
به گفته رییس سازمان صمت جنوب استان، خط تولید کارخانه طالی فاریاب، هیچ گونه 
آسیب محیط زیستی وارد نمی کند

رییس اداره فنی و نظارت اداره کل راهداری جنوب:

احداث هشت مجتمع خدماتی رفاهی 
در محورهای اصلی و بزرگراهی جنوب کرمان

لزوم پالک گذاری ماشین های 

کشاورزی خودگردان

معدن طال بدون مجوز 
محیط زیست مفت نمی ارزد

ضیافت پرتقال به میزبانی جیرفت
برگزاری دومین جشنواره ملی مرکبات امروز  با حضور  ۱۵ سفیر در دانشگاه جیرفت

مدیرکل منابع طبیعی جنوب کرمان:

برندسازی راهی مناسب برای معرفی 
گیاهان دارویی جنوب کرمان
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سرمایه گذاران در محاصره 
وعده های پوچ و تبانی
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 دی   11 چهارشــنبه         652 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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و2

نگاه حقوق بگیران 
به مجلس!

سید جالل فیاضی
یادداشت مهمان

اگرچـه ایـن روزهـا همـه اقشـار مـردم نیـم نگاهـی 
بـه تصمیمـات مجلـس شـورای اسـالمی در جریان 
بررسـی و تصویـب الیحـه بودجـه 99 دارنـد تا ببینند 
تـورم زایی بودجه سـال آینده چه میزان سـفره آنها را 
کوچکتـر خواهـد کرد،اما حقوق بگیران کـه با درآمدی 
ثابـت معیشـت خـود را تامین مـی کنندبطـور ویژه و 
البتـه بـا نگرانی مصوبـات بودجه ای مجلـس را رصد 

مـی کنند.
حقـوق  از  بخشـی  آینـده  سـال  سـفره  انـدازه 
بگیـران شـامل ؛کارمنـدان و بازنشسـتگان کشـوری 
و  شـامل؛کارگران  دیگـری  وبخـش  بطورمسـتقیم 
بازنشسـتگان تامیـن اجتماعـی بطور غیر مسـتقیم 
تحـت تاثیر تصمیـم مجلـس اسـت.میزان افزایش 
حقـوق اگـر حداقـل معـادل نرخ تورم باشـد سـرعت 
پاییـن تـررا  بـه دهکهـای  ریـزش حقـوق بگیـران 
کاهـش مـی دهـد، ولـی متاسـفانه وبطـور سـنواتی 
همـواره افزایـش حقوق بطور معنـاداری با نـرخ تورم 

فاصلـه داشـته اسـت.
بررسـی الزامـات قانونی افزایش حقـوق  معادل تورم 
نشـان مـی دهد کـه مـاده 150 قانـون برنامـه چهارم 
توسـعه ومـاده 125 قانون مدیریت خدمات کشـوری 
بودجـه  قانـون  ونیزبنـد 2۴  سـال 1386  مصـوب 
سـال 138۷ دولـت را مکلـف مـی کنـد تـا حقـوق 
شـاغلین وبازنشسـتگان را معادل نرخ تورم افزایش 
دهـد، امـا هرسـه قانـون دارای مهلـت زمانـی بـوده و 
زمـان اجـرای آن سـپری شـده اسـت.اگرچه دائمـی 
نشـدن ایـن تکلیـف در برنامه های توسـعه ونیزعدم 
تمدیـد مـاده مرتبـط قانون خدمات کشـوری توسـط 
نماینـدگان، پرسشـی بـدون پاسـخ اسـت، ولـی اگر 
الـزام قانونـی در ایـن خصـوص وجـود نـدارد الزامات 
اجتماعـی و اقتصـادی آن کامالروشـن اسـت و عدم 
توجـه بـه آن مـی توانـد موجـب ریـزش بیشـتری 
ازدهکهـای متوسـط جامعـه بـه دهکهـای محـروم و 
آسـیب پذیرشـود.میزان افزایـش حقـوق شـاغلین 
وبازنشسـتگان کشـوری دولت مبنای تصمیم شورای 
عالـی کار وهیـات دولـت برای میـزان افزایش حقوق 
کارگـران و بازنشسـتگان تامین اجتماعی اسـت ولذا 
نـگاه حقوق بگیـران به مجلس فراگیرتـر ودقیق تراز 

سـایر اقشـار مردم اسـت .
پیشـنهاد دولـت بـرای افزایـش 15 درصـدی حقوق 
بـا میـزان تـورم ۴0 درصـدی اعـالم شـده رسـمی، 
فاصلـه جـدی دارد ومی تواند سـفره حقـوق بگیران 

را کوچـک و...

کهنوججیرفت
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تصادف سرویس مدرسه با یک کشته و ۱۱ مصدوم

سـاعت ۷:25 دقیقـه صبـح دیـروز و در برخـورد 
یک دسـتگاه کامیون با یک خودرو ون سـرویس 
مدرسـه 11 نفـر مصـدوم و یـک نفـر کشـته شـد. 
رئیـس بیمارسـتان شـهید باهنـر کرمان با اشـاره 
بـه آخریـن وضعیت درمان مصدومـان این حادثه 
گفـت: خوشـبختانه حال عمومی همـه مصدومان 

خوب اسـت.
سـانحه  بـه  اشـاره  بـا  کریم زاده کارنمـا  پیمـان 
تصادفـی کـه صبـح امـروز در محـور باغیـن بـه 
کرمان اتفاق افتاد اظهار داشـت: متاسـفانه در این 
تصـادف یک دسـتگاه کامیـون با یک خـودرو ون 

سـرویس مدرسـه برخـورد کـرد.

وی بـا بیـان اینکـه در ایـن حادثـه 11 دانش آمـوز 
گفـت:  شـدند  مصـدوم  مدرسـه  سـرویس 
مصدومـان حادثـه بـا 3 تیم فوریت های پزشـکی 
بـه بیمارسـتان شـهید باهنـر کرمـان انتقـال داده 

شـدند.
به گزارش تسـنیم، رئیس بیمارستان شهید باهنر 
کرمـان بـا عنوان اینکـه مصدومان ایـن حادثه نفر 
9 دختـر و یـک پسـر بـا رده سـنی 8 تـا 11 سـال 
هسـتند افزود: راننده ون سـرویس مدرسه نیز در 

محل حادثه درمان سـرپایی شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه آخریـن وضیـت مصدومـان این 
حادثـه گفـت: متاسـفانه تعـدادی از دانش آموزان 
دچـار شکسـتگی در ناحیـه دسـت و پـا شـدند و 
یکـی از دانش آمـوزان از ناحیـه سـر دچـار ضربـه 
ایـن  آسـیب دیدگی  خوشـبختانه  شـده  کـه 

نیسـت. دانش آمـوز جـدی 
کریم زاده کارنمـا بـا بیان اینکـه در حال حاضر همه 
مصدومـان رونـد درمان خود را در این بیمارسـتان 
طـی می کننـد افـزود: خوشـبختانه حـال عمومی 

همـه مصدومـان حادثه خوب اسـت.
تنهـا فـرد جان باختـه ایـن حادثـه راننـده کامیون 

است.

۱2 تا ۱323 تا 23

است، نشاهن وجود امنیت است.                                        )مقام معظم رهبری مدظله العالی( رهجا کورسویی از چراغ سیاه چارد عشاری پیدا
ستاد بزرگداشت یادواره شهدای عشایر استان کرمان کمیته فرهنگی و هنری ستاد  )اداره کل ارشاد اسالمی استان کرمان(

سوم بهمن ماه جیرفت

پیشرفت 37 درصدي باند دوم ابارق - دهبكري 
بانــد دوم دوراهــی ابــارق دهبكــری بــا 3۷ درصــد 

پیشــرفت فیزیكــی در دســت اجراســت .
ــانی اداره كل راه  ــالع رس ــات واط ــزارش اداره ارتباط ــه گ ب
وشهرســازی اســتان كرمــان ، علــی حاجــی زاده بــا اعــالم 
ایــن خبــر گفــت : ایــن قطعــه بــه طــول 10 كیلومتــر در 
دســت اجراســت . سرپرســت اداره كل راه و شهرســازی 
اســتان كرمــان افــزود : عملیــات خاكــی ایــن قطعــه بــه 
ــی آن در دســت  ــه فن ــان رســیده و۴2 دســتگاه ابنی پای
احــداث اســت وی بــا بیــان اینكــه تاكنــون بــرای اجــرای 
ایــن پــروژه50 میلیاردریــال هزینــه شــده اســت، اعتبــار 
مــورد نیــاز بــرای تكمیــل را120  میلیــارد ریــال اعــالم كرد. 
علــی حاجــی زاده از قــول مســاعد حبیــب ا... نیكــزادی 
نماینــده مــردم شهرســتان هــای شــرق اســتان كرمــان 
ــرای پیگیــری افزایــش  در مجلــس شــورای اســالمی ب
ــات  ــریع درعملی ــور تس ــه منظ ــروژه مذكورب ــارات پ اعتب

اجرایــی خبــر داد .
سرپرســت اداره كل راه وشهرســازی اســتان كرمــان 
ــه برگــزاری مناقصــه احــداث قطعــه جدیــد  ــا اشــاره ب ب

ــه  ــل س ــد فاص ــم ح ــی ب ــه راه ــت – س ــراه جیرف بزرگ
ــاه  ــك م ــر از ی ــل اســفند در كمت ــا تون ــك ت ــی مرغ راه
آینــده اظهــار امیــدواری كــرد بــا ایجــاد جبهــه هــای كاری 
ــور شــریانی  ــن مح ــردن ای ــه ك ــات ۴خط بیشــتر عملی

ــرد. ســرعت گی
علــی حاجــی زاده گفــت:  2/6 كیلومتــر از عملیــات خاكی 
ــام  ــز انج ــری نی ــن - دهبك ــی دارزی ــه راه ــددوم س بان
شــده و بــرای احــداث ۴ دســتگاه پــل در ایــن قطعــه ۷ 
میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز اســت . وی كمبــود اعتبــار بــه 
دلیــل  تأمیــن ازمحــل اعتبــارات اســتانی را علــت كنــدی 
اجــرای ایــن پــروژه عنــوان كــرد وافــزود بــرای رفــع ایــن 
ــا همــكاری نماینــده مــردم شهرســتان هــای  مشــكل ب
ــه  ــالمی مكاتب ــورای اس ــس ش ــتان در مجل ــرقی اس ش
الزم بــرای اســتفاده ازســایر ردیــف هــای بودجــه اســتان 

انجــام مــی شــود. 
سرپرســت اداره كل راه وشهرســازی اســتان كرمــان خاطر 
نشــان كــرد در مجمــوع ۴۷0 كیلومتــر پــروژه بزرگراهــی 

دراســتان كرمــان در دســت احــداث اســت.
ادامه در صفحه 4
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سـجاد شـهابی، گفت: با توجه به پیگیری هـای صورت گرفته 
پیـش بینـی مـی شـود تـا پایـان سـال 99 هشـت مجتمـع 
خدماتـی رفاهـی دیگـر بـه مجمـوع مجتمـع هـای موجـود 
در جـاده هـای جنـوب کرمـان افـزوده مـی شـود.به گـزارش 
خبرنگار خبرگزاری شبسـتان از کرمان جنوب، جلسـه بررسـی 
مشـکالت مجتمـع هـای خدماتـی رفاهـی جنـوب کرمـان در 
اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب کرمـان، 
برگزار شد.»سـجاد شـهابی« ، در حاشـیه برگزاری این جلسه، 
بـر رفـع نواقـص مجتمـع هـای خدمات رفاهـی، تاکیـد کرد و 
گفت: بایسـتی سـطح خدمات افزایش یابد و مناسب سازی 
محیـط جهت عبـور مرور جانبازان، معلوالن و سـالمندان انجام 
شـود. رئیـس اداره فنی و نظـارت اداره کل راهـداری و حمل و 
نقـل جـاده ای جنـوب کرمـان ، با تاکید بر افزایـش نظارت ها 
از مجتمـع خدماتـی رفاهـی با توجـه به نزدیکی سـال جدید، 
خاطرنشـان کـرد: سـرمایه گـذاران مجتمـع هـای خدماتـی 
رفاهـی بـا توجـه به سـرمایه گـذاری صـورت گرفتـه و دریافت 
مجـوز از ایـن اداره کل موظـف بـه ارائـه خدمـات مطلـوب بـه 

مسـافران، راننـدگان، و کاربـران جاده ای هسـتند.
وی، از انتخـاب 3 مجتمـع برتـر در جنـوب کرمـان از بیـن 8 
مجتمـع خدماتـی رفاهـی برای ارائـه خدمات تشـویقی درون 
منطقه ای زیرسـاختی خبر داد.شـهابی، تصریح کـرد: با توجه 
بـه پیگیـری هـای صـورت گرفتـه پیـش بینـی مـی شـود تا 
پایـان سـال 99 هشـت مجتمـع خدماتـی رفاهـی دیگـر بـه 
مجمـوع مجتمـع هـای موجـود در جـاده های جنـوب کرمان 
افزوده می شـود و با ترکیبی متفاوت خدمات رسـانی رفاهی 
را انجام دهند که زمینه اشـتغال ۷2 نفر را به صورت مسـتقیم 
فراهـم مـی شـود.رئیس اداره فنی و نظـارت اداره کل راهداری 
و حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب کرمـان،  از ایجـاد اشـتغال 
مسـتقیم بـرای 58 نفر در قالب این مجتمـع های بین راهی، 
خبـر داد و اظهـار داشـت: هشـت مجتمع خدماتـی رفاهی در 
محورهای اصلی، شـریانی ورودی و خروجی شهرسـتان های 
جنوبـی کرمـان وجود دارد کـه خدمات متعدی به مسـافران و 

راننـدگان ارائـه می کنند.

میثم محمودی، گفت: داشـتن پـالک انتظامی تراکتور 
بـرای دریافـت سـوخت  و ماشـین هـای کشـاورزی 
الزامـی اسـت و تاکنـون بـرای 95 درصد ماشـین های 
خودگردان بخش کشـاورزی برگ بازدید شـماره گذاری 

صادر شـده اسـت.
»میثـم محمودی«، در گفـت و گو با خبرنگار خبرگزاری 
شبسـتان از کرمـان جنـوب، گفت: با توجـه به پیگیری 
و هماهنگـی هایـی کـه ظـرف یک مـاه اخیر بـا پلیس 
راهنمایـی و رانندگـی اسـتان در خصوص پـالک گذاری 
ماشـین هـای خودگـردان بخـش کشـاورزی منطقـه 
انجـام شـده اسـت، در همیـن راسـتا بـه مـدت 11 روز 
از ۷30 دسـتگاه ماشـین آالت کشـاورزی در سـطح ۷ 
شهرسـتان جنوبی کرمان بازدید شـد آمد که بیشـترین 

آمـار بازدیـد نسـبت بـه 5 دوره قبل بوده اسـت.
سـازمان  مکانیـزه  هـای  فنـاوری  امـور  اداره  رئیـس 
جهادکشـاورزی جنـوب کرمـان ، افـزود: طـی 6 مرحلـه 
تاکنـون برای 95 درصد ماشـین های خودگردان بخش 
کشـاورزی برگ بازدید شـماره گذاری صادر شـده است.
وی، اظهـار داشـت: در سـامانه جدیـد شـرکت ملـی 
پخـش فـرآورده هـای نفتـی داشـتن پـالک انتظامـی 
بـرای دریافـت  ماشـین هـای خودگـردان کشـاورزی 

سـوخت الزامـی اسـت.
محمـودی، ضمـن درخواسـت از بهـره بـردان جنـوب 
کرمـان، عنـوان داشـت: بهـره بـرداران هرچـه سـریعتر 
نسـبت به تشـکیل پرونده از طریق مدیریت های جهاد 
کشـاورزی شهرسـتان هـای جنـوب کرمـان براسـاس 

بـرگ بازدیـد صـادر شـده اقـدام کنند.

رییـس سـازمان جهادکشـاورزی جنـوب کرمـان گفـت: 
جشـنواره ملـی مرکبـات جنـوب کرمـان 11 دیمـاه 98 با 
حضور سـفرای جمهوری اسـالمی ایران در 15 کشـور دنیا 
و روسـای اتاق هـای مشـترک بازرگانـی برگزار می شـود.

به گزارش خبرنگار گروه اسـتان های باشـگاه خبرنگاران 
سـازمان  رییـس  برخـوری  سـعید  کرمـان  از  جـوان 
جهادکشـاورزی جنـوب کرمـان گفـت: جشـنواره ملـی 
مرکبـات جنـوب کرمـان 11 دیمـاه 98 بـا حضور سـفرای 
جمهـوری اسـالمی ایـران در 15 کشـور دنیـا و روسـای 
اتاق هـای مشـترک بازرگانـی ایـران و 30 کشـور دنیـا، 
سـاعت 1۴ دردانشـگاه جیرفـت برگـزار می شـود. مدیـر 
کل جهـاد کشـاورزی جنـوب اسـتان کرمـان از برگـزاری 
دومیـن جشـنواره ملی مرکبـات جنوب کرمـان با حضور 
15 سـفیر ایران در دیگر کشـورها خبر داد.سعید برخوری 
بـا اشـاره بـه اینکـه جنـوب اسـتان کرمـان ظرفیت های 
زیـادی در حوزه کشـاورزی دارد اظهار داشـت: متاسـفانه 
نشـده  معرفـی  خوبـی  بـه  تاکنـون  ظرفیت هـا  ایـن 
از  اسـت.وی  نکـرده  پیـدا  را  خـود  واقعـی  جایـگاه  و 
برگـزاری دومیـن جشـنواره ملـی مرکبات جنـوب کرمان 
در جیرفـت خبـر داد و افـزود: این جشـنواره چهارشـنبه 
یازدهـم دی مـاه جاری سـاعت 1۴ در دانشـگاه جیرفت 
برگزار می شـود.مدیر کل جهاد کشـاورزی جنوب اسـتان 
کرمـان از حضـور 15 سـفیر جمهـوری اسـالمی ایـران 
در دیگـر کشـورها در دومیـن جشـنواره ملـی مرکبـات 
جنـوب کرمـان خبر داد و اظهارداشـت: روسـای اتاق های 
مشـترک بازرگانی ایران و 30 کشـور دنیا و تعداد زیادی 
از مسـئوالن از دیگـر میهمانـان ایـن جشـنواره هسـتند.
وی بـا بیـان اینکه مرکبات جنـوب کرمـان ارگانیک بوده 
و سـالمت کامـل دارند عنـوان کرد: در بیـش از 90 درصد 
باغـات مـا در جنـوب اسـتان هیچ گونه سمپاشـی انجام 
نمی شـود.برخوری بـا اشـاره بـه طعـم و مـزه منحصر به  
فـرد مرکبات جنوب کرمان گفت: متاسـفانه این مرکبات 
آن گونـه کـه باید معرفی نشـده، تاکنون ناشـناخته بوده 
و جایـگاه خـود را در بازارهـای جهانـی هنـوز بـه دسـت 
نیـاورده اسـت.وی بـا اشـاره بـه اهـداف برگـزاری ایـن 
جشـنواره در جنـوب کرمـان گفـت: معرفی و شناسـاندن 
کیفیـت مرکبـات جنوب کرمـان، تجاری سـازی و یافتن 
بازارهـای هـدف بیشـتر از جملـه اهـداف برگـزاری ایـن 
جنـوب  کشـاورزی  جهـاد  کل  اسـت.مدیر  جشـنواره 
اسـتان کرمـان افـزود: اجـرای طـرح استاندارد سـازی و 
شناسـنامه دار کـردن محصـوالت کشـاورزی و مرکبـات 
جنـوب کرمـان نیـز در این جشـنواره دنبال می شـود.وی 
بـا بیـان اینکـه دومیـن جشـنواره ملـی مرکبـات جنوب 
کرمـان بـه درخواسـت و بـا کمـک بخـش خصوصـی 
بـه ویـژه باغـداران و مجموعـه جهـاد کشـاورزی جنـوب 
کرمـان بـرای دومین سـال متوالی برگزار می شـود گفت: 
امیـدوارم با برگزاری این جشـنواره پتانسـیل های جنوب 

کرمـان بـه نمایش گذاشـته شـود.

احداث هشت مجتمع خدماتی 
رفاهی در محورهای اصلی و 

بزرگراهی جنوب کرمان

لزوم پالک گذاری 
ماشین های کشاورزی 

خودگردان

ضیافت پرتقال 
به میزبانی جیرفت

خبر

خبرخبر

قهرمانان دوئل بزرگ کرمان 
معرفی شدند

برندسازی راهی مناسب برای معرفی 
گیاهان دارویی جنوب کرمان

18 باند قاچاق مواد مخدر 
در جنوب کرمان منهدم شد

اجرای طرح »یک شب در مسجد« 
ویژه نوجوانان جنوب کرمان

فاز دوم مرکز ملی پرورش و تکثیر حیوانات 
آزمایشگاهی در کرمان افتتاح شد

نبــرد کیــک بوکســینگ کاران 
ــاد  ــه ی ــه ب ــان ک ــتان کرم اس
بــم روی رینــگ رفتــه بودنــد، 
ــه کار  ــا معرفــی برترین هــا ب ب

ــان داد. ــود پای خ
ــک  ــه کی ــس کمیت ــی، رئی ــور صادق  منص
بوکســینگ WKA شهرســتان کرمــان در 
ــتان  ــروه اس ــگار گ ــا خبرن ــو ب ــت و گ گف
از  جــوان  خبرنــگاران  باشــگاه  هــای 
کیــک  بــزرگ  نبــرد  گفــت:  کرمــان، 
WKA یــادواره جانباختــگان  بوکســینگ 
از  ورزشــکارانی  حضــور  بــا  بــم  زلزلــه 
ــه  ــه روز ب ــدت س ــه م ــتان ب ــر اس سراس
ــزار  ــی برگ ــه رزم ــان در خان ــی کرم میزبان
ــا شــرکت  شــد.او افــزود: ایــن رقابت هــا ب
کرمــان،  شهرســتان های  از  فایتــر   ۴60

ــار،  ــوج، رودب ــم، جیرفــت، کهن ســیرجان، ب
ــاد، منوجــان، بردســیر  ــار، بافــت، عنبرآب ان
و نرماشــیر در رده هــای ســنی خردســاالن، 
نونهــاالن، نوجوانــان، جوانــان و بزرگســاالن 
و در اســتایل های الیــت کنتاکــت، فــول 
کنتاکــت، لوکیــک و K -1 انجــام شــد.

اینکــه وزن کشــی  اعــالم  بــا  صادقــی 
کیــک  مرکــزی  باشــگاه  در  رقابت هــا 
کامــران  فقیــد  )اســتاد  بوکســینگ 
مطهــری  خیابــان  در  واقــع  صادقــی( 
ــیاآباد،  ــارراه آس ــه چه ــیده ب ــان، نرس کرم
پالســکو  و  داریــوش  فــرش  جنــب 
کــرد:  تصریــح  شــد،  انجــام  صادقــی 
ــع در  ــی واق ــه رزم ــز در خان مســابقات نی
ــام  ــه ورزشــی ام ــروز، مجموع ــوار هوانی بل

علــی برگــزار شــد

طبیعـــی  منابـــع  مدیـــرکل 
ــان  ـــوب کرمـ ــزداری جن آبخیـ
 3 جنـــوب کرمـــان  گفـــت: 
میلیـــون و 858 هـــزار هکتـــار 
وســـعت دارد کـــه یـــک میلیـــون و 200 هـــزار 
هکتـــار از عرصه هـــای منابـــع طبیعـــی 
ــای  ــه هـ ــش گونـ ــتعد رویـ ــه مسـ منطقـ
دارویـــی اســـت و در ســـنوات گذشـــته مـــورد 

ــه اســـت. ــرار گرفتـ ــرداری قـ ــره بـ بهـ
 دکتـــر احمـــدی افـــزود: از عمـــده تریـــن 
محصـــوالت دارویـــی در منطقـــه مـــی 
تـــوان بـــه آنغـــوزه، آویشـــن، زیـــره ســـیاه 
ـــه  ـــرد ک ـــاره ک ـــوک اش ـــه و آل ـــن بن و همچنی
ـــرار  ـــرداری ق ـــره ب ـــورد به ـــاال م ـــطوح ب در س

مـــی گیـــرد.
وی ضمـــن اشـــاره بـــه بارندگی هـــای بـــه 

ــان  ــال بیـ ــی امسـ ــه طـ ــع در منطقـ موقـ
داشـــت:  بـــه دلیـــل ایـــن بارندگی هـــا 
ــت  ــث برداشـ ــبتری در بحـ ــرایط مناسـ شـ
ـــر ۷0  ـــغ ب ـــتیم و بال ـــی داش ـــان داروی گیاه
ــا  ــن عرصه هـ ــطح ایـ ــار از سـ ــزار هکتـ هـ

برداشـــت صـــورت گرفتـــه اســـت.
ـــفانه  ـــت: متاس ـــار داش ـــدی اظه ـــر احم  دکت
فـــراوری گیاهـــان  و  تبدیلـــی  صنایـــع 
دارویـــی در ایـــن منطقـــه ضعیـــف اســـت 
ـــری  ـــات موثرت ـــه اقدام ـــن زمین ـــد در ای و بای
انجـــام گیـــرد کـــه نقـــش مهمـــی در 
اشـــتغال زایی خواهـــد داشـــت همچنیـــن 
ـــه  ـــی منطق ـــان داروی ـــازی گیاه ـــد س ـــا برن ب
ـــوب  ـــام جن ـــه ن ـــوالت را ب ـــوان محص ـــی ت م
کرمـــان بـــه کشـــورهای حـــوزه خلیـــج 

فـــارس ارســـال کـــرد

حسـین سـالمی روز سـه شـنبه با 
اسـتان کرمـان خـط  اینکـه  بیـان 
مقـدم مبـارزه بـا مواد مخدر کشـور 
اسـت، افـزود: افراد دسـتگیر شـده 
غیـر بومـی هسـتند و بررسـی ها نشـان می دهـد 
قاچاقچیان با استفاده از پهنای جغرافیایی استان 
کرمـان قصد انتقال محموله های کالن مواد مخدر 
را از مرزهای شـرقی کشـور به اسـتان های مرکزی 
دارنـد.وی ادامـه داد: در ایـن رابطـه بیـش از 15 
دسـتگاه خـودروی خارجـی و داخلـی بـه همـراه 
برخـی از امـوال منقـول و غیرمنقـول قاچاقچیان 
و اشـرار توقیف شـده است.سـالمی اظهار داشت: 
عزم دسـتگاه قضایـی در برخورد بـا باندهای کالن 
مـواد مخدر جـدی بـوده و با مجاهـدت نیروهای 
اطالعاتـی، امنیتـی و انتظامـی مانـع عبـور مـواد 

مخـدر و توزیـع آن در سـطح کشـور می شـویم.
دادسـتان جیرفـت با بیان اینکه برای ثمربخشـی 

امـر مبـارزه بـا مواد مخـدر بایـد به سـراغ عامالن 
اصلـی عرضـه و توزیع مـواد مخدر رفـت، تصریح 
کـرد: بـرای حـذف قاچـاق مـواد مخـدر، ضربه به 
بـه  قاچاقچیـان  اقتصـادی  و  مالـی  بنیان هـای 

صـورت ویـژه در دسـتور کار قـرار دارد.
وی همچنیـن بـه عملیـات کشـف مـواد مخـدر 
طـی روز گذشـته اشـاره کـرد و گفـت: مامـوران 
اداره اطالعـات بـه یـک دسـتگاه خـودروی پرایـد 
در حوالی دانشـگاه آزاد جیرفت مشـکوک شـده و 
پـس از بازرسـی از این خـودرو، 200 کیلوگرم مواد 

مخـدر از نـوع تریـاک کشـف کردند.
وی افـزود: پـس از کسـب اطالعـات تکمیلـی 
میـزان 100 کیلوگـرم مـواد مخدر دیگر نیـز از محل 
دپـوی مـواد مخـدر واقـع در یک منزل مسـکونی 
کشـف شد.شهرسـتان جیرفـت بـا 316 هـزار نفر 
جمعیـت در فاصله 230 کیلومتـری جنوب کرمان 

واقع شـده اسـت.

خوبـی زاده بـا بیان اینکـه کادرسـازی 
از نیروهـای نوجـوان اولویـت سـتاد 
مسـاجد  کانون هـای  هماهنگـی 
 جنوب کرمـان اسـت، گفـت: در ایـن 
راسـتا طرح »یک شـب در مسـجد« 
بـا بخش هـای متنـوع همچـون آمـوزش احـکام و 
بازی هـای مذهبـی اجـرا می شـود.»مجید خوبـی 
زاده« در گفـت وگـو بـا خبرنـگار گـروه مسـجد و 
کانون های مسـاجد خبرگزاری شبسـتان کادرسازی 
در کانـون هـای فرهنگـی هنـری مسـاجد اسـتان 
جنـوب کرمـان را از رویکردهـای سـتاد هماهنگـی 
ایـن کانـون هـا دانسـت و اظهـار کـرد: در همیـن 
راسـتا حلقـه های تربیتـی در کانون هـای فرهنگی 
هنـری مسـاجد تشـکیل داده ایـم تا از ایـن طریق 
نیروهـای نوجـوان مسـتعد مسـجدی و کسـانی را 
کـه در حوزه هنری فعال هسـتند، شناسـایی کنیم.
مدیـر سـتاد هماهنگـی کانون هـای فرهنگی هنری 
مسـاجد اسـتان جنـوب کرمـان بـه اجـرای طـرح 
»یک شـب در مسـجد« ویژه نوجوانان اشاره و بیان 

کـرد: براسـاس ایـن طـرح یـک روز در هفتـه بـرای 
نوجوانـان در مسـجد برنامـه های ویـژه ای همچون 
مباحـث تربیتی و اخالقی برگـزار و بازی های دینی 
و مذهبـی به آنهـا آموزش داده می شـود.خوبی زاده 
»پیـک کتـاب« را از دیگـر طـرح هایـی برشـمرد که 
در کتابخانه های مسـاجد اجرا می شـود و تصریح 
کـرد : بـر اسـاس ایـن طـرح نوجوانان بـا دوچرخه، 
کتـاب هـای متقاضیـان را از کتابخانه های مسـجد 
بـه در منـازل بـرده و بـه آنهـا تحویل مـی دهند.وی 
جشـنواره صنایـع دسـتی به صـورت اسـتانی و دوره 
مربیگـری قرآنـی را از دیگـر برنامـه هایـی نـام برد 
کـه بـه همت سـتاد هماهنگی کانون هـای فرهنگی 
هنـری مسـاجد اسـتان جنـوب کرمان ویـژه فعاالن 
کانـون هـای مسـاجد برگـزار می شـود.مدیر سـتاد 
هماهنگـی کانـون هـای فرهنگـی هنـری مسـاجد 
اسـتان کرمـان جنوبـی بـا اشـاره بـه فعالیـت ۴91 
کانـون فرهنگـی هنری در این اسـتان، خاطرنشـان 
کـرد: اسـتان جنوب کرمان بیشـترین تعـداد کانون 

هـای مسـاجد روسـتایی را در کشـور دارا اسـت.

رییـس  فنـاوری  و  علمـی  معـاون 
بـه اسـتان  ادامـه سـفر  جمهـور در 
کرمـان بـا حضـور در مرکـز تکثیـر 
حیوانـات  نگهـداری  پـرورش،  و 
آزمایشـگاهی دانشگاه علوم پزشکی 
پـرورش  ملـی  مرکـز  پـروژه  دوم  فـاز  کرمـان، 
حیوانـات آزمایشـگاهی، »اتـاق تمییز« به وسـعت 
180 متـر مربـع و بـا اعتبـار 30 میلیـارد ریـال را 
افتتـاح کـرد.در ایـن مرحلـه پـرورش جوندگانی که 
دچـار نقـص سیسـتم ایمنی هسـتند، بـا تمرکز بر 
مـوش هـای SCID کـه سیسـتم ایمنـی هومورال 
شـرایط  بـا  اسـت،  افتـاده  کار  از  آنهـا  وسـلوالر 
اسـتاندارد بیـن المللی مربوطه شـروع بـه فعالیت 
کـرده اسـت.با تکثیر و پرورش این نژاد که سـخت 
ترین شـرایط پـرورش مربوطـه را داراسـت، امکان 
تولیـد، تکثیر و مطالعه سـایر جونـدگان دچار نقص 
 SPF و NSG، Nude ایمنـی مثـل مـوش هـای
نیـز فراهـم مـی شـود.به گـزارش ایسـنا، دو سـال 
پیـش فـاز نخسـت ایـن مرکـز بـا حضـور معـاون 

علمـی و فناوری رییس جمهور در دانشـگاه شـهید 
باهنـر کرمـان به بهره بـرداری رسـید.این مرکز صرفًا 
تحقیقاتی نیسـت، بلکه در حـوزه عرضه محصوالت 
دانش بنیـان نیـز فعالیـت می کند. از جملـه اهداف 
راه انـدازی ایـن مرکـز می تـوان به تکثیـر و پرورش 
جونـدگان آزمایشـگاهی خالـص و شناسـنامه دار، 
نـژاد  آزمایشـگاهی  حیوانـات  پـرورش  و  تکثیـر 
خالص با اندازه متوسـط، پرورش، تکثیر ونگهداری 
نژادهـای خالـص اسـب و ایجـاد بانک اسـپرمی و 
انجام تلقیح مصنوعی اشـاره کرد.شـایان ذکر است 
کـه کلنـگ احـداث این مرکـز در سـال 96 به زمین 
زده شـد و بـرای احـداث آن بیـش از 2 میلیـارد و 
800 میلیـون تومـان هزینـه شـده اسـت.به گزارش 
ایسـنا، معـاون علمی و فنـاوری رییـس جمهور در 
ادامـه سـفر خـود به کرمـان از کارخانه خانه سـازی 
کرمـان متعلـق بـه اداره کل راه و شهرسـازی بازدید 
کـرد. ایـن مجموعه دارای مسـاحت به وسـعت 50 
هکتـار بـوده کـه در آن خانـه های زیادی سـاخته و 

رها شـده اسـت.

ــازمان  ــس سـ ــا - رییـ ــان - ایرنـ کرمـ
صنعـــت، معـــدن و تجـــارت جنـــوب 
ـــه مشـــکالت  ـــا اشـــاره ب ـــان ب اســـتان کرم
ــوب  ــرق جنـ ــن آب و بـ ــی تامیـ اساسـ
اســـتان و تاثیـــر آن بـــر رونـــق تولیـــد 
ــوزه  ــتانتره در حـ ــه کنسـ ــت: کارخانـ گفـ
ـــاح  ـــاده افتت ـــد آم ـــس کات ـــادوییه و م س
هســـتند امـــا بـــه علـــت اینکـــه پســـت 
بـــرق نداریـــم نمـــی تـــوان آنـــان را 
جدیـــدی  کارخانـــه  یـــا  و  افتتـــاح 

ــم. ــف کنیـ تعریـ
مســـلم مروجی فـــرد شـــامگاه دوشـــنبه 
در نشســـت ســـتاد فرماندهـــی اقتصـــاد 
ـــرو  ـــر نی ـــا حضـــور وزی ـــی اســـتان ب مقاومت
ـــه  ـــک کارخان ـــزود: ی ـــان اف و اســـتاندار کرم
کنســـتانتره مـــس در حـــوزه شهرســـتان 
ـــاد  ـــوت اقتص ـــوان پایل ـــه عن ـــج ب ـــه گن قلع
مقاومتـــی تعریـــف و آمـــده افتتـــاح 
ـــه  ـــرق ب ـــن ب ـــت تامی ـــه عل ـــا ب ـــده ام ش

مشـــکل برخـــورده اســـت.
کارخانـــه   1۴ داشـــت:  اظهـــار  وی 
ـــان  ـــوب کرم ـــت در جن ـــتانتره کرومی کنس
ـــات  ـــن کارخانج ـــه ای ـــف کردیـــم ک تعری
ـــن  ـــکل تامی ـــفندقه مش ـــاب و اس در فاری

بـــرق دارنـــد.
رییـــس ســـازمان صنعـــت، معـــدن و 

ـــزود:  ـــان اف ـــتان کرم ـــوب اس ـــارت جن تج
ــه  ــان بـ ــوب کرمـ ــع جنـ ــت منابـ برداشـ
علـــت مشـــکالت بـــرق بیشـــتر بـــه 
ـــا  ـــه ب ـــن منطق ـــت و ای ـــام اس ـــورت خ ص
ـــد  ـــن ۷0 درص ـــزار ت ـــاالنه 300 ه ـــد س تولی
کرومیـــت کشـــور را تولیـــد مـــی کنـــد.

ــادر و  ــا صـ ــت: مجوزهـ ــان داشـ وی بیـ
ــت  ــراوری کرومیـ ــذار کار فـ ــرمایه گـ سـ
فعالیـــت خـــود را آغـــاز کـــرده امـــا 
بزرگتریـــن مشـــکل آن در تامیـــن آب و 

بـــرق اســـت.
مروجـــی بـــا بیـــان اینکـــه برنامـــه 
توســـعه تولیـــد و اشـــتغال جنـــوب 
ــدن و  ــش معـ ــان در بخـ ــتان کرمـ اسـ
صنایـــع معدنـــی تعریـــف شـــده اســـت 
گفـــت: 50 طـــرح در حـــال احـــداث 
ـــد  ـــرفت 60 درص ـــا پیش ـــان ب ـــوب کرم جن
تـــا پایـــان ســـال آینـــده 2 هـــزار نفـــر 

ــد. ــی کننـ ــتغالزایی مـ اشـ

احداث کارخانه فوق توزین 
برق نیاز کنونی جنوب کرمان

پنـــج شهرســـتان جنوبـــی  نماینـــده 
ــورای  ــس شـ ــان در مجلـ ــتان کرمـ اسـ
اســـالمی گفـــت: احـــداث یـــک پســـت 
فـــوق توزیـــن بـــرای ســـه کارخانـــه در 

ـــرکت  ـــم و ش ـــاز داری ـــان نی ـــوب کرم جن
ـــس  ـــر و م ـــدرو، گل که ـــادر ایمی ـــای م ه
قـــول همـــکاری در ایـــن زمینـــه دادنـــد 
ــت در  ــن پسـ ــداث ایـ ــد احـ ــذا بایـ لـ

دســـتور وزارت نیـــرو قـــرار گیـــرد.
احمـــد حمـــزه شـــامگاه دوشـــنبه در 
ــاد  ــی اقتصـ ــتاد فرماندهـ ــت سـ نشسـ
ــر  ــور وزیـ ــا حضـ ــتان بـ ــی اسـ مقاومتـ
افـــزود:  کرمـــان  اســـتاندار  و  نیـــرو 
تعرفـــه بـــرق زمســـتانی اشـــک مـــردم 
جنـــوب اســـتان کرمـــان را درآورده و 
ــه  ــووات بـ ــرف از 1000 کیلـ ــوی مصـ الگـ
ــال  ــر امسـ ــان مهـ ــووات در پایـ 100 کیلـ
رســـیده و ایـــن در حالـــی اســـت کـــه 
ایـــن منطقـــه محـــروم و بایـــد فکـــری 

بـــرای آنـــان شـــود.

وی اظهـــار داشـــت: کشـــاورزی اســـتان 
ــص  ــد ناخالـ ــد تولیـ ــان 3۴ درصـ کرمـ
ـــان  ـــوب کرم ـــار در جن ـــن آم ـــی و ای داخل
88 درصـــد اســـت کـــه نشـــان مـــی دهـــد 
ـــن  ـــه ای ـــوب ب ـــردم جن تمامـــی زندگـــی م

بخـــش اختصـــاص دارد.
پنـــج شهرســـتان جنوبـــی  نماینـــده 
ــورای  ــس شـ ــان در مجلـ ــتان کرمـ اسـ
ـــاورزی  ـــای کش ـــاه ه ـــت: چ ـــالمی گف اس
ـــل  ـــی تبدی ـــه معضل ـــان ب ـــوب کرم در جن
ــه بایـــد تصمیمـــی بـــرای آن  شـــده کـ
گرفتـــه شـــود کـــه فشـــار بـــر مـــردم و 

ــد. ــتضعفان کاهـــش یابـ مسـ
ــت  ــه امنیـ ــاورزان کـ ــه داد: کشـ وی ادامـ
ـــد  ـــد نبای ـــی کنن ـــن م ـــی کشـــور را تامی غذای

ـــد. ـــه کنن ـــاال تهی ـــت ب ـــا قیم ـــوخت ب س

معـاون طـرح و برنامه ریـزی وزیـر صنعـت، 
معـدن و تجـارت گفـت: بخشـی از نقدینگی 
تسـهیالت  محـل  از  کرمـان  خودروسـازان 
تبصره 18، رونق تولید و بازار سـرمایه تامین 
می شـود و وزارت صمـت مشـکالت آنـان را 
پیگیری می کند.سـعید زرندی روز سه شـنبه 
در نشسـت بررسـی مشـکالت خودروسازان 
در محـل اسـتانداری کرمـان افـزود: خلـف 
رویـه موجـود بـرای کمـک بـه تامیـن مالی 
شـرکت هـای خودروسـازی کرمـان موتـور و 
خودروسـازان بـم، مجـوز پیـش فـروش به 
این 2 شـرکت خودروسـاز که شـرایط پیش 
اظهـار  شـد.وی  داده  نداشـتند،  را  فـروش 
داشـت: تمامی کشـور را برای رفع مشـکالت 
و  خـودرو  ایـران  خودروسـازان  نقدینگـی 
سـایپا بسـیج کردیـم زیـرا سیسـتم بانکـی 

توان پرداخت تسـهیالت بیشـتر را نداشـت.
معـاون طـرح و برنامـه ریزی وزیـر صنعت، 
معـدن و تجـارت بـا بیان اینکـه اصلی ترین 
دغدغـه واحدهـای صنعتی و تجاری کشـور، 
نقدینگـی اسـت گفـت: تدابیـری بـرای این 
موضـوع در سـطح کشـوری اتخاذ شـده، هر 
چنـد مشـکالت اقتصـادی بـر ایـن موضـوع 
هـم اثـر گـذار بوده اسـت.وی عنوان کـرد: بر 
اسـاس تحلیل هـای مـا در سـال 98 میزان 
361 هـزار میلیـارد تومان صنعت کشـور نیاز 
به سـرمایه گردش و حـدود 65 هزار میلیارد 
سـرمایه ثابت نیاز داشـت.زرندی افـزود: در 
سـال گذشـته، 209 هـزار میلیـارد بـه وزارت 
صمـت بـرای تامیـن ایـن سـرمایه پرداخت 
شـده لـذا وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت 
دارد  درخواسـت  بانکـی کشـور  از سیسـتم 

امسـال هم این میزان نقدینگـی را پرداخت 
کنند.وی بیان داشـت: تسـهیالت تبصره 18 
را بـرای نخسـتین بار در سـال 9۷ بـه قانون 
بودجـه بردیم که صندوق توسـعه ملی منابع 
ریالـی را تنهـا با نظـر وزارت صمـت می تواند 
بـه بانـک هـا ببرد کـه در ایـن زمینـه 10 هزار 
بانـک  میلیـارد می توانیـم پـول بـه هفـت 
وارد کنیـم کـه 3هـزار 900 میلیـارد پـول نقـد 
در بانـک هـا سـرمایه گـذاری کـرده ایـم و 
تـا هفته آینـده یکهـزار میلیارد تومـان دیگر 
برنامـه  و  طـرح  می شـود.معاون  اضافـه 
ریـزی وزیر صنعـت، معدن و تجـارت گفت: 
همچنین دولت سـه درصد تسهیالت تبصره 
18 را بـه سـرمایه گـذار یارانـه مـی دهـد.وی 
اضافـه کـرد: اسـتان کرمـان هـم در تبصـره 
18 و هـم رونـق تولیـد خـوب عمـل نکـرده 
و نیـاز به پیگیری بیشـتری دارد و برداشـت 
از بنـد الـف تبصـره 18 بـا امضای مسـتقیم 
اسـتاندار قابل برداشـت اسـت.زرندی عنوان 
کـرد: اتفـاق خوبـی کـه در اسـتان کرمـان 
افتـاده مـا داریـم منابـع شـرکت های بزرگ 
بـه عنوان یـک اتفاق خوب به داخل اسـتان 
آوردیـم و حسابهایشـان در بانک های کرمان 
بانک هـای  مالـی  وضـع  می شـود  باعـث 
رونـق  تسـهیالت  پرداخـت  بـرای  اسـتان 

تولید مناسـب شـود.وی تاکید کرد: 50 هزار 
میلیـارد از محـل منابع بانـک ملی به صنایع 
پیشـران کشـور اختصـاص یافته اسـت زیرا 
صنایـع پیشـران اگـر تامیـن مالـی شـوند 
دیگـر صنایـع کمـک کننـد. بـه  می تواننـد 
معـاون طـرح و برنامـه ریزی وزیـر صنعت، 
معـدن و تجـارت بـا بیـان اینکـه سیسـتم 
اقتصـادی  مشـکالت  خـود گرفتـار  بانکـی 
کشـور شـده، گفـت: مـا تصمیـم گرفتیـم با 
کمک بانک ها نقدینگی گسـترده در کشـور را 
بـه رونق تولید اختصاص دهیـم که اتفاقات 
افتـاده و همچنیـن  ایـن حـوزه  خوبـی در 
بـرای  سـرمایه  بـازار  سـرمایه گذاری هـای 
رونـق تولیـد قابل توجـه اسـت.وی تصریح 
کـرد: 30 شـرکت بـزرگ و ۷0 بـازار سـرمایه 
در کشـور وجـود دارد کـه مـا ایـن شـرکت ها 
را ترغیـب کـرده ایـم بـرای رونـق تولیـد در 
بـازار سـرمایه گـذاری کننـد کـه هـر شـرکت 
کـه آمده شـده سـود هنگفتی در ایـن حوزه 
بـه دسـت آورد.زرنـدی افزود: انعقـاد تفاهم 
نامـه بـا رییـس خانـه صنعـت و معـدن در 
ایـن هفتـه بررسـی و رسـمی مـی شـود که 
بخشـی از اختیـارات از جملـه صـدور گواهی 
تاسـیس و دبیرخانـه سـتاد تسـهیل به این 

خانـه منتقـل می شـود.

رییس سازمان صنعت و معدن جنوب کرمان: 

مشکل برق و آب رونق تولید 

در جنوب کرمان را زمین گیر کرد

معاون وزیرصنعت: 

نقدینگی خودروسازان 
کرمان تامین می شود

رنا
 ای

س:
عک

رنا
 ای

س:
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ــی  ــزار ســاله یک ــا قدمــت 3 ه ــدن زرترشــت ب وجــود مع
ــال ۷۴  ــه س ــدن ک ــن مع ــت، ای ــا اس ــت ه ــن ظرفی از ای
ثبــت شــده ، در ســال 88 پروانــه بهره بــرداری گرفــت 
آغــاز کــرده اســت. را  و در ســال 92 فعالیــت خــود 

ظاهــرا ســازمان صمــت جنــوب اســتان بــه شــدت پیگیــر 
عملیــات اکتشــاف و اســتخراج ایــن معــدن بــوده و 
پــس از عملیــات اکتشــاف و ذخیــره بــاالی معــدن، 
تولیــد  اینکــه کارخانــه  بــه  راغــب شــد  ســرمایه گذار 
شــمش طــال را در منطقــه احــداث و راه انــدازی کنــد، 
ــط زیســت  ــرداری، محی ــه در آســتانه بهره ب ــه ای  ک کارخان
اســتان کرمــان فعالیــت آن را متوقــف کــرده اســت.

 کارخانه شروع به فعالیت نکرده، پلمپ شد
ــاره  مروجــی رییــس ســازمان صمــت جنــوب اســتان درب
ــن  ــت: ای ــن گف ــه کاغذوط ــه ب ــن کارخان ــدن ای ــپ ش پلم
ــن  ــرای گرفت ــد ب ــدارد و بای ــی ن ــکل خاص ــه مش کارخان
مجــوز محیــط زیســت اقــدام کنــد و ادامــه فعالیــت بدهــد.
بــه گفتــه مروجــی ایــن کارخانــه هنــوز شــروع بــه کار نکرده 
و تولیــدی نداشــته و در  مرحلــه تســت ماشــین آالت بــوده 
ــرآوری طــال در  ــن واحــد ف ــه مروجــی ای ــه گفت اســت.  ب
منطقــه زهمــکان فاریــاب و بــا ســرمایه گــذاری 100 میلیــارد 
تومانــی و اشــتغال 90 نفــر شــروع بــه کار کــرده و  معــدن 
ــوده اســت، ایــن واحــد مــورد نظــر کــه  طالیــش فعــال ب
ــی  ــت. مروج ــدن اس ــرآوری مع ــد ف ــده، واح ــپ ش پلم
یــادآور شــد کــه جــواز کســبی که ایــن واحــد دارد براســاس 

همــان جــواز  بهره بــرداری معــدن طــالی زرترشــت اســت و 
جــواز کســب ایــن  واحــد فــرآوری و پروانــه بهــره بــرداری 
ــررات صــادر شــده  ــن و مق آن ســال95 و براســاس قوانی
اســت، براســاس قانــون در منطقــه معدنــی نیــاز بــه جــواز 
تاســیس واحــد فــرآوری نیســت،  و اکنــون ســرمایه گــذار 
ــت،  ــا اس ــوالد آری ــان ف ــدن جوی ــرکت مع ــه ش ــرح ک ط

شــروع بــه کار کــرده اســت و در ضمــن قــراردادی بــا 
ــز  ــت نی ــط زیس ــوزه محی ــالح در ح ــرکت های ذی ص ش
داشــته اســت یعنــی از همــان ابتــدای طــرح  بــا مشــاور  
ــی  ــرده اند.مروج ــش ب ــان را پی ــی کارش ــت محیط زیس

خاطــر نشــان کــرد: کلیــه فعالیــت هــای ایــن شــرکت تــا 
کنــون زیــر نظــر مشــاور زیســت محیطــی خودشــان، انجام 
ــه  ــه ی کارخان ــل هم ــدش مث ــط تولی ــت و خ ــده اس ش
هــای مــس یــا تولیــدی هــای فلــزی دیگــر کامــال ایمــن 
ــه اکــو سیســتم منطقــه  ــه خســارتی ب اســت و هیــچ گون
وارد نمــی کنــد، در ایــن خــط تولیــد احتمــال هیــچ گونــه 
آســیب محیــط زیســتی وجــود نــدارد، البتــه هنــوز فعالیــت 
ایــن واحــد شــروع نشــده اســت.رییس ســازمان صمــت 
ــازمان  ــدام س ــل اق ــورد دلی ــان در م ــتان کرم ــوب اس جن
ــه دســتگاه  ــن اســت ک ــت: ماجــرا ای ــط زیســت، گف محی
هــای ایــن کارخانــه نصــب شــده اســت و طــرف خارجــی 
ــه   ــا  تســت گرفت ــده و آز آنه ــرده، آم ــا را نصــب ک ــه آنه ک
اســت، اصطالحــا تســت مرحلــه اول، تســت گــرم گفتــه می 
شــود تــا گارانتــی دســتگاه هــا  تاییــد شــود، ماشــین آالت 
ــد و ســازمان محیــط زیســت  در مرحلــه تســت گــرم بودن
ــه  ــد و ب ــرده ان ــد را شــروع ک ــه تولی ــرده اســت ک ــر ک فک
ــت.  ــه اس ــد گرفت ــت را از واح ــق فعالی ــل ح ــن دلی همی
ــح  ــوع را توضی ــن موض ــت ای ــط زیس ــرای محی ــه ب و البت
ــم  ــا محیط زیســت ه ــرد: حــق ب ــان ک داده اند.مروجــی بی
اســت مجــوز محیــط زیســت هنــوز صــادر نشــده و نبایــد 
فعالیــت کنــد هــر چنــد هنــوز شــروع نکــرده بودند. بــه طور 
کلــی در صورتــی کــه مجــوز محیــط زیســت را نگیرنــد ما در 
ســازمان صمــت مجــوز هــم اجــازه شــروع  فعالیــت را نمی 
ــوز  ــرای مج ــه ب ــالم شــده ک ــه مجــری اع ــون ب دهیم.اکن
اقــدام  کنــد  بعــد از بازدیــد کارشــناس محیــط زیســت و 
تاییــد آن ســازمان، مــی توانــد فعالیتــش را شــروع کنــد.

 برای احداث باید مجوز داشته باشند
ــتان  ــت اس ــرکل اداره محیط زیس ــاکری مدی ــان ش مرج
کرمــان در مــورد شــرایط معــدن طــالی فاریــاب بــه 
ــک  ــاک ی ــوای پ ــون ه ــاس قان ــت: براس ــن گف کاغذوط
ســری کارخانــه هــا مشــمول طــرح ارزیابــی اثــرات 
زیســت محیطــی مــی شــوند کــه کارخانــه هــای فــرآوری 
فلــزات اعــم از مــس و طــال جــز ایــن واحــد هــا هســتند 
و بایــد یــک برنامــه مدیریتــی بــرای آلودگــی هایــی کــه 
ایجــاد مــی کننــد، داشــته باشــند و ایــن قضیــه مختــص 
ــاه  ــه 2 م ــن کارخان ــاکری ای ــه ش ــه گفت ــت. ب ــال نیس ط
ــط  ــوز محی ــه مج ــی ک ــده در حال ــال ش ــه فع ــت ک اس
زیســت را نــدارد. شــاکری در واکنــش بــه ایــن بحــث کــه 

کارخانــه در مرحلــه تســت بــوده اســت و هنــوز شــروع بــه 
تولیــد نکــرده، گفــت: ایــن کارخانــه کال بــرای احــداث، نیاز 
ــه مجــوز محیــط زیســت داشــته کــه برایــش اقدامــی  ب
ــد  ــازند، بع ــه را بس ــوان اول کارخان ــی ت ــد، نم ــرده ان نک
وقــت بهــره بــرداری بــرای مجــوز زیســت محیطــی اقــدام 

کننــد. شــاکری در مــورد پلمــپ ایــن کارخانــه گفــت: مــا 
بایــد اطمینــان پیــدا کنیــم کــه ضوابــط زیســت محیطــی 
ــن واحــد تولیــدی رعایــت مــی شــود، وقتــی مــی  در ای
ــه ایــن  ــه مجــوز داریــم ب ــاز ب ــل از احــداث نی گوییــم قب
دلیــل اســت کــه بــه صــورت کامــال جزیــی قبــل از 

احــداث، تمــام شــرایط محیــط زیســتی در طــرح رعایــت 
ــی  ــم م ــان ه ــه کمکش ــن زمین ــا در  ای ــی م ــود، حت ش
ــف انجــام  ــد مــا مخال ــق تولی ــه درســال رون کنیــم و گرن
هیــچ کار تولیــدی ای نیســتیم.  بــه گفتــه مدیــرکل 
هــای  فعالیــت  اســتان کرمــان،  محیط زیســت  اداره 

محیط زیســت کال یــک کار فرابخشــی اســت، حفاظــت از 
ســکونت گاه یکــی از  ایــن بخــش هــا اســت، حفاظــت از 
آب و خــاک و هــوا و هــم از مســائلی دیگــر ی اســت  کــه 
بایــد از آن حفاظــت شــود.  شــاکری در مــورد نیروهایــی 
کــه در ایــن واحــد  مشــغول بــه کار بودنــد، گفــت: فقــط 

ــن  ــه ای ــته  ک ــدی داش ــد تولی ــن واح ــرو،  ای ــر نی 50 نف
50 نفــر هــم چنــان در معــدن کار مــی کننــد، اصــال ایــن 
ــده ای  ــه ع ــن کارخان ــی ای ــا تعطیل ــه ب ــت ک ــث نیس بح
بیــکار شــده باشــند. در پایــان شــاکری در مــورد اقدامــی 
کــه مجریــان بــرای مجــوز زیســت محیطــی کردنــد، گفت: 
ــرار  ــنبه ق ــی ش ــت، ول ــده اس ــی نش ــچ اقدام ــوز هی هن
ــوب و  ــا رئیــس ســازمان صمــت جن اســت جلســه ای ب
ــدار داشــته و در ایــن مــورد راهــکاری پیــدا کنیــم. فرمان

مجوز غیرقانونی نداریم
ــاره صــدور مجــوز و  ــدن درب ــن مع ــل ای شمســا مدیرعام
اینکــه مجوزهــای آنهــا غیرقانونــی اســت، نیــز بــه فــارس 
گفتــه اســت: مــا مجــوز غیرقانونــی نداریــم هــر معدنــی 
زیــر نظــر ســازمان صنعــت و معــدن فعالیــت می کنــد مــا 
ــا  ــه االن تقریب ــه کارخان ــم ک ــه داری جــواز ســاخت کارخان
ــداث  ــه اح ــه شــروع ب ــم اســت ک ــال و نی ــک 2 س نزدی
شــده و احــداث کارخانــه بــه اتمــام رســیده و در مرحلــه 
تســت دســتگاه ها زیــر نظــر کارشناســان چینــی هســتیم 
کــه بــه مــا تحویــل بدهنــد.وی افــزود: ســازمان محیــط 
زیســت تــازه بعــد از ایــن مــدت طوالنــی از خــواب بیــدار 
شــده کارخانــه ای کــه بــا مجــوز صنعــت و معــدن و بعــد از 
هزینــه ده هــا میلیــارد تومانــی در منطقــه بســیار محــروم 
جنــوب کرمــان احــداث شــده و اشــتغالزایی ایجــاد کــرده 
ــد  ــه داده ان ــا احضاری ــه م ــه تســت دســتگاه ها ب در مرحل
کــه شــما از مــا مجــوز نگرفته ایــد در حالــی کــه مــا هنــوز 
بــه مرحلــه بهره بــرداری نرســیده ایم.مدیرعامل معــدن 
ــط  ــوز محی ــد مج ــا بای ــرداری م ــرای بهره ب ــد: ب می گوی
ــدور  ــرای ص ــم ب ــدام کرده ای ــا اق ــم م ــت را بگیری زیس
پروانــه بهره بــرداری و در مســیر رونــد اداری خــود هســت، 
در همیــن حیــن تســت دســتگاه ها محیــط زیســت 
ــت  ــوم نیس ــرده و معل ــب ک ــا را پلم ــه واحده ــده هم آم
ــن  ــا همچنی ــا می رسد.شمس ــه کج ــدن ب ــن مع ــده ای آین
دربــاره رعایــت مســائل محیــط زیســتی نیــز اظهــار کــرد: 
از چنــد معــدن طالیــی کــه در کشــور هســتند هیــچ 
ــت  ــائل زیس ــر مس ــدن  حداکث ــن مع ــد ای ــی مانن معدن
محیطــی را رعایــت نکــرده بــا وجــود اینکــه در یــک 
منطقــه بســیار دور افتــاده و نزدیک تریــن روســتا بــه مــا 
15 کیلومتــر فاصلــه دارد و اینگونــه نیســت کــه مــا در کنــار 
یــک منطقــه مســکونی کارخانــه را احــداث کــرده باشــیم.

مرجان شاکری مدیرکل اداره 
محیط زیست استان کرمان در مورد 

شرایط معدن طالی فاریاب به کاغذوطن 
گفت: براساس قانون هوای پاک یک 

سری کارخانه ها مشمول طرح ارزیابی 
اثرات زیست محیطی می شوند که 

کارخانه های فرآوری فلزات اعم از مس 
و طال جز این واحد ها هستند و باید یک 

برنامه مدیریتی برای آلودگی هایی که 
ایجاد می کنند، داشته باشند و این قضیه 
مختص طال نیست. به گفته شاکری این 

کارخانه 2 ماه است که فعال شده در 
حالی که مجوز محیط زیست را ندارد. 

شاکری در واکنش به این بحث که 
کارخانه در مرحله تست بوده است و هنوز 
شروع به تولید نکرده، گفت: این کارخانه 

کال برای احداث، نیاز به مجوز محیط 
زیست داشته که برایش اقدامی نکرده 

اند، نمی توان اول کارخانه را بسازند، 
بعد وقت بهره برداری برای مجوز زیست 

محیطی اقدام کنند. 

به گفته رییس سازمان صمت جنوب استان، خط تولید کارخانه طالی فاریاب، هیچ گونه آسیب محیط زیستی وارد نمی کند

معدن طال بدون مجوز محیط زیست مفت نمی ارزد

اسـتان کرمـان بـه دلیـل وجود معادن بسـیاری کـه دارد به بهشـت معادن کشـور معروف 
اسـت، معادنی که در بسـیاری موارد آن گونه که باید به مردمان دیارشـان سـود نرسـاندند، 
امـا بـه طـور کلی، بـودن معدن در هر اسـتان و شـهری امتیازی اسـت که نمی تـوان از آن 
چشـم پوشـی کـرد و بر توسـعه یافتگـی منطقـه تاثیرگـذار اسـت، در مناطقی مثـل جنوب 
اسـتان کـه از بسـیاری لحـاظ دچـار محرومیت اسـت، وجـود معـادن غنیمتـی دوچندان 
اسـت، فاریـاب یکـی از این مناطق اسـت که بر اسـاس گزارشـات، رتبه سـوم ذخایر معدنی 

را در کشـور دارد امـا بـه لحـاظ فـرآوری در رتبه های آخر اسـت.

جنـوب  صمـت  سـازمان  رییـس  مروجـی 
ایـن کارخانـه  پلمـپ شـدن  اسـتان دربـاره 
بـه کاغذوطـن گفـت: ایـن کارخانـه مشـکل 
مجـوز  بـرای گرفتـن  بایـد  و  نـدارد  خاصـی 
محیـط زیسـت اقـدام کنـد و ادامـه فعالیت 
بدهد.بـه گفتـه مروجـی ایـن کارخانـه هنـوز 
و  نداشـته  تولیـدی  و  نکـرده  بـه کار  شـروع 
در  مرحلـه تسـت ماشـین آالت بـوده اسـت.  
بـه گفتـه مروجـی ایـن واحـد فـرآوری طـال 
سـرمایه  بـا  و  فاریـاب  زهمـکان  منطقـه  در 
 90 تومانـی و اشـتغال  ۱00 میلیـارد  گـذاری 
نفـر شـروع بـه کار کـرده و  معـدن طالیـش 
فعـال بـوده اسـت، این واحـد مـورد نظر که 
پلمـپ شـده، واحـد فـرآوری معـدن اسـت. 

 نجمه سعیدی
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

س
فار

س: 
عک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی-اگهی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئین 
نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمان هـای فاقد 
سـند رسـمی برابر رای شـماره 139860319008001۷1۴ _ 98/8/30 هیات دوم 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضـی و سـاختمان های فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک زرند تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای حمیدرضـا منصـوری زرنـدی فرزنـد علی بشـماره 
شناسـنامه 653 صادره از زرند در یک باب خانه به مسـاحت 320/50مترمربع 
پـالک 1899 فرعـی از 2389 اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان ابـوذر کوچـه 6 
خریداری از مالک رسـمی آقای حسـینجان متصدی زاده محرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یـک ماه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صادر خواهـد شـد. م/ الف 185
تاریخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه 98/9/2۷
تاریخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 98/10/11

حسین توحیدی نیا-رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت   
آقـای یوسـف علیـزاده بـاب تنگلـی مالـک ششـدانگ پـالک 
1۷8۷ فرعـی از 1886۷ اصلـی واقـع در زرنـد بخـش 13 کرمان 
کـه سـند مالکیـت آن در دفتـر 131 صفحـه 35۷ بـه شـماره ثبـت 19135 
و شـماره چاپـی 808656 صـادر و تسـلیم گردیـده ، سـپس برابـر سـند 
شـماره 8۷139 _8۷/5/20 دفتـر اسـناد رسـمی شـماره 26 شـهر زرنـد در 
قبـال مبلـغ 15۷206۷82 ریـال در رهـن بانـک ملـی مرکـزی زرنـد قـرار 
گرفتـه اسـت، ضمـن ارائـه دو بـرگ استشـهادیه تصدیـق شـده بـرای هـر 
سـند مدعـی اسـت که اسـناد مالکیت فـوق بعلـت نامعلوم مفقـود گردیده 
و درخواسـت سـند مالکیـت المثنـی نمـوده لـذا باسـتناد تبصره یـک ماده 
120 اصالحـی آییـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب یک نوبـت در تاریـخ مندرج 
در ذیـل آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معامله نسـبت 
بـه ملـک فـوق الذکـر می باشـد که در ایـن اگهی ذکـر نگردیـده و یا مدعی 
وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ 
انتشـار اگهـی بـه اداره ثبـت اسـناد و امـالک شهرسـتان زرنـد مراجعـه و 
اعتـراض خـود را ضمـن ارائه اصل سـند مالکیت و یا سـند معامله تسـلیم 
نمایـد در غیـر ایـن صـورت پـس از اتمـام مـدت مذکـور نسـبت بـه صدور 

سـند مالکیـت المثنـی اقـدام خواهد شـد. م الـف 188
تاریخ انتشار: چهارشنبه 1398/10/11

یازدهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت شمسی
حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

نایـب رئیـس کمیسـیون حقوقـی و قضائـی مجلس 
معتقـد اسـت؛ آمریـکا بـا تجـاوز بـه حشدالشـعبی 
نقـش خـود را در دفـاع از تروریسـم و داعـش بـه 

نمایـش گذاشـت.
یحیـی کمالی پـور در گفت و گو بـا خبرنگار خبرگزاری 
خانـه ملـت  با اشـاره بـه حملـه تجاوزگرانـه نیروهای 
آمریـکا بـه خـاک عـراق و مواضـع نیروهـای حشـد 
الشـعبی گفت:اتفـاق ناگـواری که متاسـفانه مرتب از 
ناحیـه آمریـکا تکرار می شـود، نقـض حاکمیت ارضی 

کشـورها است.
داد:  ادامـه  مجلـس  مسـتقلین  فراکسـیون  عضـو 
آمریـکا بـدون رعایـت مقـررات و قوانین بیـن المللی 
در کشـورهای دیگـر ورود می کنـد و نیروهـای مردمی 
آن کشـور که وظیفه آنها دفاع و صیانت از کشورشـان 
در مقابـل تروریسـم بین المللـی اسـت را مـورد هدف 

قـرار می دهـد.
حملـه آمریـکا بـه پایگاه هـای حشـد الشـعبی نقض 

حاکمیـت عراق اسـت
ایـن نماینـده مـردم در مجلـس دهـم بـا اشـاره بـه 
حمایـت آمریـکا و غرب از داعش مطـرح کرد: آمریکا 
بـا حملـه بـه نیروهـای بسـیج مردمـی عـراق، نقش 
خـودش را در دفـاع از تروریسـم و داعـش به نمایش 
گذاشـته اسـت و وقتـی متوجـه شـد کـه کشـور عراق 
دارد جایـگاه خـودش را پیـدا می کنـد و مـردم عـراق 
از سـلطه گری بیگانـه بیـزار هسـتند و ایـن بیـزاری  را 
در صحنـه نشـان مـی دهنـد؛ روش دیگـری را بـه کار 

گرفـت و آن مـورد هدف قـراردادن پایگاه های حشـد 
الشـعبی بود.

عضوفراکسـیون ایثارگـران مجلـس بـا بیـان اینکـه 
آمریـکا بـا حملـه تجاوزگرانـه در واقـع مـردم عـراق را 
مـورد حملـه قـرار داده اسـت، مطـرح کـرد: این حمله 
آمریکایـی هـا یـک حرکـت ضـد بشـری ،حرکت ضد 
مقـررات و قوانیـن بیـن المللـی و نقـض حاکمیـت 
یـک کشـور و در نهایـت مداخلـه گـری و سـلطه گری 

درکشـورها اسـت.
محورمقاومت پاسخ تجاوز آمریکا را به موقع خواهد داد

نماینـده مردم جیرفـت و عنبرآباد در مجلس شـورای 
اسـالمی بابیـان اینکـه انگلیـس و آمریکا بـرای حفظ 
منافـع خـود دسـت به هـرکاری می زننـد، اظهـار کرد: 
بـه نظـر من این نتیجه شکسـت و اسـتیصال آمریکا 
در مقابـل کشـورهای اسـالمی و مـردم عـراق اسـت، 
آمریـکا وقتـی مـی بینـد راه بـه جایی نمی برد دسـت 

بـه حمـالت کـور کنونی مـی زند.
عضـو هیئـت رئیسـه کمیسـیون حقوقـی و قضائـی 
کـه  برایـن  تاکیـد  بـا  اسـالمی  شـورای  مجلـس 
محورمقاومـت به موقع پاسـخ تجـاوز آمریکا را خواهد 
داد، تصریـح کـرد: این حق برای کشـورها و وجود دارد 
کـه به کشـوری کـه از فاصله دور  بـه حاکمیت خاکی 
کشـور دیگـر تجـاوز کند،بایـد بـا آن برخـورد و مقابلـه 
شـود. مطمئنـًا ایـن حق بـرای محـور مقاومـت وجود 
دارد و محـور مقاومـت هـم بـه موقـع قطعـًا جـواب 

سـلطه گری آمریـکا را خواهـد داد.

ارزیابی نهایی سومین  دوره جایزه سرآمدی و 
بهبود مستمر شرکت ملی گاز  ایران در شرکت 

گاز استان کرمان 

بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت گاز اسـتان کرمان، 
ارزیابـی نهایی سـومین  دوره جایزه سـرآمدی و بهبود 
مستمر شرکت ملی گاز  ایران،  باحضورمدیرعامل،هیئت 
رئیسـه ،کارگـروه هـای تعالی سـازمانی و تیـم ارزیاب 
شـرکت ملی گاز ایران متشـکل از جناب آقای مهندس 
عبدالحمید اقتداریان ارزیاب ارشـد، مهندسـین  محمد 
ضیایـی، سـید جـواد صابـری فـر، مجتبـی مهاجری، 
محمد حسـن هدایـت ارزیاب و آقـای محمد علی پور 
فخرایـی دبیر کمیته ارزیابی شـرکت ملـی گاز ایران در 
سـطح کلیه واحدهای سـتادی و عملیاتی شـرکت گاز 

اسـتان کرمان انجام شـد. 
ایـن ارزیابـی طـی جلسـاتی فشـرده با حضـور کمیته 
راهبـردی،  ریـزی  برنامـه  و  رهبـری  ده گانـه:  هـای 
مدیریـت و بهبـود فرآیندهـا، تکنولـوژی و ICT ، بهـره 
تامیـن  مشـتریان،  بـا  ارتبـاط  مدیریـت  و  بـرداری 
کننـدگان، زیرسـاخت، امـور مالـی و مسـئولیت هـای 
اجتماعـی انجـام شـد. مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان 
کرمـان ضمـن اعـالم ایـن خبـر گفـت ، بـا توجـه بـه 
تعالـی  و  کیفیـت  مدیریـت  سیسـتمهای  اهمیـت 
سـازمانی و بهـره گیـری سـازمانها بـرای حرکـت بـه 
سـمت سـرآمدی، شـرکت گاز اسـتان کرمـان پـس از 
اخـذ تقدیرنامـه دو سـتاره شـرکت ملـی گاز در سـال 
گذشـته، اقـدام بـه ادامـه روند تعالـی و به مـوازات آن 
تعمیـق مفاهیـم مدل تعالی در تمام سـطوح سـازمان 
بـا حضـور در سـومین دوره مـدل ارزیابی شـرکت ملی 
گاز نمـوده اسـت کـه امیدواریـم با تالش هـای صورت 
گرفته توسـط همـه کارکنان موفق به کسـب تقدیرنامه 
مناسـب شـویم تا در راستای دسـتیابی به ارکان جهت 
سـاز شرکت)چشـم انداز، ماموریت، ارزش ها و اهداف 
کالن( قـدم هـای اصلـی برداشـته شـود.فالح ادامـه 

داد ، مـدل هـای تعالـی، روش مناسـبی بـرای ارزیابی 
عملکرد سـازمان ها می باشـند. با بکارگیری این مدل 
بین المللی، سـازمان می تواند عملکرد خود را با سـایر 
رقبـا در سـطح ملـی و بیـن المللـی مقایسـه کند.ایـن 
مـدل هـا نشـان مـی دهنـد کـه برتـری سـازمان یک 
برداشـت نظـری نبـوده بلکـه در تمامـی مـوارد قابلیت 
بدسـت آوردن نتایـج عملـی و کمـی وجـود دارد و بـا  
شـواهد و شـاخصهای قابـل سـنجش ارائه مـی گردد.
ایشـان ادامـه دادنـد: کسـب نظـام تعالی سـازمانی از 
جملـه فعالیت هایی اسـت کـه اجـرای آن در چارچوب 
مدیریتـی، هنگامـی کـه بـا خـود ارزیابی همراه شـود، 
نقـاط قـوت و زمینه های قابل بهبود سـازمان را آشـکار 
و بـر اسـاس آن پـروژه هـا و اقدامـات بهبـود تعریـف 
مـی شـود که با اجـرای آنها، اثر بخشـی رویکردها ارتقا 
یافتـه و در نتیجـه تحقـق اهـداف سـازمان ممکن می 

شود.
وی بر اسـتقرار مدل رادار در تعالی سازمانی و دستیابی 
مؤثرتـر درتوانمندسـازها و  نتایج تأکید کـرد و افزودند: 
در طـی3روز تیـم ارزیابی بر اسـاس معیارهای توانمند 
سـاز و نتایج وهمچنین بر اسـاس برنامـه ریزی اعالم 
شـده، شـرکت گاز کرمـان را مـورد ارزیابـی قـرار دادنـد 
کـه  امیدواریـم بتوانیـم از تجربیـات و ارزش افـزوده 
از ارزیابـی  در راسـتای بهبـود عملکردهـا و  حاصـل 
فرآیندها اسـتفاده نمائیم.در جلسه اختتامیه نیزکه در 
پایـان فرایند ارزیابی برگـزار گردید ، ارزیابان ضمن ارائه 
گـزارش خـود و اشـاره به بخشـی از نقاط قـوت و قابل 
بهبـود شـرکت ، از تـالش، همدلی، مسـئوليت پذيري 
و اهتمـام جـدي كاركنان شـرکت گاز اسـتان کرمان در 
ارايـه شـواهد، مدارك و مسـتندات موجود در راسـتای 

تحقـق اهـداف تعالی سـازمانی قدردانـی نمودند. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی شـركت توزیـع نیـروی بـرق 
شـمال اسـتان كرمان، به منظور فرهنگ سـازی مدیریت 
مصـرف بـرق در بیـن دانـش آمـوزان و آشـنایی آنـان بـا 
اصـالح الگـوی مصرف بـرق، كالس آموزشـی در مدرسـه 
دخترانـه قـدس )سرآسـیاب فرسـنگی ( كرمـان برگـزار 

. شد
ایـن كالس آموزشـی بـا حضـور مدیـر دفتـر مدیریـت 
مصـرف، معلمـان و دانش آموزان مدرسـه دخترانه قدس 
سرآسـیاب فرسـنگی تحـت عنـوان " مدیریـت مصـرف 
بـرق در خانه و مدرسـه" برگزار شـد.در ابتـدای این كالس 
آموزشـی ، حمیـد علیزاده؛ مدیردفتـر مدیریت مصرف در 
خصـوص نحـوه تولید بـرق و مراحـل آن توضیحاتی ارائه 
كـرد و گفـت: امـروزه زندگـی ما وابسـته به صنعـت برق 
اسـت و همه ما باید در مصرف آن نهایت دقت را داشـته 
باشـیم.وی ادامـه داد: بـرای صرفه جویـی در مصرف برق 
الزم نیسـت هیـچ یك از كارهایمـان را حذف كنیم و فقط 
بـا چند راهـكار سـاده می توانیم الگوی مصـرف برق خود 
را اصـالح كنیم.علیـزاده  اضافـه كـرد: تعویـض المپ های 
پرمصـرف بـا المپ هـای كم مصـرف و LED، خامـوش 
كـردن المپ هـای اضافـه و غیرضـروری و اسـتفاده از 
روشـنایی طبیعـی خورشـید در روز راهكارهـای سـاده ای 
اسـت كـه می تـوان در مصـرف بـرق در خانـه و مدرسـه 
صرفـه جویـی كرد.مدیردفتـر مدیریـت مصـرف در ادامـه 
ایـن كالس آموزشـی تصریـح كـرد: یـك راه  حـل سـاده 
دیگـر بـرای صرفـه جویـی در مصرف بـرق این اسـت كه 
از وسـایل پر مصرف مانند اتو، لباسشـویی و ظرفشـویی 
در زمان های اوج مصرف برق اسـتفاده نشـود و اسـتفاده 
از ایـن لـوازم برقـی را به سـاعاتی كه مصرف كمتر اسـت 
موكـول كنیـم. حتـی در مـواردی ممكـن اسـت بزرگترها 
بـه دالیلـی توجه بـه این مـوارد را فراموش كنند كه شـما 
دانـش آمـوزان می توانیـد عمـل به این مـوارد سـاده را به 

آن هـا یـادآوری كنید.
گفتنـی اسـت كـه درادامـه ایـن كالس ، بسـته هـای 
حمایتـی لـوازم التحریر كـه از محل صرفـه جویی حذف 
قبـوض كاغـذی بـرق تهیـه شـده بـود بـه دانش آمـوزان 
مدرسـه دخترانـه قـدس و دبسـتان دوره اول انبیـا در 
سرآسـیاب فرسـنگی اهـداء شـد. الزم بذكـر اسـت در 
ایـن دوره تعـداد بیـش از  500 دانـش آمـوز از این كالس 

آمـوزش بهـره مند شـدند.

به همت دفتر مدیریت مصرف شركت توزیع 
نیروی برق شمال استان كرمان انجام شد:

آموزش مدیریت 
مصرف برق در مدارس 

شهرستان كرمان

آمریکا با تجاوز به حشدالشعبی نقش 
خود را در دفاع از داعش به نمایش گذاشت
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نویسنده: روزبه معین

انتشارات: نیماژ

حصیربافی

کتـاب قهـوه ی سـرد آقـای نویسـنده یـک رمـان ایرانی بـا موضوع عاشـقانه 
اسـت کـه تـِم معمایـی – هیجانـی دارد و در مدت زمان تقریبـا یک ماهه به 
چـاپ بیسـتم رسـیده و می تـوان گفـت به نحوی شـگفتی سـاز اسـت. این 

رمـان تـا بـه امروز بیشـتر از پنجـاه بار تجدید چاپ شـده اسـت.

سـاخت حصیـر در مناطـق مختلف کشـور بنـا بر مـواد اولیه ی 
در دسـترس متفاوت اسـت. برای مثال در شـمال کشـور برای 
حصیربافـی از سـاقه های برنـج و گنـدم ولـی در نـوار جنوبـی 
اسـتان از الیـاف نخل خرما اسـتفاده می شـود. بـه دلیل وجود 
نخلسـتان های گسـترده در مناطق جنوبی کشـور و اسـتفاده از 
تمامـی اجـزای درختـان خرما، حصیربافی نیـز از جمله صنایع 
دسـتی ای بـه شـمار مـی رود کـه از دیربـاز در ایـن ناحیـه رواج 
داشـته اسـت. محصوالتـی نظیـر بادبـزن حصیری، سـبدهای 
حصیـری، زنبیل هـای حصیـری و کاله های حصیـری از جمله 
صنایع دسـتی تولید شـده در این مناطق محسـوب می شوند.

از صفحـه دقیانـوس/ قالـی گلسـرخ اسـفندقه ثبـت ملـی شـد، محمـد سـاالری رئیـس اداره میـراث 
فرهنگـی؛ صنایـع دسـتی و گردشـگری شهرسـتان جیرفـت گفت: در جلسـه بررسـی آثـار ارائه شـده در 
وزارت میـراث فرهنگـی کشـور، قالـی گلسـرخ اسـفندقه به نام شهرسـتان جیرفـت ثبت آثار ملـی ایران 
شـد. وی افـزود: قدمـت بافـت ایـن قالی بـه اواخـر دوران قاجاریه باز میگـردد و نقش نگار ایـن قالی از 
پارچـه هـای گلـدار الگو گرفته اسـت که در سـال هـای قبل تجارت آن بـه اروپا رونق داشـته و در » جهان 
قالی« کامال شـناخته شـده است.سـاالری همچنین گفت: هنر حصیربافی جنوب کرمان نیز مشـترکا با 

شهرسـتان شـهداد ثبت آثار ملی شـده اسـت.

آوای محلی           

شب شده ارابه ای از مرگ جوالن میدهد
بر  دل  ارواح خسته حس سوهان میدهد

یک پدال و پای امیدی که لمسش  میکند
در هوای لحظه ای که مزه ی نان میدهد

آرزویی گُر گرفت و زجه میزد     مادری
در سکوت داغ آهن ناله ای   جان میدهد

آتشی آغشته  با سودای در  سر   سوخته
الشه آینده ای بیجان که تاوان  میدهد

یک تب سنگین بر جان  مزارستان شب
این غروب سرد رنُگ وبوی مهمان میدهد

شاعر :  مهدی جاللی

  در اینستاگرام چه خبر

تنگه ابوقریب 
توی جنگ فقط اونایی که اسلحه می فروشن 

برنده هستن!

هجدهمین نمایشگاه کتاب 
استان کرمان با حضور ۴96 ناشر داخلی 

و خارجی در محل دائمی نمایشگاه 
بین المللی جنوبشرق کشور در کرمان در 

حال برگزاری است.

در سال گذشته در چنین روزی 

کاغذ وطن به موضوع کودک 

همسری پرداخته است.

نمایشگاهدیالوگ سال گشت

عکس نوشت

معرفی

معرفی

 هرچه بیشتر از تو دور میشوم خاموشی 
در من سرعت می گیرد

به خوابی عمیق فرو رفته ام
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         در توییتر چه می گویند؟

سرمایه گذاران در محاصره وعده های پوچ و تبانی
 نمره امنیت سرمایه گذاری در کرمان چند است؟

گزارش هـای فصلـی مرکـز پژوهش هـای مجلـس از 
وعده هـای  می دهـد  نشـان  سـرمایه گذاری  امنیـت 
پـوچ مسـووالن و تبانـی در معامـالت ادارات از جملـه 
بـه  سـرمایه گذاران  ورود  بـرای  موانـع  اصلی تریـن 
اسـتان کرمـان هسـتند.روز گذشـته تازه تریـن گـزارش 
مرکـز پژوهش هـای مجلـس از امنیـت سـرمایه گذاری 
منتشـر شـد.داده های ایـن گـزارش مربـوط بـه بهـار 
امسـال اسـت.نتایج گـزارش اخیر براسـاس سـنجش 
1۷ مولفـه آمـاری و 21 مولفـه پیمایشـی منتشـر شـده 
اسـت.تفاوت ایـن مولفه هـا در نظرسـنجی از فعـاالن 
اعـالم  براسـاس  آمـاری  اسـت.مولفه های  اقتصـادی 
سـنجش  امـا  می شـوند  سـنجش  رسـمی  نهادهـای 
مولفه هـای پیمایشـی از طریـق نظرخواهـی از فعـاالن 
اقتصـادی صـورت می گیرد.از همین روسـت که اهمیت 
مولفه های پیمایشـی بیـش از آماری اسـت.مولفه های 
آمـاری شـامل ضریـب نفـوذ بیمـه، ثبـات نـرخ ارز، 
درصد چک های برگشـتی و … هسـتند.عمل مسووالن 
بـه وعده هـا، نفـوذ و تبانـی در معامـالت، رشـوه، ثبـات 
قوانیـن و … از جملـه مولفه هـای پیمایشـی هسـتند.

بهبود امنیت سرمایه گذاری در کرمان
بهـار امسـال اسـتان کرمان، بهـار امنیت سـرمایه گذاری 
هـم بـود، به طوری کـه در بهترین وضعیت طـی 15 ماه 
پیش از آن از نظر شـاخص امنیت سـرمایه گذاری بوده 
اسـت.رتبه کرمان در این فصل نهم اسـت که نسـبت به 
زمسـتان 9۷، 11 پلـه بهبود پیدا کرده اسـت.نمره امنیت 
سـرمایه گذاری در کرمـان در ایـن فصـل 5.9۴ اعـالم 
شـده اسـت. )نمـره از یک تـا 10، 10 بدتریـن نمره(رتبه 
کرمـان در پاییـز، تابسـتان و بهـار سـال گذشـته هم به 
ترتیب 18، 2۴ و 1۴  بوده اسـت.البته بهبود رتبه کرمان 
بیشـتر مرهـون آمارهایـی اسـت کـه نهادهـای رسـمی 
مولفه هـای  نظـر  از  اسـتان  ششـمین  داده اند.کرمـان 
آمـاری بـوده امـا از نظـر مولفه هـای پیمایشـی اسـتان 
چهاردهـم اسـت.مرکز پژوهش هـا تاکنون 6 گـزارش در 
زمینـه امنیـت سـرمایه گذاری منتشـر کـرده کـه نشـان 
می دهـد عمـل مسـووالن )ملـی و محلی( بـه وعده ها، 
جـزو نامناسـب ترین مولفه هـای موثـر در ناامن شـدن 
فضـا بـرای سـرمایه گذاران بـوده اسـت.در بهـار امسـال 
فعـاالن اقتصـادی اسـتان کرمـان گفته انـد کـه عمـل 
مسـووالن ملی بـه وعده هـای داده شـده دومین مولفه 
نامناسـب بوده اسـت.در زمسـتان و پاییز 9۷ هم عمل 
مسـووالن ملـی بـه وعده هـای داده شـده اولیـن مولفه 
نامناسـب در بحـث امنیـت سـرمایه گذاری بوده اسـت.
در تابسـتان و بهـار سـال گذشـته هـم ایـن مولفـه بـه 
ترتیب دومین و چهارمین مولفه نامناسـب بوده اسـت.
ایـن بدیـن معنـی اسـت کـه از نظـر فعـاالن اقتصـادی 

کرمـان مسـووالن ملـی بـه وعده هایـی کـه دادنـد عمل 
نکردند.وضعیـت مسـووالن محلـی هـم البتـه چنـدان 
اعتقـاد  ندارد.بـه  ملـی  مسـووالن  بـه  نسـبت  برتـری 
فعـاالن اقتصـادی کرمـان، عمـل مسـووالن محلـی بـه 
وعده هـای اقتصـادی داده شـده بـه ایـن ترتیـب بـوده 
اسـت.اعمال نفـوذ و تبانـی در معامـالت ادارات از دیگر 
مولفه هایـی اسـت کـه از موانـع اصلـی افزایـش امنیت 
سـرمایه گذاری در کرمـان بوده اسـت.این مولفـه در بهار 
امسـال، زمسـتان، پاییز، تابسـتان و بهـار 9۷ به ترتیب 
پنجمیـن، سـومین، دومیـن، چهارمیـن و اولیـن مولفه 

نامناسـب بوده اسـت.

گالیه از رسیدگی به دعاوی
از نـکات جالـب توجه گـزارش اخیر مرکـز پژوهش های 
مجلـس، وارد شـدن رسـیدگی بـه دعـاوی تجـاری بـه 
جمـع مولفه هـای نامناسـب اسـت.به طوری کـه فعاالن 
اقتصـادی کرمـان در بهـار امسـال معتقـد بودنـد میزان 
تخصصـی بـودن رسـیدگی به دعـاوی تجـاری و میزان 
اعتمـاد بـه دادگاه هـای اسـتان بـرای احقـاق بـه موقـع 
و منصفانـه حـق در دعـاوی تجـاری اولیـن و سـومین 
مولفه نامناسـب در زمینه امنیت سـرمایه گذاری اسـتان 
بوده اند.ایـن امـر در 15 مـاه گذشـته بی سـابقه بـوده و 
نشـان می دهـد عـالوه بـر دولـت، دیگر قوا هـم عملکرد 
سـرمایه گذاری  امنیـت  بحـث  در  مناسـبی  چنـدان 
نداشـته اند. کارشناسـان مرکـز پژوهش هـای مجلـس 
پیمایشـی،  و  آمـاری  مولفه هـای  سـنجش  از  پـس 
بـا  سـرمایه گذاری  امنیـت  بحـث  در  را  نماگـر  هفـت 

تلفیـق مولفه های گفته شـده، بررسـی می کننـد.در بهار 
امسـال، کرمـان سـی امین اسـتان از نظـر نماگر تعریف 
و تضمیـن حقـوق مالکیـت بوده اسـت.نکته تاسـف بار 
ایـن اسـت کـه در چهـار فصـل پیـش از بهـار 98 هـم 
اسـتان کرمـان در ایـن بخش در بهترین حالت بیسـت 
و هفتمیـن اسـتان بوده اسـت.نماگر عملکـرد دولت در 
بحـث امنیـت سـرمایه گذاری در کرمـان اما بهبـود قابل 
توجهـی داشـته اسـت.در بهـار امسـال کرمـان پنجمین 
اسـتان در ایـن بخـش بـوده اسـت.در فصـول پیشـین 
امـا کرمـان از نظـر عملکـرد دولـت در بهتریـن شـرایط، 

هفدهمیـن اسـتان بوده اسـت.

گزارش
کرمان نو

از نــکات جالــب توجــه گــزارش اخیــر مرکــز 
ــه  ــیدگی ب ــدن رس ــس، وارد ش ــای مجل پژوهش ه
ــب  ــای نامناس ــع مولفه ه ــه جم ــاری ب ــاوی تج دع
اســت.به طــوری کــه فعــاالن اقتصــادی کرمــان در 
بهــار امســال معتقــد بودنــد میــزان تخصصــی بودن 
ــاد  ــزان اعتم ــاری و می ــاوی تج ــه دع ــیدگی ب رس
ــه موقــع و  ــاق ب ــرای احق ــه دادگاه هــای اســتان ب ب
منصفانــه حــق در دعــاوی تجــاری اولین و ســومین 
ــه امنیــت ســرمایه گذاری  مولفــه نامناســب در زمین
امــر در ۱۵ مــاه گذشــته  بوده اند.ایــن  اســتان 
بی ســابقه بــوده و نشــان می دهــد عــالوه بــر دولــت، 
دیگــر قــوا هــم عملکــرد چنــدان مناســبی در بحــث 

امنیــت ســرمایه گذاری نداشــته اند.

نگاه حقوق بگیران به مجلس!
ادامه یادداشت

کوچکتـر کندوبـه تنگناهـای معیشـتی مردم وبـه ویژه حقـوق بگیران 
. بیفزاید 

اگرچـه رقـم دقیقـی از خـط فقر ومیـزان هزینه خانـوار وجـود ندارداما 
تاکنـون ارقامـی  بیـن ۷ تـا 8 میلیـون تومـان بـرای هزینـه ماهیانـه 
یـک خانـوار ۴نفـره اعالم شـده اسـت که با متوسـط حقـوق کارمندان 
،کارگران وبازنشسـتگان کشـوری وتامین اجتماعی فاصله زیادی دارد.
شـاید دولـت ومخالفیـن افزایـش حقـوق معـادل تـورم ،از بـاال بـودن 
تعـداد کارکنـان وفربـه بـودن دولـت _کـه پیـش ازایـن مانیزبـدان 
پرداختـه ایـم _واعتبـار مـورد نیاز سـخن بگویند.قبول اسـت که دولت 
بایـد الغـر شـود امابایـد حقوق شـاعلین وبازنشسـتگان  متناسـب با 
هزینـه های زندگی تامین شـودتا هم کارآیی وبهـره وری آنان افزایش 
یابد وهم از میزان تخلفات ناشـی از مشـکالت معیشتی کاسته شود .
درایـن میـان وجود تبعیض وحقوقهای باالی برخـی مقامات وصاحب 
منصبانکه به حقوقهای نجومی مشـهور شـد می تواند موجب افزایش 
شـکاف طبقاتی شـود.اخبار وگرارشها از برخی شـرکت های دولتی _که 
متاسـفانه اغلب آنها نیز زیان ده هسـتند _بسـیار نگران کننده اسـت. 
اخیـرا یکـی از نماینـدگان مجلـس از حقـوق میلیـاردی مدیـران یـک 
شـرکت دولتـی ونیـز حقوق چنـد ده میلیونـی برخی کارشناسـان این 
شـرکت سـخن گفتـه اسـت که اگر صحت داشـته باشـد یـک فاجعه 

. است 
  افزایـش حقـوق معـادل نرخ تـورم وتوجه به واقعیت های معیشـتی 
امروزبـرای حفـظ قـدرت خریـد حقـوق بگیـران وجلوگیـری ازکوچک 
شـدن سـفره آنـان مطالبه بحق جامعه از  نماینـدگان مردم در مجلس 

است.
آیـا نمایندگان مردم در مجلس شـورای اسـالمی تنگناهای معیشـتی 
ومطالبـه بحق حقـوق بگیران را درآخرین آزمـون بودجه ای خود جدی 

خواهند گرفت؟


