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رییس انجمن شعر جنوب: بدون بودجه با هزینه شخصی کار می کنم

 افراد در آستانه اربعین 
مراقب کالهبرداران تلفنی باشند

سرمایه گذار کارخانه الستیک 
درگیر کاغذبازی

بی نظمی آزاردهنده پروازهای فرودگاه جیرفت
بی نظمی پروازهای فرودگاه جیرفت موجب سلب اعتماد مسافران شد

رییس دامپزشکی کشورخبر داد:
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 مهــر   16 سه شــنبه         592 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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انجمن شعر جنوب 
چه مرجعیتی دارد ؟

مسعود مالکی
یادداشت مهمان

انجمـن شـعر جیرفـت و انجمـن هـای جنـوب اسـتان 
کرمـان که تا چنـدی قبل  از پویاترین انجمنهای اسـتان 
بودنـد اکنـون بدلیـل ضعف مدیریـت و ناتوانـی مدیران 
، در تغییـرِ نگاهشـان  بـه شـعر ، و بـه شـوخی گرفتـِن 
صنعـِت شـعر، متاسـفانه هـر روز شـاهد پـس رفت آن 
هسـتیم. و اگر غیر ازین بود بایسـتی تعجب میکردیم. 
وقتـی کـه منتخبـاِن مدیریتـی ، در هـر دوره ای بنـا بـه 
دلیلی ، در این ِسـَمت  ابقا میشـوند ، در حالیکه رئیس 
جمهـور ایـن مملکـت هـر چهـار سـال یکبار عـوض می 
شـود ،انتظـاری هـم ِغیر ازین نمـی رود. اما  سـوالی که 
مدتهاسـت ذهن بنده و خیلی از شاعران و نویسندگان و 
اهـل ادب را درگیـر کرده اینسـت که هنوز بدرسـتی برای 
کسـی روشـن نیسـت کـه این انجمن شـعر جنـوب که 
وسـعتی فراتر از حد تصور دارد ، در کجا و به چه شـماره 
ای بـه ثبـت رسـیده و آگهـی شـده و در چـه زمانـی رای 
گیـری شـده و مدیـران انتخـاب  شـده انـد. و چـرا این 
انتخابها در سـطح  جنوب بر گزار نمی شـود و از  ظرفیت 

مدیریتی سـایر شهرسـتانها اسـتفاده نمی شود؟
اگـر چـه این مجموعـه همه از دوسـتان بنده هسـتند و 
شـاید اگر قـرار بر این باشـد که انتخاباتی صـورت بگیرد 
و قـرار بـه رایـی باشـد ،  بنده هم بـه ایشـان رای بدهم. 
امـا حـق همـه ما هسـت کـه تقاضـای یک نوع شـفاف 
سـازی در ایـن امـر را از ایشـان بعنـوان مدیـران انجمن 
شـعر جنـوب اسـتان داشـته باشـیم . همانطـور کـه در 
انتخابـات انجمـن شـعر جیرفت بـا اینکه همـه مدیران 
، سـابقه کار بنـده را میدانسـتند ، در اینکـه مـن ، شـامِل 
کاندیـد شـدن کـه هیـچ ، حتـی بـرای رای دادن بـرای 
کاندیداهـای دیگر ، مقبول هسـتم یا خیـر ،تردید کردند 
و آنقـدر توهیـن آمیـز برخـورد کردند که به تمام شـاعران 
بـر خـورد. پـس بنـده هـم میتوانـم ایـن درخواسـِت 
محترمانه و قانونی و منطقی را از ایشـان داشـته باشـم. 
نکتـه دیگـر اینکـه بعضی از ایـن  مدیران حتـی در طول 
یکسـال ، یـک بـار هـم در جلسـات شـرکت نمیکننـد و 
حتی شـاعران را هم بدرسـتی نمی شناسـند ، چه برسد 
بـه اینکه قوت و ضعف آنها را مورد سـنجش قرار بدهند،  
در حالیکـه هسـتند کسـانی کـه بـدون شـک الیـق تر و 
ارجـح تر هسـتند و مقبوِل اهل نظر .اینان براسـتی فرِق 
شـعرِ خـوب و متوسـط را هم بدرسـتی نمیداننـد و اصال 
برایشـان مهم هم نیسـت و به همـان اردوهای تفریحی 
و برگـزاری انجمـن و عکـس انـدازی و فرسـتادن به باال 
سـری هـا ، بـه هـر شـکل ، راضـی و خوشـنود هسـتند 
.تنـگ چشـمی هـای قومـی و قبیلـه ای  در این گوشـه 
از ادبیـاِت جنـوب ، نمـوِد فراوانـی دارد و ایـن موجـب 
سـرخوردگی شـاعرانی که تنها بعشـق شـعر وارد صحنه 
شـده انـد میگردد.ایـن را بـه وضـوح میتـوان از اوضاع و 
احـوال انجمـن های اطـراف مثال کهنوج تشـخیص داد. 
یـادم می آید سـال گذشـته که یـک نمایـش در کهنوج 
داشـتند بـه محض اینکه یکـی از همین مدیـران را خبر 
رسـید کـه بینندگانـی دارنـد ، در سـالن حاضر شـد و به 
این بهانه که سـالن ارشـاد در اجاره ماسـت و باید همین 
االن اجـاره مـا را از همین نمایش بپردازید ، موجب شـد 
کـه کال نمایـش به رکو د برود و هنرمند بـا ذوق و جوانی 
کـه بتازگـی گل کـرده بـود ، بـرگ ریـز و از صحنـه خارج 
شـود. ایـن تنهـا یک مثال بود کـه آوردم ، چـرا که خودم 
در متـن ماجـرا و شـاهد بـودم .به هـر روی اگـر بزودی 
مسـوالن باالتـر بـه ایـن زخـم توجـه نکنند مسـلما این 
زخـم ، بدخیـم شـده و دیگـر کاری از کسـی سـاخته 
نیسـت.بنده بعنـوان یکـی از شـاعران انجمـن که بیش 
از چهـار تـا پنـج سـال سـابقه حضورِ فعـال داشـته ام و 
دو کتاب از من منتشـر و دو کتاب در سـبک کالسـیک و 
سـپید در دسـت چاپ دارم ، از سرِ دلسوزی این معضل 
را نشـان دادم و امیـد دارم توجـه شـود.چرا کـه جنوب ، 
پتانسـیل باالیی برای تولید شـعر و شاعر داشـته و دارد. 
شـاعران بـا دلـی گرم و سـری پر از شـعر و شـور میآیند 
و مدتـی بعـد در این منجالب آنچنان دچار سـرخوردگی 
میشـوند کـه در ایـن مرحله از سـه راِه پیـِش رو ، ناگذیر 
یکـی را انتخـاب میکنند. یا آهسـته و آهسـته ، کنار می 
رونـد و محـو میشـوند ، یـا می ماننـد و درجـا میزنند و 
سـکوت میکننـد.و یـا در خـارج از زادگاه خودشـان ادامه 
مـی دهنـد که اکنون میتـوان بسـیارانی را نام بـرد که به 
جـرآت میتـوان گفت از نخبه گان کشـور هسـتند. به هر 
روی ، بـا ایـن وضعیـت فعلـی ، بایسـتی هر روز شـاهد 

رکـوِد بیشـتر و بیشـترِ  شـعر جیرفت  و جنـوب ، بود .
و کالم آخر اینکه باید بدانیم اصل با شـعر اسـت و تمام 
مدیران و مسـوالن ، بدون روشـنایی شـمعی که شاعران 
بـا شـعر خـود مـی افروزنـد  ، مجلـس و انجمنشـان ،  

معنایی  نخواهد داشـت .
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دبیر همایش ناجا و جامعه اسالمی مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم رهبری:

۴۶ درصد مقاالت ارسالی به دبیرخانه پذیرفته شد
طرح های سالمت به کمک قشرهای 

آسیب پذیر آمده است

کرمـان - دبیـر علمی تخصصـی ناجا و جامعه اسـالمی 
مبتنـی بر منظومه فکری مقام معظـم رهبری از پذیرش 
۴6 درصـد مقـاالت ارسـابی بـه دبیرخانـه ایـن همایش 

داد. خبر 
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، سـرگرد وحید عضـدی صبح 
دوشـنبه در همایـش تخصصـی ناجـا و جامعه اسـالمی 
مبتنـی بـر منظومـه فکـری مقـام معظـم رهبـری در 
پنجمیـن روز از هفته ناجا بیان داشـت: براسـاس محور 

از اسـاتید  همایش کارگـروه همایـش تشـکیل شـد و 
مطـرح دانشـگاه باهنر  به سرپرسـتی پروفسـور جالیی، 
دانشـگاه آزاد، دانشـگاه پیام نـور، رئیـس مرکـز علمـی 
کاربـردی نیـروی انتظامـی اسـتان کرمـان و اندیشـکده 
نظم و امنیت اسـتان کرمان مقاالتی به دبیرخانه ارسـال 
شـد.وی بـا اشـاره بـه 5۷ مقالـه ارسـالی بـه دبیرخانـه 
همایـش گفـت: از ایـن تعداد مقالـه وصول شـده تعداد 
25 مقالـه پذیرفتـه شـد کـه ۴6 درصـد تعـداد مقـاالت 

بـوده اسـت و هـدف انتخاب مقـاالت برتر ُبعـد کیفی به 
مقـاالت بـود تـا کمی.

دبیـر علمـی همایش تخصصـی ناجا و جامعه اسـالمی 
مبتنـی بـر منظومـه فکـری مقام معظـم رهبـری گفت: 
تعـداد مقـاالت وصول شـده از 39 نویسـنده بوده اسـت 
کـه 16 نویسـنده مـدرک دکتـری، 13 نویسـنده مـدرک 
کارشناسـی ارشـد و 10 نفـر از آنهـا بـا مدرک کارشناسـی 
بـوده اند.عضـدی یـادآور شـد: از ایـن تعداد مقـاالت، 18 
مقالـه درون سـازمانی و هفت مقاله برون سـازمانی بود 
و ۷2 درصد مقاالت از فرماندهی انتظامی اسـتان کرمان 
ارسـال شـده که این نشـان از ُبعد علمی پلیس و پلیس 

هوشـمند است.
وی گفـت: اولیـن اندیشـکده در کشـور در اسـتان کرمان 
وجـود دارد لذا مفتخر هسـتیم که میزبان 50 اندیشـمند 

در حـوزه نظم و امنیت هسـتیم.
و  ابعـاد  خصـوص  در  مقاله هایـی  همایـش  ایـن  در 
مولفه هـای اقتصادی جامعه اسـالمی در منظومه فکری 
مقـام معظم رهبری بـا تاکید بر اقتصاد مقاومتی، تبیین 
نقـش ناجـا در پیش بینـی و مبـارزه بـا فسـاد اقتصادی 
بـا تکیـه بر منظومـه فکری مقـام معظم رهبـری، نقش 
نیروی انتظامی در امنیت و توسـعه شـهرهای اسالمی- 
ایرانـی بـا تاکیـد بـر دیدگاه های رهبـری، رفتـار حکیمانه 
ناجـا بـا مـردم در جهـت افزایـش اعتمـاد مردم بـه این 
قشـر بـا تاکید بـر رویکردهـای اسـالمی روانشـناختی و 
جامعـه شـناختی و مقاله ای در شـاخص های پلیس در 
تحقـق جامعه اسـالمی بر اسـاس منظومه فکـری مقام 

معظم رهبـری ارائه شـد.

مهـر - اسـتاندار کرمـان گفـت: طـرح های سـالمت 
بـه کمک اقشـار مختلف مردم به ویژه قشـر آسـیب 

پذیر آمده اسـت.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهر بـه نقل از روابـط عمومی 
اسـتانداری کرمـان، محمدجـواد فدائی به مناسـبت 
بیمـه سـالمت  مدیـرکل  دیـدار  در  هفتـه سـالمت 
اسـتان گفـت: تعـداد زیـادی در مراجعـات مردمـی 
اظهـار دارنـد کـه از عهده هزینه های درمانی شـان بر 
نمـی آیند؛ که خوشـبختانه طرح های بیمه سـالمت 

بسـیار بـه آنها کمـک خواهـد کرد.
وی بـا بیـان اینکـه طـرح هـای حـوزه سـالمت بـه 
سـمت عدالـت اجتماعـی اسـت، تصریـح کـرد: بـه 

در  الکترونیـک  دولـت  از  بخشـی  واقعـی  معنـای 
کشـور راه افتـاده و این دولـت الکترونیک به معنای 
واقعـی بـوده و کار مردم به سـرعت انجام می شـود 

و امیدواریـم کـه مـردم ایـن کارهـا را لمـس کننـد.
مدیـرکل بیمـه سـالمت اسـتان کرمـان نیـز در ایـن 
دیـدار گفـت: یـک میلیـون و  850 هـزار نفـر تحـت 
پوشـش بیمه سـالمت هسـتند که بیش از 60 درصد 

جمعیـت را شـامل می شـوند. 
محمـد جعفری بـا بیان اینکـه 85 درصـد درمان در 
روسـتاها در قالب پزشـک خانواده انجام می شـود، 
بـا اشـاره بـه طـرح هـای آتـی بیمـه سـالمت تاکید 
کـرد: ایـن بیمـه اجبـاری خواهد بـود و در سـه گروه 
دهک شـامل رایـگان، نصف قیمـت و پرداخت تمام 
حـق بیمـه تقسـیم بنـدی مـی شـوند و ایـن بخش 
بنـدی بـه گونـه ای اسـت کـه اگـر نیازمنـدان واقعی 
رایـگان  هـم  را  خدمـات  رایـگان گرفتنـد  دفترچـه 
دریافـت مـی کننـد و حتـی حـق ویزیـت هـم نمـی 

پردازند.
مدیـرکل بیمـه سـالمت اسـتان کرمـان بـا اشـاره 
بـه سـامانه ارجـاع نسـخه الکترونیکی اظهـار کرد: 
حـدود سـه هـزارو 500 موسسـه بـا موفقیـت بـه 
سـامانه ارجـاع نسـخه الکترونیکـی متصل شـدند 
و اگـر بـا همیـن رونـد پیـش رویم بـزودی به یک 
مجموعـه هوشـمند تبدیـل خواهیـم شـد و حـدود 
20 درصـد در هزینـه هـای درمانـی صرفـه جویـی 

شـد. خواهد 

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

آگهی مناقصه عمومی
اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان کرمـان در نظر دارد چهار مورد پروژه ، بشـرح ذیل در سـال 1398 را بـه صورت مناقصه عمومی 

یـک مرحلـه ای ، بـا جزئیـات منـدرج در اسـناد مناقصه و بـا بهره گیری از سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت )سـتاد( برگزار نمایـد لذا کلیه 
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مراجعـه و نسـبت به ارائه پیشـنهاد خود اقـدام نمایند.
- کلیـه مراحـل فراینـد مناقصـه از دریافت اسـناد تا ارائه پیشـنهاد و بازگشـایی پاکتهـا از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( 
انجـام خواهد شـد. الزم اسـت مناقصـه گران در صورت عدم عضویـت قبلی مراحل ثبت نام در سـایت مذکور و دریافت گواهـی امضای الکترونیکی 

را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
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ــی خشکســالی و مدیریــت بحــران  رییــس مرکــز مل
ــا پایــان  ــارش در کشــور ت ضمــن پیش بینــی دمــا و ب
پاییــز گفــت: بارش طــی آبان مــاه عمدتا خــوب خواهد 
بــود و بویــژه در نیمــه دوم ایــن مــاه تقویــت می شــود.

