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رییس محیط زیست عنبرآباد:

تخلیه نخاله های کارخانه مس جیرفت 
در عنبرآباد ممنوع شد

طرح واکسیناسیون نیوکاسل
در طیور بومی در جنوب کرمان

توقف طرح تقسیم 
استان کرمان

دوربین های کنترل سرعت جنوب درگیر بی پولی
مدیرکل راهداری جنوب استان: قسمت عمده تلفات جاده ای ما قشر جوان هستند و نصب 

دوربین کنترل سرعت می تواند این آمار را کاهش دهد

مدیر جهاد کشاورزی جنوب استان:

احتمال هجوم دوباره ملخ 
به جنوب کرمان
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کودکان نیازمند یادگیری 
مهارت های زندگی

آموزش مهارت های زندگی در صورتی می تواند برای کودکان موثر 
واقع شود که خانواده ها هم با این مهارت ها آشنایی داشته باشند
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 مهــر   20 شــنبه         594 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 

3 و2

یارانه رانت است 
چه برای بنزین 

چه برای اتومبیل  سازان

علی اصغر سمیعی
یادداشت مهمان

یـک دوچرخـه سـوار وقتـی قـرار باشـد در یک تـور بین 
المللی رکاب بزند ، باید بداند ، که تمام مسـیر مسـابقه 

مسـطح نخواهد بود .
بایـد بدانـد و مـی دانـد کـه فـراز و نشـیب های فـراوان 
در پیـش رو دارد ، مـی بایـد خـود را آمـاده کنـد و یـک 
دوچرخـه سـوار آمـاده و باتجربـه در زمان مسـطح بودن 
جـاده انـرژی خـود را برای سـر باال ها ذخیـره می کند و 
در سـرباال هـا هم با همـان ریتم و اسـتحکام رکاب می 
زنـد و در زمانـی کـه به پیچ های خطر ناک در سـرازیری 
میرسـد خونسـردی خـود را حفـظ مـی کند ، در سـر باال 
پـس نمی زند و در سـرازیری هـم از جاده منحرف نمی 
شـود ، از حریـف ها هـراس به دل راه نمـی دهد و البته 
همـواره اصـول جوانمردی را در باره آنهـا رعایت می کند .
زمانـی کـه مـا از وضعیـت فعلـی منطقـه صحبـت مـی 
کنیـم و مـی خواهیـم بدانیـم در شـرایط فعلی وضعیت 
اقتصـادی کشـور چگونـه خواهـد بـود بایـد به نکتـه ای 
توجـه کنیـم و آن اینکه اگر قبل از این شـرایط ، وضعیت 
مسـتحکم و اصولی بر اقتصاد حاکم بـوده و به اصطالح 
جـای پـای مـا محکـم بـوده ، پـس بـا این نسـیم ها و 
حتـی طوفان ها مشـکلی پیش نخواهد آمـد ،  ولی اگر 
جـای پـای مـا بـر روی لبه تیـغ قـرار داشـته ، حتی اگر 
هیـچ حادثـه ای هـم پیـش نیایـد ، بـاز هم بایـد نگران 

. بود 
مسـئوالن عزیـز اقتصـادی کشـور بهتـر اسـت هـر چـه 
زود تـر بـازی کـردن و کشـتی گرفتـن بـا اقتصـاد را کنار 
بگذارنـد ، و اجـازه دهنـد ، ایـن کشـتی عظیـم در ایـن 
اقیانـوس وسـیع کار خـودش را بـر اسـاس معیـار های 
خـودش انجـام دهـد . دسـت از سـر اقتصـاد بردارنـد ، 
بـا قیمـت هـای دسـتوری و بـا حاکـم کـردن سیسـتم 
هـای چنـد نرخـی و رانتـی بیـش از ایـن باعـث صدمه 
زدن بـه پیکـر اقتصـاد کشـور نشـوند . بـا جلو گیـری از 
واردات  قانونی باعث رواج و رونق قاچاق نشـوند. بدانند 
کارشناسـان اقتصادی دشـمن کشـور عزیزمان نیستند. 
امـروز هـم هنـوز دیـر نیسـت ، با بر داشـتن ، سوبسـید 
هـای عجیـب و حذف "رانت " و حذف " ربا " از سیسـتم 
بانـک و مبـارزه بـا "رشـوه" در برخـی ادارات ، و اصـالح 
نظام مالیاتی و اسـالمی کردن آن ، به جنگ با شـیطان 

بپردازیم.
امـروزه یـک قلـم  یارانـه ای کـه سـاالنه فقـط بـرای 
مصـرف کنندگان بنزین داده می شـود نزدیک چهارصد 
میلیـارد تومـان اسـت ،  و همیـن حـدود بـرای سـایر 
حامـل های انرژی ،  حدود سـیصد هـزار میلیارد تومان 
بـه پـول های سـپرده گذاران ، بهره ) بخوانیـد ربا ( داده 
مـی شـود ،به اتومبیل سـازان تحـت عنـوان حمایت از 
محصـوالت داخلـی رانـت هـای عجیـب و غریـب داده 

می شـود و...
واقعا جای سـوال اسـت کـه چه دلیلـی دارد ، به بعضی 
روزنامـه هـا و نشـریات به بهانـه حمایـت از مطبوعات ، 
سـاالنه میلیـارد ها تومـان از بیت المـال،  یعنی از جیب 
مـردم پـول پرداخـت  شـود ، و بـه عـالوه کاغـذ بـا نرخ 

هـای پاییـن تـر از واقعی در اختیـار آنها قـرار بگیرد،
چـرا نبایـد گذاشـت هر کـس کار خـودش را بکنـد و بار 

خـود را بـه دوش بکشـد ؟
رانـت فسـاد آور و زیـان بـار اسـت .چـه به صرافـان داده 
شـود چـه به مطبوعـات ، چه بـه اتومبیل سـازان ، و چه 
بـه مصـرف کننـدگان ، چـه بـه وارد کننـدگان رانـت ضد 

رقابت سـالم اسـت ،
و انگیـزه پیشـرفت را بـرای رانت خـوار از بین مـی برد و 
کسـانی راهم که دستشـان به رانت نمی رسـد ، مایوس 

و دلسـرد می کند.
وقتـی بـا چند نرخی کـردن ارز ، میلیارد هـا دالر ارز ارزان 
بـه برخی داده می شـود که ایـن در بهترین حالت یعنی 
زدن جیـب همـه مردم به نفع عـده ای محـدود از مردم 
، کـه اگـر حتـی خیر خواهانه هم باشـد اثـر مخرب خود 

را باقی مـی گذارد ،
البتـه بـار هـا گفتـه ایـم،  کـه سـه مـورد،  " آمـوزش و 
پـرورش " ، " بهداشـت و درمـان " و " قضـاوت و امنیت 
" اسـتثنا هسـتند و دادن  هر گونه سوبسـید به این سـه 
مـورد مجـاز و بلکـه واجـب اسـت،  ولـی در بقیـه مـوارد 
هرگونـه یارانـه ای  "رانت " محسـوب می شـود و فسـاد 

آور خواهـد بود.
در هـر حـال اگـر  دسـت از ایـن کار هـا برداشـته شـود 
و اجـازه داده شـود اقتصـاد راه خـودش را طبـق قانـون 
تعـادل و عرضـه و تقاضا ادامه دهد ، دشـمنی دشـمنان 
تاثیـر زیـادی نخواهد داشـت ، هر چند هر چه دوسـتان 
بیشـتر و دشـمنان کمتر شـوند بهتر اسـت و طی طریق 

آسـان تر.
و البته انجام همه این جراحی  ها به دو شـرط وابسـته 

اسـت : اراده و جرات .
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کاهش نرخ بیکاری جمعیت» ۱۵ ساله و بیشتر« در تابستان سال جاری

در تابسـتان سـال ١٣٩٨ نـرخ بیـکاری جمعیـت 
»١5 سـاله و بیشـتر« ١٠,5 درصد اسـت که نسبت 

بـه سـال گذشـته بـا کاهش همـراه بوده اسـت.
نیـروی کار  آمارگیـری  طـرح  نتایـج  اسـاس  بـر 

درتابسـتان سـال ١٣٩٨، نـرخ بیـکاری افـراد ١5 
سـاله و بیش تـر ١٠,5 درصـد از جمعیـت فعـال 
)شـاغل و بیـکار(، بیکار بوده اسـت. بررسـی روند 
تغییـرات نـرخ بیـکاری حاکی از آن اسـت که این 

شـاخص، نسـبت به فصل مشابه در سـال ١٣٩٧، 
١,٨ درصـد کاهـش یافتـه اسـت.

درصـد   44,٩ میـزان  بـه   ،١٣٩٨ تابسـتان  در 
جمعیـت ١5 سـاله و بیش تـر از نظـر اقتصـادی 
فعـال بوده انـد، یعنی در گروه شـاغالن یـا بیکاران 
قـرار گرفته انـد. بررسـی تغییـرات نـرخ مشـارکت 
اقتصـادی حاکـی از آن اسـت که این نرخ نسـبت 
بـه فصل مشـابه در سـال قبـل )تابسـتان ١٣٩٧( 

٠,٢ درصـد افزایـش داشـته اسـت.
جمعیت شـاغلین ١5 سـاله و بیشـتر در این فصل 
٢4 میلیـون و ٧5١ هـزار نفـر بـوده کـه نسـبت به 
فصـل مشـابه سـال قبـل ٨44 هـزار نفـر افزایش 
بخش هـای  در  اشـتغال  بررسـی  اسـت.  داشـته 
عمـده اقتصـادی نشـان می دهـد کـه درتابسـتان 
١٣٩٨، بخـش خدمـات بـا 4٩,١  درصـد بیـش

 تریـن سـهم اشـتغال را بـه خـود اختصـاص داده 
اسـت. در مراتـب بعـدی بخش هـای صنعـت بـا 
٣٢,٠ درصـد و کشـاورزی با ١٩,٠درصد قـرار دارند.

نـرخ بیـکاری جوانـان ١5 تـا ٢4 سـاله حاکـی از 

آن اسـت کـه ٢۶,١ درصـد از فعـاالن ایـن گـروه 
سـنی در تابسـتان ١٣٩٨ بیـکار بوده انـد. بررسـی 
تغییـرات فصلـی نـرخ بیـکاری ایـن افـراد نشـان 
می دهـد، ایـن نـرخ نسـبت بـه فصـل مشـابه در 
سـال قبـل )تابسـتان ١٣٩٧( ١.١ درصـد کاهـش 

اسـت. یافته 
بررسـی نـرخ بیـکاری جوانـان ١٨ تـا ٣5 سـاله 
نیـز نشـان می دهـد کـه در تابسـتان ١٣٩٨، ١٧,٩ 
درصـد از جمعیـت فعـال ایـن گـروه سـنی بیـکار 
بوده انـد. ایـن در حالـی اسـت که تغییـرات فصلی 
نـرخ بیـکاری این افـراد نشـان می دهـد این نرخ 
نسـبت بـه تابسـتان ١٣٩٧، بـه میـزان ٢.٠ درصـد 

کاهـش یافته اسـت.
بررسـی سـهم اشـتغال ناقـص جمعیت ١5 سـاله 
و بیش تـر نشـان می دهـد کـه در تابسـتان ١٣٩٨، 
٨,٨ درصـد جمعیـت شـاغل،  بـه دالیـل اقتصادی 
)فصـل غیـرکاری، رکـود کاری، پیـدا نکـردن کار 
بـا سـاعت بیش تـر و…( کم تـر از 44 سـاعت در 
هفتـه کار کـرده و آمـاده بـرای انجـام کار اضافـی 

بوده انـد. ایـن در حالـی اسـت کـه 4٠.٧ درصـد 
و  و بیش تـر، 4٩ سـاعت  از شـاغلین ١5 سـاله 

بیش تـر در هفتـه کار کرده انـد.
شـایان گفت اسـت براساس بررسـی های به عمل 
آمـده، بـه دلیـل تحـوالت اجتماعی صـورت گرفته 
سـال های  در  کار  بـازار  بـه  ورود  سـن  زمینـه  در 
 ١5 سـن  حداقـل  مختلـف  کشـورهای  در  اخیـر 
سـال، برای بررسـی شـاخص های کلیدی بازار کار 
در نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه بـه دلیـل تحوالت 
مشـابه در کشـورمان، از ایـن پـس شـاخص های 
عمده بازار کار کشـور براسـاس جمعیت ١5 سـاله 

و بیش تـر محاسـبه و ارائـه می شـود.
بررسـی نـرخ بیـکاری جمعیت ١٠ سـاله و بیش تر 
فصـل تابسـتان گویـای آنسـت کـه ١٠,4 درصـد از 
جمعیـت فعـال بیـکار بوده انـد و با نگاهـی به نرخ 
ایـن گـروه سـنی مالحظـه  اقتصـادی  مشـارکت 
می شـود کـه 4٠.٨ درصـد از جمعیـت ١٠ سـاله و 

بیش تـر از نظـر اقتصـادی فعـال بوده انـد.
طـرح  نتایـج  اطالعـات  می سـازد  نشـان  خاطـر 
درگاه  در  بـه  زودی  تفصیلـی  به صـورت  مذکـور 
ملـی آمـار بـه نشـانی www.amar.org.ir قابـل 

بـود. خواهـد  دسـترس 

آزادی ۶ مددجوی کانون اصالح و تربیت کرمان

مدیـرکل زندان هـا و اقدامـات تامینـی و تربیتـی اسـتان 
کرمـان از آزادی ۶ مددجوی کانون اصالح و تربیت اسـتان 

بـه مناسـبت روز جهانی کودک خبـر داد.
رمضـان امیـری مدیـرکل زندان هـا و اقدامـات تامینـی و 
تربیتـی اسـتان کرمـان گفـت: این شـش مددجو بـا نگاه 
خیرخواهانـه مسـئوالن قضایـی و خیران اسـتان به کانون 

خانـواده خود بازگشـتند.
مدیـرکل زندان هـا و اقدامـات تامینـی و تربیتـی اسـتان 
کل  رئیـس  مسـاعد  نظـر  بـا  داشـت:  بیـان  کرمـان 
دادگسـتری اسـتان کرمـان زمینـه آزادی تعـدادی دیگر از 
مددجویـان کانـون اصـالح و تربیت نیز فراهم شـده و این 

افـراد بـه زودی آزاد خواهنـد شـد.
او بـا اشـاره بـه اینکـه نگاه هـای خـوب حمایتـی همـواره 
بـه مددجویـان کانـون اصـالح و تربیـت وجـود دارد، بیـان 
کـرد: دادگسـتری کل اسـتان بـرای اشـتغال و حمایت از 
مددجویـان زندان هـا و کانـون اصـالح و تربیـت پـس از 
آزادی نیز همکاری بسـیار خوبی دارد که در کشـور کم نظیر 
اسـت.امیری افـزود: در حـال حاضر 50 مددجـو در کانون 
اصـالح و تربیـت اسـتان کرمان حضـور دارند بـا همکاری 
خیـران و انجمن های حمایتـی از جمله انجمن حمایت از 
زندان هـا زمینـه آزادی تعدادی از مددجویـان کانون اصالح 

و تربیـت فراهم شـده اسـت.

