ب

ــود. ــی ش ــی اساس ــرد، بازبین ــو می ب جل

رییــس ســازمان جهادکشــاورزی جنــوب کرمــان گفــت: 
ــت  ــاورزی و هوی ــش کش ــای بخ ــاماندهی فعالیت ه س
بخشــی بــه شــاغلین ایــن بخــش نیازمنــد وجــود 
ــری  ــم گی ــد تصمی ــر در فرآین ــا و موث ــی پوی نظــام صنف
ــروه اســتان  ــگار گ ــه گــزارش خبرن ــه اســت. ب در منطق
ســعید  جوان از کرمــان،  خبرنــگاران  های باشــگاه 
ــوب  ــاورزی جن ــاد کش ــازمان جه ــس س ــوری ریی برخ
اســتان کرمــان گفــت: نظــام صنفــی کشــاورزی فعــال 
و پویــا، بــه منظــور ســاماندهی و نظــم بخشــی بیشــتر 
دارای  منطقــه،  در  کشــاورزی  بخــش  فعالیت هــای 
ــگاه  اهمیــت خاصــی اســت کــه در صــورت کســب جای
واقعــی خــود، ضمــن هویــت بخشــی بــه شــاغلین 
ــازوی  ــک و ب ــرم کم ــوان اه ــه عن ــاورزی ب ــش کش بخ
ــود  ــد ب ــادر خواه ــش ق ــار بخ ــد در کن ــی قدرتمن اجرای
بــا حضــور در جلســه های برنامــه ریــزی و تصمیــم 
ســازی بــرای اســتیفای حقــوق صنفــی کشــاورزی 

ــد. ــر باش موث

توریسم پزشکی، بالی جان مردم 
خواهد شد 
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اســتان  جنــوب  ســازمان کشــاورزی  رییــس  برخــوری 
خردادمــاه امســال بــا بیــان اینکــه فرآینــد رســیدن محصــول 
بخــش  مشــکالت  دیگــر  از  مصرف کننــده  دســت  بــه 
کشــاورزی در جنــوب اســتان اســت افــزود: بــا وجــود تمــام 
زحماتــی کــه کشــاورزان متحمــل می شــود، امــا ســهم کمــی 
ــب آن هــا مــی رود. ــه جی از درآمــد محصــوالت کشــاورزی ب

ــوالت  ــت محص ــد قیم ــا 23 درص ــه تنه ــان اینک ــا بی وی ب
کشــاورزی نصیــب کشــاورزان می شــود تصریــح کــرد: بقیــه 
ــه  ــاورزی ب ــوالت کش ــیدن محص ــیر رس ــغ در مس ــن مبل ای
ــر  ــطه ها و دیگ ــب دالالن، واس ــه جی ــده ب ــت مصرف کنن دس
ــان  ــوب کرم ــاورزی جن ــاد کش ــرکل جه ــی رود. مدی ــراد م اف
ــود زیرســاخت های مناســب در ایــن  ــه اینکــه نب ــا اشــاره ب ب
منطقــه بــرای حمــل و نقــل محصولــت کشــاورزی بــه خوبــی 
احســاس می شــود گفــت: بایــد زمینــه حمــل و نقــل مناســب 
محصــوالت کشــاورزی جنــوب اســتان کرمــان بــه دیگــر نقاط 
ــود.  ــم ش ــه فراه ــور در منطق ــارج از کش ــی خ ــور و حت کش

بازرگانان جنوبی نیاز به آموزش دارند
مدیراجرایــی اتــاق بازرگانــی جنــوب کرمــان بــه »کاغذوطــن« 
ــادی در پروســه صــادرات محصــوالت  گفــت: »آیتم هــای زی
ــیم  ــت برس ــه موفقی ــا ب ــا م ــتند ت ــل هس ــاورزی دخی کش
در  بتواننــد  اســت کــه  افــرادی  آمــوزش  آیتــم  اولیــن 
اســت  درســت  فعالیــت کننــد  قــوی  بازرگانــی  حــوزه 
کــه مــا می گوییــم بــازرگان داریــم امــا بازرگانــان مــا 
ــازرگان  ــوان ب ــه عن ــم ب ــا بتوانی ــوند ت ــر ش ــد حرفه ای ت بای
آنهــا را قلمــداد کنیم.«محبــان افزود:»بازرگانــی هــم کــه 

ــک  ــه ی ــاز ب ــد نی ــام ده ــا کار انج ــه م ــد در منطق می خواه
ــه  ــن مســاله ک ــه ای ــادی ب ــا اعتق ســری زیرســاخت دارد م
ــد  ــته باش ــادرات را داش ــی و ص ــه بازرگان ــده دغدغ تولیدکنن
ــه  ــوند.«وی اضاف ــک ش ــم تفکی ــه از ه ــد هم ــم و بای نداری
ــد و  ــد در مســیر خــودش حرکــت کن ــده بای ــد کنن کرد:»تولی
بــازرگان هــم در مســیر خــودش امــا اعتقــاد جــدی هــم بــه 
ــد  ــی کــه بتوانن ــل انجمــن بازرگان ایجــاد تشــکل ها داریم.مث
نماینــده بگذارنــد و خدمــات حــوزه بازرگانــی را خودشــان از 
طریــق اتــاق بــه عنــوان پارلمــان بخــش خصوصــی پیگیــری 
ــی را  ــت صادرات ــه مدیری ــح کرد:»مجموع ــد.«وی تصری کنن

ــد تشــکیل  ــه ســهام آن می توان ــم ک ــه پیشــنهاد داده بودی ک
ــد باشــد  ــه می توان ــده در منطق ــراد تولیدکنن ــده از کل اف دهن
ــم  ــه بتوانی ــرای اینک ــام دهد.ب ــا را انج ــد مدیریت ه می توان
زیرســاخت ها قــوی و بحــث بازرگانــی را داشــته باشــیم بایــد 
ــم، حــوزه بســته بندی و  ــری کنی ــوزش را پیگی اول بحــث آم

ــدف  ــوزه ه ــه در ح ــاخت ها ک ــر زیرس ــل و دیگ ــل و نق حم
یــک ســری  بایــد  اول  البتــه  ایجــاد کنیــم  می توانیــم 
زیرســاخت ها را در مبــدا کــه خودمــان هســتیم ایجــاد کنیــم. 
ــم  ــد اول بدانی ــا بای ــم م ــم ایجــاد کنی حــوزه هــدف می توانی
ــا درخواســت های کشــورهای  مــا اول بایــد آشــنایی کامــل ب
متفــاوت پیــدا کنیــم و بــر اســاس آن درخواســت ها بتوانیــم 
بســته بندی ایجــاد کنیــم و نمونــه اش را در بحــث محصــوالت 
گلخانــه ای و خرمــا توانســتیم ایجــاد کنیــم کــه در حــد قابــل 
ــته  ــی داش ــد مضاعف ــد رش ــته بندی بای ــت و بس ــول نیس قب
ــع  ــود صنای ــه کمب ــل اینک ــه دلی ــر ب ــال حاض ــد. در ح باش
ــا در  ــدات م ــر تولی ــود دارد اکث ــه وج ــته بندی در منطق بس
ــه  ــن ب ــود و ای ــال می ش ــته بندی و ارس ــر بس ــهرهای دیگ ش
دلیــل ایــن اســت کــه مــا زیرســاخت بســته بندی نداریــم و 
کارگــر ماهــر در حــوزه بســته بندی نداریــم کــه جــدی داریــم 
ــوزه  ــر در ح ــر ماه ــه کارگ ــم ک ــاله کار می کنی ــن مس روی ای
بســته بندی داشــته باشــیم و بتوانیــم ایــن مســیر را پیــش 
ببریــم. پایانــه صادراتــی می توانــد بزرگ تریــن ظرفیــت 
ــم  ــه امیدواری ــته بندی ک ــوزه بس ــرای ح ــد ب ــه باش در منطق
ایــن آخریــن برنامــه کاری شــان هــم کــه تزریــق تســهیالت 
اســت بــه ســرانجام برســد تــا ســریع تر وارد مــدار شــوند کــه 
ــه  ــکالت مان در زمین ــادی از مش ــش زی ــورت بخ ــن ص در ای
ــرف می شــود.«محبان  صــادرات محصــوالت کشــاورزی برط
ــه  ــره ای ک ــاورزی در زنجی ــازمان جهادکش ــرد: »س ــد ک تاکی
تدویــن کــرده بودیــم »از تولیــد تــا بــازار هدف«البتــه تولیــد 
جــزو اولیــن آیتم هــای زنجیــره مــا اســت و دکتــر برخــوری 
رییــس ســازمان کشــاورزی بــه صــورت جــدی همــکاری دارد 
ــان را  ــم کاش همکاری ش ــر ه ــتگاه های دیگ ــر دس ــا دیگ ام
بــا اتــاق بازرگانــی جد ی تــر کننــد مثــال مــا ســازمان صمــت 
ــه  ــم ک ــان می خواهی ــار خودم ــری در کن ــکل قوی ت ــه ش را ب
برنامه ریزی هایــی  و  برســیم  اجمــاع کلــی  بــه  بتوانیــم 
ــت و  ــمت دول ــی از س ــی حجم ــم یک ــام می دهی ــه انج ک
بخشــی هــم از ســمت پارلمــان بخــش خصوصــی اســت بــا 
ــات  ــم و اطالع ــا رصــد می کنی ــا را م ــه بازاره ــه اینک توجــه ب
ــت  ــه دول ــی ک ــار توان ــم در کن ــف داری ــای محتل را در حوزه ه
می توانــد بگــذارد بگذاریــم تــا جــدی مســائل را پیــش ببریم. 
ــان  ــاق کرم ــی را در ات روز گذشــته جلســه کمیســیون بازرگان
داشــتیم کــه دســتور کار آن بررســی مشــکالت حــوزه صادرات 
جنــوب اســتان بــود ومصوبــات خیلــی خوبــی داشــت روزی 