احــد وظیفــه در گفــت و گــو با ایســنا افــزود: مهرمــاه از 
نظــر اقلیمــی مــاه چنــدان پربارشــی بــه اســتثنای نــوار 
ــای  ــار بارش ه ــن انتظ ــت بنابرای ــور نیس ــمالی کش ش
قابــل توجــه از نظــر اقلیمــی در مهرمــاه نداریــم. در ایــن 
ــر و  ــارش فراگی ــز ب ــده نی ــه آین ــی دو هفت ــرایط ط ش
سیســتماتیک در کشور نخواهیم داشت و تنها در شمال 
ــتان و  ــدران، گلس ــالن و مازن ــتان های گی ــواحل اس س
ــی  ــان غرب ــتان های آذربایج ــمالی اس ــای ش بخش ه
و آذربایجــان شــرقی بــارش  پیش بینــی می شــود.

ــده )21  ــه آین ــنبه هفت ــا یکش ــت: ت ــه گف وی در ادام
ــالن و  ــواحل گی ــوب در س ــبتا خ ــارش نس ــاه( ب مهرم
مازنــدران انتظــار داریــم. احتمــاال در 15 روز آینــده مــوج 
ــا  ــی عمدت ــود ول ــور می ش ــری وارد کش ــی دیگ بارش
ــد. ــرار می ده ــر ق ــت تاثی ــور را تح ــمالی کش ــوار ش ن

وظیفــه دربــاره بــارش بــاران و رگبــار در روزهــای 
ــر  ــداز ظه ــات در بع ــی اوق ــارش  گاه ــت: ب ــر گف اخی
به صــورت رگبــار و رعــد و بــرق رخ داده و باعــث 
بســیار  محــدوده  در  روان آب هایــی   شــکل گیری 
محــدودی از جنــوب شــرق کشــور یعنــی جنــوب 
سیســتان و بلوچســتان، بخش هایــی از هرمــزگان، 
جنــوب کرمــان و جنــوب شــرق فــارس شــده اســت.

رئیــس مرکــز ملــی خشکســالی و مدیریــت بحــران با 
اشــاره بــه وضعیــت بــارش و دمــا در آبان مــاه اظهارکــرد: 
بــارش طــی آبــان مــاه عمدتــا خــوب اســت و بویــژه در 
نیمــه دوم ایــن مــاه تقویــت می شــود. سیســتم های 
ــد  ــت می کنن ــرق حرک ــه ش ــرب ب ــه از غ ــری ک مهاج
ــی  ــار بازندگ ــن انتظ ــد بنابرای ــوذ می کنن ــور نف ــه کش ب
ــاس  ــر اس ــه ب ــه ای ک ــم به گون ــان داری ــاه آب ــرای م ب
ــور  ــاط کش ــتر نق ــا در بیش ــی تقریب ــای اقلیم مدل ه
بــارش در حــد نرمــال و بــا گرایــش بــه بیــش از حــد 
نرمــال انتظــار مــی رود و دمــا بیــن یــک تــا 1.5 درجــه 
ســانتیگراد بیــش از حــد نرمــال پیش بینــی می شــود.

ــای  ــاس مدل ه ــر اس ــه ب ــان اینک ــا بی ــه ب وی در ادام
ــرای  ــال ب ــمت نرم ــه س ــاه ب ــارش در آذرم ــی ب اقلیم
ــا  ــت: دم ــد، گف ــدا می کن ــش پی ــه ای گرای ــر منطق ه
در آذرمــاه در حــد نرمــال و بیــش از حــد نرمــال 
ــه  ــا 1.5 درج ــک ت ــع ی ــود. در واق ــی می ش پیش بین
بــود. خواهــد  نرمــال  حــد  از  بیــش  ســانتیگراد 

بــه گفتــه رئیــس مرکــز ملــی خشکســالی و مدیریــت 
ــی  ــای اقلیم ــاس مدل ه ــر اس ــتان ب ــران در زمس بح
بارندگــی بــه حــد نرمــال بــا گرایــش بــه کمتــر از حــد 
نرمــال ســوق پیــدا می کنــد بنابرایــن بــارش احتمــاال 
ــرب  ــوب غ ــوص در جن ــتانی به خص ــای زمس در ماه ه
ــای  ــی بخش ه ــتان حت ــتان خوزس ــل اس ــور مث کش
جنوبــی فــارس و احتمــاال جنــوب لرســتان و جنــوب 
ایــالم بــه کمتــر از حــد نرمــال گرایــش می یابــد.

ــه  ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــان در پاس ــه در پای وظیف
ــت،  ــی اس ــل پیش بین ــز قاب ــرای پایی ــالی ب ــا ترس آی
ــود  ــال می ش ــز ترس ــا پایی ــه حتم ــن ک ــرد: ای اظهارک
ــبت  ــالی نس ــال ترس ــا احتم ــت ام ــد نیس ــل تایی قاب
بــه خشکســالی بیشــتر اســت. بیشــتر مدل هــا 
آبــان  بویــژه  پاییــز  در  بارندگــی  نشــان می دهــد 
و آذرمــاه در حــد نرمــال بــا گرایــش بــه بیــش از 
ــال  ــه احتم ــن اینک ــود بنابرای ــد ب ــال خواه ــد نرم ح
باالســت. ضعیــف«  »ترســالی  از  برخــورداری 

رییــس ســازمان دامپزشــکی کشــور گفــت: در 
طــول ســال بیــش از 300 میلیــون ُدز واکســن های 
ــور  ــتراتژیک کش ــای اس ــه بیماری ه ــف علی مختل
ــب  ــب برفکــی، ت ــل بیماری هــای ســیاه زخم، ت مث
مالــت و هــاری اســتفاده می شــود.مرحله دوم 
طــرح ملــی هماهنــگ و سراســری واکسیناســیون 
در  برفکــی  تــب  بیمــاری  کنتــرل  بــرای  دام 
ــا حضــور رئیــس  ــاد ب ــاد عنبرآب روســتای خاتون آب
ســازمان دامپزشــکی کشــور و مســئوالن اســتانی 
آغــاز شــد.طرح ملــی هماهنــگ سراســری و 
ــورآغاز  ــروز در کل کش ــی ام ــب برفک ــان ت همزم
شــد و در ایــن طــرح دام هــای ســبک و ســنگین 
بیــن  ومشــترک  دامــی  بیماری هــای  علیــه 
دامپزشــکی  ســازمان  توســط  دام  و  انســان 
تولیدکننــدگان  بــه  در جهــت کمــک مســتقیم 
بیــان  رفیعی پــور  می شــوند.علیرضا  واکســینه 
ــون  ــش از 300 میلی ــال بی ــول س ــت: در ط داش
بیماری هــای  علیــه  مختلــف  واکســن های  ُدز 
بیماری هــای  مثــل  کشــور  اســتراتژیک 
ســیاه زخم، تــب برفکــی، تــب مالــت، هــاری 
در  طــرح  ایــن  می شــود.در  اســتفاده  وغیــره 
اســتان کرمــان بیــش از 2 میلیــون رأس دام 
علیــه  ســنگین  دام  رأس  هــزار   200 و  ســبک 
ــد. ــد ش ــینه خواهن ــی واکس ــب برفک ــاری ت بیم

تقویت بارش ها در 
کشور در نیمه دوم آبان 

اختصاص نیرو 
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افراد در آستانه اربعین 
مراقب کالهبرداران تلفنی باشند

خانه های 25ساله 
مشمول وام اوراق شدند 

150 میلیون دام در کشور 
علیه تب برفکی واکسینه می شود

 بــه گفتــه فرمانــده انتظامــی 
مــردم  جیرفــت  شهرســتان 
مراقــب کالهبرداری هــای تلفنــی 
بویــژه در شــرایط فعلــی بــا وعــده 
ــدی از  ــی و بهره من ــدن در قرعه کش ــده ش برن
کمک هزینــه ســفر بــه کربــال و نجــف باشــند و 
ــوند.  ــار نش ــرداران گرفت ــد در دام کالهب ــه کنن توج
فرمانــده انتظامی شهرســتان جیرفــت در گفت 
و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود: ایــن روزهــا بــا 
نزدیــک شــدن بــه ایــام اربعین حســینی )ع(، 
در یکــی از انــواع کالهبرداری هــای تلفنــی، 
ــا عنــوان اینکــه  شــاهد تمــاس کالهبــرداران ب
ــراه اول  ــور هم ــب اپرات ــترک منتخ ــما مش ش
یــا دیگــر اپراتورهــا شــده ایــد و ایــن انتخــاب 
ــکایت  ــود ش ــابی و نب ــل خوش حس ــه دلی ب
از خــط شــما اســت، هستیم.ســرهنگ رضــا 

محمدرضایــی افــزود: در ایــن نوع کالهبــرداری 
گفتــه مــی شــود کــه جایــزه ایــن قرعه کشــی، 
ــج  ــادل پن ــف )مع ــال و نج ــی کرب ــفر زیارت س
میلیــون تومــان( همــراه 2 میلیــون تومــان بن 
ــت و  ــی اس ــگاه های ایران ــد کاال از فروش خری
حتــی اگــر جایــزه را نخواهید، 10 مــاه مکالمه و 
اینترنــت رایــگان بــه شــما تعلــق می گیــرد.وی 
ادامــه داد: زمانــی کــه شــخص مــورد نظــر بــه 
ــد  ــد، می گوین ــز می رس ــت جوای ــوه پرداخ نح
از آنجایــی کــه رئیــس بانــک مرکــزی اظهــار 
کــرده شــماره حســاب و شــماره کارت خــود را 
بــه صــورت تلفنــی اعــالم نکنیــد و قانــون هــم 
اجــازه ایــن کار را بــه مــا نمی دهــد، ســه بانکــی 
کــه در آن هــا حســاب داریــد را نــام ببریــد تــا 
مبلــغ هفــت میلیــون تومــان بــه صــورت ســه 

قســط بــه حســاب شــما واریــز شــود.

ـــک مســـکن  ـــام مســـوول بان مق
از پرداخـــت تســـهیالت اوراق 
ــای  ــه واحدهـ ــدم بـ ــق تقـ حـ
ـــر داد.  ـــاله خب ـــکونی 25 س مس
پـــس از رشـــد بیـــش از 100 درصـــدی قیمـــت 
ـــرای  ـــر، تقاضـــا ب مســـکن طـــی یکســـال اخی
ـــه و  ـــش یافت ـــدت کاه ـــه ش ـــکن ب اوراق مس
ـــرگ اوراق  ـــر ب ـــت ه ـــزان قیم ـــن می ـــه همی ب
بـــه زیـــر ۴0 هـــزار تومـــان ســـقوط کـــرده 
ـــرد:  ـــار ک ـــرادی اظه ـــن م ـــت.محمد حس اس
ســـقف انفـــرادی تســـهیالت اوراق مســـکن 
ـــز  ـــان، مراک ـــون توم ـــران 60 میلی ـــهر ته در ش
اســـتان ها و شـــهر های بیـــش از 200 هـــزار 
ــهر ها  ــایر شـ ــان، سـ ــون تومـ ــر 50 میلیـ نفـ
۴0میلیـــون تومـــان، ســـقف زوجیـــن نیـــز 
ـــز  ـــان، مراک ـــون توم ـــران 100 میلی ـــهر ته در ش

 200 از  بیـــش  شـــهر های  و  اســـتان ها 
ــایر  ــان و سـ ــون تومـ ــر 80 میلیـ ــزار نفـ هـ
شـــهر ها 60میلیـــون تومـــان اســـت.وی 
ـــن اوراق تســـهیالت  ـــادآور شـــد: پیـــش از ای ی
مســـکن بـــه خانه هایـــی بـــا عمـــر کمتـــر 
ــی  ــه طـ ــت کـ ــق می گرفـ ــال تعلـ از 20سـ
بخشـــنامه جدیـــد و در جهـــت آســـان تر 
ــردن  ــه دار کـ ــرای خانـ ــرایط بـ ــدن شـ شـ
ـــال  ـــه 25 س ـــان ب ـــن زم ـــه ای ـــار جامع اقش
ــرد:   ــان کـ ــت.وی بیـ ــه اسـ ــش یافتـ افزایـ
واحدهـــای مســـکونی بـــا عمـــر 30 ســـال 
نیـــز در شـــهر تهـــران ۴5 میلیـــون تومـــان، 
مراکـــز اســـتان ها و شـــهر های بیـــش از 
200هـــزار نفـــر ۴0 میلیـــون تومـــان، ســـایر 
شـــهر ها 35 میلیـــون تومـــان می تواننـــد از 

اوراق تســـهیالت اســـتفاده کننـــد.

