
رییس اتاق اصناف جیرفت: اتحادیه های صنفی توان پرداخت مالیات ندارد

رییس اداره راه و شهرسازی بخش ساردوییه:

آغاز به کار پروژه راه های روستایی 
بخش ساردوییه درجنوب کرمان

افتتاح کارگاه های روان شناختی 
در قلعه گنج

غول مالیات سر راه 
اتحادیه های صنفی

 کرمان حدود 50درصد حقوق دولتی
کشور را می پردازد

در یک سال گذشته تنها۵/٧ درصد از محل وصول حقوق دولتی به استان برگشته است

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب:

چالش نیروی انسانی 
در اداره کل راهداری جنوب کرمان
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رییس سازمان کشاورزی جنوب:

 نوید زیرساخت های حمل و نقل
از مشکالت کشاورزی جنوب
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ما را در تلگرام دنبال کنید
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وقتی راهبرد و سیاست 

صحیح تولید موشک 

جواب داد

سیدجمشید اوشال
یادداشت مهمان

پهپاد RQ-4 آمریکایی که یک وسـیله پرنده بسـیار 
پیشـرفته هدایـت شـونده و هوشـمند و رادار گریـز 
آمریکایی اسـت و به راحتی بر روی کشـورهای جهان 
جـوالن میدهـد و کسـی هـم در دنیا برای جاسوسـی 
بـه او چیـزی نمیتوانسـت بگویـد و اعتـراض نمایـد 
توسـط سیسـتم هـای پدافند هوایـی کشـور ردیابی و 
شناسـایی و در زمان مناسـب بدون اینکه متوجه شود 

بـر روی آن قفـل شـد و بـا موشـک منهـدم گردید.
خبر جالب و ارزشمندی و گویای پیشرفته و هوشمند 
بـودن سیسـتم هـای پدافنـد هوایـی کشـور بـود کـه 
در جایـگاه یـک کهنه سـرباز ایثارگـر از فرزنـدان ملت 
بـزرگ ایـران در نیروهـای مسـلح و بـرادران ارجمندم 
در نیـروی هوافضای سـپاه تشـکر و قدردانی مینمایم 
. بـا دریافـت این خبـر غرورآفریـن به یـاد خاطره ای 

افتـادم کـه مربوط به سـال 13۶9 اسـت...

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب
26 تا 2846 تا 4۵

نشست دوره ای ورزشکاران پیشکسوت کرمانی مقیم تهران برگزار شد
زندگـــی دور از زادگاه گاهـــی آدم هـــا را بیشـــتر 
از گذشـــته بـــه هـــم نزدیـــک می کنـــد. 
از همیـــن رو در خبرهـــا می خوانیـــم کـــه 
اهالـــی اســـتان  های مختلـــف در تهـــران 
بـــه بهانه هایـــی دور هـــم جمـــع می شـــوند 
و ضمـــن تـــازه  کـــردن دیدارهـــا تـــاش 
می کننـــد تـــا بـــرای شـــهر آبـــا و اجـــدادی 
خـــود آســـتینی در حـــد تـــوان بـــاال بزننـــد.

ــوان  ــا عنـ ــی بـ ــته  گروهـ ــال های گذشـ سـ
تهـــران«  مقیـــم  »جامعـــه کرمانی هـــای 
در  را  نشســـت ها  ایـــن  از  نمونه هایـــی 
ـــزار  ـــتان برگ ـــف اس ـــایل مختل ـــا مس ـــه ب رابط
ـــات  ـــود انتخاب ـــروه در درون خ ـــن گ ـــرد. ای ک
ــر کل  ــه آن دبیـ ــه در نتیجـ ــرد کـ ــزار کـ برگـ
و هیـــات مدیـــره مشـــخص شـــدند. گفتـــه 
ــی  ــوت ورزشـ ــه پیشکسـ ــود »جامعـ می شـ
ــال  ــران« در حـ ــم تهـ ــی  مقیـ ــای کرمانـ هـ
ـــور  ـــوز از وزارت کش ـــذ مج ـــر اخ ـــر پیگی حاض
ـــرد. ـــود بگی ـــه خ ـــی ب ـــکل قانون ـــا ش ـــت ت اس

یـــازده عضـــو هیـــات مدیـــره کـــه همگـــی 
هســـتند  تهـــران  مقیـــم  کرمانیـــان  از 
بـــر عهـــده  را  مســـئولیت یـــک کمیتـــه 
گرفتنـــد. کمیته هایـــی همچـــون ایثارگـــران، 

پزشـــکان، روحانیـــون و ورزشـــکاران و …
ســـید ابوالحســـن مهـــدوی بـــه عنـــوان 
ورزشـــی  و  فرهنگـــی  کمیتـــه  مســـئول 
تشـــکل فـــوق الذکـــر انتخـــاب شـــده و 
بطـــور  گذشـــته  ســـال  های  در  حداقـــل 
ــه  ــه کمیتـ ــه جلسـ ــال سـ ــر سـ ــبی هـ نسـ
ـــدرکاران  ـــت ان ـــه دس ـــکیل و کلی ـــود را تش خ
ــم  ــران را دور هـ ــم تهـ ــی مقیـ ورزش کرمانـ
جمـــع کـــرده اســـت. برخـــی از دعـــوت 
ـــا  ـــه اتفاق ـــن کمیت ـــات ای ـــه جلس ـــدگان ب ش
مســـولیت های ملـــی را در پرونـــده کاری 

ــد. ــود دارنـ خـ
آخریـــن جلســـه ایـــن کمیتـــه بـــه دعـــوت 
 98 خـــرداد   2۶ یک شـــنبه  مهـــدوی 
در باشـــگاه بانـــک ســـپه تهـــران و بـــه 
میزبانـــی علـــی اکبـــر پوریانـــی برگـــزار 
داوران،  مدیـــران،  از  نفـــر  چهـــل  شـــد. 
ــز  ــی نیـ ــوتان کرمانـ ــکاران و پیشکسـ ورزشـ
ـــادل  ـــث و تب ـــه بح ـــدند و ب ـــر ش در آن حاض
نظـــر پیرامـــون دشـــواری های پیـــش پـــای 

پرداختنـــد. ورزش کرمـــان 
ــدم  ــر مقـ ــا خیـ ــه بـ ــت کـ ــدای نشسـ ابتـ
مهـــدوی  آغـــاز شـــد.  پوریانـــی  آقـــای 

مســـئول جلســـه در ادامـــه بـــا اشـــاره 
بـــه اصالـــت اهالـــی کرمـــان  گفـــت: کـــه 
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه انســـان هـــا هرگـــز 
نبایســـتی بـــا تاریـــخ خـــود بیگانـــه بـــوده 
و فرامـــوش نماینـــد از چـــه ســـرزمین بـــا 
صابتـــی همچـــون کرمـــان بـــا بلنـــدای 
ــه  ــن همـ ــال ایـ ــده و در قبـ ــر زاده شـ کویـ
عظمـــت چـــه مســـئولیت ســـنگینی بـــر 
ـــرد  ـــتی رویک ـــرد بایس ـــته و رویک ـــده داش عه
جهشـــی رو بـــه پیشـــرفت داشـــته باشـــد. 
ــا  ــه بـ ــود کـ ــیل موجـ ــزود: از پتانسـ وی افـ
ــده  ــراه شـ ــراوان همـ ــی فـ ــای الهـ نعمت هـ
بهـــره گرفتـــه و بصـــورت پویـــا و زنـــده بـــا 
نـــگاه بـــه عظمـــت تاریـــخ ســـرزمینمان 
ــیم  ــی باشـ ــراغ راهـ ــت ، چـ ــعل بدسـ مشـ
بـــرای مســـئولین اجرایـــی اســـتان و ایـــن 
جلســـه وزیـــن و بـــا عظمـــت شـــاید بـــی 
ـــم  ـــاید ه ـــوده و ش ـــور ب ـــن در کش ـــد تری مانن
ـــر  ـــرای دیگ ـــذار ب ـــر گ ـــر و تاثی ـــی موث الگوی
ـــن  ـــت ای ـــاس حرم ـــرد و بپ ـــرار گی ـــع ق جوام
همـــه تجربـــه و بـــدون چشـــم داشـــتی 
بتوانیـــم بـــازوی توانمنـــدی باشـــیم بـــرای 
ارتقـــاء فرهنگـــی، تربیتـــی و اجتماعـــی 

جوانانمـــان بـــا اســـتفاده از مقولـــه ورزش.
»جامعـــه  ورزشـــی  و  فرهنگـــی  کمیتـــه 
کرمانی هـــای مقیـــم تهـــران« در پایـــان بـــا 
مصوباتـــی کار خـــود را بـــه پایـــان رســـاند. 
ــد  ــه شـ ــم گرفتـ ــی تصمیـ ــه پایانـ در مصوبـ
کـــه گرامیداشـــت یـــادواره شـــهدای ورزش 
اســـتان بـــا محوریـــت اداره کل ورزش و 
ـــال  ـــان اســـتان ، برگـــزاری مســـابقه فوتب جوان
ـــر  ـــرکت گه ـــان، ش ـــی از منوج ـــم های ـــن تی بی
زمیـــن ســـیرجان و هـــم چنیـــن تیـــم 
ـــای  ـــت آق ـــا محوری ـــور ب ـــانه کش ـــال رس فوتب
ــام  ــزاری جـ ــور ، برگـ ــی پـ ــادل فردوسـ عـ
فوتبـــال شـــهدای ورزشـــکار بـــا حضـــور 
چهـــار تیـــم گل گهـــر ســـیرجان، مـــس 
کرمـــان، یکـــی از تیـــم هـــای پرســـپولیس 
یـــا اســـتقال، تیـــم ملـــی امیـــد کشـــور و 
ـــش  ـــوان پی ـــنجان به عن ـــس رفس ـــاال م احتم
فصـــل لیـــگ برتـــر کشـــور انجـــام شـــود. 
پیرامـــون  مصوباتـــی  همچنیـــن کمیتـــه 
ــود  ــه نـ ــذف برنامـ ــت حـ ــری وضعیـ پیگیـ
ــن  ــدادی از حاضریـ ــه تعـ ــت کـ ــز داشـ نیـ
مســـئولیت رایزنـــی در ایـــن ارتبـــاط را بـــر 
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رییس سـازمان بازرسـی کل کشـور گفت: در رابطه با 
خـودرو بررسـی هایی کردیـم و قیمـت تمـام شـده را 
مشخص کردیم و در این رابطه اقداماتی انجام دادیم. 
خبرگزاری ایسـنا: رئیس سـازمان بازرسـی کل کشور 
بـا خـودرو بررسـی هایی کردیـم و  گفـت: در رابطـه 
قیمـت تمام شـده را مشـخص کردیـم و در این رابطه 
اقداماتی انجام دادیم.ناصر سـراج در جمع خبرنگاران 
اسـت. پیـدا کـرده  خـودرو کاهـش  قیمـت  گفـت: 

ارائـه  وی در پاسـخ بـه سـوالی در خصـوص عـدم 
بـه  خودروسـازی  کارخانه هـای  سـوی  از  خـودرو 
مـردم گفـت: در ایـن رابطـه وزیـر و خودروسـازان را 
خواهیـم کـرد.  برگـزار  نهایـی  جلسـه  و  خواسـتیم 
در رابطـه بـا قطعـات داخلـی هـم جلسـاتی در ایـن 
رابطـه بـا ایـن اشـخاص خواهیـم داشـت. در رابطـه 
بـا خـودرو بررسـی هایی کردیـم و قیمـت تمام شـده 
را مشـخص کردیـم و در ایـن رابطـه اقداماتـی انجام 
دادیـم. حتمـًا بایـد قیم ت گـذاری زیـر نظـر شـورای 
رقابـت باشـد و اصـرار ما بر ایـن موضوع ادامـه دارد.

