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گردشگری استان نیازمند تقویت است
گردشگری به عنوان صنعتی ارزآور باید مورد توجه باشد و این 

بخش در استان کرمان باید تقویت شود
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ما را در تلگرام دنبال کنید
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یار ما این دارد و آن 

نیز هم؛ ویژگی های 

»دکتر« ما
محسن چینی فروشان

یادداشت مهمان

بـرای پاسداشـت مکتـوب دکتر محمـود گلزاری، اسـتاد 
و روانشـناس پیشکسـوت در گروه نخبـگان خبرآنالین
سـخن گفتن از دوسـتی چهل سـاله امری اسـت سهل 
و ممتنـع. بـه نظـر سـهل مـی آیـد چـرا کـه رفـت و آمد 
و نـان و نمـک یکدیگـر را در ایـن زمان طوالنـی خوردن، 
شـناختی ایجـاد می کند که مـی توان خاطراتـی را بازگو 
کـرد و توصیفاتـی از ایـن دوسـت را بـه دسـت داد امـا 
ممتنع اسـت چراکه اگر این دوسـت و عزیز شـخصیتی 
چند وجهی و دارای الیه های مختلف باشـد، کار مشـکل 

می شـود.
بـرای مـن دکتـر گلـزاری چنیـن رفیقـی بـوده اسـت و 
اجـازه دهیـد از خاطـرات سـخن نگویم و در حـد امکان 
در ایـن وجیـزه از وجوه بارز شـخصیتی ایشـان نکاتی را 
عرضـه بـدارم. ایـن دکتر مـا را، هر کس به گونـه ای می 
شناسـد و زمانـی دیگـر و در جایی دیگر کـه از من راجع 
به ایشـان سـؤال شد، گفتم جسارت نباشـد یاد داستان 
مولـوی و فیـل در تاریکـی مـی افتم که هر کـس فیل را 
از زاویـه دیـد و حـس خـودش تعریف کـرد در حالی که 
فیـل، مجموعـه ای از ایـن ویژگی ها و مشـخصات بود.
مختلـف  و  متعـدد  هـای  ویژگـی  دارای  هـم  ایشـان 
عاطفـی، عقالنـی و مذهبـی اسـت که بـه چند مـورد که 
از نظـر بنـده بارزتر اسـت اشـاره مـی کنم؛ قطعـًا دیگران 
بیشـتر و بهتر از بنده ایشـان را می شناسـند و می توانند 

دقیـق تـر و عمیـق تـر نظر دهنـد کـه فرمود:
خوشـتر آن باشـد کـه سـر دلبـران        گفتـه آیـد در 

دیگـران حدیـث 
مختلـف  مکاتـب  و  روانشناسـی  بـه  ایشـان  تسـلط 
آن را همـگان مـی داننـد امـا آنچـه ایشـان را از دیگـر 
روانشناسـان متمایـز می کند، درهـم آمیختگی این علم 
و تجربـه بـا دانـش و تسـلط بـر متـون و علـوم دینـی و 

قـرآن و احادیـث اسـت.
روانشناسی مسلط به علوم اسالمی

ایشـان قبل از اینکه یک روانشـناس باشـد، یک دانش 
آموختـه علوم دینی اسـت که با مهارتی مثـال زدنی این 
دو را باهـم داراسـت. بـه معنـای دیگـر روانشناسـی کـه 
زمانـه را خوب می شناسـد، مخاطـب و زبان مخاطبش 

را حـس مـی کند.
مکاتـب و راه حـل هـای مختلـف ایـن علـم را مسـلط 
اسـت ولـی اینگونه نیسـت کـه در رفع مشـکالت روانی 
و عاطفـی، راه حـل ها و پیشـنهادهای معمـول و عمومًا 
غربـی روانشناسـان را ارائـه دهـد بلکـه مبنایش سـبک 
زندگـی اسـالمی و توصیـه های عملی اسـت کـه پیامبر 
و ائمـه معصومـان) علیهـم السـالم( از طریـق قـرآن و 
حدیـث ارائـه داده اند که خداوند توفیق شـناخت و درک 
خوبی از این نعمت ها به ایشـان عنایت کرده اسـت. به 
نظـر من همین نکته اسـت کـه بارها در سـخنان بزرگان 
ما از آن به عنوان علوم انسـانی اسـالمی یاد شـده، نکته 

ای مبنایـی و اصیل اسـت.
روانشناسی ادیب و شعر شناس

نکتـه دیگـر در مـورد ایشـان، تسـلط شـان بـه ادبیـات 
فارسـی و خصوصًا شـعر اسـت. خاطرم می آید روزی از 
ایشـان سـؤال کردم اگر روانشناسـی را ادامه نمی دادید، 
چـه مـی کردیـد؟ گفت ادبیـات را پـی می گرفتـم. برای 
روشـن تر شـدن تسـلط و عشـق و عالقه ایشان به شعر 
و ادب فارسـی، توصیـه مـی کنـم بـه مجموعـه مجالت 
»رشـد معلـم« در دهـة شـصت که ایشـان سـردبیرش 
بـود مراجعه شـود. مخاطب آن مجالت معلمـان بودند. 
تنـوع مطالـب و نوع نگارش و نوشـتار آنهـا، بخش های 
ادبـی و شـعر مجلـه که عمومـًا نوشـته یا انتخـاب خود 
ایشـان بـود، نشـان مـی دهد کـه آن جمـالت فقط یک 
مجموعـه مطالـب تعلیم و تربیتـی و روانشناسـی برای 
معلمان نیسـت بلکـه وجوه مختلف کارهـای یک معلم 

ایرانی مسـلمان فارسـی زبـان را مد نظـر دارد.
سـخن دربـارة ایـن عزیـز بزرگـوار فـراوان مـی تـوان 
گفـت. از عشـق و عالقه و امر به خانـواده و فرزندانش 
تـا مـرام و لوطی گـری در رفاقت و تا احسـاس وظیفه 
بـرای تـک تـک مراجعـان و سـعی در  و دلسـوزی 
حـل مشکالتشـان و ... امـا آنچـه کـه پیشـنهاد بنـده 
بـه ایشـان اسـت، ایـن اسـت که بـا توجـه بـه توانایی 
هایشـان وقـت عمـده شـان را بیشـتر از گذشـته در 
تربیـت علمـی و عملـی جوانـان صـرف کنـد. چـون 
جامعـه مـا بـه مثـل ایشـان نیـاز فـراوان دارد چراکـه 
کمتـر روانشناسـان و کارشناسـان تعلیـم و تربیـت  را 
را  ایرانـی  اسـالمی  روانشناسـی  شناسـیم کـه  مـی 

عملیاتـی کـرده باشـند.
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شـركت معدنی و صنعتی گل گهر )سـهامی عام( در نظر دارد " بارگیری و حمل محصوالت داخلی از قبیل كنسـانتره 
، گندلـه ، دانـه بنـدی و كلوخه سـنگ آهن جهت خوراك دهـی به كارخانجات كارفرما با تنـاژ سـالیانه 10،000،000 تن " را 
از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومـی به پیمانكار واجد شـرایط واگـذار نماید. لـذا كلیه متقاضیان می تواننـد جهت اخذ 
اسـناد مناقصـه بـه آدرس الكترونیكـی WWW.GEG.IR  مراجعه و اسـناد مذکـور را بهمراه فرم پرسشـنامه ارزیابی 
تأمیـن كننـدگان  از قسـمت مناقصـه و مزایـده  دانلـود نمایند . مهلـت تحویل پاكات سـاعت 9 الی 14 روز یكشـنبه 
مـــورخ 98/9/03 در محـــل دفتركمیسیون معــامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشد. بازدید از 
محـل اجـرای پروژه روز یكشـنبه مـورخ 98/8/26 برای متقاضیان بالمانع می باشـد ، ضمنا شـركت معدنی و صنعتی 

مدیریت قراردادها و معامالت گل گهـر در رد یا قبول پیشـنهادات مختار می باشـد . 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

سرپرست معاونت حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد کرمان:
۵ میلیارد تومان حق بیمه تأمین اجتماعی مددجویان کرمانی پرداخت شد

مهـر - سرپرسـت معاونـت حمایـت و سـالمت خانـواده 
کمیتـه امـداد کرمـان گفـت: پنـج میلیـارد و 916 میلیون 
تومـان طی شـش ماهه نخسـت امسـال بابـت حق بیمه 
تأمیـن اجتماعـی مددجویـان تحـت حمایـت ایـن نهـاد 

پرداخت شـد.
بـه گزارش خبرگـزاری مهر به نقل از سـایت خبری کمیته 
امـداد، حمیـد کریمیـان زاده با بیان اینکه گسـترش بیمه 
تأمیـن اجتماعی مددجویان یکـی از برنامه های مهم این 

نهاد برای توانمندسـازی خانوارهای تحت حمایت اسـت، 
اظهـار کرد: به منظور توانمندسـازی مددجویان، رسـیدن به 
خروجـی پایـدار و افزایـش ضریـب نفوذ بیمه هـا در بین 
جامعـه هـدف، پرداخت حـق بیمه اجتماعـی مددجویان 
بـا مشـارکت کمیته امـداد انجام می شـود و بیمه شـدگان 
می تواننـد از تمامـی مزایـای بیمه هـای اجتماعـی نظیـر 
بازنشسـتگی، فـوت، ازکارافتادگی و درمان اسـتفاده کنند.
وی افـزود: بانـوان سرپرسـت خانوار تحت پوشـش بیمه 

سـازمان تأمیـن اجتماعـی بـا حداقـل سـن 55 سـال و 
آقایـان بـا حداقـل سـن 60 سـال به شـرط دارا بـودن 10 
سـال سـابقه پرداخـت حق بیمـه از مزایای بازنشسـتگی 

و ازکارافتادگـی بهره منـد می شـوند.
سرپرسـت معاونـت حمایـت و سـالمت خانـواده کمیتـه 
امـداد اسـتان کرمـان با اشـاره بـه اینکه هم اکنون شـش 
هـزار و ۴0۷ نفـر از مددجویـان ایـن نهـاد در اسـتان تحت 
پوشش بیمه بازنشسـتگی و ازکارافتادگی سازمان تأمین 
اجتماعـی قرار دارند، بیان کرد: سـه هـزار و 629 نفر از این 
مددجویـان را زنـان سرپرسـت خانـوار با کمتر از 50 سـال 
سـن و مابقـی را مددجویان مجری طرح های اشـتغال و 

خودکفایـی و قالی بافـان تشـکیل می دهند.
وی ادامـه داد: پنـج میلیـارد و 916 میلیـون تومـان طـی 
شـش ماهه نخسـت امسـال بابـت حـق بیمـه تأمیـن 
اجتماعـی مددجویـان تحت حمایت کمیته امداد اسـتان 

کرمـان پرداخت شـده اسـت.
نهـاد  ایـن  بـا حمایت هـای  کریمیـان زاده اظهـار کـرد: 
در حـوزه بیمـه هـای اجتماعـی، هم اکنـون ۴91 نفـر از 
مددجویـان تحـت حمایـت ایـن نهـاد در اسـتان کرمـان، 
بازنشسـته و از خدمـات مسـتمری تأمیـن اجتماعـی 

هسـتند. بهره منـد 

سرپرسـت فرمانـداری سـیرجان بـا بیان اینکه سـیرجان 
افتخـار ایـن را دارد کـه در کمتر از دوسـال مجددا میزبان 
رییـس جمهـور خواهـد بود افـزود: در سـفر قبلی رییس 
جمهـور بـه ایـن شهرسـتان پـروژه هایـی بـا بیـش از 10 
هـزار میلیـارد تومـان بهـره برداری شـد که نشـان دهنده 
ظرفیـت بـاالی سـیرجان در صنعـت و معـدن و چرخـه 
فـوالد اسـت که بـا افتتاح پـروژه های جدید کامـل و کار 
از اکتشـاف تـا تولید شـمش در شـرکت صنعتـی معدنی 

گل گهـر انجـام می شـود.
“محمـد محمودآبـادی” با اشـاره به سـفر رییـس جمهور 
در هفتـه جـاری بـه اسـتان کرمـان اظهـار کـرد: بخشـی 
از برنامـه سـفر رییـس جمهـور افتتـاح دو پـروژه مهـم 
آهـن  هـای  پـروژه  اسـت کـه  در شهرسـتان سـیرجان 
اسـفنجی شـرکت توسـعه آهـن فـوالد و ذوب شـرکت 
جهـان فـوالد توسـط رییـس جمهـور در سـیرجان افتتاح 

شـد خواهند 

محمودآبـادی با اشـاره به بهـره برداری از تعـدادی پروژه 
دیگـر به صـورت ویدیوکنفرانـس تصریح کـرد: اعتبار این 
پـروژه هـا در شهرسـتان سـیرجان قریـب بـه 12 هـزار 