ســازمان  رییــس  گفتــه  بــه 
دامپزشــکی کشــور 80میلیون دام 
ســبک و ۷0میلیــون دام ســنگین 
ــب  ــاری ت ــه بیم ــر علی ــور ب کش

برفکــی واکسیناســیون می شــوند. 
رییس ســازمان دامپزشــکی کشــور در حاشــیه 
بازدیــد از روســتای خاتــون آبــاد عنبرآبــاد 
ــی هماهنــگ و  ــه دوم طــرح مل گفــت: مرحل
ــرل  ــرای کنت ــیون دام ب ــری واکسیناس سراس
بیمــاری تــب برفکــی آغاز شــده اســت.علیرضا 
رفیعــی پــور افــزود: ایــن طــرح امــروز بصــورت 
ــور  ــکی کش ــان در 32 اداره کل دامپزش همزم
ــه آســیا، اقیانوســیه  آغــاز شــد. دبیرکل منطق
و خــاور دور ســازمان جهانــی بهداشــت دام 
)OEE(هــدف از اجــرای طــرح واکسیناســیون 
علیــه تــب برفکــی را کمــک بــه تولیــد کنندگان 

دام برشــمرد.وی از آغــاز طــرح واکسیناســیون 
علیــه تــب برفکــی در اســتان کرمــان خبــر داد 
ــون  ــش از 2میلی ــتان بی ــن اس ــت: در ای و گف
ــه  ــر علی دام ســبک و 200هــزار دام ســنگین ب
ــوند. ــینه می ش ــی واکس ــب برفک ــاری ت بیم

رفیعــی پور اظهار داشــت: ســازمان دامپزشــکی 
در طــول ســال بیــش از 300میلیون ُدزواکســن 
ــای  ــاری ه ــه بیم ــر علی ــف رو ب ــای مختل ه
اســتراتژیک کشــور مثــل بیمــاری هــای ســیاه 
زخــم، تــب برفکــی، تــب مالــت، هــاری وغیــره 

اســتفاده مــی کنــد.
وی بــه کمبــود نیــرو و خــودرو در دامپزشــکی 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــان اش ــتان کرم ــوب اس جن
ــژه  ــه بوی ــر توســعه یافت ــای کمت در اســتان ه
ــوب اســتان کرمــان ســهمیه بیشــتری در  جن

ایــن زمینه هــا برنامه ریــزی می شــود.

قدیمـــی  شـــاعران  از  حســـین کـــرد 
»کاغذوطـــن« گفـــت:  بـــه  جیرفـــت 
»حـــدود چهـــارده ســـال می شـــود کـــه 
ـــوان رییـــس  ـــه عن ـــر از دوســـتان ب ســـه نف
ـــعر  ـــن ش ـــره انجم ـــأت مدی ـــای هی و اعض
ــده اند در  ــاب شـ ــتان انتخـ ــوب اسـ جنـ
حالـــی کـــه قـــرار بـــود ایـــن افـــراد بـــه 
شـــکل موقـــت در ایـــن پســـت حضـــور 
داشـــته باشـــند.« وی افـــزود: »از بیـــن 
ایـــن ســـه نفـــر فقـــط آقـــای علیجـــان 
ســـلیمانی فعـــال هســـتند کـــه ایشـــان 
ـــام کاری  ـــه انج ـــادر ب ـــی ق ـــه تنهای ـــم ب ه
ـــی  ـــأله ناراض ـــن مس ـــعرا از ای ـــتند. ش نیس
ـــن  ـــا انجم ـــده ت ـــث ش ـــرا باع ـــتند زی هس
ـــی خاصـــی نداشـــته باشـــد.  ـــق و پویای رون
ـــر  ـــی ب ـــد و نظارت ـــی بگذارن ـــد انتخابات بای
کار انجمـــن نیـــز باشـــد اســـتعدادها 
ــا داده  ــم بهـ ــا هـ ــه جوان هـ کشـــف و بـ
شـــود.« علیجـــان ســـلیمانی رییـــس 
ـــخ  ـــتان در پاس ـــوب اس ـــعر جن ـــن ش انجم
ـــه از  ـــعرای منطق ـــی از ش ـــه برخ ـــه اینک ب
عملکـــرد ایـــن انجمـــن ناراضـــی  و آن را 
غیـــر پویـــا می داننـــد بـــه »کاغذوطـــن« 
گفـــت: »دفتـــر و حســـاب و کتابـــی داریـــم 
کـــه دوســـتان می تواننـــد مراجعـــه و 
ــی  ــد خروجـ ــد  ببیننـ ــی کننـ آن را بررسـ
انجمـــن مـــا چیســـت.« وی افـــزود: 

»مـــا انجمـــن نمونـــه اســـتان هســـتیم 
ــاد،  ــات زیـ ــزاری جلسـ ــل برگـ ــه دلیـ بـ
ـــعرا را  ـــم و ش ـــی داری ـــای آموزش کالس ه
ــم  ــاور می بریـ ــتان های مجـ ــه شهرسـ بـ
همیشـــه  دیگـــر  شهرســـتان های  بـــا 
انجمـــن جنـــوب  و  نشســـت داریـــم 
ــت  ــی شهرستان هاسـ ــه تمامـ ــق بـ متعلـ
ــتان  ــک شهرسـ ــه یـ ــق بـ ــط متعلـ و فقـ
خـــاص نیســـت. ســـه شـــهر در منطقـــه 
انجمن هایشـــان خیلـــی  داریـــم کـــه 
فعـــال هســـتند »جیرفـــت، عنبرآبـــاد 
و رودبارجنـــوب«، انجمـــن شهرســـتان 
منوجـــان هـــم بـــه دلیـــل نداشـــتن 
ـــاب  ـــن فاری ـــت، انجم ـــال نیس ـــاعر فع ش
ــه  ــز بـ ــاب نیـ ــت فاریـ ــوب اسـ ــم خـ هـ
حدنصـــاب شـــاعری نـــدارد و کهنـــوج 
ــه  ــان را ادامـ ــابق کارشـ ــد سـ ــم ماننـ هـ
پیگیـــری  هـــم  مـــا  کار  می دهنـــد. 
مشـــکالت و درخواســـت های شـــاعران 
اســـت بایـــد ایـــن عزیـــزان درخواســـت 
ـــم،  ـــال کنی ـــا آن را دنب ـــد ت ـــود را بگوین خ
ـــه درخواســـت خـــودش را  ـــر شـــاعری ک ه
ـــاد  ـــق اداره کل ارش ـــته و از طری ـــًا نوش کتب
بـــه انجمـــن جنـــوب ارجـــاع داده شـــده 
ـــلیمانی  ـــم.« س ـــال کردی ـــکلش را دنب مش
ــع  ــان توقـ ــی آقایـ ــرد: »برخـ ــه کـ اضافـ
ــال  ــان  اعمـ ــرات شخصی شـ ــد نظـ دارنـ

شـــود و اگـــر ایـــن اتفـــاق نمی افتـــد 
ربطـــی بـــه انجمـــن نـــدارد همیشـــه 
تعـــدادی راضـــی و تعـــدادی هـــم ناراضـــی 
انجمـــن شـــعر  هســـتند. مســـووالن 
جنـــوب از حقـــوق و مزایایـــی برخـــوردار 
ــه  ــزم بـ ــا را ملـ ــن آنهـ ــه مـ ــتند کـ نیسـ
ــت  ــاعت هشـ ــا سـ ــم صبح هـ ــن کنـ ایـ
بـــه دفتـــر آمـــده و پاســـخگوی عزیـــزان 
باشـــند.« وی تصریـــح کـــرد: »ایـــن 
انجمـــن هیـــچ بودجـــه ای تاکنـــون از 
اداره کل دریافـــت نکـــرده، در زمـــان آقـــای 
ــابق   ــرکل سـ ــینی مدیـ ــیداحمد حسـ سـ
ـــعر  ـــب ش ـــه ش ـــود ک ـــی ب ـــای کم بودجه ه
برگـــزار می کردیـــم اکنـــون هـــم تقاضـــا 
ــزار  ــعری را برگـ ــب شـ ــم و شـ می دهیـ
ـــم،  ـــطه را داری ـــش واس ـــا نق ـــم، م می کنی
ــم و  ــا می دهیـ ــم تقاضـ ــون هـ اآلن اکنـ
شـــب شـــعری را برگـــزار می کنیـــم، مـــا 
ـــخ  ـــم، االن در تاری ـــطه را داری ـــش واس نق
تولـــد دوســـتان شـــاعر جشـــن تولـــدی 
را برگـــزار می کنیـــم کـــه آن هـــم بـــا 
هزینـــه شـــخصی برگـــزار کـــرده ام.« وی 
ـــد  ـــه اینکـــه اگـــر بودجـــه نداری در پاســـخ ب
ــت:  ــد گفـ ــه دار  داریـ ــرا خزانـ ــس چـ پـ
می گیـــرد  شـــکل  انجمنـــی  »وقتـــی 
بایـــد خزانـــه دار هـــم داشـــته باشـــد تـــا 
اگـــر بودجـــه ای تخصیـــص یافـــت را 
ـــن  ـــون ای ـــه تاکن ـــد البت ـــل وی دهن تحوی
اتفـــاق رخ نـــداده و مـــا بنـــا بـــه حـــس 
و حـــال خودمـــان کمـــک می کنیـــم 
تـــا شـــاعران کارشـــان بهتـــر شـــود، مـــا 
ـــی  ـــم حت ـــی نداری ـــوق و مزایای ـــچ حق هی
بیمـــه هـــم نیســـتیم، اتاقـــی هـــم بـــه 

ــم.  ــوب نداریـ ــعر جنـ ــر شـ ــوان دفتـ عنـ
ـــس  ـــن ریی ـــه م ـــالی ک ـــد س ـــن چن در ای
انجمـــن بـــودم حتـــی هـــزار تومـــان 
هـــم حقـــوق نگرفتـــه ام و اگـــر اردویـــی 
می بریـــم از البـــی خـــودم اســـتفاده 
ـــی  ـــتش خال ـــم دس ـــرکل ه ـــم مدی می کن
فشـــار  او  بـــه  نمی توانیـــم  و  اســـت 
بـــا  تفاهم نامـــه ای  البتـــه  بیاوریـــم. 
ـــه ای  ـــر بودج ـــم اگ ـــا کردی ـــتاندار امض اس
فرهنگـــی  شـــود کار  داده  اختصـــاص 
در جنـــوب کلیـــد می خـــورد  خوبـــی 
و مـــا هـــم اگـــر بتوانیـــم کارهـــای 
در  وی  می دهیـــم.«  انجـــام  خوبـــی 
ــس  ــن رییـ ــات تعییـ ــوص انتخابـ خصـ
مدیـــره  هیـــأت  اعضـــای  و  انجمـــن 
انجمـــن  رییـــس  »انتخـــاب  گفـــت: 
شـــعر جنـــوب زیـــر نظـــر مدیـــرکل 

انتخـــاب کردنـــد  را  بنـــده  و  اســـت 
روســـای  و  اســـت  انتصابـــی  چـــون 
ــود  ــر خـ ــا نظـ ــوب  بـ ــای جنـ انجمن هـ
ــون  ــوند.« اکنـ ــن می شـ ــرکل تعییـ مدیـ
انجمـــن صاحـــب رییـــس اســـت کارش 
ـــش  ـــان انتخابات ـــد و زم ـــام می ده را انج
هـــم هنـــوز فـــرا نرســـیده و قبـــال هـــم 
ـــاب  ـــس انتخ ـــات ریی ـــورت انتخاب ـــه ص ب
انتخابـــات  برگـــزاری  اســـت.  شـــده 
ــره  ــأت مدیـ ــای هیـ ــه اعضـ ــتگی بـ بسـ
مدیـــره  هیـــأت  و  دارد  انجمن هـــا 
انجمـــن شـــعر جنـــوب اعـــالم کرده انـــد 
ــه فعـــال بـــه همیـــن شـــکل پیـــش  کـ
برونـــد .«اســـحاقی تصریـــح کـــرد:» 
انتصابـــی بـــودن رییـــس در اختیـــار 
بـــر  مـــن  نظـــر  و  اســـت  مدیـــرکل 

ــت .« ــات اسـ ــزاری انتخابـ برگـ

نيــروي كار  آمارگيــري  طــرح  نتايــج   
شــد.  منتشــر   ١٣٩٨ ســال  درتابســتان 
ــاله و  ــراد ١٥ س ــكاري اف ــرخ بي ــي ن بررس
ــد  ــه ١٠,٥ درص ــد ك ــان مي ده ــر نش بيش ت
بيــكار(،  و  )شــاغل  فعــال  جمعيــت  از 
بيــكار بوده انــد. بررســي رونــد تغييــرات 
نــرخ بيــكاري حاكــي از آن اســت كــه 
ــه فصــل مشــابه  ــن شــاخص، نســبت ب اي
در ســال ١٣٩٧، ١,٨ درصــد كاهــش یافتــه 

ــت. اس
 ٤٤,٩ ميــزان  بــه   ،١٣٩٨ تابســتان  در 
درصــد جمعيــت ١٥ ســاله و بيش تــر از 
ــي در  ــد، يعن ــال بوده ان ــادي فع ــر اقتص نظ
گــروه شــاغالن يــا بيــكاران قــرار گرفته انــد. 
بررســي تغييــرات نــرخ مشــاركت اقتصادي 
حاكــي از آن اســت كــه ايــن نــرخ نســبت 
بــه فصــل مشــابه در ســال قبــل )تابســتان 

انجمن شعر جنوب بدون 
تاریخ انقضا
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 بـــه گفتـــه مســـووالن بـــی نظمـــی و کنســـلی های 
ـــا  ـــن روزه ـــران ای ـــه ته ـــت ب ـــروازی جیرف ـــط پ ـــداوم خ م
ســـبب بـــی اعتمـــاد شـــدن مســـافران جنـــوب کرمـــان 
شـــده و مـــردم ایـــن منطقـــه بناچـــار فـــرودگاه کرمـــان 
ــد. ــح می دهنـ ــت ترجیـ ــر جیرفـ ــاس را بـ ــا بندرعبـ و یـ

ـــال 1393  ـــهریورماه س ـــم ش ـــت پنج ـــرودگاه جیرف ـــا: ف ایرن
ــت  ــتاندار وقـ ــور و اسـ ــر کشـ ــور وزیـ ــا حضـ ــی بـ در حالـ
ـــت  ـــان هف ـــاح، مردم ـــن افتت ـــش از ای ـــه پی ـــد ک ـــاح ش افتت
شهرســـتان جنوبـــی اســـتان کرمـــان بـــا جمعیـــت یـــک 
ـــا  ـــا هواپیم ـــافرت ب ـــرای مس ـــد ب ـــور بودن ـــر مجب ـــون نف میلی
ــه  ــن منطقـ ــری از آخریـ ــا ۷00 کلیومتـ ــافت 350 تـ مسـ
ــذا  ــد لـ ــتان طـــی کننـ ــز اسـ ــا مرکـ ــان را تـ ــوب کرمـ جنـ
راه انـــدازی پـــرواز بـــه یکـــی از مطالبـــات مهـــم و آرزوی 
ـــا روی کار  ـــه ب ـــود ک ـــده ب ـــل ش ـــه تبدی ـــن منطق ـــردم ای م
آمـــدن دولـــت تدبیـــر و امیـــد ایـــن مهـــم محقـــق شـــد.