25 تا 2539 تا 38

 فراخوان مناقصه عمومی

 اداره کل بهزیستی استان کرمان

اداره کل بهزیستی استان کرمان اداره کل بهزیستی استان کرمان
یک مرحله ای خدمات خودرویی

اداره کل بهزیستی استان کرمان در نظر دارد مناقصه خدمات خودرویی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

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

امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/7/20 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 تاریخ 98/7/25

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14 تاریخ 98/8/6
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 تاریخ 98/8/8

ارائــه پاکــت هــای الــف بــه آدرس: کرمــان بلــوار جمهــوری اســامی – چهــارراه امیرکبیــر – بعــد از بیمارســتان شــهید بهشــتی 
– اداره کل بهزیســتی اســتان کرمــان – طبقــه همکــف – واحــد دبیرخانــه و تلفــن 31211000

اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41914-121
دفتر ثبت نام: 33999818 و 33191893

شناسه: ۶27030
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آگهی دعوت مجمع عمومی  
شرکت تعاونی زنان مردهک 

بـه اطـاع اعضاء محترم شـرکت می رسـاند مجمـع عمومی  
شـرکت سـاعت 10صبـح روز دوشـنبه مـورخ 98/8/6 در محـل 
مسـجد روسـتای بارده برگزار می گـردد لذا از کلیـه اعضاء دعوت 
بعمل می آید.ضمناهمراه داشـتن کپی شناسـنامه و کارت ملی و 

جهت شـرکت در جلسـه الزامی اسـت .
دستورکار جلسه:

1_تعیین اعضاء  هیئت مدیره
2_تعیین مدیر عامل

تاریخ انتشار:  98/7/20

نوبت اول

شرکت تعاونی زنان مردهک

جوابیه شرکت ماهتاب به کاغذوطن
ــده در  ــون درج شـ ــه متـ ــراض بـ اعتـ
شـــماره هـــای 550 و 580 و درخواســـت 

صـــدور اصالحیـــه و تکذیبیـــه
ـــب  ـــرو درج مطال ـــا پی ـــالم احترام ـــا س ب
ـــروگاه شـــوباد  ـــران نی ـــن »کارگ ـــا عناوی ب
اخـــراج نمـــی شـــوند«در شـــماره 550 
ــوباد  ــروگاه شـ ــورخ 98/5/1۶ و »نیـ مـ
بـــه دنبـــال ایجـــاد تنـــش در منطقـــه 
اســـت« در شـــماره 580 مـــورخ 98/7/2 
مـــی گـــردد:  اعـــالم  زیـــر  نـــکات 
ــرارداد  ــه قـ ــت کـ ــح اسـ ــر واضـ 1 پـ
ـــد  ـــارس رهب ـــرکت پ ـــن ش ـــکاری بی هم
ــرکت  ــروی شـ ــن نیـ ــکار تامیـ »پیمانـ
ـــان  ـــوج« و برخـــی از کارکن ـــاب کهن ماهت
تابعـــه  هـــای  نیـــروگاه  اتظامـــات 
بـــه اتمـــام رســـیده و وضعیـــت فـــی 
مابیـــن »خاتمـــه همکاری«محســـو 
مـــی گردد.ایـــن در حالیســـت کـــه 30 
مرتبـــه از واژه »اخـــراج«در مجمـــوع 
کـــه  شـــده  اســـتفاده  شـــماره  دو 
ــی  ــان عمومـ ــویش اذهـ ــبب تشـ مسـ
ــات  ــرکات و اعتراضـ ــی تحـ و بروزبرخـ
ـــاده  ـــا م ـــق ب ـــذا مطاب ـــت . ل ـــده اس ش
25 قانـــون مطبوعـــات ، بخشـــی از 
مســـوولیت ایـــن اتفاقـــات بـــه طـــور 
ـــد  ـــه خواه ـــر روزنام ـــه دفت ـــع متوج قط
ــاده 23  ــا مـ ــق بـ ــن مطابـ بود.همچنیـ
ــه در  ــات درج اصالحیـ ــون مطبوعـ قانـ
راســـتای قانونـــی بـــودن قراردادهـــای 
ـــماره  ـــی از دو ش ـــوباد در یک ـــروگاه ش نی
آتـــی ، در همـــان صفحـــه و ســـتون و 
بـــا همـــان حـــروف مـــی بایســـت در 

دســـتور کار قـــرار گیـــرد.
2مطابـــل درج شـــده در شـــماره 550 
ـــان  ـــای حدادی ـــه آق ـــوص مکالم در خص
ـــوج  ـــده محتـــرم شهرســـتان کهن ـــا نماین ب

ـــذب  ـــی ک ـــادر ناروی ـــای ن ـــل از اق ـــه نق ب
ـــن  ـــه ای ـــر روزنام ـــوده و از دفت محـــض ب
ــیع  ــه تحقیقاتوسـ ــی رود کـ ــار مـ انتظـ
ــقم  ــت وسـ ــوص صحـ ــری در خصـ تـ
ــته  ــده، داشـ ــول شـ ــل قـ ــب نقـ مطالـ
باشـــد،. همچنیـــن مطابـــق بـــا مـــاده 
ـــر  ـــت تنوی ـــات و جه ـــون مطبوع 23 قان
ـــه  ـــن تکذیبی ـــاپ ای ـــی ، چ ـــکار عموم اف
در یکـــی از دوشـــماره آتـــی در همـــان 
ـــروف  ـــان ح ـــا هم ـــتون ب ـــه و س صفجح
مـــی بایســـت در دســـتور کار قـــرار 

گیـــرد.
ـــوص  ـــده در خص ـــات درج ش 3 اطالع
نـــام و مشـــخصات فنـــی نیـــروگاه 
هـــای شـــوباد و کهنـــوج در هـــر دو 
ــد  ــی باشـ ــکاالی مـ ــماره دارای اشـ شـ
و بـــه نگارنـــده مطلـــب توصیـــه مـــی 
ــق  ــار و از طریـ ــک بـ ــه یـ ــردد کـ گـ
ـــه  ـــبت ب ـــرکت نس ـــمی ش ـــع  رس مناب
ـــدام  ـــش اق ـــات خوی ـــانی اطالع بروزرس

نمایـــد.
ــماره  ــده در شـ ــب درج شـ 4 در مطلـ
چندیـــن  10اشـــتباه،  مجموعـــا   550
انتســـابات  و  نگارشـــی  اشـــتباه 
غیرواقعی)مدیرعامـــل   ســـازمانی 
ـــه  ـــت و توصی ـــده اس ـــاهده ش مپنا!(مش
ـــت  ـــه دق ـــبت ب ـــده نس ـــردد نگارن ـــی گ م
اصـــول  و  مطالـــب  درج  در  بیشـــتر 

ــد. ــام ورزنـ ــی اهتمـ ــه نگارشـ اولیـ
اســـت  خواهشـــمند  مجـــددا  لـــذا 
ـــون  ـــاده 23 قان ـــا تبصـــره 3 م ـــق ب مطاب
ـــه  ـــتای درج تکذیبی ـــات ، در راس مطبوع
ـــد  ـــات نادرســـت در موع و اصـــالح اطالع

مقـــرر در قانـــون اقـــدام فرماینـــد.
باتشکر
زهیر باقرزاده مدیرارتباطات

حصر وراثت  
با سالم 

مقتضـی اسـت صابرعلیمـرادی فرزند هوشـنگ شـرح دادخواسـت تقدیمی 
توضیح داده شـادروان هوشـنگ علیمـرادی فرزندخرم درتاریـخ 1398/0۶/0۶ 

فـوت نمـوده شـده وارث عیـن فوت  عبـارت از: 
1صابر علیمرادی  به شماره ملی ۶0۶00۶71۶۶فرزند مرحوم                    

2 محمدرضا علیمرادی  به شماره ملی 302074848فرزند مرحوم 
3مرجان علیمرادی به شماره ملی ۶0۶0120237فرزند مرحوم                    

4سکینه منصوربهمنی به شماره ملی ۶0۶9728254همسر مرحوم                      
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیراالنتشـار محلـی آگهی میشـود چنانچه کسـی اعتراض 
دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشـخاص باشـد یک ماه از نشـرآگهی به شـوراتقدیم دارد 

واال گواهـی صادر خواهد شـد 
.رییس شورا حل اختاف زهکلوت – موال دادفقیر شاهی  -  م الف :730

آگهی فقدان سند مالکیت  
نظـر بـه اینکه آقای امان اله عسـکری  فرزند غالمحسـین  به شـماره شناسـنامه 538وشـماره 
ملـی 311082۶135صـادره ازبـم مالـک ششـدانگ یک قطعه زمیـن  دارای پـالک 2422فرعی 
از 2اصلـی واقـع در شـهرکهنوج ،قطعـه یـک بخـش 4۶کرمان که سـند مالکیـت آن ذیل ثبت 
37۶۶صفحه 104دفتر 25محلی به شـماره چاپی 818314صادر وتسـلیم گردیده ،ضمن تسـلیم 
دو بـرگ استشـهادیه محلـی تصدیـق امضاءشـده اعـالم نمـوده کـه سـند مالکیـت پالک فـوق مفقود شـده ودر 
خواسـت سـند المثنـی نمـوده اسـت ،لذا با اسـتناد تبصره یـک اصالحی مـاده 120آییـن نامه قانون ثبـت مراتب 
یـک نوبـت آگهـی میشـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معامله نسـبت بـه ملک فـوق الذکـر یا وجود سـند 
مالکیـت نـزد خـود میباشـد ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار آگهـی بـه اداره ثبت شهرسـتان کهنـوج مراجعه 
واعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نمایـد واال پس از مدت مذکور نسـبت 

بـه صـدور سـند مالکیت المثنی اقـدام خواهـد گردید.
اصغر نارویی -رئیس ثبت اسناد واماک کهنوج- م الف: 2148 

آگهی فقدان سند مالکیت  
نظـر بـه اینکـه آقـای محمد حسـین عطـار زاده فرزند شـکراله به شـماره 
شناسـنامه 529000۶184وشـماره ملـی 529000۶184صـادره از بنـدر دیلـم  
مالـک  ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن  دارای پـالک 383فرعـی از 14-

اصلـی واقـع در اختیـار آبـاد کهنوج ،قطعه یـک بخش 4۶کرمان که سـند 
مالکیـت آن بـه شـماره چاپی ۶94318سـری ج سـال 94صادر وتسـلیم گردیده وسـپس 
طـی خالصـه معاملـه شـماره 24049مـورخ 1398/04/0۶بـه خانم سـاره خواجوئـی انتقال 
قطعی گردیده اسـت  ،ضمن تسـلیم دو برگ استشـهادیه محلی تصدیق امضاءشـده اعالم 
نمـوده کـه سـند مالکیـت پالک فوق مفقود شـده ودر خواسـت سـند المثنی نموده اسـت 
،لـذا با اسـتناد تبصـره یک اصالحی مـاده 120آیین نامه قانون ثبت مراتـب یک نوبت آگهی 
میشـود تـا چنانچـه کسـی مدعی انجـام معامله نسـبت به ملک فـوق الذکر یا وجود سـند 
مالکیت نزد خود میباشـد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشـار آگهی به اداره ثبت شهرسـتان 
کهنـوج مراجعـه واعتـراض خـود را ضمـن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم 
نمایـد واال پـس از مـدت مذکـور نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنـی اقدام خواهـد گردید .
اصغر نارویی -رئیس ثبت اسناد واماک کهنوج – م الف :2141

آگهی تحدید حدود اختصاصی   
چـون ششـدانگ یـک بـاب خانـه داری پـالک 4055فرعـی از 920اصلـی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 920 اصلـی بـه مسـاحت 907/38متـر 
مربـع واقـع در منوجـان قطعـه پنج بخـش 4۶کرمان با اسـتناد رای شـماره 
در  ثبـت کهنـوج  در  مسـتقر  1398۶0319002000797-1398/04/04هیـات 
مالکیـت اقـای ابراهیـم دادار فرزنـد محمد قـرار گرفته واگهـی موضوع مـاده 3قانون تعییین 
تکلیـف وضعیـت اراضـی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی ومـاده 13اییـن نامه قانـون ثبت 
منتشـر و در موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه و نیـاز بـه تحدیـد حـدود دارنـد . لـذا 
حسـب درخواسـت کتبی مالک مورخـه 1398/07/18آگهـی تحدید حدود آن باسـتناد تبصره 