بــود در منطقــه مــا هیــچ زیرســاختی نبــود نــه اســتاندارد، نــه 
گمــرک، نــه صنعــت بســته بندی و...امــروز خیلــی خوشــحال 
هســتیم کــه ایــن اتفاق هــا افتــاده و همــه ایــن امکانــات را 
در اختیــار داریــم می طلبــد بازرگان هــای مــا هــم از ظرفیــت 
بــرای کارهایشــان اســتفاده کننــد.« اســتاندارد گمــرک 

آزمایشگاه استاندار به زودی در جنوب 
راه اندازی می شود

مدیراجرایــی اتــاق بازرگانــی جنــوب کرمــان ادامــه داد:»خــوب 
اســت بازرگان هــای مــا و افــرادی کــه در ایــن حــوزه فعالیــت 
می کننــد از ظرفیــت اســتاندارد و گمــرک بــرای کاالیشــان 

رییس سازمان صمت جنوب: نبود بسته بندی مناسب و برندینگ از مهم ترین مشکالت صادرات محصوالت کشاورزی جنوب هستند

چالش  صادرات محصوالت کشاورزی جنوب

منبـع درآمـد 90درصـد مـردم جنوب کرمان کشـاورزی اسـت امـا هرسـاله در فصل برداشـت محصوالت 
مختلـف بـا مشـکالتی مواجه هسـتند و صـادرات راهی اسـت که همیشـه کارشناسـان بـرای درمـان این 
درد پیشـنهاد می دهند.برخـی نهادهـا می تواننـد به شـکلی زنجیره وار این مشـکل را پیگیـری و حل کنندو 
صـادرات محصـوالت کشـاورزی جنوب نیازمند برخی زیرساخت هاسـت که انگار مواردی از آن تامین شـده 
و برخـی دیگـر ماننده صنایع بسـته بندی و برندینـگ هنوز در منطقه آنطـور که باید وجـود ندارد.تامین این 

امکانـات می توانـد گامی باشـد برای آغـاز صادرات محصـوالت کشـاورزی این منطقه.

مدیراجرایـی اتـاق بازرگانـی جنـوب کرمـان ادامه 
داد:»خوب اسـت بازرگان های مـا و افرادی که در 
این حـوزه فعالیت می کننـد از ظرفیت اسـتاندارد 
و گمـرک بـرای کاالیشـان اسـتفاده کننـد شـاهد 
هسـتیم برخـی از بازرگانـان مـا بـا وجـود اینکـه 
بسـیار از امکانـات را در منطقـه داریـم بـه مرزهـا 
مراجعـه می کننـد و اقـدام بـه دریافت اسـتاندارد 
در آن محـل می کنندکـه از نظـر ما منطقی نیسـت 
و می طلبـد همراهـی تک تـک عزیـزان را داشـته 
باشـیم وقتـی چنیـن ظرفیتـی اینجـا هزینه های 
زیـادی را متحمل می شـودتا خدمـات را به منطقه 
مـا بدهد دور از انصاف اسـت که پشـتیبانی نکنیم 
و خدمـات خودمـان را بـه جای دیگری بسـپریم. 
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چهارشنبه  10 مهر 1398 کاغذ جنوب

روزنامه های دیروز

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

 آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یـک بـاب خانـه پـالک 3 فرعـی از ۶049 اصلـی واقـع در زرند 
بخش 13 کرمان به مسـاحت 14۶/90 مترمربع مورد تقاضای خانم معصومه سـعیدی رشـک علیا 
بشناسـنامه شـماره 2 صـادره از زرند فرزند حسـن بـه اسـتناد رأی شـماره 1398۶0319008000530 
– 1398/3/23 هیـات حـل اختـالف ثبـت شهرسـتان زرند در مالکیـت نامبرده قـرار گرفته و آگهی 
موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامـه قانـون تعیین تکلیف منتشـر و در موعد مقـرر مورد 
واخواهـی قـرار نگرفته اسـت و نیاز به تحدید حدود دارد لذا حسـب درخواسـت مورخـه 1398/7/۶ 
مالـک بدینوسـیله آگهی تحدید حدود آن باسـتناد تبصـره 5 قانون مزبور منتشـر و عملیات تحدید 
حـدود از سـاعت 8 صبـح روز شـنبه مورخـه 1398/8/11 در محـل شـروع و بعمـل خواهـد آمد لذا 
بدینوسـیله بـه مالـک یـا مالکیـن امالک مجـاور رقبه مذکور اخطـار می گـردد در موعد مقـرر در این 
آگهـی در محـل وقـوع ملک حاضـر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیـات تحدیدی با معرفی 
مالـک انجـام و چنانچـه کس یا کسـانی بـر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـند طبق 
مـاده 20 قانـون ثبـت حداکثـر ظـرف مـدت 30 روز پس از تنظیـم صورتمجلس تحدیـدی اعتراض 
خود را کتبًا به این اداره تسـلیم تا به دادگاه صالحه ارسـال گردد ضمنًا معترض بایسـتی به اسـتناد 
مـاده 8۶ آییـن نامـه قانـون ثبـت حداکثر ظرف مدت یکمـاه پس از تسـلیم اعتراض بـه اداره ثبت 
دادخواسـت الزم جهـت طـرح دعـوی به دادگسـتری ارائه نمایند بدیهی اسـت پـس از مضی مهلت 

یـاد شـده هیچگونه ادعایی مسـموع نخواهد بـود.م /الف13۶
تاریخ انتشار : چهارشنبه مورخه 1398/7/10

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

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

 هيـات موضـوع قانون تعيين تكليف وضعيـت ثبتي اراضي وسـاختمانهاي فاقد 
رسمي سند 

اگهـي موضـوع ماده3قانـون وماده13آئيـن نامـه قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتـي واراضـي 
وسـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي

دوم  شـماره 1398۶0319008001183هيـات  اصالحـی  و  شـماره1398۶0319008001098  برابـررأي 
موضـوع قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتـي اراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر 
در واحـد ثبتـي حـوزه ثبـت ملـك زرنـد تصرفـات مالكانه بال معـارض متقاضـي آقای سـیدابراهیم 
احمـدی پـور رق آبـادی فرزنـد حسـن بـه شـماره شناسـنامه 1۶ صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانه 
بـه مسـاحت 1301/85 متـر مربـع پـالك 3 فرعـی مفروز و مجـزی شـده از پالک 1 فرعـی از 883 
اصلـي واقـع در زرنـد - ریحانشـهر خریـداری از مالـک رسـمی ورثه حسـن احمـدی پـور رق آبادی 
محـرز گرديـده اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب در دونوبت بـه فاصله 15روزآگهي مي شـود 
در صورتي كه اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالكيت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي توانند 
از تاريـخ انتشـار اوليـن اگهـي بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه اين اداره تسـليم وپـس از اخذ 
رسـيد، ظـرف مـدت يكماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضايي تقديم 
نماينـد. بديهـي اسـت در صـورت انقضاي مـدت مذكـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالكيـت صـادر خواهد شـد. م/الف130
تاريخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه 98/۶/27
تاريخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 98/7/10

حسين توحيدي نيا- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان زرند

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

 آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یـک بـاب خانـه پـالک 278 فرعـی از 2288 اصلـی واقـع 
در اراضـی اکبرآبـاد بخـش 13 کرمـان بـه مسـاحت 1012/90 مترمربـع مـورد تقاضـای خانـم الهـام 
پورحیـدری زرنـدی بشناسـنامه شـماره 2499 صـادره از زرنـد فرزنـد علـی بـه اسـتناد رأی شـماره 
1398۶0319008000528 – 1398/3/23 هیـات حـل اختـالف ثبـت شهرسـتان زرنـد در مالکیـت 
نامبـرده قـرار گرفتـه و آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامـه قانـون تعیین تکلیف 
منتشـر و در موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قرار نگرفته اسـت و نیاز بـه تحدید حدود دارد لذا حسـب 
درخواسـت مورخـه 1398/7/7 مالـک بدینوسـیله آگهی تحدید حدود آن باسـتناد تبصـره 5 قانون 
مزبـور منتشـر و عملیـات تحدیـد حدود از سـاعت 8 صبـح روز شـنبه مورخـه 1398/8/11 در محل 
شـروع و بعمـل خواهـد آمـد لذا بدینوسـیله به مالک یـا مالکین امالک مجـاور رقبه مذکـور اخطار 
می گـردد در موعـد مقـرر در ایـن آگهـی در محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعـه 
مجاوریـن عملیـات تحدیـدی بـا معرفی مالک انجـام و چنانچه کس یا کسـانی بر حـدود و حقوق 
ارتفاقـی آن اعتـراض داشـته باشـند طبـق ماده 20 قانـون ثبت حداکثر ظـرف مـدت 30 روز پس از 
تنظیـم صورتمجلـس تحدیدی اعتراض خـود را کتبًا به این اداره تسـلیم تا به دادگاه صالحه ارسـال 
گـردد ضمنًا معترض بایسـتی به اسـتناد مـاده 8۶ آیین نامه قانون ثبت حداکثـر ظرف مدت یکماه 
پس از تسـلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواسـت الزم جهت طرح دعوی به دادگسـتری ارائه نمایند 
بدیهـی اسـت پـس از مضـی مهلت یـاد شـده هیچگونه ادعایی مسـموع نخواهـد بـود.م /الف139

