
مدیر کل ستاد بحران استانداری کرمان: ورود مجدد آفت ملخ در مزارع جنوب در شهرستان قلعه گنج گزارش شده است
رییس سازمان کشاورزی: اعتباری برای مبارزه با ملخ ها در اختیار نداریم و دستمان بسته است

مدیر اجرایی اتاق بازرگانی جنوب کرمان:

جشنواره بزرگ خرمای کلوته 
در کهنوج برگزار می شود

کمک به 3 هزار نفر در طرح 
مردم یاری ناجا در جنوب کرمان

ملخ ها به رمشک 
و قلعه گنج برگشتند

چه کسانی کمک معیشتی دریافت می کنند؟
اما و اگرهای پرداخت کمک معیشتی زیاد است. برای آنهایی که دریافت نمی کنند چه راهکاری وجود دارد؟

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:

سرمایه گذاری 600 میلیارد ریالی 
در احیای بناهای تاریخی کرمان
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معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب:

پیشرفت 70 درصدی اکتشافات 
پهنه معدنی قلعه گنج
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@kaghazevatan

ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 آذر   9 شــنبه         627 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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خداحافظی با 

شغل های تکراری

سعید اشتیاقی
یادداشت مهمان

برابـر  در  دانسـتن   )Knowledge(علـم
نداسـتن اسـت )بـه همـه دانسـتی ها صرف 
مطابـق  می گوینـد.(  علـم  آن  نـوع  از  نظـر 
ایـن تعریـف علـم با تولد بشـر متولد شـد و 
همـه رشـته ها علـم هسـتند؛ امـا نکتـه قابل 
توجـه ایـن اسـت کـه بسـیاری کارآفرینی را 
به عنـوان علـم تلقـی نمی کننـد و بـه صـرف 
بـرای  کارآفرینـی  ویژگی هـای  داشـتن 

می کننـد. بسـنده  شـدن  کارآفریـن 
علـم کارآفرینـی یـک حـوزه مطالعاتـی چند 
رشـته ای اسـت. بسـیاری از صاحب نظـران 
مسـاله  ایـن  بـر  کارآفرینـی  محققـان  و 
اجماع نظـر دارنـد کـه کارآفرینـی نه تنهـا یک 
تعریـف  و  نیسـت  منحصربه فـرد  موضـوع 
روشـنی نـدارد، بلکـه در مـورد شـیوه رفتـار 
کارآفرینـان هـم توافقـی وجـود نـدارد. یکی 
از دالیلـی کـه خط مشـی گـذاران راهنمایـی 
نکردنـد،  ارائـه  کارآفرینـی  بـرای  چندانـی 
ایـن اسـت کـه کارآفرینـی پدیـده ای میـان 
از  گسـترده ای  طیـف  و  اسـت  رشـته ای 
روانشناسـی،  اقتصـاد،  جملـه  از  رشـته ها 
جامعه شناسـی و مدیریـت را در بر می گیرد. 
ماهیـت بین رشـته ای پژوهشـی کارآفرینـی 
پدیـده ای  کارآفرینـی  کـه  می دهـد  نشـان 
مشـاهده  چندگانـه  واحدهـای  کـه  اسـت 
شـرکت،  گـروه،  فـرد،  ماننـد  تحلیـل  و 
منابـع  جغرافیایـی،  مـکان  فرهنگ هـا، 
در  را  زمانـی  خـاص  دوره هـای  و  کشـورها 
برمی گیـرد در حالـی کـه یـک رشـته ممکن 
اسـت با واحدهـای تحلیل خاصی متناسـب 
باشـد. هیـچ رشـته ای توانایـی تحلیـل همه 

نـدارد... را  سـطوح 

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب

کسب رکورد متوالی تولید ماهیانه کنسانتره احداث حدود 50 کیلومتر بزرگراه در استان کرمان از ابتدای دولت دوازدهم
شرکت سنگ آهن گهرزمین

از ابتـدای دولـت دوازدهـم حدود 50 کیلومتـر بزرگراه 
در اسـتان کرمان احداث شـده اسـت.

بـه گـزارش اداره ارتباطـات و اطـاع رسـانی اداره کل 
راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان، علـی حاجـی زاده 

بـا اعـام ایـن خبر گفـت: بـرای احـداث ایـن میزان 
بزرگـراه، حـدود 150 میلیارد ریال هزینه شـده اسـت.

سرپرسـت اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان 
افـزود: 342 کیلومتـر بزرگـراه هـم در این اسـتان در 

دسـت احـداث اسـت کـه در صـورت تامین قیـر، 96 
کیلومتـر از آن ها تا پایان سـال آینده بـه بهره برداری 

خواهد رسـید.
وی بزرگـراه کرمـان – راور – دیهـوک را از مهـم تریـن 
پروژه های در دسـت اجرا در اسـتان کرمان برشـمرد 
و گفـت: 210 کیلومتـر از ایـن محـور در حـوزه اسـتان 
واقـع شـده اسـت، و تـا کنـون حـدود 60 کیلومتر آن 
بـا صـرف 1400 میلیـارد ریال بـه بهره برداری رسـیده 

است.
علـی حاجـی زاده تصریح کرد: مابقـی این محور هم 
در قالـب 6 قطعـه در دسـت اجراسـت و برای تکمیل 

آن حـدود 4400 میلیـارد ریال اعتبار نیاز اسـت.
اسـتان کرمـان دارای بیشـترین میـزان بزرگـراه در 

کشـور اسـت.

محمــد حســین اســفندیار پــور 
مدیــر فــرآوری شــرکت ســنگ 

آهــن گهرزمیــن:
-کســب رکــورد متوالــی تولیــد 
ــزان  ــه می ــه کنســانتره ب ماهیان
417،021 تــن در آبــان مــاه 98

-کســب رکوردهــای مســتمر در 
مــاه هــای شــهریور،مهر و آبــان 
ــری  ــد حداکث ــتای تولی در راس
بــا شــعار رونــق تولیــد داخلــی 

بــوده اســت.

12 تا 1323 تا 23

نوبت اولنوبت اول

 اداره کل راه آهـن کرمـان در نظـر دارد اجـاره بهـره بـرداری از غرفـه عرضـه مـواد غذایی ایسـتگاه راه آهن 
کرمـان را از طریـق مزایـده عمومـی و بـا جزئیات منـدرج در اسـناد مزایـده، با بهره گیـری از سـامانه تدارکات 
الکترونیکـی دولـت )  Setadiran. ir (  و بـا شـماره مزایـده 2م-57-98  به صورت الکترونیکـی واگذار نماید. 

اداره کل راه آهن کرمان شناسه : 677455شناسه آگهی 677450

  آگهی مزایده عمومی
شماره 7م-98-57

  آگهی مزایده عمومی
شماره 8م-98-57

1-موضـوع مزایـده: بهـره بـرداری از غرفه عرضه 
مـواد غذایی و سـوغات ایسـتگاه راه آهـن زرند به 

صـورت اجاره
2-مـدت و محـل اجـرا : مـدت اجرا 12 مـاه بوده 
و محـل اجـراء مطابق اسـناد مزایده می باشـد. 

مزایـده:  اسـناد  دریافـت  محـل  و  3-مهلـت 
متقاضیـان مـی تواننـد از روز دو شـنبه مـورخ 
98/9/11 حداکثـر تـا سـاعت 14:00 روز دوشـنبه 
مـورخ 98/9/18 بـا در دسـت داشـتن معرفـی 
نامـه کتبی و فیـش واریز به مبلـغ 300/000 ریال 
به حسـاب 4001064004005747 با شـماره شـبا 
شـماره  یـا   IR  710100004001064004005747
کارت مجـازی 6367957028060023 بـه نـام 
تمرکـز وجـوه در آمـد شـرکت راه آهـن جمهوری 
اسـامی ایـران واریز گـردد ، به نشـانی کرمان - 
جـاده تهـران- اداره کل راه آهـن کرمـان - اداره 

تـدارکات و پشـتیبانی - واحـد امـور قراردادها 
مراجعه و یک نسـخه از اسـناد مزایـده را دریافت 
نماینـد. )دریافت اسـناد مزایده از طریق سـایت 
http : / / iets . mporg . ir نيـز امـكان پذیـر 

باشـد.(  می 
4-مهلـت و محـل تحویـل اسـناد تکمیل شـده: 
حداکثـر تـا سـاعت 13:00 روز پنجشـنبه مـورخ 
98/9/28 نسـبت بـه تکمیـل و تحویـل اسـناد 
بـه آدرس: کرمـان - جـاده تهـران- اداره کل راه 
آهـن کرمـان – اداره منابع انسـانی و رفـاه، اقدام 

یند. نما
5-زمان بازگشـایی پاکات سـاعت 11:00 صبح روز 

شـنبه مورخ 98/9/30 می باشـد.
6-  مـدت اعتبـار ضمانت نامه شـرکت در فرایند 
ارجـاع کار سـه مـاه مـی باشـد و بـه درخواسـت 
کارفرمـا بـه مدت سـه مـاه قابـل تمدید می باشـد.

1-زمان انتشـار در سـایت : 98/9/11 به صورت الکترونیکی 
برگـزار می نماید.

2-مهلت دریافت اسـناد مزایده : دوشـنبه 98/9/18 سـاعت 
14:00

3-تاریخ بازدید:98/9/19
4-آخرین مهلت ارسـال پیشنهاد قیمت: پنجشنبه 98/9/28 

ساعت 13:00
5-زمان بازگشایی: شنبه 98/9/30 ساعت 10:00

6-مـدت اعتبـار ضمانت نامه شـرکت در فرایند ارجاع کار سـه 
مـاه مـی باشـد و به درخواسـت کارفرما به مدت سـه ماه قابل 

تمدید می باشـد.
 7- ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1- 7 : برگـزاری مزایـده صرفـا از طریـق سـامانه تـدارکات 
الکترونیکـی دولـت می باشـد و کلیـه مراحل فرآینـد مزایده 
شـامل خریـد و دریافـت اسـناد مزایـده ) در صـورت وجـود 
هزینـه مربوطـه ( ، پرداخـت تضمیـن شـرکت در مزایـده 

)ودیعـه( ، ارسـال پیشـنهاد قیمـت و اطـاع از وضعیت 
برنـده بـودن مزایده گران محتـرم از این طریـق امکان پذیر 

مـی باشـد. ضمنا می بایسـت اصل اسـناد بارگزاری شـده به 
صـورت مهـر شـده به نشـانی: کرمان - جـاده تهـران اداره کل 
راه آهـن کرمـان - اداره منابع انسـانی و رفـاه تحویل نموده و 

رسـید دریافـت نمایند.
2-7: کلیه اطاعات موارد اجاره شـامل مشـخصات ، شـرایط 
و نحـوه اجـاره در بـرد اعـان عمومـی سـامانه مزایـده ، قابل 

مشـاهده ، بررسـی و انتخاب می باشـد.
3-7: عاقـه منـدان به شـرکت در مزایده می بایسـت جهت 
ثبـت نـام و دریافت گواهـی الکترونیکـی )توکن( با شـماره 

هـای ذیـل تماس حاصـل نمایند:
 مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه :  021-41934 

اطاعـات تمـاس دفاتر ثبت نام اسـتانها ، در سـایت سـامانه 
)www.setadiran.ir("بخـش ثبـت نـام / مزایـده گـر" 

اسـت. موجود 

اداره کل راه آهن کرمان

ادامه در صفحه 4
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ــت:  ــان گف ــتان کرم ــی اس ــده انتظام ــارس- فرمان ف
همزمــان بــا اجــرای طــرح ارتقــای امنیــت اجتماعــی 
در جنــوب کرمــان و در قالــب طــرح مردم یــاری 
ــا  ــتی ب ــک معیش ــوار، کم ــزار خان ــش از 3 ه ــه بی ب
توزیــع بســته های حمایتــی ناجــا انجــام شــد.

ــت، ســردار  ــارس از جیرف ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
طــرح  تشــریح  در  امــروز  ناظــری  عبدالرضــا 
پاکســازی مناطــق جنوبــی اســتان کرمــان در جمــع 
خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه روحیــه و تفکــر بســیجی 
ــون بارهــا امتحــان  ــدای انقــاب اســامی تاکن از ابت
ــه  ــت: روحی ــار داش ــت، اظه ــس داده اس ــود را پ خ
بســیجی در دوران دفــاع مقــدس پیــروزی رزمندگان 
اســام را رقــم زد و اکنــون نیــز پــای کار اســت.

ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم ــی اس ــده انتظام فرمان
ــور  ــا حض ــردم ب ــت: م ــور گف ــر در کش ــوادث اخی ح
خامــوش  را  فتنــه  ایــن  خودشــان  قدرتمندانــه 
ــا  ــم حتم ــی ه ــتگاه قضای ــاءهللا دس ــد و ان ش کردن
. داشــت  خواهــد  اشــرار  بــا  قاطعانــه  برخــورد 

ناظــری افــزود: عملیــات مشــترک در شــهرهای 
ــای  ــا در جای ج ــه م ــد دغدغ ــی نشــان می ده جنوب
ایــن اســتان در حــوزه امنیــت اســت و آرامــش 
مــردم در جنوبی تریــن جــای ایــران هــم بایــد 
ــرای  ــدن اج ــوب ش ــد از مص ــه بع ــود ک ــم ش فراه
ــد. ــار ش ــات آغ ــرح اقدام ــن ط ــش و ای ــن رزمای ای

ــروی  ــیجیان و نی ــام، بس ــربازان گمن ــت: س وی گف
انتظامــی اســتان نســبت بــه شناســایی مناطــق 
آلــوده و مناطقــی کــه نیــاز بــه پاکســازی دارد 
اقدامــات خــود را در شهرســتان های جنوبــی کرمــان 
ــان را در  ــه خودش ــان ک ــرار و مجرم ــرد و اش ــاز ک آغ
چنــگال قانــون پنهــان کــرده بودند شناســایی شــدند.

فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان عنــوان کــرد: 
جیرفــت  شهرســتان  دادگســتری  همــکاری  بــا 
و صــدور دســتور قضایــی همــه نیروهــا امــاده 
ایــن  پوشــش  تحــت  نیروهــای  بــا  و  شــدند 
عملیــات در هفــت شهرســتان جنوبــی بــا رمــز 
عملیاتــی شــروع شــد. به صــورت  »یازهــرا« 

در  مجرمیــن  اینکــه  بیــان  بــا  ناظــری 
اقدامــات  بــا  ســارقان  و  مخفیگاه هــا 
قانــون گرفتــار  دام  در  مأموریــان  غافلگیرانــه 
ــوع  ــن ان ــه ت ــش از س ــرد: بی ــوان ک ــدند، عن ش
و  ایــن طــرح کشــف شــد  در  مــواد مخــدر 
تعــداد زیــادی معتــاد نیــز دســتگیر شــدند.
ــادی از  ــه دســتگیری تعــداد زی ــا اشــاره ب وی ب
مجرمــان فــراری و 29 قاتــل فــراری در ایــن 
ــوار  ــزار و 500 خان ــش از 3 ه ــزود: بی ــرح اف ط
هــزار   3 از  بیــش  و  شــد  آنهــا کمــک  بــه 
ــدند. ــت ش ــا ویزی ــداری ناج ــط به ــوار توس خان
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه 
21 نفــر ســارق مســلح در ایــن طــرح شناســایی 
و دســتگیر شــدند، خاطرنشــان کــرد: برخــورد بــا 
ــن  ــا در ای ــداف م ــی از اه ــاح یک ــدگان س دارن
طــرح بــود کــه تعــداد زیادی ســاح کشــف شــد.