اول  معـاون  بـه  نامـه  ارسـال  خصـوص  در  وی 
مصوبـه ای  ایـن،  بـر  عـاوه  گفـت:  جمهـور  رییـس 
تـا  داد  خواهیـم  انجـام  اقداماتـی  و  هسـت  هـم 
یکجـا قیمـت گذاری شـود. پاسـخ آقـای جهانگیری 
ان شـاءهللا  تـا  اسـت  مثبـت  رابطـه  ایـن  در  هـم 
حـذف  دالل هـا  و  شـده  یـک کاسـه  موضـوع  ایـن 
شـوند و اگـر دالل هـا حـذف شـوند قیمـت خـودرو، 
بـود. نخواهـد  فعلـی  شـده  اعـام  قیمت هـای 

مدیـرکل دفتر مقررات صـادرات و واردات وزارت صنعت، 
معـدن و تجـارت، بـا ارسـال نامـه ای بـه سـازمان های 
صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان ها، بخشـنامه نحـوه 
بازگشـت ارز حاصـل از صـادرات سـال 98 را ابـاغ کـرد. 
بـه گـزارش خبرگزاری مهر، سـیدمهدی نیازی با ارسـال 
نامـه ای بـه سـازمان های صنعت، معـدن و تجـارت 31 
اسـتان و جنـوب اسـتان کرمـان، بـا موضـوع )بسـته 
سیاسـتی نحوه برگشـت ارز حاصل از صادرات در سـال 
98 و نحـوه رفـع تعهـد ارزی سـال 9۷ صادرکننـدگان( 
نحـوه بازگشـت ارز صـادرات را ابـاغ کـرد. بخشـنامه 
مذکـور، در بخـش اول نحـوه بازگشـت ارز حاصـل از 
صـادرات را بـرای سـال 98 ابـاغ کـرده اسـت. بـر ایـن 
اسـاس، مجموعه پتروشـیمی ها باید حداقـل ۶0 درصد 
از ارز صادراتی شـان را در سـامانه عرضه کنند.  این گروه 
همچنیـن می توانـد 10 درصـد از ارز خـود را به صـورت 
اسـکناس بـه فـروش برسـاند و مابقـی آن را از طریـق 
رویـه »واردات در مقابـل صـادرات« بـه کشـور بازگرداند.  
از سـوی دیگر سـایر صادرکنندگان ) غیرپتروشـیمی ها( 
بایـد حداقـل 50 درصـد از ارز خـود را بـه سـامانه نیمـا 
بیاورنـد، گروه هـای غیرپتروشـیمی می توانند تا سـقف 
20 درصـد ارز صادراتـی خـود را به صـورت اسـکناس در 
صرافی هـا عرضـه کننـد و مابقـی ارز خـود را بـا روش 
»واردات در مقابـل صادرات« به چرخه اقتصادی کشـور 
بازگرداننـد.  در ایـن بخش از دسـتورالعمل مذکور تاکید 
شـده اسـت کـه اسـتفاده از تمامـی روش هـای اعـام 
شـده برای رفـع تعهد ارزی، مشـروط به ثبـت اطاعات 

فـروش در سـامانه های مربوطـه اسـت. 

ـــوب  ـــرق جن ـــروی ب ـــع نی ـــرکت توزی ـــل ش مدیرعام
ـــرق  ـــذی ب ـــوض کاغ ـــذف قب ـــان از ح ـــتان کرم اس
ـــر داد.  ـــرکت خب ـــن ش ـــاه در ای ـــروز اول تیرم از ام
بـــه گـــزارش ایســـنا منطقـــه کویـــر، "شـــیرنژاد" 
ـــرکت  ـــترکین ش ـــات مش ـــروش و خدم ـــاون ف مع
ــان  ــتان کرمـ ــوب اسـ ــرق جنـ ــروی بـ ــع نیـ توزیـ
ـــد  ـــی از رون ـــه گزارش ـــر و ارای ـــن خب ـــام ای ـــا اع ب
هـــای  ســـامانه  و  ســـاخت ها  زیـــر  ایجـــاد 
ــه  ــذی از جملـ ــوض کاغـ ــذف قبـ ــرای حـ الزم بـ
ارائـــه بـــه برداشـــت 8۷ درصـــد شـــماره تلفـــن 
ــا  ــامانه پیامکـــي بـ ــترکین، ایجادسـ ــراه مشـ همـ
مشـــترکين بـــراي دريافـــت و تغييـــر شـــماره 
تلفـــن همـــراه و همچنيـــن ارســـال صـــورت 
ــور  ــامانه مذکـ ــرق توســـط سـ ــاي بـ ــاب هـ حسـ
بـــه مشـــترکين، راه انـــدازي مشـــاهده دريافـــت 
قبـــوض الکترونيکـــي در پرتـــال و اپليکيشـــن 
بیـــان کـــرد:  شـــركت  مشـــتركين  خدمـــات 
شناســـه قبـــض مشـــترکین بـــه همـــراه کـــد 
دســـتوری مربوطـــه بـــه صـــورت برچســـب تهیـــه 
و بـــر روی کنتـــور مشـــترکین نصـــب شـــده تـــا 
افـــراد بتواننـــد بـــا اســـتفاده از آن قبـــض مـــورد 

ــد. ــت نماینـ ــود را پرداخـ ــر خـ نظـ
تاکنـــون در دو  بیـــان کـــرد:  ادامـــه  وی در 
ـــدادی  ـــرای تع ـــی ب ـــورت آزمایش ـــه ص ـــت ب نوب
ـــده  ـــک ش ـــاب پیام ـــورت حس ـــترکین ص از مش
ـــرح  ـــي، ط ـــات محيط ـــن تبلیغ ـــت و همچنی اس
موضـــوع در جلســـات شـــوراي اداري شهرســـتان 
ــهر،  ــوراي شـ ــاي شـ ــازي اعضـ ــا، آگاه سـ هـ
ـــاع  ـــع، اط ـــاي مرج ـــروه ه ـــاير گ ـــاران و س دهي
ــتانه هاي  ــازی شهرسـ ــاي مجـ ــاني در فضـ رسـ
ـــه  ـــات ب ـــرکت، تبليغ ـــي ش ـــوزه عمليات ـــت ح تح
صـــورت بنـــر و پوســـتر در ســـطح شهرســـتان 
ـــي  ـــس تلوزيون ـــردم و زيرنوي ـــردد م ـــل ت و مح
انجـــام شـــده اســـت.مدیر عامـــل شـــرکت 
بـــرق جنـــوب اســـتان کرمـــان نیـــز در همیـــن 
در  تیرمـــاه  اول  امـــروز  از  گفـــت:  راســـتا 
راســـتای توســـعه دولـــت الکترونیـــک ارســـال 
بـــرق  بـــرق در شـــرکت  قبـــوض کاغـــذی 
ـــای  ـــه ج ـــف و ب ـــان متوق ـــتان کرم ـــوب اس جن
آن ســـامانه هایـــی راه انـــدازی شـــده کـــه 
قبـــوض بـــرق بـــه تلفـــن همـــراه مشـــترکين 
ــي  ــترکين مـ ــا مشـ ــود و يـ ــي شـ ــک مـ پيامـ
ـــركت  ـــال ش ـــه پرت ـــه ب ـــق مراجع ـــد از طري توانن
ـــوض  ـــت قب ـــن روي ـــن ضم ـــب اپليكيش ـــا نص ي
ــود را  ــت خـ ــرف و پرداخـ ــوابق مصـ ــود سـ خـ

ــد. ــاهده کننـ مشـ
عبدالوحیـــد مهـــدوی نیـــا خاطـــر نشـــان کـــرد: 
از امـــروز همـــکاران توزیـــع بـــرق بایســـتی بـــه 
درب منـــزل مشـــترکین مراجعـــه و در خصـــوص 
نحـــوه دریافـــت قبـــوض بـــرق راهنمایـــی هـــای 
ــه در آن  ــي کـ ــور هایـ ــاس بروشـ ــر اسـ الزم را بـ
ـــاب،  ـــورت حس ـــت ص ـــراي درياف ـــتوري ب ـــد دس ک
ــب  ــل، نصـ ــماره موبايـ ــذف شـ ــا حـ ــت و يـ ثبـ

ــد. ــام دهنـ ــترکين را انجـ ــه مشـ ــن بـ اپليکيشـ

سازمان بازرسی:

خودرو ارزان 
شده است

ابالغ بسته سیاستی 
بازگشت ارز صادراتی 

به صمت جنوب 

حذف قبض کاغذی 
برق برای مشترکان 
شرکت برق جنوب

خبر

خبر

نوید زیرساخت های حمل و نقل 
از مشکالت کشاورزی جنوب

سبک زندگی خود را بر اساس 
اسالم تعیین کنید

99درصد اراضی منابع طبیعی 
جنوب تثبیت شدند

تسـنیم-رییس سازمان کشاورزی 
بـه  اشـاره  بـا  اسـتان  جنـوب 
در  بخـش کشـاورزی  مشـکات 
گفـت:  کرمـان  اسـتان  جنـوب 
ریسـک فروش محصوالت کشـاورزی در جنوب 
اسـتان مشکل مهمی است که کشـاورزان ما هر 
سـاله با آن روبه رو هستند.برخوری با بیان اینکه 
فرآیند رسـیدن محصول به دسـت مصرف کننده 
از دیگـر مشـکات بخـش کشـاورزی در جنـوب 
اسـتان اسـت افـزود: بـا وجـود تمـام زحماتـی 
سـهم  امـا  می شـود،  متحمـل  کـه کشـاورزان 
کمـی از درآمـد محصـوالت کشـاورزی به جیب 
آن هـا مـی رود.وی با بیـان اینکه تنهـا 23 درصد 
قیمـت محصوالت کشـاورزی نصیب کشـاورزان 
در  مبلـغ  ایـن  بقیـه  تصریـح کـرد:  می شـود 
مسـیر رسـیدن محصوالت کشـاورزی به دسـت 
مصرف کننـده به جیب دالالن، واسـطه ها و دیگر 