تاریخ انتشار : چهارشنبه مورخه 1398/7/10
حسین توحیدی نیا- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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 تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

برابـر آرا صـادره هیات حـل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان زرنـد تصرفـات مالکانـه و بالمعارض 
متقاضیـان محـرز گردیـده اسـت لـذا مشـخصات متقاضیـان و امـالک مـورد تقاضا بشـرح زیر به 
منظـور اطـالع عمـوم در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت 
بـه صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی 

بمـدت دو مـاه اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجع قضایی تقدیـم نمایند.
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

پـالک 14 فرعـی از ۶351 اصلـی آقـای علیرضـا محمـدی سـرخ بیـدی فرزنـد حسـین به شـماره 
شناسـنامه 3080050924 صـادره از زرنـد در سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت ششـدانگ 308/50 مترمربـع واقـع در زرند بلوار جنت کوچه ۶ خریداری از مالک رسـمی 

آقـای حبیـب ا... اکبرزاده
پـالک 14 فرعـی از ۶351 اصلـی اقـای حسـین رضائی سـربنانی فرزند اکبر بشـماره شناسـنامه 5 
صـادره از زرنـد در سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت ششـدانگ 308/50 
مترمربـع واقـع در زرنـد بلـوار جنت کوچـه ۶ خریداری از مالک رسـمی آقـای حبیب ا... اکبـرزاده.

م/الف129
انتشار نوبت اول : چهارشنبه 98/۶/27- انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 98/7/10

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

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

 هيـات موضـوع قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتـي اراضـي وسـاختمانهاي فاقـد 
سـند رسـمي- اگهـي موضـوع ماده3قانـون وماده13آئيـن نامـه قانـون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي واراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي-برابررأي شـماره1398۶0319008001034هيات 
دوم موضـوع قانـون تعييـن تكليـف وضعيت ثبتي اراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در 
واحـد ثبتـي حـوزه ثبت ملـك زرند تصرفـات مالكانه بال معـارض متقاضي خانـم فاطمـه پورکارگر فرزند 
محمدحسـین به شـماره شناسـنامه ۶۶9 صادره از زرند در یک باب خانه به مسـاحت 231/72 متر مربع 
پـالك ۶ فرعـي از 7۶0۶ اصلـي واقـع در زرنـد خیابان شـهید صدوقی کوچـه 5 خریداری از مالک رسـمی 
خانـم بـی بی هاشـمیه اسـترآبادی محـرز گرديده اسـت.لذا به منظور اطالع عمـوم مراتـب در دونوبت به 
فاصلـه 15روزآگهـي مي شـود در صورتي كه اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالكيت متقاضـي اعتراضي 
داشـته باشـند مي توانند از تاريخ انتشـار اولين اگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسـليم 
وپـس از اخـذ رسـيد، ظـرف مدت يكماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضايي 
تقديـم نماينـد. بديهـي اسـت در صورت انقضاي مـدت مذكور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالكيت صـادر خواهد شـد.م/الف138 
تاريخ انتشار نوبت اول:98/7/10- تاريخ انتشار نوبت دوم:98/7/24

حسين توحيدي نيا- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت
 چـون آقـا ی رضا وطن خواه  مالک ششـدانگ پالک 4030فرعـی از 705-اصلی واقع 
در بخش45کرمـان بـا ارائـه دو بـرگ شـهادت شـهود تصدیق شـده ادعا واعـالم نموده 
اصـل سـند مالکیـت پـالک اخیرالذکـر که قبـال ذیـل ثبـت 100۶1صفحـه 424دفتر۶۶ 
امـالک محلـی جیرفت صادر وتسـلیم شـده اسـت بعلت جابجـای مفقود گردیـده واز ایـن اداره تقاضای 
صدورسـند مالکیت المثنی پالک فوق را نموده لذا بنا به درخواسـت نامبرده وبرحسـب دسـتورتبصره یک 
مـاده 120آییـن نامـه – قانـون ثبـت مراتـب در یک نوبـت آگهی میگردد تا چنانچه شـخص یا اشـخاصی 
مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم ویا وجـود اصل سـند مالکیـت مـورد ادعا نزد خـود می 
باشـند از تاریـخ انتشـار آگهـی )یک نوبت اسـت (ظرف مـدت 10روز مراتـب را با ارائه اصل سـند مالکیت 
یـا سـند معاملـه کتبـا به اداره ثبت اسـناد وامالک شهرسـتان جیرفت اعـالم نمایند بدیهی اسـت پس از 
انقضـای مهلـت مقرر در آگهی )10روز(هیچگونه ادعایی از هیچکس مسـموع نخواهد بـود واین اداره وفق 
ضوابـط و مقـررات نسـبت بـه صدور سـند مالکیت المثنی بنـام مالک اقدام خواهـد نمـود /.م الف: 3۶2
جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 چـون ششـدانگ مزرعـه وقنات عشـرت آبـاد عنبر آبـاد تحت پـالک ۶7- 
-اصلـی واقـع دربخـش 45کرمـان آدرس :عنبـر ابـاد – اراضی عشـرت آباد 
. مـورد تقاضـای آقـای روح هللا بیدشـکی )احـدی از ورثـه مرحـوم درویش 
بیدشـکی ( فرزنـد احمـد با سـتناد رای هیـات درمالکیـت نامبرده قـرار گرفتـه و مطابق ماده 
14و15قانـون ثبـت اسـناد وامـالک منتشـر ودرموعـد مقرر مـورد واخواهـی قرار نگرفتـه ونیاز 
بـه تحدیدی حدود دارد.لذا حسـب درخواسـت مورخـه 98/1103/3214- 1398/07/08مالک 
بدینوسـیله اگهـی تحدید حدود ان باسـتناد تبصره مـا ده 14و15قانون مزبور منتشـر وعملیات 
تحدیـد آن از سـاعت 8صبح روزچهارشـنبه مـورخ 1398/08/01در محل شـروع وبعمل خواهد 
آمـد لـذا بـه مالـک و مجاوریـن رقبه مزبـور اخطـار میگردد کـه در موعد مقـرر در محـل وقوع 
ملـک حاضـر و در صورت عـدم مراجعه مجاورین عملیات تحدید ی بـا معرفی مالک انجام و 
چنانچـه کسـی از مجاوریـن بـر حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـد بـر طبق ماده 
20قانـون ثبـت و مـاده 8۶ اصالحی پس از تنظیم صورتمجلس تحدیـدی اعتراض خود را کتبا 
ظرف مدت 30روزدادخواسـت به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی دادخواسـت مربوطه 
را به این اداره ارائه نماید وپس از گذشـت مهلت یاد شـده هیچگونه ادعایی مسـموع نخواهد 

بود .تاریخ انتشـار :98/07/10-روز :چهارشـنبه 
مصیب حیدریان –رئیس اداره ثبت اسناد وامالک عنبر اباد-م الف 2320

حصر وراثت 
 احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهـان پیـروز ناروئـی فرزند 
دادخـدا به شـماره ملـی 31۶0199207به خواسـته حصروراثت توضیـح داده 
شـادروان بلقیـس دانگاه فرزند علی به شـماره  ملـی4709۶47100در تاریخ 

13۶1/11/03 دراثـر برخـورد اجسـام سـخت یـا تیزفـوت نمـوده ووارث حین فوق عبارتنـد از :
1-امیرحسین ناروئی فرزند پیروز به ش ملی 53۶058۶915)پسر متوفی (

2-نازنین زهرا ناروئی فرزند پیروز به ش ملی 53۶0۶5۶۶4۶)دختر متوفی (
3-پیروزناروئی فرزند دادخدا به ش ملی 53۶0199207)همسر متوفی (

4-علـی دانـگاه فرزند چـراغ به ش ملـی ۶5۶9803794)پـدر متوفی (لـذا مراتب یک نوبت 
در روزنامـه کثیـر االنتشـار محلـی آگهی میشـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیت نامه 
ازمتوفـی نـزد اشـخاص باشـد یک مـاه از نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شـد .
رئیس شوراحل اختالف –حسین کوهستانی –م الف :71۵

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه : 
شـیخ  وشـیدا  وعلـی  نـادری  سـارا  بـه  139804019070000280/1بدینوسـیله   
گـزارش  برابـر  139804019070000280/1کـه  کالسـه  پرونـده  بدهـکاران 
98/07/05شـناخته نگردیـده ایـد ابـالغ مـی گـردد کـه برابرسـند ازدواج شـماره 
4058مـورخ 79/0۶/05بیـن شـما وسـارا نـادری  مبلـغ ۶0/4۶9/1۶0/000ریـال بدهکارمـی باشـید 
کـه براثرعـدم پرداخت وجه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیه نمـوده پس از تشـریفات قانونی 

اجرائیـه صادروبکالسـه فـوق دراین اجراءمطرح می باشـد لذا طبق مـاده 18/19آئیـن نامه اجرائی 
مفـاد اسـناد رسـمی بشـما ابـالغ مـی گـردد ازتاریـخ انتشـاراین آگهـی کـه تاریـخ ابـالغ اجرائیـه 
محسـوب اسـت فقط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشـارمحلی چاپ ومنتشـرمی گردد ظرف مدت 
ده روزنسـبت بـه پرداخـت بدهی خـود اقـدام ودراین صورت بـدون انتشـارآگهی دیگری عملیات 

