
  

شهرستان 6
رئیس فروش و تحقیقات بازاریابی فوالد هرمزگان مطرح كرد

هدفگذاری فوالد هرمزگان برای صادرات یك میلیون 
تن شمش در سال ٩٨

رئیس فروش و تحقیقات بازاریابی فوالد هرمزگان گفت: این شركت در 
سال جاری یک میلیون تن شمش به خارج صادر می کند که این رقم در 

صورت تحقق ۷۲درصد بیش از سال ۹۷ است.
مسعود سروشی رئیس برنامه ریزی، فروش و تحقیقات بازاریابی فوالد 
هرمزگان در مورد کاهش صادرات فوالد این شرکت در سال ۹۷ گفت: 
سال گذشته با دو تحریم یکی در مرداد و دیگری در آبان ماه مواجه شدیم 

که بر برنامه صادراتی ما تاثیر گذاشت.
وی افزود: در نیمه نخست سال گذشته وضعیت صادراتی مناسب بود، 

اما با تحریم دوم که در آبان رخ داد از برنامه صادرات عقب افتادیم. 
رئیس برنامه ریزی، فروش و تحقیقات بازاریابی فوالد هرمزگان با بیان 
اینکه سال گذشته میزان صادرات فوالد هرمزگان در مجموع ۵۸۲ هزار و 
۱۲۶ تن بود، گفت: تمام تالش خود را برای تحقق هدف صادراتی  انجام 

می دهیم.

خلج تهرانی خبر داد:
توسعه اسكله به صورت مگاپوینت 

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس از توسعه اسکله بصورت 
»مگا پوینت« برای کشتی های با ظرفیت ۱۵0 هزار تن در این منطقه 

خبر داد.
حسن خلج تهرانی در ادامه افزود: قرارداد هفت پست این اسکله 
با بخش خصوصی منعقد شده است و یک پروژه ملی محسوب می 

شود.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به ظرفیت های این 
منطقه اظهار کرد: ظرفیت های آب شیرین کن فوالد، پست ۶00 مگاوات 

برق و آماده بودن آب و برق از دیگر امکانات منطقه است.
خلج طهرانی گفت: در حال حاضر یازده شرکت صنعتی در این منطقه 
فعالیت می کنند که تولید چهار و نیم میلیون تن فوالد از دستاوردهای 

منطقه به شمار می رود.

پروژه  ساختمانی به ارزش ۱۸۰ میلیارد ریال در 
هرمزگان به بهره برداری می رسد

معاون مهندسی و ساخت راه و شهرسازی هرمزگان از به بهره برداری 
رسیدن ۱0 پروژه  ساختمانی در استان با هزینه بیش از  ۱۸0 میلیارد ریال 

خبر داد.
 به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان 
هرمزگان، علی علیزاده اظهار کرد: بخشی از پروژه های راه و شهرسازی 
هرمزگان که به زودی آماده افتتاح خواهند شد شامل بهره برداری از سالن 
ورزشی سروباش بندرلنگه با زیربنا هزار و ۱۴۶ متر مربع و اعتبار ۱۹ میلیارد 
ریال،بهره برداری از سالن ورزشی سلخ قشم با زیربنا هزار و ۱۴۶ متر مربع 
و اعتبار ۲0 میلیارد ریال، بهره برداری از سالن ورزشی بوچیر با زیربنا هزار 
و ۲۹۴ متر مربع و اعتبار ۲0 میلیارد ریال ، بهره برداری از سالن ورزشی 
رستاق با زیربنا هزار و ۴00 متر مربع و اعتبار ۱۴ میلیارد ریال، بهره برداری 
از سردخانه وسالن تشریح میناب با زیربنا پانصد و ۱۵ مترمربع و اعتبار ۱۱ 