افـراد مـی رود. مدیـرکل جهاد کشـاورزی جنوب 
کرمـان با اشـاره بـه اینکه نبـود زیرسـاخت های 
نقـل  بـرای حمـل و  ایـن منطقـه  مناسـب در 
احسـاس  خوبـی  بـه  کشـاورزی  محصولـت 
می شـود گفـت: باید زمینه حمل و نقل مناسـب 
محصـوالت کشـاورزی جنـوب اسـتان کرمان به 
دیگـر نقـاط کشـور و حتـی خـارج از کشـور در 
منطقـه فراهـم شـود.وی بـا بیـان اینکـه در این 
زمینـه انجام یکسـری کار های فنـی برعهده خود 
ماسـت افزود: به زودی پنج مرکز لجسـتیک بار 
در شهرسـتان جیرفـت و دیگـر شهرسـتان های 
جنوبـی راه انـدازی می شـود.برخوری بـا اشـاره 
بـه اینکـه تدابیـر الزم بـرای صـادرات محصوالت 
کشـاورزی در جنـوب اسـتان اندیشـیده شـده 
اسـت بیـان کـرد: بـه دنبـال ایـن هسـتیم تـا 
محصـوالت کشـاورزی در ایـن مراکـز سـورت، 

لیبل گـذاری شـود. و  بسـته بندی 

رضـا  االسـام  حجـت 
و  آنتن هـا   : سـعادت فر، گفـت 
مصـداق  ماهـواره،  دیش هـای 
بـر  کـه  اسـت  دجـال  پرچـم 
بنابرایـن  شـود،  مـی  نصـب  بام هـا  پشـت 
مراقـب باشـید ایـن از توطئه هـای دشـمنان 
بـرای دوری از محبـت و مکتـب اهـل  بیـت 
اسـت.به گـزارش شبسـتان حجـت االسـام 
" رضـا سـعادت فـر  امـام جمعـه جیرفـت،  
گفـت: خـواب یـک نعمـت اسـت و خـوب 
اسـت انسـان سـاعت خواب و بیـداری خود 
را براسـاس سـبک زندگـی اسـامی تنظیـم 
کند.حجـت االسـام رضـا سـعادت فر تاکیـد 
کـرد: سـبک زندگـی اسـامی یعنـی انسـان 
ابتـدای شـب بخوابـد، سـحر بیدار شـود و از 
اذان صبـح تـا طلـوع خورشـید نخوابـد، امـا 

متاسـفانه امـروز سـاعت خـواب و بیـداری 
تغییـر کـرده اسـت.امام  از مـردم  بسـیاری 
جمعـه جیرفـت، بیـان داشـت: مـادران بایـد 
مراقبـت باشـند فرزنـدان خود را بـه گونه ای 
در کانـون خانـواده تربیـت کننـد کـه عشـق و 
محبـت بـه حضـرت اباعبدهللا الحسـین آنهـا 
را بیمـه کنـد.وی، ابـراز داشـت: بایـد مراقـب 
باشـید،  مجـازی  شـبکه های  و  ماهـواره 
این هـا یک ابـزار تربیتی اسـت، دشـمنان به 
ایـن وسـیله مـی خواهنـد دل هـای فرزندان 
مـا را از محبـت اهـل بیـت )ع ( خالـی کنند.

یکـی از تفسـیر هـا و تعبیرهـا در خصـوص 
دجـال، همیـن ماهواره اسـت، کـه فرهنگ و 
آداب و رسـوم را تغییـر مـی دهـد چـون در 
تمامـی ممالـک رسـوخ پیـدا می کنـد مردم 

شـیفته آن مـی شـوند.

مدیـرکل ثبـت اسـناد و امـاک 
اسـتان کرمـان گفـت: کار تثبیـت 
در  اراضـی  درصـد   99 مالکیـت 
جنـوب  طبیعـی  منابـع  حـوزه 
منابـع  در حـوزه  اراضـی  و ۶0 درصـد  اسـتان 
طبیعی شمال اسـتان کرمان انجام شده است.

بـه گزارش ایسـنا، رضـا طالبـی زاده  اول تیرماه 
در نشسـت خبـری به مناسـبت هفتـه قضائیه 
اظهـار کـرد: فعالیت اصحاب رسـانه می تواند به 
ارتقاء سـطح خدمـات ما به جامعـه کمک کند 
و رسـانه پـل ارتباطـی بیـن مـردم و مسـووالن 
اسـت.وی افـزود: هـدف مـا در ثبـت اسـناد و 
امـاک اسـتان، ارتقـاء نظـام سـامت اداری 
بـوده و دنبـال این بودیم بازخوردهـا را از مردم و 
مسـووالن بگیریم که عملکرد همـکاران چگونه 
بـوده اسـت.طالبی زاده تصریـح کـرد: معتقدم 

هـر جا ارتباط بین ارباب رجوع و کارمند بیشـتر 
اسـت، فسـادانگیز اسـت و هـر چـه ارتباطـات 
کمتر شـود و بتوانیم از طریق الکترونیک پاسخ 
مـردم را بدهیم، جلوی فسـاد اداری گرفته می 
شـود.وی بیـان کرد: در سـال گذشـته قریب به 
395 هزار پاسـخ استعام از مراجع غیرقضائی 
و 55 هزار اسـتعام از مجموعه قضائی داشـته 
ایـم کـه بـه صـورت الکترونیکـی انجـام شـده 
اسـت.مدیرکل ثبـت اسـناد و امـاک اسـتان 
کرمـان گفت: در سـه ماهه اول امسـال 11 هزار 
و ۷19 اسـتعام الکترونیـک داشـته ایم کـه بـا 
ایـن اقـدام حـدود 3۶ هزار تـردد را در مجموعه 
ادارات ثبـت کاهـش داده ایـم.وی افـزود: 93 
درصد از پاسـخ اسـتعامات دفاتر اسناد رسمی 
از ادارات ثبـت ظـرف مدت 48 سـاعت پاسـخ 

داده می شـود.

حسـین شـکوهی، گفـت: طبـق گـزارش هـا 
در سـه ماهـه سـال جـاری نسـبت بـه مدت 
زمان مشـابه در سـال گذشـته، آمار طاق در 
شهرسـتان جیرفت 35 درصـد کاهش یافته 
اسـت.به گزارش شبسـتان از کرمـان جنوب، 
بـه مناسـبت هفتـه قـوه قضاییـه نشسـت 
خبـری رئیـس حـوزه قضایـی و دادسـتان 
جیرفـت،   شهرسـتان  انقـاب  و  عمومـی 
کنفرانـس  سـالن  در  رسـانه  اصحـاب  بـا 
دادگسـتری جیرفـت برگـزار شـد.» حسـین 
اشـاره  بـا  نشسـت  ایـن  در   ،  » شـکوهی 
آغـاز هفتـه قـوه قضاییـه، بـه برنامـه هـای 
دادگسـتری شهرسـتان جیرفت، اشاره کرد و 
گفـت: برگـزاری نشسـت خبری بـا اصحاب 
رسـانه اولیـن برنامه ایـن هفته  بـود،  دیدار 
کارکنـان قضایـی شهرسـتان با امـام جمعه، 
دیـدار بـا خانـواده معظـم شـهدای مرتبـط با 
دسـتگاه قضـا از اولیـن برنامـه هـای اولین 
روز اسـت.ریییس حـوزه قضایی شهرسـتان 
جیرفت، افزود: شـوراهای حـل اختاف یک 
مرجـع قانونـی اسـت و بخـش عظیمـی از 
پرونـده هـای قضایی بـر دوش این شـوراها 
اسـت و اگر فعالیت هـا و تاش این عزیزان 
نبـود ورودی پرونـده هـا به دسـتگاه قضایی 
افزایـش مـی یافت.شـکوهی، تصریـح کرد: 
 )98 )سـال  اول  مـاه  سـه  در  آمـار  طبـق 
نسـبت بـه سـال گذشـته، 35 درصـد آمـار 
طـاق در سـطح شهرسـتان جیرفـت کاهش 

یافته اسـت و ما همچنان در تاش هسـتیم 
ادامـه،  بـه حداقـل برسـد.در  آمـار  ایـن  تـا 
و  عمومـی  دادسـتان   " سـامی  "حسـین 
از  برخـی  بـه  جیرفـت  شهرسـتان  انقـاب 
اقدامـات دادگسـتری شهرسـتان جیرفـت، 
اشـاره کـرد  و  افـزود: حسـب گـزارش های 
مردمـی و گزارش تکمیلیاز اداره دامپزشـکی، 
گوشـت هـای قرمـز وارداتـی طـرح تنظیـم 
تاریـخ  برزیلـی  بـه گوشـت  معـروف  بـازار 
مصـرف گذشـته بـه میـزان یـک تـن ۷33 
سـردخانه  از  بازدیـد  از  پـس  گـرم،  کیلـو 
نگهـداری ایـن گوشـت هـا، نمونه بـرداری و 
آزمایـش، مشـخص شـد قابلیـت مصـرف 
صـادر  سـازی  معـدوم  دسـتور  ندارنـد 
شد.دادسـتان عمومـی و انقاب شهرسـتان 
جیرفـت، اضافـه کـرد: در بازرسـی ها میـزان 
مـرغ های طـرح تنظیم بـازار به میـزان یک 
تـن و 311 کیلوگـرم از سـطح مغـازه هـای 
مرغ فروشـی جمـع آوری و دسـتور معدوم 
خاطرنشـان  شـد.وی،  صـادر  آنهـا  سـازی 
کـرد: براسـاس گـزارش های مکـرر مردمی 
سـاختمان هـای مخروبـه کـه محلـی بـرای 
ولگـرد  معتـادان  پاتـوق  و  زبالـه  ریختـن 
تبدیـل و موجـب نگرانـی مـردم شـده بـود، 
بـه لحـاظ پیشـگیری از جرائـم احتمالـی و 
فـرو ریختـن ایـن سـاختمان های مخروبـه، 
تعداد 11 سـاختمان در سـطح شـهر جیرفت، 
شناسـایی و بـا دسـتور قضایـی و همـکاری 