کمک به 3 هزار نفر 
در طرح مردم یاری 

ناجا در جنوب کرمان

خبر

افتتاح 13 واحد مسکن 
محرومان در ریگان

جنوب کرمان با یک میلیون جمعیت 
فقط یک شعبه کیفری دارد

توضیحات فرمانده یگان حفاظت 
محیط زیست درباره اعدام یک محیط بان

سرمایه گذاری 600 میلیارد ریالی 
در احیای بناهای تاریخی کرمان

جشنواره بزرگ خرمای کلوته 
در کهنوج برگزار می شود

ــگان  ــپاه ریـ ــده سـ فرمانـ
واحـــد   13 گفـــت: 
مشـــارکتی  مســـکونی 
ــه  ــپاه و کمیتـ ــط سـ توسـ
ــن  ــان در ایـ ــژه محرومـ ــداد ویـ امـ

شـــد. افتتـــاح  شهرســـتان 
بـــه گـــزارش خبرگـــزاری فـــارس 
دهقانیـــان  مصطفـــی  ریـــگان،  از 
واحدهـــای  افتتـــاح  حاشـــیه  در 
ایـــن  در  محرومـــان  مســـکونی 
 13 داشـــت:  اظهـــار  شهرســـتان 
بـــا مشـــارکت  واحـــد مســـکونی 
ــان  ــرای مددجویـ ــداد بـ ــه امـ کمیتـ
و نیازمنـــدان بـــا زیربنـــای 50 متـــر 
مربـــع و بـــا اعتبـــار هـــر کـــدام 50 

ــرداری  ــه بهره بـ ــان بـ ــون تومـ میلیـ
ــید. رسـ

ــا بیـــان  فرمانـــده ســـپاه ریـــگان بـ
ــکونی  ــای مسـ ــن واحدهـ ــه ایـ اینکـ
ـــت  ـــری و خش ـــازل کپ ـــن من جایگزی
ـــتاهای  ـــتاندارد در روس ـــی غیراس و گل
محـــروم شهرســـتان شـــد، افـــزود: 
کار  نیازمنـــد  ریـــگان  شهرســـتان 

جهـــادی اســـت.
ـــرارگاه پیشـــرفت  ـــان داشـــت ق وی بی
ــروم  ــتاهای محـ و آبادانـــی در روسـ
ــی  ــای عمرانـ ــتان در زمینه هـ شهرسـ
اقدامـــات ارزنـــده ای انجـــام داده 
ـــر از  ـــی دیگ ـــتغالزایی یک ـــت و اش اس

اهـــداف قـــرارگاه اســـت.

دادگسـتری  کل  فارس-رئیـس 
اسـتان کرمـان گفـت: حـدود یـک 
اسـتان  از جمعیـت  نفـر  میلیـون 
اسـتان  ایـن  جنـوب  در  کرمـان 
هسـتند کـه فقـط یـک شـعبه کیفـری در ایـن 
مناطـق داریـم و ایـن در صورتی سـت کـه جنوب 
اسـتان جـزو مناطقی سـت کـه جرایـم خشـن را 

داراسـت.
یـدهللا موحـد در نشسـت هم اندیشـی رئیـس 
دیـوان عالی کشـور با قضـات محاکم تجدید نظر 
دادگسـتری کل اسـتان کرمان اظهار داشـت: 32 
حـوزه قضایـی فعـال در اسـتان کرمـان داریم که 
340 قاضـی در ایـن حوزه هـا فعالیـت می کننـد.

در  قضایـی  مجتمـع  چهـار  داشـت:  بیـان  وی 
مرکـز اسـتان کرمـان در حـال فعالیت هسـتند و 
117 شـعبه محاکـم بدوی و شـش شـعبه دادگه 

کیفـری یـک را در مناطـق مختلـف اسـتان داریم.
رئیس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان ادامه داد: 
18 شـعبه دادگاه تجدیدنظـر در اسـتان کرمـان 
داریـم و 16 هـزار و 500 پرونـده ورودی به محاکم 
بدوی اسـت که 2 هـزار و 500 پرونـده ماهانه وارد 

دادگاه هـای اسـتان کرمان می شـود.
موحـد یـادآور شـد: یـک سـوم جمعیت اسـتان 
کرمـان در جنـوب ایـن اسـتان هسـتند کـه فقط 
یـک شـعبه کیفـری در ایـن مناطـق داریـم و 
ایـن در صورتی سـت کـه جنـوب اسـتان جـزو 

داراسـت. را  مناطقی سـت کـه جرایـم خشـن 
وی عنـوان کـرد: اسـتان کرمـان از نظـر تعـداد 
قاضـی بـرای رسـیدگی بـه پرونده هـای ورودی 
جـزو اسـتان های متوسـط کشـوری اسـت و بـه 
ازای هـر 26 پرونـده یـک قاضـی مشـغول به کار 

است.

یــگان  فرمانــده  ایلنــا- 
محیط زیســت  حفاظــت 
ــدام  ــاره اع ــی را در ب توضیحات
اســتان  در  یــک محیط بــان 

اعــام کــرد. کرمــان 
ــده  ــی فرمان ســرهنگ جمشــید محبت خان
یــگان حفاظــت محیط زیســت ســازمان 
محیط زیســت در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
ایلنــا بــا اشــاره اعــدام محیط بــان افضلــی 
یکــی از محیط بانــان در اســتان کرمــان 
ــان  ــن محیط ب ــش ای ــال پی ــت: 10 س گف
ــود و در  ــر می ش ــکارچی درگی ــک ش ــا ی ب
ــته  ــکارچی کش ــری ش ــن درگی ــان ای جری

می شــود.
ــاق در زمــان  ــن اتف ــان اینکــه ای ــا بی وی ب
ــان رخ  ــن محیط ب ــت ای ــارج از ماموری خ

ــازمان  ــا در س ــرد: م ــح ک ــود، تصری داده ب
بســیاری  تاش هــای  محیط زیســت 
انجــام دادیــم و از افــرادی ماننــد اســتاندار 
و دیگــر مســئوالن خواســتیم تــا وســاطت 
کــرده و بتوانیــم رضایــت خانــواده مقتــول 
متاســفانه  امــا  بیاوریــم  دســت  بــه  را 

ــدیم. ــق نش موف
فرمانــده یــگان حفاظــت محیط زیســت 
ــاح  ــری ص ــون بکارگی ــه قان ــاره ب ــا اش ب
ــرای  ــز ب ــان نی ــرد: محیط بان خاطرنشــان ک
ــی  ــط قانون ــد ضواب اســتفاده از اســلحه بای
حیــن  در  چنانچــه  و  کننــد  رعایــت  را 
ماموریــت هــم بــدون در نظــر گرفتــن 
ضوابــط تیرانــدازی کــرده و منجــر بــه 
کشــته شــدن یــک نفــر شــود ممکــن 

ــوند  . ــوم ش ــدام محک ــه اع ــت ب اس

میـراث  مدیـرکل  فـارس- 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایع 
از  کرمـان  اسـتان  دسـتی 
میلیـارد   600 سـرمایه گذاری 
ریالـی بخـش خصوصـی در حـوزه مرمـت و 
داد. اسـتان خبـر  ایـن  تاریخـی  بناهـای  احیـا 

فریـدون فعالـی اظهـار داشـت: در سـنوات 
گذشـته هیچ بنای تاریخی در اسـتان توسط 
بخـش خصوصـی مرمـت و احیا نشـده بود 
ولـی اکنـون حدود 600 میلیارد ریـال در حوزه 
مرمـت و احیا بناهای تاریخی توسـط بخش 

خصوصـی در حال سـرمایه گذاری اسـت.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دسـتی اسـتان کرمـان عنـوان کـرد: بخـش 
اعظم ایـن سـرمایه گذاری در بناهایی اسـت 
کـه از طریـق اداره کل اسـتان و با اسـتفاده از 

ظرفیت مـاده 27 به بخش خصوصی واگذار 
شـده اسـت و عمدتـا در قالـب کاربری هـای 
مرتبـط بـا صنعـت گردشـگری احیـا و بـه 

بهره بـرداری خواهنـد رسـید.
وی بـه اعتبـارات جـذب شـده بـرای مرمـت 
بناهـای تاریخی اشـاره کرد و گفـت: در بحث 
جذب اعتبارات اباغی مشـکلی وجـود ندارد 
و از ظرفیـت اوراق گواهـی اسـناد خزانـه نیـز 
در پروژه هـای عمرانـی و مرمتـی اسـتفاده 

می شـود.
فعالـی بیـان کـرد: بـا توجـه بـه حجـم کار و 
تعداد بناهای تاریخی و ظرفیت های اسـتان 
در این زمینه، اعتبارات دولتی پاسـخگو نبوده 
و تـاش شـده اسـت به منظـور جبـران این 
مسـاله از ظرفیت بخش خصوصی اسـتفاده 

شود.

کنارصنـدل- مدیر اجرایی اتاق بازرگانی در 
جنـوب کرمـان از برگزاری جشـنواره خرما 

در شهرسـتان کهنوج خبر داد .
ایـن  اینکـه  بیـان  بـا  محبـان  علـی 
جشـنواره 21 تـا 22 آذرمـاه جـاری در شهرسـتان کهنـوج 
برگـزار می شـود اظهـار داشـت: جشـنواره خرمـای کلوتـه 
اسـتان کرمـان، سـازمان  بازرگانـی  اتـاق  بـا محوریـت 
جهادکشـاورزی جنـوب کرمان و کشـت وصنعت جیرفت 
برگـزار مـی شـود.وی بیان داشـت: یکی از اهـداف اصلی 
برگـزاری جشـنواره هـا معرفـی ظرفیتهـا وپتانسـیلهای 
کـرد:  خاطرنشـان  باشـد.محبان  مـی  جنـوب کرمـان 
جنـوب اسـتان کرمـان توانمندی هـای بلقـوه ای دارد که 
بـا معرفـی محصـوالت وبرنامه ریـزی صحیح مـی توان 
درجهت شکوفایی، رشـد وتوسعه اقتصادی گام برداشت.
وی تصریـح کرد:یکـی از ایـن ظرفیتها تولید خرمـا، بویژه 
خرمـای کلوتـه می باشـد، چراکـه این محصول درسـطح 
دنیـا خواسـتگاه تولیـد در جنـوب اسـتان کرمـان را دارد.
مدیـر اجرایـی اتـاق بازرگانـی در جنـوب کرمـان بـا ابـراز 
تاسـف از اینکـه طـی سـالیان متمادی ایـن محصول بی 

نظیرجنـوب کرمـان با برنده هـای مختلف بـدون ذکرنام 
ونشـان محل تولیـد آن راهـی بازارهای داخلـی وخارجی 
می شـده خاطرنشـان کرد:این امر موجب شـده تا ارزش 
واقعـی ایـن محصـول ناشـناخته باقـی بمانـد وارزش 
افـزوده واقعـی آن بـه منطقـه بـاز نگردد.محبـان گفـت: 
لـذا در جهت توسـعه بـازار وصنایع مرتبط وایجاد سـرمایه 
بـرای نجیـب مردمـان جنـوب اسـتان کرمـان ومعرفـی 
خواسـتگاه وتـوان تولیـدی ورقابتـی آن ، طرح جشـنواره 
خرمـای کلوتـه جنـوب کرمـان مطـرح شـد وبا اسـتقبال 
مـردم ومسـئوالن قرار گرفت  .وی یاداور شـد: در راسـتای 
تعامـات منطقـه ای ،شهرسـتان کهنـوج بعنـوان میزبان 
برگـزاری این جشـنواره انتخاب و هماهنگی هـای الزم با 

فرماندارمحتـرم کهنـوج انجام شـد.
محبـان بیـان داشـت: بـرای قـوت بخشـیدن بـه ایـن 
برنامه،طـرح مذکـور بعنوان جشـنواره ملی مطرح شـد و 

در صـدد ثبـت ایـن برنامـه مـی باشـیم.
وی از تمامـی دسـت انـدکاران وعاقـه منـدان درجهـت 
هرچـه پربـار تر برگزارشـدن این جشـنواره خواسـت تا در 

ایـن برنامـه همـکاری نمایند.

فارس-بــه نظــر می آیــد کشــاورزی ســنتی در اســتان کرمــان دیگــر 
جوابگــو نیســت و همپــا بــا علــم روز دنیــا بایــد حرکــت کنــد و چــه 
ــک  ــن راه کم ــوژی در ای ــم بیوتکنول ــرد عل ــگفتی کارب ــوب از ش خ
گرفــت، محققــان دانشــگاه آزاد رفســنجان بــا بیوتکنولــوژی کشــت 

بافــت درصــدد تحــول عظیــم در کشــاورزی اســتان هســتند.
در ایــن راســتا محققــان دانشــکده کشــاورزی دانشــگاه آزاد اســامی 
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــدد برآمدن ــنجان، درص ــد رفس واح
اقلیمــی حاکــم بــر اســتان کرمــان و بــه ویــژه شهرســتان رفســنجان 
کــه بــا خشکســالی های مــداوم رو بــه رو اســت و شــاهد کاهــش 
ــکاری  ــم، راه ــر بوده ای ــال های اخی ــی س ــاورزی ط ــوالت کش محص
ــر  ــاوم در براب ــی مق ــای باغ ــرورش نهال ه ــن پ ــه ضم ــنجند ک بس
ــان  ــی، از راندم ــم آب ــاک و ک ــوری خ ــکی، ش ــت، خش ــاری، آف بیم
باالیــی نیــز برخــوردار باشــند تــا عــاوه بــر رونــق اقتصــادی حاصلــه 

بــرای اســتان، امنیــت غذایــی کشــور را نیــز جوابگــو باشــد.
ــکده  ــی دانش ــروه باغبان ــی گ ــأت علم ــو هی ــاب، عض ــته کامی فرش
کشــاورزی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد رفســنجان بــه عنــوان مدیــر 
مرکــز کشــت بافــت گیاهــی ایــن دانشــگاه بــه همــراه دانشــجویان 
رشــته های باغبانــی و گیــاه پزشــکی عاقمنــد بــه پژوهــش، 
ــدد  ــای متع ــون و خاطاه ــام آزم ــت و انج ــرف وق ــا ص ــی ماه ه ط
ــق  ــگاه موف ــی دانش ــاون علم ــری زاده، مع ــتی باق ــت سرپرس تح
شــدند، اولیــن مرکــز تحقیقاتــی کشــت بافــت گیاهــی مبتنــی بــر 
بیوتکنولــوژی را در جنوب شــرق کشــور در ایــن دانشــگاه ایجــاد کننــد.