میلیـارد تومان اسـت.
سرپرسـت فرمانـداری سـیرجان بـا بیان اینکه سـیرجان 
افتخـار ایـن را دارد کـه در کمتر از دوسـال مجددا میزبان 
رییـس جمهـور خواهـد بود افـزود: در سـفر قبلی رییس 
جمهـور بـه ایـن شهرسـتان پـروژه هایـی بـا بیـش از 10 
هـزار میلیـارد تومـان بهـره برداری شـد که نشـان دهنده 
ظرفیـت بـاالی سـیرجان در صنعـت و معـدن و چرخـه 
فـوالد اسـت که بـا افتتاح پـروژه های جدید کامـل و کار 
از اکتشـاف تـا تولید شـمش در شـرکت صنعتـی معدنی 

گل گهـر انجـام می شـود.
محمودآبـادی اظهـار کـرد: در پـروژه های جدیـد صنعتی 
سـیرجان بـرای یک هزار و 500 نفر اشـتغال ایجاد شـده 
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آگهی استخدام
شركت پخش بهین آروین

ــت  ــتی جه ــی و بهداش ــوالت غذای ــواع محص ــی ان ــده مویرگ ــع کنن توزی
تکمیــل کادر فــروش خــود بــه تعــدادی فروشــنده حضــوری )ویزیتــور( 

ــد ــی باش ــد م ــت نیازمن ــتان جیرف ــت شهرس ــا جه ــم و آق ــی خان بوم
حقوق ثابت اداره کار، بیمه، پورسانت و سایر مزایا

03433244107   -  09136203788

سرپرست فرمانداری سیرجان خبر داد 
افتتاح ۱۲ هزار میلیارد تومان پروژه در شهرستان 

سیرجان با حضور رییس جمهور

جناب آقای مهندس سنجری
ــوان ســرپریت  ــی بعن ــه جــا و شایســته جنابعال انتصــاب ب
معاونــت شــبکه مخابــرات منطقــه کرمــان کــه بیانگــر 
تعهد،کارامدی،لیاقــت و شایســتگی در خدمــت صادقانــه بــه 
شــرکت اســت تبریــک عــرض نموده،موفقیــت وســربلندی 
خداوندمنــان  درگاه  از  را  باســالمتی  همــراه  حضرتعالــی 

ــم. ــئلت داری مس

جمعی از کارکنان مخابرات منطقه کرمان
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مدیر كل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان كرمان اعالم كرد

جاده های  کرمان - بافت و رابر به سامانه  
ثبت تخلف مجهز شدند

تعداد 15 سـامانه ثبت تخلف جدیـد درمحور كرمان- 
بافـت – رابـر بـا صـرف اعتبـاری بالـغ بـر 60 میلیـارد 
ریـال، از محـل اعتبـارات سـازمان راهـداری و حمـل 
ونقـل جـاده ای كشـور نصـب شـدكه از این تعـداد،10 
سـامانه در محور كرمان – بافت و 5 سـامانه در محور 

رابـر – جیرفـت نصب گردیده اسـت.
سـید علـی  حاج سـیدعلیخانی مدیر كل راهـداری و 
حمـل ونقل جاده ای اسـتان كرمـان با اعالم این خبر 
گفـت: انجـام ایـن طرح شـش مـاه بطـول انجامید 
وایـن سـامانه دو نوع  تخلف سـرعت لحظـه ای غیر 
مجاز و میانگین سـرعت غیر مجـاز را ثبت می نماید. 
لـذا دوربین های منصوبه قادرخواهند بود با محاسـبه 
سـرعت در نقـاط خاص و در طول مقاطعـی از راهها و 
ارسـال اطالعـات ماخوذه به پاسـگاههای پلیس راه و 
همچنیـن مركـز مدیریت راههای ایـن اداره كل، عالوه 
براعمـال قانـون راننـدگان خاطـی، اطالعـات ترافیكی 
ارزشـمندی را در اختیـار دسـتگاههای ذیربـط قـرار 

دهند.
مهندس حاج سـید علیخانـی افزود:برخـی رانندگان 
فقـط هنـگام نزدیـك شـدن بـه دوربیـن،  سـرعت 

خـود را كاهـش داده و بـه سـرعت مجاز می رسـانند 
در حالیكـه  بایسـتی بـه ایـن امـر مهم توجه داشـته 
باشـند كـه محـور هـای مجهـز به سـامانه هـای ثبت 
تخلف، میانگین سـرعت خـودرو را در حدفاصل  بین 
دو دوربیـن محاسـبه مـی نماینـد و عـدد میانگیـن 
سـرعت طی شـده را بـه مركز ارسـال و قبض جریمه 
پلیـس براسـاس  سـرعت  متوسـط صادر میشـود.

وی تصریـح كـرد: امكانـات و مزایـای این سـامانه 
شـامل توانایـی اعمـال قانـون و صــــــدور بـرگ 
جریمـه بـه صـورت همزمـان، توانایـی تشـخیص 
 ،... و  عمومـی   ، شـخصی  از  اعـم  پالكهـا  كلیـه 
توانایـی كنتـرل سـرعت در طـول مسـیر و سـرعت 
بـه  خـودرو  پـالک  تشـخیص  امـکان  ای،  نقطـه 
صـورت خـودکار، امـکان اعـالم هشـدار در زمـان 
بـروز خرابـی، امـکان ارسـال و ثبت تصویـر از محل 
در زمـان سـرقت یـا بروز حادثـه، امکان شناسـایی 
خودروهـای تحــــت تعقیب ،معرفـی خودروهای 
بـا تعـداد تخلفـات زیاد به صـورت خـودکار، امکان 
تغییـر محدودیت سـرعت در شـب و روز به صورت 

خـودکار و... مـی باشـد.
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یک کارشـناس حوزه کار معتقد اسـت تا زمانی که قدرت 
خریـد کارگـران افزایش پیدا نکند و هزینه های بهداشـت 
و درمان، مسـکن و اجاره بهـای آنها کاهش نیابد، افزایش 

دسـتمزد کمکی به معیشـت کارگران نخواهد کرد. 
ایسـنا: حمیـد حـاج اسـماعیلی، یـک کارشـناس حـوزه 
کار بـا بیـان اینکـه دسـتمزد در ایـران کفـاف یـک زندگی 
متوسـط کارگـری را نمی دهـد، گفـت: بـا وجـود آنکـه در 
سـالهای گذشـته نرخ دسـتمزد حتی بیشـتر از نرخ تورم 
افزایـش یافتـه ولـی قـادر نبودیـم در طـول سـال بعد با 
آن دسـتمزد نیازهـای ضـروری زندگی کارگـران را برآورده 
کنیـم و از ایـن جهـت دسـتمزد در کشـور مـا همـواره بـه 

عنـوان یـک مشـکل جـدی باقـی مانده اسـت.

فعال شدن جلسات دستمزد شورای عالی 
کار در طول سال

وی ادامـه داد: جلسـه تعییـن رقـم دسـتمزد در اواخـر 
اسـفند نهایی می شـود ولـی دبیرخانـه شـورای عالی کار 
بایـد در طـول سـال فعـال باشـد و بررسـی دسـتمزد و 
مباحـث کارشناسـی و فنـی مربـوط بـه آن در طول سـال 

یابد. ادامـه 
حـاج اسـماعیلی افـزود: دعـوت از نماینـدگان کارگـری و 
کارفرمایـی و نخبـگان و کارشناسـان به شـورای عالی کار 
موثـر اسـت و می توانیـم دسـتمزد کارگـران را بر اسـاس 
گـزارش هزینه هـا، قیمت هـا، نـرخ تـورم و پیگیری هـای 
میدانـی از وضعیـت معیشـت کارگـران در نقـاط مختلف 

بررسـی و رصـد کنیم.
ایـن کارشـناس حـوزه کار معتقـد اسـت اگـر فعالیـت 
شـورای عالـی کار در طـول سـال ادامـه داشـته باشـد 
پیش بینی های الزم در خصوص شـرایط اقتصادی کشـور 
و نوسـانات احتمالـی بـه شـکل منطقی صـورت می گیرد 
و منجـر بـه تعییـن دسـتمزد واقعـی و منطقی در کشـور 

می شـود.

بدون رسانه ها موضوع دستمزد به جریان 
نمی افتد!

وی ادامه داد: متاسـفانه بیشـتر مباحثـی که در خصوص 
دسـتمزد کارگران مطرح می شـود از سـوی رسانه ها است 
و بحثهـای رسـانه ای باعـث می شـود مذاکرات مـزدی به 
جریـان بیفتـد؛ در حالی که مسـئوالن و مدیـران هم باید 
در ازای مسـئولیت و مدیریتـی که در سـازمانهای مربوطه 
دارنـد بـه بحث دسـتمزد کارگران و شـرایط زندگـی آنها و 
شـرایط کارفرمایـان ورود کننـد و نقطـه نظرات خـود را به 
شـورای عالـی کار ارائه دهنـد تا با دید کارشناسـی تری به 

مقوله دسـتمزد بپردازیم.
حـاج اسـماعیلی تصریـح کـرد: نرخ تـورم در طول سـال 
بـه دلیـل بـی ثباتـی اقتصـاد مـدام در حال تغییر اسـت 
و مـا بـا اطالع از این مسـاله، دسـتمزد را بر اسـاس نرخ 
تـورم هر سـاله برای سـال آینده که هنـوز نیامده تصویب 
می کنیـم؛ بـدون آنکـه پیش بینـی دقیقـی از تـورم سـال 

بعد داشـته باشـیم.

افزایش نقدی مزد کفاف معیشت 
کارگران را نمی دهد

ایـن کارشـناس حـوزه کار بـا بیـان اینکـه افزایـش نقدی 
حداقـل دسـتمزد کفـاف معیشـت کارگـران را نمی دهـد، 
گفـت: بایـد بتوانیـم راهکارهـای دیگری را بـرای حمایت 
از کارگـران مدنظـر قـرار دهیـم کـه از جمله آنهـا پرداخت 
کمکهـای بالعـوض و وام های ودیعه مسـکن، اختصاص 

زمیـن ارزان قیمـت و سـبد کاالی ماهانه اسـت.
بـه گفتـه وی تا زمانـی که قـدرت خرید کارگـران افزایش 
پیـدا نکـرده و هزینه هـای سـبد معیشـت آنهـا اعـم از 
بهداشـت و درمـان، مسـکن و اجاره بهـا کاهـش نیافته و 
نیازهـای ضـروری خانوارهـای کارگری برطرف نشـود، هر 
قـدر دسـتمزد را افزایـش دهیـم کمکـی به معیشـت آنها 

نخواهـد کرد.
در روزهـای اخیـر اولیـن جلسـه کمیته دسـتمزد شـورای 
عالی کار با هدف بررسـی رقم سـبد معیشـت خانوارهای 
کارگـری با حضـور نمایندگان گـروه کارفرمایـی و کارگری 
برگـزار شـد. جلسـه بعـدی کمیتـه دسـتمزد بـه منظـور 
ارائـه گـزارش وضعیت معیشـت کارگران و نزدیک شـدن 

دیدگاههـای دو طـرف اواخـر آبـان مـاه برگزار می شـود.