فـــرودگاه جیرفـــت از نخســـتین پـــرواز آزمایشـــی در نوزدهـــم 
ــان  ــداوم میزبـ ــور مـ ــه طـ ــون بـ ــال 1393 تاکنـ ــر سـ تیـ
شـــرکت هواپیمایـــی ماهـــان بـــود کـــه ایـــن شـــرکت در آغـــاز 
ـــه  ـــداوم ب ـــور م ـــه بط ـــرواز را در هفت ـــه پ ـــود س ـــت خ فعالی
ـــه  ـــرواز ب ـــداد پ ـــن تع ـــم ای ـــم ک ـــی داد و ک ـــام م ـــران انج ته
ـــه کنســـلی کامـــل پروازهـــا  ـــون ب ـــرواز و هـــم اکن ـــک پ 2 و ی
ختـــم شـــده اســـت کـــه ایـــن مســـاله ســـبب بـــی اعتمـــادی 
مســـافران جنـــوب کرمانـــی شـــده و بـــه اجبـــار بیشـــتر 
ـــان  ـــرودگاه کرم ـــرواز ف ـــق پ ـــه از طری ـــن منطق ـــافران ای مس
ـــور  ـــیر مجب ـــن مس ـــد و در ای ـــفر میکنن ـــود س ـــد خ ـــه مقص ب

ـــه  ـــی ب ـــاد از شهرســـتان هـــای جنوب ـــه تحمـــل مســـافت زی ب
ـــاد  ـــبب ایج ـــاله س ـــن مس ـــه ای ـــتند ک ـــتان هس ـــز اس مرک
نارضایتـــی بیشـــتر مـــردم ایـــن منطقـــه شـــده اســـت.

طرح سوال از وزیر راه و شهرسازی توسط 
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس 

شورای اسالمی
مجلـــس  در  عنبرآبـــاد  و  جیرفـــت  مـــردم  نماینـــده 
شـــورای اســـالمی از طـــرح ســـوال بـــه وزیـــر راه و 
ــم  ــل مهـ ــی از دالیـ ــت: یکـ ــر داد و گفـ ــازی خبـ شهرسـ

ـــت  ـــی جمعی ـــرواز و نارضایت ـــلی پ ـــوال کنس ـــرح س ـــن ط ای
ــت. ــوده اسـ ــان بـ ــوب کرمـ ــری جنـ ــون نفـ ــک میلیـ یـ

یحیـــی کمالـــی پـــور افـــزود: وزیـــر راه و شهرســـازی در 
ــوال  ــرح سـ ــه طـ ــخگویی بـ ــرای پاسـ ــاری بـ ــه جـ هفتـ

ـــه کنســـلی پروازهـــای  ـــاد در زمین ـــده جیرفـــت و عنبرآب نماین
ـــس شـــورای اســـالمی  ـــران مجل ـــه کمســـیون عم ـــت ب جیرف
ــد. ــردم باشـ ــات مـ ــخگویی مطالبـ ــا پاسـ ــد تـ ــی آیـ مـ

ـــاد کـــرد و  وی از کنســـلی پروازهـــای فـــرودگاه جیرفـــت انتق
ـــا رایزنـــی  گفـــت: ایـــن کنســـلی هـــای مـــداوم ســـبب شـــد ت
بـــا یـــک شـــرکت هواپیمایـــی کلیـــد زده شـــود و هـــم اکنـــون 
ـــدواری  ـــار امی ـــور اظه ـــی پ ـــری هســـتیم. کمال در حـــال پیگی
ـــی  ـــرکت هواپیمای ـــک ش ـــور ی ـــاهد حض ـــزودی ش ـــرد، ب ک
جدیـــد بـــرای پروازهـــای جیرفـــت بـــه تهـــران باشـــیم.

نبود هواپیما سبب نامنظمی 
پروازها شده است

فـــرودگاه  در  ماهـــان  هواپیمایـــی  نماینـــده شـــرکت 
ـــا  ـــی پروازه ـــبب نامنظم ـــا س ـــود هواپیم ـــت: نب ـــت گف جیرف
ــود را  ــالش خـ ــام تـ ــرکت تمـ ــن شـ ــت و ایـ ــده اسـ شـ
ــد. ــی دهـ ــام مـ ــا انجـ ــم پروازهـ ــراری منظـ ــرای برقـ بـ

ــور  ــه کشـ ــای ظالمانـ ــم هـ ــه تحریـ ــی بـ ــد گیالنـ حمیـ
آمریـــکا اشـــاره کـــرد و افـــزود: تحریـــم هـــا ســـبب 
ـــذا  ـــود ل ـــن نش ـــا تامی ـــات هواپیم ـــی قطع ـــا بعض ـــده ت ش
بـــا توجـــه بـــه نقـــص فنـــی بعضـــی هواپیماهـــا شـــاهد 
ـــا هســـتیم. ـــی پروازه ـــه نامنظم ـــا و در نتیج ـــود هواپیم کمب

برنامه زمستانی شرکت هواپیمایی ماهان
برنامـــه  از  همچنیـــن  جیرفـــت  فـــرودگاه  مدیـــر 
زمســـتانی شـــرکت هواپیمایـــی ماهـــان خبـــر داد و 
گفـــت: ایـــن برنامـــه از پنجـــم آبـــان مـــاه ســـال 
مـــی شـــود. اجـــرا  فـــرودگاه جیرفـــت  در  جـــاری 

ســـه  برنامـــه  ایـــن  در  افـــزود:  رئیســـی  حامـــد 
شـــنبه،  ســـه  یکشـــنبه،  روزهـــای  در  پـــرواز 
لـــذا  اســـت  شـــده  برنامه ریـــزی  پنجشـــنبه 
انجـــام شـــوند. ایـــن پروازهـــا منظـــم  امیدواریـــم 

طـــور  بـــه  یکشـــنبه  روز  پـــرواز  داد:  ادامـــه  وی 
مســـتقیم تهـــران – جیرفـــت و جیرفـــت – تهـــران 
بـــوده و روزهـــای ســـه شـــنبه و پنجشـــنبه شـــامل 
اســـت. بـــوده  ایرانشـــهر   – جیرفـــت   – تهـــران 

نامنظمی پروازهای فرودگاه جیرفت سبب 
تغییر فرودگاه شد

پروازهـــای  نامنظمـــی  منوجـــان گفـــت:  فرمانـــدار 
ـــا مســـافران منوجـــان  ـــرودگاه جیرفـــت ســـبب شـــده ت ف

ـــد. ـــران ســـفر کنن ـــه ته ـــاس ب ـــرودگاه بندرعب ـــق ف از طری
ـــای  ـــدن پروازه ـــم ش ـــتار منظ ـــودی خواس ـــد محم محم
ــداوم  ــلی مـ ــزود: کنسـ ــد و افـ ــرودگاه جیرفـــت شـ فـ
ـــت. ـــه اس ـــن منطق ـــردم ای ـــی م ـــبب نارضایت ـــا س پروازه

وی اظهـــار داشـــت: فـــرودگاه هـــا از بـــا ارزش تریـــن 

ــوب  ــرفته محسـ ــع پیشـ ــای جوامـ ــاخت هـ ــر سـ زیـ
ــیل  ــورداری از پتانسـ ــل برخـ ــه دلیـ ــوند و بـ ــی شـ مـ
و  منطقـــه  اقتصـــادی  رشـــد  در  مختلـــف  هـــای 
ــی  ــش مهمـ ــدار نقـ ــعه پایـ ــاد توسـ ــه ایجـ ــک بـ کمـ
اهمیـــت  و  ارزش  داد:  ادامـــه  محمـــودی  دارنـــد. 

بی نظمی پروازهای فرودگاه جیرفت موجب سلب اعتماد مسافران شد

بی نظمی آزاردهنده پروازهای فرودگاه جیرفت

فرودگاه جیرفت از نخسـتین پرواز آزمایشـی در نوزدهم تیر سـال 1393 تاکنون به طور مداوم میزبان شـرکت 
هواپیمایـی ماهـان بـود که این شـرکت در آغاز فعالیت خود سـه پـرواز را در هفته بطور مداوم بـه تهران انجام 
مـی داد و کـم کـم ایـن تعداد پرواز به 2 و یک پرواز و هم اکنون به کنسـلی کامل پروازها ختم شـده اسـت که 
این مسـاله سـبب بی اعتمادی مسـافران جنوب کرمانی شـده و به اجبار بیشـتر مسـافران این منطقه از طریق 
پـرواز فـرودگاه کرمان به مقصد خود سـفر میکنند و در این مسـیر مجبور به تحمل مسـافت زیاد از شهرسـتان 
های جنوبی به مرکز اسـتان هسـتند که این مسـاله سبب ایجاد نارضایتی بیشـتر مردم این منطقه شده است.

برنامـه  از  مدیـر فـرودگاه جیرفـت همچنیـن 
زمسـتانی شـرکت هواپیمایـی ماهان خبـر داد 
و گفـت: ایـن برنامـه از پنجـم آبـان مـاه سـال 
جـاری در فـرودگاه جیرفـت اجـرا مـی شـود. 
حامـد رئیسـی افـزود: در ایـن برنامه سـه پرواز 
در روزهای یکشـنبه، سـه شنبه، پنجشنبه برنامه 
ریزی شـده اسـت لـذا امیدواریـم ایـن پروازها 
منظـم انجـام شـوند.وی ادامـه داد: پـرواز روز 
یکشـنبه بـه طـور مسـتقیم تهـران – جیرفت و 
جیرفـت – تهـران بـوده و روزهای سـه شـنبه و 
پنجشـنبه شـامل تهـران – جیرفت – ایرانشـهر 

اسـت. بوده 

گزارش
ایرنا

یل
هل

س: 
عک
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روزنامه های دیروز

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه پـالک 588فرعـی از 1- اصلـی بمسـاحت 
۴2۷مترمربـع واقـع در بخش3۴کرمـان و آدرس :واقـع دراراضـی محمـد 
حاتمـی  محمـد  آقـای  تقاضـای  مـورد  جبالبارزجیرفـت  مسـکون  آبـاد 
گـروه بـا سـتناد رای هیـات محتـرم حـل اختـالف ثبـت جیرفـت بشـما

ره986031901۴0001052-98/03/11 درمالکیـت نامبـرده قرارگرفته وآگهـی موضوع ماده 3قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و مـاده13- آیین نامه 
قانـون ثبـت منتشـر ودر موعد مقرر مـورد واخواهی قـرار نگرفته ونیـاز به تحدید حـدود دارد لذا 
حسـب درخواسـت مورخه 1008۷-98/0۷/02مالک بدینوسـیله آگهی تحدید حدود آن با ستناد 
تبصره ماده 13قانون مزبورمنتشـر و عملیات تحدید ی آن از سـاعت 8صبح روزیکشـنبه مورخ 
98/08/19شـروع وبعمـل خواهـد آمـد لذا به مالک یـا مالکین امالک مجاور رقبـه مزبور اخطار 
میگـردد کـه در موعـد مقـرر در این اعـالن به محل وقوع ملـک حاضر و در صـورت عدم مراجعه 
مجاوریـن عملیـات تحدیـد ی بـا معرفـی مالک انجـام و چنانچه کسـی از مجاورین بـر حدود 
وحقـوق ارتفاقـی آن اعتـراض داشـته باشـد بر طبق مـاده 20قانون ثبـت و مـاده 86- اصالحی 
پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبا ظـرف مـدت 30روز به ایـن اداره 
اعـالم ودادخواسـت بـه مراجع ذیصـالح قضائی تقدیـم و گواهی دادخواسـت به ایـن اداره ارائه 
نمایـد وپـس از گذشـت مهلـت یاد شـده هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهد بـود./. م الـف:339
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

مکاتبات قضائی-قلعه گنج 
بدینوسـیله اعـالم می نمایـد به موجـب درخواسـت خواهان مهر 
دل خاکـی نهـاد فرزنـد ابراهیـم بـه طرفیـت خوانـد گان 1- خانم 
ببربیـان فرزنـد ابراهیـم 2-راهی ببربیـان فرزند ابراهیـم 3-مراد 
ببربیـان فرزند ابراهیـم ۴-زهره ببربیان فرزنـد ابراهیم 5-بی بی 
ببربیـان فرزنـد شـه گل به خواسـته تقاضـای تحریر ترکـه مرحوم ابراهیـم ببربیان 
قـرار تحریـر ترکـه بـه شـماره 98099۷3888100۴۷8بـه مـورخ 1398/0۷/13در 
شـعبه اول شـورای حـل اختـالف شهرسـتان قلعـه گنـج صادر ووقـت اجـرای قرار 
1398/08/20سـاعت 9الـی 9:30تعییـن گردیـده لـذا از ورثـه یا نماینـده قانونی آنها 
،بسـتانکاران ومدیونیـن بـه متوفی وکسـان دیگری که حقـی برترکه متوفـی دارند 
دعـوت مـی شـود در موعـد مذکـور در محـل ایـن شـورا واقـع در شهرسـتان قلعـه 
گنج با آدرس خیابان شـهید انیس دادگسـتری شهرسـتان قلعه گنج طبقه فوقانی 

دادگسـتری حاضـر شـوند عـدم حضـور مدعوین مانـع اجرای قـرار نخواهـد بود .
مهرو امضا مسول دفتر شورا حل اختالف مرکزی شهرستان قلعه گنج –خدیجه پیروزی