ماده 13 قانون مزبور منتشـر و عملیات تحدیدی آن از سـاعت 8 صبح روز سـه شـنبه مورخه 
98/08/14در محـل شـروع و بعمـل خواهـد آمد. لذا بـه مالکین و مجاورین رقبـه فوق اخطار 
میگـردد کـه در موعـد مقـرر در محل وقـوع ملک حاضـر و در صـورت عدم مراجعـه مجاورین 
عملیـات تحدیـدی بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچه کسـی از مجاوریـن بر حـدود و حقوق 
ارتفاقـی ان اعتـراض داشـته باشـد طبـق مـاده 20 قانـون ثبـت و مـاده 8۶ اصالحـی پـس از 
تنظیـم صورتجلسـه تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبا به ایـن اداره اعـالم و ظرف مـدت 30 روز 
دادخواسـت بـه | مراجـع ذیصالح قضایی تقدیـم نماید و گواهی دادخواسـت مربوطه را به این 
اداره ارائـه نمایـد. پـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونه ادعایی مسـموع نخواهـد بود.
رئیس اداره ثبت اسناد شهرستان کهنوج –اصغر ناروئی – م الف :2150

آگهی حصر وراثت- قلعه گنج   
شناسـنامه  دارای  شـنبه  فرزنـد  رودبـاری  نیـا  احسـانی  سـکینه  خانـم 
 98/7/1۶ شـماره9809983888100439مورخ  دادخواسـت  2۶40بشـرح 
فرزنـد چـراغ  ابـاد  فالحـی شـاه  مهـدی  داده شـادروان محمـد  توضیـح 
بشناسـنامه۶980054۶35در تاریـخ98/3/12در شـهرقلعه گنـج فوت شـده و 

وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد/ عبارتسـت از: 
1سکینه احسانی نیا رودباریفرزند شنبه به شماره ملی 31۶0510123)مادر متوفی (

2چـراغ فالحـی شـاه ابـاد فرزند حسـین بـه شـماره ملـی 53۶9۶29۶84)پدر متوفـی( لذا 
مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتراض 
دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظرف مدت یـک ماه از نشـر آگهی به 
شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد و اال گواهی صادر خواهد شـد و وصیت نامه ای جز رسـمی و 

سـری کـه بعـد از ایـن موعد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت. 
رئیس شورای حل اختاف شماره شهرستان قلعه گنج-علیرضا مومنی    

حصر وراثت  
با سالم 

داخواسـت  سـیاهکوهی  زاهـده  خانـم  اسـت  مقتضـی 
شـهر  1398/01/20در  مـورخ  در  داده  توضیـح  تقدیمـی 
زهکلـوت بـر اثـر حادثـه تصـادف جنینی بـاالی ۶ماه پسـر 
فـوت نمـوده اسـت وراث عیـن فـوت عبـارت از :1 هللا بخـش رکنـی فرزنـد 
محمدرضـا بـا ش  م 35914278۶1)پـدر متوفـی (2 زاهـده سـیاهکوهی 
فرزنـد ابراهیـم بـه ش م 3590212403)مـادر متوفی(لـذا مراتـب یک نوبت 
در روزنامـه کثیراالنتشـار محلـی آگهـی میشـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد 
یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نزد اشـخاص باشـد یک مـاه از نشـرآگهی به 

شـوراتقدیم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد .
رییس شورا حل اختاف زهکلوت – موال دادفقیر شاهی  -  م الف :729

حصر وراثت  
احترامـا خواهشـمند اسـت بـا توجـه بـه دادخواسـت زهـره سـابقی بـه شـماره ملی 
53۶93۶8333 بـه خواسـته حصـر وراثـت وثـه مرحـوم پیـر محمـد دسـتوری  به 
شـماره ملـی 53۶9578834 بـه خواسـته حصـر وراثـت خواهشـمند اسـت ورثـه 
مرحـوم در یـک نوبـت روزنامـه چاپ شـود که چنانچه ورثـه ای دیگر یـا وصیت نامه 
ای در دسـت کسـی باشـد بـه ایـن شـورا مراجعه نمائیـد ودر غیـر اینصورت گواهـی حصر وراثـت صادر 

خواهـد شـد .ورثه :
1مهدیم سابقی فرزند مهر دل به شماره ملی  )مادر متوفی(  

2زهره سابقی فرزند میردادبه شماره ملی 53۶93۶8333 )همسر مرحوم (
3خلیل دستوری فرزند پیر محمد به شماره ملی 53۶020448۶    

4 پریسا دستوری فرزند پیر محمد به شماره ملی53۶0313۶92
5 فریبا دستوری فرزند پیر محمد به شماره ملی53۶0033۶49
۶ جمیل دستوری فرزند پیر محمد به شماره ملی53۶0384700
7ادریس دستوری فرزند پیر محمد به شماره ملی53۶0402027

8جلیل دستوری فرزند پیر محمد به شماره ملی53۶00939443)فرزندان متوفی (
شوراحل اختاف –بخش جازموریان –م الف :728
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و  سیسـتان  اسـتان  چـون  هـم  کرمـان  اسـتان 
بلوچسـتان بـه دلیـل فاصلـه مسـافت از شـمال تا 
جنـوب و هـم چنین شـکاف امکاناتی کـه از جنوب 
تـا شـمال وجود دارد همـواره با زمزمـه هایی مبنی 
بـر تقسـیم شـدن بـه 3 اسـتان همراه بوده اسـت. 
تقسـیم  طـرح  هـا:  اسـتان  آنالینگـروه  قـدس 
ایـن اسـتان بیـش از 3 دهه اسـت کـه در مجلس 
مطـرح می شـود و بسـیاری از نماینـدگان مجلس 
و مسـئوالن کـه سـعی دارنـد تـا فاصلـه خدمـات 
را کـم کننـد  اسـتان  ایـن  جنـوب  و  شـمال  در  را 
انـد. میـان کشـیده  بـه  را  تقسـیم  طـرح  هـا  بـار 

 1338 سـال  در  و  ایـن  از  پیـش  اسـت  گفتنـی 
نیـز موضـوع مطالعـات تقسـیمات کشـوری بـرای 
شهرسـتان جیرفـت مطـرح بـود اما دولت هـا قبل 
و بعـد از انقـالب یکسـری اقدامـات صرفـا بـرای 
بهـره گیـری از ظرفیـت هـای عظیـم ایـن منطقـه 
نرسـید. بـه سـرانجام  اتفـاق  ایـن  و  انجـام دادن 

1390 نیـز نماینـده مـردم بافـت  گفتنـی در سـال 
تقسـیم  خواسـتار  هشـتم  دوره  مجلـس  در 
جنـوب  شـمالی،  اسـتان کرمـان  سـه  بـه  کرمـان 
را  موضـوع  ایـن  علـت  و  بـود  شـده  سـمنگان  و 
از  جلوگیـری  مناسـب،  خدمت رسـانی  ضـرورت 
اسـتان  بـه کشـور، گسـتردگی  مخـدر  مـواد  ورود 
بـود. نامیـده  محرومیـت  و  فقـر  کاهـش   و 

استان تقسیم 
طـی روزهـای گذشـته بـاری دیگـر زمزمـه تقسـیم 
این اسـتان در فضای مجازی شـدت گرفته اسـت.

نماینـده کرمـان  شـود  مـی  راسـتا گفتـه  ایـن  در 
دولـت  هیئـت  از  اسـتان ها  عالـی  شـورای  در 
کرمـان  اسـتان  تقسـیم  بـه  نسـبت  تـا  خواسـته 
کنـد. تصمیم گیـری  اسـتان  سـه  حداقـل  بـه 

بـه  کرمـان  اینکـه  بیـان  بـا  امینـی زاده  مهـرداد 
درصـد   11 کشـور،  اسـتان  پهناورتریـن  عنـوان 
اسـت،  داده  جـای  خـود  در  را  کشـور  جمعیـت 
کرمـان،  اسـتان  تقسـیم  بـا  کنـد:  مـی  اظهـار 
مـردم  مشـکالت  اکثـر  اسـتان،  سـه  بـه  حداقـل 
نامتـوازن  توسـعه  ادامـه  از  و  مرتفـع  کرمـان 
می شـود. جلوگیـری  اسـتان  سـطح  در 

وی بـا بیـان اینکـه اسـتان کرمـان بـا وجـود آنکـه 
لحـاظ  از  دارد  را  نفتـی  غیـر  صـادرات  اول  رتبـه 
مـی کنـد  عنـوان  اسـت  دوم کشـور  رتبـه  در  فقـر 
وسـعت زیـاد ایـن اسـتان یکـی از دالیـل فقـر و 
توسـعه نامتـوازن در تمـام زمینـه هـا شـده اسـت.

نماینـده کرمـان در شـورای عالـی اسـتان ها  ادعـا 
مـی کند: سـاکنان برخـی از شهرسـتان های کرمان 
از حداقل حقوق شـهروندی که دسترسـی سـریع و 
آسـان بـه سیسـتم هـای اداری بـا کمتریـن هزینه 
نیسـتند. بهره منـد  اسـت،  و جانـی  مالـی  زمانـی، 

وی بـا اشـاره بـه اینکـه فاصلـه بیـن شـمالی ترین 
از  بیـش  کرمـان  اسـتان  نقطـه  جنوبی تریـن  تـا 
مـردم  شـود:   مـی  یـادآور  اسـت  کیلومتـر   700
انـد،  بازمانـده  خـود  حقـوق  حداقـل  از  اسـتان 
دارنـد  اسـتان  مرکـز  بـا  زیـادی  فاصلـه  زیـرا 
دو  بیـن  فاصلـه  از  فاصلـه،  ایـن  گاهـا  کـه 
اسـت. بیشـتر  نیـز  کشـور  در  اسـتان  مرکـز 

مدیریت  تسهیل 
نماینـده مـردم کهنـوج، فاریـاب، منوجـان، رودبـار 
و قلعه گنـج در مجلـس شـورای اسـالمی در ایـن 
رابطـه بیـان مـی کند: تقسـیمات کشـوری در حوزه 
لنتخابیـه اینجانـب کمـک شـایانی بـرای مدیریـت 
هیـچ  بـه  امـا  دارد  مـردم  امـور  بـه  رسـیدگی  و 
وجـه بـه دنبـال تقسـیم اسـتان کرمـان نیسـتیم.

کـه  موضـوع  ایـن  بـه  اشـاره  بـا  حمـزه  احمـد 
انتخابیـه اش بـه لحـاظ جغرافیایـی  طـول حـوزه 
دارد  فاصلـه  جنـوب  تـا  شـمال  از  کیلومتـر   ۶00
مـی  اسـت  اسـتان  یـک  وسـعت  انـدازه  بـه  و 
ایـن  کـه  اسـت  الزم  راسـتا  درایـن  افزایـد: 
شـهرها  تعـداد  و  شـود  ُخـرد  انتخابیـه  حـوزه 
شـود. تسـهیل  آن  مدیریـت  تـا  یافتـه  افزایـش 

اسـتان  تقسـیم  بحـث  دهـد:  مـی  ادامـه  وی 
بـوده  مطـرح  دیربـاز  از  اسـتان   2 بـه  کرمـان 
دالیلـی،  بـه  ولـی  نیسـت  جدیـدی  سـوژه  و 
کشـور  ارشـد  مسـئوالن  کـه  می شـود  گفتـه 
کشـور  در  جدیـد  اسـتان  ایجـاد  بـه  صـالح 
اسـت. شـده  متوقـف  رونـد  ایـن  و  نمی بیننـد 

نماینـده مـردم کهنـوج، فاریـاب، منوجـان، رودبـار 
بـا  اسـالمی  شـورای  مجلـس  در  قلعه گنـج  و 
اسـتان های  بلکـه  تنهـا کرمـان  نـه   اینکـه  بیـان 
تقاضـای  فـارس  و  بلوچسـتان  و  سیسـتان 
ایـن  ظاهـرا  کنـد:  مـی  اذعـان  داشـتند  تقسـیم 
ارشـد  مسـئوالن  زیـرا  اسـت  متوقـف  موضـوع 
کشـور بـا ایجـاد اسـتان جدیـد مخالـف هسـتند.

