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یادداشت سردبیر

با تمام توصیفاتی که در مورد این رسم ایرانی شب یلدا بر همگان 
بگذرد  شما   ذهن  از  پرسش  این  شاید  است،  مبرهن  و  واضح 
که در جهان قرن بیست و یکم که ما در آن زندگی می کنیم، 
برگزاری جشن هایی مانند جشن شب یلدا و یا جشن نوروز، چه 
پیامی برای انسان امروزی می تواند داشته باشد یا نقش و کارکرد 

اجتماعی این جشن ها در زندگی مردم چه می تواند باشد ؟!
واقعیت آنست جهانی که ما امروز درآن زندگی می کنیم چنان 
به خود مشغول داشته و در چنبره کارها گرفتارکرده که  را  ما 
گویی این گرفتاری ها، تارهایی محکم در پیرامونمان تنیده است 
که گسستن آن و رها شدن از این بندها، بسیار سخت و دشوار 
به نظر می آید. هرچند صداهایی شنیده می شود که جهان در 
مسیرعقانیت و خردورزی گام برمی دارد  ولی این مسیر  انسان 
ها را از هم جدا کرده و پیوندهای ارتباطی و عاطفی آنها را کم و 
بیش از هم گسسته است. حتی ادعاهایی که نزدیک شدن مردم 
به همدیگر در شبکه های اجتماعی را مطرح می کرد نیز کم کم 
رنگ می بازد و گذر زمان نشان داده که این شبکه ها، تنهایی 
انسان را تشدید می کند. بر اساس آخرین تحقیقات،  افراد تنها 
در این شبکه ها صرفا وانمود می کنند که خوب هستند و شرایط 
مناسبی دارند. نتیجه این تحقیق نشان داده افرادی که همه شبکه 
های اجتماعی را بیش از 58 مرتبه در هفته چک می کنند، سه 
برابر بیشتر از آن عده که کمتر از 9 بار در هفته سراغ این شبکه ها 
انسان  اگر  تنهایی می کنند.در چنین شرایطی  می روند احساس 
بخواهد با همه عقانیتش درجهان امروز زندگی آرام و روحی سالم 
داشته باشد، ناگزیر از آگاهی یافتن از متن فرهنگ کهن جامعه 
هایی است که انسان سنتی دیروز و انسان متجدد امروز را ساخته 
و در فضای خود پرورش داده است. جشن شب یلدا و جشن های 
دیگر ایرانی که همه از درون فرهنگ کهنسال ایران برآمده اند، 
هریک با آیین های ویژه خود به صورتی نمادین، تداوم زندگی را 
در مکان و زمان معنا و اعتبار می بخشند. کوچک ترین نقش و 
افراد خانواده و  کارکرد این جشن ها، شاید همین جمع کردن 
فامیل و دوستان و آشنایان به دورهم و تحکیم بخشیدن به رشته 
های پیوند خانوادگی و روابط اجتماعی میان آنها و افراد جامعه 
و دوری از تنهایی است. اما نقش و کارکرد دیگر این جشن ها 
که بنیادی تر و مهم تر به نظر می آید، ایجاد وحدت و انسجام 
فرهنگی میان همه افراد طبقات مختلف مردم سرزمین ایران از 
استوارکردن هویت  زبانی و دینی و همچنین  هر گروه قومی و 
فرهنگی و ملی ایرانیان درسراسر حوزه فرهنگ ایرانی است. با این 
اوصاف می توان به مراسم شب یلدا از این منظر نگریست و برپایی 

آن را یک ضرورت  در شرایط زندگی بشر امروز دانست .
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و  پوستر  از  رونمایی  آیین  در  علیزاده  محمدرضا 
ستاره  المللی  بین  جشنواره  »چهارمین  فراخوان 
شهرداری  اجتماعات  سالن  در  صحنه«  های 
کرمان، با تشکر از شهرداری کرمان برای میزبانی 
ستاره  المللی  بین  »جشنواره  گفت:  برنامه،  این 
بلکه  نیست،  دولتی  رویداد  یک  صحنه«  های 
و  زوایا  از  و  است  مردمی  اقدامی  و  رویداد  یک 
بخش های مختلف از جمله آسیب های اجتماعی، 
شهروندی و نشاط و شادابی می توان به آن نگاه 

کرد.
وی ادامه داد: می توان به جرات گفت که بعد از 
جشنواره فیلم کودک که با حضور جمع کثیری از 
رویدادی  کمتر  شد،  برگزار  کرمان  در  هنرمندان 
همانند »جشنواره بین المللی ستاره های صحنه« 
هنرمندان  از  حجم  این  در  و  افتاد  خواهد  اتفاق 
شاخص در آن حضور پیدا کنند که در سه دوره 
قبل نیز این حضور دیده شد.علیزاده بیان داشت: 

با اتکا به ظرفیت موسسات فرهنگی و هنری و 
برگزاری جشنواره بین المللی ستاره های صحنه 

یک کار بسیار بزرگ و قابل تقدیر است.
وی گفت: در سال های اخیر اقدامات بسیار خوبی 
در حوزه فرهنگی توسط شهرداری کرمان انجام 
شده است که این جشنواره نیز می تواند در برنامه 
فرهنگی  های  فعالیت  تقویم  در  و  ساانه  های 

شهرداری قرار گیرد.
استان  اسامی شمال  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
کرمان با تاکید بر اینکه استان کرمان را باید با 
شاخص های فرهنگی در کشور و جهان معرفی 
استان  فرهنگی  های  شاخص  داد:  ادامه  کرد، 
کرمان باید در تقویم هنری کشور ثبت شوند.وی 
در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به 
اقدامات خوب فرهنگی شهرداری کرمان، از نقد 
غیر منصفانه بعضی از هنرمندان از این اقدامات 
این  قدر  باید  هنری  جامعه  گفت:  و  کرد  گایه 
اتفاق  این  زیرا  بداند  باید  را  موقعیت  و  فرصت 

نتیجه یک دیدگاه و یک باور فرهنگی است.
وی با بیان اینکه باید بر دستان همه شهردارانی 
که در این مسیر بسیار دشوار حرکت می کنند، 
بوسه زد؛ ادامه داد: پس اگر نقدی بر عملکرد آنها 
است باید منصفافه باشد و اگر آسیبی است باید 

رفع شود.

بهمن ماه سال گذشته تفاهم نامه ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی در 
استان کرمان میان سازمان برنامه و بودجه، کمیته امداد امام خمینی 
)ره( و بنیاد مسکن انقاب اسامی به امضا رسید و روند اجرای این 
طرح به طور مستمر توسط مدیران استانی و کشوری مورد بررسی 
قرار می گیرد.سعید جغتایی سرپرست امور پایش، ارزیابی و اطاعات 
مدیریت سازمان برنامه و بودجه کشور در محل سالن اجتماعات بنیاد 
علوی در قلعه گنج با اشاره به مصوبات سفر محمدباقر نوبخت معاون 
رییس جمهوری در این منطقه اظهار داشت: طبق تفاهم نامه  سازمان 
برنامه و بودجه با کمیته امداد امام خمینی )ره( و بنیاد مسکن انقاب 
اسامی مقرر شد تعداد ۱۰ هزار واحد مسکونی برای مردم مناطق 
افزود: طبق این تفاهم نامه  محروم جنوب کرمان احداث شود.وی 
مقرر شد تعداد پنج هزار واحد توسط بنیاد مسکن و پنج هزار واحد هم 
با حمایت کمیته امداد امام خمینی )ره( برای خانوارهای بدون مسکن 
در جنوب استان ساخته شود.جغتایی تصریح کرد: سهم سازمان برنامه 
و بودجه کشور از طرح بنیاد مسکن انقاب اسامی، ۱۲۵ میلیارد 
تومان بوده که حدود ۴۴ درصد آن به طور کامل در سراسر کشور 
این مبلغ حدود ۵۰  از  استان کرمان  پرداخت شده و سهم جنوب 

درصد بوده است.
را  اعتبارات  درصد   ۵۰ نیز  امداد  کمیته  حوزه  در  داد:  ادامه  وی 
تخصیص داده ایم که میزان این اعتبار در سطح کشور ۴۰۰ میلیارد 
تومان بوده و فعا ۲۰۰ میلیارد تومان آن اختصاص داده شده است.