آگهی حصر وراثت- منوجان  
خواهـان رونوشـت حصـر وراثت مهین چهر آزاد فرزند حیدر به شـرح دادخواسـت 
تقدیمـی ثبـت شـده بـه کالسـه 9809983891100331از ایـن شـورا درخواسـت 
گواهـی حصـر وراثـت نمـوده وچنیـن توضیـح داده کـه شـادروان حیـدر چهـر آزاد 
فرزنـد کاظـم در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود حیات گفتـه وورثه حیـن الفوت ان 

منحصـر اسـت ه به :
1-حمید چهر آزاد فرزند حیدر ش ملی 3160۴۷53۴۴ت ت 1361/0۷/01

2-نبی اله چهر آزاد فرزند حیدر ش ملی3160۴۷5336وت ت 1358/06/01
3-ذبیح هللا چهر آزاد فرزند حیدر ش ملی3161253612وت ت 136۴/0۷/01
۴-شمسی چهر آزاد فرزند حیدر ش ملی316051۷829وت ت 1355/09/01
5-پروانه چهر آزاد فرزند حیدر ش ملی315026۷8۴6و ت ت 13۷1/10/25

6-نسرین چهر آزاد فرزند حیدر ش ملی3161161۴61و ت ت 1366/08/01
۷-سمانه چهر آزاد فرزند حیدر ش ملی3150۴2۷851و ت ت 13۷۴/06/15

8-مهین چهر آزاد فرزند حیدر ش ملی316051۷810و ت ت 1353/0۷/05
9-مهنـاز چهـر آزاد فرزنـد حیـدر ش ملـی31612۴۴۷02و ت ت 1363/06/20-10- پرویـن چهر آزاد 

فرزنـد حیـدر ش ملـی31502098۷0و ت ت 13۷0/0۴/13)فرزنـدان متوفی (
11-فاطمه دادخدائیفرزند علی ش ملی 33901۷3۷06وت ت 133۴/01/01

12-گوهر کمالی چغین فرزند لشـکری به ش ملی ۴6993260۴8و ت ت 135۷/0۴/01)همسـران 
متوفـی (اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبور یک نوبـت اگهـی میگرددتا چنانچه 
شـخصی اعتراضـی دارد ویـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزداو مـی باشـد از تاریخ نشـر اگهی ظرف 

مـدت یکمـاه بـه ایـن دادگاه تقدیـم دارد واال گواهی صادر خواهد شـد 
دبیر خانه شورا حل اختالف مرکزی شعبه اول منوجان – م الف :30

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یکباب خانـه پالک 381 فرعـی از 63 اصلـی واقع در بخش 
6 کرمـان بـه مسـاحت 151 متـر مربـع بـه آدرس کرمان جـاده تهـران خیابان 
بـاب الحوائـج کوچـه 2۴ مـورد تقاضای خانم زهرا سـام نژاد کورکی می باشـد 
تاکنـون تحدیـد حـدود نشـده و نیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد و اعمـال تبصـره 
ذیـل مـاده 15 قانـون ثبـت هـم میسـر نمـی باشـد لـذا حسـب درخواسـت مالـک به شـماره 
98/1102/1۷838-98/0۷/15 بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود اختصاصی منتشـر و عمليات 
تحدیـدی از سـاعت 8 صبـح روز 98/08/08 در محـل شـروع و بعمـل خواهد آمد لـذا به مالک 
یـا مالکیـن امـالک مجاور رقبـه مزبور اخطار می گـردد که در موعـد مقرر در این اعـالن در محل 
وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عمليـات تحدیدی بـا معرفی مالک 
انجام و چنانچه کسـی نسـبت به حدود و حقوق ارتقاقی آن اعتراضی داشـته باشـد طبق ماده 
20 قانـون ثبـت حداکثـر ظرف مدت 30 روز پس از تنظیـم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود 
را کتبـا بـه ایـن اداره اعـالم نمایـد و ظـرف مـدت یکمـاه از تاریخ اعـالم اعتراض مهلـت دارند تا 
بـه دادگاه صالحـه مراجعـه و اقـدام به تقدیم دادخواسـت نموده و رسـید تقدیم دادخواسـت را 
از دادگاه اخـذ و بـه ایـن اداره تسـلیم نمایند بدیهی اسـت پـس از مضی مهلت یاد شـده و ارائه 
گواهـی عـدم تقدیـم دادخواسـت توسـط متقاضی ثبت عملیـات ثبتی بنـام وی ادامـه خواهد 

یافـت و هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهد بـود. تاریخ انتشـار: 98/0۷/16
محمود مهدی زاده- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان/ م الف: 1012

آگهی حصر وراثت
احترامـا خواهشـمند اسـت با توجه به دادخواسـت جـان محمد قنبری فرزنـد گل محمد به 
ش ملـی 6069508882بـه طرفیت ورثه مرحوم  گل محمد قنبری فرزند--به شـماره ملی-

--به خواسـته حصر وراثت خواهشـمند اسـت ورثه مرحوم در یک نوبت روزنامه چاپ شـود 
کـه چنانچـه ورثـه ای دیگـر یا وصیت نامه ای در دسـت کسـی باشـد بـه این شـورا مراجعه 

نمائیـد ودر غیـر اینصـورت گواهی حصـر وراثت صادر خواهد شـد .ورثه :
1-گوهر دری پور به شماره ملی 5360519282 )همسر متوفی (

2-جان محمد قنبری به شماره ملی 6069508882 
3-نجات قنبری به شماره ملی6069508920

۴-لیلی محمد قنبری به شماره ملی 6069508890
5-گلی محمد قنبری به شماره ملی6069508912

6-جمالی محمد قنبری به شماره ملی606950890۴
۷-تاجی محمد قنبری به شماره ملی6069508939

شوراحل اختالف –بخش جازموریان –م الف :723

رقخبر
ب

ــد  ــان فراین ــه از پای ــذف یاران ــتاد ح ــخنگوی س س
شناســایی 3 دهــک بــاالی درآمــدی بــا کمــک 
ــر  ــار خب ــر اســاس 8 معی ــی ۷ دســتگاه و ب اطالعات
ــد  ــت فراین ــخنگوی دول ــالم س ــا اع ــت: ب داد و گف
حــذف انجــام خواهــد شــد. بــه گزارش گــروه 
حســین  جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه  وبگــردی 
ــتاد  ــکل گیری س ــفه ش ــریح فلس ــی، در تش میرزای
ــه  ــا ســتاد حــذف یاران ــه ی ــون بودج تبصــره 1۴ قان
یارانه هــا؛  گفــت: در تعریــف قانــون هدفمنــدی 
یارانــه بــرای جبــران قــدرت خریــد خانوار هــای 
آســیب پذیر تعریــف شــده بــود، در آن برهــه، چــون 
ــزار شناســایی، دهک بنــدی و خوشــه بندی وجــود  اب
نداشــت تصمیــم بــه پرداخــت همگانــی گرفتــه شــد؛ 
ــه  ــت یاران ــمول دریاف ــد مش ــرادی بای ــا اف ــا تنه ام
باشــند کــه ایــن یارانــه در زندگــی آن هــا تغییــر ایجاد 
ــم  ــرای ترمی ــدی ب ــه نق ــت یاران ــاًل پرداخ ــد. عم کن
ــی  ــی باالی ــوان مال ــه ت ــردی ک ــه ف ــد ب ــدرت خری ق
دارد و همیــن اآلن از یارانه هــای مختلفــی در حــوزه 
ســوخت، حمل ونقــل و تولیــد و ... اســتفاده می کنــد، 
بی معنــی است.ســخنگوی ســتاد حــذف یارانــه 
افــزود: امــا بــه هــر دلیلــی ایــن فراینــد در ســنوات 
ــر اســاس تحلیل هــای  ــود، ب ــر متوقــف شــده ب اخی
ــود  ــون نب ــا در ســتاد تبصــره 1۴ از ســال 92 تاکن م
ــای  ــایی دهک ه ــدم شناس ــب و ع ــای مناس داده ه
ــع از  ــی مان ــیت های اجتماع ــار حساس ــد کن پردرآم
ادامــه فرآینــد حــذف یارانــه نقــدی دهک هــای 

ــود. ــده ب ــد ش پردرآم

فرایند حذف یارانه 
نقدی 3 دهک 

باالی درآمدی

خبر

150 میلیون دام در کشور 
علیه تب برفکی واکسینه می شود

سرمایه گذار کارخانه الستیک 
درگیر کاغذبازی

خدمتی دیگر از برق شمال استان 
در راستای تكريم حقوق شهروندی 

دام برشــمرد.وی از آغــاز طــرح واکسیناســیون 
علیــه تــب برفکــی در اســتان کرمــان خبــر داد 
ــون  ــش از 2میلی ــتان بی ــن اس ــت: در ای و گف
ــه  ــر علی دام ســبک و 200هــزار دام ســنگین ب
ــوند. ــینه می ش ــی واکس ــب برفک ــاری ت بیم

رفیعــی پور اظهار داشــت: ســازمان دامپزشــکی 
در طــول ســال بیــش از 300میلیون ُدزواکســن 
ــای  ــاری ه ــه بیم ــر علی ــف رو ب ــای مختل ه
اســتراتژیک کشــور مثــل بیمــاری هــای ســیاه 
زخــم، تــب برفکــی، تــب مالــت، هــاری وغیــره 

اســتفاده مــی کنــد.
وی بــه کمبــود نیــرو و خــودرو در دامپزشــکی 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــان اش ــتان کرم ــوب اس جن
ــژه  ــه بوی ــر توســعه یافت ــای کمت در اســتان ه
ــوب اســتان کرمــان ســهمیه بیشــتری در  جن

ایــن زمینه هــا برنامه ریــزی می شــود.

فرمانــدار جیرفــت بــه »کاغذوطن« 

کارخانــه  »ســرمایه گذار  گفــت: 

برخــی  درگیــر  الســتیک 

اســت  ادارای  بروکراســی های 

نیســتم.«  مطلــع  شدنشــان  منصــرف  از  و 

ــاری در  ــک ســری گیروگرفت ــزود: »ی ــور اف عطاپ

ــرکت  ــد ش ــه بای ــد ک ــن دارن ــل زمی ــث تحوی بح

ــث  ــد و بح ــل کن ــاله را ح ــن مس ــهرک ها ای ش

ــد  زمیــن اگــر حــل شــود مشــکل خاصــی ندارن

و آقایــان می تواننــد کارشــان را انجــام دهنــد. از 

ــه  ــگار پروس ــردم و ان ــوال ک ــهرک ها س شرکت ش

قانونــی در بحــث تحویــل زمیــن وجــود دارد کــه 

ــل ســرمایه گذار  ــن تحوی ــد طــی شــده و زمی بای

شــود.«فرماندار جیرفــت ادامــه داد:»هفتــه قبــل 

بــا مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی 

ــن  ــری بی ــالف نظ ــردم ، اخت ــت ک اســتان صحب

ســرمایه گذار و شــرکت وجــود دارد کــه ان شــالله 

حــل می شــود.«ابوذر عطاپــور ادامــه داد:» در 

ــت  ــه جیرف ــام جمع ــای ام ــوص صحبت ه خص

کســی  اگــر  امــا   ، نمی کنــم  اظهارنظــری 

بخواهــد جایــی ســرمایه گذاری و اشــتغالزایی 

ــود  ــی رد می ش ــای مختلف ــا از فیلتره ــد حتم کن

ــته  ــی داش ــکل خاص ــه مش ــم ک ــی ه و هرکس

رد  شــود  فیلترهــا  ایــن  از  نمی توانــد  باشــد 

باالخــره فیلترهــای دســتگاه های نظارتــی در 

حــال فعالیــت هســتند و اگــر مشــکلی باشــد بــه 

دســتگاه های متولــی هشــدار می دهنــد.«وی 

هــر  جیرفــت  شهرســتان  کــرد:»در  تاکیــد 

ســرمایه گذاری  بخواهــد  کــه  ســرمایه گذاری 

کــرده و اشــتغال و رونــق ایجــاد کنــد و بــه 

ــا  ــد را ب ــک کن ــردم کم ــتغال م ــت و اش معیش

بــاز می پذیریــم.« آغــوش 

تاميــن روشــنایی بلــوار امــام 
خمينــي شــهر اختيارآبــاد بــا 
ــارد لاير ــغ بر2ميلي ــاري بال اعتب

تعــداد 22 اصلــه پايــه فلــزي بــه 
ــراه ۴۷ چــراغ الك پشــتي 150وات بخــار  هم

ســديم در ايــن پــروژه اجرايــي شــده اســت
ــع  ــركت توزي ــي ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
نيــروي بــرق شــمال اســتان كرمــان مهنــدس 
علــي نورمنــدي پــور،  مديــر امــور بــرق شــمال 
غــرب كرمــان ضمــن اعــالم ايــن خبــر عنــوان 
كــرد: بــا توجــه بــه موقعيــت ايــن پــروژه كــه 
ــه  ــع شــده توجــه ب ــاد  واق در ورودي اختيارآب
تســهيل رفــت و آمــد، تامين روشــنايي محيط 

از اهميــت ويــژه اي بــر خــوردار اســت .
وي در ادامــه بــه شــاخصه هــاي ايــن پــروژه 
اشــاره كــرد و گفــت: تعــداد 22 اصلــه پايــه 

فلــزي بــه همــراه ۴۷چــراغ الك پشــتي 150 
ــي  ــروژه اجراي ــن پ ــديم در اي ــار س وات بخ
شــده اســت.نورمندd  تصريــح كــرد: اجــراي 
طــرح هــاي روشــنايي معابر در ســطح شــهر 
ــر  ــود و ب ــتانداردهاي موج ــا اس ــب ب متناس
اســاس اصــول فنــي و مهندســي ، طراحــي 
و اجــرا می شود.مشــتركين بــرق كرمــان 
بــراي پرداخــت قبــض بــرق مصرفــي خــود 
مــي تواننــد از طريــق نصــب اپليكيشــن 
هــاي موجــود در بــازار و مــورد تائيــد شــركت 
ــدام  ــود اق ــراه خ ــن هم ــر روي تلف ــر ب تواني
نماينــد. وي همچنيــن يــادآور شــد كــه 
ــه صــورت  ــز ب ــه خدمــات مشــتركين ني كلي
غيــر حضــوري و تنهــا از طريــق مراجعــه 
بــه دفاتــر پيشــخوان دولــت درســطح شــهر 

ــر اســت. امــكان پذي

روزنامه پیام ما
باتیتر سدبازی اردوغان نوت با آبگیری سد ایلیسو ترکیه از ورود آب دجله به 

عراق و ایران جلوگیری می شود.