اجرائـی طبـق مقـررات علیـه شـما تعقیـب خواهد شـد .
 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت – جواد فاریابی- م الف :3۵9
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تامین مسکن کارکنان یگان های 
نظامی مستقر درجنوب کرمان 

توفان 1۵ میلیارد ریال 
به کشاورزی عنبرآباد خسارت زد 

ادامه روند کاهشی 
قیمت گوشت در بازار 

مــازادی  زمین هــای  شــود  واقــع  موثــر 
ــی  ــای نظام ــگان ه ــار ی ــه دراختی ــت ک اس
ــت  ــت جه ــرع وق ــد در اس ــه بای ــت ک اس
و  راه  اداره کل  بــه  آنهــا  کاربــری  تغییــر 
ــا بخشــنامه  شــهر ســازی اعــالم ومطابــق ب
ــرد،  ــورت پذی ــدام الزم ص ــی اق ــای ابالغ ه
بدیهــی اســت ایــن اداره کل بــه عنــوان 
تــا  را  خــود  تــالش  حداکثــر  پشــتیبان 
ــد داد.وی  ــام خواه ــرح انج ــن ط ــان ای پای
درادامــه بیــان کــرد: پیشــنهاد شــد کــه 
ــکن  ــی از مس ــای نظام ــدگان یگان ه نماین
مهــر 1500واحــدی در شهرســتان کهنــوج 
ــکن  ــت مس ــی دریاف ــر متقاض ــد و اگ بازدی
از ایــن طریــق هســتند بــه اداره کل راه و 
ــد  ــالم نماین ــان اع ــوب کرم شهرســازی  جن

ــود. ــام ش ــذاری انج ــل واگ ــا مراح ت

جهــاد  مدیــر  گفتــه  بــه 
ــان  ــاد، توف ــاورزی عنبرآب کش
15 میلیــارد ریــال خســارت 
ــن  ــاورزی ای ــش کش ــه بخ ب

کــرد.  وارد  شهرســتان 
محســن طاهــری مدیــر جهــاد کشــاورزی 
ــا  ــو ب ــت و گ ــاد در گف ــتان عنبرآب شهرس
ــس از  ــت: پ ــار داش ــا اظه ــگار ایرن خبرن
بررســی کارشناســان جهــاد کشــاورزی 
تگــرگ در  توفــان و  شــد  مشــخص 
گلخانه هــای  از  هکتــار  ســطح 34 
 50 تــا  شهرســتان 20  ایــن  جالیــزی 

درصــد خســارت وارده کــرده اســت.
وی افــزود: همچنیــن در بخــش زراعــت 
ــار  ــه ای و ۶0 هکت ــار ذرت دان ــه 80 هکت ب
ــک واحــد  ــه ی ــده، 20 درصــد و ب ــاز غ پی

درصــد   40 از  بیــش  نیــز  دامپــروری 
ــت. ــده اس ــارت وارد ش خس

شهرســتان  کشــاورزی  جهــاد  مدیــر 
و  باغــداران  داشــت:  اظهــار  عنبرآبــاد 
کشــاورزان می تواننــد بــا بیمــه کــردن 
بحــران  شــرایط  در  زمین های خــود، 
بیشــتر جلوگیری  مالــی  خســارات  از 

کننــد.
طــی 2 روز گذشــته وزش بــاد شــدید 
پراکنــده  بــه صــورت  بــاران  بــارش  و 
بــه  خســارت هایی  در جنوب کرمــان 
زیرســاخت های  و  بخش کشــاورزی 

جــاده ای ایــن منطقــه وارد کــرد.
فاصلــه  در  عنبرآبــاد  مرکــز شهرســتان 
واقــع  2۶0 کیلومتــری جنــوب کرمــان 

ــت. اس

دام  تامیــن  شــورای  رئیــس 
کشــور از ادامــه رونــد کاهــش 
گوشــت قرمــز در بــازار خبــر داد و 
گفــت: پیــش بینــی می شــود 17 
میلیــون راس بــه جمعیــت دام ســبک کشــور 

ــزوده شــود.  ــزه اف ــش پایی ــا زای ب
خبرگــزاری ایلنــا: رئیــس شــورای تامیــن دام 
کشــور از ادامــه رونــد کاهــش گوشــت قرمــز در 
بــازار خبــر داد و گفــت: پیــش بینــی می شــود 
17 میلیــون راس بــه جمعیــت دام ســبک 

کشــور بــا زایــش پاییــزه افــزوده شــود.
منصــور پوریــان بــا بیــان اینکــه در حــال حاضر 
ــای  ــش در گله ه ــاده زای ــای آم ــداد مولده تع
دام ســبک بیــش از 17 میلیــون راس اســت، 
ــد  ــار کــرد: اگــر هــر یــک از دام هــای مول اظه
آمــاده زایــش دســت کــم در هــر زایــش یــک 

بــره داشــته باشــند در زایش هــای پاییــزه 
ــت دام  ــه جمعی ــره ب ــون ب ــل 17 میلی حداق

ــود. ــه می ش ــور اضاف ــبک کش س
وی یــادآور شــد: مرکــز آمــار اعــالم کرده اســت 
تعــداد دام ســبک در خــرداد مــاه ســال جــاری 
نســبت بــه مهــر مــاه ســال گذشــته افزایــش 
24 درصــدی داشــته اســت، بــه نحــوی کــه در 
ــدد  ــه ع ــور ب ــبک کش ــداد دام س ــوع تع مجم

۶4.8 میلیــون راس رســیده اســت.
ــاهد  ــبک ش ــر دام س ــالوه ب ــه وی؛ ع ــه گفت ب
افزایــش جمعیــت در دام های ســنگین کشــور 

نیــز هســتیم.
پوریــان گفــت: در حــال حاضــر جمعیــت 
دام ســنگین کشــور نیــز افزایــش یافتــه و بــا 
ــه رو  ــا روب انباشــت دام ســنگین در دامداری ه

هســتیم.

رییــس ســازمان جهادکشــاورزی جنــوب کرمــان گفــت: 
ــت  ــاورزی و هوی ــش کش ــای بخ ــاماندهی فعالیت ه س
بخشــی بــه شــاغلین ایــن بخــش نیازمنــد وجــود 
ــری  ــم گی ــد تصمی ــر در فرآین ــا و موث ــی پوی نظــام صنف
ــروه اســتان  ــگار گ ــه گــزارش خبرن ــه اســت. ب در منطق
ســعید  جوان از کرمــان،  خبرنــگاران  های باشــگاه 
ــوب  ــاورزی جن ــاد کش ــازمان جه ــس س ــوری ریی برخ
اســتان کرمــان گفــت: نظــام صنفــی کشــاورزی فعــال 
و پویــا، بــه منظــور ســاماندهی و نظــم بخشــی بیشــتر 
دارای  منطقــه،  در  کشــاورزی  بخــش  فعالیت هــای 
ــگاه  اهمیــت خاصــی اســت کــه در صــورت کســب جای
واقعــی خــود، ضمــن هویــت بخشــی بــه شــاغلین 
ــازوی  ــک و ب ــرم کم ــوان اه ــه عن ــاورزی ب ــش کش بخ
ــود  ــد ب ــادر خواه ــش ق ــار بخ ــد در کن ــی قدرتمن اجرای
بــا حضــور در جلســه های برنامــه ریــزی و تصمیــم 
ســازی بــرای اســتیفای حقــوق صنفــی کشــاورزی 

ــد. ــر باش موث

ــری  ــدی گ ــا تص ــی ب ــام صنف ــت نظ ــزود: موفقی او اف
ــره  ــال به بخــش خصوصــی و انســجام و مشــارکت فع
ــد  ــرداران و شــاغلین بخــش کشــاورزی میســر خواه ب
ــوان ایــن  ــا تمــام ت ــود و ســازمان جهــاد کشــاورزی ب ب
ــت  ــت کســب و ارتقــاء جایــگاه و منزل تشــکل را جه

واقعــی حمایــت می نمایــد.
برخــوری از هیــات مدیــره نظــام صنفــی جنــوب اســتان 
ــد  ــی و هدفمن ــیب شناس ــرای آس ــت: ب ــان خواس کرم
نماینــد  تــالش  تشــکل  ایــن  فعالیت هــای  نمــودن 
از  متشــکل  کارگروهــی  امــر  ایــن  تحقــق  بــرای  و 
نماینــدگان ســازمان جهادکشــاورزی و تعــاون روســتایی، 
صنــف کشــاورزان و تعــدادی از کشــاورزان صاحــب 
ــع مشــکالت و  ــور بررســی و رف ــه منظ ــر و پیشــرو ب نظ
موانــع و همچنیــن ایجــاد رغبــت بیــن کشــاورزان جهــت 
ــا نظــام صنفــی کشــاورزی  ــر و مســتمر ب همــکاری موث

ــود. ــاد ش ــان ایج ــتان کرم ــوب اس در جن
ــام  ــره نظ ــات مدی ــس هی ــته ریی ــی پیراس ــد عل محم

صنفــی کشــاورزی جنــوب اســتان کرمــان و عضــو 
ــه  ــاره ب ــا اش ــور ب ــی کش ــام صنف ــزی نظ ــورای مرک ش
ــاورزی در  ــت کش ــه فعالی ــزار پروان ــب ۶ ه ــدور قری ص
جنــوب اســتان کرمــان گفــت: در هفــت شهرســتان 
جنوبــی هیــات مدیــره نظــام صنفــی کشــاورزی و 