جغتایی اضافه کرد: از پنج هزار واحدی که قرار است کمیته امداد امام 
خمینی )ره( در جنوب کرمان احداث کند، عملیات اجرایی یکهزار و 
۲۰۰ واحد آغاز شده است.وی تصریح کرد: همچنین یکهزار و ۵۱ 
واحد در مرحله فنداسیون، ۳۷۶ واحد در مرحله دیوارچینی و ۱۰۸ 

واحد هم در مرحله اجرای سقف قرار دارند.جغتایی افزود: ۵۱ واحد 
مسکونی در حال اتمام و ۱۳ واحد نیز تحویل مددجویان شده و قرار 

است تا پایان امسال یکهزار و ۳۰۰ واحد به بهره برداری برسد.
وی ادامه داد: در حوزه بنیاد مسکن نیز پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی 
تمام طرح را شاهد هستیم. علی اکبر سلطانی نژاد مدیرکل بنیاد مسکن 
انقاب اسامی استان کرمان نیز در این نشست گفت: عاوه بر پنج 
هزار واحدی که متقبل شده ایم، احداث یکهزار واحد مسکونی دیگر 

را در سطح استان آغاز کرده ایم.
وی اضافه کرد: خوشبختانه کمک های باعوض را از سازمان برنامه و 
بودجه ی کشور جذب کردیم و تا کنون ۵۰ درصد کار احداث واحدها 
انجام شده است.مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمان گفت :تسهیات 
مسکن روستایی از ۲۵ تا ۴۰ میلیون تومان با نرخ چهار درصد و 
ضمانت زنجیره ای پرداخت شده و درواقع این تسهیات را متناسب با 
پیشرفت کار به مبلغ ۱۵ میلیون تومان به متقاضیان پرداخت کرده ایم. 
عطا ناوکی فرماندار قلعه گنج نیز اظهار داشت: با توجه به مشکات 
مبلغ یک  زیرساخت ها،  ایجاد  به  نیاز شدید  و  این شهرستان  زیاد 
میلیارد تومان برای ساماندهی امور شهری و احداث جاده سرتک 
مصوبشد.وی گفت: به گفته رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان کرمان، این مبلغ تا قبل از پایان اختصاص داده خواهد شد.جاده 
سرتک یکی از محورهای کم عرض قلعه گنج به شمار می رود که طی 
۶ ماه نخست امسال تعداد یازده تصادف منجر به فوت داشته است.

بنا به گفته مدیران شهرداری، ساماندهی این جاده ۲۰ میلیارد تومان 
اعتبار نیاز دارد. مرکز شهرستان قلعه گنج در فاصله ۴۲۰ کیلومتری 

جنوب کرمان واقع شده است.ایرنا

ااحمد انارکی محمدی در همایش بزرگداشت روز صادرات 
و تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان کرمان بیان داشت: 
در حال حاضر در حال تدوین بودجه هستیم ضمن این که 
با  بودجه ۹۹ دیده شده منطبق  مالیاتی که در  درآمدهای 
امروز در جامعه برای تولید  رونق تولید نیست. رونقی که 
باارفتن  آن  نتیجه  که  است  تورم  افزایش  بیشتر  است 

قیمت ها و در نتیجه باا رفتن نرخ بودجه است.
میلیارد  هزار   ۶۶ که  افزوده  ارزش  بحث  در  افزود:  وی 
تومان پیش بینی شده هم قیمت کااها افزایش داشته که 
با  داد  انجام  ویژه ای  اقدام  باید  لذا  آمده  افزوده  ارزش  در 

توجه به نبود بودجه ای که سال ها از نفت بوده است.
گفت:  اسامی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
فاصله  نفت  از  بتوانیم  تا  باشد  کار  این  در  باید  اراده ای 

آماده  ها  زیر ساخت  که  است  این  بعدی  بحث  و  بگیریم 
همه  نفت  از  گرفتن  فاصله  برای  امیدواریم  لذا  باشد 

دستگاه های اجرایی همراه و همگام باشند.
انارکی محمدی تصریح کرد: وقتی تصمیمات کان کشور 
در  که  نیست  دخیل  آن  در  را می گیریم بخش خصوصی 
نهایت منجر به ایجاد مشکات بسیاری برای این بخش و 

فعاان اقتصادی می شود.
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسامی 
بخش  به  نسبت  تصمیم گیری هایمان  در  ما  شد:  یادآور 
خصوصی بی توجهی و تنها تعارف کرده ایم ضمن این که 
مشکات فعلی ما ناشی از دخالت نداشتن بخش خصوصی 

در تصمیم گیری ها است.
کرده  پیشرفت  علم  در  ایران  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
معادن  و  مادر  کنار صنایع  در  علم  از  باید  دلیل  به همین 
از  بخشی  تا  کنیم  فراهم  موقعیتی  و  شود  استفاده  بزرگ 
شرکت های  همچنین  کنند  فعالیت  بتوانند  استارتاپ ها 

دانش بنیان نیز به میدان بیایند.
مشکات  به  خود  سخنان  از  بخشی  در  محمدی  انارکی 
از  یکی  افزود:  و  کرد  اشاره  صادرات  در  ارز  برگشت 
صدور  لذا  است  بازاریابی  صادرات  روی  پیش  مشکات 
بخشنامه های مختلف و ممنوعیت صادرات موجب از دست 

رفتن بازارها می شود.مهر
اظهار  استان کرمان  بازار  تنظیم  و سومین جلسه  بیست  در  حسین مدرس خیابانی 
از فعاان  بازار به هم ریخته رقابت به وجود نمی آید و آنچه که برخی  از  داشت: 
ضروری  غیر  دخالت های  دارند  اعتراض  دولت  دخالت  حوزه  در  آن  به  اقتصادی 

دولت است.
از  حمایت  بازار  تنظیم  هدف  کرد:  بیان  بازرگانی  امور  در  صمت  وزیر  مقام  قائم 
تولیدکننده و مصرف کننده است و این مسئله در همه دنیا صورت می گیرد و سه 
حلقه تعیین کننده تامین، توزیع و کنترل را بر عهده دارد تاب ازار را تنظیم کند و 

هر کدام از این سه حلقه کم کار کند تنظیم بازار دچار مشکل می شود.
وی عنوان کرد: با بگیر و ببند، بازرسی و تعزیرات نمی توانیم بازار را تنظیم کنیم 
زیرا باید فراوانی  کاا و شبکه چابک توزیع کاا وجود داشته باشد تا بتوانیم بازار 
را کنترل کنیم و زمانی بازار حالش خوب است که  تامین، توزیع و کنترل کارکرد 

مناسبی داشته باشند.
مدرس خیابانی تصریح کرد: بعد از اصاح قیمت بنزین دو کار انجام شد یکی اینکه 
کااها چه  فراوانی  بحث  در  بنزین  گران شدن  این  از  قبل  ما  اقدامات  از  بخشی 

کااهای تولید داخل و کااهای اساسی وارداتی اقدامات خوبی انجام شد.
وی بیان داشت: در حال حاضر بخش عمده ای از بنادر جنوبی و شمالی کشور پر از 
کااهای اساسی و استراتژیک است به این علت که عاوه بر مصارف داخلی کشور 
ذخایر استراتژیک و راهبردی کشور را پر کردیم و دولت طرح اصاح قیمت بنزین 

را به پشتوانه ذخایر استراتژیک اجرا کرد.
مدرس خیابانی افزود: فراوانی کااها از چند جهت برای ما اهمیت دارد یکی اینکه 
مردم اطمینان پیدا نمی کنند کااهای که اان در بازار موجود است ۱۰ روز دیگر 