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان، رئیــس ســازمان 
ــان و بازرســان  ــوب کرم ــدن و تجــارت جن صنعــت، مع
ــت  ــی هــای ســطح شــهر جیرف ــن ســازمان از نانوای ای

ــد. بازرســی کردن
مهنــدس مروجــی فــرد در ایــن خصــوص گفــت: در این 
ــا،  ــی ه ــت نانوای ــد از وضعی ــن بازدی ــا ضم ــی ه بازرس
ــه  ــی خودســرانه داشــته، ب ــه تعطیل ــی هــم ک واحدهای

تعزیــرات حکومتــی معرفــی شــدند.
ــوب  ــارت جن ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
کرمــان همچنیــن بــا تاکیــد بــر ایــن نکتــه کــه بهتریــن 
بازرســان خــود مــردم هســتند، از همشــهریان خواســت 
ــون  ــی چ ــف صنف ــه تخل ــاهده هرگون ــورت مش در ص
گرانفروشــی، عــدم درج قیمــت و ... مــوارد را به ســامانه 

ــد. 12۴ ایــن ســازمان اطــالع دهن

رییس سـازمان جهاد کشـاورزی جنوب اسـتان کرمان 
گفـت: همـه زندگی مردم در جنوب کشـاورزی اسـت و 
اگر در مزرعه ای ملخ بنشـیند، محصـول از بین می رود 
و ایـن بحران)هجـوم ملـخ( باالی 90 درصـد اتفاق می 
افتـد. سـعید برخـوری با بیـان اینکـه به دلیل شـرایط 
اقلیمـی در جنـوب اسـتان، اکنـون درگیـر آفـت مگس 
مدیترانـه ای و کرم خراط هسـتیم افـزود: در زمینه آفت 
ملـخ صحرایـی علی رغـم اقداماتی که صـورت گرفت تا 
حـدودی در مبـارزه موفـق بودیـم و کنتـرل شـد، اما به 
دلیـل تخـم ریزی هـا در منطقـه و گزارشـات فائـو، این 
آفـت از سـمت شـبه جزیـره عربسـتان و پاکسـتان به 
پیش بینـی  تصریـح کـرد:  می آید.برخـوری   منطقـه 
می کنیـم وضعیـت خطرناکـی در ایـن زمینه بـه وجود 
بیایـد. ضمـن اینکـه مشـکالتی در اعتبـار و امکانـات 
دوبـاره  هجـوم  صـورت  در  می کنـم  اعـالم  و  داریـم 
ملخ هـا ما در مقابلشـان تسـلیم هسـتیم.2 میلیـارد و 
۴0 میلیـون تومـان اعتبـار حفـظ نباتات امسـال اسـت 
کـه یـک میلیـارد و ۷00 میلیـون تومان آن بـرای مبارزه 
بـا ملـخ در سـال گذشـته هزینـه شـده و مشـکالت 
زیـادی در بحـث اعتبـاری داریم.رییس سـازمان جهاد 
کشـاورزی جنـوب اسـتان کرمـان با بیـان اینکـه کار از 
تـوان مـا خـارج اسـت و بایـد مدیریـت بحـران در این 
زمینـه کار را مدیریـت کنـد گفـت: همـه زندگـی مـردم 
در جنـوب کشـاورزی اسـت و اگـر در مزرعـه ای ملـخ 
بنشـیند، محصـول از بین مـی رود و این بحران)هجوم 

ملـخ( بـاالی 90 درصـد اتفـاق می افتد.

افزایش دستمزد 
کارگران بی فایده است 

بازدید رییس سازمان 
صمت جنوب 

از نانوایی های جیرفت

دستان بسته 
جنوب کرمان 

مقابل حمله ملخ ها

خبر

خبر

روزنامه های دیروز

فاطمه ها یکی از موفق ترین 
کتابخانه های مساجد سطح کشور

خسارت 80 میلیاردی تگرگ 
به کشاورزان جیرفتی

گزارش تخلفات مالیاتی فعالین 
بخش درمانی به سامانه1526

اختصاص 10 درصد طرح های فن بازار 
ملی سالمت به علوم پزشکی جیرفت

Dشیوع کمبود ویتامین
در زنان ایرانی 

مجیـد خوبـی زاده، گفـت: یکی از 
کتـاب خانه هـای موفق کشـور که 
بـا روش نویـن در راسـتای ترویـج 
فرهنگ کتـاب خوانی فعالیت می 
کنـد، کتـاب خانـه کانـون فاطمـه هـای دهکهان 
کهنـوج اسـت.به گـزارش خبرنـگار خبرگـزاری 
شبسـتان از کرمـان جنوب، نخسـتین جشـنواره 
کتـاب خانـه صوتی فاطمـه ها با حضـور نماینده 
مجلـس شـورای  در  جنوبـی  پنـج شهرسـتان 
اسـالمی، مدیـر سـتاد هماهنگـی کانـون هـای 
و  نویسـنده  جنـوب کرمـان، کشـانی  مسـاجد 
مترجـم کشـوری، جمعـی از مسـئولین و اهالی 
دهکهـان در کانون فرهنگی هنـری فاطمه برگزار 
شـد.»مجید خوبـی زاده«، در حاشـیه برگـزاری 
ایـن جشـنواره، بـه تاثیر کتـاب بر زندگـی فردی 
و اجتماعی انسـان، اشـاره کرد و گفت: از آنجایی 

کتـاب بـر ذهن و عملکرد انسـان در حوزه زندگی 
شـخصی و در اجتمـاع تاثیـر می گـذارد بنابراین 
بایـد اجتمـاع را به سـوی کتـاب و کتـاب خوانی 
سـوق داد.یکـی از وظایـف مهمی که بـرای کانون 
هـای فرهنگـی هنـری مسـاجد تعریـف شـده 
اسـت توجـه بـه حـوزه کتـاب، کتـاب خوانـی و 
ترویج فرهنگ مطالعه اسـت.وی، اظهار داشـت: 
یکـی از کتـاب خانـه هـای موفـق کشـور کـه بـا 
روش نویـن در راسـتای ترویـج فرهنـگ کتـاب 
خوانـی فعالیـت مـی کنـد، کتـاب خانـه کانـون 
فاطمـه هـای دهکهان کهنـوج اسـت.خوبی زاده، 
بیـان داشـت: امـروز شـاهد گردهمایـی اعضای 
مجـازی کتـاب خانه صوتی در محـل کتاب خانه 
فاطمـه هـا بودیم که بـه صورت صوتـی خوانش 
کتـاب داشـتند و مراسـم تجلیل از نفـرات برتر با 
حضـور نماینـده و اسـاتید دانشـگاه برگزار شـد.

کشــاورزی  جهــاد  مدیــر 
ــارت های  ــت: خس ــت گف جیرف
کشــاورزان از تگــرگ بی ســابقه 
هفتــه گذشــته در جیرفــت را 
ــل داده  و  ــتان تحوی ــران اس ــتاد بح ــه س ب
امیدواریــم هــر چــه ســریعتر بودجــه ای 
ــاالری  ــی س ــد. عل ــص یاب ــرای آن تخصی ب
ــگار فــارس در کرمــان  ــا خبرن در گفت وگــو ب
اظهــار داشــت: بــارش تگــرگ هفتــه گذشــته 
کــه طــی چنــد ســال اخیــر بی ســابقه 
ــت،  ــاورزی جیرف ــوالت کش ــه محص ــود ب ب
مرکبــات از قبیــل پرتقــال، خیــار، محصوالت 
ــر  ــی زی ــه در اراض ــاز و یونج ــه ای پی گلخان
عنایت آبــاد  و  دهنــو  روســتاهای  کشــت 
اســت.مدیر  وارد کــرده  جــدی  خســارت 
ــه  ــان اینک ــا بی ــت ب ــاد کشــاورزی جیرف جه

در ایــن حادثــه طبیعــی و غیرمترقبــه میــزان 
ــاورزان  ــوالت کش ــه محص ــارت وارده ب خس
حــدود 80 میلیــارد ریــال بــرآورد شــده 
ــران بخشــی  ــرای جب ــرد: ب ــوان ک اســت، عن
از خســارت های تگــرگ، وام هــای بــدون 
بهــره بــه کشــاورزان در نظــر گرفته ایــم، 
کشــاورزانی کــه بــه محصوالتشــان خســارت 
وارد شــده مشــمول ایــن وام هســتند و 
ــه بانــک کشــاورزی  ــا مــدارک ب می تواننــد ب

ــد. ــه کن ــت مراجع جیرف
خســارت های  همــه  مــا  افــزود:  وی 
ــه ســتاد بحــران اســتان  ــرآورد شــده را ب ب
تحویــل داده ایــم و امیدواریــم هــر چــه 
ســریعتر بودجــه ای بــه کشــاورزانی کــه 
ــه  ــن رفت ــل از بی محصوالتشــان به طــور کام

اختصــاص یابــد.

مدیــرکل امــور مالیاتــی اســتان 
کرمــان گفــت: شــماره تلفــن 
1526 آمــاده دریافــت گزارشــات 
مردمــی از تخلفــات مالیاتــی 

ــت. ــان اس ــش درم ــن بخ فعالی
ــور  ــی اداره کل ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــلمانی  ــد س ــان ، محم ــتان کرم ــی اس مالیات
مشــاهده  صــورت  در  شــهروندان  گفــت: 
هرگونــه تخلــف مالیاتــی در زمینــه عــدم 
عرضــه  مراکــز  توســط  نصــب کارتخــوان 
خدمــات پزشــکی وپیراپزشــکی مراتــب را بــه 

ــد. ــالع دهن ــن 1526 اط ــماره تلف ش
اینکــه مودیــان می تواننــد  بیــان  بــا  وی 
ــا شــماره تلفــن 1526  ــدون پیش شــماره ب ب
ــا ایــن واحــد تمــاس  بــه طــور 2۴ ســاعته ب
بگیرنــد، گفــت: این واحــد در طول شــبانه روز 

ــت  ــی اس ــات مردم ــت گزارش ــاده دریاف آم
و کارشناســان مــا در ســاعات اداری ایــن 
خواهنــد  پیگیــری  و  بررســی  را  پیام هــا 

ــود. نم
اســتان کرمــان  مالیاتــی  امــور  مدیــرکل 
ــاعات اداری  ــان در س ــه مودی ــزود: چنانچ اف
بــا ایــن واحــد تمــاس بگیرنــد می تواننــد بــه 
صــورت مســتقیم بــا کارشناســان مــا ارتبــاط 
برقــرار کــرده و فــرار مالیاتــی را گــزارش 

ــد. نماین
ــش از  ــون بی ــرد: تاکن ــح ک ــلمانی تصری س
19 فقــره گــزارش تخلــف مالیاتــی در زمینــه 
عــدم نصــب کارتخــوان توســط مراکــز عرضــه 
خدمــات پزشــکی وپیراپزشــکی از طریــق 
ــان در  ــده آن ــت و پرون ــامانه 1526 دریاف س

ــت. ــدام اس ــی و اق ــت بررس دس

اصغـر مـکارم در گفـت و گـو بـا 
خبرنـگار ایرنـا گفـت: بـا توجه به 
نوپا بودن دانشـگاه علوم پزشـکی 
جیرفـت، عملکـرد بسـیار خوبـی 
از خـود در پنجمیـن فن بـازار ملـی سـالمت به 
نمایـش گذاشـته اسـت.وی بیان کـرد: با توجه 
بـه اهمیـت توسـعه فنـاوری و تأکید کشـور بر 
مبتنـی  و  نوآورانـه  ایده هـای  تجاری سـازی 
بـر فنـاوری طـی سـال های اخیـر، فراخـوان 
ایده هـای محصول محـور با هدف فراهم سـازی 
بسـتری بـرای مبـادالت ایده هـای نوآورانه بین 
پژوهشـگران و بنگاه های اقتصـادی هم زمان با 
پنجمیـن فـن بازار ملی سـالمت منتشـر شـد.

وی بـا بیـان اینکه ایده هـای راه یافته به مرحله 
بعـدی پس از آماده سـازی و آمـوزش تیم، در 
حضـور سـرمایه گذاران واقعـی ارائه می شـوند، 

امکان پذیـری  براسـاس  طرح هـا  گفـت: 
شـده،  تمـام  هزینـه  بـازار،  حجـم  تجـاری، 
ضـرورت و اهمیت ایـده، سـابقه ارائه دهندگان 
طـرح و سـطح فنـاوری داوری می شـوند تـا 
سـه ایـده برتـر معرفـی شـوند. رئیـس مرکـز 
رشـد جیرفـت نیز گفـت: 11 طـرح دانش بیان 
مرکـز رشـد جیرفـت در پنجمین فن بـازار ملی 
سـالمت بـه نمایـش گذاشـته شـد.غالمعلی 
حقیقـت افـزود: پنـج واحـد فنـاور در مرکـز 
رشـد دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت فعالیت 
بـازار  می کنند.پنجمیـن همایـش ملـی فـن 
سـالمت بـا حضـور دکتـر حریرچـی معـاون 
وزارت بهداشـت، مهندس قلعـه نویی مدیرکل 
معاونـت فنـاوری ریاسـت جمهـوری در محل 
چابهـار  آزاد  منطقـه  نمایشـگاه های  دائمـی 

شـد. برگزار 

ویتامیـن دی یکـی از فاکتور های 
مهم در رشـد اسـتخوان به شـمار 
مـی رود. کمبـود آن باعث کاهش 
جذب کلسـیم و نرمی اسـتخوان 
شـده و ریسک شـکنندگی استخوان را افزایش 
می دهد. ایسـنا: کمبود و عـدم کفایت ویتامین 
دی تقریبـا در 30 تـا 50 درصـد جمعیـت دنیـا 
شـایع اسـت کـه البتـه میـزان شـیوع آن در 
مناطـق جغرافیایـی و شـرایط مختلـف تغذیـه 
ای و آب و هوایـی متفـاوت اسـت. بـا وجـود 
پیشـرفت های پزشـکی، کمبـود ایـن ویتامین 
هنـوز بـه صـورت اپیدمـی وجـود دارد.50 تا 95 
درصـد ویتامیـن دی موجـود در بـدن بـا تابش 
نـور خورشـید بـه پوسـت و مابقـی آن از طریق 
غـذا و مکمل هـای دارویـی تامیـن می شـود.