تــا پایــان آذر شــاهد راه انــدازی ایــن مرکــز خواهیــم بــود و ایــن مرکز 
بــه یــاری خــدا نویــد کشــاورزی پــر رونــق به ویــژه بــرای پســته کاران 
ــه  ــتان ک ــی اس ــتان های جنوب ــاورزان شهرس ــتان و کش ــمال اس ش

کشــت غالبشــان خرمــا اســت، را بــه همــراه دارد.

در مســیر تحقــق چنیــن وعــده ای، همــکاران محقــق ایــن مرکــز از 
ــز  ــن مراک ــی از بزرگتری ــر و مؤســس یک ــی مدی مشــاوره و راهنمای
ــد  ــدف بلن ــد، ه ــره بردن ــران به ــوژی ای ــت و بیوتکنول ــت باف کش
مــدت آنــان طــی زمــان دســتیابی بــه عرضــه ســاالنه یک میلیــون 
اصلــه نهــال گیاهــی پربــازده و مقــاوم از جملــه پســته و خرمــا بــه 

ــدف اســت. ــازار ه کشــاورزان و ب
ــر روی  ــود را ب ــات خ ــی تحقیق ــه مقدمات ــور در مرحل ــن منظ ــه ای ب
ــو،  ــاس، هل ــی، گی ــون گاب ــوه همچ ــان می ــای درخت ــد پایه ه تولی
ــدف  ــه ه ــه جامع ــه آن ب ــاده عرض ــد و آم ــاز کرده ان ــو و... آغ آلبال
ــد  ــا را مدنظــر دارن ــوب خرم ــال مرغ ــه عرضــه نه هســتند و در ادام
ــا  ــازگار ب ــاوم و س ــته مق ــال پس ــود، نه ــات خ ــه تحقیق ــا ادام و ب
شــرایط اقلیمــی رفســنجان را بــه جامعــه کشــاورزی اســتان معرفــی 

می کننــد.
بــه ســراغ باقــری زاده، معــاون علمــی دانشــگاه آزاد رفســنجان رفتیم 
ــای دانشــگاه از  ــن طــرح و حمایت ه ــه ای ــده اولی ــان از ای ــا برایم ت
ــان ایــن مــرز و بــوم بــرای اثربخشــی ایــن طــرح تحقیقاتــی  جوان

بگویــد:
چه دغدغه ذهنی مسؤوالن این دانشگاه را به صرافت راه اندازی 

چنین مرکزی ترغیب کرد؟
دانشــکده کشــاورزی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد رفســنجان 
برخــوردار از تعــداد قابــل توجــه و بالــغ بــر 12 عضــو هیــأت علمــی 
مختلــف  گرایش هــای  تحصیلــی  رشــته های  در  متخصــص 
کشــاورزی اســت بــا وجــود ایــن ظرفیــت علمــی مناســب، 
مدت هــای مدیــد بــود کــه دغدغــه مــا اســتفاده از راهــکاری بــرای 
ــود و  ــه کمب ــه ب ــا توج ــاورزی ب ــوالت کش ــتر محص ــره وری بیش به
بحــران منابــع آبــی کشــور بــود و از طــرف دیگــر ســازمان های 
بین المللــی و ســازمان ملــل نیــز مرتــب در خصــوص کمبــود منابــع 
ــا  ــه راهکارهــای کشــت محصــوالت ب آبــی دنیــا و توجــه کشــورها ب
مصــرف آب کمتــر، هشــدار  می دهنــد بــا توجــه بــه ایــن ماحظــات 
ــن  ــکاران خــود در ای ــوب، از هم ــد محصــول مرغ و در راســتای تولی
ــن معضــل  ــرای حــل ای ــردی ب دانشــکده خواســتیم، طرحــی کارب
ــی و  ــت گیاه ــت باف ــز کش ــرح مرک ــت ط ــه در نهای ــد ک ــه دهن ارائ

ــد. ــرح ش ــک مط ــه هیدرویونی گلخان
واژه بیوتکنولوژی و کشت بافت، شاید قدری نا آشنا باشند، در 

این زمینه توضیح بیشتری بفرمایید؟
علــم بیوتکنولــوژی و کشــت بافــت، علــوم نویــن و جدیــدی در دنیــا 
ــه اینکــه در گذشــته نهــال طــی مــدت زمــان  ــا توجــه ب هســتند، ب
ــن  ــا ای ــد ب ــه به دســت  می آم ــذر، ریشــه و قلم ــق ب ــی از طری طوالن
ــاه  ــق گرفتــن ســلول از گی ــوژی در محیــط آزمایشــگاه از طری تکنول
مــورد نظــر و مطلــوب، در مــدت زمــان کوتاهــی تعــداد زیــادی نهــال 
ــد تکثیــر ســلولی  ــوان تکثیــر کــرد و فراین ســالم و مرغــوب را  می ت

ــود. ــام  می ش ــان 25 روز انج ــدت زم ــی م ط
عــاوه بــر مباحــث کشــاورزی، بیوتکنولــوژی در علــوم پزشــکی نیــز 
کاربــرد دارد، بــه عنــوان مثــال  می تــوان از یــک ســلول گــوش یــک 

انســان هماننــد آن را تکثیــر کــرد.
برای تشکیل مرکز کشت بافت گیاهی، چه مراحل مقدماتی را 

پشت سر گذاشتید؟
بــا توجــه بــه اینکــه شهرســتان رفســنجان شــدیدًا بــا معضــل بحران 
منابــع آبــی مواجــه و کشــت غالــب آن محصول پســته اســت، مراکز 
بیوتکنولوژیــک کشــت بافــت متعــددی را در کشــور مــورد مطالعــه و 
بررســی قــرار دادیــم و طــی مذاکــرات صــورت گرفتــه ضــرورت وجود 
مرکــز کشــت بافــت در ایــن شهرســتان کــه در زمینــه تولیــد و تکثیــر 
نهــال پســته مرغوبــی کــه در برابــر شــرایط بیمــاری، آفــت، خشــکی، 
شــوری خــاک و کــم آبــی، مقــاوم باشــد، مســجل شــد و در کنــار 
ــه در شهرســتان های  ــا را ک ــوب خرم ــال مرغ ــر نه آن کشــت و تکثی
جنوبــی اســتان، همچنیــن اســتان های هرمــزگان، سیســتان و 
ــز  ــود را نی ــت  می ش ــزد کش ــتان ی ــی از اس ــتان و بخش های بلوچس
جــزو اهــداف بلندمــدت و مدنظــر قــرار دادیــم تــا بــا اصــاح ایــن دو 
نهــال بــه لحــاظ صــادرات حــرف اول را در کشــور و حتــی دنیــا بزنیــم 
و عــاوه بــر آن در ایــن مســیر از وجــود همــکاری مرکــز تحقیقــات 

پســته، شهرســتان رفســنجان نیــز بهــره بردیــم.
هدف کوتاه مدت و بلندمدت شما از تشکیل این مرکز چه است؟

ــم و دانــش کشــت بافــت را در شهرســتان  ــود کــه عل مدنظرمــان ب
ــدازی ایــن مرکــز گســترش دهیــم و ایــن امــر  ــا راه ان رفســنجان ب
مســتلزم دســتیابی بــه محصــول یعنــی پســته و خرمــای مرغــوب و 
مقــاوم در برابــر شــرایط شــوری آب و شــوری خــاک اســت و ایــن 
امــر بــا وجــود نهالــی کــه از اصالــت و همچنیــن ســامت برخــوردار 
باشــد، قابــل تحقــق اســت، ســامت بــه معنــای آنکــه بــه ژنوتیــپ 
ــر  ــت در براب ــن مقاوم ــا ضم ــم ت ــدا کنی ــت پی ــوب دس ــاه مرغ گی
شــرایط یــاد شــده، ثمردهــی بــاال نیــز داشــته باشــد و در مرحلــه بعد 

آن را تکثیــر کــرده و بــه سرتاســر اســتان ارســال کنیــم.
از طــرف دیگــر چــون روش غرقآبــی کــه اکنــون بــرای کشــت پســته 
ــاری مــدرن و  ــزوم آبی اســتفاده  می شــود، منســوخ شــده اســت، ل
کــم مصــرف، نیــز بــرای شهرســتان ضــروری بــه نظــر می رســد همــه 
ایــن مــوارد دســت بــه دســت هــم داد تــا ضــرورت راه انــدازی ایــن 

مرکــز پیــش از پیــش احســاس شــود.
بفرمایید راه اندازی کشت بافت گیاهی اکنون در چه مرحله ای 

قرار دارد؟
ــی و  ــه نهای ــت و در مرحل ــده اس ــام ش ــد کار انج ــًا 95 درص تقریب
ــه   ــی ک ــم نهال های ــا بتوانی ــتیم ت ــط هس ــردن محی ــی ک ضدعفون
می خواهیــم بــر روی آن هــا تحقیقــات انجــام دهیــم از مرکــز کشــت 

ــوان مشــاور  ــه عن بافــت بیوتکنولوژیکــی کــه مدنظرمــان اســت و ب
ایــن مرکــز مطــرح اســت، بــه مرکــز کشــت بافــت دانشــگاه منتقــل 
ــای مباحــث آموزشــی، پژوهشــی و  ــرای ارتق ــار آن ب ــم و در کن کنی
مهارت آمــوزی بــه صــورت تخصصــی، 25 دانشــجو را بورســیه 
ــن کار و  ــش ای ــا کســب دان ــل ب ــت از تحصی ــا فراغ ــا ب ــم، ت کرده ای
مهارت هــای الزم در ایــن مرکــز بتواننــد جــذب بــازار کار شــوند و ایــن 

ــد. ــز را در کل کشــور گســترش دهن مرک
افق پیش روی تولید و تکثیر نهال در این مرکز را ترسیم بفرمایید؟

طبــق نظــر مشــاور ایــن طــرح، ابتــدای کار از تولیــد و تکثیــر 200 هزار 
نهــال آغــاز  می کنیــم و در نظــر داریــم بــه حــول و قــوه الهــی طــی 
دو ســال آینــده ایــن عــدد را بــه یــک میلیــون نهــال افزایــش دهیم.

ــازه  نهال هــا پــس از آنکــه در اتاق هــای کشــت و اتاق هــای رشــد، ب
ــازگاری  ــه س ــد وارد گلخان ــه بع ــد در مرحل ــی الزم را  می گذارنن زمان
شــده و بعــد وارد بانــک نهــال  می شــوند. امیدواریــم هــر چــه زودتــر 

شــاهد تکمیــل مراحــل راه انــدازی ایــن مرکــز باشــیم.
پیش بینی شما در مورد عملکرد این مرکز و نویدبخشی برای 
کشاورزان پسته چگونه است؟ که بتوان وضعیت کشاورزی 

محصول پسته در این شهرستان را متحول کرد؟
ــدت  ــی م ــال ط ــتن نه ــه داش ــده نگ ــش زن ــر از دان ــال حاض در ح
ــوردار  ــاک برخ ــدون آب و خ ــگاهی ب ــرایط آزمایش ــال در ش دو س
ــم ژنوتیــپ  ــا بتوانی ــا آمــده ت ــه کمــک م ــن دانــش ب هســتیم و ای
مرغــوب را شناســایی کنیــم و اگــر متخصصــان کشــاورزی در ســطح 
ــال  ــت و ســامت نه ــه از اصال ــپ مرغــوب ک ــک ژنوتی ــه ی کشــور ب
ــن  ــم در ای ــی را داری ــن آمادگ ــد، ای ــورد کنن ــت، برخ ــوردار اس برخ
مرکــز مــورد پــرورش و تکثیــر قــرار دهیــم و فراگیــر شــود و بــرای 
شهرســتان رفســنجان مثمرثمــر واقــع شــود هــر چنــد کــه محققــان 
مــا نیــز در حــال تــاش هســتند بــا ارزیابــی و تســت ژنوتیپ هــای 
مختلــف، نهــال پســته نــوع مرغــوب، مقــاوم در برابــر شــرایط 
اقلیمــی شهرســتان و پربــازده را شناســایی و بــه جامعــه کشــاورزی 

ــد. شهرســتان معرفــی کنن
ــا  ــه تقاض ــورت گرفت ــی های ص ــه بررس ــه ب ــا توج ــر ب ــرف دیگ از ط
ــود را  ــدا کار خ ــه در ابت ــت. البت ــاد اس ــوب زی ــای مرغ ــرای نهال ه ب
ــه  ــد ک ــر چن ــم. ه ــاز کردی ــاس آغ ــو و گی ــی، آلبال ــای گاب از پایه ه
بــا توجــه بــه تجربــه موفــق و عملکــرد مطلــوب مرکــز بیوتکنولــوژی 
دکتــر رســتگار در زمینــه تولیــد و تکثیــر انــواع نهــال کــه بــه عنــوان 
ــده  ــال آین ــهریور س ــا ش ــز ت ــن مرک ــدی ای ــال  گل محم ــال نه مث
ــا توجــه بــه اینکــه  پیــش فــروش شــده اســت و از طــرف دیگــر ب
کشــت عمــده اســتان پســته و خرمــا اســت، پیش بینــی مــا 
اســتقبال کشــاورزان اســتان بــرای خریــد ایــن دو نهــال اســت، کــه 
اتفاقــًا عمــده فعالیــت ایــن مرکــز نیــز بــر روی تولیــد و تکثیــر نهــال 
ــر روی  مرغــوب ایــن دو محصــول متمرکــز شــده اســت و حتــی ب

ــال کار  می شــود کــه قابلیــت کشــت در  ــن دو نه ــی از ای ژنوتیپ های
ــز داشــته باشــند. ســطح کشــور را نی

تصورتان از افق پیش روی این مرکز چگونه است؟
ــر  ــود و اگ ــازی  می ش ــت تجاری س ــی در نهای ــروژه تحقیقات ــن پ  ای
ــیم، و  ــال برس ــون نه ــک میلی ــه ی ــده ب ــال آین ــی دو س ــم ط بتوانی
اگــر هــر نهــال ده هــزار تومــان نیــز فروختــه شــود، بیــش از یــک 
ــه  ــز ب ــه لحــاظ اقتصــادی نی ــی دارد کــه ب ــارد تومــان درآمدزای میلی

ــه اســت. صرف
طرح توسعه مدنظر شما برای این مرکز چگونه است؟ که با ترویج 

آن افراد بیشتری در این زمینه به فعالیت مشغول شوند؟
ــاورزی  ــکده کش ــی دانش ــأت علم ــاالی هی ــم ب ــه تراک ــه ب ــا توج ب
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد رفســنجان، از دانــش ایــن کار برخــوردار 
ــگاه  ــی در دانش ــات خوب ــگاهی و امکان ــرایط آزمایش ــتیم و ش هس
ــه شــوری  ــا توجــه ب ــر ب ــه وجــود دارد و از طــرف دیگ ــن زمین در ای
ــاد کشــاورزی  ــه مســؤوالن جه ــول مســاعدی ک آب رفســنجان و ق
ــرای انتقــال دانــش و در اختیــار قــرار دادن تجربیــات  شهرســتان ب
ــده  ــد آین ــد، نوی ــا داده ان ــه م ــنجان ب ــته رفس ــات پس ــز تحقیق مرک