روزنامه ایران
به نقل از وزیرارتباطات نوشت: خدمات ارزش افزوده گردش مالی ساالنه 

2هزارو600میلیاردتومانی دارد که بخش عمده ای از آن ناصواب است.

روزنامه سازندگی
با تیتر البی برای حفظ وزیر صمت نوشت در حالی که شنیده ها حاکی از این 

است که دولت قصد معرفی دو وزیر صنعت و تجارت را داردالبی های پنهان 
سعی بر حفظ رحمانی دارند.

نيــروي كار  آمارگيــري  طــرح  نتايــج   
شــد.  منتشــر   ١٣٩٨ ســال  درتابســتان 
ــاله و  ــراد ١٥ س ــكاري اف ــرخ بي ــي ن بررس
ــد  ــه ١٠,٥ درص ــد ك ــان مي ده ــر نش بيش ت
بيــكار(،  و  )شــاغل  فعــال  جمعيــت  از 
بيــكار بوده انــد. بررســي رونــد تغييــرات 
نــرخ بيــكاري حاكــي از آن اســت كــه 
ــه فصــل مشــابه  ــن شــاخص، نســبت ب اي
در ســال ١٣٩٧، ١,٨ درصــد كاهــش یافتــه 

ــت. اس
 ٤٤,٩ ميــزان  بــه   ،١٣٩٨ تابســتان  در 
درصــد جمعيــت ١٥ ســاله و بيش تــر از 
ــي در  ــد، يعن ــال بوده ان ــادي فع ــر اقتص نظ
گــروه شــاغالن يــا بيــكاران قــرار گرفته انــد. 
بررســي تغييــرات نــرخ مشــاركت اقتصادي 
حاكــي از آن اســت كــه ايــن نــرخ نســبت 
بــه فصــل مشــابه در ســال قبــل )تابســتان 

١٣٩٧( ٠,٢ درصــد افزايــش داشــته اســت.
ــتر در  ــاله و بيش ــاغلين ١٥ س ــت ش جمعي
ــر  ــزار نف ــون و ٧٥١ ه ــل ٢٤ ميلي ــن فص اي
ــه فصــل مشــابه ســال  ــوده كــه نســبت ب ب
قبــل ٨٤٤ هــزار نفــر افزايــش داشــته 
اســت. بررســي اشــتغال در بخش هــاي 
نشــان مي دهــد كــه  اقتصــادي  عمــده 
درتابســتان ١٣٩٨، بخــش خدمــات بــا 
ــتغال  ــهم اش ــن س ــد بيش تري ٤٩,١  درص
بــه خــود اختصــاص داده اســت. در  را 
مراتــب بعــدي بخش هــاي صنعــت بــا 
٣٢,٠ درصــد و كشــاورزي بــا ١٩,٠درصــد 

ــد. ــرار دارن ق
نــرخ بيــكاري جوانــان ١٥ تــا ٢٤ ســاله 
حاكــي از آن اســت كــه ٢٦,١ درصــد از 
فعــاالن ايــن گــروه ســني در تابســتان 
١٣٩٨ بيــكار بوده انــد. بررســي تغييــرات 

ــان  ــراد نش ــن اف ــكاري اي ــرخ بي ــي ن فصل
مي دهــد، ايــن نــرخ نســبت بــه فصــل 
ــتان ١٣٩٧(  ــل )تابس ــال قب ــابه در س مش

١.١ درصــد كاهــش يافتــه اســت.
بررســي نــرخ بيــكاري جوانــان ١٨ تــا 
٣٥ ســاله نیــز نشــان می دهــد كــه در 
ــت  ــد از جمعي ــتان ١٣٩٨، ١٧,٩ درص تابس
ــد.  ــكار بوده ان ــني بي ــروه س ــن گ ــال اي فع
ایــن در حالــی اســت کــه تغييــرات فصلــي 
ــن افــراد نشــان مي دهــد  ــرخ بيــكاري ای ن
ايــن نــرخ نســبت بــه تابســتان ١٣٩٧، بــه 
ــت. ــه اس ــش يافت ــد كاه ــزان ٢.٠ درص مي

ــت  ــص جمعي ــتغال ناق ــهم اش ــي س بررس
ــه  ــد ك ــان مي ده ــر نش ــاله و بيش ت ١٥ س
ــت  ــد جمعي ــتان ١٣٩٨، ٨,٨ درص در تابس
)فصــل  اقتصــادي  داليــل  بــه  شــاغل،  
غيــركاري، ركــود كاري، پيــدا نكــردن كار بــا 
ــر از ٤٤ ســاعت  ــر و…( كم ت ســاعت بيش ت
ــام  ــراي انج ــاده ب ــرده و آم ــه كار ك در هفت
كار اضافــي بوده انــد. ايــن در حالــي اســت 
كــه ٤٠.٧ درصــد از شــاغلين ١٥ ســاله و 
ــه  ــر در هفت ــاعت و بيش ت ــر، ٤٩ س بيش ت

كرده انــد. كار 
براســاس  اســت  گفــت  شــايان 
ــل  ــه دلي ــده، ب ــل آم ــه عم ــي هاي ب بررس
تحــوالت اجتماعــي صــورت گرفتــه در زمينه 
ســن ورود بــه بــازار كار در ســال هاي اخيــر 
ــن ١٥  ــل س ــف حداق ــورهاي مختل در كش
ســال، بــراي بررســي شــاخص هاي كليــدي 
ــه  ــت ك ــده اس ــه ش ــر گرفت ــازار كار در نظ ب

ــورمان،  ــابه در كش ــوالت مش ــل تح ــه دلي ب
ــازار  ــده ب ــاخص هاي عم ــس ش ــن پ از اي
ــاله و  ــت ١٥ س كار كشــور براســاس جمعي
ــود. الزم  ــه مي ش ــبه و ارائ ــر محاس بيش ت
ــكاري  ــرخ بي ــي ن ــت، بررس ــت اس ــه گف ب
فصــل  بيش تــر  و  ســاله   ١٠ جمعيــت 
ــد  ــه ١٠,٤ درص ــت ك ــاي آنس ــتان گوي تابس
از جمعيــت فعــال بيــكار بوده انــد و بــا 
نگاهــي بــه نــرخ مشــاركت اقتصــادي ايــن 
ــه ٤٠.٨  ــود ك ــه مي ش ــني مالحظ ــروه س گ
ــر از  ــاله و بيش ت ــت ١٠ س ــد از جمعي درص

نظــر اقتصــادي فعــال بوده انــد.
ــج  ــات نتاي ــازد اطالع ــان مي س ــر نش خاط
طــرح مذكــور بهصــورت تفصيلــي بــه زودي 
www. در درگاه ملــي آمــار بــه نشــاني

خواهــد  دســترس  قابــل   amar.org.ir
ــود. ب

و  خبــر   متــن كامــل  مشــاهده  بــراي 
جزئيــات خبــر بــه فايــل پيوســت مراجعــه 

ــد. كني
شــايان ذكــر اســت كــه بــا توجــه بــه 
در  صــورت گرفتــه  اجتماعــي  تحــوالت 
ــرر  ــازار كار مق ــه ب ــن ورود ب ــوص س خص
ــالم  ــن اع ــل س ــن فص ــت، از اي ــده اس ش
نتايــج طــرح مذكــور از ١٠ ســال بــه ١٥ 
ــده  ــذا، چكي ــت. ل ــرده اس ــر ك ــال تغيي س
نتايــج طــرح آمارگيــري نيــروي كار فصــل 
بهــار ١٣٩٨ نيــز بــراي جمعيــت ١٥ ســاله و 
بيش تــر جهــت اســتفاده كاربــران در فايــل 

ــت. ــود اس ــت موج پيوس

در تابستان سال ١٣٩٨ نرخ بیكاري 
جمعیت ١٥ ساله و بیشتر ١٠,٥ درصد است

سراسری

سراسری

سراسری

ــوب  ــرفته محسـ ــع پیشـ ــای جوامـ ــاخت هـ ــر سـ زیـ
ــیل  ــورداری از پتانسـ ــل برخـ ــه دلیـ ــوند و بـ ــی شـ مـ
و  منطقـــه  اقتصـــادی  رشـــد  در  مختلـــف  هـــای 
ــی  ــش مهمـ ــدار نقـ ــعه پایـ ــاد توسـ ــه ایجـ ــک بـ کمـ
اهمیـــت  و  ارزش  داد:  ادامـــه  محمـــودی  دارنـــد. 

ــدی اســـت  ــه حـ ــروز بـ ــای امـ ــا در دنیـ ــرودگاه هـ فـ
کـــه برخـــی کارشناســـان فـــرودگاه هـــا را لوکوموتیـــو 
ــود  ــه توصیـــف و وجـ ــور و منطقـ ــر کشـ ــادی هـ اقتصـ
عامـــل  را  کارآمـــد  و  پررونـــق  هـــای  فـــرودگاه 
رشـــد اقتصـــادی و توســـعه  پایـــدار مـــی داننـــد.

حمل و نقل هوایی نقش مهمی در جذب 
گردشگر دارد

شـــهروند و فعـــال گردشـــگری جیرفتـــی اظهـــار داشـــت: 
طراحـــی مطلـــوب یـــک فـــرودگاه مـــی توانـــد در جـــذب 

ـــی  ـــه طراح ـــرا ک ـــد چ ـــته باش ـــزایی داش ـــش بس ـــافر نق مس
ــردد  ــی گـ ــافر مـ ــی مسـ ــش روانـ ــبب آرامـ ــوب سـ مطلـ
ــد. ــی کنـ ــل مـ ــل تحمـ ــافر قابـ ــرای مسـ ــط را بـ و محیـ

اکبـــر شـــفیعی بـــه جاذبـــه هـــای گردشـــگری منطقـــه جنـــوب 
ـــا  ـــت گردشـــگری ب ـــن ظرفی ـــزود: ای ـــرد و اف ـــان اشـــاره ک کرم
پروازهـــای منظـــم مـــی توانـــد زمینه حضـــور توریســـم و تورهای 
ـــم  ـــان فراه ـــوب کرم ـــه جن ـــه منطق ـــادی را ب ـــگری زی گردش
ـــه باشـــیم. ـــق اقتصـــادی منطق ـــد و در نتیجـــه شـــاهد رون کن

ـــی یکـــی از  ـــل هوای ـــرد: سیســـتم حمـــل و نق ـــح ک وی تصری
ـــده صنعـــت گردشـــگری  ـــن عناصـــر تشـــکیل دهن عمـــده تری
مـــی باشـــد کـــه بخشـــی از هزینـــه هـــای گردشـــگران را 
بـــه خـــود اختصـــاص مـــی دهـــد و گردشـــگری بـــا جـــا 
بـــه جایـــی و حرکـــت از مبـــداء و محـــل زندگـــی دائمـــی 
ــد. ــدا مـــی کنـ ــاط دور دســـت تحقـــق پیـ ــه نقـ ــراد بـ افـ

پروازهای نامنظم فرودگاه جیرفت نوعی بی 
عدالتی است

شـــهروند کهنوجـــی از وضعیـــت پروازهـــای فـــرودگاه 
جیرفـــت انتقـــاد کـــرد و گفـــت: در ابتـــدای فعالیـــت 
وجـــود  هفتـــه  در  پـــرواز  ســـه  فـــرودگاه  ایـــن 
داشـــت کـــه هـــم اکنـــون ایـــن پروازهـــا بـــه یـــک 
اســـت. کـــرده  پیـــدا  کاهـــش  هفتـــه  در  پـــرواز 

محمـــود وزیـــری افـــزود: در حـــال حاضـــر 2 هفتـــه 
ــده و  ــل شـ ــل کنسـ ــور کامـ ــه طـ ــت بـ ــای جیرفـ پروازهـ
ایـــن نوعـــی بـــی عدالتـــی بـــوده اســـت. وی ادامـــه داد: 
ـــادی از ادارات کل و ســـفرهای  ـــا تعـــداد زی ـــوب کرمـــان ب جن
ـــا  ـــدن پروازه ـــم ش ـــداوم و منظ ـــد م ـــه ای نیازمن وزرات خان
اســـت لـــذا مســـئوالن در ایـــن زمینـــه برنامـــه ریـــزی مدونـــی 
ـــیم. ـــکل نباش ـــن مش ـــرار ای ـــاهد تک ـــا ش ـــند ت ـــته باش داش

شرکت ماهان عملکرد خوبی در ارایه پروازهای 
منظم نداشته است

گفـــت:  جیرفتـــی  شـــهروند  مجـــازی  محمـــود 
از  نشـــان  پروازهـــا  کنســـلی  و  بـــودن  نامنظـــم 
در  ماهـــان  هواپیمایـــی  شـــرکت  ضعیـــف  عملکـــرد 
فـــرودگاه جیرفـــت اســـت لـــذا امیدواریـــم شـــرکت 
ــود. ــرکت شـ ــن شـ ــن ایـ ــری جایگزیـ ــی دیگـ هواپیمایـ

امیدواریـــم بـــا برنامـــه ریزی مـــدون شـــرکت هـــای هواپیمایی 
ــیم. ــت باشـ ــرودگاه جیرفـ ــم فـ ــای منظـ ــاهد پروازهـ شـ

شهروند و فعال گردشگری جیرفتی اظهار 
داشت: طراحی مطلوب یک فرودگاه 

می تواند در جذب مسافر نقش بسزایی 
داشته باشد چرا که طراحی مطلوب سبب 
آرامش روانی مسافر می گردد و محیط را 

برای مسافر قابل تحمل می کند.
اکبر شفیعی به جاذبه های گردشگری 

منطقه جنوب کرمان اشاره کرد و افزود: 
این ظرفیت گردشگری با پروازهای 

منظم می تواند زمینه حضور توریسم و 
تورهای گردشگری زیادی را به منطقه 

جنوب کرمان فراهم کند و در نتیجه 
شاهد رونق اقتصادی منطقه باشیم.