هم وجود دارد و این باعث می شود خانه های مردم انبار کااها نشود.
تنظیم  ستاد  جلسات  تشکیل  کرد:  عنوان  بازرگانی  امور  در  وزیر صمت  مقام  قائم 
بازار استان ها فوق العاده برای ما اهمیت داشت و باعث آرامش در بازار شد و تنطیم 
بار اولین کاری که کرد این بود اثرات روانی و غیرواقعی افزایش قیمت بنزین را 

اداره کنیم.
بنزین  اجرای سهمیه بندی  از  بعد  دارد  تاکید  بازار  تنظیم  بیان کرد:  مدرس خیابانی 
که  مدارکی  و  اسناد  اساس  بر  هم  آن  واقعی  قیمت  افزایش  کااها  برخی  تنها 

سازمان حمایت ارائه می کند، می تواند داشته باشند.
وی عنوان کرد: ما در تنظیم بازار کشور بعد از اصاح قیمت بنزین سه کار انجام 
داده ایم یکی اینکه با تشکیل تنظیم بازار اصل هماهنگی با دستگاه ها به وجود آمد 
و اتاق اصناف و اتحادیه ها به میدان امدند و اعام کردند کاا به وفور در بازار وجود 

دارد و فروشگاه های زنجیره ای تخفیفات خود را ادامه دادند.
در  و  گرفت  بازار صورت  بر  نظارت  و  کنترل  تشدید،  داشت:  بیان  مدرس خیابانی 
این طرح بازرسان سازمان حمایت و بازرسان سازمان صمت استان ها حضور داشته 
تعزیرات حکومتی  به همراه گشت های مشترک سازمان  بازرس  و ۴ هزار و ۳۰۰ 
اتحادیه ها  بازرسان  از موارد و  اتاق اصناف و حتی دادستانی در بعضی  بازرسان  و 

هم حضور دارند.
از اصاح  بعد  بازرگانی عنوان کرد: طی سه هفته  امور  در  وزیر صمت  مقام  قائم 
قیمت بنزین، ۳۰۰ هزار مورد بازرسی در سراسر استان ها صورت گرفته و ۲۴ هزار 

پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
مدرس خیابانی گفت: دو نگاه افراط و تفریطی در کشور وجود دارد یک نگاه تفریطی 
اما  نمی افتد،  اتفاقی  هیچ  بردیم  باا  در کشور  را  بنزین  قیمت  که  زمانی  می گوید 
همچین اتفاقی امکان ندارد زیرا قیمت بنزین در حمل و نقل بر قیمت برخی کااها 
تاثیر دارد و دایره عمده  کااها چون از جنس حمل سوخت گازوئیلی و بین شهری 

است نباید افزایش قیمت در کااها رخ دهد.
وی تصریح کرد: افزایش قیمت آهن و برخی دیگر از کااها ربطی به گرانی بنزین 
ندارد زیرا سوخت ماشین هایی که این کااها را حمل می کنند گازوئیلی است و تنها 
آن بخش از حمل و نقل دورن شهری که توزیع مویرگی بین شرکت های پخش با 
وانت بار و کامیونت بار  انجام می شود افزایش قیمت حمل و نقلشان را قبول داریم.

این حوزه سرکوب  اگر ما در  بازرگانی عنوان کرد:  امور  قائم مقام وزیر صمت در 
به  را  آن  نمی توانیم  ما  و  نمی گیرد  تامین شکل  و  تولید  دیگر  دهیم  انجام  قیمت 

زور نگه داریم.
مدرس خیابانی گفت: یک دیدگاه دیگر نگاه افراطی بود آنها می گویند هر زمان که 
قیمت بنزین افزایش پیدا می کند باید قیمت کااها دو برابر شود و این حرف کاما 

اشتباهی است مگر اثرات افزایش بتزین چه میزان است؟
وی خاطرنشان کرد: مطالعاتی که بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، موسسه 
انجام  روی کااها  وزارت صمت  برنامه ریزی  معاونت  بازرگانی،  مطالعات  پژوهش 
داده است اثر واقعی افزایش بنزین به ازای ۱۰۰ درصد افزایش ۴ درصد محاسبه 

کرده است.
مدرس خیابانی عنوان کرد: تعیین قیمت افزایش حمل و نقل درون شهری بر عهده 
بازار نیست بلکه بر عهده شهرداری ها و وزارت کشور است و ستاد تنظیم  تنظیم 
مربوطه  سازمان های  سوی  از  اینکه  مگر  شود  وارد  نمی تواند  زمینه  این  در  بازار 

درخواست شود.
ندارد  بنزین  قیمت  افزایش  به  ربطی  کاا  قیمت  سه  دو  افزایش  داد:  ادامه  وی 
افزایش  است،  آمده  به وجود  ارز  قیمت  رفتن  باا  دلیل  به  فواد  قیمت  از جمله  
قیمت گوجه فرنگی ربطی به افزایش قیمت بتزین ندارد ما چهار ماه پیش خودمان 
محصول  این  قیمت  زیرا  کند  پیدا  قیمت  افزایش  فرنگی  گوجه  که  کردیم  کاری 
خیلی پایین بود و باعث ضررو زیان های فراوانی به کشاورزان شد و گوجه را صادر 

کردیم.
مدرس خیابانی گفت: از اول دی ماه گوجه فرنگی بوشهر و دزفول وارد بازار می شود 
و قیمت کاهش می یابد هر چند در چند روز گذشته قیمت آن کاهش داشته است.

از  تجلیل  و  صادرات  روز  همایش  در  نفر  جمشید 
اقتصاد  داشت:  بیان  کرمان  استان  نمونه  صادرکنندگان 

کشور ما متاسفانه یک اقتصاد صادراتی نیست.
را  ما خودمان ظرفیت های خودمان  افزود: حقیقتا  وی 
می تواند  شود  احصا  ها  ظرفیت  این  اگر  زیرا  نمی دانیم 
مسیر خوبی برای ما داشته باشد؛ پیشنهاد می کنم کتابی 
از صادرکنندگان بزرگ را تدوین کنید تا آیندگان از آن 
بهره ببرند.رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با 
طرح این سوال که آیا ارز صادراتی یک ارزش است یا 
تفاوتی  دولت یک  داشتیم  انتظار  ما  ارزش؟ گفت:  ضد 

بین ارز و ارز صادراتی داشته باشند.
نفر گفت: اقتصاد ما در زمان دولت قبل و قبل از انقاب 
بر پایه نفت بنا گذاشته شده و من امروز واقفم که قبل از 
انقاب ۷۰ درصد جمعیت روستایی و تولید کننده بودند 

و امروز برعکس شده است.
وی یادآور شد: ما از بعد از انقاب با چند شوک ارزی 
مواجه بودیم که یکی از آنها تغییر ناگهانی نرخ ارز بود 
خانه  و  ورشکست  را  ما  صادرکنندگان  از  بسیاری  که 

نشین کرد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران اظهار داشت: 
بازرگانی  بخش  در  را  خودمان  امکانات  باید  امروز  ما 
احصا کنیم همچنین با تبیین نقش و اهمیت صادرات و 
صادرکننده در اقتصاد ملی، یک زره  مقابل بخشنامه های 

ایضایی ایجاد خواهد شد.