ــم. ــی  می کنی ــرح پیش بین ــن ط ــرای ای ــی ب موفق
صحبت پایانی اگر دارید بفرمایید؟

جامعــه دانشــگاهی کشــور بایــد دنبــال توســعه و ترویــج ایــن علــم 
نویــن بــرود، چــون از زمــان کودکــی بــه یــاد داریــم کــه شهرســتان 
رفســنجان بــا مســئله خشکســالی مواجــه بــوده اســت بنابرایــن باید 
روش آبیــاری غرقآبــی منســوخ شــود بــا تغییــر اقلیــم، موضــوع کــم 
آبــی یکــی از مســائل مهــم و حیاتــی اســت اگــر ایــن علــم بــرای 
کشــاورزان مــا توجیــه شــود،  می تــوان آینــده خوبــی بــرای منطقــه 
ــن  ــش و امیدآفری ــد بخ ــاورزان نوی ــرای کش ــرد و ب ــی ک پیش بین
ــز  ــن مرک ــه ای ــران ب ــا از ته ــال نهال ه ــا انتق ــم ب ــت و امیدواری اس
امیدهایــی کــه متخصصــان امــر بــرای موفقیــت آن مطــرح کرده انــد، 
ــتان  ــاد شهرس ــکوفایی اقتص ــاهد ش ــک ش ــود و از نزدی ــق ش محق

رفســنجان و اســتان کرمــان باشــیم.
ــت  ــت باف ــز کش ــر مرک ــاب، مدی ــته کامی ــراغ فرش ــه س ــه ب در ادام
ــه  ــم، وی ک ــنجان رفتی ــد رفس ــامی واح ــگاه آزاد اس ــی دانش گیاه
جــزو هیــأت علمــی گــروه باغبانــی اســت، بیشــتر عمــر دانشــگاهی 
خــود را صــرف تحقیــق بــر گونه هــای مقــاوم و مرغــوب انــواع نهــال 
درختــان کــرده و بیشــتر بــر روی نهــال پســته متمرکــز اســت، وی 
ــی در  ــول عظیم ــز تح ــن مرک ــق ای ــوان از طری ــت  می ت ــد اس معتق

کشــاورزی اســتان کرمــان ایجــاد کــرد.
به عنوان اولین سؤال توضیح کلی در مورد مرکز کشت بافت 

گیاهی بفرمایید؟
ایــن مرکــز بــه طــور ویــژه بــر روی تکثیــر گیاهــان از طریــق کشــت 

ــر قدیمــی از  ــی کــه روش هــای تکثی بافــت متمرکــز اســت در حال
طریــق پیونــد و قلمــه انجــام  می شــود و بــه یــاری خداونــد شــاهد 
افتتــاح ایــن مرکــز در آینــده ای نزدیــک خواهیــم بــود و در این راســتا 
تعــداد 25 نفــر از دانشــجویان رشــته های گیــاه پزشــکی و باغبانــی را 
بــه طــور ویــژه بــرای ایــن مجموعــه بورســیه کرده ایــم تــا ضمــن کار 
ــد و از خدمــات  ــه مهارت آمــوزی بپردازن تحقیقاتــی در ایــن مرکــز ب
تحصیــل رایــگان نیــز بهره منــد شــوند و بــه عنــوان افــراد کارآفریــن 

بعــد از فراغــت از تحصیــل وارد بــازار کار شــوند.
نحوه کار بر روی گونه های گیاهی در این مرکز به چه شکل است؟

ــد  ــی همچــون؛ تولی ــه اهداف ــا ب ــاد شــده اســت ت ــز ایج ــن مرک ای
انبــوه و ریــز ازدیــادی پایه هــای درختــان میــوه مقــاوم بــه خشــکی 
و شــوری، درختــان جنگلــی مقــاوم و گیاهــان زینتــی و دارویــی کــه 
بــه روش هــای معمولــی ازدیــاد بــه ســختی تکثیــر می شــوند امــا بــا 
روش کشــت بافــت در ســطح وســیع و در حداقــل زمــان بــه صــورت 

انبــوه تکثیــر می شــوند، دســت پیــدا کنیــم.
گیاهــان دیگــری نیــز مــورد توجــه هســتند تــا بتوانیــم بــا اســتفاده 
از روش هــای تکثیــر کشــت بافــت، در مــدت زمــان کوتــاه بــه تکثیــر 
تعــداد زیــاد و انبــوه نهال هــای مقــاوم و مرغــوب دســت پیــدا کنیــم، 
البتــه آغــاز فعالیــت ایــن مرکــز در زمینــه کار تحقیقاتــی بــر روی پایه 
درختــان میــوه از جملــه گابــی، پیــرودوآ، گیــاس، هلــو، آلبالــو و... 
بــوده اســت تــا بتوانیــم بــه صــورت تجــاری آن هــا را بــه کشــاورزان 

عرضــه کنیــم.
از برنامه های آتی و در دست اقدام این مرکز بفرمایید؟

تحقیقــات بــر روی نهــال گیاهــان زینتــی همچــون گل رز، از 
برنامه هــای در دســت اقــدام ایــن مرکــز اســت، عــاوه بــر آن و بــا 
توجــه بــه اینکــه نهــال پســته و خرمــا محصــوالت عمــده کشــاورزی 
مــردم اســتان هســتند، در ایــن مرکــز بــه طــور ویــژه کار تحقیقاتــی 
بــرای رســیدن بــه نهــال مرغــوب و مقــاوم نهال هــای پســته و خرمــا 

را آغــاز کرده ایــم.
برای دستیابی به نهال مقاوم و مرغوب و پر بازده پسته، به طور 

ویژه قرار است چه اقداماتی انجام دهید؟

بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــی شهرســتان رفســنجان و کمبــود منابــع 
آبــی، چنــد ســال متمــادی اســت بــه طــور ویــژه بــر روی درختــان 
پســته مقــاوم بــه شــوری کار تحقیقاتــی صــورت گرفتــه تــا بتوانیــم 
ــم و  ــدا کنی ــر شــوری دســت پی ــاوم در براب ــال مرغــوب و مق ــه نه ب
ــال  ــن نه ــادی ای ــر و ریزازدی ــه تکثی ــاز بعــدی ب ــم در ف مدنظــر داری
بپردازیــم و در اختیــار جهــاد کشــاورزی شهرســتان رفســنجان قــرار 
ــا وجــود اینکــه شــوری آب در شهرســتان رفســنجان و  ــا ب دهیــم ت
ــان و کاهــش  ــه خشــکی درخت ــه و منجــر ب ــاد رفت ــه ازدی ــار رو ب ان
محصــول شــده اســت و دیگر کاشــت پســته صرفــه اقتصادی نــدارد، 

درصــدد آن هســتیم بــا جایگزینــی ایــن درختــان خشــک شــده و یا 
کــم محصــول بــا نهــال و پایه هــای مرغــوب پســته کــه بــا شــرایط 
شــوری آب و خــاک ســازگار اســت و قابلیــت رشــد داشــته و حتــی 
چندیــن برابــر بازدهــی و ثمردهــی محصــول دارد، تحولــی در زمینــه 

کشــاورزی شهرســتان رفســنجان و انــار ایجــاد کنیــم.
نقش دکتر رستگار به عنوان پایه گذار مرکز بیوتکنولوژی کشاورزی 

در همکاری با این مرکز چگونه است؟
ــه  ــتیابی ب ــدف دس ــا ه ــز را ب ــن مرک ــژه ای ــور وی ــه ط ــگاه ب دانش
ــه  ــبت ب ــنهاد و نس ــوری پیش ــر ش ــاوم در براب ــته مق ــول پس محص
ــا  ــر نظــر مشــاور اقــدام کــرده اســت، امیدواریــم ب ــدازی آن زی راه ان
ــان در  ــج درخش ــاهد نتای ــگاه ش ــکاری دانش ــاور و هم ــک مش کم

ــیم. ــازده باش ــوب و پرب ــاوم، مرغ ــته مق ــه پس ــه پای ــتیابی ب دس
ــژه  ــه طــور وی ــا، ب ــال مرغــوب خرم ــه نه ــه دســتیابی ب ــا در زمین ام
پروتــکل آن زیــر نظــر مشــاور طراحــی شــده اســت، در حــال فعالیت 
تحقیقاتــی هســتیم تــا بتوانیــم بــه خرمــای مجــول کــه مرغوب ترین 
نــوع خرمــا بــوده و بــه شــوری و خشــکی مقــاوم اســت، دســت پیدا 
کنیــم و بــازار هــدف مــا نیــز عــاوه بــر اســتان کرمــان، کشــورهای 
حاشــیه خلیــج فــارس نیــز هســتند و بــا توجــه بــه اینکــه در حــال 
حاضــر درختــان خرمــای اســتان بازدهــی اقتصــادی ندارنــد و نیــاز 
ســاالنه کشــور بــه یــک میلیــون نهــال خرمــا، دســتیابی به ایــن نهال 

مرغــوب  می توانــد صرفــه اقتصــادی هــم در بــر داشــته باشــد.
با راه اندازی این مرکز کشاورزان استان چه زمانی شاهد معرفی 

نهال مرغوب پسته و خرما خواهند بود؟
بــا توجــه بــه اینکــه پروتــکل نهــال خرمــا از قبــل طراحــی و آمــاده 
شــده اســت، حداکثــر تــا دو ســال و نیــم آینــده بــه تولیــد انبــوه این 
ــی  ــوالت باغ ــورد محص ــی در م ــم و حت ــدا  می کنی ــت پی ــال دس نه
همچــون گابــی، گیــاس، آلبالــو و ... گیاهــان زینتــی همچــون گل 
رز بــه محصــول تجــاری دســت پیــدا کرده ایــم و طــی شــش مــاه 
ــا در  ــتیم، ام ــوب آن هس ــای مرغ ــروش پایه ه ــه ف ــادر ب ــده ق آین
مــورد پســته، کار تحقیقاتــی بــر روی نهــال آن آغــاز شــده اســت و در 
حــال جمــع آوری نمونه هــای مقــاوم بــه شــوری از مناطــق مختلــف 
هســتیم و بعــد بایــد نهال هــای آزمایشــگاهی را در مناطــق مختلــف 
مــورد تســت و ارزیابــی قــرار دهیــم. در ایــن راســتا ممکــن اســت، 

چندیــن ســال بــه طــول بیانجامــد.
در برنامه های آتی، این مرکز چه گیاهانی را مدنظر دارد؟

بــا توجــه بــه خشکســالی های مــداوم کشــور طــی ایــن چنــد ســال 
اخیــر، هــدف ایــن مرکــز تکثیــر گیاهــان مقــاوم بــه شــوری آب و 
ــن  ــد، در ای ــن دارن ــه مصــرف آب پایی خشــکی آب و هــوا اســت ک
ــان  ــک و گیاه ــل زرش ــی از قبی ــان داروی ــر روی گیاه ــتا کار ب راس
ــه  ــاوم ب ــی دارد و مق ــرف آب کم ــه مص ــون ُارس ک ــی همچ جنگل

ــم. ــرار داده ای خشــکی اســت را در دســتور کار ق
در مورد مکان مرکز و ابعاد فیزیکی آن و میزان سرمایه گذاری بر 

روی طرح توضیحاتی بفرمایید؟
ــر  ــزار مت ــک ه ــرار دارد و دارای ی ــگاه ق ــل دانش ــز در داخ ــن مرک ای
ــه ای  ــر فضــای گلخان ــزار مت ــراه 5 ه ــه هم فضــای آزمایشــگاهی ب
ــل  ــی مراح ــرای ط ــگاه ب ــدی در آزمایش ــای تولی ــه نهال ه ــت ک اس
بعــدی رشــد و آمــاده شــدن بــرای عرضــه بــه بــازار هــدف، در گلخانه 

پــرورش داده  می شــوند.
بــرای راه انــدازی آزمایشــگاه ســرمایه گذاری در حــدود یــک میلیــارد 
ــان  ــارد توم ــه میلی ــی س ــز دو ال ــه نی ــده و گلخان ــام ش ــان انج توم
هزینــه دربرداشــته اســت و پیش بینــی  می کنیــم بــا وجــود قیمــت 
نهــال  خرمــا بــه میــزان 250 هــزار تومــان و نهــال پســته در حــدود 
30 هــزار تومــان، اگــر بتوانیــم بــه تکثیــر بــاالی یــک میلیــون نهــال 
ــرح  ــن ط ــرای ای ــی ب ــرمایه خوب ــت س ــم، برگش ــدا کنی ــت پی دس

می کنیــم. پیش بینــی  
طرح توسعه برای گسترش فعالیت های این مرکز پیش بینی 

کرده اید؟
ــف  ــر روی گیاهــان مختل ــن مرکــز ب ــم در ای ــج قصــد داری ــه تدری ب
کار کنیــم و اگــر در اســتان و حتــی خــارج اســتان بخواهنــد در ایــن 
ــرای همــکاری  اعــام آمادگــی می کنیــم و  زمینــه فعالیــت کننــد، ب
ایــن نویــد را نیــز بدهــم کــه در کنــار ایــن مرکــز، راه انــدازی ســرای 
نــوآوری کشــت بافــت را در کمتــر از یــک مــاه آینــده در دســتور کار 
داریــم کــه در کل کشــور در نــوع خــود اولیــن اســت. در ایــن ســرای 
نــوآوری از تمامــی افــراد عاقمنــد بــه ایــن موضــوع شــامل محققان، 
ســرمایه گذاران، اعضــای هیــأت علمــی کــه بــه کار تحقیقاتــی انجــام 
ــا  ــتیم ب ــدد هس ــتند، درص ــام هس ــه انج ــد ب ــا عاقمن ــد و ی داده ان

تشــکیل تیــم بــه محصــول نهایــی برســیم.
ــد  ــک  می کن ــز کم ــن مرک ــار ای ــوآوری در کن ــرای ن ــن س ــود ای وج
ــت در کل کشــور وجــود دارد را  ــه کشــت باف ــه در زمین ــی ک ایده های
بــه محصــول نهایــی تبدیــل کنیــم و ضمــن بــه ارمغــان آوردن امنیت 
غذایــی بــرای کشــور، منابــع آبــی کشــور را مدیریــت کنیــم و در کنــار 
آن بازدهــی اقتصــادی خوبــی نیــز عایــد شهرســتان شــود و جــا دارد 
اینجــا از دکتــر علیمــرادی، ریاســت دانشــگاه کــه در تمــام مراحــل 
انجــام ایــن پــروژه بــا مــا همــکاری و حمایــت کردنــد، تشــکر ویــژه 

شــود.
ــاد  ــتان و ایج ــاورزی اس ــق کش ــرای رون ــد ب ــر می رس ــه نظ ــال ب ح
منبــع درآمدزایــی، نیازمنــد توجــه و حمایــت همــه جانبــه مدیــران و 
مســؤوالن اســتان اســت، زیــرا کشــت بافــت، ایــران را بــه مرزهــای 
علوم  هــای تــک نزدیــک کــرده، خودکفایــی در محصــوالت کشــاورزی 

و امنیــت غذایــی را بــرای کشــور بــه ارمغــان مــی آورد.