و  اسـتان کرمـان  در  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  حمـزه 
وجـود  بزرگـی  شهرسـتان های  اسـتان  جنـوب 
دارنـد، ادامـه داد:جنوب اسـتان کرمان جـزو چهار 
نقطـه گلخانـه ای دنیـا، بـا ظرفیـت هـای بسـیاری 
اسـت کـه انـواع محصـوالت را تولید می کنـد که با 
توجـه بـه ایـن ظرفیـت هـا نیازمنـد یـک مدیریت 
شـکوفا کنـد. را  منطقـه  اقتصـاد  تـا  اسـت  قـوی 

توقف طرح تقسیم 
استان کرمان

خبر

امام جمعه جیرفت 
دعوت به مناظره را نپذیرفت 

توسعه نیافتگی ها به دلیل تاخیر 
در اجرای طرح هاست

تخلیه نخاله های کارخانه مس 
جیرفت در عنبرآباد ممنوع شد 

طرح واکسیناسیون نیوکاسل 
در طیور بومی در جنوب کرمان 

برگزاری کارگاه مدیریت تروما 
در شرایط پیش بیمارستانی

ــوت  ــت دع ــه جیرف ــام جمع ام
ــع  ــب مجم ــالح طل ــکل اص تش
اســالمی دانشــجویان دانشــگاه 
شــهید باهنــر کرمــان در ارتبــاط 
بــا مناظــره بــا ســید حســین مرعشــی 
پیرامــون موسســه خیریــه مولــی الموحدین 
را نپذیرفــت. امــام جمعــه جیرفــت دعــوت 
تشــکل اصــالح طلــب مجمــع اســالمی 
دانشــجویان دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان 
ــین  ــید حس ــا س ــره ب ــا مناظ ــاط ب در ارتب
مرعشــی پیرامــون موسســه خیریــه مولــی 
گــزارش  بــه  نپذیرفــت.  را  الموحدیــن 
رضــا  االســالم  حجــت  اخیــرا  گفتارنــو، 
ــه  ــه خیری ــی موسس ــر در اظهارات ــعات ف س
مولــی الموحدیــن را مــورد اتهــام قــرار داده 
ــید  ــکل، س ــن تش ــوت ای ــی دع ــود. در پ ب

ــال  ــد از ارس ــی بع ــی دقایق ــین مرعش حس
نامــه آمادگــی خــود را جهــت مناظــره اعــالم 
ــوت  ــت دع ــه جیرف ــام جمع ــا ام ــرد. ام ک
ــده  ــه آم ــت.در اطالعی ــره را نپذیرف ــه مناظ ب
اســت بــا توجــه بــه اینکــه هــم اکنــون امــام 
ــن حضــور  ــت در ســفر اربعی ــه  جیرف جمع
ــا  ــان، ب ــت ایش ــض بازگش ــه مح ــد، ب دارن
فراهــم شــدن دو شــرط زیــر اعــالم آمادگــی 
ــه  ــوت ب ــود دارد:1 دع ــره وج ــرای مناظ ب
ــا  ــل ی ــر عام ــه رســمی مدی ــا نام ــره ب مناظ
رییــس هیــات مدیــره موسســه خیریــه 

ــرد. ــورت گی ــن ص ــی الموحدی مول
2مناظــره در فضــای آزاد عمومــی غیــر 
ــراد  ــع حضــور اف ــل من ــه دلی از دانشــگاه )ب
نامطمئــن در دانشــگاه توســط رهبــر معظــم 

ــزار شــود. ــالب( برگ انق

اسـتاندار کرمان گفت: این استان 
بـا  احـداث گلخانه هـا  زمینـه  در 
وجـود منابـع و تسـهیالت مالـی 
اسـت  عقـب  برنامـه  از  بانکـی 
لـذا بایـد بـا توسـعه شـیوه های گلخانـه ای از 
فاصلـه گرفـت. آب  در  پرمصـرف  کشـاورزی 

محمدجـواد فدائـی روز پنجشـنبه در نشسـت 
مشـترک سـتاد فرماندهـی اقتصـادی و رفـع 
موانـع تولیـد شهرسـتان ارزوئیـه بـا تاکیـد بـر 
بهتریـن نحـو ممکـن  بـه  از آب  بایـد  اینکـه 
اسـتفاده شـود تصریح کـرد: در صورتـی که می 
تـوان از آب در بخـش های مختلف کشـاورزی 
یـا صنعـت بـا درآمـد بیشـتر بهـره بـرد، باید با 
برنامـه ریـزی اصولـی از آب در همـان بخـش 
اسـتفاده کـرد.وی بـا اشـاره بـه اینکه بسـیاری 
از نخـل هـای جنـوب اسـتان کرمـان بـه دلیل 

کمبـود منابـع آبـی ایـن منطقه خشـک شـده 
تـوان در صنعـت  اگـر مـی  تاکیـد کـرد:  انـد 
بهـره بـرداری بیشـتری از آب داشـت بایـد آب 
بـه جـای بخـش کشـاورزی در صنعـت مـورد 
اسـتفاده قرار گیرد.وی افزود: اگر کشـاورزی را 
بـه سـمت احداث گلخانـه های هیـدرو پونیک 
بـا تسـهیالت 9 درصد پیش ببریم مـی توان از 
آب اسـتفاده بهینـه کرد. اسـتاندار کرمان گفت: 
کشـاورزان بـا دریافـت تسـهیالت کشـاورزی 
مـی تواننـد در احـداث گلخانـه در ایـن اسـتان 
مشـارکت کنند.وی یادآور شـد: دشـت صوغان 
بـا هفـت و نیـم مترمکعب بیالن منفـی اضافه 
برداشـت آب دارد و این منجر به خشـک شدن 
تدریجـی منابع آبی این منطقه می شـود.معنی 
نـدارد در مورد تصمیمی که دو سـال قبل گرفته 

شـده اکنـون صحبـت و برنامـه ریزی شـود.

ــیدی  ــای اسـ ــه نخاله هـ تخلیـ
ــه مـــس جیرفـــت در  کارخانـ
ـــهر  ـــی ش ـــت زون آب ـــاال دس ب

عنبرآبـــاد ممنـــوع شـــد. 
ــه  ــاد بـ ــت عنبرآبـ ــط زیسـ ــس محیـ رییـ
ــا گفـــت: در پـــی وصـــول  خبرنـــگار ایرنـ
گزارشـــی مبنـــی بـــر تخلیـــه نخاله هـــای 
ـــت  ـــاال دس ـــت در ب ـــس جیرف ـــه م کارخان
زون آبـــی شـــهر عنبرآبـــاد، بالفاصلـــه 
ایـــن موضـــوع بـــه صـــورت ویـــژه در 

ــت. ــرار گرفـ ــتور کار قـ دسـ
نرگـــس افشـــارمنش افـــزود: پرونـــده ای 
ـــرای رســـیدگی  ـــه تشـــکیل و ب ـــن زمین در ای

ـــد.  ـــاع داده ش ـــتانی ارج ـــه دادس ـــژه ب وی
ــتور  ــا دسـ ــت بـ ــه داد: در نهایـ وی ادامـ
نخاله هـــای  تخلیـــه  از  دادســـتان 

ــل  ــه عمـ ــری بـ ــس جلوگیـ ــه مـ کارخانـ
ــد. آمـ

ــا  ــاد بـ ــت عنبرآبـ ــط زیسـ ــس محیـ رئیـ
بیـــان اینکـــه نخالـــه هایـــی کـــه در ایـــن 
قســـمت تخلیـــه شـــده بایـــد هرچـــه 
ســـریعتر بـــه مکانـــی دیگـــر منتقـــل 
ــا  ــن زباله هـ ــت: ایـ ــار داشـ ــود، اظهـ شـ
بایـــد بـــه مکانـــی کـــه مـــورد تاییـــد 
انتقـــال داده  محیـــط زیســـت اســـت 
شـــود تـــا باعـــث آلودگـــی آب شـــهر 

عنبرآبـــاد نشـــود.
ــه  ــاالنه سـ ــه مـــس جیرفـــت سـ کارخانـ
تـــا پنـــج هـــزار تـــن مـــس کاتـــد تولیـــد 
می کند.مرکـــز شهرســـتان عنبرآبـــاد در 
فاصلـــه 2۶0 کیلومتـــری جنـــوب کرمـــان 

واقـــع اســـت. 

واکسیناســیون  طــرح 
نیوکاســل مقــاوم بــه حــرارت 
در جنــوب  بومــی  طیــور  در 
کرمــان در حــال اجراســت.

صداوســیما  خبرگــزای  گــزارش  بــه 
مرکــز کرمــان  معــاون ســالمت اداره کل 
ــن  ــت: ای ــان گف ــوب کرم ــکی جن دامپزش
ــرل و پیشــگیری از  ــا هــدف کنت طــرح ب
ــتایی ،  ــور روس ــل در طی ــاری نیوکاس بیم
ــد  ــه واح ــاری ب ــری از انتشــار بیم جلوگی
هــای صنعتی،کاهــش خســارت ناشــی از 
ــاد  ــه اقتص ــک ب ــل و کم ــاری نیوکاس بیم
ــود. ــی ش ــرا م ــتایی  اج ــای روس خانواره

همــکاری  بــر  تاکیــد  بــا  مشــایخی 
خانوارهــای روســتایی بــا گــروه هــای 
دامپزشــکی، از آنــان خواســت  بــا توجــه 

طیــور  دامپزشــکی  ادارات  اعــالم  بــه 
ــه  ــور نگ ــای محص ــود را در فض ــی خ بوم
ــاعت  ــت س ــل از هش ــد و حداق داری کنن

قبــل آب در اختیــار طیــور نباشــد.
 بگفتــه وی بیمــاری نیوکاســل از بیمــاری 
ــه  ــا هم ــه تقریب ــت ک ــری اس ــای  مس ه
را در ســنین  پرنــدگان  ی گونــه هــای 
ــواردی  ــد و در م ــی کن ــال م ــف مبت مختل
حتــی بــدون بــروز نشــانه  ، باعــث مــرگ 

ــر صــد در صــدی مــی شــود . و می
واکسیناســیون  طــرح  اجــرای  بــا 
گــروه   ۶0 مشــارکت  بــا  نیوکاســل 
شهرســتان  هفــت  ،در  دامپزشــکی 
جنوبــی اســتان کرمــان285 هــزار قطعــه 
ــینه  ــاری واکس ــن بیم ــر ای ــور در براب طی

. ند می شــو

از سـوی مرکـز حـوادث و فوریـت 
علـوم  دانشـگاه  پزشـکی  هـای 
حضـور  بـا  و  جیرفـت  پزشـکی 
هـای  فوریـت  هـای  تکنسـین 
پزشـکی جنوب کرمـان، کارگاه مدیریـت تروما 
در شـرایط پیش بیمارسـتانی در جیرفت برگزار 
شـد. به گـزارش خبرنـگار خبرگزاری شبسـتان 
از کرمـان جنـوب، بـا حضـور تکنسـین هـای 
فوریـت هـای پزشـکی جنـوب کرمـان، کارگاه 
مدیریـت ترومـا در شـرایط پیش بیمارسـتانی 
در جیرفـت برگزار شـد.دکتر » ابراهیم محمدی 
در   PHTM کارگاه  برگزاریـی  حاشـیه  در   ،»
جیرفـت، گفـت: دوره هـای ترومـا در ابتـدا بـه 
صـورت PHTLS بـوده کـه ورژن جدیـد کارگاه 
هـای ترومـا بصورت PHTM  توسـط سـازمان 
اورژانس کشـوربرگزار شـده و بصورت آبشـاری 

و  حـوادث  اسـت.مدیر  گسـترش  حـال  در 
فوریـت های پزشـکی دانشـگاه علوم پزشـکی 
 PHTM جیرفـت، بـا بیان ایـن مطلب کـه دوره
در راسـتای مدیریـت ترومـا، کاهـش مـرگ و 
میـر، اسـتفاده بهینه از تجهیـزات  و حفظ زمان 
طاليـي به نفع بيمـار، برگزار می شـود، تصریح 
کـرد: کلیـه آموزش هـا به صورت شـبیه سـازی 
شـده بـا صحنـه واقعـی در تصادفـات رانندگی 
و سـایر حـوادث بـا اسـتفاده از بیمارنماهـا و 
گريم متناسـب آنها نسـبت به آسـيب وارده به 
بيمـار در ایسـتگاه هـای عملـی ارائه می شـود.

وی، بـا اشـاره بـه مهمتریـن اهـداف برگـزاری 
دوره افـزود: داشـتن عملکـرد یکسـان تمامـی 
تکنسـین های کشـور در زمـان مواجـه شـدن با 
بیمـاران ترافیکی از اهداف اصلی دوره آموزشـی 

PHTM در کشـور اسـت.