میلیارد ریال است.
وی با بیان اینکه مجتمع فرهنگی و هنری رودان با اعتبار ۳0 میلیارد ریال 
و پیشرفت فیزیکی ۱00 درصد آماده افتتاح است ، تصریح کرد: مجتمع 
فرهنگی و هنری فین نیز با زیربنای هزار و ۱۵0 مترمربع و ۸۵ درصد 
پیشرفت فیزیکی در حال انجام است که برای ساخت آن۲۹میلیارد ریال 

اعتبار در نظر گرفته شده است.
داد:  ادامه  هرمزگان  شهرسازی  و  راه  ساخت  و  مهندسی  معاون 
بهره برداری از بخشداری گافر و پارامون شهرستان بشاگرد با اعتبار هزینه 
شده ۱۱ میلیارد ریال ، بهره برداری از ساختمان تعزیرات حكومتی میناب با 
هزینه ۱۵ میلیارد و بهره برداری از مركز حمایتی خمیر با اعتبار ۱۱ میلیارد 
ریال از دیگر پروژه های آماده افتتاح اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان 

است که به زودی به بهره برداری خواهد رسید.

اخبار
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حسرت کشاورزان و شادی واسطه ها؛

مسئوالنزیرهبهکرمانمیآورند

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان خوزستان خبر داد:

امدادرسانیبه۲۵۶هزارو۷۰۱نفردرسیلخوزستان

کرمان – افزایش قیمت چشم گیر خرمای مضافتی در 
کرمان در حالی مردم را غافلگیر کرده که سود خرما به 
جیب دالالن می رود و نخلداران دستشان کوتاه مانده 

است.
فصل  روزها  این  استان ها:  گروه   – مهر  خبرگزاری 
برداشت خرما نیست اما ماه رمضان مهمترین بازار فروش 
کرمان  استان  به خصوص  استان های جنوبی  در  خرما 

است.
این استان بیشترین سطح زیر کشت خرما در کشور را 
دارد و از نظر تولید نیز جایگاه دوم تولید خرما در کشور 
را به خود اختصاص داده است، در جنوب و شرق استان 
کرمان بیشترین سطح زیر کشت خرما وجود دارد و نکته 
قابل توجه اینکه ۹0 درصد از تولید خرما در استان کرمان 

از نوع مضافتی و مرغوب صادراتی است.
این نوع خرما اکثراً در شرق استان کرمان به خصوص 
بم، ریگان و فهرج و به صورت محدودتر در جنوب کرمان 

تولید و روانه بازار می شود.
از  خرما  تن  هزار   ۳۵0 تا   ۳00 آمار  طبق  ساالنه 
نخلستان های استان کرمان برداشت می شود که سهم 
نخلستان های شرق استان کرمان در زمینه تولید محصول 

صادراتی بیشتر است.
اینکه سطح زیر کشت نخلستان در استان  با وجود 
کرمان در رده اول کشور است اما به دلیل وجود ارقام 
خرمای غیر اقتصادی و گاه کهنسال میزان برداشت خرما 
کمتر از نخستین استان کشور در زمینه تولید خرماست 
و به همین دلیل کرمان رتبه دوم تولید خرما را در اختیار 

دارد.
بخش عمده خرمای تولیدی در کرمان مضافتی درجه 
یک است و سایر ارقام شامل پیارم، زاهدی، شمسایی، 
پرکو، قصب، هفتاد گزی می باشد که بیشتر در بحث 

شیرینی پزی استفاده می شود.
زندگی کشاورزان شرق کرمان وابسته به خرما است

شرق  در  خانوار  اقتصاد  می دهد  نشان  آمار  این 
استان کرمان به شدت وابسته به تولید خرما است و 
خرما  درختان  از  مناطق  این  مردم  زندگی  هزینه های 

تأمین می شود.
اگر به شهری مانند بم سر بزنید اکثر خانه ها در میان 
نخلستان ها احداث شده اند و اگر خانواده ای نخلستان 
نداشته باشد در حیاط خانه ها چندین درخت خرما وجود 