حرکت نویدبخش در کشاورزی 
و اقتصاد کرمان

س
فار

س: 
عک

رییـس گروه مبـارزه با آفات عمومی سـازمان حفظ نباتات بابیان 
اینکـه مـوج دوم ملـخ از هند و پاکسـتان برای رسـیدن به مناطق 
تولیدمثل زمسـتانه در دریای سـرخ و شـمال آفریقا از سیستان و 
بلوچسـتان، هرمزگان و جنوب کرمان عبور می کنند، گفت: به دلیل 
شـرایط مناسـب آب وهوایی، دسـته هایی از ملخ صحرایی در این 
مناطـق ریزش می کننـد؛ به همین منظور عملیات ردیابـی و مبارزه 
بـا آن هـا آغـاز شـده اسـت. وی افـزود: تـا پایـان آبان مـاه، مبارزه 
بـا مـوج دوم ملـخ در سـطح 2 هـزار هکتار صـورت گرفته اسـت.

امکان دارد با قوی بودن موج دوم و سوم، این 
آفت به استان های هم جوار نیز سرایت کند

بابعلـی بابیـان اینکـه 10 میلیـارد تومـان در اردیبهشـت ماه بـرای 
مبـارزه بـا ایـن آفت تخصیص داده شـد، تصریح کـرد: این اعتبار  
بـرای مبـارزه به اسـتان ها پرداخت شـد، همچنین مقرر اسـت 10 
میلیـارد تومـان دیگـر نیـز بـرای مبـارزه با ایـن آفت در مـوج دوم 
و سـوم تخصیـص داده شـود کـه در صـورت تخصیص در اسـرع 
وقـت بـه اسـتان ها پرداخـت خواهد شـد.بابعلی بابیـان اینکه در 
سـال گذشـته مبـارزه بـا ملـخ در مـوج اول حمله در سـطح 750 
هـزار هکتـار از اراضـی و باغـات انجـام شـد، افـزود: از بهمن مـاه 
سـال گذشـته بـا ورود مـوج اول ملـخ بـه کشـور روبـرو بوده ایـم 
کـه ایـن مبارزه تـا آخـر تیرمـاه ادامه یافـت. خوشـبختانه میزان 
آسـیب ایـن آفت را تـا 90 درصد کاهـش داده ایم و آسـیب جدی 
بـه مـزارع و باغـات وارد نشـد؛ هرچنـد ایـن کنتـرل 100 درصـدی 
بـر عهـده دولت اسـت، امـا کشـاورزان و دامـداران نیـز در این امر 
مشـارکت داشـته اند.رییس گروه مبارزه با آفات عمومی سـازمان 
حفـظ نباتـات درباره شـهرهایی که در سـال گذشـته درگیـر آفات 

ملـخ بوده  و امسـال نیـز با آن مواجه هسـتند، گفت: اسـتان های 
سیسـتان و بلوچسـتان، هرمـزگان، جنوب کرمان، شـمال کرمان، 
خراسـان جنوبی، فارس، بوشـهر، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان 
و ایـام جـزو اسـتان های آلـوده بـه این آفـات بوده اند کـه مبارزه 
در آنهـا صـورت گرفتـه اسـت؛ امـا امـکان دارد با قوی بـودن موج 
دوم و سـوم، ایـن آفـت بـه اسـتان های هم جـوار نیز سـرایت کند

حمله دوباره ملخ ها به مزارع جنوب کرمان
مدیـر کل سـتاد بحـران اسـتانداری کرمـان گفت: مـزارع جنوب 
کرمـان بـار دیگـر مـورد هجـوم ملـخ قـرار گرفتـه اسـت.مجید 
سـعیدی خبـر داد: ورود مجـدد آفـت ملـخ در مـزارع جنـوب 

کرمـان در شهرسـتان قلعـه گنـج گـزارش شـده است.سـعیدی 
افـزود: بـا توجـه بـه شـرایط اقلیمی منطقـه جنوب و ریشـه کن 
نشـدن کامـل آفت، مجـددا این آفـت به مزارع قلعـه گنج حمله 
کرده اسـت.مدیر کل سـتاد بحران اسـتانداری کرمان اضافه کرد: 

اکنـون در سـطحی از مـزارع شهرسـتان قلعـه گنـج و در منطقـه 
رمشـک هجـوم دوبـاه ملخ هـا مشـاهده و رصـد شـده اسـت.با 
توجـه بـه هشـدار های سـازمان خواربـار و کشـاورزی ملل متحد 
)فائـو( مبنـی بـر هجـوم دوبـاره ملخ هـا، زمین گیـر کـردن ایـن 
حشـرات قبـل از ورود بـه اسـتان اعتبـارات زیـادی میخواهد که 
همچنـان درگیـر تامیـن این اعتبارات هسـتیم.در صـورت تامین 
نشـدن اعتبـارات مـورد نیـاز بـرای مبـارزه با ایـن آفت، سـازمان 
حفـظ نباتـات کشـور بایسـتی بـرای ایـن آفـت مبـارزه را آغـاز 
کنـد و مسـئولیت ایـن موضـوع بر اسـاس قانـون سـتاد بحران 
کشـور بـر عهـده ایـن سـازما ن اسـت.اعتبار تخصیـص یافتـه 
بـرای مبـارزه بـا ملـخ طـی سـال گذشـته بیـش از 28 میلیـارد 
ریـال بـوده کـه 20 میلیـارد ریـال مانـده مطالبـات اسـت.این در 
حالیسـت کـه چنـد روز قبـل سـعید برخـوری رییـس سـازمان 
کشـاورزی جنـوب کرمـان در نشسـت سـتاد بحران اسـتانداری 
اعـام کـرد کـه هیچ اعتبـاری برای مبـارزه دوبـاره با ملـخ ها در 
اختیـار نـدارد و در صـورت حملـه دوبـاره ملـخ ها به ایـن منطقه 
کاما دستشـان بسـته اسـت. رییس سـازمان جهاد کشـاورزی 
جنـوب اسـتان کرمـان تصریـح کـرد: ایجـاد ردیـف اعتبـاری و 
موافقتنامـه اختصاصـی بـرای مبـارزه بـا ملـخ صحرایـی، تامین 
و تخصیـص اعتبـارات دولتـی مـورد نیـاز بـه صـورت نقـدی از 
سـرجمع اعتبـارات اسـتان، تجهیـز آمـادگاه ملخ، تامیـن ناوگان 
و  تامیـن  و  لجسـتیکی  و  سمپاشـی  تجهیـزات  و  خودرویـی 
اسـتقرار یـک فرونـد هواپیمـای سـمپاش در آمـادگاه مبـارزه با 
ملـخ از جملـه پیشـنهادات سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب 
کرمـان بـرای برطـرف کـردن مشـکات مبـارزه بـا ملـخ اسـت.

مبارزه 150 هزار هکتاری با ملخ در جنوب کرمان
تولیـدات گیاهـی سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب   معـاون 
کرمـان نیـز گفـت: سـال گذشـته در سـطح 150 هـزار هکتـار از 
اراضـی منطقـه جنـوب کرمـان مبـارزه بـا ملـخ صحرایـی انجام 
شـد.محمدرضا سـاردویی افـزود: اعتبـار تخصیـص یافتـه برای 
مبـارزه بـا ملـخ طـی سـال گذشـته بیـش از 28 میلیـارد ریـال 
بـوده کـه 20 میلیـارد ریـال مانـده مطالبـات اسـت.وی تصریـح 
کـرد: مبـارزه در قالـب اکیپ هـای مختلـف و بـا ماشـین های 
مجهـز بـه سـمپاش های ulv )پشـت وانتـی( و یـک فرونـد 
هواپیمـا انجـام شد.سـاردویی بـا بیـان اینکـه سـال گذشـته در 
طـول مدتـی کـه ملـخ صحرایـی در منطقـه بـود، خسـارت قابل 
توجهـی بـه اراضـی کشـاورزی و محصـوالت زراعی و باغـی وارد 
نشـد، اظهـار داشـت: ایـن مهـم بـا برنامه ریزی هـای صـورت 

گرفتـه و با حمایت اسـتاندار کرمـان، معاونت عمرانی اسـتاندار، 
برنامه ریـزی،  مدیریـت  سـازمان  اسـتان،  بحـران  مدیریـت 
بـا  نیروهـای جهـادی سـپاه پاسـداران، فرمانـداران جنـوب و 

و کارشناسـان  جهـاد کشـاورزی  مدیـران  شـبانه روزی  تـاش 
کشـاورزان  همـکاری  همچنیـن  و  سـازمان  ایـن  پرتـاش 
دلسـوز منطقـه، دهیـاران و شـوراهای روسـتاها محقـق شـد.

ملخ ها خسارت زیادی به جوامع انسانی وارد می کنند
مدیـر حفـظ نباتـات سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمـان 
دوره ای(،  خسـارت های   ( محصـوالت  بـه  خسـارت  گفـت: 

معضـات اجتماعـی ) بـه خطـر انداختـن امنیـت غذایـی ( و 
مشـکات سیاسـی )ضـرورت پاسـخگویی مسـئوالن( از جملـه 
تاثیـرات هجـوم ملخ هـا بـر جوامع انسـانی اسـت.مجید فرخی 

تصریـح کـرد: غیرقابـل دسـترس بـودن مناطـق تولیدمثلی این 
آفت کُش هـا،  بـه  مقاومـت  احتمـال  زیـاد،  تحـرک  حشـرات، 
قـدرت پـروازی بـاال و قابلیـت مهاجـری، همـه چیز خـوار بودن 
ایـن حشـره و تغییـر در رفتـار و رنـگ و فیزیولـوژی ملخ هـا از 
جملـه تفـاوت ملخ هـا بـا سـایر آفـات اسـت.وی بـا بیـان اینکه 
فازهـای خسـارت زای ملخ صحرایی شـامل انفـرادی و مهاجری 
اسـت، گفـت: طـول دوره تخـم ریـزی ملخ هـا 10 تـا 65 روز بوده 
کـه طـول دوره پورگـی به طـور متوسـط 36 روز و مجموع چرخه 
زندگـی ملـخ 2 تـا 6 مـاه اسـت. جنـوب اسـتان کرمان بـا تولید 
سـاالنه چهـار و نیـم میلیـون تـن انـواع محصـوالت کشـاورزی 
نقـش مهمـی در تامیـن احتیاجـات سـفره های ایرانـی دارد کـه 
در صـورت هجـوم ملـخ هـا و نبود مبـارزه موثـر، تاثیـرات منفی 
زیـادی در بخـش کشـاورزی کشـور بـر جـا می گذارد.منطقـه 
جازموریان در جنوب اسـتان کرمان سـال گذشـته دروازه ورودی 
ملخ هـا به پهناورترین اسـتان کشـور بـود که با اقدامـات به موقع 
ولـی با دسـتان خالـی سـازمان جهاد کشـاورزی، این حشـرات 
مضـر زمیـن گیـر شـدند و تجربـه خوبـی در ایـن زمینـه برجـا 
گذاشـت.با وجـود اینکـه خاسـتگاه ملـخ صحرایی شـبه جزیره 
عربسـتان اسـت امـا هجـوم ملـخ صحرایـی از بهمن ماه سـال 
97 در اراضـی کشـاورزی و عرصـه هـای منابـع طبیعـی بنـدر 
نخیلـو اسـتان هرمزگان برای نخسـتین بار دیده شـد و تـا اوایل 
مردادماه سـال 98 در بیش از 9 اسـتان کشـور شـامل سیسـتان 
و بلوچسـتان، هرمـزگان، بوشـهر، کرمـان، خوزسـتان، فـارس، 
کهگیلویه و بویر احمد ، ایام، خراسـان جنوبی و قشـم سـرایت 
کرد.گفته هـا حاکـی از آن اسـت کـه هجـوم ملـخ  صحرایـی بـه 
ایـران در بیـش از پنـج دهـه اخیـر بی سـابقه بـوده به طـوری که 
در سـال 1340 بـا حملـه ملخ هـا در سـطحی بیـش از 2 میلیون 
و 500 هـزار هکتـار مبـارزه شـده بود.آفـت ملـخ صحرایـی 20 
درصـد از خشـکی هـای دنیـا را در سـیطره خـود دارد و می تواند 
بیـش از 200 کیلومتـر در روز پـرواز کنـد کـه در هفته بـه بیش از 
یـک هـزار کیلومتر مـی رسـد و البته رکـورد پنج هـزار کیلومتر را 
نیـز دارد.ایـن ملـخ روزانـه معـادل وزن خـود، خـوراک دارد و هر 
یـک هـزار و 100 ملـخ در یـک روز مـی توانـد معادل یک انسـان 
یعنـی حـدود 2 کیلوگـرم از محصـوالت غذایـی اسـتفاده کند که 
در شـرایط طغیانـی تنـه درختـان از هجـوم آنها مصون نیسـتند.
زاد و ولـد ایـن آفـت نیـز بـه گونـه ای اسـت کـه در طـول سـه 
تـا پنـج  ماهـه، 300 تخـم بـه فاصلـه یـک هفتـه و در هـر دوره 
90 تـا 120 عـدد تخـم در عمـق 10 سـانتیمتری خاک مـی گذارد.

مدیر کل ستاد بحران استانداری کرمان گفت: 
مزارع جنوب کرمان بار دیگر مورد هجوم ملخ قرار 
گرفته است.مجید سعیدی خبر داد: ورود مجدد 

آفت ملخ در مزارع جنوب کرمان در شهرستان 
قلعه گنج گزارش شده است.سعیدی افزود: با 
توجه به شرایط اقلیمی منطقه جنوب و ریشه 

کن نشدن کامل آفت، مجددا این آفت به مزارع 
قلعه گنج حمله کرده است.مدیر کل ستاد بحران 

استانداری کرمان اضافه کرد: اکنون در سطحی 
از مزارع شهرستان قلعه گنج و در منطقه رمشک 

هجوم دوباه ملخ ها مشاهده و رصد شده است.با 
توجه به هشدار های سازمان خواربار و کشاورزی 
ملل متحد )فائو( مبنی بر هجوم دوباره ملخ ها، 

زمین گیر کردن این حشرات قبل از ورود به 
استان اعتبارات زیادی میخواهد که همچنان 
درگیر تامین این اعتبارات هستیم.در صورت 

تامین نشدن اعتبارات مورد نیاز برای مبارزه با 
این آفت، سازمان حفظ نباتات کشور بایستی 

برای این آفت مبارزه را آغاز کند و مسئولیت این 
موضوع بر اساس قانون ستاد بحران کشور بر 

عهده این سازما ن است.