ــت. ــده اس ــکیل ش ــی تش ــع طبیع مناب
ــه نقــش و اهمیــت  ــا اشــاره ب محمــد علــی پیراســته ب
ــاغلین  ــه ش ــی ب ــت بخش ــزود: هوی ــی اف ــام صنف نظ
ــش  ــه ای بخ ــگاه حرف ــاء جای ــاورزی، ارتق ــش کش بخ
کشــاورزی، حضــور در مجامــع سیاســت گــذاری و 
زمینه ســازی  و  کشــاورزی  بخــش  ریــزی  برنامــه 
ــری،  ــد تصمیم گی ــن بخــش در فرآین حضــور فعــاالن ای
در  دولتــی  دســتگاه های  و  ســازمان ها  بــا  تعامــل 
ــره  ــاماندهی زنجی ــت، س ــوی کاش ــن الگ ــتای تعیی راس
از  دفــاع  محصــوالت کشــاورزی،  تامیــن  و  تولیــد 
پیگیــری  و  حرفــه ای  و  صنفــی  منافــع  و  حقــوق 
مطالبــات قانونــی شــاغلین بخــش کشــاورزی، تعامــل 
جهــت  در  دولتــی  ســازمان های  و  دســتگاه ها  بــا 
ــاورزی  ــوالت کش ــذاری محص ــت گ ــازار، قیم ــم ب تنظی
ــر  ــرل ب ــارت و کنت ــا، نظ ــه ه ــن تعرف ــم و تعیی و تنظی
تولیــد محصــول گواهــی شــده و بهبــود شــرایط تولیــد، 
صــادرات و واردات محصــوالت کشــاورزی، همــکاری 
ســطح  ارتقــاء  جهــت  جهــاد کشــاورزی  وزارت  بــا 
ــره  ــدگان و به ــد کنن ــارت تولی ــی و مه ــش و آگاه دان
ــن  ــیوه های نوی ــج ش ــاورزی، تروی ــش کش ــرداران بخ ب
کشــاورزی از وظایــف اصلــی صنــف کشــاورزی اســت.

ــی کشــاورزی مســتلزم  ــت نظــام صنف ــزود: فعالی او اف

هســت کــه  اجرایــی  دســتگاه های  همــه  حمایــت 
ــک کشــاورزی  ــت بانک هــای عامــل باالخــص بان حمای
صنفــی  نظــام  ارتقــاء  و  رشــد  در  بســزایی  تاثیــر 

دارد. کشــاورزی 
ــد  ــاورزی می توانن ــش کش ــاالن بخ ــت: فع ــته گف پیراس
نظــام، جایــگاه فعالیت هــای  ایــن  بــا عضویــت در 
ــب  ــد کس ــورت قانونمن ــه ص ــش ب ــن بخ ــود را در ای خ

ــد. نماین
از فعالیــن بخــش کشــاورزی  پیراســته  محمدعلــی 
و  نظــر  صاحــب  پیشــرو،  کشــاورزان  باالخــص 
عالقمنــد بــه امــر تولیــد در جنــوب اســتان کرمــان 
درخواســت کــرد: جهــت پویایــی و فعالیــت بیشــتر 
بــه  بخــش کشــاورزی  اهــداف  پیشــبرد  و  صنــف 
در  مســتقر  کشــاورزی  صنــف  تشــکل های  دفتــر 
ادارات  یــا  و  جیرفــت  روســتایی  تعــاون  ســازمان 
مراجعــه  جنوبــی  روســتایی شهرســتان های  تعــاون 
ــه نظــرات  ــت کشــاورزی، نقط ــه فعالی ــا اخــذ پروان و ب
در  بررســی  و  طــرح  را جهــت  پیشــنهادات خــود  و 
کمیســیون رفــع موانــع و مشــکالت نظــام صنفــی 

نماینــد. ارائــه  کشــاورزی جنــوب اســتان کرمــان 
جلســه هــم اندیشــی نظــام صنــف کشــاورزی و منابــع 
طبیعــی جنــوب اســتان کرمــان بــا حضــور رئیــس 
ســازمان جهــاد کشــاورزی، مدیــران بخــش کشــاورزی، 
رییــس هیئــت مدیــره نظــام صنفــی کشــاورزی جنــوب 
اســتان کرمــان و عضــو شــورای مرکــزی نظــام صنفــی 
کشــور، در محــل ســالن کنفرانــس ســازمان جهــاد 

ــزار شــد. ــان برگ ــوب اســتان کرم کشــاورزی جن

ساماندهی فعالیت های کشاورزی 

مستلزم وجود نظام صنفی فعال 
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این روزنامه بررسی کرد: تهرانی ها 30لیتر بیشتر از متوسط کشوری آب مصرف 

می کنند.

روزنامه ایران
بررسی کرد: زیان 300تومانی ضرب هر سکه 500تومانی!

سراسری

سراسری

آزمایشگاه استاندار به زودی در جنوب 
راه اندازی می شود

مدیراجرایــی اتــاق بازرگانــی جنــوب کرمــان ادامــه داد:»خــوب 
اســت بازرگان هــای مــا و افــرادی کــه در ایــن حــوزه فعالیــت 
می کننــد از ظرفیــت اســتاندارد و گمــرک بــرای کاالیشــان 

ــا  ــا ب ــان م ــی از بازرگان ــتیم برخ ــاهد هس ــد ش ــتفاده کنن اس
وجــود اینکــه بســیار از امکانــات را در منطقــه داریــم بــه مرزهــا 
مراجعــه می کننــد و اقــدام بــه دریافــت اســتاندارد در آن محــل 
می کننــد کــه از نظــر مــا منطقــی نیســت و می طلبــد همراهــی 
ــی  ــن ظرفیت ــی چنی ــیم وقت ــته باش ــزان را داش ــک عزی تک ت

ــات را  ــودتا خدم ــل می ش ــادی را متحم ــای زی ــا هزینه ه اینج
بــه منطقــه مــا بدهــد دور از انصاف اســت کــه پشــتیبانی نکنیم 
ــل  ــپریم. اوای ــری بس ــای دیگ ــه ج ــان را ب ــات خودم و خدم
ــازرگان  ــد و ب ــی را اینجــا اســتفاده نمی کردن کارت هــای بازرگان
ــه صــورت واســطه ای  ــوده کاالهــا ب حرفــه ای در منطقــه کــم ب

فروختــه می شــده و مــا هــم ایــن فعالیت هــا را بــرای اینکــه 
ــم و  ــام می دادی ــند انج ــت باش ــی راح ــوزه بازرگان ــاالن ح فع
ــدازی  ــده راه ان ــه آین ــا هفت ــتانداردمان ت ــگاه اس ــی آزمایش حت
بتوانــد  شــخص  اینکــه  بــرای  ظرفیت هــا  می شــود.همه 
بــرای کاالیــش مجــوز اســتاندارد بگیــرد تــا هفتــه آینــده آمــاده 
ــی  ــر هــم ضعف ــد. اگ ــد اســتفاده کنن ــه می توانن اســت  و هم
باشــد مــا قــول می دهیــم حــل کنیــم فقــط دوســتان بیاینــد 
ــم.« ــتیبانی کنی ــم پش ــه بتوانی ــد ک ــم بگوین ــا را ه و ضعف ه

باید برندسازی کنیم
ــن«  ــه »کاغذوط ــان ب ــوب کرم ــت جن ــازمان صم ــس س ریی
ــد  ــازار باش ــد در ب ــه بای ــاخت هایی ک ــی از زیرس ــت: »یک گف
ــاد  ــن ایج ــم همچنی ــازی کنی ــد برندس ــا بای ــت و م ــد اس برن
ــع  ــه در صنای ــر چ ــزود:» ه ــته بندی.«مروجی اف ــع بس صنای
هــم  در صــادارت  می توانیــم  باشــیم  موفــق  برندســازی 
ــل  ــی مث ــان محصول ــتان کرم ــن اس ــیم در همی ــق باش موف
ــته اند  ــده  توانس ــازی ش ــون برندس ــم چ ــای ب ــته و خرم پس
ــم  ــته بندی ه ــوزه بس ــند و در ح ــی بدرخش ــای جهان در بازاره
ــه  ــا س ــک ت ــه ی ــوب رتب ــا در جن ــول م ــده اند 10 محص وارد ش
کشــور را دارنــد ولــی در ایــن ســال ها کمتــر در ایــن حــوزه کــه 
بازارهــای جهانــی هــم بــه آن توجــه دارنــد  اهمیت  داده نشــده 
اســت.«وی ادامــه داد:»بایــد در فصــل کشــت بــا شــرایطی کــه 
اســت میــزان تولیــدات را مشــخص کنیــم کــه چقــدر منجــر 
ــد  ــد مثــل چالشــی کــه   چن ــن تولی ــه تولیــد می شــود و ای ب
ســال بــه وجــود آمــد نباشــد، مصــرف کشــور را مشــخص کنیم 
ــه  ــادرات را دارد وظیف ــکان ص ــن ام ــر ای ــه ب ــم اضاف و بگویی
ــما  ــد از آن ش ــت  بع ــور اس ــاز کش ــن نی ــت تامی وزارت صم
ــه  ــن بخــش برنام ــر در ای ــی اگ ــد ول ــد صــادرات کنی می توانی
ــازمان  ــه س ــیم البت ــق باش ــم موف ــیم نمی توانی ــته باش نداش
ــم  ــا ه ــد م ــام می ده ــای الزم را انج ــال کاره ــاورزی امس کش
اعــالم کردیــم کــه آمــاده هســتیم بــه عنــوان رییــس تنظیــم 
ــم  ــزان را بفهمی ــم و می ــش ببری ــن شــرایط را پی ــر ای ــازار اگ ب
می توانیــم مشــکلت را حــل کنیم.«مروجــی تصریــح کرد:»مــا 
یــک مجموعــه هســتیم و مهم تریــن وظیفــه در حــوزه صــادرات 
بــر عهــده اتــاق بازرگانــی اســت و بــه عنــوان پارلمــان بخــش 
خصوصــی بایــد ســازوکارهای الزم را انجــام دهــد. اگــر جایــی 
بــه مشــکل برخــورد مــا بــه عنــوان نهــادی کــه مســوولیتی در 
ایــن حــوزه دارد بایــد برایشــان راه را بــاز کنیــم تــا حــاال هرجایی 
کــه مشــکلی بــوده همــگام بودیــم و همــکاری کردیــم.«