مهدی حسینی نژاد در این جلسه بیان داشت: با توجه به 
همه مشکات تحریمی در کشور در ۹ ماه اول امسال 
نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد افزایش صادرات نسبت 

به مدت مشابه سال قبل داشتیم.  
کرمان  استان  شمال  تجارت  و  معدن  صنعت،  رئیس 
گفت: هدفگذاری استان کرمان در سال ۹۸ صادرات ۱۰ 
میلیارد داری است که برای این مهم نیاز به تفویض 
و  شده  انجام  حدودی  تا  که  داریم  استان  در  اختیارات 

جای تقدیر دارد.
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران هم در این 
همان  ما  صادرات  عمده  بخش  داشت:  بیان  همایش 
پتروشیمی است که باید به آن توجه کرد زیرا این مسئله 

می تواند آینده صادرات ما را با تهدید روبرو کند.
افروز بهرامی افزود: در شرایط فعلی تحریم طبیعی است 

که کااهای صادراتی ما تنوع داشته باشد.
از ظرفیت ۱۵ کشور  باید  کنونی  در شرایط  گفت:  وی 
این  به  صادرات  ریسک  گرچه  کنیم  استفاده  همسایه 

کشورها بااس و صادرکنندگان بسیار نگران هستند.
بهرامی یادآور شد: در تمام دنیا بیمه هایی برای صادرات 
تشکیل شده که بتواند ریسک حاصل از وصول مطالبات 
کاا را جبران کند لذا صادرکنندگان به صندوق ضمانت 

صادرات مراجعه کنند.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در کرمان:

تعیین قیمت افزایش حمل و نقل 
درون شهری بر عهده تنظیم

 بازار نیست

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در کرمان:
اقتصاد  ما متاسفانه یک  اقتصاد کشور 

نیست صادراتی 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی:
مشکات فعلی ما ناشی از دخالت نداشتن بخش 

خصوصی در تصمیم گیری ها است

نخستین بار طی هفته های اخیر شایعاتی از وجود قرص 
استانهای  از  یکی  در  خارجی  برندهای  های  کیک  در 
مرز  از  که  شد  گفته  و  رسید  گوش  به  کشور  غربی 
کیکهایی با برند ترک وارد کشور شده است و تصاویری 

در این زمینه در گروه های اجتماعی منتشر شد.
بافاصله از سوی مسئوان مربوطه این مساله تکذیب 
شد و به تخریب برندهای وارداتی مرتبط شد اما هفته 
دیده  نیز  هرمزگان  استان  در  مشابهی  موارد  گذشته 
و  بررسی  حال  در  هم  باز  مسئوان  حالی  در  و  شد 
کنکاش بودند که خبرهایی از مشاهده موارد مشابه در 

شهرستانهای جنوبی سیستان و بلوچستان شنیده شد.
آبدانان استان  همچنین یک مورد مشابه در شهرستان 

ایام مشاهده شده است.
شایعات وجود این کیکهای آلوده به قرص که هنوز هیچ 
ها صورت  آن  منشا  در خصوص  دقیقی  رسانی  اطاع 

نگرفته است هم اکنون در فضای مجازی داغ است.
با تایید وجود قرص در کیک یک دانش آموز در »مدرسه 
شاهد بافت« عما پای کیک های مشکوک به استان 
دانشگاه  نیز سخنگوی  آن  از  بعد  و  باز شد  نیز  کرمان 
علوم پزشکی استان کرمان از مسمومیت هفت کودک 
در استان کرمان بر اثر استفاده از این کیک ها خبر داد.

و  آموزش  عمومی  روابط  و  اطاع رسانی  اداره  رییس 
این  گوید:  این خبر می  تایید  با  استان کرمان  پرورش 
اتفاق در مدرسه شاهد شهرستان بافت روی داده است 
که  بوده  در حال خوردن کیک  دبستانی  آموز  دانش  و 

متوجه قرص می شود.
امید ساجقه می افزاید: خوشبختانه قرص توسط دانش 
آموز خورده نشده و بافاصله مسئوان بهداشتی مدرسه 
به  آزمایش  برای  را  این قرص  و  وارد عمل می شوند 

مرکز بهداشت منتقل می کنند.
نوع قرص مشخص نشده است  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شود  می  تکذیب  خصوص  این  در  شایعات  تمام  و 
نتیجه  پرورش  و  آموزش  بررسیهای  طبق  افزاید:  می 
آزمایشها روی این قرص در روزهای ابتدایی هفته آینده 

اعام خواهد شد.
وی گفت: هیچ مورد دیگری در شهرستان بافت مشاهده 

نشده است.
که  گذشت  می  خبر  این  انتشار  از  ساعت  چند  اما 
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از مشاهده موارد 
مشابهی در استان کرمان خبر داد و گفت: طبق اعام 
منابع پزشکی و درمانی هفت مورد مسمومیت ناشی از 

استفاده از این کیک ها در کرمان مشاهده شده است.
محمد صابری در این خصوص گفت: تمام مواردی که تا 
کنون ثبت شده مربوط به شهرستان های کرمان و بافت 
بوده است و همه این کودکان نیز پس از درمان های 

ابتدایی و سامت کامل ترخیص شده اند.
جزیی  های  مسمومیت  دچار  کودکان  این  گفت:  وی 
کامل  در سامت  اکنون  و هم  بودند  آلودگی  خواب  و 

هستند.
وی ادامه داد: از مردم می خواهیم با توجه به مشاهده 

موارد وجود قرص در کیک و کلوچه ها در مصرف این 
خوراکی ها نهایت دقت را انجام دهند.

مشخص  هنوز  ها  قرص  این  نوع  کرد:  بیان  صابری 
نیست و در آینده در این زمینه اطاع رسانی می شود.

وی گفت: ما نمی دانیم این قرص ها چگونه داخل این 
کیک ها قرار گرفته است چون در همه موارد کیک ها 
باز شده بودند و هیچ موردی که کیک به صورت بسته 

بندی دست ما رسیده باشد وجود ندارد.
وی گفت: این موارد به مراجع قانونی منتقل شده است و 

مسلما پیگیری های ازم انجام می شود.
وی برافزایش بازرسی های بهداشتی تاکید کرد و افزود: 
بهداشتی  غیر  و  استفاده کیک های مشکوک  از  مردم 

جدا خودداری کنند.
صابری ادامه داد: سه کودک در شهرستان بافت با این 
مشکل مواجه شدند که به بیمارستان این شهر مراجعه 
کردند و چهار مورد دیگر در شهر کرمان به بیمارستان 

افضلی پور مراجعه کرده اند.
وی با تاکید بر اینکه مراکز توزیع مواد غذایی باید این 
گونه خوراکی ها را از توزیع کنندگان قانونی تهیه و در 
باید  نیز  دسترس مصرف کننده قرار دهند گفت: مردم 
مراقبت های بهداشتی ازم در این زمینه را انجام دهند.

وجود این قرص ها در کیک های کودک به نظر می 
رسد یکی دیگر از سناریوهای طراحی شده توسط افراد 
مغرض برای ضربه به ایمنی صنایع غذایی کشور است 
این  با  برخورد  و  امنیتی  های  دستگاه  فوری  ورود  که 

اخال گران امنیت ضروری است.
خانواده ها از دستگاه های قضایی و امنیتی می خواهند 
و  زشت  حرکت  این  مسببان  فوری  شناسایی  ضمن 
عجیب که با سامت کودکان بازی کرده است این افراد 

را با برخورد جدی قضایی مواجه کنند.
در  قبل  ساعت  چند  بهداشت  وزارت  غذا  مدیرکل 
عمدی  اقدامی  را  ها  کیک  این  جاسازی  گفتگویی 
توصیف کرده است که پس از خروج کیک ها از کارخانه 
انجام شده است و این مسئول گفته است که هدفی جز 

تشویش اذهان عمومی در پشت این ماجرا نبوده است.
محمد حسین عزیزی در این خصوص گفته است تمام 
مواردی که به ما تحویل داده شده است کیکها باز شده 
بازرسی ها  بوده و قرص در آن ها مشاهده شده و در 
مواردی  چنین  انبارها  در  شده  بندی  بسته  کیکهای  از 

مشاهده نشده است.
وی گفته است قرص ها و کپسول ها مختلف از جمله 

آنتی بیوتیک و موارد دیگر بوده اند.
وی تاکید کرد: تا کنون در هیچ موردی که پاکت این 
کیک ها بسته بوده باشد توسط بازرسان وزارت بهداشت 