میـزان  "تعییـن  در خصـوص  پژوهشـی کـه 

شـیوع کمبـود ویتامین دی در بیمـاران مراجعه 
کننـده بـه آزمایشـگاه مرکـزی فردیـس کرج" 
توسـط تیـم پژوهشـگران متشـکل از سـتاره 
بیوشـیمی  ارشـد  نادعلی پورگویر)کارشـناس 
بالینـی(، ابراهیـم جوادی)دکتـرای بیوشـیمی 
علـوم  یزدان یار)کارشـناس  زهـرا  بالینـی(، 
شریف)کارشـناس  مسـعود  آزمایشـگاهی(، 
مریـم  و  بالینـی(  شـیمی  بیـو  ارشـد 
سرورطاهرآبادی)کارشـناس ارشـد بیوشـیمی 
بالینـی( بـا جامعه آماری 100 نفـر کودک دختر 
و پسـر در سـنین 1 تـا 13سـالگی، ۴00 نفـر زن 
ومرد در سـنین 1۴ تا ۴5 سـالگی و تعداد 500 
نفـر زن و مـرد در سـنین بـاالی ۴5 سـالگی 
صـورت گرفته ، مطـرح می کند:» افراد هم سـن 
ولـی در جنـس مخالـف از لحاظ کمبود شـدید 
در وضعیت هـای متفاوتـی بـه سـر می برنـد. 

روزنامه پیام ما
این روزنامه ماجراهای وزیرارتباطات را بررسی کرد.

دیـروز  از  مسـکن  ملـی  طـرح  نـام  ثبـت 
سیسـتان  قـم،  اسـتان  چهـار  در  آبـان   18
شـمالی  هـای  خراسـان  بلوچسـتان،  و 
بـه مـرور در سـایر  و جنوبـی آغـاز شـد و 
اسـتان ها نیـز نام نویسـی انجـام می شـود. 
ملـی  طـرح  نـام  ثبـت  مهـر:  خبرگـزاری 
مسـکن از امـروز 18 آبـان در چهـار اسـتان 
قم، سیسـتان و بلوچسـتان، خراسـان های 
شـمالی و جنوبـی آغـاز شـد و بـه مـرور در 
سـایر اسـتان هـا نیز نام نویسـی انجـام می 

. د شو
پـس از یـک سـال از وعـده محمد اسـالمی 
تـالش  بـر  مبنـی  شهرسـازی  و  راه  وزیـر 
هـزار   ۴00 احـداث  بـرای  دوازدهـم  دولـت 
واحـد مسـکونی در کشـور، امروز قرار اسـت 
ایـن طـرح کـه بـا نـام برنامـه اقـدام ملـی 
تولیـد و عرضه مسـکن شـناخته می شـود، 
از شـهروندان در سراسـر کشـور اقدام به نام 

نویسـی در سـایت tem.mrud.ir کنـد.
طـرح  ایـن  از  جزئیاتـی  تـا کنـون  اگرچـه 
اعالم نشـده، امـا امروز محمـود محمودزاده 
طـرح،  ایـن  جزئیـات  دربـاره  اسـت  قـرار 
ترتیـب زمانـی اسـتان هایـی کـه ثبـت نـام 
در آنهـا انجـام می شـود، قیمت تمام شـده 
هـر واحـد، نحوه واگـذاری اراضـی دولتی به 

پیمانـکاران و ... توضیـح دهـد.
یکـی دیگر از نـکات عجیـب در اجرای طرح 

ملـی مسـکن ایـن اسـت کـه تـا کنون سـه 
معـاون مسـکن و سـاختمان تغییـر کرده و 
هـر بـار هم بخشـی از جزئیـات ایـن برنامه 
بـا تغییـر دبیـر شـورای عالی مسـکن تغییر 

کرده اسـت.
و  راه  وزیـر  نظرهـای  اظهـار  همچنیـن 
نیـز  وی  َمسـکنی  معاونـان  و  شهرسـازی 
بـه  اراضـی  واگـذاری  نحـوه  خصـوص  در 

اسـت. بـوده  متناقـض  سـازندگان، 
بـه عنـوان نمونـه علـی نبیـان معـاون وزیـر 
راه و شهرسـازی و مدیرعامـل سـازمان ملی 
زمیـن و مسـکن از واگـذاری اراضـی دولتی 
بـه سـازندگان در سـاخت و سـاز مشـارکتی 
ایـن  در  نبیـان،  بـه گفتـه  بـود؛  داده  خبـر 
طـرح، آورده سـرمایه گذار، هزینه سـاخت و 
سـاز و آورده دولـت، اراضی دولتی اسـت که 
در پایـان عملیـات سـاخت و سـاز، واحدهـا 
بـر اسـاس نحـوه هزینـه کـرد، میـان دولت 
و سـرمایه گـذار تقسـیم شـده و هـر کـدام 
اقـدام بـه فـروش واحدهـای خـود خواهند 

. کرد
از سـوی دیگـر وزیـر راه و شهرسـازی اعالم 
کـرده بـود قـرار نیسـت سـازنده هـا مالـک 
زمیـن شـوند و مالکیـت اراضـی در اختیـار 
دولـت باقـی مـی مانـد؛ سـازنده نیـز تنهـا 
سـود کمـی بـه عنـوان دسـتمزد سـاخت و 

سـاز بـرای خـود برمـی دارد.

حسـن روحانـی رئیـس جمهـور نیـز اخیـرا 
در مراسـمی اعـالم کـرده بـود در طـرح ملی 
مسـکن قـرار نیسـت ماننـد مسـکن مهـر از 
منابـع بانـک مرکـزی تسـهیالت داده شـود 

کـه پایـه پولـی افزایـش یابد.
بـا ایـن حال تنهـا موضوعـی کـه از جزئیات 
ایـن طـرح اعـالم شـده، اعطـای تسـهیالت 
 18 سـود  بـا  تومانـی  میلیـون   100 تـا   ۷5
نیـازی  طـرح  ایـن  در  کـه  اسـت  درصـد 
بـرای  مسـکن  تسـهیالت  اوراق  خریـد  بـه 

نیسـت. متقاضیـان 
همچنیـن بـه گفته مسـئوالن بانک مسـکن، 
قـرار اسـت افـرادی کـه حسـاب پـس انـداز 
صنـدوق مسـکن یکـم دارنـد، بـه ایـن طرح 
متصـل شـده و واحدهای خود را با اسـتفاده 

از تسـهیالت ایـن صنـدوق دریافـت کنند.
جدیـد  شـهر  سـه  نیـز  تهـران  اسـتان  در 

ایـن  زمـره  در  پرنـد  و  پردیـس  اندیشـه، 
طـرح قـرار گرفتـه و سـایر شهرسـتان های 
ایـن اسـتان نیز به جز شـهر تهران مشـمول 
برنامـه اقـدام ملـی مسـکن خواهنـد بـود.

همچنیـن محمـودزاده سرپرسـت معاونـت 
مسـکن و سـاختمان وزارت راه و شهرسازی 
در گفـت وگو بـا خبرنگار مهـر، از ادغام همه 
شـرکت هـای زیرمجموعـه ایـن وزارت خانه 
در سـامانه نـام نویسـی که امروز آغـاز به کار 

مـی کند، خبـر داد.
در ایـن سـامانه قرار اسـت 100 هـزار واحدی 
شـرکت  توسـط  فرسـوده  بافـت  در  کـه 
بازآفرینـی شـهری، 100 هـزار واحـدی کـه از 
سـوی بنیـاد مسـکن در شـهرهای زیـر 50 
هـزار نفـر و 200 هزار واحدی که در شـهرهای 
شـهرهای  عمـران  شـرکت  توسـط  جدیـد 
جدیـد احـداث مـی شـوند، بارگذاری شـود.

معلمــان مــاده 28 خواســتار افزایــش حقوق 
ــا  ــتند ام ــان هس ــایر معلم ــد س ــود مانن خ
آمــوزش و پــرورش تاکنــون موافقــت نکــرده 
ــیون  ــس فراکس ــت رئی ــه درخواس ــت؛ ب اس
فرهنگیــان مجلــس، ایــن موضــوع بــه دیوان 
محاســبات رفتــه و قــرار اســت نحــوه صــدور 

احــکام آنهــا بررســی شــود. 
و  آمــوزش  گــروه  ـ  فــارس  خبرگــزاری 
هــزار   ۴00 افزایــش  ماجــرای  پــرورش: 
تومانــی حقــوق معلمــان مــاده 28 بــه چنــد 
مــاه پیــش یعنــی اردیبهشــت مــاه امســال 
ــدم  ــه ع ــبت ب ــا نس ــه آنه ــردد ک ــر می گ ب
افزایــش حقــوق خــود گالیــه کردنــد و همــان 
زمان هــا هــم عنــوان شــد کــه ایــن موضــوع 
حــل شــده اســت امــا اکنــون برخــی از ایــن 
ــارس  ــزاری ف ــا خبرگ ــاس ب ــان در تم معلم
ــود  ــوق خ ــش حق ــدم افزای ــه ع ــبت ب نس

ــد. ــه کردن گالی
ســامانه  در  فرهنگیــان  ایــن  از  برخــی 
»فــارس مــن« خبرگــزاری فــارس بــا طــرح 
موضــوع »عــدم اجــرای قانــون توســط 
احــکام  صــدور  در  پــرورش  و  آمــوزش 
ــون  ــاده 28 آزم ــدگان م ــد استخدام ش جدی
سراســری«، عنــوان کردنــد: »در اقدامــی 
عجیــب وزارت آمــوزش و پــرورش در صــدور 
احــکام جدیــد ســال 98 فرهنگیان مــاده 28 
ــه  ــان مصوب ــزار توم ــغ ۴00 ه ورودی 9۷ مبل
مجلــس را کــه بــرای همــه کارمنــدان دولــت 
ــا  ــرده و تنه ــذف ک ــود ح ــده ب ــب ش تصوی
مبلغــی معــادل دویســت و هفتــاد هــزار 
تومــان بــه حقــوق آنهــا اضافــه کرده اســت«.

 ماجرا از چه قرار بود؟
ماجــرا از ایــن قــرار اســت کــه پــس از 
ــدگان  ــتخدام ش ــد اس ــکام جدی ــدور اح ص

مــاده 28 یعنــی همــان فارغ التحصیــالن 
ــس از  ــه پ ــور ک ــر کش ــگاه های سراس دانش
ــاله  ــی دوره یک س ــتخدامی و ط ــون اس آزم
آنهــا  پــرورش می شــوند،  و  آمــوش  وارد 
ــش ۴00  ــمول افزای ــه مش ــدند ک ــه ش متوج

هــزار تومانــی حقــوق نشــده اند.

 بررسی احکام معلمان ماده 28 
در دیوان محاسبات کشور

تمــام پیگیری هــا بــرای اینکــه افزایــش 
حقــوق معلمــان مــاده 28 انجــام شــود، 
نشــد تــا اینکــه حمیدرضــا حاجی بابایــی 
رئیــس فراکســیون فرهنگیــان مجلــس 
نامــه ای بــه وزیــر آمــوزش و پــرورش نوشــت 
ــوان  ــس دی ــرای رئی ــم ب ــتی را ه و رونوش

ــتاد. ــبات فرس محاس
در ایــن نامــه آمــده اســت: »معلمــان طــرح 
ــان  ــاده)28( اساســنامه دانشــگاه فرهنگی م
ــاکی  ــود ش ــکام خ ــدور اح ــوه ص ــز از نح نی
دســتور  اســت  مســتدعی  می باشــند؛ 
ــورد  ــان م ــکام آن ــدور اح ــوه ص ــد نح فرمایی
بررســی قــرار گرفتــه، گزارشــی به فراکســیون 

ــود«. ــه ش ــان ارائ فرهنگی
مشــکالت  خصــوص  در  حاجی بابایــی 
معلمــان مــاده 28 بــه خبرنگار فــارس گفت: 
ــرورش  ــوزش و پ ــر آم ــه وزی ــه ب ــک نام ی
ــه  ــبات دادم ک ــوان محاس ــه دی ــتم و ب نوش
ایــن موضــوع را بررســی کنــد.وی ادامــه داد: 

ــد  ــد و رون ــی باش ــان قانون ــد پیگیری م بای
قانونــی را طــی کنیــم بــه همیــن دلیــل 
منتظــر پاســخ دیــوان محاســبات هســتیم.