وی ادامه داد:»باید در فصل کشـت با 
شرایطی که اسـت میزان تولیدات را مشخص 
کنیـم که چقدر منجر به تولید می شـود و این 
تولید مثل چالشـی که   چند سـال به وجود 

آمد نباشـد، مصرف کشور را مشخص کنیم 
و بگوییـم اضافه بر این امکان صادرات را 

دارد وظیفه وزارت صمت تامین نیاز کشـور 
اسـت  بعد از آن شما می توانید صادرات 

کنیـد ولی اگر در این بخش برنامه نداشـته 
باشـیم نمی توانیم موفق باشیم البته 

سـازمان کشاورزی امسال کارهای الزم را 
انجام می دهـد ما هم اعالم کردیم که آماده 
هسـتیم به عنوان رییـس تنظیم بازار اگر این 

شـرایط را پیش ببریـم و میزان را بفهمیم 
می توانیم مشـکلت را حل کنیم.«مروجی 

تصریح کرد:»ما یک مجموعه هسـتیم و 
مهم تریـن وظیفه در حوزه صادرات بر عهده 

اتاق بازرگانی اسـت و به عنوان پارلمان 
بخش خصوصی باید سـازوکارهای الزم را 

انجـام دهد. اگر جایی به مشـکل برخورد ما 
بـه عنوان نهادی که مسـوولیتی در این حوزه 

دارد باید برایشـان راه را باز کنیم تا حاال 
هرجایی که مشـکلی بوده همگام بودیم و 

کردیم.« همکاری 

رییس سازمان صمت جنوب: نبود بسته بندی مناسب و برندینگ از مهم ترین مشکالت صادرات محصوالت کشاورزی جنوب هستند

چالش  صادرات محصوالت کشاورزی جنوب
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موفقیت شرکت های زیرمجموعه 
میدکو در دومین کنفرانس 
بین المللی مدیریت  دانشی

ــت  ــرد مدیریـ ــا رویکـ ــی بـ ــت  دانشـ ــی مدیریـ ــن کنفرانـــس بین المللـ دومیـ
ـــت  ـــن مدیری ـــکاری انجم ـــا هم ـــران و ب ـــت ای ـــن مدیری ـــت انجم ـــه هم ـــع ب مناب

ـــد. ـــزار ش ـــم برگ ـــگاه خات ـــش و دانش ـــش اتری دان
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی و اموبیـــن الملـــل شـــرکت میدکـــو در ایـــن 
ــگاه  ــای دانشـ ــالن همایـــش هـ ــل سـ ــر 1398 در محـ ــه 8 مهـ همایـــش کـ
ــور و  ــرم رییـــس جمهـ ــاون محتـ ــاری معـ ــر انصـ ــد، دکتـ ــزار شـ ــم برگـ خاتـ
ـــس  ـــمی ریی ـــر قاس ـــور، دکت ـــتخدامی کش ـــور اداری و اس ـــازمان ام ـــس س ریی
انجمـــن مدیریـــت  ایران،آقـــای دکتـــر پورمنـــد مدیرعامـــل شـــرکت میدکـــو، 
آقـــای برندنـــر)Brandner( رییـــس انجمـــن مدیریـــت  دانـــش اتریـــش و 
ــور  ــوزه حضـ ــن حـ ــان ایـ ــگان و دانش پژوهـ ــتادان، فرهیختـ ــی از اسـ جمعـ

داشـــتند.
ـــددی  ـــی متع ـــاالت علم ـــخنرانی ها و مق ـــس س ـــن کنفران ـــت در ای ـــی اس گفتن
ـــن  ـــل  تخصصـــی در ای ـــن پن ـــه شـــد. همچنی ـــش ارای ـــت  دان در خصـــوص مدیری
ـــرح و در خصـــوص آن بحـــث  ـــا مط ـــردی در آن ه ـــب کارب ـــزار و مطال ـــه برگ زمین
ـــش  ـــت دان ـــس درخ ـــا و تندی ـــز گواهینامه ه ـــان نی ـــد. در پای ـــر ش ـــادل نظ و تب

ـــد. ـــداء ش ـــوزه اه ـــن ح ـــدگان ای ـــه برگزی ـــش ب ـــت دان ـــزه مدیری ـــن جای دومی
ــان  ــای ایرانیـ ــوالد بوتیـ ــرکت فـ ــان و شـ ــیرجان ایرانیـ ــوالد سـ ــرکت فـ شـ
ــس  ــک مـ ــرکت بابـ ــان، شـ ــوالد زرندایرانیـ ــرکت فـ ــیمین، شـ ــس سـ تندیـ
ایرانیـــان، شـــرکت مهندســـی معیـــار صنعـــت خاورمیانـــه، شـــرکت گســـترش 
ـــا  ـــنگ پابدان ـــال س ـــراوران زغ ـــرکت ف ـــا، ش ـــان – مان ـــع ایرانی ـــازی صنای و نوس
ـــترش  ـــرکت گس ـــن و ش ـــس بلوری ـــارس تندی ـــرب پ ـــیلیس غ ـــرکت فروس و ش
و نوســـازی معـــادن خاورمیانـــه )ممرادکـــو( گواهینامـــه 3 ســـتاره دریافـــت 

نمودنـــد.
از دیگـــر شـــرکتهای دریافـــت کننـــده ایـــن جایـــزه مـــی تـــوان بـــه شـــرکت 
ـــیم  ـــگ نس ـــرکت هلدین ـــکام، ش ـــاپ تل ـــرکت فن ـــیمی، ش ـــی پتروش ـــع مل صنای
ـــود. ـــاره نم ـــمه( اش ـــس سرچش ـــس )م ـــی م ـــرکت مل ـــارگاد، ش ـــالمت پاس س

اشتغال بیشتر با خام فروشی کمتر

دادسـتان عمومـی و انقـالب شهرسـتان جیرفت 
از بازداشـت یـک خانـم دکتـر تقلبـی بـه همـراه 
کارآمـوز قالبـی اش در جیرفـت خبـر داد و گفت: 
تجهیـزات  و  پلمـپ  قالبـی  دکتـر  ایـن  مطـب 

پزشـکی داخـل مطـب توقیـف شـد.
حسـین سـالمی اظهـار گفـت: در حـال حاضـر 
تعـدادی از بانـوان به دلیل عارضه های پوسـتی از 
قبیـل افتادگی پلـک و لب به دادسـرای جیرفت 

مراجعـه و طـرح شـکایت کرده اند.
ایـن مقـام قضائـی عنـوان کـرد: متهمین کـه دو 
خانـم دارای مـدرک تحصیلـی دیپلم می باشـند 
کـه بـا اجاره یـک واحد آپارتمان و اسـتخدام یک 
منشـی، بـه مراجعیـن نوبـت دهـی می کردنـد 
و روزهـای چهارشـنبه هـر هفتـه از کرمـان بـرای 
انجـام اقدامات پزشـکی به صـورت غیرقانونی به 
جیرفت سـفر می کردنـد و تقریبًا متهمـان روزانه 
بالـغ بر هشـت میلیـون تومـان درآمد داشـتند.

کارشناسـان  بازدیـد  از  پـس  گفـت:  سـالمی 
اطالعـات  پلیـس  و  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه 
شهرسـتان از ایـن مطـب، مقادیـر تجهیـزات و 
دسـتگاه مخصـوص اقدامات پزشـکی کشـف و 
توقیف شـد و متهمان با دسـتور قضائی دستگیر 

و بازداشـت شـدند.
دادسـتان جیرفـت اعالم کرد: طبق نظر دانشـگاه 
علـوم پزشـکی، تزریـق ژل و انـواع آمپول هـای 
زیبایـی و همچنیـن  اسـتفاده از ایـن تجهیـزات 
کشـف شـده در این مطب  فقط بایسـتی توسط 
پزشـک متخصـص پوسـت و مـو یـا پزشـک 

عمومـی صـورت پذیرد.
وی در خصوص شـیوه کار متهمین و نحوه جذب 
مراجعـه کننده گفـت: تحقیقات تکمیلـی در این 
رابطه  در شـعبه اول بازپرسـی دادسـرای جیرفت 
ادامـه دارد و افـرادی از جمله یک پزشـک به این 

دادسـتانی احضار شده اند.