مدیر کل ستاد بحران استانداری کرمان: ورود مجدد آفت ملخ در مزارع جنوب کرمان در شهرستان قلعه گنج گزارش شده است
رییس سازمان کشاورزی: اعتباری برای مبارزه با ملخ ها در اختیار نداریم و دستمان بسته است

ملخ ها به رمشک و قلعه گنج برگشتند

بـر اسـاس اعـام سـازمان فائو جنوب کرمـان در ایـران به عنـوان یکی از کانـون های  دائمـی جهانی 
تولیدمثـل ملخ هـا نام گـذاری شـده  و سـازمان حفـظ نباتـات کشـور هـم از ورود مـوج دوم و سـوم 
حمـات ملـخ هـا به ایـن منطقه خبـر داده اسـت.علی بابعلـی، رییس گروه مبـارزه با آفـات عمومی 
)ملـخ و جونـدگان( سـازمان حفظ نباتات کشـور در گفت وگـو با خبرنـگار ایانا دربـاره ورود موج دوم 
و مـوج سـوم حمات ملـخ به کشـورمان گفت: پیش بینی می شـود حداقـل 900 هزار هکتـار از اراضی 

و باغـات کشـور در معـرض خطر قـرار گیرند.

مدیـر حفظ نباتات سـازمان جهاد کشـاورزی جنوب 
کرمان گفت: خسـارت به محصوالت ) خسـارت های 
دوره ای(، معضـات اجتماعـی ) بـه خطـر انداختن 
امنیـت غذایـی ( و مشـکات سیاسـی )ضـرورت 
پاسـخگویی مسـئوالن( از جملـه تاثیـرات هجـوم 
فرخـی  اسـت.مجید  انسـانی  جوامـع  بـر  ملخ هـا 
تصریـح کـرد: غیرقابـل دسـترس بـودن مناطـق 
تولیدمثلـی ایـن حشـرات، تحـرک زیـاد، احتمـال 
مقاومـت بـه آفت کُش هـا، قـدرت پـروازی بـاال و 
قابلیـت مهاجری، همه چیز خوار بودن این حشـره و 
تغییـر در رفتـار و رنـگ و فیزیولوژی ملخ هـا از جمله 

تفـاوت ملخ هـا بـا سـایر آفات اسـت.

گزارش
خبرنگار/کاغذ  وطن

هر
 م

س:
عک

پیشرفت 70 درصدی اکتشافات 
پهنه معدنی قلعه گنج

3600 متهم در رزمایش ذوالفقار 
جنوب کرمان دستگیر شدند

معــاون امــور معــادن و صنایــع معدنــی ســازمان 
از  کرمــان  جنــوب  تجــارت  و  معــدن  صنعــت، 
در  مقدماتــی  اکتشــافات  درصــدی   70 پیشــرفت 
ــج  ــتان قلعه گن ــی در شهرس ــای معدن ــی از پهنه ه یک

خبــر داد.
ــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از قلعه گنــج، مقبلــی  ب
ــا مســاحت  اظهــار داشــت: پهنــه معدنــی بنه احمــد ب
ــع، واقــع در شهرســتان  یک هــزار و 917 کیلومتــر مرب

قلعه گنــج کمتــر از یــک ســال قبــل بــه شــرکت ملــی 
ــذار  ــیل یابی واگ ــرای پتانس ــران ب ــس ای ــع م صنای

شــد.
معــاون امــور معــادن و صنایــع معدنــی ســازمان 
ــزود:  ــان اف ــوب کرم ــارت جن ــدن و تج ــت، مع صنع
تاکنــون مرحلــه شناســایی بــه صــورت کامــل و 
ــا پیشــرفت 70 درصــدی در  ــز ب ــی نی ــه پی جوی مرحل

ــت. ــام اس ــال انج ح

 ایرنـا - بـه گفتـه فرمانده انتظامی اسـتان کرمان، سـه هزار 
و 600 متهـم کـه جرائـم مختلفـی مرتکـب شـده بودنـد در 

رزمایـش ذوالفقـار جنوب اسـتان دسـتگیر شـدند.
فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمـان روز پنجشـنبه در محـل 
سـتاد فرماندهـی انتظامـی جیرفت با بیان اینکه نخسـتین 
کمیسیون برگزاری عملیات ذوالفقار، مهرماه امسال تشکیل 
شـد افـزود: همچنین چندین جلسـه کارشناسـی در مناطق 
مختلف جنوب اسـتان برگزار و اهداف متعددی برنامه ریزی 
و بـا پشـتیبانی اطاعاتـی دسـتگاه های امنیتـی نسـبت بـه 
شناسـایی مناطق آلـوده اقـدام شد.سـردار عبدالرضا ناظری 
بـا بیـان اینکـه مجرمـان فـراری و مخـان نظـم و امنیـت 
مردم، قبل از آغاز عملیات شناسـایی شـدند اظهار داشـت: با 
همکاری خوب دسـتگاه قضایی در صدور احکام و دسـتورات 
مسـاعد قضایـی، همـه نیروها بـرای انجـام عملیـات آماده 
شدند.سـردار ناظـری ادامـه داد: صبح روز دوشـنبه عملیات 
ذوالفقار با رمز یارسـول هللا با توان عملیاتی مناسـبی در هفت 
شهرسـتان جنوبی اسـتان کرمـان آغاز شـد.وی تصریح کرد: 
عملیـات دسـتگیری مجرمانـی کـه شناسـایی شـده بودند، 
عوامـل راه اندازی اماکن فسـاد و مراکز خریـد و فروش مواد 
مخدر و سـارقان و اشـرار مسـلح با اقدام غافلگیرانه ماموران 
جان برکف ما، بعد از قرائت زیارت عاشـورا آغاز شـد.فرمانده 
انتظامـی اسـتان کرمان بیان کـرد: در این عملیـات، بیش از 
تصور ما سـاح و مهمات از متهمان کشـف شـد، ساح هایی 
کـه بـا آنهـا ارتـکاب جـرم می شـد.وی ادامـه داد: در حـوزه 
برخـورد بـا قاچاقچیـان مواد مخـدر، بیش از سـه تـن انواع 
مـواد مخدر کشـف و تعـداد 85 نفر از قاچاقچیان دسـتگیر 
شـدند. سـردار ناظـری گفـت: در هفـت شهرسـتان جنوبـی 

اسـتان کرمـان 180 مـکان خرده فروشـی مـواد مخـدر مـورد 
پاکسـازی قـرار گرفت و همچنیـن 272 منطقه روسـتایی و 
460 محله شـهری پاکسـازی شـد.فرمانده انتظامی اسـتان 
کرمـان بـا بیان اینکه یکهـزار و 120 متهم فـراری در این طرح 
دسـتگیر شـدند افـزود: 29 نفـر از قاتـان فراری کـه با دالیل 
واهـی خود اقدام به قتل مسـلحانه کرده بودند نیز دسـتگیر 
شـدند.وی اظهار داشـت: 21 نفر از سارقان مسلح و 30 سارق 
زورگیـر و بـه عنفی که امنیت منطقه را خدشـه دار کرده بودند 
مـورد ضربـه قـرار گرفتـه و دسـتگیر شدند.سـردار ناظـری 
عنـوان کـرد: 650 مـورد کشـفیات امـوال سـرقتی ماحصـل 
ایـن رزمایـش بـود و در برخـورد بـا قاچاقچیان سـوخت نیز 
قریـب بـه 400 هـزار لیتـر سـوخت کـه بـه شـکل ماهرانه ای 
بـا بارنامه هـای جعلـی از مبـادی رسـمی سـوختگیری کرده 

بودند توقیف شـدند.
وی بـا بیـان اینکـه تعـداد زیـادی از کارگاه هـای سـاخت 
مشـروبات الکلـی مـورد ضربـه پلیـس قـرار گرفـت اظهـار 
داشـت: 133 نفـر در حـوزه قاچـاق کاال و سـوخت دسـتگیر 
شـدند و تعـداد زیـادی از مجرمـان فـراری ایـن بخـش نیز 

دسـتگیر شـدند.
فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمـان تصریح کرد: پلیـس راهور 
نیـز در حـوزه ترافیـک، بیـش از یـازده هـزار اِعمـال قانـون و 
توقیـف یکهـزار و 300 خـودرو و موتورسـیکلت متخلـف را در 

کارنامـه خـود به ثبت رسـاند.
رزمایـش ذوالفقـار بـا حضـور تیم هـای تخصصـی پلیس و 
یگان هـای مختلـف نیـروی انتظامـی صبح دوشـنبه چهارم 
آذرمـاه در جنـوب اسـتان کرمان آغـاز و تا امروز )پنجشـنبه( 

ادامه داشـت.

اداره كل ثبت اسناد واماك استان كرمان
اداره ثبت اسنادواماك حوزه ثبت ملك گلباف

اراضـي  ثبتـي  وضعيـت  تكليـف  تعييـن  قانـون  موضـوع  هيـات 
رسـمي سـند  فاقـد  وسـاختمانهاي 

اگهـي موضـوع ماده3قانـون وماده13آئيـن نامـه قانون تعيين تكليـف وضعيت ثبتي 
واراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي

برابـر رای شـماره 139860319062000004 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک گلبـاف تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی  خانـم مریم شـورآبادی 
تکابـی فرزنـد عبدالـه بشـماره شناسـنامه 50صـادره از گلبـاف در یـک بـاب خانـه به 
مسـاحت 743/45 مترمربـع پـاک 4 فرعـی از 1560-اصلـی خریـداری از مالـک 
رسـمی خانـم سـکینه کاشـی گوکـی محرز گریـده اسـت. لذا بـه منظور اطـاع عموم 
مراتـب در دونوبـت بـه فاصله 15روزآگهي مي شـود در صورتي كه اشـخاص نسـبت به 
صدورسـند مالكيت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
اگهـي بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ايـن اداره تسـليم و پـس از اخذ رسـيد، 
ظـرف مـدت يكمـاه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضايي 
تقديـم نماينـد. بديهي اسـت در صـورت انقضاي مدت مذكـور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقررات سـند مالكيـت صادر خواهد شـد. م/الـف1235
تاريخ انتشار نوبت اول:98/9/9- تاريخ انتشار نوبت دوم:98/9/24

محمد مقصودی رئيس اداره ثبت اسناد واماك

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک زرند

اراضـی و  ثبتـی  هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
فاقـد سـند رسـمی سـاختمان هـای 

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی و 
اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 139860319008001435 
هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبـت ملک زرنـد تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی خانـم مریـم نخعـی زرنـدی فرزنـد حمید بشـماره شناسـنامه 
3080202643 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه به مسـاحت 220 مترمربع پاک 16 
فرعـی از 7631 اصلـی واقـع در زرنـد خیابان پرسـتار خریداری از مالک رسـمی خانم 
جمیلـه عمرانـی محرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطاع عموم مراتـب در دو نوبت به 
فاصله 15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهـی به مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مـدت یک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد. م/ الف 168
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه 98/9/9- تاریخ انتشار نوبت دوم:شنبه 98/9/23

حسین توحیدی نیا- رییس ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

اداره كل ثبت اسناد واماك استان كرمان
اداره ثبت اسنادواماك حوزه ثبت ملك سیرجان

اراضـي  ثبتـي  وضعيـت  تكليـف  تعييـن  قانـون  موضـوع  هيـات 
ماده3قانـون  موضـوع  رسـمي-اگهي  سـند  فاقـد  وسـاختمانهاي 
وماده13آئيـن نامـه قانـون تعيين تكليف وضعيـت ثبتي واراضي وسـاختمانهاي فاقد 
سـند رسـمي-برابر رای شـماره 139860319012001327هیـات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی 
آقـای محمـد فریدونـی نیا فرزند بازعلی بشـماره شناسـنامه 8 صادره از سـیرجان در 
ششـدانگ یـک باب خانه بـه مسـاحت 1298/40 مترمربـع پـاک 3217اصلی واقع 
در بخـش 37 کرمـان بـه آدرس سـیرجان کاظم آبـاد خریداری از مالک رسـمی آقای 
کریـم زنـدی محـرز گریـده اسـت. لـذا به منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دونوبت به 
فاصلـه 15روزآگهـي مي شـود در صورتـي كه اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالكيت 
متقاضـي اعتراضي داشـته باشـند مي توانند از تاريخ انتشـار اولين اگهـي به مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ايـن اداره تسـليم و پس از اخذ رسـيد، ظرف مـدت يك ماه 
از تاريـخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجـع قضايي تقديم نمايند. بديهي 
اسـت در صـورت انقضـاي مـدت مذكـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالكيـت صـادر خواهـد شـد. م/الف592
تاريخ انتشار نوبت اول:98/09/09-تاريخ انتشار نوبت دوم:98/09/24

محمد آرمان پور-رئیس ثبت اسناد و اماک 

اداره كل ثبت اسناد واماك استان كرمان
اداره ثبت اسنادواماك حوزه ثبت ملك گلباف

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي 
فاقد سـند رسـمي-اگهي موضوع ماده3قانون وماده13آئين نامه قانون 

تعيين تكليف وضعيت ثبتي واراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسمي
برابـر رای شـماره 139860319062000538 مـورخ 98/8/28هیـات اول موضـوع قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملک گلبـاف تصرفات مالکانه بامعـارض متقاضی  آقـای علی توکلی 
فرزنـد ابراهیـم بشـماره شناسـنامه 77صادره از گلبـاف در یک باب خانه مشـتمل بر باغ 
بـه مسـاحت 1526مترمربـع پاک یک فرعـی از 2483-اصلی مفروز و مجزی شـده از 
پـاک 2483-اصلـی واقـع در گلباف خیابان جمهـوری انتهای کوچـه اتحادیه خریداری 
از مالـک رسـمی فاطمـه شـاکری گوکی  محـرز گریده اسـت. لذا به منظـور اطاع عموم 
مراتـب در دونوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـي مي شـود در صورتـي كه اشـخاص نسـبت به 
صدورسـند مالكيـت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي تواننـد از تاريخ انتشـار اولين 
اگهـي بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ايـن اداره تسـليم و پـس از اخـذ رسـيد، 
ظـرف مـدت يـك مـاه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضايي 
تقديـم نماينـد. بديهي اسـت در صورت انقضاي مدت مذكور و عـدم وصول اعتراض طبق 

مقـررات سـند مالكيت صـادر خواهد شـد. م/الف1242
تاريخ انتشار نوبت اول:98/9/9- تاريخ انتشار نوبت دوم:98/9/24

محمد مقصودی رئيس اداره ثبت اسناد واماك گلباف

اداره كل ثبت اسناد واماك استان كرمان
اداره ثبت اسنادواماك حوزه ثبت ملك سیرجان

اراضـي  ثبتـي  وضعيـت  تكليـف  تعييـن  قانـون  موضـوع  هيـات 
رسـمي سـند  فاقـد  وسـاختمانهاي 

اگهـي موضـوع ماده3قانـون وماده13آئيـن نامـه قانـون تعييـن تكليـف وضعيت ثبتي 
واراضـي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي

برابـر رای شـماره 139860319012001319 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضـی آقای محمـد فریدونی نیا 
فرزنـد بازعلـی بشـماره شناسـنامه 8صادره از سـیرجان در ششـدانگ یک بـاب خانه به 
مسـاحت 686/94 مترمربـع پـاک 3217 اصلـی واقـع در بخـش 37کرمان بـه آدرس 
سـیرجان روسـتای کاظم ابـاد خریداری از مالک رسـمی آقای کریم زنـدی محرز گریده 
اسـت. لـذا بـه منظور اطـاع عموم مراتـب در دونوبت به فاصلـه 15روزآگهي مي شـود در 
صورتي كه اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي 
تواننـد از تاريـخ انتشـار اوليـن اگهي به مدت دو مـاه اعتراض خود را به اين اداره تسـليم 
و پـس از اخـذ رسـيد، ظرف مـدت يك مـاه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضايـي تقديم نمايند. بديهي اسـت در صورت انقضاي مـدت مذكور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالكيت صـادر خواهد شـد. م/الف591
تاريخ انتشار نوبت اول:98/09/09- تاريخ انتشار نوبت دوم:98/9/24

محمد آرمان پور-رئیس ثبت اسناد و اماک 

اداره كل ثبت اسناد واماك استان كرمان
اداره ثبت اسنادواماك حوزه ثبت ملك سیرجان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي 
فاقد سـند رسـمي-اگهي موضوع ماده3قانون وماده13آئين نامه قانون 

تعيين تكليف وضعيت ثبتي واراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسمي
برابـر رای شـماره 139860319012001174هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه بامعارض متقاضـی آقای محمد بلـوردی فرزند 
زادعلـی بشـماره شناسـنامه 15صادره از سـیرجان در ششـدانگ یک قطعـه باغ محصور 
بـه مسـاحت 2390/23 مترمربـع پـاک 404اصلی واقـع در بخش 39کرمـان به ادرس 
سـیرجان کشـکوئیه خیابان بوستان یک بعد از باغ شـجاع پور خریداری از مالک رسمی 
آقـای زادعلـی بلـوردی  محرز گریده اسـت. لذا به منظـور اطاع عموم مراتـب در دونوبت 
بـه فاصلـه 15روزآگهـي مي شـود در صورتي كه اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي توانند از تاريخ انتشـار اولين اگهي به مدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ايـن اداره تسـليم و پس از اخذ رسـيد، ظرف مدت يك مـاه از تاريخ 
تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضايـي تقديم نمايند. بديهي اسـت در 
صـورت انقضـاي مدت مذكـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالكيت صادر 

خواهد شـد. م/الف584
تاريخ انتشار نوبت اول:98/09/09-تاريخ انتشار نوبت دوم:98/09/24

محمد آرمان پور-رئیس ثبت اسناد و اماک 

بیش از 3 تن مواد مخدر در عملیات 
پاکسازی جنوب استان کشف شد

تسـنیم- فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمـان با اشـاره به 
اینکـه بیـش از 3 تـن انـواع مـواد مخـدر در عملیـات 
پاکسـازی جنـوب اسـتان کرمـان کشـف شـد گفـت: 
در ایـن طـرح 58 قاچاقچـی دسـتگیر و 180 منـزل در 
272 منطقـه روسـتایی و بیـش از 400 منطقـه شـهری 

شـد. پاک سـازی 
سـردار عبدالرضـا ناظـری امـروز در بیـان دسـتاوردهای 
و  عملیاتـی  رزمایـش  طـرح  پاکسـازی  عملیـات 
مـردم داری در جیرفـت اظهـار داشـت: از بـدو انقـاب 
اسـامی پیـروزی سـربازان مـا رقـم خـورده اسـت و 

دارد. ادامـه  همچنـان 
وی بـا بیـان اینکـه تفکـر بسـیجی در تمامـی اقشـار 
جامعـه ایـران اسـامی یـک تفکر بی نظیـر در دنیـا بود 
و هیـچ وارداتـی نداشـت چرا کـه برگرفته از فرمایشـات 

امـام راحـل بوده اسـت گفت: امروز شـاهد هسـتیم که 
بسـیجیان با حضورشـان در همـه جبهه ها جـان خود را 

در راه اهـداف و ارزش هـای نظـام فـدا می کننـد.
فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمـان خاطرنشـان کـرد: در 
اغتشاشـات اخیر که در کشـور رخ داد اشرار و ارازل فکر 
می کردنـد، می تواننـد نیات پلیـد خـود را عملیاتی کنند 
امـا غافـل از این نکتـه مهم بودند که نیروهای کشـور ما 

بیـدار، هوشـیار و متخصـص در این مواقع ها هسـتند.
وی بـا اشـاره به اینکه فرمایشـات رهبـری در روز بعد از 
اعام این فتنه اثرگذاری خود را در روشـن شـدن مردم 
و جـدا کردن مردم از اغتشاشـگران بسـیار تاثیر گذار بود 
افـزود: رهبـری بـا فرمایشـات خـود تکلیـف را بـر همه 
مشـخص کردنـد و هـر کسـی تکلیـف خـود را دریافت 

کرد.
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چه کسانی کمک معیشتی دریافت می کنند؟
اما و اگرهای پرداخت کمک معیشتی زیاد است. برای آنهایی که دریافت نمی کنند چه راهکاری وجود دارد؟

بـا گذشـت بیـش از یـک هفتـه از افزایـش و اصـاح نـرخ بنزیـن 
و طبـق تصمیـم مسـئوالن کان کشـوری قـرار اسـت مابـه التفاوت 
حاصـل از ایـن افزایـش نرخ در قالب طرح معیشـتی به بخشـی از 
اقشـار جامعـه پرداخت شـود. مطابق اعـام دولت بـرای خانوارهای 
تک نفـره 55 هـزار تومـان، دو نفـره 103 هزار تومان، سـه نفـره 138 
هزار تومان، چهارنفره 172 هزار تومان و پنج نفره و بیشـتر 205 هزار 

تومـان واریز می شـود.
در  اگرهایـی  و  امـا  دولـت،  معیشـتی  اول کمـک  دور  اتمـام  بـا 
خصـوص نحـوه واریـز و گزینـش افـراد مشـمول این طـرح مطرح 
شـده اسـت و سـواالت بسـیاری در اذهـان مـردم نقـش بسـته که 
نیازمند پاسـخگویی مسئوالن است. در حالی اسـتاندار کرمان اعام 
کـرده کـه حـدود 80 درصد جمعیـت کرمان مشـمول دریافت کمک 
معیشـتی دولـت هسـتند، بررسـی هـای میدانـی خبرنـگاران مهر 
در اسـتان بیانگـر مبهـم بـودن ایـن آمار بـرای مـردم اسـت. در این 
خصـوص بـا معـاون آمار و اطاعـات در سـازمان مدیریـت و برنامه 

ریـزی اسـتان کرمان بـه گفتگـو پرداختیم.
امکان اعتراض برای جاماندگان کمک معیشتی دولت فراهم 

است
مهـرداد محمـدی سـلیمانی در این خصـوص به مهر گفـت: افرادی 
کـه مشـمول سـبد حمایتـی نشـده اند و خـود را واجـد شـرایط می 
داننـد مـی توانـد بـا ارسـال کـد ملـی سرپرسـت خانـوار به سـامانه 
#6369* نسـبت بـه این مسـاله اعتراض کننـد. کد ملی حتما باید 
از شـماره همراه سرپرسـت خانوار ارسـال شـود و ظرف کمتر از یک 

مـاه بررسـی در ایـن خصـوص انجـام و نتیجه اعام می شـود.
وی بـا اشـاره بـه واریز کمک معیشـتی طی سـه مرحله به حسـاب 
سرپرسـتان خانـواری کـه قبـا یارانـه دریافـت مـی کردنـد، گفـت: 

حـدود 60 میلیـون در کل کشـور ایـن یارانـه را دریافـت کـرده اند.
محمـدی سـلیمانی عنـوان کـرد: بحـث کمـک معیشـتی بـا یارانـه 
جداسـت امـا این مبلـغ به همان حسـاب یارانه پرداخت می شـود. 
بـر ایـن اسـاس افـرادی کـه قبـا یارانـه دریافـت مـی کردنـد یارانه 

معیشـتی را هـم دریافـت مـی کنند.
معـاون آمـار و اطاعـات در سـازمان مدیریت و برنامه ریزی اسـتان 
کرمـان بـا اشـاره بـه قطـع یارانـه برخـی افـراد از سـال 98 بـه علت 
تمکـن مالـی، افـزود: امـکان اعتـراض بـرای دریافـت مجـدد یارانه 
وجـود دارد. یارانـه معیشـتی مشـمول افرادی کـه یارانه آنهـا قطع و 
جواب اعتراضشـان هم رد شـده باشـد؛ واریز نمی شـود. اما افرادی 
کـه یارانـه آنهـا بعـد از اعتـراض برقـرار شـده امـا کمک معیشـتی را 
دریافـت نکـرده انـد مـی تواننـد بـا کـد دسـتوری #6369* مجدد 

اعتـراض کننـد تا بررسـی هـای الزم انجام شـود.
محمدی سـلیمانی عنوان کرد: برخی خانوارها در سـال 93 که برای 
یارانـه هـا ثبـت نام مـی کردند بنـا به دالیـل مختلف موفـق به ثبت 
نـام نشـدند و از قلـم افتادنـد. این افـراد در واقع حذف نشـده اند یا 
افـرادی نبـوده انـد که انصراف داده اند و به عنـوان از قلم افتادگان در 
بحـث یارانـه از آنهـا یاد می شـود که می توانند از کد دسـتوری گفته 

شـده استفاده و بسته معیشـتی را دریافت کنند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه افـرادی کـه یارانه آنهـا به دلیـل تمکن مالی 
حـذف شـده اسـت مجـددا مـی توانند اعتـراض کننـد، افـزود: این 
افـراد بـرای اعتراض در خصـوص یارانه ها باید بـه مراکز پلیس 10+ 
مراجعـه و شکایتشـان را ثبـت کنند در این مرحله یک کد به شـماره 
 10 .ir همراه سرپرسـت خانوار ارسـال می شـود و وارد سـایتی به نام
yarane می شـوند و در آنجا شـکایت خودشـان را ثبت می کنند و 

نتیجه آن به سرپرسـت خانوار ارسـال می شـود.
محمدی سـلیمانی با اشـاره به اینکـه فرصت اعتراض بـرای افرادی 
کـه بـه هر دلیل بسـته معیشـتی را دریافت نکرده اند فراهم اسـت، 
گفـت: دولـت از شـهریور سـال 98 افـرادی را بـه علـت تمکن مالی 

حـذف کـرد؛ علیرغـم اینکـه بـر اسـاس قانـون، دولت می توانسـت 
ایـن کار را از سـال 93 انجـام دهـد. افرادی که بـه علت تمکن مالی 
حذف شـدند شـرایط مختلفی داشـتند؛ دارایی آنها از جمله حساب 
هـای بانکـی و وضعیت مالکیت مسـکن، خـودرو و... مورد بررسـی 

قـرار گرفـت و یارانه دو دهک شناسـایی شـده حذف شـد.
وی گفـت: ممکـن اسـت در خصـوص برخـی از ایـن افـراد اشـتباه 
شـده باشـد و بـه همین دلیـل فرصت بـرای اعتراض فراهم اسـت. 
افـراد بایـد یکسـری مـدارک ارائه کنند که ثابت کننـده خاف چیزی 
باشـد کـه دولت اعام کرده اسـت. بنابرایـن یارانه افـراد معترض در 
صورتـی کـه تمکـن مالی نداشـته و وضعیت معیشـتی آنهـا به گونه 
ای باشـد کـه نیـاز به یارانه ها داشـته باشـند؛ قطعا وصل می شـود. 
یارانـه بسـیاری از افـرادی کـه اعتـراض کرده اند وصل شـده اسـت؛ 
این نکته را در نظر داشـته باشـید که یارانه را از همان زمانی که قطع 

شـده بود دریافت مـی کنند.
وی گفـت: افـراد تحـت پوشـش نهادهـای حمایتـی یارانـه و یارانـه 
کمـک معیشـتی را قطعـا دریافـت مـی کننـد و بـرای این گـروه ها 

مشـکل خاصـی وجود نـدارد.
آزمون وسع خانوار بدون دسترسی به اطاعات کامل مالی حتما با 

خطاهایی مواجه است
ایـن در حالیسـت کـه وزیـر کار در حاشـیه مراسـم اختتامیـه هفته 
جهانـی کارآفرینـی، در جمـع خبرنـگاران دربـاره ابهامات و سـواالت 
مـردم در خصـوص موضوع حمایت معیشـتی دولت اظهار داشـت: 
بـر اسـاس تصمیمات گرفته شـده در سـتاد اقتصـادی دولت، طبقه 
متوسـط و پاییـن جامعـه کـه حـدود 18 میلیـون خانـوار قریـب به 
60 میلیـون نفـر را شـامل مـی شـوند، در صورتی که در شـبکه توزیع 
دریافـت یارانـه قرار داشـته باشـند، از این حمایت برخـوردار خواهند 
شـد کـه بـر ایـن اسـاس، در سـه مرحلـه از 55 هـزار تومان تـا 205 
هـزار تومان، به تناسـب تعـداد افراد خانوار حمایت نقدی معیشـتی 

را دریافـت کـرده اند.
محمـد شـریعتمداری ادامـه داد: قطعا بررسـی آزمون وسـع خانوار 
بـدون دسترسـی به اطاعـات کامل مالی حتما بـا خطاهایی مواجه 

اسـت؛ بـه همیـن دلیـل شـرایطی را فراهـم کردیـم تـا سرپرسـتان 
خانـوار بتواننـد بـا شـماره گیـری #6369* تقاضـای خـود را بـرای 

حمایت معیشـتی اعـام کنند.
وی ادامـه داد: پـس از ثبـت کـد دسـتوری و دریافـت کـد رهگیری، 
بایـد ایـن افـراد تقاضای خود را در سـامانه حمایت ثبـت کنند که بر 

این اسـاس، متقاضیـان در تقاضای خود اجازه می دهند با بررسـی 
بیشـتر وضعیـت مالی که یکـی از آنها دسترسـی به حسـاب بانکی 
اسـت، مورد بررسـی قـرار گیرنـد؛ در چنین حالتی بـه محض اینکه 
محرز شـد سرپرسـت خانوار، متقاضی اسـتحقاق دریافت حمایتی 
معیشـتی دولـت را دارد، بـا کمـال احتـرام در نوبـت بعـد مشـمول 

حمایت معیشـتی خواهد شـد.
وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی بـا بیـان اینکـه معیارهـای هفت 
گانه برای بررسـی وضعیت وسـع خانوار در نظر گرفته شـده اسـت، 
ادامـه داد: ملـک در تهـران بـه ارزش بیـش از یـک میلیـارد و 200 
میلیـون تومـان، ملک در شهرسـتان بـه ارزش بیـش از 900 میلیون 
تومان، سـه سـفر خارجی غیـر از سـفرهای زیارتی، خـودروی باالی 
250 میلیون تومان و همچنین وضعیت اشـتغال رسـمی سرپرست 
خانـوار، در آزمـون وسـع، بـه عنـوان برخـی از معیارهـای شناسـایی 
خانـوار بـرای بهـره منـدی از حمایـت معیشـتی دولـت بـه شـمار 

می رونـد.
بسته حمایتی به 75 تا 80 درصد مردم استان کرمان 

پرداخت می شود
در پـی تمـاس هـای متعـدد بـا دفتـر خبرگـزاری مهر در اسـتان 
کرمـان بسـیاری از کارگـران و حتـی خدمـه ادارات هـم یارانـه 
معیشـتی را دریافـت نکـرده انـد. این در حالیسـت که اسـتاندار 
کرمـان اعـام کـرده یارانـه معیشـتی دولت بـه 75 تـا 80 درصد 
خانوارهـای اسـتان کرمان تعلق یافته اسـت. محمدجـواد فدایی 
گفـت:  دولـت سـاالنه هشـت هـزار و 200 میلیـارد تومـان یارانـه 
بنزیـن در اسـتان کرمـان پرداخـت می کـرده اسـت که یـک هزار 
و 350 میلیـارد تومـان آن را کاهـش داده و بـه صـورت بسـته 
حمایتـی بـه 75 تـا 80 درصد مـردم اسـتان )770 هـزار خانوار( 
پرداخـت می کنـد بنابرایـن یـک جابجایـی در یارانه هـا اسـت و 
سـاالنه دولـت در اسـتان کرمـان 6 هـزار و 800 میلیـارد تومـان 

یارانـه بـه مـردم پرداخـت می کند.
رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی اسـتان کرمـان هم چندی 
پیـش در گفتگـوی ویـژه خبـری اعـام کـرد کـه بیـش از 70 درصد 
مـردم اسـتان کرمان مشـمول دریافت یارانه معیشـتی می شـوند. 
به گفته مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی اسـتان کرمان 620 هزار 

نفـر در کرمـان کمک معیشـتی دولـت را دریافت کـرده اند.
بـه نظـر مـی رسـد بـا توجه بـه برخـی تناقضـات مسـئوالن بایـد با 
ارائـه آمـار دقیـق و شـفاف سـازی در خصـوص نحوه انتخـاب افراد 
مشـمول ایـن طـرح، ابعـاد اجرایـی شـدن آن را برای مردم روشـن 
کننـد و مشـخص شـود کـه حـد تمکن مالـی در نظـر گرفته شـده 

چـه میزان اسـت.