ــری کالن  ــی از س ــردی  فرهنگ ــای راهب ــت گفتگوه نشس
ــا  ــالمی  ، ب ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن ــای وزی ــه ه برنام
موضــوع توســعه فرهنگــی شهرســتانهای محــروم و کمتــر 
ــاد  ــگ و ارش ــرکل فرهن ــور مدی ــا حض ــه ،ب ــعه یافت توس
ــی در  ــاخص فرهنگ ــگان ش ــدادی از نخب ــالمی و تع اس

ــد. ــزار ش ــان برگ ــوب کرم جن
ــگ و ارشــاد  ــط عمومــی اداره کل فرهن ــزارش رواب ــه گ  ب
ــاد  ــگ و ارش ــر کل فرهن ــان ،مدی ــوب کرم ــالمی جن اس
اســالمی جنــوب کرمــان در ایــن نشســت گفــت: اداره کل 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی جنــوب کرمــان بیشــتر نقــش 
ــق  ــا از طری ــر دارد ؛ ت ــد نظ ــگ را م ــی در فرهن حاکمیت
ــوع  ــوان تن ــت عن ــی تح ــون فرهنگ ــای گوناگ ــت ه ظرفی

ــرد . ــتفاده بب ــی اس فرهنگ
شــفافیت  داشــت:  بیــان  اســحاقی  حســین 
،هوشمندســازی ،بهبــود محیــط کســب و کار فرهنگــی 
ــم فرهنگــی  ،دیپلماســی فرهنگــی ؛از شــاخص هــای مه
ــوای  ــی و محت ــاء کیف ــه در ارتق ــوند ک ــی ش ــوب م محس

موثرانــد. هنــری  و  فرهنگــی  محصــوالت 
ــا  ــان ب ــوب کرم ــگ و ارشــاد اســالمی جن ــرکل فرهن مدی
ــت :  ــگ گف ــعه فرهن ــروی توس ــع پیش ــه موان ــاره ب اش
متناســب ســازی شــاخص هــای فرهنگــی در قالــب کالن 
برنامــه هــای هشــتگانه وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
ــوب  ــالمی جن ــاد اس ــگ و ارش ــر اداره کل فرهن ــد نظ م
ــی  ــش خصوص ــه بخ ــا ورود فعاالن ــه ب ــت ک ــان اس کرم
ــو و  ــه جل ــگ ؛تحــول رو ب ــف فرهن در حــوزه هــای مختل

ــد زد . ــم خواه ــی را رق مثبت
بخشــهای  :همســو کــردن  داشــت  اظهــار  اســحاقی 

دولتــی و غیــر دولتــی بــه منظــور قــرار گرفتــن در مســیر 
ــوص  ــن خص ــت در ای ــات دول ــز از اقدام ــه نی همگرایان

ــت. اس
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه راهکارهــای توســعه فرهنگــی 
ــزایی  در  ــش بس ــانه نق ــی ورس ــاالن فرهنگ ــت : فع گف
ــعه  ــای توس ــردن راهکاره ــی ک ــگ و عملیات ــج فرهن تروی
فرهنگــی برعهــده دارنــد و در بهینــه ســازی فضــای 

ــند. ــذار باش ــد تاثیرگ ــی توانن ــه م ــی جامع فرهنگ
ــی و  ــر فرهنگ ــت از فق ــرون رف ــت ب ــه داد:جه وی ادام
ــات  ــد اقدام ــف بای ــکال مختل ــی در اش ــت زدای محرومی
ومحرومیــت زدایــی و فرهنگــی بــه مــوازات یکدیگــر 
ــدام  ــه هیچک ــتند ک ــال هس ــا دوب ــوند؛زیرا اینه ــام ش انج
ــد داشــت ــر را نخواهن ــوان ایجــاد تغیی ــری ت ــدون دیگ ب

ــه  ــاره ب ــا اش ــهدادی ب ــر ش ــت دکت ــن نشس ــه ای در ادام
وجــود ضعــف هایــی در نقــاط محــروم در کنــار پتانســیل 
ــاط قــوت  ــد نق ــا بای ــان داشــت: م هــا و ظرفیــت هــا بی
را تقویــت کنیــم و بــه معرفــی آنهــا از طریــق رســانه 

ــم. بپردازی
مــدرس دانشــگاه جیرفــت بــا اشــاره بــه وجــود قومیــت 
هــای مختلــف بــا فرهنــگ و آداب و رســوم مشــترک در 
ــر اســاس خــرده  ــد ب ــار داشــت: بای ــان اظه ــوب کرم جن
نیــاز  جنــوب کرمــان   ، برویــم  پیــش  فرهنگهایمــان 
بــه هویــت واحــد دارد، و بایــد اولیــن گام در توســعه 
ــم. ــترک برداری ــت مش ــک هوی ــاد ی ــا ایج ــگ را ب فرهن

رئیــس دانشــگاه کهنــوج نیــز در ادامــه افــزود: فرهنــگ یک 
ــی  ــر م ــی را در ب ــه کل مســائل زندگ ــی اســت ک ــه کل مقول
گیــرد در هــر زمینــه ای کــه بحــث کنیــم فرهنــگ را داریــم.

ــی  ــه کیف ــه وجــود دو جنب ــا اشــاره ب ــور ب روح هللا چراغپ
و فکــری و ارزشــی فرهنــگ بیــان داشــت: بســیاری 
ــادن در  ــب افت ــطه عق ــه واس ــا ب ــود م ــکالت موج از مش

ــت. ــگ اس ــی فرهن ــه کیف ــش جنب بخ
وی ادامــه داد: اگــر از ظرفیــت هــا اســتفاده درســت 
ــگ  ــویم ، فرهن ــی ش ــی م ــقاق فرهنگ ــار انش ــم دچ نکنی
جنــوب کرمــان هنــوز دســت نخــورده و فرهنگــی پویاســت 

ــرده اســت. ــظ ک ــی خــود را حف ــای اصالت ــه ریشــه ه ک
ــوب  ــه جن ــان اینک ــا بی ــه ب ــز در ادام ــزاد نی ــر پوربه دکت
کرمــان دچــار ســه نــوع بیمــاری سیاســت زدگــی ، 
مــا  افــزود:  اســت  محرومیــت  و  فرهنگــی  بیمــاری 
ــم  ــت پذیرفتی ــه هس ــزی ک ــر از آن چی ــت را فرات سیاس
ــی  ــه زندگ ــت هم ــان سیاس ــوب کرم ــفانه در جن و متاس

ــت. ــده اس ش
وی ادامــه داد: بیمــاری دوم بیمــاری فرهنگــی اســت و 
ــه  ــه کلم ــت ، ک ــت اس ــاری محرومی ــوم بیم ــاری س بیم
محرومیــت یــک کلمــه خــود ســاخته اســت ، کلمــه ای 

اســت کــه بــه مــا تلقیــن شــده اســت و مــا آن را پذیرفتــه 
ــدم  ــد ، ع ــی کن ــدود م ــعه را مح ــه توس ــن کلم ــم ، ای ای
مطالبــه گــری از طریــق ایــن کلمــه محــروم بــودن شــکل 
ــگ  ــه فرهن ــطحی ب ــگاه س ــد از ن ــا بای ــت م ــه اس گرفت

ــم. ــه بگیری فاصل
ــاد  ــگ وارش ــی اداره کل  فرهن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
هــای  نشســت  سلســله  ؛  جنــوب کرمــان  اســالمی 
ســری کالن  از  جنــوب کرمــان  فرهنگــی  گفتگوهــای 
برنامــه هــای وزیــر فرهنــگ وارشــاد اســالمی بــا موضــوع  
توســعه فرهنگــی شهرســتانهای محــروم و کمتــر توســعه 
یافتــه بــه صــورت ماهانــه در جنــوب کرمــان برگــزار 

ــد . ــد ش خواه
 شــایان ذکــر اســت ؛در نشســتهای آینــده کــه بــا حضــور 
ســایر نخبــگان بــه فراخــور موضاعــات تعیــن شــده 
برگــزار خواهنــد شــد ،گزارشــات مربوطــه بــه پژوهشــگاه 
ــه اقــدام  وزارت فرهنــگ  و ارشــاد اســالمی جهــت هرگون

ــزی ارســال مــی شــود و برنامــه ری

اقتصـاد ایـران اقتصـادی اسـت که وابسـتگی به بانک در آن بسـیار 
باالسـت و از همیـن رو بسـیاری از کارشناسـان، اقتصـاد ایـران را به 
اقتصـاد بانکـی تشـبیه و تعریـف می کننـد؛ اما سـوال اصلـی ناظر 
بـر ایـن امـر اسـت کـه در چنیـن اقتصـادی، سـپرده های مـردم در 
بانک هـا چگونـه و کجـا هزینـه می شـود. درصـورت کارکـرد صحیح 
شـتاب  و  سـرعت  بـا  ایـران  اقتصـادی  توسـعه  رونـد  بانک هـا، 
افزون تـری همـراه خواهـد شـد. شـعار سال:کارشناسـان می گویند 
بنـگاه داری بانک هـا، اقتصـاد را ناسـالم خواهـد کـرد؛ بااین حـال 
برخـی دیگـر معتقدنـد کـه بنـگاه داری بانک هـا علـت نیسـت بلکه 
معلـول یک اقتصـاد بیمار اسـت.اقتصاد ایـران اقتصادی اسـت که 
وابسـتگی بـه بانـک در آن بسـیار باالسـت و از همیـن رو بسـیاری 
از کارشناسـان، اقتصـاد ایـران را بـه اقتصاد بانکی تشـبیه و تعریف 
می کننـد؛ امـا سـوال اصلـی ناظـر بـر ایـن امـر اسـت کـه در چنین 
اقتصـادی، سـپرده های مـردم در بانک هـا چگونـه و کجـا هزینـه 
می شـود. درصـورت کارکرد صحیـح بانک ها، روند توسـعه اقتصادی 
ایـران بـا سـرعت و شـتاب افزون تـری همـراه خواهـد شـد.تبیین 
ایـن موضـوع کـه بانک هـا، سـپرده های مـردم را صرف چـه اموری 
می کننـد، بیش ازپیـش نقش و کارکـرد بانک ها را در اقتصاد کشـور 

شـفاف و هویـدا می سـازد. درواقـع امـر، درصـورت کارکـرد صحیح 
بانک هـا، اقتصـاد ایران بـا طـراوت و پویا خواهـد بود.چندی پیش، 
طهماسـب مظاهـری، رئیس اسـبق بانـک مرکـزی، در گفت وگویی 
بـا رسـانه ها در خصوص نقش بانـک مرکزی و بانک هـای عامل در 
توسـعه و رشـد اقتصادی کشـور گفت: در قانون پولی و بانکی بانک 
ارزی،  پولـی، سیاسـت های  مرکـزی مسـئولیت سیاسـت گذاری 
انتشـار و تنظیـم اسـکناس و سـکه و نظـارت بر عملکـرد بانک ها را 
عهـده دار اسـت.وی در ادامـه افزود: به واقع بانک مرکزی مسـئولیت 
جلوگیـری از ایجـاد تـورم ناشـی از افزایـش بی رویـه نقدینگـی و 
همچنیـن حفـظ ارزش دارایی و نقدینگی مـردم در نظام بانکی را بر 
دوش دارد.مظاهـری معتقـد اسـت هیئت مدیره بانک هـا و مدیران 
بانک هـای تجـاری و تخصصـی، سـپرده هایی را از مـردم در قالـب 
قانـون بانـک داری اسـالمی و بـدون ربـا و قـرارداد، قـرض دریافت 
می کننـد تـا بدین وسـیله اعتبـارت و تسـهیالت الزم را بـرای فعاالن 
اقتصـادی فراهـم کننـد؛ لـذا بانـک مرکزی بایـد به اجـرای صحیح 
ایـن فرآینـد نظـارت الزم را لحـاظ کند. این کـه روند ارائه تسـهیالت 
بانکـی بـه متقاضیان تحت چه سـازکاری انجام می پذیرد یا اساسـًا 
این تسـهیالت و وام ها تا چه میزان در گشـایش مشـکالت فعاالن 

اقتصادی موثر اسـت، امری سـخت و دشـوار به نظر نمی رسـد.قطعًا 
درصـورت ایفـای نقـش صحیـح بانک ها در امـر مذکـور، حمایت از 
تولیـد داخلـی و کاالی ایرانـی به نحـو شایسـته و مطلوبـی محقـق 
خواهـد شـد و در نقطـه مقابـل عـدم کارکـرد صحیـح بانک هـا در 
ایـن عرصـه، نتیجـه ای جـز بدهکار ترشـدن فعـاالن اقتصـادی و 
تولیـدی در پـی نخواهـد داشـت.پیش ازاین، در گزارشـات متعدد از 
فعـاالن تولیـدی و صنعتـی این وجـه مشـترک در بیـان و اظهارات 
بخـش قابل توجهـی از فعـاالن ایـن عرصـه نمـود و بروز داشـته که 
نـرخ سـود تسـهیالت بانکـی به میزانی باالسـت کـه صرفـًا به عنوان 
نوعـی مسـکن کارکـرد دارد و در نهایـت متقاضیان تسـهیالت بانکی 
را بدهکارتـر می کند.البتـه انصـاف حکـم می کنـد تـا بـا لحاظ کردن 
نگاهی خاکسـتری، تمامی تسـهیالت بانکی در این قالب تعریف و 
تفسـیر نشـود و به هرحال در البه الی این وام ها و تسهیالت، مواردی 
از اعتبارات تعریف شـده نیز در کارآفرینی و رفع نارسـایی های مالی 
فعـاالن اقتصـادی و تولیـدی مثمـر بـوده و هسـت؛ امـا متأسـفانه 
نمـای کلـی وام هـای بانکـی چنیـن اسـتنباطی را بـه ذهـن متبادر 
نمی کنـد و اعمـال برخـی اصالحـات در ایـن حـوزه ضـروری به نظر 

می رسـد.