شـهرداری تخریـب، آوار بـرداری و زمیـن ها 
تحویـل مالکین شد.سـامی، بیان داشـت: 
بـا همکاری اداره اطاعات، 35 شـی عتیقه 
کشـف شـد و شـبکه قاچاق که قصد خارج 
کـردن این اشـیا را به خارج از مرز داشـت، 
شناسـایی و دسـتگیری آنهـا در دسـتور کار 
متعلـق  اشـیا  ایـن  از  برخـی  و  دارد  قـرار 
بـه عصـر مفـرق، و قریـب ۷  شـی بسـیار 
نفیـس است.دادسـتان عمومـی و انقـاب 
شهرسـتان جیرفت، افـزود: در اقدام دیگر، 
یکـی از قاچاقیـان عمـده مـواد مخـدر در 
سیسـتان و بلوچسـتان و در مرز بار تحویل 
و بـه اسـتان هـای تهران، اصفهـان و فارس 
منتقـل مـی کرد، با همـکاری اداره اطاعات 
شناسـایی شـد و یـک دسـتگاه خـودروی 
20۶، یـک عـدد سـاح و صـد کیلـو مـواد 
مخـدر از نـوع تریـاک کشـف شـد و در این 
عملیـات 2 متهـم دسـتگیر شـدند.وی، بـا 
بیـان ایـن مطلـب کـه در یک عملیـات 400 

کیلوگـرم مـواد مخـدر از یـک بانـد قاچـاق 
کشـف شـد، اضافـه کرد: بـا همـکاری اداره 
شـبکه  شناسـایی  شهرسـتان،  اطاعـات 
قاچـاق سـوخت در دسـتور کار قـرار گرفـت  
کـه قریـب 4 مـاه روی ایـن کار تمرکز شـد 
و  سـوخت  کارت  از  تعـدادی  اول  گام  در 
وسـایل نقلیـه ای کـه کارت سـوخت خـود 
داده  قـرار  قاچاقچیـان  ایـن  اختیـار  در  را 
بودنـد را  شناسـایی شـدند و کارت هـای 
سـوخت توقیف و مسـدود شـدند و در گام 
دوم که دسـتگیری سـر شـبکه ها و عوامل 
دارد.سـامی،  قـرار  کار  دسـتور  درا  اصلـی 
ادامـه داد: در اقـدام دیگـری بـا همـکاری 
اداره اطاعـات، کار تحقیقاتـی پرونـده 180 
هکتـار از اراضـی تصـرف شـده شهرسـتان 
جیرفـت بـه پایان رسـیده و ظـرف چند روز 
آینـده متهمیـن احضـار مـی شـوند و پـس 
از دسـتگیری متهمـان،  اطاعـات تکمیلـی 

اعـام می شـود.

معـــاون توســـعه مدیریـــت و منابـــع و 
عضـــو هیـــات عامـــل ســـازمان راهـــداری 
و حمـــل و نقـــل جـــاده ای کشـــور در 
ـــا  ـــدی ه ـــی توانمن ـــت بررس ـــیه نشس حاش
و مشـــکات حـــوزه راهـــداری و حمـــل و 
ـــت  ـــان در جیرف ـــتان کرم ـــوب اس ـــل جن نق
بـــه نقـــش و اهمیـــت حمـــل و نقـــل در 
ـــزود: در  ـــرد و اف ـــاره ك ـــور اش ـــعه کش توس
جهـــان امـــروز، بخـــش حمـــل و نقـــل از 
ــاد  ــی اقتصـ ــای زیربنایـ ــه بخش هـ جملـ
هـــر جامعـــه اســـت کـــه عـــاوه بـــر 
تحـــت تأثیـــر قـــراردادن فرآینـــد توســـعه 
ـــعه  ـــان توس ـــز در جری ـــود نی ـــادی، خ اقتص
دچـــار تغییـــر و تحـــول می شـــود.تیموری 
بـــا تاکیـــد بـــر ایـــن  کـــه ســـازمان، 
از  بهره بـــرداری  و  نگهـــداری  عهـــده دار 
ــار  ــور اســـت، اظهـ ــاده ای کشـ ــبکه جـ شـ
ــر  ــزار کیلومتـ ــوع 21۷ هـ ــرد: در مجمـ کـ
ـــه  ـــم ک ـــور داری ـــی در کش ـــی و فرع راه اصل
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آمار طالق در جیرفت
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کشــور  در  کاال  توزيــع  نظــام  اصلــی  بدنــه  صنــوف 
شفاف ســازی  در  اساســی  نقــش  بايــد  و  هســتند 
روزآمدســازی  و  قيمت گــذاری  توزيــع،  نظــام 
کننــد. ايفــا  بــازار  بــر  نظــارت  شــيوه های 

حــدود 85 درصــد اقتصــاد کشــور در دســت دولــت و 15 
درصــد آن نيــز در اختيــار بخــش خصوصــی اســت. تاکنون 
ــری  ــات مؤث ــی، خدم ــش خصوص ــب بخ ــاف در قال اصن
ــت  ــوان گف ــن می ت ــه يقي ــه ب ــه طوری ک ــد ب ــه کرده ان ارائ
ــده  ــوان توزيع کنن ــه عن ــاف ب ــردم و اصن ــت م ــر مقاوم اگ
ــود، امــروز بيــش از وضــع  خدمــات اقتصــادی کشــور نب
بوديــم. معيشــتی  مشــکات  رفــع  نيازمنــد  موجــود 

ايــن  دارد  اهميــت  بســيار  حاضــر  حــال  در  آنچــه 
حــل  منتظــر  همچنــان  مــردم  اســت کــه  حقيقــت 
مســائل اقتصــادی کشــور هســتند و ايــن کار ميســر 
ــق  ــوزه تحق ــي در ح ــات عمليات ــا اقدام ــر ب ــت مگ نيس
از  بتوانيــم  اينکــه  بــرای  مقاومتــي.  اقتصــاد  نظريــه 
ــيم،  ــته باش ــبی داش ــت مناس ــی برداش ــاد مقاومت اقتص
فعلــي  وضعيــت  از  برون رفــت  راه  توليــد  از  حمايــت 
اســت. در کشــور  نشــاط  و  رونــق  ايجــاد  و  اقتصــاد 

ــی  ــاد مقاومت ــداف اقتص ــبرد اه ــاف در پيش ــش اصن نق
هســتند  اصنــاف  ايــن  و  بــوده  انــکار  غيرقابــل 
بــر  آمــده  وجــود  بــه  چالش هــای  مي تواننــد  کــه 
تبديــل  فرصــت  بــه  را  مقاومتــی  اقتصــاد  راه  ســر 
بــا رعايــت حقــوق  بايــد  بازاريــان  کننــد. اصنــاف و 
از  پرهيــز  و  ايرانــی  کاالی  ارائــه  و  مصرف کننــدگان 

ــوم  ــت عم ــب رضاي ــا جل ــی، ب ــی و گران فروش کم فروش
ايجــاد کننــد. جامعــه  در  را  نســبي  آرامــش  مــردم، 

ــا جلوگيــري از واردات بی رويــه  البتــه دولــت نيــز بايــد ب
ــود  ــد و بهب ــی دارن ــابه داخل ــه مش ــی ک ــای خارج کااله
روش هــای نويــن کســب و کار و پرداخــت تســهيات 
از  حمايــت  جهــت  در  توليدکننــده  بــه  ارزان قيمــت 
بازاريــان  و  بردارد.اصنــاف  گام  بازاريــان  و  اصنــاف 
بــه علــت جايگاهــی کــه در چرخــه اقتصــاد دارنــد، 
می تواننــد در تحقــق اقتصــاد مقاومتــی و افزايــش تــوان 
ــد. ــا کنن ــل ايف ــم و بی بدي ــش مه ــور نق ــادی کش اقتص

شــاخص بهره وری به سمت باال حرکت کند
»کاغذوطــن«  بــه  اقتصــادی  کارشــناس  یــک 
بخــش  دو  بــه  مقاومتــی  اقتصــاد  گفت:»شــاکله 

می شــود  تقســيم  بــرون زا  و  درون زا  اقتصــاد  عمــده 
می کنــد. تعييــن  را  مــا  صنعــت  هويــت  کــه 

بــرای  ايــران  در  اينکــه  بيــان  بــا  ســعیدی  فاطمــه 
مقاومتــی  اقتصــاد  چرخــه  پايه هــای  مقــاوم کــردن 
و  اثربخشــی  افــزود:  بــرد،  بــاال  بايــد  را  بهــره وری 
ــتفاده  ــن اس ــت همچني ــر اس ــره وری مؤث ــی در به کارآي
ــر آب،  ــرژی نظي ــع ان ــع خــدادادی و مناب ــح از مناب صحي
ــاال رفتــن بهــره وری خواهــد  ــرق، گاز و... نيــز موجــب ب ب
شــد.«وی بــا بيــان اينکــه بايــد شــاخص بهــره وری 
ــر  ــن ام ــرد: اي ــد ک ــد تاکی ــت کن ــاال حرک ــمت ب ــه س ب
اســت. مــردم  آحــاد  بيــن  فرهنگ ســازی  مســتلزم 

وی بــا بيــان اينکــه دولــت بايــد بســتر مناســب را بــرای 
فعاليــت اصنــاف و بازاريــان فراهم کنــد، گفت:» در فروش 
ــی  ــای صنف ــن انصــاف در واحده ــت موازي ــع رعاي و توزي
يکــی از داليــل عمــده نمايــش اقتصادمقاومتــی اســت. «

جابه جایی اصناف آالینده دردســر اتاق 
جیرفت اصناف 

اتــاق اصنــاف جیرفــت در جمــع  میرکهنــوج رییــس 
ــاف  ــر اصن ــت:» نقــش موث ــن شهرســتان گف ــان ای بازاری
ــت بــاری  ــت و اصنــاف هیچ وق ــی پوشــیده نیس برکس
بــر دوش دولت هــا نبوده انــد بلکــه بــار از دوش آنهــا 
مشــکات  بــا  بــازار  در  افزود:»مــا  برداشــته اند.«وی 
ــم  ــووالن می خواهی ــه از مس ــتیم ک ــه هس ــادی مواج زی
ــد.«وی تصریــح کــرد:»  ــا اقــدام کنن ــه رفــع آنه نســبت ب
ــرای  ــی ب ــی صوت ــل آلودگ ــه دلی ــاف ب ــدادی از اصن تع
جابجایــی تحــت فشــار قــرار گرفته انــد کــه از مکانــی کــه 
ــا  ــم ت ــری کردی ــد پیگی ــری برون ــای دیگ ــه ج ــتند ب هس
ــن  ــرای اســتقرار ای ــدازی یــک شــهر ب ــت راه ان ــن باب زمی
اصنــاف خریــداری شــود امــا قیمــت بــاالی زمین هــا آنهــا 
را بیشــتر دچــار مشــکل کــرده اســت کــه بایــد فکــری بــه 
حــال ایــن مســاله شــود.این صنــوف بیــش از ۷00واحــد 
هســتندو کاش شــرکت شــهرک ها قیمــت زمیــن را بــرای 
ــه  ــوج اضاف ــی میرکهن ــر می آورد.«عل ــده پایین ت ــن ع ای
کرد:»مــا تحــت عنــوان معاونــت بازرگانــی شــاهدیم 
کــه در بخــش وام هــای صنفــی کــم کاری می شــود، 
بیــش از ۷هــزار واحــد صنفــی در شــهر وجــود داردو 
ــدن و تجــارت  ــت، مع ــا از صنع ــی م کاش وزارات بازرگان
جــدا می شــد تــا وضعیــت بــازار ارتقــا پیــدا کنــد.«

اتحادیه هــای صنفی در حقوق کارکنان خود 
مانده انــد و توان پرداخت مالیات را ندارند.