دارد و هزینه های خود را تأمین می کنند.
اما این روزها بازار خرما به جای اینکه طعمش دهان 
روزه داران را شیرین کند، روزه داران را شوکه کرده است. 
خرما هم مانند بسیاری از کاالهایی که ارجحیت صادراتی 
دارند طی سال گذشته به کشورهای مختلف صادر شده 
است به طوری که صادرات این کاال طی سال گذشته ۱00 

درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.
دالالن سود چشمگیر افزایش قیمت را به جیب خود 

می گذارند
بسته خرمای ۷۵0 گرمی درجه یک که سال گذشته ۱۱ 
هزار تومان قیمت داشت هم اکنون با قیمت ۵۵ هزار 
تومان در اینترنت به فروش می رسد. اما این همه ماجرا 

نیست.
اینکه به جیب نخلداران  افزایش قیمت به جای  این 

برود راهی جیب دالالنی می شود که در روزهای انتهایی 
تابستان سال گذشته خرماها را خریداری و در سردخانه ها 

انبار کرده اند.
محصوالت  بازار  در  واسطه گری  و  داللی  داستان 
عمالً  اما  است  تلخ  و  تکراری  کرمان  استان  کشاورزی 
اقدام خاصی برای مقابله با این دالالن که اکثراً غیر بومی 

هستند نشده است.
حاال مسئوالن استان کرمان در ستاد تنظیم بازار استان 
کرمان اعالم کرده اند برای مقابله با گران فروشی و تأمین 
نیاز بازار کرمان قصد دارند از بوشهر به استان خرما وارد 

کنند.
گفته می شود نرخ خرمایی که از بوشهر به کرمان وارد 
خواهد شد کمتر از ۱0 هزار تومان خواهد بود و همین 
امر می تواند در تنظیم قیمت و تأمین نیاز مردم در ماه 

رمضان تأثیر گذار باشد.
در صورت نیاز از بوشهر خرما وارد می کنیم

مهدی حسینی نژاد، رئیس صنعت، معدن و تجارت 
این خصوص به خبرنگار مهر گفت:  استان کرمان در 
استان بوشهر برای تأمین خرمای ماه مبارک رمضان در 
کشور اعالم آمادگی کرده، اما در استان کرمان خرمای 
مورد نیاز ماه مبارک رمضان موجود است و در صورت 
نیاز امکان تأمین خرمای مورد نیاز از استان بوشهر و سایر 

استان ها وجود دارد.
در حالی هم مصرف کنندگان و هم تولید کنندگان از 
افزایش قیمت خرما در ماه رمضان متضرر شده اند که 
دالالن سود ناشی از سودجویی خود را به جیب می زنند 
و کشاورزان برای تأمین نهاده های تولید، قیمت های باال 

پرداخت می کنند.

محمد کمال الدینی یکی از تولید کنندگان خرما در بم 
است که به خبرنگار مهر می گوید: بم مهمترین تولید 
کننده خرمای صادراتی در کشور است، بخش زیادی از 
این خرما در سال های قبل به جای صادرات و تأمین ارز 
برای کشور در بازار داخلی مصرف می شد اما در سال 
گذشته اکثر این محصول به کشورهای مختلف صادر 

شد.
کشاورزان مجبورند خرما را به دالل ها بفروشند

محصول  مهمترین  پسته  از  بعد  خرما  افزود:  وی 
صادراتی کشاورزی در استان کرمان است و در شرایط 
فعلی کشور، می تواند برای تأمین نیازهای ارزی راهگشا 
باشد. برداشت خرما هر سال از مرداد ماه آغاز می شود و 
تا مهر ادامه می یابد و کشاورزان دو راه دارند یا اینکه خرما 
را در سردخانه ها انبار کنند و در ماه رمضان عرضه کنند و 
یا اینکه همان زمان به دالالن بفروشند و دالالن محصول 

را در انبارها دپو کنند.
این تولیدکننده خرما گفت: در سال گذشته و پس از 
نوسانات اقتصاد بسیاری از کشاورزان مجبور شدند برای 
تأمین نیازهای زندگی خرما را پیش فروش کنند و یا به 

دالالن در زمان برداشت محصول به فروش برسانند.
محمد افشار نیز یکی از تولید کنندگان خرما است که 
می گوید: مهر سال گذشته مجبور شدم خرمای نخلستانم 
را بفروشم چون قیمت اکثر ارزاق افزایش یافته بود و تمام 

منبع درآمد من و خانواده ام هم همین نخلستان است.
وی افزود: هر کیلو خرمای مرغوب را ۱۳ هزار تومان 
فروختم و حاال داللی که خرما را خریداری کرده همان 
خرما را کیلویی ۴0 هزار تومان در شهرهای بزرگ کشور 

می فروشد.

وی گفت: برای تأمین نهاده های تولید خرما در سال 
جاری به خصوص مبارزه با آفت ها و عارضه خشکیدگی 
خرما باید هزینه های زیادی را بپردازیم که برای تأمین 
این هزینه ها باید چک بدهیم یا قرض بگیرم و با ناچار 
محصول سال جاری را هم از هم اکنون باید پیش فروش 

کنیم.
فرماندار بم در گفتگو با مهر می گوید: اقتصاد اکثر مردم 
بم و شرق استان کرمان وابسته به خرما و تک محصولی 

است.
هادی شهسوار پور بیان کرد: طی سال گذشته با رشد 
موجب  که  بودیم  مواجه  خرما  صادرات  درصدی  صد 

ارزآوری قابل توجه برای کشور شده است.
خرمای بم به ۴۷ کشور صادر می شود

وی با اشاره به لزوم صادرات محور بودن کشاورزی در 
شرق استان کرمان بیان کرد: این میزان خرما به ۴۷ کشور 

مختلف صادر شده است.
ادامه داد: هر سال ۲00 هزار تن خرما در شرق  وی 
استان کرمان تولید می شود و بهترین گونه خرما در شرق 

کرمان مضافتی است.
وی از کشاورزان خواست از فروش محصول خود به 
دالالن خودداری کنند و اجازه تصدی گری به دالالن را 

ندهند.
خرما،  خوشه های  خشکیدگی  عارضه  بم،  فرماندار 
خشکسالی، آفت زنجره خرما و نوسانات ارزی را از جمله 

مشکالت کشاورزان دانست.
جابجایی  شاهد  حالی  در  روزها  این  بمی  کشاورزان 
نرخ های قابل توجه و چشمگیر در بازار خرما هستند که 

در این میان چیزی عاید خودشان نمی شود.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر خوزستان 
از امدادرسانی به ۲۵۶ هزار و ۷0۱ نفر در جریان سیل 

خوزستان خبر داد.
صادق سالمت گفتگو با ایسنا، با اشاره به امدادرسانی 
جمعیت هالل احمر خوزستان در مناطق سیالبی اظهار 
و ۸0۸  به ۴۶ هزار  تاکنون  ماه  فروردین  از چهارم  کرد: 
خانوار شامل ۲۵۶ هزار و ۷0۱ نفر امدادرسانی شده است. 
همچنین در این مدت ۸ هزار و ۸00 نفر به مکان های امن 

انتقال یافته اند.
وی افزود: در این مدت ۱۵ دستگاه خودرو از سیالب 
رهاسازی شده اند. تعداد نیروها و عوامل به کار گرفته 

شده در این عملیات نیز ۲۱۸ تیم بوده است.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر خوزستان با 
اشاره به تعداد روستاهای آبگرفته، گفت: در این مدت 
۱۳۳ روستا دچار آبگرفتگی شده اند. همچنین ۳۷۴ روستا 

به صورت جزئی و کلی تخلیه شدند.
وی با بیان اینکه ۲۱ شهرستان از سیالب متأثر شدند، 
افزود: همچنین در طول این مدت شهرستان های بهبهان، 

آبادان،  هفتکل،  باغملک،  ایذه، شوشتر،  گتوند،  اللی، 
باوی،  اندیکا،  اندیمشک،  رامهرمز،  هویزه،  شادگان، 
آزادگان،  دشت  اهواز،  دزفول، شوش،  مسجدسلیمان، 

کارون و حمیدیه از سیل متأثر شده اند.
از  ادامه داد: در حال حاضر سیل در برخی  سالمت 
شهرستان ها کامالً فروکش کرده و در برخی از مناطق هنوز 

سیل و تبعات آن وجود دارد.
وی با اشاره به تعداد مناطق امدادرسانی شده در این 
روستا،  شهر،   ۴۴۷ در  مدت  این  در  کرد:  بیان  مدت، 
مناطق عشایرنشین و محور کوهستانی امدادرسانی شده 

است.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر خوزستان 
تصریح کرد: همچنین در این مدت ۱۵۶ هزار و ۵۵۶ نفر 
اسکان اضطراری داده شدند. ۶0۴ سورتی پرواز انجام و 
یک هزار و ۴۸۵ نفر و ۱۵۸ هزار و ۴00 کیلوگرم بار جابه جا 

شدند.
وی ادامه داد: در این مدت توسط ۴۴ فروند قایق، ۲ 
هزار و ۱۷۹ نفر به مکان های امن انتقال یافتند. همچنین 

۱۵ هزار و ۸0۷ کیلوگرم اقالم امدادی و ۱۳ مصدوم جابه جا 
شدند.

سالمت گفت: در این شرایط تیم های پشتیبان امداد و 
نجات از اصفهان، فارس، تهران، البرز، کرمان و بوشهر 
در خوزستان حضور یافتند. تیم های درمان اضطراری نیز 
از استان های یزد، کهگیلویه و بویر احمد، چهارمحال و 
بختیاری و تهران در خوزستان مستقر شدند و ۳۳ هزار و 

۵۹۸ نفر را ویزیت کردند.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر خوزستان 
آمبوالنس،  این عملیات ها ۲۴ دستگاه  تصریح کرد: در 
۷۲ خودروی پشتیبانی، ۱۵ خودروی سواری، ۱۱ دستگاه 
کامیون، ۷ تریلر، ۶ دستگاه مینی بوس، هفت فروند بالگرد 

و ۴۴ فروند قایق به کار گرفته شده است.
وی با اشاره به اقالم امدادی توزیع شده بین سیل زدگان، 
گفت: در این مدت ۲۷ هزار و ۱۹۸ دستگاه چادر امدادی، 
۵۲ هزار و ۵۲ تخته پتو، ۸۸ هزار بسته غذایی یک ماهه و 
۷۲ ساعته، ۱۶۹ هزار و ۶0۵ قوطی انواع کنسروجات، ۱00 
هزار کیلوگرم اقالم معیشتی از قبیل روغن، حبوبات، برنج، 
نمک، چای، قند و شکر، یک میلیون و ۹۴ هزار قرص نان 
و ۳0۷ هزار بطری بزرگ آب معدنی، یک میلیون و ۲۷ 
هزار وعده غذای گرم، ۷۶ هزار و ۵00 بسته بیسکوئیت، 
۵۶ هزار ست بهداشتی زنان و کودکان، ۱۶ هزار قوطی 
مایع ظرفشویی و دستشویی، ۱۵ هزار قالب صابون، ۵ 
هزار قوطی شیر خشک، ۹ هزار قوطی پودر لباس شویی، 
۹ هزار ثوب البسه و اقالم دیگری از قبیل کلمن، گالن آب 

و مواد شوینده بین سیل زدگان توزیع شده است.

مسیر سیل شیراز، قدمگاه هنرمندان در بداهه ِگل رو
جمعی از هنرمندان با اجرای بداهه سیل انسانی "گل رو" مسیر وقوع سیل 
در شیراز را طی کردند تا اینگونه بار دیگر همراهی خود با آسیب دیدگان از 
سیل و احترام با سیل زدگان را به تصویری هنرمندانه بدل کنند و یادآور 

مهربانی شیرازی ها در آن رخداد تلخ باشند.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس، 
گروه تئاتر "بدن دیوانه" با سرپرستی یاسر خاسب، بداهه انسانی "گل رو" 
را در مسیر دروازه قرآن، حافظیه و سعدی اجرا کرد که مورد استقبال مردم 

قرار گرفت.
این نمایش از محل دروازه قرآن آغاز شد و پس از گذر از چهارراه حافظیه به 
سمت آرامگاه حافظ ادامه پیدا کرد و در نهایت با رسیدن به مجموعه سعدیه، 

خاتمه یافت.
یاسر خاسب سرپرست گروه تئاتر »بدن دیوانه« که پرفورمنس »گِل رو« را 
برگرفته از نمایش »گِل« پیش از این و همزمان با روز کارگر و در حمایت از 
مردم مناطق سیل زده، از مقابل مجموعه تئاتر شهر تا میدان انقالب اسالمی 
اجرا کرد، درباره تداوم اجراهای این پرفورمنس گفت: بعد از اجرای موفق 
پرفورمنس »گِل رو« در تهران و استقبالی که مردم از این اجرا داشتند، به 
همچنین  و  خوزستان  استان  نمایشی  هنرهای  انجمن های  اعضای  دعوت 
از مردم  این پرفورمنس در حمایت  مؤسسه »نمایش خالق« برای اجرای 

مناطق سیل زده خوزستان، به این استان سفر کردم.

وی ادامه داد: در ابتدا در منطقه شادگان و در روستاهای مشرف به تاالب 
شادگان پرفورمنس »گِل رو« را اجرا نموده و این اجراها با حضور مردم این 
روستاهای سیل زده شبیه کارگاهی در لحظه و بداهه انجام شد و پس از آن در 

شهر سوسنگرد نیز اجرا کردیم.
خاسب گفت: متأسفانه دوری و فاصله زمانی و مکانی باعث شده که مردم 

سیل زده این روستاها کمتر دیده شوند. این عزیزان در شرایط بسیار سختی 
زندگی می کنند و اجراهای پرفورمنس »گِل رو« در استان خوزستان بسیار 
متفاوت از تهران بود زیرا در اینجا زندگی مردم در آب است و سیل باعث 
شده تا آب بسیاری از مناطق را فراگرفته باشد. وی افزود: برنامه ریزی هایی 
جهت اجرای این نمایش پس از شیراز در استان لرستان و گلستان نیز صورت 

گرفته که بزودی شاهد اجرا در این مناطق باشیم.
این هنرمند افزود: استفاده از فضای گل آلود و خاک و گل آلود کردن بدن، 
ایده جذابی است که خالقانه توسط اینجانب و گروه ارائه می شود، این ایده 
عالوه بر ایجاد جذابیت برای تماشاگر و فضاسازی فانتزی و غیرمتعارف، 
موجب شده تا بدن و حرکات نمایشی بازیگر بهتر و نمادین تر شود و برای 
مخاطب اهمیت خاصی پیدا کند. تقسیم انرژی در کل بدن با تکنیک های 
و  تمرکز  برای  شیوه  راهگشاترین  می تواند  فیزیکال  تئاتر  در  بازی  خاص 
تسلط بدن در صحنه باشد و ما نیز به احترام مردم شیراز و سیل زدگانش 
از تمام توان گروه اجرایی استفاده کردیم. به گزارش ایسنا، بعد از اجرای 
این پرفرمنس، یکی از شبکه های خارجی در اقدامی غیر حرفه ای، با انتشار 
تصاویری از این رویداد هنری، مدعی شد که جمعی از آسیب دیدگان سیل 

شیراز به دلیل عدم رسیدگی به آنان، حرکتی اعتراضی را انجام داده اند!
این ادعای غیرحرفه ای، متأسفانه از سوی برخی فعاالن فضای مجازی و 

گروه های واتس آپی، طی روزهای اخیر منتشر و دست به دست شد.

روزنامه صبح ایران