تبعات عدم استفاده صحیح از سپرده های مردم در 
بانک ها چه خواهد بود؟

به صـورت طبیعـی، مـردم عالقه مندند ارزش نقدینگی خـود را حفظ 
کنند و درصورت حاکم شـدن سـایه سـنگین تورم بر اقتصاد کشـور، 
ایـن دغدغـه جدی تـر و عمیق تـر خواهـد شد.اساسـًا ورود به برخی 
حوزه هـای داللـی یا سـرمایه گذاری در بازار ارز و سـکه ریشـه در این 
دغدغـه دارد و قطعـًا درصورت کارکرد صحیـح بانک ها و برنامه ریزی 
اصولـی بـرای حفظ ارزش پولی سـپرده گذاران شـاهد ظهـور و بروز 
چنیـن پدیده هایـی نخواهیم بـود؛ پدیده هایی که در کلیـت امر و در 
سـطح کالن اقتصادی کشـور، حاوی خسـارات و ضرر های بسیاری 
خواهـد بود.مظاهـری، مدیـرکل اسـبق بانـک مرکـزی؛ در ادامـه 

صحبت هـای خـود گفت: درصـورت کوچک ترین اشـتباه و بی دقتی 
بانـک مرکـزی و مدیـران بانک هـای عامـل ایـن خطـر به صـورت 
بالقـوه وجـود دارد تـا به جـای این کـه منابع پـول موجـود در جامعه 
بـا گـردش در چرخه اقتصـادی عامل رشـد، توسـعه و پویایی تولید 
و اشـتغال شـود و در حوزه هـای دیگـر مـورد اسـتفاده و بهره برداری 
قـرار گیـرد، بانک هـا صرفًا به ابـزاری برای ایجاد پول بدون پشـتوانه 
و در نهایـت رشـد نقدینگـی مبـدل شـوند.وی در ادامه بیان کـرد: در 
طـول قریـب بـه 13 سـال گذشـته، به دلیل این کـه دولـت بیش از 
درآمد هایـی کـه کسـب کـرده، نیازمنـد منابـع مالی بـوده، ایـن نیاز 
را از منابـع بانکـی تأمیـن کـرده و همیـن امـر باعث شـده نقدینگی 
جامعـه به جـای این کـه عامـل گـردش اقتصـادی شـود، در اختیار 
دولـت قـرار گیـرد و متأسـفانه به مـوازات این نیـاز و تبعات شـرایط 
موجـود، مدیران بانکـی و بانک مرکزی نیز نظارت هـای الزم و کافی 
را اعمـال نکـرده اسـت.مظاهری افـزود: در نتیجـه ایـن 13 سـال، 
)فاصلـه سـال های 84 تـا 97( نقدینگـی از 70 هزار میلیـارد تومان 
بـه یک هـزارو 800 هزار میلیـارد تومـان افزایش پیدا کـرده و درواقع 
با رشـد 20 درصدی سـالیانه همراه بوده و این در حالی اسـت که در 
سـال میزان رشـد تولیـد ناخالص داخلی حدود سـه تا چهـار درصد 
بـرآورد شـده اسـت کـه همین امر بـه تـورم افسارگسـیخته منتهی 
شـده اسـت.به زعم وی، بانـک مرکـزی باید هیئت مدیـره بانک ها را 
موظـف کنـد تا بـا ابزار هـای قانونی کـه در اختیار دارنـد، نقدینگی ای 
را کـه در سـایه سـپرده های عمومـی مـردم به دسـت می آورنـد، 
در گـردش فعالیت هـای اقتصـادی بـه کار گیرنـد و در رشـد تولیـد 
ناخالـص سـرمایه گذاری کنند.بانک هـا پـول و سـپرده های مـردم 
را چگونـه و کجـا هزینـه می کنند؟آن چنان کـه گزارش هـای موجـود 
و مطالعـات انجام شـده نشـان می دهـد، تـا پایـان سـال 1394 
بانک هـای ایرانـی تنهـا حـدود 42 درصـد از کل دارایی هـای خـود را 
صرف ارائه تسـهیالت کرده اند و مابقی را در دسـت خود نگه داشـته 

یـا در سـرمایه گذاری های مسـتقل صـرف کرده انـد.

نشست گفتگوهای راهبردی  فرهنگی
جنوب کرمان برگزار شد

بانک ها با سپرده های مردم
مال می سازند
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یــک  ترافیکــی  دوربیــن  یــا  تخلــف  ثبــت  دوربیــن 
جــاده،  کنــار  اســت  ممکــن  کــه  اســت  دوربیــن 
خــودروی  یــک  روی  یــا  دار  دســته  دکل  بــاالی 
و  قوانیــن  به اجــرای  تــا  شــود  نصــب  مخصــوص 
کنــد.  کمــک  انســان ها  زندگــی  کــردن  راحت تــر 
بررســی های انجــام شــده در سراســر جهــان نشــان 
ســرعت  دوربین هــای  کارگیــری  بــه  کــه  می دهــد 
ســنج منجــر بــه کاهــش 11 بــه 44 درصــدی تصادفــات 
انگلســتان  نقــل  و  وزارت حمــل  انــد.  شــدید شــده 
ــش  ــه کاه ــر ب ــا منج ــه دوربین ه ــت ک ــن زده اس تخمی
22 درصــدی مجروحیت هــای جزیــی و کاهــش  42 
در  کشــته ها  و  شــدید  مجروحیت هــای  درصــدی 
ســایت های دوربین هــای ثبــت تخلــف  شــد ه انــد. 
اخیــرًا  بریتانیایــی  پزشــکی  تخصصــی  مجلــه  یــک 
در  ســرعت  دوربین هــای  کــه  اســت  داده  گــزارش 
آنهــا  مجــاورت  در  صدمــات  و  تصادفــات  کاهــش 
را  آن هــا  گســترده تر  اســتقرار  و  هســتند  مؤثــر 
 LSE توصیــه کــرده اســت. همچنیــن مطالعــه ای در 
 1000 "اضافــه کــردن  داد کــه  نشــان   2017 ســال  در 
می توانــد  انگلیــس  جاده هــای  بــه  دیگــر  دوربیــن 
ــادف را  ــا 1130 تص ــد ، ت ــات ده ــر را نج ــاالنه 190 نف س
ــد.  ــش ده ــدی را کاه ــیب ج ــد و 330 آس ــش ده کاه
در اجــرای صحیــح قوانیــن کنتــرل ســرعت، عــالوه 
دوربین هــای  نصــب  پلیــس،  مســتمر  حضــور  بــر 
جاده هــا  در  سرعت ســنج  ابــزار  و  ســرعت  کنتــرل 

ــه  ــف ب ــوی مختل ــرایط ج ــوان در ش ــا بت ــت ت الزم اس
صــورت هوشــمند و اتوماتیــک، ســرعت خودروهــا را 
کنتــرل کــرد. ایــن دوربین هــا بــه دو روش راداری و 
ــی  ــنج، ترکیب ــرعت س ــن س ــد. دوربی ــزری کار می کنن لی
اســت  رادیویــی  یــک گیرنــده  و  فرســتنده  یــک  از 
کــه درون یــک مجموعــه دســتگاه قــرار گرفته انــد. 
الکتریکــی  در جریــان  نوســان  ایجــاد  بــا  فرســتنده 
ــک  ــت ی ــان تح ــاژ جری ــش ولت ــش و کاه ــث افزای باع
جریــان  زمانــی کــه  می شــود.  مشــخص  فرکانــس 
ــکل  ــه ش ــرژی ب ــد، ان ــان در می آی ــه نوس ــی ب الکتریک

مــوج الکترومغناطیســی در هــوا پیــش مــی رود. بــه 
طــور معمــول در فرســتنده ها از یــک تقویــت کننــده 
الکترومغناطیســی  انــرژی  شــدت  افزایــش  بــرای 
ــوا  ــواج در ه ــار ام ــرای انتش ــن ب ــک آنت ــن ی و همچنی

ــی  ــده رادیوی ــه در گیرن ــدی ک ــود. فرآین ــتفاده می ش اس
ــه در  ــت ک ــدی اس ــس فرآین ــًا برعک ــد، دقیق رخ می ده
فرســتنده می گــذرد، یعنــی امــواج الکترومغناطیســی 
ــان  ــه جری ــپس ب ــع آوری و س ــن جم ــک آنت ــط ی توس
الکتریکــی تبدیــل می شــوند. رادار دســتگاهی اســت 
ــف  ــداف مختل ــف اه ــرای کش ــی ب ــواج رادیوی ــه از ام ک
ــن  ــد و تعیی ــتفاده می کن ــرایط اس ــر ش ــارت ب ــا نظ و ی
فاصلــه، ســاده ترین هــدف رادار محســوب می شــود. 
ــت شــده ای، ارســال  ــی تقوی ــوج رادیوی دســتگاه رادار م
می کنــد و منتظــر بازتــاب یــا انعــکاس آن می مانــد. 
ــا شــیء دیگــری در مســیر مــوج باشــد،  اگــر خــودرو ی
ــه شــکل مــوج  ــرژی الکترومغناطیســی را ب بخشــی از ان
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــد. ب ــاز می گردان ــه دســتگاه رادار ب ب
هــوا  در  نــور  ســرعت  بــا  الکترومغناطیســی  امــواج 
ــه  ــی ک ــدت زمان ــاس م ــر اس ــد، رادار ب ــت می کنن حرک
طــول می کشــد تــا ســیگنال رادیویــی بازتابیــده بــه 
ــا دســتگاه را محاســبه  دســتگاه برســد، فاصلــه شــیء ت
ــه ســه  خواهــد کــرد. وربینهــای ســرعت ســنج عمومــًا ب
دســته اســتقراری )در محــل ثابــت نصــب مــی شــوند(، 
نصــب  پلیــس  خودروهــای  درون  )کــه  خودرویــی 
می شــوند( و دســتی )کــه توســط پلیــس بــا ســه پایــه 
ــوند. ــیم می ش ــوند تقس ــتقر می ش ــا مس ــار جاده ه در کن

پوشش تصویری محورهای شریانی منوجان، 
کهنوج و جیرفت نیازمند تامین اعتبار است

ــاره  ــا اش ــان ب ــتان کرم ــوب اس ــداری جن ــرکل راه مدی
بافــت  بــه زودی تمــام محــور جیرفــت  اینکــه  بــه 
قــرار  دروبین هــای کنتــرل ســرعت  پوشــش  تحــت 
محورهــای  تصویــری  پوشــش  گفــت:  می گیــرد 
ــن  ــد تامی ــت نیازمن ــوج و جیرف ــان، کهن ــریانی منوج ش
ــود  ــه وج ــاره ب ــا اش ــی ب ــعود جمیل ــت. مس ــار اس اعتب
ــزار  ــی، ه ــر راه اصل ــراه، 751 کیلومت ــر بزرگ 220 کیلومت
ــتایی  ــر راه روس ــزار کیلومت ــی، ه ــر راه فرع و 50 کیلومت
آســفالته و بالــغ بــر هفــت هــزار کیلومتــر راه روســتایی 
و شوســه در جنــوب اســتان کرمــان اظهــار داشــت: 
نگهــداری از شــبکه حمــل و نقــل جاده هــا برعهــده 
اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســت.

تلفــات  آمــار  اصلــی  مرجــع  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
گفــت:  اســت  قانونــی  پزشــکی  جــاده ای  حــوادث 

حــوادث  در  کشــته  نفــر   289 گذشــته  ســال  در 
داشــتیم. اســتان  جنــوب  جاده هــای  رانندگــی 
و  حمــل  و  راهــداری  مدیــرکل  نوشــت:  تســینم 
کاهــش  از  اســتان کرمــان  جنــوب  جــاده ای  نقــل 
ماهــه  شــش  در  جــاده ای  تلفــات  درصــدی   11

نخســت امســال خبــر داد و عنــوان کــرد: در شــش 
ماهــه نخســت ســال گذشــته 14۶ نفــر و در مــدت 
جنــوب  جاده هــای  در  نفــر   130 امســال  مشــابه 
دادنــد. دســت  از  را  خــود  جــان  کرمــان  اســتان 

وی افــزود: هــر چنــد در ســال جــاری بــا کاهــش تلفــات 

اســتان کرمــان  جنــوب  برون شــهری  محورهــای  در 
روبــه رو بودیــم امــا بــاز هــم ایــن آمــار زیــاد اســت و تــا 
رســیدن بــه وضعیــت مطلــوب راه درازی در پیــش داریم.

ــات  ــده تلف ــمت عم ــه قس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب جمیل
ــراد  ــن اف ــت: ای ــتند گف ــوان هس ــر ج ــا قش ــاده ای م ج

ــه واســطه  ــد ب ســرمایه اصلــی کشــور مــا هســتند و نبای
یــک اشــتباه و ســهل انگاری جــان خــود را از دســت 
بدهنــد. وی بــا بیــان اینکــه ســه عامــل نیــروی انســانی، 
و  حــوادث  در  محیطــی  شــرایط  و  جــاده  و  خــودرو 
تصادفــات نقــش دارنــد افــزود: بــر اســاس آمــار ارائــه 

شــده عامــل انســانی چیــزی در حــدود ۶0 تــا 70 درصــد 
دارد.     نقــش  جــاده ای  رانندگــی  حــوادث  تلفــات  در 
مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای جنــوب 
و  خــودرو  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  کرمــان  اســتان 
هــم  و گاهــی  دارد  قــرار  بعــدی  جایــگاه  در  جــاده 
ــاهد  ــات ش ــروز تصادف ــل را در ب ــن عوام ــی از ای ترکیب
در  انســانی  اشــتباه  یــک  گاهــی  گفــت:  هســتیم 
نبــودن  اســتاندارد  و  خــودرو  نبــودن  ایمــن  کنــار 
انســانی  خطــای  یــک  می شــود کــه  ســبب  جــاده 
شــود. داده  پاســخ  جریمــه  شــدیدترین  بــا 

ــالح  ــا در اصط ــای م ــر جاده ه ــه اگ ــان اینک ــا بی وی ب
بخشــنده باشــند، اشــتباهات انســانی جــان آنهــا را 
پیــش  ســمتی  بــه  دنیــا  تصریــح کــرد:  نمی گیــرد 
را  انســانی  نیــروی  خطــای  از  بخشــی  کــه  رفتــه 
ــه خــودرو  ــر از جمل ــل دیگ ــت دو عام ــا تقوی ــرد و ب بپذی
دهــد. پوشــش  را  انســانی  خطــای  ایــن  جــاده  و 

ــر در  ــال های اخی ــه در س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب جمیل
ــزه  ــورت مکانی ــه ص ــا ب ــرل جاده ه ــمت کنت ــه س ــا ب دنی
ــا نقــش  ــزه جاده ه ــرل مکانی ــد گفــت: کنت پیــش رفته ان
بازدارندگــی دارد و مــا در جنــوب اســتان کرمــان بــه 
ایــن ســمت پیــش رفتیــم و وظیفــه نصــب و نگهــداری 
عهــده  بــه  ســرعت  و کنتــرل  نظارتــی  دوربین هــای 
اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســت.