مدیـر عامـل شـرکت فـوالد سـیرجان ایرانیـان: »هـدف 
نهایـی مـا جلوگیـری از خـام فروشـی و ایجـاد ارزش 
افـزوده و در نهایت اشـتغال بیشـتر اسـت و در راسـتای 
رسـیدن بـه ایـن هـدف در مجموعـه فـوالد سـیرجان 

ایرانیـان چرخـه کامـل تولیـد، از معدن تا تولید شـمش 
فـوالد وجـود دارد.«

 کرمـان نـو/ نشسـت خبـری مدیرعامـل شـرکت فـوالد 
سـیرجان ایرانیـان صبـح روز دوشـنبه هشـتم مهرماه با 

حضور مدیرعامل شـرکت و جمعی از اصحاب رسـانه در 
شـرکت فوالد سـیرجان برگزار شـد.

ایـن  ایرانیـان در  مدیرعامـل شـرکت فـوالد سـیرجان 
نشسـت در خصـوص صـادرات محصوالت این شـرکت 
گفـت: »هـدف فـوالد سـیرجان ایرانیـان تأمیـن نیـاز 

داخلـی کشـور اسـت.«
ابراهیمـی افـزود: »در درجـه اول اولویـت مـا بـا داخـل 
کشـور اسـت اما در صورت نیاز به کشـورهایی مثل چین، 
عمـان و تایلنـد نیز صـادرات انجام می شـود؛ به طوری که 
در زمینـه شـمش فـوالد بیـش از 20 هزار تن بـه عمان و 

تایلنـد صادرات داشـته ایم.«
وی ادامـه داد: »هـدف نهایـی مـا جلوگیـری از خـام 
فروشـی و ایجاد ارزش افزوده و درنهایت اشتغال بیشتر 
اسـت، در ایـن مجموعـه چرخـه کامل تولیـد، از معدن تا 

تولید شـمش فـوالد وجـود دارد.«
ابراهیمـی گفـت: »ایـن شـرکت یـک و نیم میلیـون تن 
کنسـتانتره مـازاد تولید می کند که بخشـی از تولیدات به 
شـرکت فـوالد بوتیـا واگذار می شـود و در صـورت تامین 

آن، مـی توانیـم تولید گندلـه خود را گسـترش دهیم.«

رفع آلودگی الزام ما است
دربـاره  ایرانیـان  سـیرجان  فـوالد  شـرکت  مدیرعامـل 
رفـع  این کـه  بـر  تأکیـد  بـا  زیسـت محیطی  مسـائل 
فـوالد  مجموعـه  »در  اسـت،گفت:  مـا  الـزام  آلودگـی 
سـیرجان ازنظـر زیسـت محیطی تـالش می کنیـم تـا 

بهترین وضعیت را داشـته باشـیم، درهمین راستا واحد 
بردسـیر  هـم نشـان شـرکت سـبز را گرفتـه اسـت.«

ابراهیمـی افـزود: »تاکنـون ۶ هکتـار درخـت کاری در 
آن  افزایـش  حـال  در  و  انجام شـده  سـیرجان  فـوالد 

هسـتیم.«
وی بـا بیـان این کـه مقـدار آبـی کـه در کشـور در بخش 
صنعـت اسـتفاده می شـود تنهـا چهـار درصـد اسـت، 
گفـت: »برای تولید کنسـانتره 0٫9 مترمکعب روی کاغذ 
آب نیـاز اسـت کـه اکنون با انجـام پروژه تصفیـه آب به  

0٫5  متـر مکعب رسـیده اسـت.«
ابراهیمـی تصریـح کـرد: »در فـوالد سـیرجان بـا انجام 
کارخانـه  در  مصرفـی  آب  تمـام  آب،  تصفیـه  پـروژه 

برمی گـردد.« تولیـد  چرخـه  بـه  و  تصفیه شـده 
وی ادامـه داد: »بـا رسـیدن آب خلیج فـارس تـا یـک 
سـال آینـده بـه کارخانـه مشـکل آب به طـور کامـل حل 

می شـود.«
مدیرعامل شـرکت فوالد سـیرجان ایرانیـان در خصوص 
ظرفیـت معـادن سـنگ آهن گفـت: »در افق سـال 1400 
سـنگ آهن  تـن  میلیـون   55 از  بیـش  بهره بـرداری 
از معـادن 2، چهـار و ۶، کـه در اختیـار فـوالد سـیرجان 
ایرانیـان هسـتند، پیش بینـی شـده، کـه ایـن میـزان 
معـادن فعلـی جواب گـو بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف 

» نیستند.
 ابراهیمـی افـزود: »در ایـن زمینه نیاز به اکتشـاف های 

جدیـد داریـم که تیم های اکتشـاف تشـکیل و در حال 
انجام کار هستند.«

اشتغال یک هزار و 900 نفر به صورت 
مستقیم

در  شـاغل  نیروهـای  تعـداد  خصـوص  در  ابراهیمـی 
ایـن کارخانـه گفـت: »حـدود یـک هـزار و 900 نفـر در 
سـیرجان  فـوالد  مجموعـه  در  مختلـف  بخش هـای 
ایرانیـان مشـغول بـه کار هسـتند و یک هـزار و 800 نفر 
نیـز بـه صورت غیر مسـتقیم فعالیت می کننـد. معموال 
بـه ازای هـر نفـر مسـتقیم 10 تـا 15 نفـر در بیـرون از 

کارخانـه نیـز مشـغول بـه کار هسـتند.«
ابراهیمـی در بحث اسـتخدام نیرو نیز گفـت: »در زمینه 
اسـتخدام، مصاحبـه حضـوری برداشـته شـده و نفرات 
برگزیـده آزمون اسـتخدامی مسـتقیم مشـغول بـه کار 

می شـوند.«
وی بـا اشـاره بـه حضور تیم فوتسـال سـیرجان ایرانیان 
در لیـگ دسـته یـک فوتسـال کشـور  نیز تصریـح کرد: 
»در بحـث ورزش، تیـم هـای مختلـف ورزشـی تحـت 

پوشـش فـوالد سـیرجان فعالیت مـی کنند.«
ابراهیمـی ادامـه داد: »در بحـث ورزش کارکنـان هـم 
المپیـاد ورزشـی سـاالنه برگـزار مـی شـود کـه اعضـای 
تیـم هـا همگـی از کارکنـان کارخانه هسـتند و هرسـاله 

مقـام هـای زیـادی را کسـب مـی کننـد.«

دکتر قالبی در جیرفت بازداشت شد

رنا
 ای

س:
عک

در نشست خبری مدیرعامل شرکت فوالد سیرجان ایرانیان، مطرح شد:

آوای محلی           

ُتُرسِتت خوب الیک الحدت ک...
هماطو ُجن شاید بایِدت ک

تو وی ماشین طنز خو حسابی
پچت ک ایرج-ای رویی رِدت ک

شاعر :  پرویز خسروی )پنجلوک(

شدی  بی رحم و   عزارئیل  مایی 
نه دین داری، نه مهذب ،نه خدایی
مزن ،دنیا  که گوشِت جوِن  آدم 
نداره خوی   ُچماِخت     آشنایی

شاعر :  رضامیرشکاری )ُهلُهَلک(

ِریِک آِسُمون ِدر کَفِته ُو ُدنیا َسری ِهشِته
زمین َور َبج سیاهی ُغرصه ُون نو َبری هشته 

اریزِه ُغرَصه َسرکَنگی ُو شادی َسر ُخَودی َبسِته
ِنهیِکه بی ِخیالی َسر َب بالِشِت َپری هشته

دلیکین بُو ِدِل ُدمبیَلک ای َسگ جونِی ُغرَصه
ُتوارِ َنهتِی لیکوِش تُو ساِگ َجری هشته

َب َصل هللا ایمونی ِکه َدر بوَدت زدی خنده
گَِپ ُمفتی که َسر طالِح َفَلک ُمهرِه َخری هشته

ُمَسلُمن بو َچکاِپی تا ُمَسلُمنی َنصیبی بو
ِاتو ِحرصی ِزیاِده واَیه َور دل کاَفری هشته

گَنوِگه ِپستوِن ُدنیا ُو َخلکی بوده آجیَله
َبسی ُهرمی ِزیاِده داغ َور دل َمحَشری ِهشته

شاعر :  مهدی جاللی

َزیِدن پوُرِن َنهتی به پا بُو
ُو ُدم شاُپِن پا َتحتی به پا بو
ُرِمن َسه پوُرِن آجیَله َدم تیر

َچکَندی َسرُپر ُو کَحطی به پا بو

شاعر :  مهدی جاللی

صاعقه در کمین جنوبی ها
ستاد مدیریت بحران استانداری در اطالعیه ای به مردم جنوب هشدار داده مراقب خطر صاعقه باشند

بحـران  مدیریـت  سـتاد  اطالعیـه  بـه  توجـه  بـا 
اسـتانداری کرمـان در زمینـه ادامـه ناپایـداری هـوا، 
در  صاعقـه  وقـوع  و  رودخانه هـا  طغیـان  احتمـال 
نیمـه  ارتفاعـات  و  جنوب غـرب  جنـوب،  مناطـق 
صاعقـه  مراقـب خطـر  مـردم  اسـتان،  ایـن  شـمالی 

 . شـند با
ایرنـا خبـر داده: مدیـر سـتاد بحـران دانشـگاه علـوم 
مصدومیـت  و  نفـر  سـه  فـوت  از  جیرفـت   پزشـکی 
و  داد  در جنـوب کرمـان خبـر  اثـر صاعقـه  بـر  2نفـر 
طبیعـی  حادثـه  ایـن  مراقـب  خانواده هـا  گفـت: 