ــای  ــه داد:»اتحادیه ه ــت ادام ــاف جیرف ــاق اصن ــس ات ریی
صنفــی از دادن مالیــات معــاف هســتند و در عــوض اشــتغال 
ایجــاد می کننــد مــا بازاریــان بــا پرداخــت مالیــات مخالــف 

ــه  ــود ک ــه ش ــرادی گرفت ــات از اف ــا کاش مالی ــتیم ام نیس
ــازار، اتحادیه هــای صنفــی در  ــه از ضعفــای ب ــد ن بایــد بگیرن
حقــوق کارکنــان خــود مانده انــد و تــوان پرداخــت مالیــات را 
ندارنــد.«وی ادامــه داد:»از ســال گذشــته تاکنــون بازرســی از 
۶هــزار واحــد صنفــی انجام شــده واز ایــن تعــداد 352 پرونده 

رییس اتاق اصناف جیرفت: اتحادیه های صنفی توان پرداخت مالیات ندارد

غول مالیات سر راه اتحادیه های صنفی

اصنـاف بدنـه اصلـی نظـام توزيـع کاال در کشـور هسـتند و بايـد نقش اساسـی در شفاف سـازی نظـام توزيع، قيمت گـذاری و 
روزآمدسـازی شـيوه های نظـارت بر بـازار ايفا کنند.این روزها روز اصناف اسـت و بـه همین منظور بازاریـان جیرفت با محوریت 
اتـاق اصناف شـان دور هـم جمع شـدند و با هـم به تبادل نظـر پرداختند در این نشسـت امام جمعه جیرفت، رییس سـازمان 
صنعـت، معـدن و تجارت جنوب و برخی از مسـووالن شـرکت داشـتند. میرکهنوج رییـس اتاق اصناف جیرفت  گفـت بازاریان 
مخالف پرداخت مالیات نیسـتند اما کاش مالیات از کسـانی که باید گرفته شـود نه از ضعفای بازار، او همچنین ازفشـار برخی 
نهادهـا بـر جابجایـی صنوف آالینـده جیرفت خبر داد و گفت درصدد هسـتیم شـهرکی را برای ایـن صنوف راه انـدازی کنیم اما 
آنقـدر قیمـت زمین ها در شـهرک صنعتی و دیگر نقاط باالسـت که توان خریـد زمین نداریم.مروجی رییـس صمت جنوب هم 

گفـت: در سـفر اخیر وزیر دسـتور تخفیـف خرید زمین برای صنـوف و سـرمایه گذاران را گرفتیم.

رییس اتـاق اصناف جیرفت ادامـه داد: تحادیه های 
صنفـی از دادن مالیـات معـاف هسـتند و در عوض 
اشـتغال ایجـاد می کننـد مـا بازاریـان بـا پرداخـت 
از  مالیـات  امـا کاش  نیسـتیم  مخالـف  مالیـات 
افـرادی گرفتـه شـود کـه باید بگیرنـد نـه از ضعفای 
بـازار، اتحادیه هـای صنفـی در حقوق کارکنـان خود 

مانده انـد و تـوان پرداخـت مالیـات را ندارنـد.«

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
مـاده 13آئیـن  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی  رسـمی-  سـند  فاقـد 
نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و ساختمانهایفاقدسـند رسـمی 
برابررایشـماره139۷۶0319091000۶53-9۷/11/0۷هیات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت 
ملـک شـهرعنبر آباد تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانـم مهین برومند فرزند احمد 
بشمارهشناسـنامه 21صادرهازجیرفت  در موازی سـه دانگ از ششـدانگ یک قطعه زمین 
مزروعـی بـه مسـاحت 1308۶متـر مربـع پـاک - فرعـی از28- اصلـی مفـروز و مجزی 
شـده از پـاک 28- اصلـی قطعه یکواقـع دراراضی یـزدان آباد بخش45کرمـان خریداری 
از مالکرسـمی خـود متقاضـی  محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از 
تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصوالعتـراض طبق مقـررا ت سـند مالکیت صادر 

خواهدشـد ./م الـف:2158-
- تاریخ انتشار نوبت اول:98/04/02 – تاریخ انتشارنوبت دوم :98/04/1۷

  مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

اگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
بـه موجـب پرونـده اجرائـی کاسـه 9۷00335 ششـدانگ یک قطعـه زمین 
تحـت پـاک 20 فرعـی از 1۷1 اصلی ذیل ثبـت 298۷2صفحـه 19۶ جلد 151 
بـه مسـاحت 802٫۶9 متـر مربـع بنـام آقـای ناصـر علـى اسـعد زاده بهزادی 
فرزنـد محمـد علـى طبـق سـند رهنـی بـه  شـماره ۷8490  مـورخ 93٫02٫14 دفترخانه 38 
کهنـوج در قبـال مبلـغ پانصـد میلیون ریال بابـت پرونده ناصر على اسـعد زاده بهـزادی فرزند 
محمـد علـی در رهـن بانـک سـپه شـعبه کهنـوج قـرار گرفتـه که بـه موجـب اجرائیه صـادره 

139۷040190۷1000540٫2 شـماره 
مـورخ 10 / 11 / 9۷اجرائیـه بـه مبلـغ  58۶924532لاير صادره گردیده و طبق نظر کارشـناس 
ششـدانگ  پـاک  فوق رسـمی به مبلـغ9٫091٫830٫000 ریال ارزیابی شـده مشـخصات مورد 
مزایـده برابـر نظـر کارشناسـی عبـارت اسـت از ششـدانگ یـک قطعه زمین مشـتمل برسـه 
دهانـه مغـازه بـا سـاختار مصالـح بنایـی و سـازه سـبک و تقریبـا دارای قدمـت دو دهانـه با 
سـاختار دیـواره اجـری و سـقف طـاق ضربـی  و دربهـا شیشـه سـکوریت و بدنـه داخلـی و 
کفهـا سـرامیک و ارتفـاع کوتـاه و سـایر مسـتحدثات سـازه اسـکلت فلـزی سـبک )موقت( 
حنـب جـاده اصلـی جیرفـت کهنـوج کـه حسـب اظهـار مالک  ملـک تجـاری اسـت ارزیابی 

ششـدانگ ملـک موصـوف بـا توجه بـه مراتب  معقولـه1- - جبهـه اول تجاری به مسـاحت 
451 متـر مربـع بـه ارزش 5٫412٫000٫000 ریـال 2- جبهـه دوم تجـاری به مسـاحت 351٫۶9 
متـر مربـع بـه ارزش 2٫4۶1٫830٫000 لاير ٣- اعیانـی بـه مسـاحت9۶ متـر مربـع بـه ارزش 
۷۶8٫000٫000 ریال4-اعیانیبـه مسـاحت 90متـر مربـع بـه ارزش 000\000\450ریال که جمع کل 
اقـام فوق000\830\091\9ریـال مـی باشـد برابر گزارش مامور اجرا در تصرف بدهکار می باشـد 
پـاک فـوق از سـاعت 9الـی 12روز چهارشـنبه مـورخ 2۶-04-98در اداره ثبت اسـناد واماک 
رودبـار جنـوب واقع در رودبار جنـوب -بلوار امام -فرماندا ری -سـاختمان قدیمی فرمانداری 
از طریـق مزایـده بـه فروش می رسـد مزایده از مبلـغ 000\830\091\9ریال شـروع وبه باالترین 
قیمـت پیشـنهادی نقدا فروخته میشـود الزم به ذکر اسـت پرداخت بدهی هـای اب؛برق؛گاز 
اعـم از حـق انشـعاب ویـا حق اشـتراک ومصـرف در صورتـی که مـورد مزایده داری انها باشـد 
ونیـز بدهـی هـای مالیات و عوارض شـهرداری وغیره تا تاریخ مزایده اعـم از اینکه رقم قطعی 
ان معلوم شـده یا نشـده باشـد به عهده برنده مزایده اسـت ونیز در صورت وجود مازاد وجوه 
پرداختـی بابـت هزینـه هـای فـوق از محل مـازاد به برنـده مزایده مسـترد خواهد شـد ونیم 
عشـر وحـق مزایـده نقدا وصول میگردد ضمنـا چنانچه روز مزایده تعطیل رسـمی گردد مزایده 

روز اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت ومـکان مقـرر برگزار خواهد شـد -م الـف  :۶19

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت

 ملک شهداد
هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- اگهی موضوع مـاده 3 
قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی و 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سند رسـمی- برابر رای شماره 5000035 
1398۶031900 مـورخ 1398/03/21هیـات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک شـهداد تصرفـات مالكانه 
بامعـارض متقاضی آقای محسـن تویسـرکانی راوری فرزند محمد 
بشـماره شناسـنامه 921 صـادره از کرمان در ششـدانگ یکباب خانه 
و بـاغ بـه مسـاحت 1421/80 مترمربـع پـاک 15۷۷ فرعـی مفروز 
و مجـزی از 1۶8 فرعـی از 4۷اصلـی واقـع در بخـش 2۶ کرمـان بـه 
آدرس سـیرچ- خیابـان سـلطان جـال الديـن خریـداری از مالک 
رسـمییدهللا شـریفی محرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطاع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهیاسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر 
خواهد شـد.تاریخ انتشـار نوبت اول : 98/4/2- تاریخ انتشـار نوبت 
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد 
نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و ساختمانهایفاقدسـند رسـمی 
برابررایشـماره1398۶0319091000۶۷1-98/03/2۶هیات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت 
ملـک شـهرعنبر آبـاد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی خانم شـهین برومنـد فرزند 
احمـد بشمارهشناسـنامه5۶0صادرهازجیرفت درسـه دانگ از ششـدانگ یـک قطعه زمین 
مزروعـی بـه مسـاحت 88421متـر مربـع پـاک - فرعـی از39- اصلـی مفـروز و مجزی 
شـده از پـاک 2فرعـی از 39- اصلـی قطعه یکواقـع دراراضی معین آبـاد بخش45کرمان 
خریـداری از مالکرسـمی آقای احمد برومند محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور اطاع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصوالعتراض طبـق مقررا ت 

سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الـف:215۶- 
تاریخ انتشار نوبت اول:98/04/02 – تاریخ انتشارنوبت دوم :98/04/1۷

 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی حصر وراثت 
احترامـا بـا توجـه بـه اینکـه خانم سـهیا پورجنت پرونـده ای در این شـورا تشـکیل داده کـه ورثه 

مرحـوم خیـر محمـد درویش منـش به شـماره ملـی 53۶952۶۶05حیـن الفوت عبارتنـد از :
1-سـهیا پـور جنـت فرزنـد سـهراب بـه شـماره ملـی 53۶95990۶8)همسـر مرحـوم 
(2- فرامـرز درویـش منـش فرزنـد خیرمحمـد 3- کیومـرث درویـش منـش فرزنـد خیرمحمد4- 
حسـین درویـش منـش فرزنـد خیرمحمـد5- لیلـی درویـش منـش فرزنـد خیرمحمـد۶- محمـد 
حسـن درویـش منش فرزنـد خیرمحمد۷- ژیـا درویش منـش فرزند خیرمحمـد8- امیردرویش 
منـش فرزنـد خیرمحمد)فرزنـدان مرحـوم (یـک نوبـت در روزنامه کثیر االنتشـار درج گـردد تا ورثه 

دیگـری دارد مشـخص گـردد –م الف :۶1۷

مفقـودی
دفترچــه یــک دســتگاه تراکتــور رومانــی مــدل 
6۵0 بــه شــماره موتور 360730 و شــماره شاســی 
ــی و  ــای جــواد فاریاب ــه آق ــق ب 874627 متعل
شــرکا و آقــای یعقــوب واحــدی مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد .

اف
صن

ا

راه

مراســم افتتاحیــه مجموعــه کارگاه های توانمندســازی 
ــه  ــتان قلع ــناختی در شهرس ــای روانش ــوزش ه و آم
ــاد  ــا حضــور محمــد ســعیدی کیا رییــس بنی ــج ب گن
ــط  ــز رواب ــزارش مرک ــد.به گ ــزار ش ــتضعفان برگ مس
عمومــی و اطــاع رســانی بنیــاد مســتضعفان رییــس 
بنیــاد مســتضعفان بــا بیــان ایــن مطلــب کــه 
ــارت  ــش و مه ــر دان ــی ب ــدون مبتن ــای م آموزش ه
ســرآغاز توســعه شــخصی و اقتصــادی جوامــع 
اســت، شــروع منســجم و ســازمان یافتــه ایــن 
حرکــت پویــا را بــه مــردم شهرســتان تبریــک گفــت 
و آن را موجــب توانمندســازی و بهبــود ابعــاد زندگــی 
افــراد و خانواده هــا دانســت.رییس بهزیســتی قلعــه 
گنــج در حاشــیه ایــن مراســم گفــت: پس از گذشــت 
از آغــاز آموزش هــای روانشــناختی  چهــل ســال 
و مهارت هــای زندگــی در جهــان )19۷9(، و پــس 
از گذشــت بیســت ســال از ورود و اجــرای ایــن 
ــه اهتمــام  ــران )13۷8(، امــروز ب طــرح در کشــور ای
ــه ی  ــه کار مجموع ــاز ب ــاد مســتضعفان شــاهد آغ بنی
در  آموزش هــا  ایــن  ســاختاریافته ی  و  گســترده 
ــزود:  ــتجردی اف ــج هستیم.دس ــه گن ــتان قلع شهرس
ــا  ــت ب ــی بهداش ــازمان جهان ــه س ــت ک ــال هاس س
ــای  ــوزش مهارت ه ــه آم ــف، برنام ــی یونیس هماهنگ
زندگــی را بــه عنــوان یــک طــرح جامــع پیشــگیری 
اولیــه بــرای ارتقــای ســطح بهداشــت روانــی معرفــی 
کــرده اســت و ایــن برنامــه درکشــور های پیشــرفته ی 
دنیــا در حــال اجراســت و نتایــج بســیار امیدبخشــی 
از کارایــی آن، مشــاهده گردیــده اســت و مــا بــا 
ــد دهــه ای، هــم اینــک شــاهد اجــرای  تاخیــری چن

ــتیم. ــتان هس آن در شهرس

افتتاح کارگاه های 
روان شناختی در قلعه گنج

خبر

99درصد اراضی منابع طبیعی 
جنوب تثبیت شدند

اصناف فاریاب جواز کسب 
الکترونیکی دریافت می کنند

آغاز به کار پروژه راه های روستایی 
بخش ساردوییه درجنوب کرمان 

هـر جا ارتباط بین ارباب رجوع و کارمند بیشـتر 
اسـت، فسـادانگیز اسـت و هـر چـه ارتباطـات 
کمتر شـود و بتوانیم از طریق الکترونیک پاسخ 
مـردم را بدهیم، جلوی فسـاد اداری گرفته می 
شـود.وی بیـان کرد: در سـال گذشـته قریب به 
395 هزار پاسـخ استعام از مراجع غیرقضائی 
و 55 هزار اسـتعام از مجموعه قضائی داشـته 
ایـم کـه بـه صـورت الکترونیکـی انجـام شـده 
اسـت.مدیرکل ثبـت اسـناد و امـاک اسـتان 
کرمـان گفت: در سـه ماهه اول امسـال 11 هزار 
و ۷19 اسـتعام الکترونیـک داشـته ایم کـه بـا 
ایـن اقـدام حـدود 3۶ هزار تـردد را در مجموعه 
ادارات ثبـت کاهـش داده ایـم.وی افـزود: 93 
درصد از پاسـخ اسـتعامات دفاتر اسناد رسمی 
از ادارات ثبـت ظـرف مدت 48 سـاعت پاسـخ 

داده می شـود.

جیرفــت - ایرنــا - فرمانــدار 
ــه  فاریــاب از آغــاز صــدور پروان
بــرای  الکترونیکــی  کســب 
ــر  ــن شهرســتان خب ــاف ای اصن
داد و گفــت: ایــن حرکــت بــا حمایــت دولت 
بــرای نخســتین بــار در ایــن شهرســتان 

ــد.  ــاز ش آغ
علــی نیکنفــس در گفــت و گــو بــا خبرنــگار 
ایرنــا افــزود: ایــن اقــدام در راســتای تحقــق 

دولــت الکترونیــک انجــام شــده اســت.
وی ادامــه داد: بــرای تمــام صنــوف شــهری 
و روســتایی فاریــاب ایــن نــوع پروانــه 
نویــد  شــد کــه  خواهــد  صــادر  کســب 
ــی  ــای صنف ــه ه ــات اتحادی ــش انتخاب بخ

ــت. ــی اس ــام صنف ــون نظ ــق قان طب
ــان  ــت: بازاری ــار داش ــاب اظه ــدار فاری فرمان

یــا  و  ابهــام  در صــورت وجــود هرگونــه 
ــه  ــب ب ــه کس ــدور پروان ــرای ص ــئوال ب س
ایــن  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  اداره 

مراجعــه کننــد. شهرســتان 
ــر  ــه کســب از ه ــت پروان ــان دریاف متقاضی
یــک از اتحادیــه هــای صنفــی مــی تواننــد 
www.mimt.gov. بــا مراجعــه بــه ســامانه

ir رســته شــغلی خــود را انتخــاب کــرده 
و پــس از مطالعــه آئیــن نامــه صــدور 
ــات  ــرم اطاع ــل ف ــا تکمی ــه کســب، ب پروان
درج شــده در ســامانه، تقاضــای خــود را از 
ــه  ــه مربوطــه ارائ ــه اتحادی ــق ســایت ب طری

ــد. ــت کنن ــری دریاف ــد رهگی داده و ک
 330 در  فاریــاب  شهرســتان  مرکــز 
کیلومتــری جنــوب کرمــان واقــع شــده 

اســت.

راه  پــروژه  عملیــات ســاخت 
روســتایی بــاب کهنــوج – ده 
ویــران در بخــش ســاردوئیه بــا 
ــاز شــد .  ــر آغ طــول 20 کیلومت
بــه گــزارش پایــگاه خبــری وزارت راه و 
شهرســازی بــه نقــل از اداره ارتباطــات و 
اطــاع رســانی اداره کل راه و شــهر ســازی 
جنــوب کرمــان، موســی گروهــی اعــام 
کــرد: محــور بــاب کهنــوج – ده دیــوان 
ــه اول آن  ــه قطع ــر ، ک ــول 20 کیلومت ــه ط ب
بــه طــول ۶/5 کیلومترآســفالت شــده و 
ــی و زیرســازی  ــه فن ــات ســاخت ابنی عملی
ادامــه مســیر بــه طــول 4 کیلومتــر در حــال 

ــت.  ــاخت اس س
بخــش  شهرســازی  و  راه  اداره  رییــس   
ســاردوئیه افــزود: اعتبــار هزینــه شــده 

درایــن پــروژه تــا کنــون  4500 میلیــون 
ــور ۶0000  ــن مح ــل ای ــرای تکمی ــال و ب ری

میلیــون ریــال مــورد نیازاســت.
عملیــات  داشــت:  اظهــار  همچنیــن  وی 
ــه  ــارد ب ــیرین- دلف ــور رزش ــازی مح زیرس
طــول 3 کیلــو متــر و محــور جــگاء –دلفــارد 

ــت. ــاخت اس ــال س در ح
ــی  ــور کل ــه ط ــت: ب ــه گف ــی در ادام گروه
در  روســتایی  راه هــای  از  متــر  30کیلــو 
ــرارداد  ــازی و ق ــر س ــاردوییه زی ــش س بخ
اجرایــی بــرای آســفالت ایــن راههــا منعقــد 

ــت. ــده اس ش
وی از ایجــاد و نصــب کارخانــه آســفالت 
ایــن پــروژه هــا خبــر داد و اعــام کــرد: در 
ــن  ــفالت ای ــرای آس ــال اج ــتان امس تابس

ــد. ــد ش ــاز خواه ــا آغ پروژه ه

روزنامه پیام ما
به نقل از رییس کل بانک مرکزی نوشت: از اقداماتی که موجب شوک جدید 

به قیمت ها شود خودداری می شود.