 – جیرفــت  طوالنــی  محــور  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ایــن  از  بخشــی  افــزود:  اســتان کرمــان  در  بافــت 
و  شــمال  راهــداری  کل  اداره  محــدوده  در  محــور 
بخشــی در محــدوده جنــوب اســتان کرمــان اســت.

مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای جنــوب 
اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه قــراردادی کــه بــرای 
بســته  محــور  ایــن  در  نظارتــی  دوربیــن  نصــب 
شــده گفــت: به بــزودی تمامــی ایــن محــور تحــت 
می گیــرد. قــرار  تصویــری  نظــارت  شــبکه  پوشــش 

ــمت  ــه س ــوج ب ــور کهن ــه در مح ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
دوربین هــای  پایه هــای  نیــز  هرمــزگان  اســتان 
کنتــرل ســرعت نصــب شــده اســت بیــان کــرد: در 
صــورت تامیــن اعتبــار بــه زودی کل محــور شــریانی 
پوشــش  تحــت  را  جیرفــت  و  کهنــوج  منوجــان، 
می دهیــم. قــرار  ســرعت  کنتــرل  دوربین هــای 

وی با اشــاره به محور طوالنی جیرفت 
– بافت در اســتان کرمان افزود: 
بخشــی از این محور در محدوده 

اداره کل راهداری شــمال و بخشی 
در محدوده جنوب اســتان کرمان 
اســت.مدیرکل راهداری و حمل و 

نقل جاده ای جنوب اســتان کرمان 
با اشــاره به قراردادی که برای نصب 
دوربین نظارتی در این محور بســته 

شــده گفت: به بزودی تمامی این 
محور تحت پوشــش شبکه نظارت 

می گیرد. قرار  تصویری 
وی با اشــاره به اینکه در محور 

کهنوج به ســمت استان هرمزگان 
نیــز پایه های دوربین های کنترل 

ســرعت نصب شده است بیان 
کرد: در صــورت تامین اعتبار به 

زودی کل محور شــریانی منوجان، 
کهنوج و جیرفت را تحت پوشــش 

دوربین های کنترل ســرعت قرار 
می دهیم.

مدیرکل راهداری جنوب استان: قسمت عمده تلفات جاده ای ما قشر جوان هستند و نصب دوربین کنترل سرعت می تواند این آمار را کاهش دهد

دوربین های کنترل سرعت جنوب درگیر بی پولی

دوربیـن ثبـت تخلـف یا دوربیـن ترافیکی یک دوربین اسـت که ممکن اسـت کنار جاده، باالی دکل دسـته دار یـا روی یک 
خـودروی مخصـوص نصـب شـود تا به اجـرای قوانیـن و راحت تر کـردن زندگـی انسـان ها کمک کنـد. مدیرکل راهـداری و 
حمـل و نقـل جـاده ای جنوب اسـتان کرمان از کاهش 11 درصدی تلفات جاده ای در شـش ماهه نخسـت امسـال خبر داده 
و گفته در شـش ماهه نخسـت سـال گذشـته 146 نفر و در مدت مشـابه امسـال 130 نفر در جاده های جنوب اسـتان کرمان 
جان خود را از دسـت دادند.سـه عامل نیروی انسـانی، خودرو و جاده و شـرایط محیطی در حوادث و تصادفات نقش دارند  
و بـر اسـاس آمار ارائه شـده عامل انسـانی چیـزی در حدود 60 تـا 70 درصد در تلفات حـوادث رانندگی جـاده ای نقش دارد.    

پوشـش تصویری محورهای شـریانی منوجان، کهنـوج و جیرفت نیازمند تامین اعتبار اسـت.

ــاده ای  ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــرکل راه مدی
ــدی  ــش 11 درص ــان از کاه ــتان کرم ــوب اس جن
تلفــات جــاده ای در شــش ماهــه نخســت 
امســال خبــر داد و عنــوان کــرد: در شــش ماهــه 
ــدت  ــر و در م ــته 146 نف ــال گذش ــت س نخس
مشــابه امســال 130 نفــر در جاده هــای جنــوب 
اســتان کرمــان جــان خــود را از دســت دادنــد.

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن
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کودکان نیازمند یادگیری مهارت های زندگی
آموزش مهارت های زندگی در صورتی می تواند برای کودکان موثر واقع شود که خانواده ها هم با این 

مهارت ها آشنایی داشته باشند

ــه  ــی ک ــت، کودکان ــودک اس ــی ک ــر روز جهان 1۶مه
ــت. ــده اس ــر ش ــا زیبات ــا آن ه ــا ب ــی م زندگ

ــن روز  ــا ای ــب ب ــی متناس ــه موضوع ــن ک ــرای ای ب
صحبــت  مادرهایــی  و  پــدر  بــا  انتخــاب کنیــم 
چگونــه  بداننــد،  داشــتند  دوســت  کردیــم کــه 
فرزنــد توانمنــدی داشــته باشــند و اســتعدادهایش 
ــد  ــوزش دهن ــه او آم ــه ب ــا چگون ــند و ی را بشناس
کــه بتوانــد نــه گفتــن را بلــد باشــد و از عهــده 
ــر آســیبی  ــد و کمت کارهــای خــود در جامعــه بربیای
از مشــکالت اجتماعــی بخــورد و همــه ایــن هــا 
ــی  ــای زندگ ــارت ه ــه مه ــوان در مجموع ــی ت را م

جــای داد.
بــرای بررســی بیشــتر مبحــث مهــارت هــای زندگــی 
بهزیســتی  اجتماعــی  امــور  معــاون  ســراغ  بــه 

ــم. ــان رفتی ــتان کرم اس
محمــود منصــوری بــه مــا توضیــح داد:» بحــث 
مهارت هــای زندگــی یــک مقولــه جهانــی اســت 
کــه از ســال 1978 مــورد توجــه ســازمان بهداشــت 
ــه  ــه هم ــوری ک ــه ط ــت ب ــه اس ــرار گرفت ــی ق جهان
متعهــد شــده  ســازمان  ایــن  عضــو  کشــورهای 
ــای  ــود، مهارت ه ــهروندان خ ــه ش ــه کلی ــا ب ــد ت ان
زندگــی را ماننــد، ســوادآموزی آمــوزش دهنــد. 
ــده و  ــه ش ــاله پذیرفت ــن مس ــم ای ــا ه ــور م در کش
ــوز  ــفانه هن ــا متاس ــده ، ام ــروع ش ــال 72 ش از س

سیســتماتیک و فراگیــر نشــده اســت.«
ــی  ــاز بهزیســتی، متول منصــوری ادامــه داد: »در آغ
بــه کمــک  بــود کــه  مهارت هــا  ایــن  آمــوزش 
ــد،  ــام می ش ــدارس انج ــرورش در م ــوزش و پ آم
بعــد از آن آمــوزش و پــرورش کار را بــر عهــده 
ــده  ــن کار برعه گرفــت. در مهدهــای کــودک هــم ای

بهزیســتی اســت.«

مهــارت آموزی از طریق بازی
ــد  ــح ده ــا توضی ــه م ــا ب ــتیم ت ــوری خواس از منص
کــه مهارت هــای زندگــی شــامل چــه مــواردی مــی 
شــود کــه پاســخ داد:» در واقــع وجــود مهــارت 
ــرد  ــت، کارک ــره اس ــی روزم ــرای زندگ ــزام ب ــک ال ی
و  تنــش   و کاهــش  پیشــگیری  هــم  آن  اصلــی 
ــوزش  ــت. آم ــی اس ــی و اجتماع ــیب های روان آس
ایــن مهارت هــا از دوران کودکــی یعنــی بعــد از ســه 
ــود  ــه می ش ــی توصی ــای عموم ــالگی در محیط ه س
بــازی  طریــق  از  بچه هــا  ســن  بــا  متناســب  و 

ــود.« ــی ش ــام م انج

زندگی مهارت های 
ــای آموزشــی شــامل  ــت: مهارت ه ــه گف وی در ادام
ــردی،  ــن ف ــط بی ــری، رواب ــاله، تصمیم گی ــل مس ح

انتقــادی،  تفکــر  هیجانــات،  و  خشــم  کنتــرل 
ــن  ــا س ــب ب ــه متناس ــت ک ــره اس ــت و غی خالقی
ــدام  ــود و هرک ــوزش داده می ش ــه او آم ــودک ب ک
مثــال  بــه طــور  دارد،  متفاوتــی  زیرســاخت های 
مهــارت گفتگــو در اثــر مهــارت خــوب گــوش کــردن 
ــد، در خــوب گــوش کــردن هــم  ــه دســت مــی آی ب
مهــارت صبــر کــردن الزم اســت.یک مــورد دیگــر از 
مــوارد مهــارت هــای زندگــی تفکــر انتقــادی اســت، 
بــه طــوری کــه بــه کــودک از طریــق بــازی آمــوزش 
ــه  ــرد ب ــه راحــت مســایل را نپذی ــی شــود ک داده م
ــه او  ــد و ب ــوش می کنن ــراغ را خام ــال چ ــور مث ط
مــی گوینــد شــب اســت و ایــن طــور کــودک، تفکــر 

ــود.« ــی ش ــه م ــادی را متوج انتق

خانواده هــا نقش اصلی در آموزش
ایــن مقــام مســوول معتقــد اســت: »اگرچــه ایــن 
ــا  ــت، ام ــرا اس ــال اج ــا در ح ــا در مهده آموزش ه
ــتم های  ــا و سیس ــواده ه ــه خان ــن ک ــل ای ــه دلی ب
ــی مســلط نیســتند  ــای زندگ ــه مهارت ه آموزشــی ب
و دلیــل آن هــم نهادینــه نشــدن ایــن مســائل 
ــورد  ــی م ــی و کارای ــه اثربخش ــت ک ــا اس در رفتاره
ــد  ــی آی ــش م ــات پی ــی اوق ــدارد. خیل ــار را ن انتظ
ــرل خشــم  ــرای کنت ــه کــودک آمــوزش الزم ب کــه ب
ایــن  هــم  خانواده هــا  بــه  حتــی  شــده  داده 
ــا  ــادر ب ــا م ــدر ی ــا پ ــود، ام ــالم می ش ــوع اع موض

ــودک را از  ــی ک ــاختار ذهن ــام س ــان تم رفتارهایش
ــد.« ــی برن ــن م بی

روش های  نیازمند  مهدها 
جدیدتر آموزشی 

معــاون امــور اجتماعــی بهزیســتی اســتان کرمــان 

ــری  ــه روزت ــای ب ــد روش ه ــت: نیازمن ــا گف ــه م ب
ــای  ــا دنی ــودکان ب ــاط ک هســتیم، مصــداق آن ارتب
ــع  ــن موض ــاره ای ــوز درب ــا هن ــت. م ــال اس دیجیت
بالتکلیــف هســتیم و همیشــه از آســیب هــای 
در حالــی  ایــن  ارتبــاط صحبــت کردیــم  ایــن 
ــال  ــای دیجیت ــت دنی ــا واقعی ــد ب ــه بای ــت ک اس
روبــرو شــویم و بدانیــم کــه اگــر کــودک مــا 
ــب  ــا عق ــه دنی ــد از بقی ــرار نکن ــاط برق ــا آن ارتب ب
ــد نظــارت را روی  ــا بای ــا ب ــع م ــد. در واق مــی افت
دنیــای جدیــد داشــته باشــیم تــا آســیبی نداشــته 

ــد.« باش

شناخت  چگونگی 
کودک توانمندی های 

هــای  توانمنــدی  شــناخت  دربــاره  منصــوری 
ــی  ــوش هیجان ــای ه ــم گفت:»فاکتوره ــودک ه ک
و IQ در کنــار هــم توســعه پیــدا می کنــد. هــوش 
 IQ هیجانــی بــه مســایل اجتماعــی مــی پــردازد و
ــر  ــی. اگ ــی و آموزش ــای تحصیل ــرفت ه ــه پیش ب
ایــن دو فاکتــور در کنــار هــم قــرار بگیرنــد مســلما 
ــه  کــودک توانمنــدی خواهیــم داشــت. در واقــع ب
ــد کاشــت  ــدی هــای کــودک مانن ــری توانمن کارگی

ــر و درو کــردن اســت.« ــذر، صب ب
وی ادامــه داد: »وقتــی کودکــی متولــد مــی شــود 
ــه  ــوند ک ــد می ش ــی متول ــلول عصب ــا س میلیارد ه
اگــر داده هایــی را بــه مغــز دهیــم ایــن  ســلول هــا 
ــا فرســتادن  ــد. ب ــی کنن ــرار م ــاط برق ــم ارتب ــا ه ب
مــوارد  و  عاطفــی  مســایل  ماننــد  هایــی  داده 
ــلول  ــد و س ــی کن ــدا م ــترش پی ــز گس ــی مغ حس
ــی  ــال کودک ــور مث ــه ط ــوند. ب ــی ش ــظ م ــا حف ه
کلمــات بیشــتری در ذهــن خــود دارد کــه از نظــر 

ــت.« ــوده اس ــر ب ــوی ت ــنیداری ق ش
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در شهر کرمان؛

پارکینگ مناسبی 
برای کامیون ها وجود ندارد

پارکینــگ مناســبی در ورودی شــهر کرمــان بــرای کامیــون هــا وجــود نــدارد بــه 
همیــن دلیــل کامیــون دار وســیله خــود را داخــل شــهر پــارک می کنــد.