مشاهده نشده است.
گمانه زنی های مختلفی از سوی دستگاه ها انجام شده 
است اما مردم در حال حاضر منتظر بررسی مراکز مرتبط 
ها  کیک  در  قرص  وجود  خصوص  در  قطعی  پاسخ  و 

هستند.مهر

رئیس اورژانس کرمان:
مردم از استفاده کیک های مشکوک و غیر بهداشتی جدا خودداری کنند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان کرمان:
نقد بر عملکرد شهرداری ها باید

 منصفانه باشد

سرپرست امور پایش مدیریت سازمان برنامه و بودجه کشور:
عملیات اجرایی احداث یک هزار و 2۰۰ واحد 

مسکونی در جنوب کرمان آغاز شد
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دانشگاه  بیماری های  مبارزه  گروه  مدیر  شفیعی،  دکترمهدی 
از مرکز  از خبرنگاران  بازدید جمعی  علوم پزشکی کرمان در 
دانشگاه  هر  کرد:  اظهار  کرمان  رفتاری  بیماری های  مشاوره 
علوم پزشکی یک مرکز مشاوره بیماری های رفتاری دارد که 
خدمات مربوط به پیشگیری، مراقبت و درمان کامل HIV را 

انجام می دهد.
کننده  مراجعه  گروه  دو  مراکز  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دارند، افزود: افرادی که بعد از اطاع رسانی رسانه، مطالعه و 
آگاهی درباره بیماری، احساس نگرانی کرده و می خواهند به 

سوااتشان  پاسخ داده شود به مرکز مراجعه می کنند.
شفیعی با بیان اینکه گروه دیگر مراجعان افراد مبتا هستند 
آنها  از  رایگان  تست  نیاز  صورت  در  شده،  مشاوره  ابتدا  که 
انجام  با  کرد:  اظهار  شود  می  تشکیل  پرونده  بعد  و  گرفته 
آزمایشات تکمیلی، فرد مبتا به HIV تحت مراقبت و درمان 
های  بیماری  مشاوره  مرکز  خدمات  همه  و  می گیرد  قرار 

رفتاری و درمان مبتایان رایگان است.

مدیر گروه مبارزه بیماری های دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
اظهار کرد: مرکز مشاوره بیماری های رفتاری به صورت تلفنی 
نیز مشاوره می دهد و افراد مختلف می توانند در ساعات اداری 

با شماره ۳۲۲۳۱۹۸۲ تماس بگیرند.
 HIV وی با بیان اینکه تاش این است مبتایان به ویروس
بیماری  به  و  شود  کنترل  و  مانده  باقی  ویروس  مرحله  در 
داریم  که  نشود گفت: چالشی  تبدیل  ایدز  یعنی  آن  پیشرفته 
مبتا  یا  در معرض خطر  افراد  از  زیادی  تعداد  است که  این 
نمی دانند که به ویروس HIV مبتا شده اند و زمانی مراجعه 

می کنند که مبتا به بیماری شده اند.
به مرکز  نیاز کرد،  احساس  در صورتی که کسی  افزود:  وی 
مراجعه کند و خدمات تخصصی و محرمانه دریافت می کند و 

نگرانی بابت هزینه وجود ندارد.
مدیر گروه مبارزه با بیماری های علوم پزشکی کرمان با اشاره 
HIV وجود  به  زمینه مبتایان  اینکه اطاعات شفاف در  به 
ندارد، بیان کرد: حدس زده می شود تعداد کسانی که در کشور 

ما با ویروس HIV زندگی می کنند ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر و در 
استان کرمان حدود ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ نفر باشند.

وی افزود: با خدمات مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری و اطاع 
رسانی تقریبا ۵۰ درصد مبتایان شناسایی شده و حدس می 

زنیم ۵۰ درصد ناشناس هستند.
شفیعی با اشاره به اینکه از ابتدای اپیدمی HIV در سال ۷۶ 
تاکنون در استان کرمان ۲۷۰ بیمار مبتا فوت کرده اند، افزود: 
بعضی از این افراد غیربومی استان کرمان بوده و به دلیل اَنگ 

اجتماعی بیماری کوچ کرده بودند.
مدیر گروه مبارزه با بیماری های علوم پزشکی کرمان تصریح 
کرد: بیشترین میزان کسانی که در مراکز مشاوره زیرمجموعه 
که  هستند  میانساان  و  جوانان  اند،  شده  شناسایی  دانشگاه 
البته در سال های اخیر سن ابتا به HIV پایین آمده و اکنون 
بیان  ادامه  نوجوانان کانون خطر هستند.شفیعی در  جوانان و 
کرد: برنامه پیشگیری از انتقال HIV از مادر به نوزاد در کشور 
طراحی شده که مادران قبل از اقدام به بارداری از نظر این 

ویروس تعیین تکلیف بشوند که به این خیلی عمل نمی شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر برای بیش از ۹۵ درصد مادران 
بارداری که به مراکز جامع سامت آموزش و مراکز بهداشت 
مراجعه می کنند، تست سریع HIVانجام می شود که نتایج 
گردش  خیلی  جامعه  در  ویروس  خوشبختانه  دهد  می  نشان 

عمومی پیدا نکرده است.ایسنا

کرمان  استان  بازرگانی  اتاق  رئیس  طبیب زاده  سیدمهدی   
در نشست فعاان اقتصادی استان با رئیس سازمان آموزش 
ضرورت  در  کسی  بر  داشت:  اظهار  کشور  حرفه ای  و  فنی 

بحث مهارت آموزی هیچ شک و تردیدی نیست.
اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  بازرگانی  اتاق  رئیس 
افزود:  است،  اشتغالزایی  جامعه  دغدغه های  از  یکی  امروزه 
از  باایی  درصد  و  است  اشتغالزایی  مقدمه  مهارت آموزی 

بیکاران جامعه فاقد مهارت هستند.
وی بیان کرد: طبق مطالعات و تحقبقات انجام شده یافتن 
 ۲۲ باشد،  داشته  شغلی  مهارت  یک  که  فردی  برای  شغل 
درصد بیشتر از فردی است که مهارت ندارد  و به نظر می رسد 
فقدان مهارت در جامعه بیداد می کند و نظام آموزشی ما به 

سمتی رفته که آموزش های بدون مهارت می دهد.
از زنان خانه دار  را  باید مهارت  اینکه  به  اشاره  با  طبیب زاده 
شروع کنیم، گفت: استان کرمان با بحران آب مواجه است  
امروز بحث صرفه جویی آب باید بیشتر از گذشته مورد توجه 
قرار گیرد و بهره وری یک مهارتی است که باید همه افراد 

جامعه آن را آموزش ببینند.
وی بیان کرد: ارزش واقعی قیمت انرژی مصرفی ۴۰ تومان 
به دست  فروش  با  آن  تومان  میلیارد  هزار   ۴ تنها  که  است 
سطح  در  انرژی  اتاف  تومان  میلیارد  هزار   ۳۶ و  می آید 

استان داریم.
دچار  اینکه  به  توجه  با  کرمان  استان  داد:  ادامه  طبیب زاده 
آب  پرمصرف  استان  دومین  است  آب  کمیود  و  خشکسالی 

بعد از خوزستان چه در زمینه شرب و کشاورزی قرار دارد.
تهیه  اگر  دارد  مهارت  ملی  سند  به  نیاز  کشور  افزود:  وی 
و  فنی  سازمان  به  و  تهیه  را  سند  این  کرمان  در  ما  نشده 

حرفه ای ارائه کنیم.
محمدرضا جهانگیری مدیرکل فنی و حرفه ای استان کرمان 
اظهار داشت: شعار ما در فنی و حرفه ای استان کرمان این 
یا  و  نکنیم  را شروع  آموزشی  است که سعی می کنیم هیچ 

ادانه ندهیم مگر اینکه یک شریک داشته باشیم.
بخش خصوصی  بنگاه های  ما  بزرگترین شریک  گفت:  وی 
کارهایی  یکسری  ما  همکاری  با  دولتی  نهادهای  و  است 
برای افراد تحت پوشش خود انجام می دهند و هدف گذاری 
مستقیم  صورت  به  که  است  افرادی  ارتقاء  و  آموزش  ما 
ملحق  شما  به  آینده  در  و  هستند  ارتباط  در  بنگاه داران  با 