معـــاون توســـعه مدیریـــت و منابـــع و 
عضـــو هیـــات عامـــل ســـازمان راهـــداری 
و حمـــل و نقـــل جـــاده ای کشـــور در 
ـــا  ـــدی ه ـــی توانمن ـــت بررس ـــیه نشس حاش
و مشـــکات حـــوزه راهـــداری و حمـــل و 
ـــت  ـــان در جیرف ـــتان کرم ـــوب اس ـــل جن نق
بـــه نقـــش و اهمیـــت حمـــل و نقـــل در 
ـــزود: در  ـــرد و اف ـــاره ك ـــور اش ـــعه کش توس
جهـــان امـــروز، بخـــش حمـــل و نقـــل از 
ــاد  ــی اقتصـ ــای زیربنایـ ــه بخش هـ جملـ
هـــر جامعـــه اســـت کـــه عـــاوه بـــر 
تحـــت تأثیـــر قـــراردادن فرآینـــد توســـعه 
ـــعه  ـــان توس ـــز در جری ـــود نی ـــادی، خ اقتص
دچـــار تغییـــر و تحـــول می شـــود.تیموری 
بـــا تاکیـــد بـــر ایـــن  کـــه ســـازمان، 
از  بهره بـــرداری  و  نگهـــداری  عهـــده دار 
ــار  ــور اســـت، اظهـ ــاده ای کشـ ــبکه جـ شـ
ــر  ــزار کیلومتـ ــوع 21۷ هـ ــرد: در مجمـ کـ
ـــه  ـــم ک ـــور داری ـــی در کش ـــی و فرع راه اصل

ارزش آن هـــا 200 هـــزار میلیـــارد تومـــان 
تخمیـــن زده می شـــود.معاون توســـعه 
ـــا  ـــداری ب ـــازمان راه ـــع س ـــت و مناب مدیری
اشـــاره بـــه تیـــم کاری جـــوان در جنـــوب 
را  ایـــن خصوصیـــت  اســـتان کرمـــان 
ـــه در  ـــن مجموع ـــت ای ـــکات مثب ـــی از ن یک
کارایـــی بیشـــتر دانســـت .وی بـــا بیـــان 
اینکـــه ریـــل گـــذاری درســـتی بـــرای 
ـــوب  ـــل جن ـــل و نق ـــداری و حم ـــوزه راه ح
ــی  ــی تخصصـ ــا تیمـ ــان بـ ــتان کرمـ اسـ
ــزود:  ــت افـ ــده اسـ ــام شـ ــوان انجـ و جـ
تیـــم مدیریتـــی راهـــداری و حمـــل و 
نقـــل جنـــوب کرمـــان کارنامـــه موفقـــی 
در زمینـــه ســـامان دهـــی حمـــل و نقـــل 
ــرد:  ــان کـ ــوری بیـ ــداری دارد.تیمـ و راهـ
جیرفـــت بعنـــوان مرکـــز ایـــن اداره کل از 
ــا اســـت  ــای دنیـ ــن تمدنهـ ــی تریـ قدیمـ
کـــه بـــا توجـــه بـــه ایـــن خصوصیـــت و 
زی ســـاخت های کشـــاورزی تاثیرگـــذار 

در اقتصـــاد کشـــورو امنیـــت غذایـــی 
ــاخت های  ــاد زیرسـ ــرای ایجـ ــتی بـ بایسـ
ـــل  ـــداری و حم ـــوزه راه ـــردر ح ـــب ت مناس
و نقـــل مـــورد توجـــه ویـــژه قـــرار گیـــرد. 
تیمـــوری بـــا بیـــان اینکـــه اگـــر امـــروز 
چـــرخ اقتصـــادی حمـــل و نقـــل بـــه 
ــی را  ــرفت چندانـ ــد پیشـ ــی نچرخـ خوبـ
ــوان  ــی تـ ــا نمـ ــوزه هـ ــر حـ ــرای دیگـ بـ
ـــا اقتصـــاد دســـتوری  ـــت: ب ـــود گف شـــاهد ب

ــرد.  ــم بـ ــی نخواهیـ ــه جایـ راه بـ
و  مشـــکات  بررســـی  نشســـت  در 
و  راهـــداری  حـــوزه  توانمندی هـــای 
ــر  ــان مدیـ ــوب کرمـ ــل جنـ ــل و نقـ حمـ
کل راهـــداری و حمـــل و نقـــل جـــاده 
ــاره  ــا اشـ ــان بـ ــتان کرمـ ــوب اسـ ای جنـ
ـــوزه  ـــه ح ـــوط ب ـــات مرب ـــار و اطاع ـــه آم ب
حمـــل و نقـــل و راهـــداری ایـــن منطقـــه 
گفـــت: در زمینـــه نیـــروی انســـانی در 
همـــه حـــوزه هـــا ایـــن اداره کل بـــا 
ــه رو  ــی رو بـ ــش اساسـ ــکل و چالـ مشـ
ــا  ــع یـ ــرای رفـ ــد بـ ــه می طلبـ ــت کـ اسـ
ـــه  ـــژه ای ب ـــگاه وی ـــکل ن ـــن مش ـــش ای کاه

ــود. ــان شـ ــتان کرمـ ــوب اسـ جنـ
ـــت  ـــکر از ریاس ـــا تش ـــی ب ـــعود جمیل  مس
ســـازمان راهـــداری و حمـــل و نقـــل 
ایـــن  معاونـــان  و  ای کشـــور  جـــاده 
ــی  ــه مدیریتـ ــت: مجموعـ ــه گفـ مجموعـ
حـــوزه راهـــداری جنـــوب کرمـــان علـــی 

ــای  ــا و محرومیتهـ ــام کمبودهـ ــم تمـ رغـ
ــوان  ــام تـ ــزم تمـ ــزم جـ ــا عـ ــه بـ منطقـ
خـــود را بـــرای ایجـــاد و ســـامان دهـــی 
بـــه کار  منطقـــه  زیرســـاختهای  بهتـــر 
ـــاون  ـــت مع ـــن نشس ـــت. در ای ـــه اس گرفت
هـــم  اداره کل  ایـــن  نقـــل  و  حمـــل 
بـــا ارائـــه گزارشـــی آمـــاری از حـــوزه 
ــت:  ــان گفـ ــوب کرمـ ــل جنـ ــل و نقـ حمـ
جنـــوب کرمـــان بـــا تولیـــد ســـالیانه 4و 
ــوالت  ــواع محصـ ــن انـ ــون تـ ــم میلیـ نیـ
مهم تریـــن  از  یکـــی  کشـــاورزی 
قطب هـــای تولیـــد کشـــاورزی کشـــور 
ــان  ــا بیـ ــودی بـ ــی محمـ ــت . مجتبـ اسـ
اینکـــه در پیـــک حمـــل بـــار محصـــوالت 
کشـــاورزی در هـــر روز بیـــش از 2هـــزار 
ـــل  ـــل و نق ـــرکتهای حم ـــط ش ـــه توس بارنام
ــادر می شـــود افزود:نـــگاه ویـــژه و در  صـ
ـــی  ـــل و نقل ـــوقهای حم ـــن مش ـــر گرفت نظ
بـــه جنـــوب کرمـــان یکـــی از ضروریـــات 
اســـت کـــه بایســـتی بـــه آن توجـــه 

ــود.    ــژه ای شـ ویـ
در پایـــان ایـــن نشســـت بـــا حضـــور معـــاون 
توســـعه مدیریـــت و منابـــع ســـازمان 
راهـــداری و حمـــل و نقـــل جـــاده ای از 
ـــر  ـــر تقدی ـــی رهب ـــدس مرتض ـــات مهن زحم
و مهنـــدس احســـان شـــاهرخی بعنـــوان 
ـــن اداره  ـــداری ای ـــت راه ـــت معاون سرپرس

کل معرفـــی شـــد. 

چالش نیروی انسانی در اداره 

کل راهداری جنوب کرمان

سراسری

ــه  ــود ک ــه ش ــرادی گرفت ــات از اف ــا کاش مالی ــتیم ام نیس
ــازار، اتحادیه هــای صنفــی در  ــه از ضعفــای ب ــد ن بایــد بگیرن
حقــوق کارکنــان خــود مانده انــد و تــوان پرداخــت مالیــات را 
ندارنــد.«وی ادامــه داد:»از ســال گذشــته تاکنــون بازرســی از 
۶هــزار واحــد صنفــی انجام شــده واز ایــن تعــداد 352 پرونده 

بــه عنوان متخلــف به تعزیــرات معرفــی شــده اند.«میرکهنوج 
احقــاق  و  پیگیــری  مردمــی  تاکیــد کرد:»1۶2شــکایت 
ــز  ــال نی ــارد ری ــک میلی ــش از ی ــان بی حــق شــده و متخلف
جریمــه شــده اند.بیش از ۶50 فقــره پروانــه کســب نیــز 
ــت.« ــی اس ــتغالزایی بزرگ ــود اش ــن خ ــه ای ــده ک ــادر ش ص

هر کس گفت انقالب بی نقص اســت غلط 
گفته و او یا پاچه خوار اســت یا عقب مانده 

ذهنی
امام جمعــه  ســعادت فر  المســلمین  و  حجت االســام 

مــدل  گفت:»اگــر  همایــش  ایــن  در  نیــز  جیرفــت 
جمهــوری اســامی را بــا خیلــی از کشــورها و حتــی 
ــاوت را  ــم تف ــه کنی ــاب مقایس ــل از انق ــران قب ــور ای کش
ــردم  ــا م ــور م ــزود:»در کش ــم.«وی اف ــاس می کنی احس
ــت  ــن حکوم ــتند و ای ــی هس ــده اصل ــود تصمیم گیرن خ
ــات و نظــر همــه ماســت، هــر کســی  ــده رأی انتخاب زایی
گفــت انقــاب بی نقــص اســت غلــط گفتــه و او یــا 
ــی  ــر کس ــی و اگ ــده ذهن ــا عقب مان ــت ی ــوار اس پاچه خ
هــم گفــت نواقــص تقصیــر دیگــران اســت ایــن هــم غلــط 
ــم.« ــر داری ــان تقصی ــم خودم ــص ه ــرا در نواق اســت زی

بازار خراب است
ســعادت فر تاکیــد کــرد:» نواقــص و نقــاط ضعف هایمــان 
را بایــد بپذیریــم، اگــر بــه دولــت انتقــادی داریــم خودمان 
ــان  ــی خودم ــا ناراض ــی و ی ــم، راض آن را روی کار آوردی
خواســتیم . بــازار خــراب اســت، بایــد بــه فــردای قیامــت 
ــه  ــم و انصــاف داشــته باشــیم ، یــک ســوزن ب فکــر کنی
ــه همســایه. انصــاف  ــدوز ب ــم و یــک جوال خودمــان بزنی
ــروز پاشــنه  آشــیل  ــم اســت ام ــی مه ــات خیل در معام
جامعــه مــا نداشــتن انصــاف در حیطــه کارمــان اســت.«