وی تصریح کرد: سیستم حمل و نقل 
هوایی یکی از عمده ترین عناصر تشکیل 

دهنده صنعت گردشگری می باشد که 
بخشی از هزینه های گردشگران را به 

خود اختصاص می دهد و گردشگری 
با جا به جایی و حرکت از مبداء و محل 

زندگی دائمی افراد به نقاط دور دست 
تحقق پیدا می کند.

بی نظمی پروازهای فرودگاه جیرفت موجب سلب اعتماد مسافران شد

بی نظمی آزاردهنده پروازهای فرودگاه جیرفت
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افزایش ۲٠ درصدی تولید علوفه مراتع شمال استان کرمان
با اجرای پروژه های اصالح و احیای مراتع در دو بخش بیومکانیک و بیولوژیک از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی، 

شاهد افزایش علوفه در سطح مراتع استان در سال جاری خواهیم بود

اداره کل  زدایـــی  بیابـــان  و  مرتـــع  اداره  رییـــس 
منابـــع طبیعـــی شـــمال اســـتان کرمـــان گفـــت: بـــا 
اجـــرای پروژه هـــای اصـــالح و احیـــای مراتـــع در دو 
ـــارات  ـــل اعتب ـــک از مح ـــک و بیولوژی ـــش بیومکانی بخ
ـــه در  ـــش علوف ـــاهد افزای ـــی، ش ـــعه مل ـــدوق توس صن
ســـطح مراتـــع اســـتان در ســـال جـــاری خواهیـــم 

ـــود. ب
ــرای  ــه اجـ ــان اینکـ ــا بیـ ــانی”  بـ ــاس درخشـ “عبـ
ـــش  ـــث افزای ـــک باع ـــک و بیولوژی ـــات بیومکانی عملی
20 درصـــدی تولیـــد علوفـــه در هکتـــار می شـــود، 
ــور  ــه طـ ــتان بـ ــع اسـ ــون مراتـ ــرد: تاکنـ ــار کـ اظهـ
ــته اند  ــد داشـ ــار تولیـ ــرم در هکتـ ــط 60 کیلوگـ متوسـ
کـــه بـــا انجـــام عملیات هـــای بـــه یـــو مکانیـــک و 
ـــه ۷2 کیلوگـــرم در  ـــع ب ـــه مرات ـــد علوف ـــک، تولی بیولوژی
ـــل از  ـــه حاص ـــوع، علوف ـــه در مجم ـــد ک ـــار می رس هکت
ـــرم  ـــزار و 5۷2 کیلوگ ـــا، ۷9 ه ـــن عملیات ه ـــام ای انج
ـــه  ـــاز روزان ـــه، نی ـــد علوف ـــزان تولی ـــن می ـــه ای ـــت ک اس
۴6 هـــزار و 80۷ واحـــد دامـــی را تأمیـــن می کنـــد.

اهـــداف  تحقـــق  منظـــور  بـــه  داد:  ادامـــه  وی 
ــی  ــی و کیفـ ــای کمـ ــع داری و ارتقـ ــای مرتـ طرح هـ
پوشـــش گیاهـــی، امســـال از محـــل اعتبـــارات 
اصـــالح  پروژه هـــای  ملـــی،  توســـعه  صنـــدوق 
و  بیومکانیـــک  بخـــش  دو  در  مراتـــع  احیـــای  و 
بیولوژیـــک بـــا هـــدف ذخیـــره نـــزوالت آســـمانی، 
افزایـــش تولیـــد علوفـــه و ظرفیـــت مراتـــع، کنتـــرل 
هـــرز آب، جلوگیـــری از فرســـایش آبـــی و بـــادی و 
ـــره  ـــداران و به ـــد دام ـــش درآم ـــازی و افزای توانمندس
ــعه  ــت و توسـ ــاک، کشـ ــظ خـ ــع، حفـ ــرداران مرتـ بـ
ـــش  ـــطح ش ـــی و …  در س ـــی و صنعت ـــان داروی گیاه
هـــزار و 631 هکتـــار مراتـــع اســـتان در حـــال اجـــرا 

اســـت.
ــامل؛  ــک، شـ ــش بیومکانیـ ــزود: بخـ ــانی افـ درخشـ
عملیـــات احـــداث هاللـــی آبگیـــر، همـــراه بـــا 
ـــدت  ـــه ش ـــا ب ـــده ی ـــب ش ـــع تخری ـــذرکاری در مرات ب
ـــی  ـــوز پایه های ـــه هن ـــه ک ـــرار گرفت ـــرای دام ق ـــورد چ م
ـــوراک در  ـــوش خ ـــب و خ ـــی مناس ـــای گیاه از گونه ه

ــد. ــرا در می آیـ ــه اجـ ــود دارد، بـ ــه وجـ منطقـ
ــه  ــا توجـ ــات بـ ــن عملیـ ــرد: در ایـ ــح کـ وی تصریـ
ـــر روی  ـــیب و ب ـــر ش ـــود ب ـــت عم ـــیب، در جه ـــه ش ب
ــاد  ــی ایجـ ــل، هالل هایـ ــه فواصـ ــراز و بـ ــوط تـ خطـ
ــی  ــذور مرتعـ ــیار بـ ــاد شـ ــس از ایجـ ــود و پـ می شـ
مناســـب منطقـــه ) بـــا اولویـــت گونه هـــای بومـــی( 
داده  قـــرار  آن  در  جـــوی  ریزش هـــای  از  قبـــل 
ــرای ایـــن  ــه اجـ ــل نقشـــی کـ ــه دلیـ ــود و بـ می شـ
ــرایط  ــاک دارد، شـ ــت خـ ــروژه در افزایـــش رطوبـ پـ
ـــاج  ـــده در ت ـــته ش ـــای کاش ـــدن بذره ـــبز ش ـــرای س ب

چاله هـــای هاللـــی را فراهـــم می کنـــد و باعـــث 
افزایـــش پوشـــش گیاهـــی، افزایـــش تولیـــد و 
ظرفیـــت مرتـــع، تغییـــر ترکیـــب گیاهـــی منطقـــه و 

همچنیـــن حفـــظ خـــاک می شـــود.
ـــع  ـــی اداره کل مناب ـــان زدای ـــع و بیاب ـــس اداره مرت ریی
ــی  ــه اثربخشـ ــان بـ ــتان کرمـ ــمال اسـ ــی شـ طبیعـ
ایـــن عملیـــات اشـــاره کـــرد و گفـــت: پـــس از 
ــه  ــه  بـ ــا توجـ ــک و بـ ــات بیومکانیـ ــرای عملیـ اجـ
بارندگی هـــای اخیـــر بـــه طـــور متوســـط، هـــر 
تشـــتک 300 تـــا ۴00 لیتـــر نـــزوالت آســـمانی را 
ـــه ســـطح 2 هـــزار و 232  ـــا توجـــه ب جمـــع آوری کـــه ب
ـــدد  ـــداث 200 ع ـــک و اح ـــات بیومکانی ـــاری عملی هکت
تشـــتک در هکتـــار، میـــزان آب جمـــع آوری شـــده 
در تشـــتک های احداثـــی بیـــن 13 هـــزار و 392 تـــا 
1۷ هـــزار و 856 مترمکعـــب بـــرآورد می شـــود کـــه 
ذخیـــره ایـــن حجـــم از نـــزوالت آســـمانی، عـــالوه 
ـــام  ـــه و انج ـــدن آب در عرص ـــاری ش ـــه از ج ـــر اینک ب
ــش  ــث افزایـ ــد، باعـ ــری می کنـ ــایش جلوگیـ فرسـ
رطوبـــت خـــاک و در نتیجـــه افزایـــش پوشـــش 

گیاهـــی می شـــود.
منابـــع  اداره کل  بیابـــان  و  مرتـــع  اداره  رییـــس 
بیولوژیـــک  عملیـــات  اســـتان کرمـــان  طبیعـــی 
ــق  ــور تحقـ ــه منظـ ــوزه بـ ــن حـ ــر ایـ ــدام دیگـ را اقـ
ــای کمـــی و  ــای مرتـــع داری و ارتقـ اهـــداف طرح هـ
کیفـــی پوشـــش گیاهـــی در امســـال عنـــوان کـــرد و 
افـــزود: ایـــن بخـــش در دو عملیـــات کپـــه کاری و 

ــت. ــال اجراسـ ــرق در حـ قـ

درخشـــانی گفـــت: عملیـــات کپـــه کاری در مناطـــق 
دارای  مراتعـــی کـــه  در  پرشـــیب  و  کوهســـتانی 
خاک هـــای کـــم عمـــق تـــا نیمـــه عمـــق هســـتند، 

می گیـــرد. انجـــام 
ـــت  ـــرای مدیری ـــرق ب ـــات ق ـــه  عملی ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــود،  ـــه می ش ـــر گرفت ـــع در نظ ـــی و مرت ـــش گیاه پوش
افـــزود: در مـــدت معیـــن از ورود دام بـــه تمـــام 
یـــا قســـمتی از ســـطح مرتـــع بـــا هـــدف احیـــای 
پوشـــش گیاهـــی، جبـــران خســـارت هایی کـــه از 
ـــی  ـــت و بررس ـــده اس ـــع وارد ش ـــه مرات ـــرای دام ب چ
تغییـــرات پوشـــش گیاهـــی در دراز مـــدت و بـــدون 

حضـــور دام، جلوگیـــری می شـــود.
اداره کل منابـــع  زدایـــی  و   اداره مرتـــع  رییـــس 
ــرق  ــه قـ ــان اینکـ ــا بیـ ــان بـ ــتان کرمـ ــی اسـ طبیعـ
ـــی  ـــروژه کمک ـــا پ ـــتقل ی ـــورت مس ـــه دو ص ـــواًل ب معم
ــا  ــرد: بـ ــح کـ ــرد، تصریـ ــورت می گیـ ــع  صـ در مرتـ
ــش  ــت پوشـ ــه و وضعیـ ــرایط منطقـ ــه شـ ــه بـ توجـ
گیاهـــی و دامـــداری، پـــس از اجـــرای عملیـــات 
ــه  ــور بـ ــدوده مذکـ ــک، محـ ــک و بیومکانیـ بیولوژیـ
مـــدت دو ســـال بـــه عنـــوان یـــک پـــروژه کمکـــی، 
قـــرق و از ورود دام بـــه عرصه هـــای مرتـــع کاری 
جلوگیـــری و ممانعـــت می شـــود تـــا در طـــول ایـــن 
ــتقرار  ــد اسـ ــده بتواننـ ــته شـ ــان کاشـ ــدت، گیاهـ مـ
کامـــل یابنـــد و در پنـــاه آن نیـــز پوشـــش گیاهـــی 

مرتـــع، بازســـازی شـــود.
وی بـــا بیـــان اینکـــه  از 1۴.2 میلیـــون هکتـــار 
مســـاحت شـــمال اســـتان کرمـــان، شـــش میلیـــون 
تشـــکیل  مراتـــع  را  هکتـــار   926 و  هـــزار   26۷ و 
می دهنـــد، بیـــان کـــرد: از ایـــن میـــزان، مســـاحت 
ــی  ــار؛ یعنـ ــزار هکتـ ــدود 23 هـ ــوب، حـ ــع خـ مراتـ
کم تـــر از نیـــم درصـــد، مســـاحت مراتـــع متوســـط، 
یـــک میلیـــون و 290 هـــزار هکتـــار؛ یعنـــی معـــادل 
ـــی  ـــر و خیل ـــع فقی ـــاحت مرات ـــد و مس ـــم درص 19 و نی
فقیـــر چهـــار میلیـــون و 955 هـــزار هکتـــار؛ یعنـــی 

ــتند. ــد هسـ 80  درصـ
ــار  ــر هکتـ ــط هـ ــد متوسـ ــزود: تولیـ ــانی افـ درخشـ
ــت و در  ــک اسـ ــه خشـ ــرم علوفـ ــع، 65 کیلوگـ مرتـ
ــه  ــن علوفـ ــزار تـ ــتان، ۴0۷ هـ ــع اسـ ــوع مراتـ مجمـ
ـــزان  ـــن می ـــه ای ـــد ک ـــد می کنن ـــال تولی ـــک در س خش
ـــزار و  ـــون و 3۴۷ ه ـــک میلی ـــت، ی ـــادر اس ـــه ق علوف
58 واحـــد دامـــی را در طـــول هفـــت مـــاه ) فصـــل 

ییـــالق و قشـــالق( در خـــود جـــای دهـــد.
ــالح  ــای اصـ ــرای پروژه هـ ــا اجـ ــرد: بـ ــان کـ وی بیـ
ــتر  ــع بیشـ ــه مراتـ ــد علوفـ ــع تولیـ ــای مراتـ و احیـ
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فرمانده انتظامی استان کرمان:
لزوم به روز رسانی دانش پلیس

مهـر - فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه اینکه پلیـس باید خـودش را با دانـش روز 
تطبیـق دهـد، گفـت: بایـد جوانـان نخبـه را پـای کار بیاوریـم و یک سـازمان دانـش بنیان بـه روز 

باشیم.
سـردار عبدالرضـا ناظـری صبـح دوشـنبه در همایش تخصصی ناجـا و جامعه اسـالمی مبتنی بر 
منظومـه فکـری مقـام معظـم رهبـری بیان داشـت: پلیس در سـنوات اخیـر با جایـگاه خوبی که 
پیدا کرده بر اسـاس نظرسـنجی ها رتبه های اول و دوم را در بین سـایر سـازمان ها از لحاظ خدمت 

رسـانی کسـب کرده و جزو سـه سـازمان برتر کشـور در کسـب رضایت مندی مردم اسـت.
فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمان والیتمداری را از ویژگی های پلیس تراز اسـالمی برشـمرد و گفت: 

امـروز پلیـس والیتمدار مومـن، صادق و والیـی را در جامعه می بینیم.
ناظـری یـادآور شـد: در همـه فتنه های اخیر یـک نفر هم در ایـن فضای غبارآلـود نلغزید بصیرتی 

کـه امـروز پلیـس دارد یکی از اقداماتی اسـت که باید در دسـتور کار ما باشـد.
وی بـه اقتـدار نیـروی انتظامـی اشـاره کـرد و ابـراز داشـت: نیـروی انتظامی بایـد اقتداری تـوام با 

مـروت داشـته باشـد لـذا اقتـدار امـروز ما تـوام با جوانمـردی، مـروت و مهربانی اسـت.
فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمـان بـا بیـان هوشـمندی پلیـس تصریـح کـرد: امـروز پلیـس 
یکـی از پلیس هـای مقتـدر در جامعـه اسـالمی اسـت جامعـه امـروز نیازمنـد پلیس هوشـمند و 

دارد. ایـن زمینـه وجـود  زیرسـاخت های الزم در 
وی اظهـار داشـت: جامعـه در حـال تغییـر و تحول اسـت و علم پیشـرفت می کند لـذا پلیس هم 
بایـد خـودش را تقویـت کند.ناظـری در ارتباط با پلیـس دانش بنیان گفت: پلیس بایـد خودش را 
بـا دانـش روز تطبیـق دهـد و حتما باید دانـش خود را ارتقا دهـد زیرا دانش انتهایی نـدارد و حتما 

بایـد جوانـان نخبـه را بیاوریم و یک سـازمان دانش بنیان به روز باشـیم.
وی یـاد آور شـد: پلیـس بایـد تخصص گرا باشـد لـذا از سـال ۷۴ که پلیس به صـورت تخصصی 
شـروع بـه کار کـرد و دانشـگاه هایی بـه همین منظور برپا کـرد تا بـه االن در حال آمـوزش دادن به 

نیروهـای متخصص خود اسـت.
فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمان به جامعه محوری پلیس اشـاره کـرد و ابراز داشـت: امروز پلیس 
جامعـه محـور اسـت امـروز پلیس اعتماد مـردم را جلب کـرده و با رویکرد مردم محـور کار می کند 
و مـردم هـم در حـوزه نظـم و امنیت از ابتدای انقالب همیشـه نقش خود را به خوبـی ایفا کرده اند.

ناظـری تصریـح کـرد: امـروز پلیس نقش محـوری در امنیت مردم دارد لذا احسـاس آرامشـی که 
در جامعه داریم متاثر از حضور و پشـتیبانی مردم اسـت همچنین امروز مشـارکت مردمی را داریم 

و یک سـازمان تعامل گرا هسـتیم.
وی افزود: در اقصی نقاط اسـتان همکاران ما مشـغول کار و انجام ماموریت هسـتند امروز نیروی 

انتظامـی امیـن مردم اسـت که باید این جایـگاه را خصوصا تعالی بودن پلیـس را ارتقا دهیم.
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رییــس اداره مرتــع و  زدایــی اداره کل منابــع 
ــرق  ــه ق ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان کرم ــی اس طبیع
معمــواًل بــه دو صــورت مســتقل یــا پــروژه کمکــی 
ــا  ــرد: ب ــح ک ــرد، تصری ــورت می گی ــع  ص در مرت
ــش  ــت پوش ــه و وضعی ــرایط منطق ــه ش ــه ب توج
ــات  ــرای عملی ــس از اج ــداری، پ ــی و دام گیاه
ــه  ــور ب ــدوده مذک ــک، مح ــک و بیومکانی بیولوژی
ــه عنــوان یــک پــروژه کمکــی،  مــدت دو ســال ب
ــع کاری  ــای مرت ــه عرصه ه ــرق و از ورود دام ب ق
جلوگیــری و ممانعــت می شــود تــا در طــول 
ایــن مــدت، گیاهــان کاشــته شــده بتواننــد 
اســتقرار کامــل یابنــد و در پنــاه آن نیــز پوشــش 

ــود. ــازی ش ــع، بازس ــی مرت گیاه

هر
 م

س:
عک

همایش ناجا و جامعه اسالمی مبتنی بر منظومه فكری مقام معظم رهبری

ــن  ــان ایـ ــا بیـ ــان بـ ــتان کرمـ ــت اسـ ــرکل پسـ مدیـ
ـــای  ـــه کاره ـــتیم ک ـــن هس ـــال ای ـــه دنب ـــه ب ـــب ک مطل
پســـت را بـــرون ســـپاری کنیـــم و پســـت فقـــط کار 
نظارتـــی را بـــر عهـــده داشـــته باشـــد، اظهـــار کـــرد: 
در حـــال حاضـــر رشـــد مرســـوالت پســـتی اســـتان 

کرمـــان رونـــد صعـــودی دارد.
“علیرضـــا اکبـــری” عصـــر 1۴ مهرمـــاه در دیـــدار بـــا 
اســـتاندار کرمـــان بـــه مناســـبت روز جهانـــی پســـت 
بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب کـــه در ســـطح اســـتان در 
ـــرد:  ـــار ک ـــم، اظه ـــردم داری ـــا م ـــاس ب ـــه تم ۴93 نقط
ـــال روســـتایی در ســـطح  ـــی فع ـــر آی ســـی ت 258 دفت
ـــی  ـــی ت ـــق آی س ـــتاییان از طری ـــم و روس ـــتان داری اس

می تواننـــد خریـــد اینترنتـــی داشـــته باشـــند.
ـــای  ـــداد نیروه ـــه تع ـــان ب ـــرکل پســـت اســـتان کرم مدی
اســـتخدامی پســـت اشـــاره کـــرد و افـــزود: در ســـال 
ـــر  ـــان 39۷ نف ـــان پســـت اســـتان کرم ـــداد کارکن 93 تع

ـــا  ـــن نیروه ـــاری ای ـــال ج ـــه دوم س ـــه در 6 ماه ـــود ک ب
بـــه 2۷6 نفـــر خواهنـــد رســـید، گفتنـــی اســـت کـــه 

نیـــروی جایگزیـــن ایـــن افـــراد نمی کنیـــم.
ــتان  ــت اسـ ــه پسـ ــب کـ ــن مطلـ ــان ایـ ــا بیـ وی بـ
ـــد  ـــک و درآم ـــی در ترافی ـــال متوال ـــج س ـــان در پن کرم
رتبـــه برتـــر کشـــور کســـب کـــرده اســـت و در ادامـــه 
ــوان  ــمرد و عنـ ــت را برشـ ــکاری پسـ ــای ابتـ طرح هـ
ــاس  ــاس تمـ ــع براسـ ــکال )توزیـ ــرح دیـ ــرد: طـ کـ
ـــت. ـــت اس ـــکاری پس ـــای ابت ـــی از طرح ه ـــی( یک تلفن

ـــن  ـــال ای ـــه دنب ـــه ب ـــب ک ـــن مطل ـــان ای ـــا بی ـــری ب اکب
ــپاری  ــرون سـ ــت را بـ ــای پسـ ــه کارهـ ــتیم کـ هسـ
کنیـــم و پســـت فقـــط کار نظارتـــی را بـــر عهـــده 
ـــد  ـــر رش ـــال حاض ـــرد: در ح ـــار ک ـــد، اظه ـــته باش داش
مرســـوالت پســـتی اســـتان کرمـــان رونـــد صعـــودی 
ــده  ــال آینـ ــد سـ ــت در چنـ ــر اسـ ــایان ذکـ دارد، شـ
فروشـــگاه فیزیکـــی معنـــی نخواهـــد داشـــت و 

ـــود  ـــد ب ـــت خواه ـــق اینترن ـــردم از طری ـــای م خریده
و پســـت وظیفـــه رســـاندن کاال بـــه مشـــتریان بـــر 

عهـــده خواهـــد داشـــت.
“محمدجـــواد فدایـــی” اســـتاندار کرمـــان نیـــز در 
دیـــدار مدیـــران پســـت اســـتان کرمـــان بـــا وی 
ــاد مـــردم  گفـــت: خدمـــات پســـتی بایـــد بـــه آحـ
اطـــالع رســـانی کنـــد و پســـت بایـــد به گونـــه ای 
ـــی  ـــد اعل ـــردم در ح ـــدی م ـــه رضایتمن ـــد ک ـــار کن رفت

کســـب کنـــد.
وی پســـت را قدیمی تریـــن ســـازمان خدماتـــی و 
ــات  ــه داد: اقدامـ ــت و  ادامـ ــور دانسـ اداری در کشـ
ـــک و در  ـــش ترافی ـــتای کاه ـــد در راس ـــت می توان پس

کنـــار آن آلودگـــی هـــوا را کاهـــش می دهـــد.
ــتی  ــات پسـ ــرد: خدمـ ــان کـ ــان بیـ ــتاندار کرمـ اسـ
در روســـتاها توســـعه یابـــد کـــه از ســـفرهای غیـــر 

ضـــروری جلوگیـــری می شـــود.

مهـر- همایش تخصصی ناجا و جامعه اسـالمی 
مبتنـی بـر منظومـه فکری مقـام معظـم رهبری 
بـا حضـور نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان کرمـان 

برگزار شـد.
حجت االسـالم حسـن علیـدادی سـلیمانی صبح 
دوشـنبه در همایـش تخصصـی ناجـا و جامعـه 

اسـالمی مبتنـی بـر منظومـه فکری مقـام معظم 
بیـان  ناجـا  هفتـه  از  روز  پنجمیـن  در  رهبـری 
داشـت: موضـوع پیـش رو حسـاس اسـت و از 
زوایـای مختلـف مـی تـوان روی آن بحـث کـرد 
تـا یـک بحـث کامـل و جامـع شـود و در بحـث 
یکسـری سـواالت و شـبهاتی مطرح می شود که 

بایـد پاسـخ داده شـود.
وی به بحث جامعه  اسـالمی اشـاره کرد و افزود: 
جامعـه اسـالمی بحـث کامـل و اصیـل اسـت که 
 فـرد و جامعـه در ایـن بحـث مهـم اسـت اینکـه 
کدامیـک بـر دیگـری مقـدم اسـت از دو جهـت 
قابل تامل اسـت بـه طوریکه اگـر جامعه بخواهد 
اصـالح و اسـالمی شـود بایـد افـراد اسـالمی و 

شـوند. اصالح 
امـام جمعـه  و  نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان 
کرمـان بـه دو رکن جمهوری اسـالمی اشـاره کرد 
و بیان داشـت: جمهوری به معنـای دیدگاه و رای 

مردم اسـت و دین اسـالمی برگرفتـه از چارچوب 
اسـالمی اسـت و ترکیب این دو با هـم در دیدگاه 

اسـالم جمهوری اسـالمی را تشـکیل مـی دهد.
امـام جمعـه کرمـان بـه نکتـه دوم در حکومـت 
اسـالمی اشـاره کـرد و گفـت: اگـر هـدف جامعـه 
ای حکومت اسـالمی باشـد باید حاکم مسـلمان 
التزامـی باشـد نـه مسـلمان شناسـنامه ای، چـرا 
کـه اگر مسـلمان التزامـی، جدی باشـد می تواند 
اسـالم را اجـرا کنـد و احـکام اسـالمی سـاری و 

شـود. جاری 
امـام جمعـه کرمـان بـه نکتـه سـوم در تشـکیل 
اگـر  افـزود:  و  اشـاره کـرد  اسـالمی  حکومـت 
بخواهیـم  جامعـه اسـالمی داشـته باشـیم بایـد 
سـه ضلـع را در کنـار هم نگه داشـت یکـی از این 
اضـالع کـه مهم اسـت عبـارت اسـت از قانونی که 
در حکومت اسـالمی باید سـاری و جاری باشـد.

حجـت االسـالم علیـدادی سـلیمانی ضلـع دوم 

را جامعـه اسـالمی حاکمـان اسـالمی دانسـت و 
بیـان داشـت: در حکومـت اسـالمی بحـث دولت 
احـکام  بایـد  شـود کـه  مـی  مطـرح  اسـالمی 

اسـالمی را اجـرا کنـد.
وی تـوده هـای مـردم را ضلـع سـوم حکومـت 
اسـالمی شـمرد و تصریـح کـرد: تـوده هـای مرد 
و افـراد مخاطـب ضلع سـوم حکومت اسـالمی را 
تشـکیل می دهنـد که باید اسـالمی بیاندیشـند و 

اسـالمی عمـل کنند.
حاکمـان،  داد:  ادامـه  کرمـان  جمعـه  امـام 
فرمانروایـان  و مجریان حکومت اسـالمی به یک 
قـدرت قـوی ماننـد نیـروی انتظامـی  نیـاز دارنـد 
کـه در هـر سـه ضلـع حضـور دارد یعنـی نیـروی 
انتظامـی بـه احـکام اسـالمی معتقد باشـند و در 

همیـن راسـتا بـه دسـتورات عمـل کننـد.
نفـوذ  حـوزه  انتظامـی  نیـروی  گفـت:  وی 
گسـترده ای دارد و قـدرت ظاهـر و پنهـان کمـی 
نـدارد و حتـی در ضلـع سـوم اعضـای نیـروی 
انتظامـی بـه عنوان شـهروند مطرح هسـتند و در 

زندگـی مـی کننـد. اسـالمی  جامعـه 

آوای محلی           روند صعودی رشد مرسوالت پستی استان کرمان

َایامی َیِل پرچوکت َبُهم مو
نه طفِل توِی گاچوکت َبُهم مو

ننه گُفشون َاگَردی، پای پیاده
َایام مث ِاشتری لوکت َبُهم مو

چه دوس داُرم بننُدم َسرِ ُسفره ت
که خوش خوارِ کََلمپوکت َبُهم مو

تو َمشکی داری و شیرون َادوشی
ِالهی ساِگ َتهتوکت َبُهم مو

دو َدستت َخسته ین بیوم ِکنارت
که بالش زیرِ کنچوکت َبُهم مو

ننه َندرت َحال ُبشکت َسفیدن
فداِی ُبشک و چاروکت َبُهم مو

شاعر :  اسماعیل جالئی

ِدریپ ای ُغرَصه ُو َدرُدم خدایا
ِدُلم ِمث َمنگَل   ُو َسرُدم خدایا

دگه راِه  َپس  ُو پیشی نداروم 
اسیرِ   َبخِت    ناَمرُدم   خدایا 

شاعر :  مهدی جاللی

َرَهز گَشِته ِدلوم َسر تیرِ ِچشِمت
ِدل ُو دینوم َهَمه َدر گیرِ ِچشِمت

َسُرم کارچی َب ِمث اشکاِل َزخمی
عجب ُمهری َدکیِکن میرِ چشمت

شاعر :   مهدی جاللی