گزارش
مهر
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سامانه سپند؛ تنها مرجع شناسایی 

سهمیه سوخت سرویس های مدارس

ــه  ــدازی ســامانه ســپند ب ــی اســتاندار کرمــان از راه ان معــاون هماهنگــی امــور عمران
ــدارس و  ــه ســرویس های م ــا مرجــع شناســایی و تخصیــص ســوخت ب ــوان تنه عن

ــر داد. ــط خب دیگــر حــوزه هــای کاری مرتب
ــش  ــتاد پای ــت س ــوی در نشس ــیدمصطفی آیت اللهی موس ــا ، س ــزارش  ایرن ــه گ ب
ســامانه های حمــل و نقــل شــهری بــه منظــور بررســی نامه هــای ارســالی از 
فرمانداری هــا و درخواســت های ســازمان ها جهــت ســاماندهی ســوخت بــا اشــاره بــه 
راه انــدازی ســامانه “ســپند” جهــت کنتــرل و پایش ســرویس های مــدارس عنــوان کرد: 
ــگاه اســت. ــن پای ــه ســرویس ها ای ــا مرجــع شناســایی و تخصیــص ســوخت ب تنه

وی همچنیــن بــا توجــه بــه نامه هــای ارســالی بــر پیگیــری شــرکت نفــت جهــت حــل 
مشــکل قضایــی  و بازگشــایی چهــار جایــگاه  CNG تعطیــل شــده تاکیــد کــرد.

معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار کرمــان، پیگیــری دریافــت تجهیــزات بــرای 
دوگانــه ســوز کــردن ســرویس های مــدارس را ضــروری دانســت و ادامــه داد: ســوخت 

گلخانه هــا بــا ثبت نــام در ســامانه و تاییــد جهــاد کشــاورزی تأمیــن می شــود.
ــوخت  ــتاد س ــات س ــالی از جلس ــای ارس ــرد: نامه ه ــح ک ــوی تصری ــی موس آیت الله
ــه  ــده و ب ــه ش ــورت جلس ــده ص ــش ش ــا پای ــط فرمانداری ه ــه توس ــتان ها ک شهرس

ــود. ــل می ش ــران منتق ته
وی بــا اشــاره بــر ازدحــام شــعبه شــهید صدوقــی جهــت حــذف رمــز کارت از مدیــران 
ــکل  ــل مش ــا ح ــخگو را ت ــراد پاس ــداد اف ــاعت کاری و تع ــت س ــرکت خواس ــن ش ای

ــد. افزایــش دهن
ــه ســرویس هــای  ــن موجــب شــده ک ــزارش اصــاح قیمــت بنزی ــن گ براســاس ای
ــه  ــی ب ــرویس ده ــرای س ــتان ب ــن اس ــهرهای ای ــر ش ــان و دیگ ــهر کرم ــدارس ش م

ــا مشــکل مواجــه شــوند ــا ب ــواده ه ــرورش و خان ــوزش و پ آم
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مسئوالن روند سنجش مشمولیت دریافت کمک 
معیشتی را  شفاف سازی کنند

امـا خبرنـگار مهر به بررسـی میدانـی وضعیت اجـرای این طرح 
در اسـتان کرمـان پرداخـت؛ زهـرا یکـی از شـهروندان کرمانـی 
اسـت کـه در ایـن خصـوص بـه مهـر گفـت: هـر مـاه یارانـه را 
دریافـت مـی کنم اما بسـته حمایتـی را هنـوز دریافـت نکرده 
ام البتـه در میـان آشـنایان کسـانی بودند کـه دریافت کـرده اند.
محمـد هـم بیـان کـرد: خانـوار سـه نفـره هسـتیم کـه کمـک 
معیشـتی را دریافـت نکـرده ایـم و کدملـی را هـم بـه سـامانه 
#6369* ارسـال کـردم امـا تاکنون جوابـی دریافت نکـرده ام.

محمـود خـود را یـک کارمند سـاده معرفی کرد و بـه مهر گفت: 
یارانه معیشـتی به حسـاب مـن واریز نشـده اسـت از اطرافیان 
هـم که سـوال کـردم اکثـرا گفتند که به حسـاب آنها هـم واریز 
نشـده اسـت شـاید پولدارها را با ما اشـتباه گرفته انـد. اکبر هم 
کارمند بازنشسـته دانشـگاه اسـت و همسـرش هم بازنشسـته 
آموزش و پرورش اما مشـمول دریافت یارانه معیشـتی نشـده 
انـد، او گفـت: مـدت هاسـت کـه یارانـه مـا را بـه دلیـل تمکن 
مالـی قطع کـرده اند؛ در حالی که من و همسـرم دو بازنشسـته 
هسـتیم و از زندگـی معمولـی برخورداریـم. در ایـن خصـوص 
بارهـا اعتـراض کردیـم امـا در نهایـت اعتـراض مـا بـه جایـی 
نرسـید و بـه همین دلیـل ترجیح مـی دهم دیگر حتـی دنبال 
اعتـراض بـرای یارانه معیشـتی هم نروم چـون گمان نمی کنم 

نتیجـه ای متفاوت از گذشـته عایدم شـود.

مراد دینا- شهردار عنبرآباد

تجدید آگهی مناقصه 
شـهرداری عنبرآباد در نظر دارد به اسـتناد مجوز شـماره 106 مورخ 98/7/29 نسـبت به اجرای 

پـروژه تهیـه – بارگیـری- حمل و پخش شـن مخلـوط در معابر و پیـاده رو های شـهر عنبرآباد از 
محـل اعتبـارات داخلـی شـهرداری از طریق مناقصـه عمومی به پیمانـکاران و شـرکت های واجد 
شـرایط واگـذار نمایـد، لذا از شـرکت کنندگان واجد الشـرایط کـه دارای رتبه و صاحیت از سـازمان 
مدیریـت و برنامـه ریزی بوده دعوت بعمل مـی آید از مورخه 98/9/2جهت خرید اسـناد مناقصه 

بـه واحـد امور قراردادهای شـهرداری مراجعه و اسـناد مناقصـه را دریافت نمایند. 

شرایط شرکت در مناقصه 
1-ارائـه ضمانـت نامـه بانکـی بـه مبلـغ یکصد و هشـتاد میلیـون ریـال و یا واریـز نقدی به حسـاب 

سـپرده  2100003605008 نـزد بانـک ملـی بنـام شـهرداری عنبرآبـاد بابت شـرکت در مناقصه 
2-هزینه درج آگهی در دو نوبت و هزینه کارشناسی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

3-آخرین مهلت دریافت اسناد تا پایان وقت اداری 98/9/7 می باشد. 
4-آخریـن مهلـت تحویل پاکات پیشـنهادی پایان وقـت اداری 98/9/19 به حراسـت شـهرداری می 

شد  با
5-مبلغ سـپرده برنده نفرات اول تا سـوم از انجام تشـریفات قانونی و انعقاد قرارداد مسـترد نخواهد 
شـد. و در صورت انصراف هر یک از شـرکت کنندگان سـپرده آنان به ترتیب و به اسـتناد ماده 8 آیین 

نامه مالی شـهرداری ها ضبـط می گردد.
6-به پیشنهادات مخدوش و خط خورده و ناخوانا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

7-سایر جزئیات و اطاعات الزم در اسناد مناقصه قید شده است. 
8-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

9-جلسـه کمیسـیون معامـات جهت بازگشـایی پـاکات در تاریخ 89/9/2 سـاعت 12صبـح در محل 
دفتر شـهردار می باشـد.//

10-مبلغ پایه به ازای هر تن شن 80/000 ریال می باشد. 

)نوبت دوم(

مبارزه جدی با فساد در دستور کار است

مهـر _ رئیـس کل دادگسـتری کرمـان گفت: دسـتگاه قضایی بـه صورت جدی 
مبارزه با فسـاد را در دسـتور کار دارد.

بـه گـزارش خبرنـگار مهـر یدللـه موحـد پنجشـنبه شـب در جمع مـردم کرمان 
واقع در مسـجد امام حسـین )ع( در راسـتای برگزاری طرح »هر مسـجد یک 
حقوقـدان« گفـت: دلیـل انتخـاب ایـن مسـجد بـه ایـن دلیل اسـت کـه برای 
اولیـن بـار ایـن طـرح در مسـجد امام حسـین )ع( خیابـان مهدیه برگزار شـد.

وی افـزود: ریاسـت قـوه قضائیـه روی سـه شـاخصه مردمـی، انقابـی و ضـد 
فسـاد بـودن ایـن قـوه تأکیـد دارد. لـذا تأکیـد دارنـد کـه قـوه قضائیـه بایـد با 
مـردم ارتبـاط داشـته باشـد و بهتریـن پایـگاه در ایـن زمینه مسـجد اسـت لذا 

ایـن امـر مـی توانـد یـک پـل ارتباطی خـوب میـان مردم ومسـئوالن باشـد.
موحـد بـا تاکیـد بـر لـزوم مبـارزه جدی بـا فسـاد اظهـار داشـت: تنها بـا تفکر 
مردمـی، انقابـی و ضـد فسـاد بـودن بـودن مـی توان بـا فسـاد مبارز کـرد لذا 

بایـد بـه ایـن سـه مولفـه توجه جـدی کرد.
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خداحافظی با 
شغل های تکراری

ادامه یادداشت

دالیل نیاز به مطالعه کارآفرینی:
· کارآفرینی سـازوکاری اسـت که از طریق آن جامعه اطاعات 

فنـی را به محصوالت و خدمـات تبدیل می کند.
· کارآفرینـی سـازوکاری اسـت کـه از طریـق آن ناکارآمدهـای 
زودگـذر و فرا زمانی در اقتصاد کشـف و کاهش داده می شـود 
و در نهایـت نـوآوری کارآفرینـی از نظریه هـای جمعـی بازارها، 
شـرکت ها و سـازمان ها موجـب درک ناقـص ما از چشـم انداز 

می شود. کسـب وکار 
باومول، اقتصاددان آمریکائی معتقد اسـت مطالعه کسب وکار 
بـدون درک کارآفرینی مثل مطالعه شکسـپیر اسـت که در آن 

شـاهزاده دانمارکی از بحث ما مّلت حذف شـده باشـد.
بـرای کارآفرینـی نمی تـوان نقطـه آغـازی تصـور شـد، زیـرا 

خاقیـت و نـوآوری همـزاد بشـر بـوده اسـت.
اگرچـه کارآفرینـی بـه عنوان یک قلمـرو مطالعاتـی در عرصه 
دانشـگاهی را به شـوپیتر نسـبت می دهندریال اما کارآفرینی 

تاریخـی به بلندای اندیشـه بشـر دارد.
جامعـه امـروز در ایـران تشـنه مفاهیـم کارآفرینـی اسـت. 
کارآفرینـان به عنـوان موتور اقتصـادی نقش آفرینی می کنند.

کـه  هسـتند  اقتصـادی  بازیگـران  دوم  الیـه  آنهـا  اغلـب 
فرصت هـای کسـب وکار راشناسـایی می کننـد کـه گاهـی در 
مخالفـت مسـتقیم بـا کسـب وکار بـزرگ موجـود و گاهـی در 
نقـش پشـتیبان شـرکت ها ظاهـر می شـوند، خطرپذیرنـد با 
فعالیت هـای کارآفرینانه به دنبال شناسـایی و کسـب آگاهی 

از بـازار فرصت هـای جدیـد و نـوآور هسـتند.
1. نیـاز جامعـه امـروز، در شـرایط اقتصـادی حـال خاصـی 
تولـد درد فرهنـگ کارآفرینانـه اسـت. روحیـه کارآفرینـی و 
کارآفرین شـو بایـد در جامعه نهادینه شـود. کارآفرینی در همه 
سـطوح باید به یک فرهنگ تبدیل شـود. فرهنـگ کارآفرینی 
در مـدارس و ادارات، ارگان هـا و سـازمان ها نمادین شـود. باید 
کارآفرینـی را به عنـوان یک کارکرد تبدیل کنیم. آن وقت اسـت 
کـه تنها بازرگانان مسـتقل را شـامل نمی شـود، بلکـه در عمل 
همـه کسـانی کـه کارکرد مذکـور را بـه انجام می رسـانند، حتی 

اگـر آنهـا از کارمنئـان یک شـرکت بودند.
2. کارآفرینـی صرفا یـک فعالیت امتیازجویی فردی نیسـت، 

بلکـه عامـل مهمی بـرای کمک به توسـعه اقتصادی اسـت.
در پایـان بـر خـود الزم می بینـم هفتـه جهانی کارآفرینـی را به 
تمـام کارآفرینـان این مرزو بوم تبریک گویم تا باشـد فرهنگ 
کارآفرینـی بـه یـک ارزش تبدیل شـود و فرزندان من و شـما 
در کنـار گفتن شـغل های تکـراری نامـی از کارآفرینـان بزرگ 

ایـران به زبـان آورند.