ــرده  ــاد ک ــکل ایج ــردم مش ــرای م ــهر ب ــا در ش ــون ه ــود کامی ــو| وج ــان ن کرم
اســت،به طــوری کــه مخاطبیــن »کرمــان نــو« از صــدای روشــن کــردن 
ــرا   ــه چ ــوع را ک ــن موض ــتند ای ــد و خواس ــاد کردن ــح زود انتق ــا در صب کامیون ه

ــم. ــری کنی ــوند را پیگی ــی ش ــارک م ــهر پ ــل ش ــا داخ ــون ه کامی
بــرای روشــن تر شــدن موضــوع بــا رییــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی 

فرماندهــی انتظامــی اســتان تمــاس گرفتیــم.
نجفــی هــم از وجــود ایــن مشــکل در شــهر اظهــار ناراحتــی کــرد و گفــت: »ایــن 
مســاله در شــهر کرمــان یــک موضــوع چنــد بعــدی و پیچیــده اســت، در واقــع 

زیرســاخت هــای الزم بــرای وجــود کامیــون در شــهر کرمــان فراهــم نیســت.«
ــمت  ــه س ــمال ب ــه از ش ــون داری ک ــت کامی ــن اس ــح داد:» ممک ــی توضی نجف
جنــوب کشــور مــی رود، نیمــه شــب بــه شــهر مــا برســد، ایــن کامیــون دار اگــر 
بخواهــد کامیونــش را در ورودی شــهر پــارک کنــد، مشــکل پیــدا کــردن وســیله 
ــن  ــد، ای ــول ده ــان پ ــد 30 هزارتوم ــهر را دارد و بای ــل ش ــه داخ ــدن ب ــرای آم ب
مســاله روز بعــد هــم بــرای او تکــرار مــی  شــود، طبیعتــا ایــن فــرد بــه داخــل 
ــرف  ــت از ط ــر اس ــی رود و حاض ــود م ــکان خ ــل اس ــه مح ــد و ب ــی آی ــهر م ش

ــه شــود.« ــان جریم ــزار توم ــس 20ه پلی
ــه ورودی  ــه هم ــت ک ــاز اس ــکل نی ــن مش ــع ای ــرای رف ــه داد:»ب ــی ادام نجف
ــا خدمــات کافــی مجهــز شــوند، حتــی الزم اســت  ــه پارکینــگ ب هــای شــهر ب
ــال  ــه همــان محــل و خــارج از شــهر انتق ــون هــا هــم ب ــی کامی مراکــز خدمات

ــد.« ــدا کنن پی
ــا  ــاعت 10 ت ــن س ــب بی ــا درش ــون ه ــد:» کامی ــادآور ش ــوول ی ــام مس ــن مق ای
۶صبــح اجــازه تــردد در شــهر را دارنــد، تــردد بعضــی از کامیــون هــا هــم اجتنــاب 
ناپذیــر اســت، زیــرا ایــن کامیــون هــا در حــال انجــام خدمــات شــهری هســتند.«

ــا شــهرداری هــم تمــاس  مــا بــرای بررســی وضعیــت فراهم ســازی پارکینــگ ب
گرفتیــم امــا متاســفانه نتوانســتیم پاســخی دریافــت کنیــم.
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بهزیســتی  اجتماعــی  امــور  معــاون 
اســتان کرمــان بــه مــا گفــت: نیازمنــد 
هســتیم،  روزتــری  بــه  هــای  روش 
بــا  کــودکان  ارتبــاط  آن  مصــداق 
ــوز  ــا هن ــت. م ــال اس ــای دیجیت دنی
باتکلیــف  موضــع  ایــن  دربــاره 
هســتیم و همیشــه از آســیب هــای 
ــن در  ــم ای ــاط صحبــت کردی ــن ارتب ای
ــت  ــا واقعی ــد ب ــه بای ــت ک ــی اس حال
و  روبــرو شــویم  دیجیتــال  دنیــای 
ــا آن  ــا ب ــودک م ــر ک ــه اگ ــم ک بدانی
از بقیــه دنیــا  ارتبــاط برقــرار نکنــد 
عقــب مــی افتــد. در واقــع مــا بــا بایــد 
ــته  ــد داش ــای جدی ــارت را روی دنی نظ
باشــیم تــا آســیبی نداشــته باشــد.«

کرمــان نــو مدیر جهــاد کشــاورزی جنوب 
اســتان کرمــان ضمــن تاییــد خبــر احتمال 
ــه کشــور در ســه مــاه  ــخ هــا ب هجــوم مل
ــر اســاس پیــش  ــی ســال، گفــت: ب پایان
بینــی هــای صــورت گرفتــه در ســایت 
فائــو، جنــوب کرمــان یکــی از گزینــه هــای 

هجــوم ملــخ هــا بــه شــمار مــی رود.
جهــاد  وزیــر  کــه  بــود  گذشــته  روز 
بــه  نامــه ای  ارســال  بــا  کشــاورزی 
ــرد:  ــالم ک ــور اع ــاون اول رئیس جمه مع
در ســه مــاه پایانــی ســال جــاری دوبــاره 
بــا هجــوم گســترده ملخ هــای صحرایــی 
مواجــه  کشــور  جنوبــی  مناطــق  در 

خواهیــم بــود.
اســت  شــده  اشــاره  نامــه  ایــن  در 

فائــو،  پیش بینــی  اســاس  بــر  کــه 
ــخ  ــت مل ــترده آف ــوم گس ــا هج ــور ب کش
کــه  شــد  خواهــد  روبــه رو  صحرایــی 
طبــق بررســی های کارشناســی ســطح 
ــی  ــوب، جنوب غرب وســیعی از مناطــق جن
و جنوب شــرقی کشــور را در بــر خواهــد 

گرفــت.
جنــوب  جهــاد کشــاورزی  کل  مدیــر 
اســتان کرمــان در خصــوص پیــش بینــی 
ــی  ــو م ــان ن ــه کرم ــا ب ــخ ه ــوم مل هج
ــا  ــه  ملخ ه ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــد: ب گوی
و  پاکســتان  ماننــد  کشــورهایی  در 
هندوســتان کنتــرل نشــده انــد، احتمــال 
ایــن کشــورها  از  هــا  ملــخ  برگشــت 

وجــود دارد.

احتمال هجوم دوباره ملخ به جنوب کرمان
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فعالیت های بورس پسته، جلوی ریزش قیمت را می گیرد

در آسـتانه راه انـدازی معامـالت قراردادهـای آتـی پسـته 
در بـورس کاالی ایـران، صبـح امـروز نشسـت خبـری 
سرپرسـت معاونـت توسـعه بـازار و مطالعـات اقتصادی 
بـورس کاال با حضور خبرنگاران و اصحاب رسـانه اسـتان 
کرمـان در محـل اتاق بازرگانی اسـتان کرمان برگزار شـد.

کرمـان نو/ سرپرسـت معاونت توسـعه بـازار و مطالعات 
اقتصـادی بـورس کاال اظهـار داشـت: »معامـالت پسـته 
و سـایر محصـوالت کشـاورزی عمدتـا در چارچـوب ابزار 
هـای مالـی »گواهـی سـپرده کاالیـی« و »قراردادهـای 
آتـی در بـورس کاال« آغـاز می شـود که یکـی از مهم ترین 

مزیت هـای آن معافیـت مالیاتـی اسـت.«
علیرضـا ناصرپـور اظهار داشـت: »ایـران، آمریـکا و ترکیه 
تولیدکننده هـای اصلـی پسـته در دنیـا هسـتند که بیش 
از 90درصـد تولیـد جهانـی را به خود اختصـاص داده اند.« 
ناصرپـور در ادامـه بیـان کـرد: »کشـور ما طی سـال های 
اخیـر بـا کشـور آمریـکا در مقدار تولیـد و صادرات پسـته 
رقابـت داشـته و پیـش از این ایـران در تولیـد و صادرات 

ایـن محصول همیشـه مقام باالتری داشـته اسـت.«
وی بـا بیـان اینکـه عمـده پسـته تولیـدی کشـور مـا 
صادراتـی اسـت و کمتـر از 10 درصـد بـه مصـرف داخلـی 
پسـته  صـادرات  »بیش تریـن  شـد:  یـادآور  می رسـد، 
ایران در سـال گذشـته به کشـورهای امارات، هنـد، عراق، 

پاکسـتان، آلمـان و روسـیه بـوده اسـت.«
ناصرپـور بیان کرد:»پذیرش انبار در بورس کاال نخسـتین 
بـا  مطابـق  اسـت  موظـف  انبـار  و  اسـت  زیرسـاخت 
اسـتاندارد، کاال را تحویـل بگیـرد و بعـد از اینکـه کشـاورز 
یـا فروشـنده بـه بـورس کاال فروخـت، یـک روز بعد پول 
بـه صـورت نقـد و تضمیـن شـده بـه حسـاب وی واریـز 

می شـود.«
وی اظهـار کـرد: »در حال حاضر در شهرسـتان های زرند، 
سـیرجان، کرمـان و زنگـی آباد و خراسـان پذیـرش انبار 

برای پسـته آغاز شـده اسـت.«
معـاون بـورس کاالی ایـران گفـت: »در»قـرارداد آتـی«، 
تحویـل کاال و وجـه در آینـده صـورت می گیـرد و عمـده 
معامالتـی کـه در بـورس انجام می شـود در همیـن گروه 
اسـت و بیش تر برای پوشـش ریسـک نوسـانات قیمت 
کاال اسـت. تضمیـن معامـالت توسـط اتـاق پایاپـای، 
معاملـه در بـورس و شـفافیت قیمـت، هزینـه انـدک 
معامـالت، اسـتفاده از اهـرم مالـی، امکان فـروش یک 
کاال بـدون داشـتن آن کاال در زمان عقد قـرارداد از مزایای 

قردادهـای آتی اسـت.«
زعفـران  و  زیـره  کاالهـای  تصریـح کـرد:»در  ناصرپـور 
در خراسـان بـه شـدت از ایـن روش اسـتقبال شـده و 
امیدواریم در پسـته نیز این اتفاق بیفتـد.« وی ادامه داد: 
»مزیـت دیگـر این روش این اسـت که به کشـف قیمت 

کاال کمـک می کنـد.«
وی بیـان کـرد: کار گواهـی سـپرده در بـورس کاال بـرای 
پسـته از هفته گذشـته آغاز شـده و فعالیت بورس پسته 
به کشـاورزان تولیدکننده پسـته و بهتر شـدن برند پسـته 

ایـران در سـطح بازارهـای جهانی کمـک می کند.
وی یـادآور شـد: در سـال 82 بـورس فلـزات تهـران و 

بعـد از آن سـازمان کاالی کشـاورزی راه انـدازی شـد. 
معامـالت گواهـی سـپرده کاال در سـال 94 بر روی سـکه 
طال راه اندازی شـد و سـپس برای نخسـتین بار در سـال 
95 بـرای زعفـران انجام شـد کـه اقدام بسـیار موفقی در 
سـطح ملی بود و یک سـاماندهی منسجمی در کشور در 
زمینـه این محصول که یکی از محصـوالت مهم صادراتی  

اسـت، صـورت گرفت.
ناصرپور با اشـاره به اینکه قیمت متوسـط پسته صادراتی 
مـا در سـال هـای 9۶ و 97 بـرای هـر کیلوگـرم 7.7 دالر 
بـوده، اظهـار کرد: از یکشـنبه هفتـه آینده معامـالت آتی 
پسـته در بورس کاال آغازشـده و تمرکز ما بر پسته فندقی 
اسـت زیـرا تولید عمده در کشـور و اسـتان کرمـان از این 
نـوع محصـول اسـت کـه البتـه بـه ایـن معنا نیسـت که 

سـایر پسـته ها نمی تواننـد وارد معامالت شـوند.
فعالیت بورس، ورود حمایتی برای محصول پسته است

معـاون توسـعه بـازار بـورس کاالی ایـران بـا بیـان 
درصـدی،   3۶ تولیـد  بـا  کرمـان  اسـتان  اینکـه 
بزرگ تریـن تولیدکننـده پسـته کشـور اسـت و بعد از 
آن اسـتان خراسـان قرار دارد، اشـاره کـرد: »فعالیت 
بـورس، ورود حمایتـی بـرای محصول پسـته اسـت. 
در سـال 9۶ کـه کار را آغـاز کردیم هدف محقق نشـد 
زیـرا در سـال 97 بـا کاهـش تولیـد پسـته مواجـه 

شـدیم.«

آوای محلی           

 دوَتل بوُدم مو ای داِغ ِچُشنت
 تو ناُدنی ِچکـــــد زاِغ چُشنت
 نگاُهم ِکرِدت و َابـــروت ُور دآ
مو بودم ای َهمــا یاِغ چُشنت!

شاعر :  منصور رئیسی

 تو خی آ چادن رنگی، کشنگی
 مو سهُمم بوده دلتنگی، کشنگی!

 َلِوت ُپرخندٔه هـــــــــر جا ادیُدم
همی که شوخی و شنگی، کشنگی

شاعر : منصور رئیسی

 مدل های ُمِد روزت منو کشت
 عزیزم ،اون دک و پوزت منو کشت

 تو این گرما نرو از خونه بیرون
سراپای عرق سوزت منو کشت!!

شاعر :  راشدانصاری

 ُمحُلم نادهه چن وخته فاطو
 خدایی کم ُمحلی سخته فاطو
 َنکَن ندرت َبهم  ناسازگاری

بِهل تا که ُبگُن خوشوخته فاطو

شاعر :  منصور رئیسی

 بلوچی گَردنی، میاک کهنو
 ُمو  نرد آ دو چشم پاک کهنو
 ُموُروتم لی لروالرو بخونیه

که نابو هچ کجا مث خاک کهنو

شاعر :  پریسا کلکلی

در نشست خبری سرپرست معاونت توسعه بازار بورس کاال در کرمان مطرح شد:


