
برنامه ی زمان بندی انتخابات اتحادیه های صنفی
  شهرستــــان قلعـــه گنــــــــــج 

1- یکشنبه   
  99/۳/18 

خدمــات فنــی 
و فروشندگان لوازم 

 یدکـــی خودرو

2- دوشنبه   
      99/۳/19 

 مصالــح ساختمانی 

۳- سـه شنبـه  
99/۳/20

   لـوازم خـانگی 

4-چهارشنبه  
99/۳/21  خیاطی و 
 آرایشگـــــران 

5 - پنج شنبه  

سید اسماعیل آفاق حسینی /مدیر مسئول نشریه

و  آثار  دارای  دیگران  و  افراد  با  مشورت  و  شور 
ها  انسان  اجتماعی  و  فردی  زندگی  در  فوایدی 
عقالیی   و  وحیانی  پیشینه  از  مشورت  زیرا  دارد؛ 
زیادی  نتایج  و  فواید  دارای  و  بوده  برخوردار 
دیگران  با  مشورت  از  که  اقبالی  و  نتایج  است. 
و  فردی  اندیشه  از  هرگز  گردد،  می  انسان  بهره 
اسباب و وسایل مادی به دست نمی آید. یکی از 
افکار  از  با دیگران »کمک گرفتن  فواید مشورت 
کمک  انسان  به  مشورت  زیرا  است؛  دیگران« 
می کند تا عقاید و آراء دیگران، به ویژه نخبگان، 
دلسوزان، صاحب نظران و متخصصان را به کمک 
بطلبد و به خدمت گرفتن افکار و اندیشه های آنان 
در کنار فکر و نظر خود، بر قدرت، وسعت و ژرفای 
درخشش  از  و  بیافزاید  خود  آگاهی  و  اندیشه 
کند.  کسب  منفعت  دیگران  اندیشه های  و  افکار 
حضرت امام علی)ع( در نهج البالغه، حکمت 173 
آراء گوناگون  و  نظرات  از  می گویند: »کسی که 
 استقبال نماید، موارد خطا و اشتباه را می شناسد. »

نشســت هــــای مشــــــورتی  
ــوالن ــئ ــس  کــمــک حــــال م

سخــن نـخــســـت

کـــارگــــران 
کشاورزی در قلعه گنج 

بیمـه نیستنــــد

قتـــل و قصــاص
چـــالش هـــای 

ســرمایـه گــذاری 
 در جنــوب کــرمان

ســـال جهــش 
تولیــــد یا ســال 

موانــع تولیــد؟

 مجلـس یازدهم و انتـظارات مـردم از آن

اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی قلعه گنج بدون 
 مـدیر و سـرپرست!!

آیا کرونا بر فرهنگ 
مـــردم تـاثیر 
 داشــته اسـت؟

چــــرا
 تلفن همراه 
 گـران شد؟
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۳

ادامه در صفحه دوم

99/۳/2۳ تعمیرات 
لوازم خــانگـی و 
 عکــــاســـان 

6- شنبه
   99/۳/24

 خــواربار و لبنیـات 

7 - یکشنبه   
 99/۳/25 

 نانـوایان و قنـادان 

8- دوشنبه 
 99/۳/26

 پــــوشـــاک



2 رسول خدا صلهّی اللهّ علیه و آله فرمود:
عابدترین مردم کسی است که واجبات را انجام دهد،و زاهدترین مردم کسی است که از حرام دست 

بکشد،و با تقواترین مردم کسی است که حق را بگوید چه به نفعش باشد چه به ضررش،

مدیریت کارآمد و 
مدیریت نا کارآمد

شاخ  نداشتن  استحکام  و  خرما  های  خوشه  های  دانه  شدن  بابزرگ 
از  و  بسته  درختان  به  خرما  های  خوشه  است  نیاز  ها  نخل  برگ  و 
افراد  باید توسط  شکستگی خوشه ها جلوگیری شودو بستن خوشه ها 
ندارند  کافی  مهارت  زمینه  این  در  افرادیکه  زیرا  شود  انجام  تجربه  با 
کنند. وارد  ان  و محصول  به خوشه های خرما  را  است خساراتی   ممکن 
اما  دارد  کرمان  جنوب  خرمای  محصول  بیشترین  اینکه  با  گنج  قلعه 
شهرستان  این  در  خرما  برداشت  و  تولید  مراحل  از  بسیاری  هنوز 
یکی  گنم  قلعه  شود   می  انجام  غیرمکانیزه  و  دستی  صورت  به 
است. داده  جای  خود  در  را  کشور  های  نخلستان  بزرگترین   از 

دهند  نمی  محصول  خود  خودبه  مردم  عموم  تصور  علیرغم  ها  نخل  اما 
خوشه  کار  دارند  مختلف  های  فصل  در  رسیدگی  و  مراقبت  به  نیاز  و 
ماه  تی  اوائل  تا  و  شروع  گنج  قلعه  در  خردادماه  اوائل  از  خرما  بندی 
که  که  هایی  خوشه  خرما  بندی  خوشه  روش  در  داشت  خواهد  ادامه 
طنابی  »چیُلک«  ی  وسیله  به  هستند  تری  کیفیت  با  محصول  دارای 

بسمه تعالی
در این موقع که بحث مدیریتی کارآمد و ناکارآمد در 
برخی مناصب اداری در جامعه ی ما مطرح است اگر 
چنانچه بخواهیم موضوع مورد بحث را بدون هرگونه 
اعمال غرض ورزی های شخصی و خصومتی و انگیزه 
های سیاسی واز موضع و منظر بی طرفی و به حکم 
عقل و منطق و صرفا به خاطر آگاهی مردم از قضایا 
مردم  دانستن حق  کشور  جاری  قانون  طبق  بر  که 
است مطلبی تحلیلی و تطبیقی درباره ی انتخاب و 
یا انتصاب مدیران اجرایی جامعه ی امروزمان را به 
رشته تحریر دربیاوریم و مطلب مذکور را در سطح 
جامعه منعکس و آن را در معرض قضاوت و داوری 
خود مردم که تاکنون این مردم در مسئله ی داوری 
نشان دادند که داوران بسیار خوبی در امر قضاوت و 

داوری هستند قرار بدهیم
 بی تردید به این نتیجه ی مشهود و غیرقابل انکار 
می رسیم که مدیران انتخابی در جامعه ی ما غالبا و 
اساسا به دو دسته و گروه و متفاوت از یکدیگر و اکثرا 
با انگیزه های مرتبط جناحی و سیاسی انتخاب می 
انتصابی  از این مدیران  شوند که دسته و گروه اول 
آنها علی  انتخاب  در واقع همان کسانی هستند که 
االصول براساس لیاقت و شایستگی و کاردانی خود 
آنها صورت می گیرد به طوری که در مورد انتخاب 
این دسته از مدیران الیق و با کفایت یا دخالتی در 
و  معنا  آن  به  مدیریا  یک  بعنوان  آنها  مدیریتی  امر 
مفهوم که فرآیند استقالل فکری و مدیریتی آنها زیر 
سوال برود ،صورت نمی گیرد و یا اگرهم به هر دلیلی 
مداخله ای در این مورد صورت پذیرد مورد مداخله 
از  این دسته  کار  با  ارتباط موضوعی  لحاظ عدم  به 
مدیران الیق که شایستگی خود را به اثبات  رساندند 
چندان نمی تواند موضوع محل توجه و اعتراض در 
منحصر  های  گیرد.ویژگی  قرار  عمومی  افکار  نزد 
زمان  در  که  است  این  در  مدیرموفق  یک  فرد  به 
زمامداری خود رفاه عمومی ،گسترش اجرای عدالت 
های  عرصه  در  را  عمومی  و حفظ حقوق  اجتماعی 
مختلف با نگاهی فراقومی،فراجناحی و فرا دستوری 
سرلوحه ی کارهای خود قرار داده و خدمات صادقانه 
و گوناگونی در همه ی زمینه ها برای نظام و مردم 
انجام داده و از قبل و رهگذر این گونه خدمات بشر 
دوستانه ی خود در میان عامه ی مردم از مقبولیت 
اما  باشند  برخوردار می  ای  العاده  فوق  و محبوبیت 
دسته  و گروه دوم از این مدیران ناالیق و بی کفایت 
در حقیقت همان افرادی هستند که انتخاب آنها به 
عنوان یک مدیر علی القاعده برپایه استحقاق ،لیاقت 
جای  به  گیرد  نمی  صورت  آنها  خود  شایستگی  و 
اینکه مهارت های فردی و توانمندی های مدیریتی 
آنها مالک و معیار انتخاب آنها باشد متاسفانه انگیزه 
،قبیله ای ،جناحی و رانتی عامل اصلی  های قومی 
انتخاب آنهاست.بدیهی است انتخاب مدیرانی با این 
اوصاف و انگیزه که بیانگر توصیفی از ناکارآمدی آنها 
در عرصه های مدیریتی است این مدیران ناالیق و بی 
کفایت چه دستاورد دیگری به غیر از موارد مرقوم می 
توانند برای جامعه ی خود به ارمغان بیاورند و مفید 
بحث  که  باشند.اکنون  مردم خود  به حال  فایده  به 
مدیریتی  فرایند  در  مدیران  ناکارآمدی  و  کارآمدی 
رویداد  و  به یک جریان  دانم  است الزم می  مطرح 
موضوعی  ارتباط شباهت  لحاظ  از  که  تاریخی  مهم 
ما  بحث  مورد  موضوع  با  زیادی  بسیار  تشابه  وجه 
دارد اشاره نمایم.در تواریخ چنین مسطور است که 
نادر شاه گفته است که اشتباه بزرگ من در این بوده 
است که افراد کوچک و حقیر را به کارهای بزرگ و 
افراد بزرگ را به کارهای کوچک  خطیر گماشتم و 
نتوانستند  حقیر  و  کوچک  افراد  نتیجه  حقیر،در  و 
از عهده یکارهای بزرگ برآیند و افراد بزرگ هم از 
تن  اند  شده  تحقیر  که  نمودند  احساس  اینکه  باب 
مافوق  تسلیم  و  ندادند  حقیر  و  کوچک  کارهای  به 
های کوچک و حقیر خود نشدند باالخره با این بی 
تدبیری از اداره ی امور عاجز و ناتوان شدند در اینجا 
برای جلوگیری ازهرگونه  سو برداشت درباره ی این  
موضوع الزم می دانم که به عرض برسانم که هدف 
این مطلب  نگارش  در  یحقیر  بنده  این  انگیزه ی  و 
در  و  خاصی  جناح  یا  و  گروه  از  تمجید  و  تعریف 
مقابل تخطئه و کوبیدن از گروهی و یا جناحی دیگر 
مطلقا نیست زیرا که این عمل ناصواب را  برخالف 
اصول موازین اخالقی و وجدان می دانم اگر چنانچه 
می بینید که امروز دست به قلم برده ام و مطلبی را 
امور جامعه قلمی  از سر دلسوزی و به قصد اصالح 
از  غیر  به  محرکی  هیچ  که  داند  می  ام خدا  نموده 
و  دلیل  همین  به  ندارم  اجتماعی  ی  وظیفه  انجام 
را خیرخواهانه  بنده  دارم که عرایض  انتظار  و  توقع 
تلقی فرموده و در آن امعان نظر مخصوص بفرمائید.

شهروندی از قلعه گنج

شهرستان قلعه گنج به عنوان یکی از قطب های فرهنگی جنوب استان کرمان 
در سایه بی توجهی به مقوله فرهنگ و ارزش های ملی متحمل کاستی هایی 
 است که بیش از همه عملکرد کم فروغ مسوولین مربوطه را نشانه می رود.
در ج��ن��وب  اف���اق  ی  ن��ش��ری��ه  خ��ب��رن��گ��ار  گ����زارش   ب��ه 
 قلعه گنج در حال حاضر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان قلعه گنج در 
 کمال تعجب به مدت چندین ماه است که بدون مدیرو سرپرست رها شده است.
متحمل  و  ها  کاستی  کشیدن  دوش  به  با  گنج  قلعه  شهرستان   جوانان 
حفظ  برای  تالش  حال  در  خالی  دست  ها  ناهماهنگی  از  بسیاری  شدن 
جایگاه فرهنگی این شهرستان هستند اما جای سوال است که سرانجام 

ن��ش��ه؟خ��دای��ات��وب��ه ک���ف���ری  چ��ط��و  آدم   ب���اب���و 
تاحال  ب��ی  م��ن  ج��ای  دیگه  هرکی  بسرشاهد  خ��دا  یعنی 
بید  داده  بُند  ش��ه��رداری  همی  چلو  خ��ودش  ب��ی  ب��ار    ده 
ت������م������ون... و  ک����م����ب����ری����ت����ی   ی������ه 
کنه. رسیدگی  وب��ی��اد  بشه  پیدا  صحابی  ی��ه  شاید   آلق��ل 
نگم  هچی  و  دارم  نگه  خ��ودم��ا  دل  م��ی��خ��وام  ه��رچ��ی 
َشئین؟ ب��ی  م��ن  ای  ت��وم��ن  م��ل��ی��ون  ی��ه   ن��م��ی��ش��ه،آخ��ه 
 خ������������دا ن��������ی��������ام��������رزدت��������ون.
هم  س��گ  گ��وش��ت  ای  ح��رام��ه  داره؟  خ���ردن  پ���وال  ای 
 ح���رام ت��ره،ه��ا خ��داش��اه��د م��ث گ��وش��ت س��گ ح��رام��ه.

قلعه  شهرستان  دادخ���دا  چ��اه  تأسیس  ت��ازه  شهر  ش��ه��ردار 

و  تزئینی  و  مثمر  درخ��ت  اصله   ۶۳۰۰ از  بیش  گفت:  گنج 

شد. کاشته  دادخ���دا  چ��اه  شهر  در  نخل  و  نارنج   همچنین 

استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان،  به گزارش خبرنگار گروه 

مسلم سعید شهردار شهر تازه تأسیس چاه دادخدا شهرستان قلعه گنج 

امروز  متمدن  دنیای  و  شد  عالمگیر  چین”  ووهان  از”  که  ویروسی  آیا 
بر  تواند  می  یابد  غلبه  آن  بر  و  بایستد  او  مقابل  در  نتوانسته  هنوز  ما 
بسیاری  ذهن  که  است  پرسشی  این  باشد؟  داشته  تاثیر  مردم  فرهنگ 
که  اکنون  است.  نگران کرده  را  آداب رسوم  و  فرهنگ  به  از عالقمندان 
اجتماعی  از روابط  نرم می کند، بسیاری  پنجه  و  بال دست  ابن  با  جامعه 
که پیش از ویروس کرونا رایج بود به کناری گذاشته شده و یا کم رنگ 
شده است. همه این اقدامات؛ اگرچه در راستای تاثیر کمتر این ویروس 
اما آداب و رسوم و سنت های آباء و اجدادی ما را نشانه گرفته  هست؛ 
است. به بیان دیگر پا فراتر رفته و شعائر مذهبی ما را نیز تعطیل کرده 
ایرانیان  دیرینه  فرهنگ  از  نشان  که  نوروز  مراسمات  ساله  هر  است. 
است با رفت و آمد و بازدید از اماکن تاریخی و فرهنگی همراه بود؛ ولی 
امسال کاهش شدیدی یافت یا صله رحم که یکی از ارکان نوروز به شمار 
از  ها  نوه  و  فرزندان  گردید.  مجازی  فضای  به  بسنده  و  تعطیل  رود  می 

شوند. می  متصل  یکدیگر  به  شود  می  بافته  خرما  درختان  برگ  از   که 

ـــاورزان  ـــش ک از  ــی  ــک  ی
ــد:  ــوی ــج مــی گ ــن  قــلــعــه گ
استفاده  کار  این  در  باتجربه  و  ماهر  افراد  از  باید  خرما  بندی  خوشه  برای 
به  انجام نشود کیفیت محصول خرما  بندی درختان خرما  اگر خوشه  و  شود 
کند. می  فراهم  نیز  را  خوشه  افات  شیوع   ی  زمینه  و  اید  می  پائین   شدت 
 حمید یکی از کارگران خوشه بند درخت خرما در قلعه گنج است و می گوید:
را  به هم تنیده شده است  از نخل های خرما محکم  از طنابی که  با استفاده 
دور کمرمان می اندازیم و از درختان بلند نخل باال می رویم که ارتفاع شان 

گیرد!؟ قرار  توجه  مورد  شهرستان  فرهنگی  مهم  پست  این  است  قرار   کی 
انجمن شعر وخوشنویسی  از  نهادی  مردم  انجمن  که هیج  وارشادی  فرهنگ 
وموسیقی گرفته اال آخر در آن فعال نمیباشد و در حال حاضر تنها دو نیروی 
 امریه در ان هست که فقط مسئولیت باز وبسته کردن درب اداره را بعهده دارد.
سایر  به  نسبت  که  وارشادی  فرهنگی  نهاد  مهمترین  دارد  سئوال  جای  این 
مهری  بی  مورد  اینچنین  باشد  داشته  ای  ویژه  جایگاه  باید  دیگر  ادارات 
شهرستان  در  شاهدیم  همگی  امروزه  میگیرد  قرار  مسئولین  توجهی  وبی 
مردم  این  فرهنگی  مطالبات  و  خواست  به  توجهی  هیچ  گنج  قلعه  فرهنگی 
سال  چندین  که  گلدشت  ای  خامنه  امام  مجتمع  ازساختمان  نمیشود  

 ....سالم عمو چطورت شده سرصبی دادت بلنِد؟ کو بیا بشین ببینم دردت چیه؟
. ب��ن��ال��ی��م  درد  چ��ن��د  ای  ب����ده  ع���م���رت  خ����دا   ای 
خ��دا. ی  ب��ن��ده  برنمیا  ای��ش��ت  ک���اری  بگم  ه��م  ت��و  ب��ه   ح��ال 
جونش  نوش  بخوره  هرکه  الچه  دیگه  بشه  تموم  که  صحرا  میگفتن  کدیما 
دوتا  رفتم  الچ،دیروزی  صحرا  هنون  شده  ما  روز  و  حال  حال  حالله  حالل 
بازدید خونه ها،  میا  برم بدم هزینه ی مهندس که  کهره داشتم فروختم که 
پاشدی  روزه  دهن  خود  چون  حال  تومن  دو  میشه  ات  هزینه  پیرمرد  میگه 
کنم. آزاد  قصدت  ی  نامه  تا  بده  وهفتصد  یک  نده  تو  هم  سیصد   اومدی 
 گفتم یه تومن دارم بیا اینو بگیر باقطشم قصدم آزاد شد به روی چشم میدم.
 اشهد وباهلل میگه ای یک وهفتصد کمتر امصانمیکنم بزن به کارتم امضاش کنم.

گفت: با توجه به نبود فضای مناسب در سطح شهر بیش از ۶۳۰۰ اصله درخت 

شد. توزیع  شهروندان  بین  دادخداد کاشت و  چاه  شهر  در  تزئینی  و   مثمر 

مانند  نهال های مثمر  بین شهروندان شامل  افزود: درختان توزیع شده در  او 

و  دارند  بیشتری  سازگاری  منطقه  هوای  و  آب  با  که  و نارنج می باشند  نخل 

 همچنین برای معابر شهر گل و درختچه و درختان مثمر نیز کاشته شده است.

هشت متر الی ده می رسد کار بسیار مشکلی است و تعداد زیادی 
از کارگران به دلیل افتادن از درخت دست و پایشان شکسته می 
یا دچار ضایعات نخاعی می شوند حقوق کارگران کم است  شود 
کنیم  ۲۰ هزارتومان دریافت می  الی  نخل ۱۵  اصله  ازای هر  به  و 
دچار  است  ممکن  و  نیستیم  ای  ای  بیمه  هیچگونه   مشمول  اما 
کارگران  متولی  های  سازمان  یا  و  کشاورزی  جهاد  شویم  حادثه 
 باید کمک و مساعدتی کنند ما حق و حقوق بیمه مان واریز شود.
گوید: می  کهنوج  اجتماعی  تامین  رئیس  شریفی   مهندس 
حق  پ��رداخ��ت  قبال  در  ت��وان��د  م��ی  فصلی  ک��ارگ��ر  ه��ر 
کند. پ��رداخ��ت  ه��زارت��وم��ان  سیصد  ماهیانه   بیمه 

خبرنگار :ادیب حیدری

هم  این  رسیده  پایان  به  ان  مفید  عمر  و  شود  نمی  افتتاح  است 
گنج  قلعه  شهرستان  اسالمی  وارشاد  فرهنگ  اداری  ساختار 
ندارد. وجود  ان  از  چیزی  دیگر  ساختمان  یک  و  تابلو  یک   جز 
گفتنی است در کنار فقدان  پارک ها و اماکن سرگرم کننده در قلعه 
گنج ؛ اداره فرهنگ ارشاد اسالمی کمترین امتیاز فرهنگی شهرستان 
 بود که می طلبد این نیاز فرهنگی بیش از پیش به آن توجه شود. 

                                                               خبرنگار: ادیب حیدری

که  پیرمرد  من  کن  آزاد  قصدم  حالتو  ندارم  بدربیامرز  میگم 
هم  تومن  هفتصد  به چشم  بخورم  تو  ی  وبچه  زن  نمیخوام حک 
میدم،هرکار کردم خالصه کبول نکرد، ای سرناچاری پاشدم اومدم 
بنیاد)بنطیادمسکن( پیش مهندس......خدایا توبه اسم بنده ی خدا 
هم فراموش کردم خالصه بنداه ی خدا زد تو کامپیتر و گفت پدر هزینه 
ی تو هفتصد تومن میشه کی گفته یک و هفتصد باید بدی هموجا 
 یه شماره حسابم داد رفتم هفتصد زدم بحسابش قصدم آزاد کرد.
میزنه  زن��گ��ش  ه��رچ��ی  خ��ج��ال��ت��ی  ای  ه��م  ح��ال 
ن��م��ی��ده. ه��م  ج����واب  خ��و  چ��ی��ه  ق��ض��ی��ه   ببینه 

میثم دستخوان

سطح  در  درجه   ۵۰ باالی  گرمای  به  توجه  با  کرد:  تصریح  سعید 

منطقه و همجواری شهر چاه دادخدا با تاالب جازموریان و افزایش 

ریزگر دها در فصول مختلف سال کمک به کاهش ریزگرد ها و گردو 

خاک در سطح شهر و معابر شهر از دیگر اهداف اجرای این طرح 

است.

کـــارگران کشاورزی در قلعه گنج بیمـه نیستند

 اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی قلعه گنج بدون مدیر و سرپرست!!

 یـــــــــک اتفــــاق ســــــــاده

 کاشت نهال نارنج و نخل در شهر تازه تاسیس

 آیا کرونا بر فرهنگ مردم تاثیر داشته است؟
کردند.همچنین  دیدار  ومادران خود  پدران  با  اجتماعی  های  طریق شبکه 
مردم عالقمند بودند که سال جدید را در حرم های مطهر و بقاع متبرکه 
امامزادگان نو کنند؛ اما این هم نشد و این اماکن مقدس تعطیل و یا پلمپ 
اموات  تدفین  مراسمات  فامیل درجه یک  به  اموات  تدفین  مراسمات  شد. 
در  تشییع  از  دیگر  و  شد  کفایت  نزدیک  دوستان  و  یک  درجه  فامیل  به 
 کوچه و معابر و یا درب خانه متوفی خبری نبود. مجالس ختم هم فقط به
همان گورستان ها منتهی شد. اینها و نمونه های دیگر که خود به عینه در 
بدون  که  نابکار هست  و  ناخوانده  ویروس  این  بینیم، دستاورد  می  جامعه 
شک تاثیر گذاشته است.خوشبختانه باید گفت زمانی فرهنگ جاری و در 
باشد. در  دار  ادامه  یعنی  باشد  ماندگار  یابد که  سطح جامعه گسترش می 
تعریف فرهنگ هم آمده است: به مجموع های از آداب و سنن گفته م یشود 
که از پیشینیان به ما رسیده است؛( ۱) و چون کرونا بیماری نیست که ریشه 
الهی نخواهد بود؛ پس قطعا فرهنگ  از ما داشته و به حول و قوه  در قبل 

خدای  کرونا  اگر  اما  دهد؛  نمی  قرار  خود  سنگین  تاثیر  تحت  نیز  را 
نخواسته ماندگاریش طول بکشد؛ بطور حتم مراودات اجتماعی کاهش 
در  نکته هم  این  ذکر  بود.  اثرگذار خواهد  ناخواه  باشد، خواه  داشته 
خور توجه هست که کرونا بر بسیاری از جنبه های مادی زندگی بشر 
تاثیر گذاشته است؛ مثال استفاده از جوشانده و دمنوش ها گسترس 
یافته است که مصرف آن در این مدت زیادتر شد و یا همدردی با کادر 
درمان کشور که یادآور تالش های خستگی ناپذیر نیروهای امدادی 
در دوران جنگ و دفاع مقدس بود. به نظر کارشناسان کرونا موجب 
» تأثیر بر روابط خانوادگی شده است؛ حدود ۶۰ درصد باعث تعامل، 
آمدن  وجود  به  و  یکدیگر  به  خانواده  افراد  شدن  نزدیک  و  همدلی 
راحتی بیشتر در خانه گردیده است؛ همچنین افزایش سطح مطالعات 

از اتفاقات خوب این روزها می باشد



)مقام معظم رهبری(3
جوان را باهویّت بار بیاورید. اگر جامعه ای احساس هویّت نکرد، صداهای بلند تحّکم آمیز، راحت او را مغلوب خواهد کرد. آن که 
ایستادگی میکند، آن کسی است که احساس هویّت میکند؛ حاال این هویّت، گاهی هویّت ملّی است، گاهی هویّت دینی است، گاهی هویّت 

انسانی است،

دست  به  انسانی  کشتن  از  است  عبارت  کشی  آدم  یا  قتل 
اگر  ولی  عمد  قتل  باشد  قبلی  نیت  با  اگر  که  دیگر  انسان 
تنها به نیت آسیب رساندن باشد و منجر به کشتن فردی 
کشتنی  قصد  و  باشد  تصادفی  اگر  و  عمد  شبه  قتل  شود 
خوانده  محض  خطای  یا  عمد  غیر  قتل  نباشد  میان  در 
. است  بحث  از  خارج  و  مفصل  بحثی  خود  که  شود   می 
مشابه. شکل  به  اس��ت  مجرم  مجازات   ، قصاص   ام��ا 

 ویل دورانت در کتاب تاریخ تمدن می نویسد؛ در بسیاری 
از قبایل اولیه کشته شدن شخص )الف( توسط شخص )ب (

سبب می شد که فرزندان یا دوستان او شخص ) ج ( را بکشند 
و فرزندان یا دوستانش شخص  ) د( را  به قتل می رساندند 
و این عمل تا آخرین حرف الفبا ادامه پیدا می کرد ! ) نقل به 
مضمون ( که این روزها هر چند به ندرت اما متاسفانه این 
 رفتار انسانهای اولیه بعضا« در جنوب کرمان دیده می شود!

�� اصل انتقام در قوانین حقوقی روم ، حمورابی پادشاه بابل 
که  قوانین را بر روی سنگی می نوشت و در شهر می آویخت 
و در شریعت موسی علیه السالم دیده می شد که تاثیرات 
 آن در قوانین جزایی برخی از کشورها هنوز دیده می شود.

�� اما در جنوب کرمان برخالف انعکاس اخباری مبنی بر فقط 
قتل و قصاص، کشف مواد و غیره از سوی رسانه های جمعی 
باید گفت اکثر مردمان جنوب کرمان مردمی فهیم خونگرم و 
مهمان نواز و دیگر دوست هستند که علی رغم داشتن آداب 
و رسوم عرف های مشترک باهم قرابت سببی و نسبی دارند.  
که آنها عالوه بر خویشتن دوستی همواره پذیرای میهمان 
و غریبه ها هستند و برای رفاه میهمان هر آنچه را در توان 

الحمدهلل انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی علی رغم 
بمباران تبلیغاتی رسانه های معاند برای بی اثر دانستن مجلس و از  صدر به  
 ذیل کشاندن آن به نحو احسن در دوم اسفندماه سال ۹۸  برگزار گردید
♦  و نمایندگان مردم در بیشتر حوزه ها مشخص و انتخاب گردید .  در این 
میان جناب آقای دکتر شکراللهی با کسب بیش از ۱۰۵ هزار رای رکورد 
آرای ماخوذه را در تاریخ ادوار نمایندگی مجلس از حوزه ی انتخابیه 
ی کهنوج،  منوجان ، فاریاب ، قلعه گنج و رودبار   به خود اختصاص 
 داد و با اختالف نزدیک به ۵۰ هزار رای با نفر دوم راهی مجلس شد. 
♦  اما آنچه که کفه ی ترازوی آرای دکتر شکراللهی را نسبت به رقیب 
و سایر نمایندگان ادوار گذشته  سنگین تر ساخت طرح شعار توسعه 
محور و  جوانگرایی و استفاده از ظرفیت بانوان در پست های میانی 
و طرح شعار پرهیز از سیاست زدگی و اصل شایسته ساالری بود که 
تقریبًا حلقه مشورتی آقای دکتر شکرالهی به  گونه ای چیده شده بود 
که نظر اکثریت مردم حوزه انتخابیه را تامین می کرد و همین اصل با 
اتکال به خداوند متعال و  محوریت جوانان حسب فرمایش مقام معظم 
 رهبری دامت برکاته  در گام دوم انقالب آرای شگفت انگیزی را رقم زد.
♦  استفاده از تیزر تبلیغاتی اراده من و همت شما هر دو انقالبی است 
باعث شد که حتی نسبت دادن دستوری با توزیع  بنر کذایی و دروغی 
به  آقای دکتر شکرالهی در خصوص اخراج قوم شریف و باعزت بلوچ از 

تاکنون  م��اه  اسفند  از  میدانی  مشاهدات  طبق 
هستیم. ب���ازار  در  م��وب��ای��ل  قیمت  اف��زای��ش   ش��اه��د 
به  همه  و  آمد  مرکزی؛کرونا  استان  بسیج  خبرگزاری  به گزارش 
در  رفتند  گوشی  خرید  و  “شاد”  اپلیکیشن  از  استفاده  سمت 
کم  نیز  عرضه  آن  برابر  در  و  نداشته  گوشی  واردات  بین   این 
شدیم. کاال  این  قیمت  نجومی  افزایش  شاهد  نهایت   در  و   شده 
فعالیت  عدم  و  کرونا  بحران  با  همزمان  اخیر  هفته های  و  روز ها  در 
شرکت ها و همچنین افزایش فصلی تقاضا، قیمت انواع تلفن همراه مسیر 
 افزایشی گرفته و مشکالت زیادی را برای افراد به وجود آورده است.
شود،  می  محصوالت  سازی  داخلی  از  هایی  صحبت  بین  این  در 
توانیم  نمی  داخل  در  خودمان  چرا  آید  می  پیش  که  سوالی  حال 
بیشتری  توجه  آن  به  اگر  که  موضوعی  کنیم؟  تولید  همراه  تلفن 
شود. خارجی  همراه  تلفن  در  نیازی  بی  باعث  تواند  می   شود 
یک  همراه  تلفن  تکنولوژی  مخابرات،  صنعت  کارشناسان  گفته  به 
تلفن  ساخت  تکنولوژی  کشور  داخل  در  است.  روز  به  تکنولوژی 
همراه را نداریم  و خط تولیدی که در داخل کشور است، از سیستم 
تلفن  کننده  تولید  کشورهای  دارد.  زیادی  فاصله  جهانی  روز  به 
می  فعالیت  تولیدی  خط  این  روی  که  زیادیست  های  سال  همراه 
 کنند و تکنولوژی به روز دارند اما در ایران این خط موجود نیست.
در  همراه  تلفن  تولید  خط  که  هستند  معتقد  کنندگان  تولید 
به  مشغول  صنعت  این  در  اگر  و  شده  خارج  رده  از  کشور  داخل 
عقب  سال   ۴ حداقل  جهان  روز  به  نمونه های  از  شویم  فعالیت 
علت  ایم  پرداخته  آن  به  گزارش  این  در  که  موضوعی  هستیم. 
است. کشور  در  کاال  این  ساخت  عدم  و  موبایل  قیمت   افزایش 
یافت؟ اف��زای��ش  ی��ک��ب��اره  ب��ه  م��وب��ای��ل  قیمت   چ��را 
صوتی،  دستگاه های  فروشندگان  اتحادیه  رئیس  درستی  ابراهیم 
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  جانبی  لوازم  و  همراه  گوشی  تصویری، 
صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، 
در خصوص بازار موبایل، گفت: ثبت سفارش و قیمت ارز وابستگی 
 شدید به قیمت موبایل دارد که در حال حاضر وضعیت نابسامانی دارد.
گوشی  تصویری،  صوتی،  دستگاه های  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
مورد  اسفند  از  اگر  را  ارز  قیمت  گفت:  جانبی  لوازم  و  همراه 
نوسان  دچار  شدت  به  که  شد  خواهیم  متوجه  دهیم،  قرار  بررسی 
می  محاسبه  دالر  مبنای  بر  است  وارداتی  که  کاالیی  است.  شده 

داشته باشند در طبق اخالص می گذارند شاهد این مدعا مهاجرت 
عشایر کوچ رو است که در فصل زمستان با سردی هوا احشام خود 
را به پا دامنه های هلیل و جلگه های جنوب کرمان می آوردند و 
با گرمی مردم در گرم سیر روبرو می شدند و در این میان کمتر 
 خانواده ای بود که در بین عشایر برادر خوانده ای نداشته باشد

خرما  مبادله  نظیر  کاال  به  کاال  مبادله  و  ارتباطات  گرمی   🔸
کشک،  نظیر  عشایر  دام��ی  محصوالت  با  کنجد  گندم   ،
آن  بین  ای  حسنه  روابط  موجب  غیره  و  گردو  پنیر،   ، روغن 
داشت. پی  در  هم  هایی  وصلت  که  طوری  به  شد  می   ها 

�� اما با پیشرفت علم پزشکی و ماشین آالت و تکنولوژی که مرگ 
و میر کمتر و افزایش جمعیت بیشتری به دنبال داشت ، نبود  
اماکن تفریحی و تخلیه هیجان جوانان گرم و خشک و طاقت فرسا 
بودن هوا  نبود اشتغال پایدار ، شکل سنتی و قبیله ای زندگی 
مردم جنوب کرمان منجر به نزاع های درون قبیله ای شد که 
نسبت به جمعیت هر چند اندک است ولی متاسفانه وجود دارد 
و بعضاً تیتر یک روزنامه ها و رسانه ها هم می شود به طوری که 
نگاه از بیرون به این مناطق ناامنی ویژه ای جلوه می کند و این 
بی مباالتی ها  یادآور آن بیت شیخ اجل است که می فرماید: 
 چو از قومی  یکی بی دانشی کرد/ نه که را منزلت ماند نه مه را

تحصیل  و  متخصص  و  رعنا  های  جوان  چه  میان  این  در  ��و 
جنوب  انسانی  منابع  و  ها  سرمایه  بزرگترین  از  که  ای  کرده 
اشتهار  و  جهل  طلبی  جاه  طعمه  رفتند  می  شمار  به  کرمان 
آنها پر نخواهد شد و چه  انسانهایی شد که هرگز جای  کاذب 
بسا در این میان شماری از انسان های بی گناه و جوانان به دام 
بگرید  که چشم چشمه  شاید  شاعر:  گفته  به  که  افتادم  مرگ 

شود! مجلس  به  وی  یافتن  راه  از  مانع  نتواند    عسلویه  
♦  و جوانان با در اختیار گرفتن عرصه فضای مجازی همچون پرندگان ابابیل 
در فضای مجازی با سرلوحه قرار دادن جنگ  را با ۲۰ ساله ها بردیم و اقتصاد 
را با ۷۰ سال ها باختیم تمام نسبت های ناروا را پدافند کردند و موجبات اخذ 
 آرای ۱۰۵۰۰۰ تایی را در کنار افراد صاحب نام و مجرب سیاسی  رقم زدند

برفت میان  از  بلند  بوستان که سرو  بر  های   به های 
چالشی  که   ها  قصاص  و  کشتارها  این  کی  تا  اما   🔸
سترگ و  بزرگ برای جذب سرمایه گذاران محسوب 
می شود ادامه خواهد داشت؟  متولی فرهنگ سازی آن 
کیست و به چه شکلی باید به آن پایان داد؟ تصمیم 
سازی و تصمیم گیری برای پایان دادن به آن  را باید 
 به قضاوت مردم و خرد جمعی و متولیان امر  سپرد.

�� برای منطقه ای که بزرگترین منابع آبی ، معدنی و 
نیست  زیبنده  داراست  را  و غنای فرهنگی  کشاورزی 
فراهم  به جای  باشیم که  نامالیماتی  این گونه  شاهد 
فراری  را  آنها  گ��ذاران  سرمایه  برای  بستر   سازی 
این  از  جلوگیری  با  که  است  امر  متولیان  بر  بدهیم 
ناهنجاری ها بستر را برای حاشیه ای امن برای جذب 
سرمایه گذاران فراهم سازند و رسانه های جمعی هم 
 به قولی عیب  من جمله چو گفتی هنرش نیز بگوی 
و  قصاص  و  قتل  اطالعات  و  اخبار  انعکاس  به   تنها 
سرقت و مواد مخدر بسنده نکنند و عالوه بر  باال زدن 
این سنت  از  برای فرهنگ سازی جهت عبور  آستین 
جوامع بدوی به بیان خوبی ها و سجایا و نوع دوستی 
و غریبه نوازی مردم جنوب کرمان بپردازند که با ورود 
سرمایه گذاران  زمینه ی  اشتغال زایی جوانان فراهم 
گردد تا ان شاء الل  از این به بعد شاهد این ناهنجاری 

هانباشیم
                                          خدامراد میرآبادی

و دستورات  کرونا  ویروس  گیر شدن  همه  یکباره  به  اما    ♦
بهداشتی مبنی بر عدم اجتماع مردم سبب شد تا جلسه قدردانی 
از مردم شکل نگیرد اما ان شاءاهلل انتظار می رود این مهم در عمل 
و در سایه حل شدن مشکالت و معضالت مردم و اشتغال جوانان 
و استفاده از ظرفیت افراد  توانا با تکیه بر اصل شایسته ساالری 
 انتظارات مردم را از مجلس یازدهم در این بخش  برآورده شود.
♦  آنچه در این میان از اهمیت بیشتری برخوردار است استقرار 
صنایع تبدیلی،  جلوگیری از ضرر و زیان محصوالت کشاورزی،  
ویژه  ی  منطقه  اندازی  راه   ، ارتش  استقرار   ، جوانان  اشتغال 
، توجه  اقتصادی جازموریان، مشکل سوخت و پروانه ی چاهها 
و   توانمند  نیروهای  از  استفاده  و   جامعه  پایین  های  دهک  به 
سازد. برآورده  را   مردمی  انتظارات  تواند   می  بانوان   ظرفیت 
که  دیدارهایی  راه  ابتدای  همین  در  دهد  می  نشان  شواهد    ♦
امر صورت  متولیان  و  با مسئولین  آقای دکتر شکرالهی   جناب 
برای  انقالبی  اراده  از یک  اگر استمرار پیدا کند نشان  می دهد 
حل معضالت و خواسته های به حق مردم دارد که به لطف خدا  در 

یک سال پایانی عمر دولت طرحی نو در انداخته شود
                                                                   خدامراد میرآبادی

کرمان جنوب  در  گذاری  سرمایه  های  چالش  قصاص  و   قتل 

 مجلـس یازدهم و انتـظارات مـردم از آن

 چــــــرا تلفن همــــراه گران شد؟

 ت����ا ب���گ���وی���م ش�����رح س�����رخ روزه��������ای ک����ش����ورم .

. دف���ت���رم  ل���ب���ان  روی  ق��ل��م  از  خ����ون  چ��ک��د   م���ی 
 . ک��ن��م  م���ی  پ��وچ��ی  اح���س���اس  ام  آزرده  ام   خ��س��ت��ه 
. ت����رم  ای���ران���ی  ن��ی��ز  دی��گ��ر  از ش���ب ه����ای   ام��ش��ب 
. دگ����ر  گ���اه���ی  ام  دی���ن���ی  دب���ی���ر  ی���ک   گ����اه ح���س 
. ب������اورم  اس���ت���ک���ان  از  ی���زی���د  ن���وش���د  م���ی   چ����ای 
 ری����ش ه����ای م��ع��ت��ق��د ، ب���ی ری����ش ه����ای م��ن��ت��ق��د .
 روزه�����ا ب���ا ن��ی��چ��ه ، ش���ب ب���ا ک��اف��ک��ا ه��م��س��ن��گ��رم .

 . رو  پ��ی��ش  دش��م��ن��ان��م  ه����ای  ن���ی���زه  از   ل��ش��ک��ری 
. س����رم  پ��ش��ت  دوس����ت����ان  ه����ای  ح����رف  پ����ای   رد 
 ح���ال م���ن م��ان��ن��د ب��ل��درچ��ی��ن م����ادر م����رده ای��س��ت .
 روزگ����������ارم م���ث���ل م����وه����ای س���ی���اه دل����ب����رم .
 از ت��م��ام خ��وردن��ی ه��ا س��ه��م م��ن س��رخ��وردگ��ی اس���ت .
. خ���اک���س���ت���رم  ب����ر  ب�����اد  ه����ا  ب����ردن����ی  ت���م���ام   از 
. رواس����ت  اع���دام���م  ب���گ���ذارم  اگ���ر  دس���ت  روی   دس���ت 

 . ک��م��ت��رم  س���گ  از  ع��ش��ق  از  اگ����ر  ب������ردارم   دس����ت 
سعید سالمی . رودبارجنوب

 درمان خانگی کبد چرب
و  دی��اب��ت  ب��اال  ف��ش��ارخ��ون  مانند  ب��ی��م��اری ه��ای��ی  ریش���ه 
 ک��ب��د چ���رب ب���زرگ س����االن، درس��ن��ی��ن ک��ودک��ی اس��ت.

حاوی  طورطبیعی  به  کبد  کویر،  افق  خبری  پایگاه  گزارش  به 
این  از  که  است  خود  وزن  گرم   1۰۰ در  چربی  گرم  پنج  کمتراز 
درصد   ۸ فسفولیپید،  درصد   ۶۴ تری گلیسیرید،  درصد   1۴ میزان 
میزان  چرب،  کبد  در  و  است  چرب  اسید  درصد   1۴ و  کلسترول 
چربی کبد به بیش از ۵ در صد وزن کبد می رسد که در این شرایط 
می دهد. تشکیل  گلیسیرید  تری  را  چربی ها  ازاین  نیمی  از   بیش 
 دالی���������������������ل چ�����������رب�����������ی ک�����ب�����د

تغذیه،  سوء  و  غذایی  بد  دیابت،  بیماری  تحرکی،  کم  چاقی، 
تتراسایکلین،  تشنج،  ضد  داروی  مانند  دارو ه��ا  برخی  مصرف 
بودن  باال  مزمن،  بیماری های  کورتن دار،  دارو های  و  والپروئیک 
سوء  وزن،  سریع  کاهش  و  روده  جراحی  عمل  خون،  چربی های 
کبد   ،c هپاتیت  مانند  کبد  التهابی  بیماری های  پروتئین،  جذب 
تتراکلریدکربن  مانند  سمی  مواد  با  مسمومیت  و  حاملگی  چرب 
دانست. چرب  کبد  با  همراه  بیماری های  و  علل  از  می توان   را 
هستند چ����رب  ک��ب��د  درم����ع����رض  ه���م   ک����ودک����ان 

در  را  غیرسالم  تنقالت  و  پفک  آماده،  غذا های  راحتی  به  متاسفانه 
ریشه  که  است  حالی  در  این  می دهیم.  قرار  خود  کودکان  اختیار 
سالی،  بزرگ  در  چرب  کبد  و  باال  خون  فشار  مانند  بیماری هایی 
فرزندان مان  آینده  برای  باید  بنابراین  است؛  کودکی  سنین  در 
 سرمایه گذاری کنیم و به فکر سالمت واصالح رفتار تغذیه ای آنان باشیم.
 ع������������الی������������م ک����������ب����������د چ����������رب

عالیم  بدون  درابتدا  چرب  کبد  بیماری  به  مبتال  افراد  طورکلی  به 
شکمی،  ناراحتی  است  ممکن  افراد  برخی  حال،  این  با  هستند. 
خستگی، از دست دادن اشتها، احساس ناراحتی عمومی و ناراحتی 
مبهم، زردی چشم و پوست، تورم در مچ پا و معده، احساس خواب 
باشند.  داشته  خونی  مدفوع  یا  خونی  استفراغ  گیجی،  یا  آلودگی 
است. مهم  درمان  شروع  از  قبل  درست  تشخیص  دلیل  همین   به 
 م���وث���رت���ری���ن درم�������ان، ت��غ��ی��ی��ر س��ب��ک زن��دگ��ی

هم اکنون درمان مؤثری برای کبد چرب نیست ومعموال با تغییرات 
ساده در شیوه زندگی و تغییرات تغذیه ای درمان می شود. تغذیه و رژیم 
غذایی مناسب، کنترل بیماری دیابت، کاهش وزن در افراد چاق، کاهش 
 چربی خون و تغییر سبک زندگی ازجمله عوامل مهم در درمان است.
 درم��������������������������������ان خ�������ان�������گ�������ی 

تحرک  داشتن  و  خوراکی ها  از  بعضی  مصرف  با  م��ی ت��وان 
فست  مانند  ناسالم  خوراکی های  از  پرهیز  طرفی  از  و  کافی 
شد.  مطمئن  کبد  سالمت  از  کردنی  س��رخ  وغ��ذا ه��ای  ف��ود 
کرد. اش��اره  زیر  م��وارد  به  می توان  غذایی  م��واد  این  جمله   از 
 س��������������������رک��������������������ه س��������ی��������ب
 یک قاشق غذاخوری سرکه سیب را به یک لیوان آب گرم اضافه کنید.

این  می توانید  کنید.  اضافه  آن  به  عسل  کمی  دلخواه،  صورت  در 
کنید. میل  غذایی  وعده های  از  قبل  روز،  در  بار  دو  را   نوشیدنی 

 نکته
سرکه سیب اسیدی است، بنابراین قبل از استفاده آن را رقیق کنید. ابتدا 
با یک حجم کوچک )یک قاشق چای خوری( از سرکه سیب شروع کنید 
 و در صورت نداشتن مشکل آن را به دو قاشق غذا خوری افزایش دهید.

 قاصدک
کبد  بیماری  درم��ان  و  پیشگیری  در  قاصدک  ب��رگ  عصاره 
اس��ت. کننده  کمک  چ��اق��ی،  ب��ا  مرتبط  غیرالکلی   چ��رب 

گرم  آب  فنجان  یک  به  را  قاصدک  ریشه  خوری  چای  قاشق  یک 
اضافه و ۵ تا 1۰ دقیقه صبر کنید. کمی عسل به آن بیفزایید. سه 
بخورید. هفته  چند  مدت  در  و  روزانه  را  گیاهی  چای  این   فنجان 

 نکته
همچنین  نکنید  استفاده  آن  از  داری��د  آل��رژی  قاصدک  به  اگر 
به  متعلق  که  و…  بابونه  گ��ردان،  آفتاب  مانند  دیگر  گیاهان 
هستید،  دیابت  دچ��ار  اگر  هستند.   Compositae خانواده 
می دهد. کاهش  را  خون  قند  زی��را  کنید،  مصرف  احتیاط   با 

اگر باردارید یا کودک شیر می دهید، مقدار مصرف آن را کم و از مصرف 
الکل هستند. زیادی  مقادیر  آن ها حاوی  زیرا  کنید،  اجتناب   تنتور 
 ش������������ی������������ری������������ن ب���������ی���������ان

بر اساس یک مطالعه سال 2۰12 منتشر شده در مجله تحقیقات 
فعالیت های  کاهش  باعث  بیان  شیرین  ریشه  عصاره  فیتوتراپی، 
آسیب  از  همچنین  می شود.  کبدی  آنزیم های  آمیناز  ترانس 
می کند. جلوگیری  سموم  و  سنگین  فلزات  علت  به   کبدی 

یک  ب��ه  را  بیان  شیرین  ریشه  خ��وری  چ��ای  قاشق  نصف 
کمی  دقیقه،   1۰ از  بعد  کنید.  اض��اف��ه  گ��رم  آب  فنجان 
بخورید. روز  در  بار  دو  را  چای  این  و  بیفزایید  آن  به   عسل 

 نکته
لطفا اگر باردار یا دچار فشار خون باال، دیابت یا بیماری قلبی، بیماری 
کلیوی، شرایط حساس به هورمون و… هستید قبل از مصرف آن با 

پزشک مشورت کنید.

ســرایـــــش

دارد. قرار  وارداتی  کاالهای  از  دسته  این  جزو  موبایل  که   شود 
مشکالتی  دچار  نیز  هوایی  نقل  و  حمل  مسئول،  مقام  این  گفته  به 
بود. گذار  تاثیر  موبایل  قیمت  افزایش  در  امر  همین  و   شد 
گوشی  از  استفاده  برای  تقاضا  سال  فصل   ۲ در  داد:  ادامه  درستی 
تابستان.  دیگری  و  فروردین  یکی  یابد؛  می  افزایش  همراه  تلفن 
در  هم  کرونایی  وضعیت  آن  و  آمد  ماه  فروردین  کنید  تصور  حاال 
هم  کاال  یافت،  افزایش  نیز  ارز  قیمت  و  تقاضا  افتاد،  اتفاق  اسفند 
 که وارداتی است و در نتیجه قیمت موبایل به یکباره افزایش یافت.
گوشی  تصویری،  صوتی،  دستگاه های  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
از  پس  خدمات  و  تعمیرات  بخش  در  افزود:  جانبی  لوازم  و  همراه 
به مصرف کننده می دهیم  را  این حق  فروش واقعا مشکل داریم و 
که در این زمینه ناراضی باشد. باید به خدمات پس از فروش بیشتر 
اینکه اگر  باید بر آن نظارت کند،  نیز  دقت کنند و سازمان حمایت 
 می خواهید ثبت سفارش دهید عملکرد آن کشور را بررسی کنید.
او ادامه داد: زمانی در واردات محدودیت داشتیم، اما هم اکنون بیش از 
۲۰۰ شرکت می توانند کاال را وارد کنند البته در صورتی که شرایط کمی 
متعادل شود. ۱.۵ میلیون در ماه مصرف موبایل داریم و واردات هم کم 
 شده، کرونا آمد و پرواز ها و تولیدی کارخانجات را دچار اختالل کرد.
ک��ش��ور در  ه���م���راه  ت��ل��ف��ن  ت��ول��ی��د  ع���دم   ع��ل��ت 
همراه  تلفن  تولید  ب��رای  مسئول  مقام  ای��ن  گفته  به 
داشته  را  دنیا  روز  تکنولوژی  تا  اس��ت  نیاز  کشور  در 
نداریم. را  تکنولوژی  ای��ن  حاضر  ح��ال  در  که   باشیم 
گوشی  تصویری،  صوتی،  دستگاه های  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
همراه و لوازم جانبی در خصوص علت افزایش قیمت موبایل و چشم 
در  قیمت  افزایش  عوامل  کرد:  تشریح  آینده،   در  این صنعت  انداز 
بزرگترین  از  یکی  چین  شود.  می  پیگیری  داخلی  و  جهانی  سطح 
تولید کنندگان تلفن همراه در جهان است که بعد از کرونا بسیاری 
یافت. کاهش  عرضه  آن  دنبال  به  و  تعطیل  آن  کارخانجات   از 
دلیل  به  قاچاق  همراه  تلفن  بحث  در  خوشبختانه  گفت:  درستی 
داران  مغازه  که  دارند  ادعا  برخی  ندارد.  وجود  رجیستری  طرح 
اینگونه  اما  بفروشند  گران  تا  کنند  می  احتکار  را  همراه  تلفن 
می  سود  بیشتر  بفروشند،  بیشتر  هرچقدر  داران  مغازه  نیست، 
کنند. می  سود  کمتر  بفروشند  کمتر  چه  هر  آن  برابر  در  و   کنند 

شود؟ می  آن  خرابی  باعث  آیا  کشتی  با  همراه  تلفن   واردات 
و  ارتباطی  مخابراتی،  دستگاه های  اتحادیه  رئیس  محبی  مهدی 
لوزام جانبی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی 
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  در پاسخ به این سوال 
خرابی  باعث  آیا  کشتی  با  همراه  تلفن  واردات  اینکه  بر  مبنی 
و  شود  وارد  کشتی  طریق  از  کاالیی  اگر  گفت:  شود؟،  می  آن 
شد. خواهد  مرجوع  باشد  داشته  وجود  آن  کارکرد  در   مشکلی 
رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوزام جانبی ادامه 
داد: ۹۵ درصد واردات موبایل از طریق هوایی آن هم از فرودگاه 
فرودگاه  که  بزرگی  شهرهای  و  امام  فرودگاه  مانند  بزرگ  های 
کاال  این  توانند  نمی  گمرکات  تمام  که  چرا  شود  می  وارد  دارند، 
 را وارد کنند و تنها درصد پایینی از طریق زمینی وارد می شود.
در  داد:  ادامه  کشور،  در  همراه  تلفن  تولید  خصوص  در  محبی 
کشور صنعت تولید تلفن همراه را نداریم. این صنعت در برخی از 
کشورها به روز است و به همین دلیل می توانند آن را تولید کنند. 
داشته  را  روز  به  تکنولوژی  توانیم  نمی  کشور  در  حاضر  حال  در 
کنیم. مونتاژ  را  کاال  این  که  بیاوریم   ckd توان  تنها می  و   باشیم 
اطالعیه ای  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  است،  گفتنی 
ک��ارب��ران  ب��ه  ه��م��راه  تلفن  س��ف��ارش  ثبت  خصوص  در 
همراه  تلفن  واردات  که  کرد  اعالم  تجارت  جامع  سامانه 
است. پذیر  امکان  ص��ادرات  از  حاصل  ارز  محل  از   صرفا 
اطالع  به  است:  آمده  واردکنندگان  به  خطاب  اطالعیه  این  در 
کاربران محترم می رساند پیرو سیاست های جدید بانک مرکزی و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، از این پس به منظور واردات کاالی 
 تلفن همراه، تنها ارز حاصل از صادرات تخصیص داده خواهد شد.
مصرف متداول تلفن همراه حدود ۹۰۰ تا یک میلیون قطعه است 
که ۶۰۰ هزار مورد مربوط به تلفن های هوشمند است. در این بین 
برند های معروف نصف بازار را در اختیار داشته و با تزریق روز های 
اخیر قیمت مسیر نزولی در پیش گرفت. از سوی دیگر با افزایش 
صادرات و بازگشایی مرز ها احتمال افت بیشتر قیمت این کاال در 

بازار وجود دارد.
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ســـال جهــش تولیــــد یا ســال موانــع تولیــد؟
صبح   ۸ ح�����دودا  س��اع��ت  ی��ک��ش��ن��ب��ه 

آم��د. در  ص��دا  ب��ه  تلفن  زن��گ    ۳  /  ۱۱  م��ورخ 
ام����ی����رآب����ادی؟ آق�������ای   ال�����و     - 

با  ت��وأم  انگیز  ح��زن  ص��دای  بفرمایید!   بله   -
؛  ک��رد  معرفی  را  خ��ودش  خط  س��وی  آن  از   بغض 

کهنوج   نخل  تک  کوره  تولید  مدیر  هستم  جهانی   - 
با آقای شکراللهی کار دارد چون این   اول فکر می کنم 
افرادی  گیرند  می  تماس  من  با  که  کسانی  بیشتر  روزها 
های  تلفن  کثرت  علت  به  اند  نتوانسته  که  هستند 
بگیرند!   تماس  ایشان  با  مردم  نماینده  شکرالهی  دکتر 
 : می گوید  جهانی  آقای  جناب  خدمتم    در  گویم   می 
حسب دستور مقام معظم رهبری دامت برکاته حدوداً سه 
ماه پیش با صرف هزینه های باال خط تولید آجر فشاری 
کوره تک نخل کهنوج را به ۳ خط تولید ،  افزایش دادیم 
که ما هم  سهمی در جهت ایجاد اشتغال ثابت برای حدود 
نفر در سال  جهش تولید داشته باشیم  و در همین   ۸۰

مددجویان  برای  سرپناه  ساخت  برای  که  گردید  مقرر  راستا 
تولید  زمینه  در  روستایی  و  شهری  مساکن  و  امداد  کمیته 
آجر ارزان قیمت تمهیدات الزم را اتخاذ کنیم به همین منظور 
تعدادی نیروی کار ماهر و کمپرسی لودر و تأسیسات الزم را 
خریداری یا اجاره کردیم ، اما  قبل از استارت یکی از خطهای 
را  آجر  پخت  کار   ، آتش  سر   ۳ با  آنها  از  کدام  هر  که  تولید 
و  آور  سرسام  های  هزینه  صرف  از  بعد    ، کنند  می  تسهیل 
انعقاد قرارداد و تامین نیروی کار و تاسیسات الزم ، اخیراً در 
ناباوری در سال جهش تولید موانعی برای آن تراشیده  کمال 
های  فرآورده  ملی پخش  از سوی شرکت  ای  نامه  و طی  شد 
نفتی مبلغ نفت کوره به یکباره از لیتری ۳۰۰ تومان به لیتری 
۱۵۰۰ تومان افزایش یافت ! که علی رغم مکاتبات الزم با صنعت 
معدن تجارت ،  شرکت پخش فرآورده های نفتی ، فرمانداری ، 
دادستانی تا کنون گره گشایی نشده است این در حالی است که 
علی رغم فعالیت شرکت گاز برای انتقال خطوط گاز ماهها فاصله 
است تا خط لوله گاز به گوره برسد و چندین ماه زمان خواهد 
لوله کشی شود  و  گاز  مصرف سوخت  مدار  وارد  تاکوره    برد 
تنها  نه  عماًل   سوخت  برابری   ۵ افزایش  به  عنایت  با   لذا 

زیادی  تعداد  کنون  تا  بلکه  بود  نخواهد  تولید  در  جهشی 
از  را  خود  شغل  نیز  آنها  باقیمانده  و  کرده  تعدیل  را  نیرو 
 ! شد  خواهد  خارج  تولید  خط  از  کوره  و  داد  خواهند   دست 
بنابراین با توجه به قدمت باالی ۲۰ سال کوره تک نخل کهنوج 
به  سوخت  افزایش  مشکل  و  آتش  سره  ده  و  تولید  خط  سه  و 
تا  انتظار می رود حداقل  تولیدی  از کارگاه های  منظور حمایت 
زمان انتقال خط لوله گاز تمهیداتی اتخاذ گردد تا هم در خصوص 
تامین آجر ارزان قیمت تر نسبت به آجر وارداتی از استان های 
دیگر اقدامی عاجل صورت پذیرد و هم در خصوص امنیت شغلی 
گردد. معمول  اقدامی  گذار  زیان سرمایه  و  از ضرر   و جلوگیری 
بالزم به توضیح است تا کنون با شرکت نفت ، صمت ،  دادستانی ،  
فرمانداری مکاتباتی صورت گرفته ولی منتج به نتیجه ای نشده 
است حال با عنایت به بحث افت قیمت محصوالت کشاورزی و 
همجواری با استان های مرزی و عدم مبادرت قشر جویای کار به 
سوداگری مواد مخدر مسئوالن ذیربط برای جلوگیری از ناامنی 
و  اتخاذ  ترتیبی   است  خواهشمند  اجتماعی  و  اقتصادی  های 

تسریع نمایند . 