رئیــس فراکســیون فرهنگیــان مجلــس 
دربــاره مشــکالت ایــن معلمــان اظهــار کــرد: 
آمــوزش و پــرورش معتقــد اســت ایــن ۴00 
ــه اضافــه 10 درصــد افزایــش  هــزار تومــان ب
ســنواتی، از اول فروردیــن اعمــال شــده 
اســت و آن زمــان کــه قانــون مطــرح و 
ــد،  اعمــال شــده، ایــن افــراد کارمنــد نبوده ان
مشــمول ایــن قانــون نمی شــوند.وی اضافــه 
ــوان محاســبات  ــر دی ــن نظ ــد ببنی ــرد: بای ک
ــن  ــبات ای ــوان محاس ــه دی ــت و اینک چیس
ــری  ــدارد و پیگی ــا ن ــول دارد ی موضــوع را قب
ــد مســتند باشــد در آن صــورت اگــر  مــا بای
ــول  ــبات قب ــوان محاس ــوع را دی ــن موض ای
ــن آن از وزارت  ــر گرفت ــد، پیگی ــته باش داش
آمــوزش و پــرورش خواهیــم بود.بــه گــزارش 
فــارس، بــه نظــر می رســد معلمــان مــاده 28 
بایــد صبــر کننــد تــا نظــر دیــوان محاســبات 
ــه شــود و  ــا ارائ ــوق آنه ــش حق ــاره افزای درب
ــا  ــت آنه ــه درخواس ــت ک ــورت اس در آن ص
ــرد؛  ــود بگی ــه خ ــری ب ــره دیگ ــد چه می توان
بــه عبــارت دیگــر اگــر خواســته آنهــا از ســوی 
دیــوان بــه حــق تشــخیص داده شــود، 
ــر  ــا صــورت جدی ت پیگیــری درخواســت آنه
بــه خــود می گیــرد و بــه حــل می تــوان 

ــود. ــدوار ب بســیار امی

آغاز ثبت نام طرح ملی 

مسکن از روز گذشته
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آگهی دعوت مجمع عمومی
شرکت تعاونی زنان تکتم  نوبت دوم

به اطالع  اعضاء محترم شـرکت می رسـاند مجمع عمومی شـرکت سـاعت 
10صبـح روز سـه شـنبه مـورخ 98/08/28در محل مسـجد جهـاد اباد برگـزار می 
گـردد لـذا از کلیـه اعضـاء دعـوت بعمـل مـی آیـد. ضمناهمـراه داشـتن کپـی 

شناسـنامه و کارت ملـی جهـت شـرکت در جلسـه الزامی اسـت

دستورکار جلسه:
1_تعیین اعضاء  هیئت مدیره

2_تعیین مدیر عامل
تاریخ انتشار:98/08/19

شرکت تعاونی زنان تکتم 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه :139804019070000132/1
 بدینوسـیله بـه صغـری دهقـان بدهکارپرونـده کالسـه 13980۴0190۷0000132/1که برابر 
گـزارش 1398/06/31شـناخته نگردیـده ایـد ابـالغ می گردد که برابرسـند ازدواج شـماره 
5960بیـن شـما و خانـم فاطمه فرخـی  مبلـغ 53/۷6۴/800/000ریال بدهکارمی باشـید 
کـه براثرعدم پرداخت وجه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیه نموده پس از تشـریفات 
قانونـی اجرائیـه صادروبکالسـه فـوق درایـن اجراءمطـرح می باشـد لذا طبـق مـاده 18/19آئین نامـه اجرائی 
مفـاد اسـناد رسـمی بشـما ابالغ می گـردد ازتاریخ انتشـاراین آگهـی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسـوب اسـت 
فقـط یـک نوبت در روزنامه کثیراالنتشـارمحلی چاپ ومنتشـرمی گردد ظرف مدت ده روزنسـبت به پرداخت 
بدهـی خـود اقـدام ودرایـن صـورت بـدون انتشـارآگهی دیگـری عملیـات اجرائی طبـق مقررات علیه شـما 

تعقیب خواهد شـد .

 مسـول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت –جواد فاریابی –م الف :443

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه :139804019070000295/1
 بدینوسـیله بـه اسـمعیل کمالـی فـرد بدهکارپرونـده کالسـه 13980۴0190۷0000295/1کـه 
برابـر گـزارش 1398/0۷/1۴شـناخته نگردیـده اید ابـالغ می گردد کـه برابر قـرار داد بانکی  
بیـن شـما و بانـک مسـکن شـعبه مرکزی جیرفـت مبلـغ 269/93۷/3۷0ریـال بدهکارمی 
باشـید کـه براثرعـدم پرداخـت وجـه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیـه نمـوده پـس از 
تشـریفات قانونـی اجرائیـه صادروبکالسـه فـوق درایـن اجراءمطـرح مـی باشـد لـذا طبـق مـاده 18/19آئین 
نامـه اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی بشـما ابالغ مـی گـردد ازتاریـخ انتشـاراین آگهی کـه تاریخ ابـالغ اجرائیه 
محسـوب اسـت فقـط یـک نوبـت در روزنامـه کثیراالنتشـارمحلی چـاپ ومنتشـرمی گـردد ظـرف مـدت ده 
روزنسـبت بـه پرداخـت بدهی خـود اقدام ودرایـن صورت بدون انتشـارآگهی دیگـری عملیـات اجرائی طبق 

مقـررات علیـه شـما تعقیـب خواهد شـد –.
مسـول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت –جواد فاریابی –م الف :439

آگهی فقدان سند مالکیت:
 احترامـا نظـر بـه اینکـه خانـم پونـه / مكـی فرزنـد اکبـر شـماره شناسـنامه ۷۷5 
تاریـخ تولـد 1363/02/03صـادره از کرمـان دارای شـماره ملـی 2991۷923۷1 مالـک 
ششـدانگ پـالک 2260 فرعـی از 28۴3 اصلـی بخش 3 کرمان موضوع سـند مالکیت 
اصلـی بشـماره چاپـی 6۴۷983 سـری ب سـال 96 بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی 
139۷203190۷80190۷9 و رهنـی شـماره 152026 مورخ 139۷/11/29 دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره 
3 شـهر کرمـان اسـتان کرمـان کـه بنفـع بانـک صـادرات ایـران مدیریت شـعب اسـتان کرمان بـه مبلغ 
590/000/000 ریـال بـه مـدت 36 مـاه ثبـت شـده صـادر و تسـلیم گردیـده ضمـن تسـلیم دو بـرگ 
استشـهاد محلـی تصدیـق امضـا شـده مدعـی اسـت سـند مالکیـت پـالک مزبـور بعلت اسـباب کشـی 
مفقـود و در خواسـت سـند مالکیـت المثنـی نمـوده لذا باسـتناد اصالح تبصـره یک اصالحـی ماده 120 
آئیـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبت در تاریـخ مندرج در ذیل آگهی می شـود تا چنانچه کسـی 
مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک فـوق الذکـر بـا وجود سـند مالکیـت نزد خـود می باشـد ظرف 
مـدت ده روز پـس از انتشـار آگهـی بـه اداره ثبـت شهرسـتان کرمـان مراجعـه و اعتراض خـود را ضمن 
ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم نماینـد در غیـر ایـن صـورت پـس از مـدت مذکـور 

نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی اقـدام خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 98/8/19

رونوشـت : ستاد اجرایی فرمان امام
محمود مهدیزاده - رئیس ثبت اسـناد و امالک منطقه 2 کرمان / م الف:1139

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

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئین نامـه قانون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- برابـر رای شـماره 139860319062000360 مـورخ 98/6/2 
هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گلبـاف تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای محمدرضـا نصیری 
حسـن آبـادی فرزنـد احمـد بشـماره شناسـنامه 8۴ صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت 569/36 متـر مربـع پـالک ۴ فرعـی از 152-اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 152-اصلی 
واقـع در گلبـاف خیابـان اشـرفی اصفهانـی محلـه رزنوجنب بقعه شـاه شـمس الدیـن خریـداری از مالکان 
رسـمی نمکعلـی هشـتادانی وسـمنبر مظفـری محرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق 

مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/8/۴- تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/8/19

محمد مقصودی - رئیس ثبت اسـناد و امالک گلباف / م الف: 1049

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه :139804019070000293/1
 بدینوسـیله به تیمور سـاالرعلی آبادی بدهکارپرونده کالسـه 13980۴0190۷0000293/1که 
برابـر گـزارش 1398/0۷/1۴شـناخته نگردیـده ایـد ابالغ می گـردد که برابر قـرار دادبانکی  
بین شـما و بانک مسـکن شـعبه مرکـزی جیرفت مبلـغ 211/159/25۴ریـال بدهکارمی 
باشـید کـه براثرعـدم پرداخـت وجـه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیه نمـوده پس از 
تشـریفات قانونـی اجرائیـه صادروبکالسـه فـوق دراین اجراءمطرح می باشـد لذا طبـق مـاده 18/19آئین نامه 
اجرائـی مفاد اسـناد رسـمی بشـما ابالغ می گـردد ازتاریخ انتشـاراین آگهی کـه تاریخ ابالغ اجرائیه محسـوب 
اسـت فقـط یـک نوبـت در روزنامـه کثیراالنتشـارمحلی چاپ ومنتشـرمی گـردد ظرف مـدت ده روزنسـبت به 
پرداخـت بدهـی خـود اقـدام ودرایـن صورت بـدون انتشـارآگهی دیگری عملیـات اجرائی طبق مقـررات علیه 

شـما تعقیب خواهد شـد .

مسـول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت –جواد فاریابی –م الف :438

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه :139804019070000288/1
کالسـه  بدهکارپرونـده  جمتـان  پـور  سـاالری  الرضـا  عبـد  بـه  بدینوسـیله   
13980۴0190۷0000288/1کـه برابـر گـزارش 1398/0۷/1۴شـناخته نگردیـده ایـد 
ابـالغ مـی گـردد که برابـر قرار دادبانکی  بین شـما و بانک مسـکن شـعبه مرکزی 
جیرفـت مبلـغ 23۷/۴50/۷۷5ریـال بدهکارمـی باشـید کـه براثرعـدم پرداخـت 
وجـه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیـه نمـوده پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیـه صادروبکالسـه 

فـوق درایـن اجراءمطـرح مـی باشـد لـذا طبـق مـاده 18/19آئیـن نامـه اجرائـی مفاد اسـناد رسـمی 
بشـما ابـالغ مـی گـردد ازتاریـخ انتشـاراین آگهـی که تاریـخ ابـالغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط یک 
نوبـت در روزنامـه کثیراالنتشـارمحلی چـاپ ومنتشـرمی گـردد ظرف مدت ده روزنسـبت بـه پرداخت 
بدهـی خـود اقـدام ودرایـن صـورت بـدون انتشـارآگهی دیگری عملیـات اجرائـی طبق مقـررات علیه 

شـما تعقیـب خواهد شـد .