باشـند.
تخلیـه  بـرق  و  رعـد  اینکـه  بیـان  بـا  خوشـاب  رضـا 
سـاکن  الکتریسـیته  اثـر  در  کـه  اسـت  الکتریکـی 
می شـود،  ایجـاد  زمیـن  و  ابـر  بیـن  یـا  ابـر   2 بیـن 
افـزود: مـردم از ایسـتادن در مناطـق مرتفـع ماننـد 
سـاختمان های بلنـد، تپـه، کـوه یـا نقـاط مرتفـع این 

کننـد. پرهیـز  بـه شـدت  چنینـی 
هدایـت  امـکان  کـه  تجهیزاتـی  از  کـرد:  بیـان  وی 
جریـان الکتریسـیته در آن هـا وجـود دارد، اسـتفاده 
وسـایل  از  بـرق  و  رعـد  وقـوع  صـورت  در  و  نکنیـد 
نقلیـه بـدون سـقف ماننـد تراکتـور، موتـور سـیکلت و 

دوری کننـد. دوچرخـه 
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  بحـران  سـتاد  مدیـر 
هـای  سـیم  درختـان،  از  شـهروندان  جیرفت گفـت: 
بـرق )خصوصـا کابـل هـای فشـار قـوی بـرق(، لولـه 

نماینـد. دوری  فلـزی  هـای  سـازه  دیگـر  یـا  هـا 
وی بـا بیـان اینکـه در زمـان رعـدو بـرق از حصارهای 
اظهـار  شـوید،  دور  تلفـن  و  بـرق  خطـوط  فلـزی، 
کنیـد  پرهیـز  درختـان  زیـر  پنـاه گرفتـن  از  داشـت: 
زیـرا بـه علـت برخـورد بـرق و حـرارت حاصـل از آن 
امـکان آتـش سـوزی وجـود دارد لـذا بایـد از این کار 

خـوداری کنیـد.
خوشـاب پنـاه گرفتـن زیـر سـیم هـای بـرق هوایـی، 
مخازن و شیشـه ها را اشـتباه برشـمرد و گفت:  پناه 
گرفتـن در ایـن مـکان هـا سـبب احتمـال فروریختن 

و افتـادن ایـن مـکان ها وجـود دارد.
مدیـر سـتاد بحـران دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفت 
بیـان داشـت: در صورتـی کـه داخـل قایق یـا در حال 
شـنا کـردن هسـتید بـه سـرعت از آب خارج شـوید و 

بـدن خـود را خشـک کنید.
وی ادامـه داد: در صورتـی کـه در اتومبیـل هسـتید از 
درختانـی کـه ممکـن هسـت روی خـودرو بیفتد، دور 
شـوید و سـپس در جـای مناسـب پـارک کنیـد و تـا 
پایـان خطـر از وسـیله نقلیـه خودتـان خـارج نشـوید 
اتومبیـل  فلـزی  هـای  قسـمت  بـه  زدن  دسـت  از  و 

خـوداری کنیـد.

خوشـاب اظهار داشـت: بدنی کـه دچـار صاعقه زدگی 
توانیـد  مـی  لـذا  نیسـت  الکتریسـیته  شـده، حـاوی 
کمـک هـای اولیـه ضروری را بـرای وی انجـام دهید 
از ایـن رو از دسـت زدن بـه بـدن افـراد صاعقـه زده 

هـراس نداشـته باشـید.

اقدامات الزم هنگام صاعقه زدگی
 مدیر سـتاد بحران دانشگاه علوم پزشـکی جیرفت به اقدامات 
الزم هنـگام صاعقه زدگی اشـاره کرد و گفت: تماس بـا اورژانس 
115، بررسـی عالئـم حیاتی بیمـار و در صـورت نیاز احیای قلبی 
ریـوی، توجه به هوشـیاری و تنفس هـای مصـدوم و در صورت 

هوشـیار بودن تشـویق به آرامش را توجه کنند.
وی ادامـه داد: ارزیابـی بیمار را از نظر سـوختگی های 
نـکات  از جملـه  اولیـه  اقدامـات  انجـام  و  احتمالـی 

دیگـری اسـت کـه بایـد توجه شـود.
در  کرمـان  اسـتانداری  بحـران  مدیریـت  سـتاد 
احتمـال  هـوا،  ناپایـداری  ادامـه  دربـاره  اطالعیـه ای 
مناطـق  در  صاعقـه  وقـوع  و  رودخانه هـا  طغیـان 
شـمالی  نیمـه  ارتفاعـات  و  غـرب  جنـوب  جنـوب، 

داد. هشـدار  اسـتان 

اطالعیه
در اطالعیـه ایـن سـتاد آمـده اسـت؛ براسـاس اعالم 
اداره کل هواشناسـی اسـتان کرمـان،   ناپایداری هـا 
در نیمـه جنوبـی اسـتان در سـاعات بعدازظهـر ادامـه 

داشـت. خواهد 
ابـر،  افزایـش  بـه صـورت  عمدتـًا  ناپایداری هـا  ایـن 
وقـوع رگبار و رعـد و برق، وزش تندبادهـای لحظه ای 

و خیـزش گـرد و خـاک، پیـش بینـی می شـود.
بـا توجـه بـه نـوع و شـدت ناپایـداری هـا، احتمـال 
و  فصلـی  هـای  رودخانـه  طغیـان  صاعقـه،  وقـوع 
و  نهرهـا  هـا،  رودخانـه  بسـتر  در  آب  شـدن  جـاری 
مسـیل هـا در جنـوب و جنـوب غـرب اسـتان کرمـان 

نیسـت. انتظـار  از  دور 
پدیـده غالـب جـوی در شـمال و شـرق اسـتان هـم 
افزایـش ابـر و وزش تندبادهـای لحظـه ای اسـت و 
در برخـی از ارتفاعـات نیمـه شـمالی  رگبـار پراکنـده 

بـاران روی مـی دهـد.
بـا  کرمـان  اسـتانداری  بحـران  مدیریـت  کل   اداره 
طـور  بـه  جـوی  هـای  ناپایـداری  اینکـه  بـه  اشـاره 
متنـاوب تـا اوایـل هفتـه آینـده در اسـتان ادامه دارد 

مراقبت هـای  کـه  ها خواسـته  اسـتانی  هـم  از  لـذا 
الزم را بـه خصـوص در زمـان وقـوع صاعقـه بـه عمل 
آورنـد و از تـردد در مناطـق نزدیـک بـه رودخانه هـا 
و مسـیل ها و یـا رفتـن بـه ارتفاعـات در مواقـع بـروز 

ناپایـداری هـوا خـودداری کننـد.

بارش های رگباری و احتمال طغیان 
رودخانه ها در جنوب کرمان 

براسـاس اطالعیـه هواشناسـی اسـتان:هوای اسـتان 
امـروز رگبـار پراکنـده امـا بـاران و رعـد و برق شـدید 

در نیمـه جنوبـی پیـش بینـی می شـود.
بـه گـزارش خبرگـزاری صـدا و سـیما رئیـس مرکـز 
پیش بینـی اداره کل هواشناسـی اسـتان کرمـان گفت 
: بـرای امـروز رگبـار پراکنـده امـا شـدید بـاران و رعد 
و بـرق در نیمـه جنوبـی و وزش بـاد در شـرق اسـتان 

می شـود. پیش بینـی 
خانـم حبیبـی افـزود: در نیمـه جنوبـی اسـتان کرمان 
و  فصلـی  رودخانه هـا  طغیـان  معابـر،  آب گرفتگـی 
از  انتظـار نیسـت و  از  سـیالبی شـدن مسـیل ها دور 
مـردم درخواسـت میشـود از صعـود بـه ارتفاعـات، و 

تـردد در حاشـیه رودخانه هـا خـودداری کننـد. 

ناپایداری های جوی تا اواسط هقته آینده 
ادامه دارد

هواشناسـی  کل  اداره  بینـی  پیـش  مرکـز  رییـس 
اسـتان کرمـان بـا اعـالم اینکـه ایـن ناپایداری هـای 
جـوی تـا اواسـط هفتـه آینـده ادامـه خواهـد داشـت 
گفـت درایـن مدت در نیمه شـرقی و شـمالی اسـتان 
وزش تندباد هـای لحظـه ای را پیـش بینـی می کنیـم 
محور هـای  در  تـردد  قصـد  کـه  رانندگانـی  بـه  و 
موصالتی شـرق اسـتان را دارنـد توصیـه میکنیم قبل 
از وضعیـت جاده هـا کسـب اطـالع کننـد.  از حرکـت 
خانـم حبیبـی همچنیـن گفـت کشـاورزان و باغـداران 
اگـر محصـول آمـاده برداشـت دارنـد بـرای برداشـت 

آن سـریعا اقـدام کننـد.
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مدیـر سـتاد بحران دانشـگاه علوم پزشـکی 
جیرفـت بـه اقدامـات الزم هنـگام صاعقـه 
بـا  تمـاس  گفـت:  و  کـرد  اشـاره  زدگـی 
اورژانـس 11۵، بررسـی عالئم حیاتـی بیمار 
و در صـورت نیـاز احیای قلبی ریـوی، توجه 
بـه هوشـیاری و تنفس هـای مصـدوم و در 
صـورت هوشـیار بـودن تشـویق بـه آرامش 
را توجـه کننـد.وی ادامـه داد: ارزیابی بیمار 
را از نظـر سـوختگی های احتمالـی و انجـام 
دیگـری  نـکات  جملـه  از  اولیـه  اقدامـات 

اسـت کـه بایـد توجه شـود.