می شوند.
مدیرکل فنی و حرفه ا ی استان کرمان تصریح کرد: ما سعی 
سمت  به  حرفه ای  و  فنی  در  را  خود  آموزش های  کرده ایم 

مورد تقاضای بازار کار ببریم.
آب  استان  مشکل  بزرگترین  اینکه  به  اشاره  با  جهانگیری 
است، عنوان کرد: با کمک بخش دولتی برای رشته مدیریت 
مصرف آب بیش از ۷۰۰ میلیون تومان تجهیزات خریداری 
تعداد  این  و  دیدند  آموزش  زمینه  این  در  نفر   ۶۰ و  شد 
اقتصادی  بنگاه های  نیاز داریم  جوابگوی استان نیست و ما 

استان در این زمینه سرمایه گذاری کنند.
نیروی  بیکار/نبود  دانشگاهی  التحصیان  فارغ  درصد   ۴۰

ماهر در بنگاه های اقتصادی
اتاق  معدن  و  صنعت  کمیسیون  رئیس  جبالبارزی  عباس 
ما در  اظهار داشت: چیزی که همه  استان کرمان  بازرگانی 
ماهر  نیروی  کمبود  هستیم  درگیر  آن  با  خصوصی  بخش 

است.
بااجبار  خودشان  اقتصادی  بنگاه های  از  خیلی  افزود:  وی 
باید نیروهای خود را در بخش های مورد نیاز آموزش دهند 
که این یک هزینه مضاعفی برای بنگاه های خصوصی است.

کار  خوب  عالی  اموزش های  بحث  در  ما  گفت:  جبالبارزی 
کرده ایم اما در زمینه مهارت کاری انجام نداده ایم، برخی از 
آمارها می گوید ۴۰ درصد فارغ التحصیان دانشگاهی بیکار 
زمینه  در  اقتصادی  بنگاه های  از  خیلی  عکس  بر  و  هستند 

داشتن نیروهای ماهر دچار مشکل هستند.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی استان کرمان 
عنوان کرد: ما در زمینه مهارت آموزی و تربیت تکنیسین در 
ایه های میانی مشکل داریم، برخی افراد که در رشته های 
اگر به  مراکز فنی  مهندسی تحصیل کرده اند فکر می کنند 
و حرفه ای مراجعه کنند و یک مهارت را بیاموزند برای آنها 

افت است.
کشور  در  باید  که  کاری  مهم ترین  کرد:  تصریح  جبالبارزی 
انجام دهیم این است که مسئله مهارت را به یک فرهنگ 
تبدیل کنیم و اگر سازمان فنی و حرفه ای  یک شعار انتخاب 
کار  آن  روی  و  مهارت  اینکه هر جوان یک  عنوان  به  کند 

کند شاید خروجی بهتری داشته باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان:
کرمان دومین استان پرمصرف 

آب در زمینه شرب و 
کشاورزی در کشور است

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس  حسینی نژاد  مهدی 
با  کرمان  استان  بازار  تنظیم  جلسه  در  کرمان  استان  شمال 
حضور قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی 
با اشاره به اصاح قیمت بنزین گفت: بعد از اصاح نرخ بنزین 
در استان کرمان شاهد یکسری افزایش قیمت ها در بعضی از 

کااها بودیم.
کاای  قلم   ۱۰۰ از  بیش  قیمت  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
اساسی روزانه رصد می شود، اظهار کرد: حبوبات و غات در 

استان حدود پنج درصد افزایش قیمت داشته اند.
استان کرمان  رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال 
ادامه داد: برنج طارم و اعاء ۴ درصد، برنج داخلی هاشمی۴ 
درصد، لوبیا چیتی درجه یک ۱۱درصد و لپه ۳۰ درصد افزایش 
قیمت داشته است ضمن آنکه آهن آات پنج درصد و در کابل 
و سیم ۱۶ درصد رشد قیمت در استان کرمان را شاهد بودیم.

استان  در  عید  شب  میوه  تامین  زمینه  در  مسئول  مقام  این 
کرمان اظهار کرد: این دستور کار در جلسه مورخه ۴ آذرماه 
جاری برای اولین بار مطرح شد و قرار شد کمیته ای با عنوان 
کمیته راهبردی تامین میوه شب عید در کرمان تشکیل شود.

حسینی نژاد با اشاره به اینکه هنوز تکلیف تامین میوه شب عید 
تعاون  اظهارات  به  با توجه  افزود:  نیست  در کرمان مشخص 
روستایی استان کرمان امسال مبادرتی برای تامین میوه شب 

عید ندارند و باید مباشر دیگری انتخاب شود.

محمدجواد فدایی استاندار کرمان نیز در این جلسه اظهار کرد: 
ابتدا در این جلسه باید به این پرسش پاسخ دهیم که با توجه 

به تغییر نرخ بنزین افزایش قیمت باید داشته باشیم یا خیر؟
وی ادامه داد: برخی از افزایش قیمت ها مانند نرخ تاکسی ها 
هر چند که برای آنها سهمیه بنزین در نظر گرفته شده اما ۵۰ 
درصد قیمت بنزین مصرفی شان افزایش یافته است؛ به طور 
منطقی اجتناب ناپذیر است اما برای سایر کااها توجیهی برای 

افزایش قیمت دیده نمی شود.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس  مروجی فرد  مسلم 
جنوب استان کرمان نیز در این جلسه گفت: صادرات به عراق 
در ۱۷ کاا محدودیت پیدا کرده است و ما در فصل برداشت 
محصوات کشاورزی در جنوب هستیم و اگر این محدودیت 

برداشته نشود محصول ما آسیب می بیند.
کرمان  جنوب  در  خیار  انباشت  گذشته  روز  کرد:  اظهار  وی 
داشتیم و اگر فکری برای حل این مشکل نشود کشاورزان ما 

در جنوب استان کرمان ضرر می کنند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب استان کرمان در 
خصوص افزایش کرایه ها در جنوب استان کرمان بیان کرد: در 
شهرستان های جنوبی جایگاه سوخت CNG  نداریم و بخشی 

از افزایش کرایه ها به همین دلیل است.
کرمان  استان  جنوبی  شهرستان  شش  کرد:  خاطرنشان  وی 
نیروی بازرسی ندارد و همان رئیس اداره، بازرسی را نیز انجام 

می دهد.
استانداری  اقتصادی  معاونت  سرپرست  دهقان  محمدعلی 
کرمان نیز در این جلسه با بیان اینکه کرمان استان پهناوری 
است و حمل کاا و کرایه به نقاط مختلف استان سبب افزایش 
استان  در  قیمت کاا می شود گفت: شرکت های پخش کاا 
را  خود  پخش  بنزین،  سهمیه  تخصیص  عدم  به دلیل  کرمان 

تعطیل کردند و باید برای آنها سهمیه در نظر گرفت.
وی افزود: در خواست داریم در ستاد تنظیم بازار ملی این اختیار 
افزایش یا کاهش برخی کااها بین ۵ تا ۱۰ درصد را به ستاد 

تنظیم بازار استان ها داده شود.ایسنا

علی اوسط هاشمی در جلسه شورای عالی مهارت استان کرمان گفت: 
درک درست به اهمیت مهارت آموزی پشتوانه ارزشمندی برای سازمان 
فنی و حرفه ای است.وی شورای عالی اشتغال و شورای عالی فنی و 
حرفه ای را دو شورای عالی بااتر از شورای عالی مهارت دانست و اظهار 
کرد: اشتغال را به جاری کردن پول در جامعه تشریح کردیم و همیشه 
به توزیع خوب فکر کردیم اما به خروجی توجه نکردیم و تحت عناوین 
مختلف سرمایه های ارزشمند را تزریق کرده ایم که اگر چنین رویه ای را 
پیش نگرفته بودیم، امروز با ابر چالش بیکاری و فقر روبرو نمی شدیم.

رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ادامه داد: استان کرمان 
زیرساخت های اقتصادی قوی دارد که ساانه حدود ۵ هزار میلیارد 
تومان آورده این استان بوده و صنایع بزرگش در کشور زبان زد است 

بنابراین باید در بحث مهارت نیز به دنبال جهشی بزرگ باشد.
مدرک گرایی، برای جامعه حقارت می آورد وی با بیان این مطلب که 
برپایه سند مهارت استان کرمان و با عزم ملی، باید به سمت مهارت 
گرایی گام برداریم، مطرح کرد: نباید همه توجه ما به مدرک باشد زیرا 
این نگرش برای جامعه حقارت می آورد به طوریکه نوع نگاه به آرایشگر 
و یک کارشناس ارشد متفاوت است و امروز ارزش را خطاب به دکتر، 
مهندس، آیت اه، سردار و ... دانسته ایم در حالی که ارزش به مهارت 
در جامعه وزن نداده ایم لذا سند مهارت را باید در جامعه دید تا همه 
چیز به دولت انباشت نشود.معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 
تاکید براینکه تا زمانی که رفاه و رضایت در جامعه موج نزند، قطعا به 
مسیر خدمت و فضا سازی نرسیده ایم، تصریح کرد: نوع کار را لوکس 
تعریف کرده ایم و نگاه توام با لوکس بودن ما را به جایی نمی رساند.رئیس 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اشاره به جمعیت استان کرمان 
عنوان کرد: حدود ۳۰۰ هزار تبعه افغانی در استان کرمان حضور دارند 
که ۳۰۰ هزار فرصت شغلی این استان در دستان آنهاست.اوسط هاشمی 
با بیان این مطلب که هیچ واحد صنعتی و کارآفرینی نیروی جذب 
نمی کنند مگر این باور را داشته باشد که گره ای از مشکاتش توسط 
مسئولین حل خواهد شد، خطاب به مسئولین استان کرمان گفت: انتظار 
داریم در کوتاهترین زمان ممکن سند مهارت استان را براساس اسناد 
باادستی استان به ما ارایه دهید.وی با اشاره به ضعیف شدن برخی 
فرصت های شغلی و به وجود آمدن فرصت های شغلی جدید براساس 
پیشرفت های جهان تاکید کرد: با توجه به تحوات عظیمی که در حوزه 

تکنولوژی در جهان وجود دارد، اگر خودمان را آماده رویارویی با چنین 
فضاهایی نکنیم همین فرصت های کنونی را نیز در آینده نزدیک از 
دست خواهیم داد.رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اشاره 
به اینکه ۴۰ درصد متقاضیان این سازمان را فارغ التحصیان دانشگاهی 
تشکیل می دهند، اظهار کرد: یک هزار و ۴۰۰ آموزشگاه آزاد در استان 
کرمان وجود دارد که بخشی از مسئولیت این حوزه را برعهده دارند که 
نشان می دهد باید برون سپاری را به سمت آموزشگاه های آزاد سوق 
دهیم و باید سازمان دهی مهارت با محوریت سازمان فنی و حرفه ای 
باشد و بدانید که گواهی سازمان فنی و حرفه ای قابل ترجمه است و در 
همه جای دنیا دارای ارزش می باشد.وی ادامه داد: با آموزش و پرورش 
آئین نامه مشترکی تدوین کردیم و مقرر شد از مقطع اول و دو متوسطه 
الزاما همه دانش آموزان را به سمت آموزش های مهارتی سوق دهیم 
و دانش آموزان ما همزمان با با فارغ التحصیلی، یک گواهی مهارت نیز 
دریافت خواهند کرد. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: 
باید پیوست مهارت در اقتصاد کشور داشته باشیم و نمی توان از اشتغال 
بدون مهارت سخن گفت ضمن آنکه باید مدنظر داشت که اشتغال با 
مهارت پایدارتر خواهد بود و توصیه می کنم استان کرمان را عاری از 
نیروهای بدون مهارت کنیم و اگر مهارت را سرلوحه قرار دهیم دیگر 
شاهد عزاهای عمومی در کشور نخواهیم بود. اوسط هاشمی پیشنهاد 
کرد: تمام شرکت های بزرگ می توانند در تجهیز کارگاه های سازمان 
فنی و حرفه ای مشارکت داشته باشند تا به نیروهای آنها مهارت ازم 
را آموزش دهیم.رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور خطاب 
به مدیران استان کرمان گفت: مدیران استان کرمان یک رشته در 
استان شناسایی و به ما اعام کنند تا مسابقات ملی مهارت در آن رشته 
را در استان کرمان برگزار کنیم تا نفرات برتر این مسابقات را بتوانیم 
با نام استان کرمان به المپیاد جهانی مهارت در آن رشته اعزام کنیم و 
حتی معتقدیم باتوجه به ظرفیت های این خطه، استان کرمان می تواند 
میزبان المپیاد جهانی مهارت باشد.وی در بخش پایانی صحبت های 
خود ضمن گرامی داشت یاد و خاطره آیت اه هاشمی رفسنجانی و نگاه 
وی به مسایل کان کشور عنوان کرد: امروز سردار سلیمانی قدرتی 
تولید کرده است که آمریکا و قدرت های دیگر به این اصل رسیده اند 
که ایران به تنهایی تولید کننده قدرت در جهان است و می تواند امروز 

استان کرمان را به عنوان برند مقاومت مطرح کرد.ایسنا

صادرکنندگان  از  تجلیل  همایش  در  پورابراهیمی  محمدرضا 
نمونه استان کرمان که با حضور حسین مدرس خیابانی قائم مقام 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی برگزار شد، اظهار 
داشت: وزارت صمت، بخش بازرگانی خارجی و رایزنان بازرگانی 

ما ماموریت مهمی در خارج از کشور دارند.
از  خارج  در  ما  اصلی  چالش های  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی 
کشور در حوزه صادرات این است که شیوه صادرات ما سنتی 
است و صادرکنندگان ما مستقل و تکی عمل می کنند گفت: 
ناسالم داشته  رقابت  از کشور  نباید در خارج  ما  صادرکنندگان 

باشند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسامی با اشاره 
به اینکه باید با یک برند صادرات انجام داد و امروز خرمای ما با 
چند برند صادر می شود که مشکاتی را ایجاد کرده است، افزود: 
صادرات ما به ۱۰ کشور انجام می شود که باید با برنامه دقیق و 

منسجم عمل کنیم.
یک  تک  به  تک  صورت  به  صادرت  اینکه  بیان  با  وی 
آنکه  مگر  نمی شود  تقویت  ما  صادرات  و  است  بزرگ  آسیب 
آسیب شناسی دقیقی انجام شود گفت: کاهش ارزش پول ملی 
مانند  کشورهایی  و  است  برای صادرات  ظرفیت  یک  خودش 

چین از این ظرفیت استفاده کردند.
پورابراهیمی با عنوان اینکه اخیرا عراق ۱۷ کاای ما را ممنوعیت 
واردات کرده که باید جلسه گذاشت و دلیل این محدودیت را 
بررسی کرد افزود: عدم ثبات در سیاست های اقتصادی کشور نیز 
به صادرات ضربه می زند و ۲۷ دستورالعمل ارزی فقط در سال 

۹۷ صادر شده که قابل قبول نیست.
وی با بیان اینکه همه مشکات را نباید به آمریکایی ها ربط 
بدهیم گفت: اگر چه آمریکا در برجام خیانت کرد اما چرا در داخل 

کشور تحریم ها را بر نمی دارید؟
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسامی با اشاره 
به اینکه اتاق بازرگانی کرمان اتاق فعالی است و اولین جلسه 
پیگیری  با  اقتصادی  اوراسیا در کمیسیون  موافقتنامه  پیگیری 
اتاق بازرگانی کرمان تشکیل شده است افزود: ظرفیت تولید در 
استان کرمان فوق العاده است و اگر ما روزی خاک معادن صادر 