مسـول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت –جواد فاریابی –م الف :440

حصر وراثت 
 احترامـا خواهشـمند اسـت ورثـه مرحـوم رسـول سـابقی نـژاددر یـک نوبـت روزنامـه چاپ شـود که 
چنانچـه ورثـه ای دیگر یا وصیت نامه ای در دسـت کسـی باشـد به این شـورا مراجعـه نمائید ودر غیر 

اینصـورت گواهـی حصـر وراثت صـادر خواهد شـد .ورثه :
غالمعلی سابقی نژاد به ش ملی 5369۷02۴۷0)پدر مرحوم (  -1

2-کلثوم سابکی به ش ملی 53696999۴1)مادر مرحوم (
3-صدیقه سابکی به ش ملی 6050109583)همسر مرحوم (

۴-دانیال سابقی نژاد به ش ملی 6050386110)فرزند مرحوم (
5-مریم سابقی نژاد به ش ملی 6050۴1۴۷93)فرزند مرحوم (
6-مازیارسابقی نژاد به ش ملی 5360825006)فرزند مرحوم (

 رییس شـورا حل اختالف زهکلوت –بخش جازموریان –م الف :743

یــک شــهروند جیرفتــی به»کاغذوطن«گفت:»چنــدروز 
قبــل بــه بیمارســتان جیرفــت مراجعــه کردیــم و بیمارمــان 
تحــت عمــل جراحــی قــرار گرفــت کــه ســپس در بخــش 
جراحــی بیمارســتان بســتری شــد و بعــد از ســاعتی بیمــار 
عفونــی را در ایــن بخــش بســتری کردنــد که باعــث نگرانی 
بیمــاران ایــن بخــش شــد.«رودباری افزود:»البتــه همــان 
ــای  ــاران در بخش ه ــی از بیم ــه برخ ــودم ک ــاهد ب روز ش
دیگــر بیمارســتان بســتری شــده بودنــد کــه  بیمــه حاضــر 
نبــود ایــن مســاله را تاییــد کنــد و بــرای بیمــاران مشــکالت 
ــود  ــده ب ــه بوجودآم ــا و بیم ــا هزینه ه ــه ب ــادی در رابط زی
و آنطــور کــه پیــدا بــود انــگار ایــن مســاله تازگــی نــدارد و 
حتــی بســیاری از بیمــاران از ایــن مســاله ناراحــت بودند.«

نامــش فــاش شــود  آگاه کــه نخواســت  یــک فــرد 
در  پشــت  طرحــی  به»کاغذوطن«می گوید:»نیــروی 
علــوم  طریــق  از  کــه  اســتخدامی  آگهــی  و  نیســت 
ــه در  ــوده ک ــال 96 ب ــاز س ــالم نی ــده اع ــکی داده ش پزش
ــع انســانی  ــود مناب ــه پرســتار نب ــازی ب ــچ نی آن زمــان هی
بیمارســتان بایــد بــر اســاس نیــاز امســال آکهــی مــی زده 
و  نــدارد  انــگار ســامان  اســت و متاســفانه دانشــگاه 
ــط  ــد فق ــه می آی ــی ک ــا میهمان ــود ت ــار می ش ــوری رفت ط
ظاهــر را ببینــد و بــرود .«وی تصریــح کــرد:» شــرکت 
ــات را انجــام  ــوده کار خدم ــرار ب ــرو ق ــا 5۴ نی ــی ب خدمات
نفــر کار  تعــداد فقــط حــدود 30  ایــن  از  امــا  دهــد 

ــذب  ــه ج ــرادی ک ــه اف ــد و بقی ــام می دهن ــات انج خدم
شــده اند در کار خدمــات مشــغول نیســتند و جاهایــی 
ــای  ــورد. نیروه ــه قبایشــان برنخ ــه ب ــتند ک ــغول هس مش
خدماتــی کــه هــم اکنــون در بیمارســتان هســتند در 
کارشــان  واقعــا  چــون  می شــود  اجحــاف  حقشــان 
اســت.« در  بــه  توانشــان  و  عهــده  از  و  اســت  زیــاد 

ممکن اســت چیزهایی باشد که از دید من 
هم پنهان کنند

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــت درم ــاالری معاون دکترس
در  پیــش  » چندشــب  به»کاغذوطن«گفــت:  جیرفــت 
امــام خمینی)ره(جیرفــت  بیمارســتان  از  اوج شــلوغی 

ــردم.«وی  ــاهده نک ــکوکی مش ــز مش ــردم و چی ــد ک بازدی
افزود:»شــنیدم یــک مــورد بیمــار عفونــی در بخــش 
یــک  قبــل  چندشــب  شــده کــه  بســتری  جراحــی 
ــه مــن گــزارش داد مــن  ــه صــورت ناشــناس ب پرســتار ب
ــا از  ــن چیزه ــاید ای ــی روم ش ــد م ــه بازدی ــه ب ــی ک زمان
ــن از  ــه نشــوم  م ــا متوج ــد ی ــان کنن ــم پنه ــن ه ــد م دی
ــم  ــا ببین ــد ت ــوری بیای ــه حض ــتم ک ــتار خواس ــن پرس ای
وضعیــت از چــه قــرار اســت تــا ایــن مســاله برایــم 
واضــح شــود.پیگیری کــرده و دیــدم یــک بیمــار در 
اســت  ایزولــه کنــار بخــش جراحــی بســتری  اتــاق 
دادم.« اتــاق  ایــن  از  را  او  جابه جایــی  دســتور  کــه 

طبــق  بخــش  هــر  پایــان  کرد:»مــا  اضافــه  وی 
قانــون یــک اتــاق ایزولــه قــرار دادیــم کــه بیمــاران 
ــی  ــه اپیدم ــی ک ــه مریضی های ــان ب ــا مبتالی ــکل دار ی مش
کنیــم؟« نگهــداری  اتاق هــا  ایــن  در  را  می شــود 

نمی شود که اورژانس را رها کرد
خمینــی  امــام  بیمارســتان  رییــس  رســتمی  دکتــر 
مــا  »کاغذوطن«گفت:»بیمارســتان  بــه  جیرفــت)ره( 
مراجعه کننــده  ظرفیتــش  چندبرابــر  حاضــر  حــال  در 
خلــوت  بــرای  مواقــع  گاهــی  هســتیم  مجبــور  دارد 
دیگــر  در  را  بیمــاران  بیمارســتان  اورژانــس  کــردن 
ــا  ــم. م ــتری کنی ــتان بس ــن بیمارس ــای جایگزی بخش ه
مریض هــا را در اتاق هــای ایزولــه نگهــداری می کنیــم 
نگهــداری  جایــی  در  هرحــال  بــه  بایــد  مریــض  و 
رهــا کــرد.« اورژانــس  در  را  او  نمی شــود کــه  شــود 

بیمه هــا جوری صحبت می کنند انگار باید 
بیماران را به کرمان بفرستیم

ــهر  ــا ش ــا ب ــکاری بیمه ه ــدم هم ــفانه ع وی افزود:»متاس
جیرفــت باعــث ایجــاد نارضایتــی در مــردم شــده اســت که 
ســعی می کنیــم در ایــن هفتــه طــی برگــزاری یــک جلســه 
ــتمی  ــرف کنیم.«دکتررس ــکل را برط ــن مش ــا ای ــا بیمه ه ب
تاکیدکرد:»اولویــت مــا بســتری بیمــاران در بخش هاســت 
بــه منظــور خدمات رســانی بهتــر و متاســفانه بیمه هــا 
ــاران  ــد بیم ــا بای ــگار م ــد ان ــت  کنن ــوری صحب ــی ج گاه
را بــه کرمــان بفرســتیم امــا مــا ایــن کار را نخواهیــم 
ــور  ــای کش ــه ج ــه در هم ــت ک ــی اس ــن اتفاق ــرد و ای ک
ــا  ــدار ب ــک مق ــم ی ــه ه ــتان بیم ــاهللا دوس می افتد.ان ش
مــا و مــردم همــکاری کننــد تــا ایــن مشــکل حــل شــود.«

برخی دوست ندارند کار خدماتی 
انجام دهند

دکتــر رســتمی در ادامــه در خصــوص نیروهــای خدماتــی 
ــی  ــم ول ــود داری ــرو کمب ــاظ نی ــت:»از لح ــتان گف بیمارس
ــد گرفتــن نیــرو در دســت بیمارســتان نیســت و ایــن  رون

ــد  ــک رون ــی ی ــد ط ــه بای ــت ک ــگاه اس ــده دانش کار برعه
انجــام شــود و بایــد صبرکنیــم تــا نیروهــا از طریــق 
ــای  ــی نیروه ــا حت ــی نیروه ــوند، تمام ــذب ش ــون ج آزم
خدماتــی از طریــق آزمــون جــذب شــده اند در حــال 
حاضــر حــدود ۴0 نیــروی خدماتــی در بیمارســتان کار 

می کننــد البتــه در جیرفــت همــه دلشــان می خواهــد 
دهنــد  انجــام  بیماربــری  کار  و  نکننــد  خدماتــی  کار 
باالتــر  درجــه  یــک  دارد کاری  دوســت  بیماربرهــم  و 
ــت  ــت نیس ــی اف ــه کار خدمات ــی ک ــد در حال ــته باش داش
و بایــد ایــن دیــد اصــالح شــود و بــه ایــن نیروهــا 

توجــه کنیــم. کمبــود نیروهــم بایــد اصــالح شــود.«

بیمارستان جیرفت نیازمند 
حضور خیرین است

رییــس بیمارســتان جیرفــت می گوید:»نداشــتن خیــر 
یکــی از مهم تریــن مشــکالت بیمارســتان جیرفــت اســت 

اینجــا حتــی یــک خیــر نیســت کــه بــه بیمارســتان کمــک 
کنــد و شــاید ایــن بــه دلیــل ضعیــف بــودن مــا هــم بــوده 
جیرفــت شــهری اســت کــه پولدارهــای زیــادی دارد و در 
مقابــل فقــرای زیــادی نیــز در خــود جــای داده پــس بایــد 
اتفاقــی بیفتدکــه خیریــن جــذب بیمارســتان شــوند گاهــی 
ــان  ــی 30-۴0هزارتوم ــه حت ــتیم ک ــی هس ــاهد بیماران ش
پــول دارورا نیــز نــدارد البتــه برخــی از پزشــکان و پرســنل 
بدهــی  خودشــان  حقوقــی  کارت  طریــق  از  گاهــی 
اســت.« هــم کــم  بــاز  می پردازنــد کــه  را  بیمــاران 

کمبود پرستار در بیمارستان امام)ره( 
جیرفت

پرســتار  بیمارســتان کمبــود  در  وی تصریــح کرد:»مــا 
می گوینــد  اینکــه  امــا  اســت  واضــح  کــه  داریــم 
ــان  ــه رشته ش ــده اند ک ــتان ش ــذب بیمارس ــتارانی ج پرس
یــک ســری  البتــه  نیفتــاده،  اتفــاق  نیســت  مرتبــط 
کمــک  بهیــار اکــه از آزمــون ســال گذشــته بوده انــد 
کمــک  هیچ وقــت  و  شــده اند  وارد  بیمارســتان  بــه 
ــر  ــال حاض ــد. در ح ــام نمی ده ــتار را انج ــار کار پرس بهی
داریــم.« نیــاز  بخش هــا  در  را  پرســتار   30 از  بیــش 

این مساله در تمامی کشور اتفاق افتاده است
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رییــس  مــکارم  دکتــر 
ــام  ــه ن ــش ب ــک بخ ــت:» ی ــت به»کاغذوطن«گف جیرف
کمــک پرســتار داریــم کــه افــرادی بــا هماهنگــی 
وزارت  پرســتاری  معاونــت  و  پرســتاری  انجمــن 
شــده اند کــه  تربیــت  قبــل  چندســال  از  بهداشــت 
امتحــان داده، پذیرفتــه شــده اند و در حــال حاضــر 
ــتار  ــک پرس ــون کم ــتند چ ــتاران هس ــال پرس کمک ح
ــذب  ــوز ج ــزود:»۴0 مج ــتار.«وی اف ــه پرس ــتند ن هس
ایــن  و  بهداشــت گرفتیــم  وزارت  از طریــق  را  نیــرو 
افــراد بخشــی از کار را برمی دارنــد نــه کل کار.«وی 
ــوز  ــانی مج ــای انس ــش نیروه ــرد:»در بخ ــح ک تصری
ــت  ــا نیس ــکل م ــا مش ــن تنه ــم و ای ــتیبانی نداری پش
مجــوز  اســت  ممکــن  اســت  کشــور  کل  مشــکل 
خدماتــی را کــه می گیریــم در بعضــی از شــرایط از 
یــک نفــر کــه اســتعدادی دارد بــا همــان حقوقــی 
بــه کار  اداری  بخش هــای  در  می گیرنــد  بقیــه  کــه 
را حــل می کنیــم و  گرفتــه شــوند کــه مشــکل مان 
ــه ای پیــدا خواهــد کــرد.« حتمــا ایــن فــرد هــم تجرب

دکتر رسـتمی در ادامه در خصوص 
نیروهای خدماتی بیمارسـتان 

گفـت:»از لحاظ نیرو کمبود داریم 
ولی روند گرفتن نیرو در دسـت 

بیمارسـتان نیست و این کار برعهده 
دانشـگاه است که باید طی یک 

روند انجام شـود و باید صبرکنیم 
تـا نیروها از طریق آزمون جذب 

شـوند، تمامی نیروها حتی نیروهای 
خدماتـی از طریق آزمون جذب 

شـده اند در حال حاضر حدود 40 
نیروی خدماتی در بیمارسـتان 

کار می کننـد البته در جیرفت همه 
دلشـان می خواهد کار خدماتی 

نکننـد و کار بیماربری انجام دهند 
و بیماربرهم دوسـت دارد کاری یک 
درجه باالتر داشـته باشد در حالی که 
کار خدماتی افت نیسـت و باید این 

دید اصالح شـود و به این نیروها 
کنیم.« توجه 

رییس بیمارستان امام خمینی)ره(جیرفت: برخی دوست ندارند کار خدماتی انجام دهند
رییس علوم پزشکی جیرفت: نیروهای خدماتی که دارای یک استعدادی بودند را در بخش های دفتری به کار گرفتیم

کمبود نیروی انسانی در بیمارستان امام)ره(جیرفت

بیمارسـتان امـام خمینی)ره(جیرفـت مرکـز ترومـای جنـوب بـوده و هـرروز پذیـرای جمعیت زیـادی از 
مراجعه کننـدگان جنوبی اسـتان اسـت این مسـاله باعث شـده تـا اورژانـس و بخش های بیمارسـتان در 
برخی از مواقع بسـیار شـلوغ باشـد و  بیماران در بخش های مختلف بیمارسـتان بسـتری شوند.این مساله 
باعـث شـده بیمـاران در بحـث بیمه با مشـکالتی مواجه شـوند کـه رییس بیمارسـتان جیرفت هـم از آن 
می نالد و می گوید پیگیر اسـت تا مشـکل حل شـود. از سـویی نیروهای خدماتی بیمارسـتان تعدادشـان 
کم اسـت و این مسـاله باعث شـده تا مجبور به انجام کارهای بیشـتری باشـند، مسـاله مهم تر اینجاسـت 
کـه برخـی افـرادی کـه در قالـب نیـروی خدماتـی جذب علـوم پزشـکی شـده اند در دیگر بخش هـا به کار 
گرفتـه شـده اند رسـتمی رییس بیمارسـتان می گوید بعضی ها دوسـت ندارند تـا کار خدماتـی انجام دهند 

امـا مـکارم رییـس علوم پزشـکی پاسـخ دیگری بـه این سـوال می دهد.

وی افزود:»متاسـفانه عـدم همـکاری بیمه هـا بـا 
شـهر جیرفـت باعـث ایجـاد نارضایتـی در مـردم 
شـده اسـت کـه سـعی می کنیـم در ایـن هفته طی 
برگزاری یک جلسـه با بیمه ها این مشـکل را برطرف 
کنیم.«دکتررسـتمی تاکیدکرد:»اولویت ما بسـتری 
بیمـاران در بخش هاسـت به منظور خدمات رسـانی 
بهتر و متاسـفانه بیمه ها گاهـی جوری صحبت  کنند 
انـگار مـا باید بیمـاران را بـه کرمان بفرسـتیم اما ما 
ایـن کار را نخواهیـم کـرد و این اتفاقی اسـت که در 
همـه جای کشـور می افتد.ان شـاهللا دوسـتان بیمه 
هـم یک مقـدار با ما و مـردم همکاری کننـد تا این 

مشـکل حل شـود.«

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

یل
هل

س: 
عک
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گردشگری استان نیازمند تقویت است
گردشگری به عنوان صنعتی ارزآور باید مورد توجه باشد و این بخش در استان کرمان باید تقویت شود

گـروه اسـتان هـا: کویـر لـوت چنـد سـال قبـل بـه عنوان 
نخسـتین اثـر طبیعـی ایـران ثبـت جهانـی شـد امـا عمال 
بعـد از ثبـت جهانـی ایـن اثـر از سـوی مسـئوالن بـرای 
معرفـی مناسـب و جـذب گردشـگر در قـد و قـواره یـک 
اثـر جهانـی اتفـاق خاصـی روی نـداده اسـت و همچنـان 
ایـن جاذبـه هـای کویـر اسـت کـه باعـث می شـود مردم 
و گردشـگران بـه سـمت کویـر برونـد امـا دریـغ از برنامـه 
مناسـب و ایجـاد جاذبـه رفاهی مناسـب، تنهـا اتفاقی که 
در ایـن مناطـق روی داده اسـت ایجـاد مراکـز بومگـردی 
اسـت کـه در ایـن خصـوص هـم مـردم محلـی مهمترین 

نقـش را دارنـد.
ایـن روزهـا فصـل گردشـگری در لوت آغاز شـده اسـت و 
گرمتریـن نقطـه زمین کـه دمـای ۷2 درجه سـانتیگراد را 
ثبـت کـرده اسـت بـا کلوتهـا، نبکاها، بلنـد تریـن تپه های 
شـنی جهـان ، آسـمان پـر سـتاره و البته رودخانـه دائمی 

شـور دلبری مـی کند.
وارد کویـر  دیگـری  از  پـس  یکـی  تورهـای گردشـگری 
شـهداد مـی شـوند امـا در میـان همه کاسـتی هـای این 
اثـر ثبـت جهانـی و مشـکالتی که بـه جهت تخریـب جاده 
نهبندان – شـهداد ایجاد شـده و اخالل در ورود گردشـگر 
از سـوی خراسـان جنوبـی و رضـوی و بخـش شـمالی 
سیسـتان و بلوچسـتان بـه ایـن منطقـه، کویـر آنقـدر غیر 
قابـل پیـش بینی و زیباسـت که ورود گردشـگران به لوت 

متوقف نشـده اسـت.
ایـن روزهـا عکسـها و فیلـم هایـی از یکـی از زیباتریـن 
پدیـده هـای طبیعـی جهـان در کویـر لـوت منتشـر شـده 

کـه هـر بیننـده ای را بـه وجـد مـی آورد.
ایجـاد دریاچـه ای چنـد هکتـاری در میانـه کلـوت هـا 

نفـس را در سـینه هـر بیننـده ای بنـد مـی آورد.
کافـی اسـت 50 کیلومتـر از سـمت شـهر تاریخی شـهداد 
بـه سـمت کلـوت ها حرکـت کنیـد در میانـه راه در کویری 
کـه بـه جز رودخانه شـور هیـچ آبی در آن یافت نمی شـد 
در آغـوش کویـر دریاچـه ای مـواج ایجاد شـده اسـت که 

در میانـه آن کلوتهـا سـر از خـاک بیـرون آورده اند.
ایجاد تورهای گردشگری برای بازدید از دریاچه

حاال در شـهر کرمان شـاهد راه اندازی تورهای گردشـگری 
بـا عنـوان تفریح در کرانه دریاچه جوان هسـتیم.

نـام »جوان« از سـوی مـردم بر روی ایـن دریاچه نوظهور 
گذاشـته شـده و زیبایی کویر را دو چندان کرده اسـت.

سکوت میراث فرهنگی
امـا آنچـه کـه بسـیار عجیب اسـت سـکوت کامـل میراث 
ایـن دریاچـه  امـدن  پدیـده  فرهنگـی کرمـان در زمینـه 
زیباسـت کـه مـی توانـد در جـذب گردشـگر بـه اسـتان 

کرمـان تاثیـر قابـل توجـه بگـذارد.
دریاچـه ای کـه بـا وجـود تبخیـر در طـول تابسـتان امـا 
خشـک نشـده و بـا آغـاز فصـل بارندگـی امکان گسـترده 

تـر شـدن آن بیشـتر نیـز شـده اسـت.
دریاچه جوان پدیده عصر جدید گردشگری ایران است

حجـت سـادات یکـی از فعـاالن گردشـگری در اسـتان 
کرمـان اسـت کـه در گفتگـو بـا مهـر مـی گویـد: پـس از 
سـیالب هـای ابتدایـی سـال جـاری و تخریـب حـدود 
۴0 کیلومتـر از جـاده شـهداد - نهبنـدان اتفاقـی عجیـب 
در قلـب کویـر افتـاده و در فاصلـه 50 تـا 60 کیلومتـری 
شـهر شـهداد یـک دریاچه در میانـه کلوت ها ایجاد شـده 

. ست ا
ایـن دریاچـه طغیـان  ایجـاد  افـزود: عامـل اصلـی  وی 
رودخانـه شـور بـوده و نکتـه اصلی این اسـت کـه جریان 
رودخانـه شـور هیـچ گاه قطع نمی شـود و پـس از جاری 
ایـن رودخانـه در  ارتفاعـات خراسـان جنوبـی  از  شـدن 
انتهـای کویـر در جنـوب لـوت در اسـتان کرمـان آرام مـی 

. گیرد
وی افـزود: حجـم آب دریاچـه بسـیار زیـاد اسـت امـا 
درصـد باالیـی نمـک در این آب هـا وجـود دارد و تنها می 

توانـد جنبه گردشـگری داشـته باشـد.
سـادات افـزود: حجـم زیـاد آبهـای بـاران در گـود تریـن 
بخـش کلـوت جمـع شـده و برخـی نـام معجـزه کویـر به 
آن داده انـد و برخـی بـه آن دریاچـه جـوان و یـا معجـزه 

کویـر مـی گویند.
ایـن فعـال گردشـگری گفـت: ایـن دریاچـه بـه حـدی 
بـزرگ اسـت کـه موجب ایجاد مـوج می شـود و پرندگان 
مهاجـر را نیـز به خود جـذب کرده و وسـعت قابل توجهی 

را بـه خـود اختصاص داده اسـت.
وی بیـان کـرد: این دریاچـه یکی از زیباتریـن پدیده های 
عصـر جدید در اسـتان کرمـان و حتی گردشـگری ایران و 

جهـان محسـوب می شـود کـه باید بـه گردشـگران جهان 
معرفی شـود.

محمد جهانشـاهی، یکی از فعاالن گردشـگری در اسـتان 
کرمـان اسـت کـه بـه خبرنـگار مهـر می گویـد: کویـر لوت 
از بـی نظیـر ترین مناطق گردشـگری محسـوب می شـود 
کـه نمونـه آن در جهـان یافـت نمی شـود و دقیقـا همین 

مسـاله نیـز موجب شـده کویرلـوت ثبت جهانی شـود.
وی افـزود:  عمـال شـاهد وجـود پدیـده های بـی نظیری 
در کویـر لـوت هسـتیم کـه شـامل کلـوت هـای شـهداد، 
شـور،  رودخانـه  شـنی،  هـای  تپـه  بلندتریـن  نبکاهـا، 
گرمتریـن نقطـه زمیـن، رودخانـه شـور و صدهـا دره و 
پدیـده هـای منحصـر بـه فـرد از جملـه ایـن پدیـده هـا 

باشـند.
گردشگری در کرمان تقویت شود

صنعـت  تـوان  مـی  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  جهانشـاهی 

بـه عنـوان مهمتریـن عامـل  را در کرمـان  گردشـگری 
ارزآوری و توسـعه اقتصـادی در نظر گرفـت، گفت: کویر 

لـوت در ایـن زمینـه نقـش قابـل توجهـی دارد.
وی بـا اشـاره بـه ثبت جهانـی هفت اثر در اسـتان کرمان 
و  زیبـا  هـای  جاذبـه  همیشـه  لـوت  بیـان کـرد: کویـر 
جدیـدی را پیـش روی گردشـگران قـرار مـی دهد و می 
تـوان از ان بـه عنوان یک پتانسـیل جدی اسـتفاده کرد.
وی گفـت: کویر لوت سیسـتان و بلوچسـتان، خراسـان 
جنوبـی و کرمـان را فـرا می گیـرد اما ۷0 درصـد زیبایی 
هـا و جاذبـه های گردشـگری کویـر در ایـن منطقه قرار 

گرفته اسـت.
امـا ایـن دریاچـه موجـب ایجاد مناطـق باتالقی بسـیار 
خطرنـاک نیـز شـده و بـه گردشـگران توصیه می شـود 
بـه هیـچ عنوان بـدون آگاهی و بـی پـروا در کرانه های 
دور ایـن دریاچـه حضـور نیابنـد و از شـنا کـردن در این 

دریاچـه به شـدت پرهیـز کنند.
حسـین  نـام  بـه  و کویرنـوردان  گردشـگران  از  یکـی 
ابراهیمـی مـی گویـد: رودخانـه شـور پس از طـی کردن 
مسـیر طوالنـی در کویـر شـور فـرو مـی رود بطوریکـه 
در برخـی از مناطـق کویـر بـا وجـود اینکـه بـه نظـر مـی 
رسـد فقـط کویـر وجـود دارد در عمـق نیـم متـری بـا 
دریاچـه ای باتالقـی و زیـر زمینـی مواجـه مـی شـوید 
کـه در صـورت نـا آشـنایی بـا ایـن مـکان امـکان دارد 

آن گرفتـار شـود. در  خودروهـای گردشـگران 
اشـباع شـدن زمیـن در گودتریـن  وی گفـت: همیـن 
نقطـه زمیـن موجـب شـده آب هـای ناشـی از بارندگی 
در زمیـن فـرو نرونـد در سـطح زمیـن باقـی بماننـد که 
در صـورت بارندگـی در سـال جـاری امکان گسـترش و 

تقویـت ایـن دریاچـه نوظهـور بیشـتر شـود.
بـه  جنـوب کرمـان  در  جازموریـان  دریاچـه  چنـد  هـر 
دلیـل سـد سـازی و اسـتفاده نا بـه جا از منابـع آبی در 
بـاال دسـت و خشکسـالی از بیـن رفتـه اسـت امـا حاال 
دریاچـه ای جدید در شـمال اسـتان کرمان ایجاد شـده 
کـه حداقـل در بخـش گردشـگری مـی توانـد تاثیرگذار 

. شد با
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۶۷ هزار مترمربع 
از معابر کرمان آسفالت شد

مهـر - شـهردار منطقـه دو کرمـان از اجـرای عملیـات آسـفالت و روکـش آسـفالت 6۷ 
هـزار مترمربـع از معابـر منطقه خبـر داد.

علـی سـعیدی در گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر بـا اشـاره بـه اقدامات انجـام شـده در زمینه 
آسـفالت معابـر منطقـه دو کرمـان، اظهـار کـرد: از ابتـدای سـال جـاری تاکنـون، حدود 
6۷ هـزار مترمربـع از معابـر اصلـی و فرعـی منطقـه آسـفالت شـده کـه در ایـن میـان 
اجـرای آسـفالت خودیـاری بـا بیـش از 10 هـزار و 600 مترمربع، روکش آسـفالت با 30 
هزارمترمربـع و لکه گیـری آسـفالت بـا 2۷ هـزار مترمربـع به ترتیب بیشـترین سـهم از 

اقدامـات عمرانـی انجـام شـده را بـه خـود اختصـاص داده اند.
وی بـا تقدیـر از مشـارکت شـهروندان در نوسـازی و بهسـازی معابـر سـطح منطقـه و 
پرداخـت خودیـاری بـرای آسـفالت کوچه هـا، اظهـار کـرد: از ابتـدای سـال 98، کوچـه 
شـماره 20 بلـوار حجـاج، کوچـه 15 خیابـان شـهید همتی فـر، کوچـه ۷ شـهرک اللـه 
زریسـفی، کوچـه 23 شـهدای هوانیـروز و کوچـه شـماره ۴ شـمالی امیرکبیـر جمعـا به 
متـراژ 10 هـزار و 600 مترمربـع بـا پرداخـت خودیـاری توسـط اهالـی محـل، آسـفالت 

شـده اند.
شـهردار منطقـه دو کرمـان اجـرای هشـت هـزار و ۷00 مترطـول جدول گـذاری، چهـار 
هـزار و 500 مترمربـع پـارک سـازی، دو هـزار و 3۷0 مترمربع زیرسـازی، دو هـزار و 600 
مترمربـع پیـاده روسـازی و سـاماندهی ۷3 عـدد فضاهای شـهری را از دیگـر اقدامات 

عمرانـی انجـام شـده در منطقـه در هشـت ماهـه اخیر عنـوان کرد.
سـعیدی همچنیـن بـا اشـاره بـه درزگیـری آسـفالت بانـد تنـدرو ضلـع شـمال بلـوار 
جمهـوری در هفتـه گذشـته، گفـت: کوچـه شـماره 20 بلـوار حجـاج نیـز آسـفالت و 

شـد. آسـفالت  لکه گیـری  جنوبـی،  والفجـر  خیابـان  کوچه هـای 
 شـهردار منطقـه دو کرمـان با اشـاره بـه ورود به فصل بارش نزوالت آسـمانی و ضرورت 
سـاماندهی معابـر، گفـت: تـالش داریـم در کوتاه تریـن زمـان ممکـن ایـرادات موجـود 
در معابـر و خیابان هـای سـطح منطقـه را رفـع کنیـم؛ ضمـن اینکـه تمامـی معابـری که 
نیـاز بـه بهسـازی دارنـد، رصـد شـده و به ترتیـب اولویـت آسـفالت و روکش آسـفالت 

می شـوند.
وی بـا تاکیـد بر اینکه شـهرداری منطقه دو کرمان آمادگی دارد همچون گذشـته نسـبت 
بـه آسـفالت محـالت، معابـر و کوچه های سـطح منطقـه با مشـارکت شـهروندان اقدام 
کنـد، اظهـار کـرد: شـهروندان می تواننـد بـا ارائه تقاضـا و معرفـی نماینده و بـا پرداخت 
هزینـه خودیـاری، بـه معاونـت حمـل و نقل و امـور زیربنایـی منطقه مراجعـه کنند تا با 

اولویـت بنـدی، عملیات آسـفالت معابر انجام شـود.
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محمد جهانشـاهی، یکی از فعاالن گردشگری در استان 
کرمان اسـت که بـه خبرنگار مهر می گویـد: کویر لوت از 
بـی نظیر ترین مناطق گردشـگری محسـوب می شـود 
کـه نمونـه آن در جهان یافت نمی شـود و دقیقا همین 

مسـاله نیز موجب شـده کویرلوت ثبت جهانی شـود.
وی افـزود:  عمـال شـاهد وجـود پدیـده هـای بـی 
نظیـری در کویـر لـوت هسـتیم کـه شـامل کلـوت 
هـای شـهداد، نبکاهـا، بلندتریـن تپـه هـای شـنی، 
رودخانـه شـور، گرمترین نقطه زمین، رودخانه شـور 
و صدهـا دره و پدیـده هـای منحصـر به فـرد از جمله 

ایـن پدیـده ها باشـند.

پـس از پیگیری هـای فـراوان زندانـی محکوم 
بـه قصـاص پـس از 1۷ سـال حبـس بـدون 

مرخصـی، آزاد شـد .
امیـری مدیـر کل زندانهـای اسـتان کرمـان در 
جلسـه هیـات امنـای سـتاد دیـه که بـا حضور 
دکتـر فدائـی اسـتاندار کرمـان ، دکتـر موحـد 
رئیـس کل دادگسـتری ، موسـوی قـوام مدیر 
نمایبدگی سـتاد دیه اسـتان و دیگردادگستری 

کرمان
اعضای سـتاد دیه در دادگسـتری کرمان برگزار 
گردیـد ، گفـت : ایجاد فرهنگ ایثار و بخشـش 
یکـی از بهترین اقداماتی اسـت کـه می توان با 
آن جـان یک انسـان را نجـات داد و عمر دوباره 

بـه فردی که مرتکب خطا شـده اسـت داد .
مقـام عالـی زندانهـای اسـتان افـزود : ضمـن 
تقدیر و تشـکر از پیگیری دستگاه قضایی علی 
الخصـوص دکتر موحد رئیس کل دادگسـتری 
کرمـان ،موسـوی قـوام مدیـر نمایندگی سـتاد 

مرکـزی  زنـدان  مدیـر  روشـان   ، اسـت  دیـه 
کرمـان و مـددکاران زنـدان مرکـزی کـه در آزاد 
سـازی ایـن زندانی و اخذ رضایت شـاکی ما را 

یـاری نمودنـد سپاسـگزاری کرد .
وی گفـت : ایـن زندانی قریب به 1۷ سـال قبل 
در یـک نـزاع خانوادگـی مرتکب قتل شـده بود 
کـه در ایـن مـدت بـدون دریافـت هیـچ گونـه 
مرخصـی تحمـل حبـس مـی نمـود ولـی در 
ایـن مـدت بـا شـرکت در کالس هـای قرآنـی 
، فرهنگی و ورزشـی توانسـت نظر مسـئولین و 

مـددکاران را بـه خـود جلـب نماید .
امیـری بیـان داشـت : ایـن زندانـی در ایـن 
را حفـظ  از قـرآن  توانسـته 2۴ جـزء  مـدت 
نمایـد و در امـر ورزش هـم بـه درجـات عالـی 
اقدامـات  ایـن گونـه  انجـام  و  یابـد  دسـت 
زندانـی ، مـا را ایجاب نمود کـه در اخذ رضایت 
از شـاکی وارد شـویم و امروز شاهد آزادی این 

زندانـی باشـیم .

آزادی زندانی محکوم به قصاص پس از ۱۷ سال
آوای محلی           

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

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

شاعر :  پرویز خسروی )پنجلوک(

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

شاعر :  رضامیرشکاری )ُهلُهَلک(

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

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

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

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

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

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

شاعر :  مهدی جاللی

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

َچکَندی َسرُپر ُو کَحطی به پا بو

شاعر :  مهدی جاللی
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توسعه اشتغال عامل ایجاد امنیت پایدار در جنوب استان است
رئیـس اتاق کرمان گفت: توسـعه اشـتغال و بهبود 
معیشـت و رفـاه مردم عامـل اصلـی جلوگیری از 
جرائـم و ایجـاد امنیـت پایـدار در منطقـه جنـوب 

اسـتان است.
سـیدمهدی طبیب زاده در نشسـت بررسی تامین 
امنیـت پایـدار در جنـوب اسـتان، افـزود: امنیـت 
پایـدار بـا توسـعه اقتصـادی محقـق مـی شـود و 
اشـتغال بـا سـرمایه گذاری و سـرمایه گذاری نیـز 
بـا وجـود داشـتن محیـط کسـب و کار مناسـب 
دیـدگاه  از  داد:  ادامـه  وی  شـود.  مـی  ایجـاد 
فعـاالن اقتصـادی، فقـر و بیکاری عامل بسـیاری 
از ناهنجـاری هاسـت و بـه همیـن دلیـل از همـه 
دسـتگاه هـای مرتبـط بـا ایـن موضـوع دعـوت 
کردیـم تـا در کنار یکدیگر به بررسـی راههای ایجاد 
امنیت پایدار و توسـعه اقتصادی در منطقه جنوب 
اسـتان بپردازیـم. طبیـب زاده، بـا تاکیـد بـر اینکه 
اقتصاد اسـتان باید بازمهندسـی و بازتعریف شود، 

تصریـح کرد: فعاالن اقتصادی به مسـئولیت های 
اجتماعی خود واقف هسـتند و تـوان و تجربه الزم 
بـرای انجـام آن هـا را نیـز دارنـد کـه امیدواریم در 
ایـن زمینـه بتوان کمک کرد و آسـیب ها را کاهش 

داد.
جانشـین فرماندهی انتظامی استان کرمان نیز در 
ادامه این نشسـت امنیت و سـالمتی را دو نعمت 
بسـیار بـزرگ بـرای انسـان و جامعـه دانسـت و 
گفـت: تامین امنیت مسـئله بسـیار مهمی اسـت 
و همـه آحـاد مـردم بایـد در تامین امنیـت دخیل 
باشـند. سـرهنگ  ناصـر فرشـید افـزود: در برخی 
روسـتاها و مناطـق جنوب اسـتان مـردم کمترین 
امکانـات را دارنـد و جوانـان آنهـا شـغل ندارند، در 
ایـن شـرایط چه انتظـاری می توان از آنها داشـت.

وی ادامه داد: برخی سـرقت ها و قاچاق سـوخت 
بـه دلیـل فقـر و بیـکاری اسـت کـه همـه بایـد 
دسـت بـه دسـت دهیم تـا در حد تـوان بـه مردم 

کمـک کنیـم. سـرهنگ فرشـید، ارتقـای فرهنگی 
را مسـتلزم ایجـاد امنیـت در منطقـه عنـوان کـرد 
و گفـت: سـرمایه گـذاران بایـد در جنـوب اسـتان 
سـرمایه گذاری کنند و از سـوی دیگـر فراهم کردن 
زمینه الزم برای سـرمایه گـذاری آنها در منطقه نیز 

اسـت. ضروری 
در ادامـه رئیـس دفتـر نمایندگـی اتـاق کرمان در 
جنـوب اسـتان کرمـان گفـت: امنیـت بـا اقتصـاد 
رابطـه مسـتقیم دارد و بـا یکدیگـر گـره خورده اند 
و امنیـت بـا اشـتغال و آن هـم اشـتغال پایـدار 
محقـق مـی شـود. عبـاس جبالبـارزی، بـا بیـان 
در  مناسـب  و کار  محیـط کسـب  ایجـاد  اینکـه 
توسـعه اقتصادی بسـیار اهمیـت دارد، افزود: 80 
درصد اشـتغال کشـور توسـط بخـش خصوصی و 
تنهـا 20 درصـد در بخـش دولتـی تامیـن شـده و 
بـه همیـن دلیـل نیازمنـد اصالح فضای کسـب و 

کار هسـتیم.

وی اظهـار کـرد: ایـران در رتبـه 12۷ جهـان از نظـر 
محیط کسـب و کار قـرار دارد و این رتبه نامناسـب 
بایـد توسـط حاکمیـت بهبـود یابد تـا بسـیاری از 
مـوارد دیگر نیز توسـعه یابـد. جبالبارزی، با اشـاره 
بـه اینکـه فرمانـداری جیرفـت مـی توانـد بـا راه 

انـدازی پنجـره واحـد سـرمایه گـذاری، شـرایط را 
بـرای تسـهیل سـرمایه گـذاری در منطقـه فراهـم 
آورد، افـزود: بایـد کمیتـه هـای تخصصـی را برای 
رفـع مشـکالت اقتصـادی جنوب تشـکیل داد و با 

جدیـت آنهـا را پیـش برد.