می کردیم امروز حرف از صادرات فواد است.
وی با بیان اینکه تراز تجاری که امروز مطرح می شود اصا قابل 
قبول نیست و باید اصاح شود گفت: چرا شورای عالی صادرات 

در کشور تشکیل نمی شود و به وظیفه خود عمل نمی کند؟
پورابراهیمی با اشاره به اینکه مسئولیت شورای عالی صادرات 
به عهده رئیس جمهور است بیان کرد: این مسئله مطالبه ما و 
سئوال ما از رئیس جمهور است که چرا جلسات شورای عالی 

صادرات کشور تشکیل نمی شود؟
انارکی محمدی نماینده مردم رفسنجان و  در این جلسه احمد 
انار در مجلس شورای اسامی با بیان اینکه افزایش تورم در 
کااها دیده می شود که رقم بودجه باا رفته است اظهار داشت: 
افزایش  پیدا کرده که گرانی کااها در  افزایش  قیمت کااها 
ارزش افزوده آمده است.وی با اشاره به اینکه اراده بر این است 
که از نفت فاصله بگیریم اما باید زیرساخت آن را فراهم کرد و 
دستگاه ها در این زمنیه همکاری کنند گفت: سنتی عمل کردن 

در تولید و صادرات از مشکات کشور است.
با  اسامی  شورای  مجلس  در  انار  و  رفسنجان  مردم  نماینده 
بیان اینکه امروز در دنیا هر که بهتر و باکیفیت تر و با استفاده 
افزود:  می شود  استقبال  آن  از  کند  صادرات  روز  تکنولوژی  از 

برگرداندن ارز مشکل اصلی صادرکنندگان است.
وی با اشاره به اینکه در بازاریابی نیز همین مشکات را داریم 
اعام  یکدفعه  و  می شود  پیدا  بازار  یک  به سختی  کرد:  بیان 
از  زحمات  تمام  و  است  ممنوع  گوجه  صادرات  مثا  می کنند 

دست می رود.تسنیم

سیدمهدی طبیب زاده در نخستین جشنواره ملی خرمای کلوته 
جنوب کرمان با حضور حمزه نماینده مردم پنج شهرستان جنوبی 
اقتصادی  رایزنان  استان کرمان در مجلس شورای اسامی و 
عراق و بنگادش در کهنوج برگزار شد، اظهار داشت: برگزاری 
جشنواره ملی خرمای کلوته جنوب کرمان حاصل یک کار تیمی 

است که جای تقدیر دارد.
وی با بیان اینکه برای هر کاری از جمله صادرات نیز ما نیازمند 
کار تیمی هستیم و فردی عمل کردن جواب نمی دهد گفت: 
به جوانان باید اعتماد کرد و برنامه های منطقی و اصولی آنها 
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  پذیرفت.رئیس  را 
استان کرمان فقدان نهادهای توسعه در جنوب استان کرمان 
از عوامل عدم توسعه منطقه عنوان کرد و افزود: باید در جامعه 
در گذشته تشکل ها  اینکه شاید  بیان  با  اعتمادسازی کرد.وی 
خوب عمل نکردند اما امروزه نگاه ها علمی شده است گفت: با 
تشکیل کنسرسیوم های صادراتی باید صادرات منطقه را افزایش 
بدهیم.طبیب زاده با اشاره به اینکه در هفت شهرستان جنوبی 
استان کرمان نهاد توسعه ای وجود نداشته و زحمات کشاورزان 
منطقه ارزش افزوده آنچنانی ندارد بیان کرد: به راحتی می شود 
و  همکاری  همدلی،  به  نیاز  اما  داد  افزایش  را  خرما  صادرات 

مشارکت مردم در قالب تشکل هاست.
وی با بیان اینکه جشنواره آئین های سنتی رایج در کهنوج نیز 
باید برگزار شود گفت: شهرستان های جنوبی ظرفیت های بزرگی 
دارند، اما شاخص های توسعه در این مناطق بسیار پایین است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان 
با اشاره به اینکه امروز در آغاز راه قرار داریم بیان کرد: امیدوارم 
با برگزاری این نوع جشنواره ها در مسیر توسعه جنوب استان 

کرمان گام برداریم.

فرهاد پرند نیز در این جشنواره با بیان اینکه مهمترین مسئله ما 
در فروش کااهاست اظهار داشت: خرمای ما بسیار با کیفیت 

است اما در فروش و صادرات مشکل داریم.
و  ارمنستان  باروس،  قزاقستان،  روسیه،  اینکه  عنوان  با  وی 
قرقیزستان با ما تفاهمنامه ای برای خرید خرما دارند عنوان کرد: 
۷۵ درصد صادرات ما به پنج کشور دنیا انجام می شود و باید 

تعداد این کشورها را افزایش داد.
میز  دبیر  و  باروس  اوکراین  روسیه،  کشورهای  گروه  رئیس 
روسیه در سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه حدود ۸۰ 
درصد مبادات اوراسیایی ما با روسیه است که باید گسترش 
داده شود گفت: ارمنستان به ما نزدیکتر است و باید از این طریق 
صادرات داشته باشیم.وی با اشاره به اینکه کیفیت بسته بندی در 
بحث صادرات بسیار اهمیت دارد بیان کرد: وزن بسته بندی های 
ما باا بوده و باعث افزایش قیمت تمام شده کااهای ما می شود.

پرند با بیان اینکه تا مسئوان ما از بازارهای هدف بازدید نداشته 
باشند به اهمیت موضوع صادرات و چگونگی صادرات نخواهند 
رسید گفت: باید چیزی را تولید کنیم که برای مردم کشورهای 

دنیا جاذبه داشته باشد.
برای صادرات  اینکه تشکیل یک کنسرسیوم  به  اشاره  با  وی 
خرما نیاز است تا خرما با یک برند صادر شود افزود: چند برندی 
در صادرات یک آسیب بزرگ بوده و رقابت منفی به دنبال دارد.

خرمای  ملی  انجمن  رئیسه  هیأت  عضو  اکبری  محمدحسین 
ایران نیز در این همایش با بیان اینکه یکی از راه های شناسایی 
امیدواریم  داشت:  اظهار  است  آن  مناسب  قیمت  محصوات 
دولت کمک کند تا هزینه های تولید در کشور کاهش پیدا کند.

وی با عنوان اینکه تونس تنها دو درصد خرمای جهان را تولید 
کرده اما ۲۵ درصد از صادرات خرمای جهان را انجام می دهد 
گفت: بسته بندی در صادرات محصوات بسیار موثر است و باید 
رئیسه  انجام شود.عضو هیأت  با کیفیت  و  زیبایی  به  کار  این 
انجمن ملی خرمای ایران با اشاره به اینکه ممنوعیت صادرات 
خرما ضربه زیادی به صادرکنندگان این محصول زد بیان کرد: 
خرمای کلوته مصرف داخلی زیادی نداشت و مصرف آن بیشتر 
در خارج از کشور بود که دولت با ممنوع کردن صادرات خرما 

مشکات زیادی ایجاد کرد.تسنیم

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسامی:
کاهش ارزش پول ملی خود یک ظرفیت 

برای صادرات است

رئیس گروه کشورهای روسیه و اوکراین در سازمان تجارت ایران در کرمان:
خرمای ما بسیار با کیفیت اما در فروش و صادرات 

آن مشکل داریم

حدس مدیر گروه مبارزه بیماری های دانشگاه علوم پزشکی کرمان:
حدود ۱2۰۰ تا ۱۵۰۰ نفر مبتا به  HIVدر استان کرمان وجود دارد

رئیس سازمان صمت استان کرمان:
یکسری اقام در کرمان پس از اصاح نرخ 

بنزین افزایش یافت

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
استان کرمان باید در حوزه مهارت به 

دنبال جهشی بزرگ باشد
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