واگــذاری زمین با تخفیف ویژه برای اصناف 
در شهرک های صنعتی جنوب

ــفر  ــت:»در س ــز گف ــوب نی ــت جن ــازمان صم ــس س ریی
وزیــر صمــت کــه بــرای نخســتین بــار اتفــاق افتــاد 
و  کردیــم   برگــزار  اقتصــادی  فعــاالن  بــا  جلســه ای 
بازدیــد از واحدهــای تولیــدی و صنفــی را نیــز در دســتور 
ــور  ــود و مجب ــم ب ــت ک ــفانه وق ــا متاس ــتیم ام کار گذاش
ــه  ــه در س ــاد را ک ــت عنبرآب ــی صنع ــه نیل ــدیم کارخان ش
فــاز راه انــدازی می شــود از قلــم بیندازیــم و حــذف 
امتیــازی  افزود:»مهم تریــن  مروجــی  کنیم.«مســلم 
ــادی  ــاالن اقتص ــرای فع ــم و ب ــفر گرفتی ــن س ــه از ای ک
ــن در شــهرک های  ــت اســت بحــث زمی ــز اهمی ــز حای نی
صنعتــی اســت کــه قــرار شــد حداکثــر تخفیــف بــا 
دســتور وزیــر صمــت بــرای جنــوب کرمــان در نظــر 
گرفتــه شــود و از ایــن پــس زمین هــا بــا تخفیــف 
ــرمایه گذاران  ــی و س ــای صنف ــار واحده ــادی در اختی زی
دیگــر  افزود:»مــا  گرفت.«مروجــی  خواهنــد  قــرار 
مــا  مشــکل  بلکــه  نداریــم  ســرمایه گذار  مشــکل 
اســت.« درمنطقــه  الزم  زیرســاخت های  نبــود 

رییس سازمان صمت جنوب نیز 
گفت:»در سفر وزیر صمت که برای 

نخستین بار اتفاق افتاد جلسه ای با 
فعاالن اقتصادی برگزار کردیم  و بازدید از 
واحدهای تولیدی و صنفی را نیز در دستور 
کار گذاشتیم اما متاسفانه وقت کم بود و 

مجبور شدیم کارخانه نیلی صنعت عنبرآباد 
را که در سه فاز راه اندازی می شود از قلم 
بیندازیم و حذف کنیم.«مسلم مروجی 

افزود:»مهم ترین امتیازی که از این سفر 
گرفتیم و برای فعاالن اقتصادی نیز حایز 
اهمیت است بحث زمین در شهرک های 
صنعتی است که قرار شد حداکثر تخفیف 
با دستور وزیر صمت برای جنوب کرمان 
در نظر گرفته شود و از این پس زمین ها 

با تخفیف زیادی در اختیار واحدهای 
صنفی و سرمایه گذاران قرار خواهند 

گرفت.«مروجی افزود:»ما دیگر مشکل 
سرمایه گذار نداریم بلکه مشکل ما نبود 

زیرساخت های الزم درمنطقه است.«

رییس اتاق اصناف جیرفت: اتحادیه های صنفی توان پرداخت مالیات ندارد

غول مالیات سر راه اتحادیه های صنفی

ــاه  ــدن 119 م ــس از گذران ــهریور 13۶9 پ ــن در 24 ش م
ــه  ــار ب ــا افتخ ــراق ب ــم ع ــای رژی ــدان ه ــارت در زن اس
ــا  ــه اتفاق ــا ک ــه آزادی م ــتم. البت ــران بازگش ــورم ای کش
ــداری در اردوگاه  ــای نگه ــم و بج ــود بودی ــرای مفق از اس
ــران  ــان و دور از چشــم ناظ ــا و در پنه ــدان ه ــا ، در زن ه
بیــن المللــی نگهــداری میشــدیم ، بــا تدبیــر و خواســت 
ــا  ــه آزادی م ــود. بلک ــور نب ــیون دو کش ــره سیاس و مذاک
ــفاعت و  ــا ش ــه ب ــود ک ــزه ای ب ــا معج ــط ب ــط و فق فق
دعــای موالیمــان حضــرت امــام حســین علیــه الصلوات 
و الســام و اذن خداونــد ســبحان همــه و از جملــه مــا 
اســرای مفقــود آزاد شــدیم و بحمدللــه بنــده و تعــدادی 
ــی  ــان ارتش ــر خلب ــران غی ــان و افس ــان خلب از همرزم
و تعــدادی از غیــر نظامیــان سیاســی از جملــه مرحــوم 
ــه جــزو  ــرد ک ــی ف ــای ابوتراب حجــت االســام حــاج آق

ــم. ــادل اســرا بودی ــروه تب ــن گ آخری
پــس از چنــد مــاه از بازگشــت از اســارت کــه تقریبــا بــا 
موضوعــات کشــور بــه روز شــده بودیــم و بــه اصطــاح 
دو ریالــی مــا افتــاده بــود کــه کجــا هســتیم و اوضــاع 
ــازی  ــار بازس ــازار اخب ــه ب ــن اینک ــت و ضم ــور اس چط
ــدن  ــه داغ ش ــروع ب ــگ ش ــان جن ــس از پای ــور پ کش
ــتان  ــی از دوس ــدن یک ــه دی ــک روزی ب ــود، ی ــده ب ش
هــم دوره ای ام کــه آن زمــان یکــی از معاونــان اصلــی 
ــه  ــم ، ک ــود رفت ــی ب ــروی هوای ــت نی ــده آن وق فرمان
اتفاقــا هــر دو ایــن بزرگــواران چنــد ســال بعــد شــهید 
شــدند. در ایــن دیــدار بــه ایــن دوســت شــهیدم 
گفتــم، زمانــی کــه جنــگ شــروع شــد مــا تقریبــا دو 
برابــر امــروز هواپیمــا و بیشــتر از آن تجهیزات داشــتیم. 
ــازی و  ــازی و نوس ــرای بازس ــه ای ب ــا برنام ــم آی گفت
ــدرن  ــزات م ــا تجهی ــی ب ــروی هوای ــانی نی ــه روز رس ب
ــم از او پرســیدم کــه  ــد؟ و در ادامــه صحبــت های داری
بــرای ایــن امــر مهــم میخواهیــد چــه کار کنیــد. ایــن 
شــهید عزیــز گفــت : تصمیمــی بــرای ایــن کار نیســت 
کــه نیــروی هوایــی نوســازی و بازســازی شــود بلکــه 
برنامــه بــر روی تمرکــز بــرای تولیــد موشــک اســت. از 
ــان  ــا از قهرمان ــن دوســتم کــه اتفاق شــنیدن حــرف ای
ــم :  ــدم و گفت ــت ش ــی ناراح ــود خیل ــم ب ــگ ه جن
ــا  ــام دنی ــد و در تم ــا را نمیکن ــه کار هواپیم ــک ک موش
ــه  ــگ و جبه ــتیبان جن ــه پش ــت ک ــان اس ــن خلب ای

ــی  ــی ب ــک وســیله تخریب هاســت و موشــک فقــط ی
هــدف اســت. شــهید گفــت : تولیــد موشــک وســیله 
خیلــی ارزانتــری از هواپیماســت و بــه راحتــی میشــود 
ــرد و  ــه کارب ــا اینک ــرد و ب ــی ک ــاخت و عملیات آن را س
ــا  ــت ام ــا نیس ــل هواپیم ــم مث ــی آن ه ــرات تخریب اث
ــر نیســتد  ــا هــم کمت ــه هــا از هواپیم اثراتــش در جبه
و فعــا تصمیــم بــر ایــن گرفتــه شــده و بایــد بــا ایــن 

ــت؟ ــا نگهداش ــی را روی پ ــروی هوای ــرایط نی ش
ــن  ــم از ای ــرف آن ه ــن ح ــنیدن ای ــا ش ــان ب ــن خلب م
دوســت شــهیدم کــه او هــم خلبــان بــود و در سیســتم و 
ســاختار نیروهــای مســلح و حتــی نــزد رهبــری انقــاب 
ــرد بســیار موجــه و  ــده کل نیروهــای مســلح ف و فرمان
موثــری بــود ، خیلــی ناراحــت شــدم و بــه او گفتــم برای 
چــی اینجا نشســتی ؟ لبــاس پــروازت را دربیــار و لباس 

شــخصی تنــت کــن ؟
امــروز و پــس از گذشــت 29 ســال اخبــار خــوش قــدرت 
ــت  ــه سیاس ــم ک ــنویم. می بین ــران را می ش ــی ای نمای
تولیــد موشــک و ارتقــا و بــه روز رســانی موشــک از ســال 
13۶9 تــا امــروز بــا قــدرت ادامــه داشــته و دارد و نتیجــه 
ایــن تصمیــم و سیاســت راهبــردی بازدارندگــی در مقابل 
ــول حــدود ســی ســال  ــی اســت. در ط ــدرت جهان ابرق
گذشــته ایــران بــه دانــش تولیــد و هدایــت و بــه هــدف 
رســاندن دقیــق انــواع موشــک هــای زمیــن بــه زمیــن و 
زمیــن بــه دریــا و زمیــن بــه هــوا و هــوا بــه زمیــن و هــوا 
بــه دریــا و هــوا بــه هــوا و زمیــن بــه فضــا رســید و امــروز 
در جهــان صاحــب ســبک و نظــر هســتیم. ضمــن اینکــه 
در تولیــد انــواع پهپادهــای نظامــی آفنــدی و جاسوســی 
و خدماتــی نیــز بــه دانــش کامــل آن رســیدیم و در ایــن 

خصــوص نیــز دارای ســبک و نظــر شــدیم .
امــروز بــه فضــل تصمیــم صحیــح و اصولــی و اقتصادی 
و منطقــی و البتــه قاطــع رهبــری انقــاب و فرمانــده کل 
قــوا در ســال 13۶8 و ســال هــای بعــد ، در تولیــد امنیت 
و بازدارندگــی ، کشــور جمهــوری اســامی ایــران قدرتمنــد 
ــا و  ــک ه ــواع موش ــوع ان ــزاران ن ــک ه ــد مال و عزتمن
ــش  ــم پیمانان ــود و ه ــت از خ ــرای محافظ ــا ب پهپاده
ــه اصطــاح کســی جــرات  ــرب آســیا اســت و ب در غ
نمیکنــد کــه نــگاه چــپ بــه ایــران اســامی بــه عنــوان 

قــدرت اول نظامــی منطقــه غــرب آســیا بکنــد .
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آموزش و 
پرورش

آوای محلی           

 واَیه ِم  کوَله کَِش  غمزه   ُو  نازِت  ِبَبهوم
 تا   تو   پیدا   َنَبهی  کَولِه  َشهازِت ِبَبهوم
 ُعمر  َاگَه  کَد  ِبَدَهه  گَرِد    نگاِهت ِبَرسوم
 ای  َشرِ  چشِم  َحَسد ِسگَده َپهازِت ببهوم 

شاعر :  سعیده فیروزی

 َهمَرنگ   َپریزاِد  کَِد  و  کاَمِت بادوه 
 َصد خاِل ُزلیخا َجِمه َور غاَرت بادوه

 خسته اکنه ای قافیه وَهرچه  ردیفن 
 ای شعر َور آ  باِل و بی حاَجِت بادوه 

شاعر :  مهدی جاللی

 گَموُنم ِمهموِنت خوش نایه اصَلن
 َدماَدم ُبمپوِنت خوش نایه اصَلن
 مو خواسُتم ساَعتی پیشت ِبننُدم

 تو حیَلت ای موِنت خوش نایه اصَلن

شاعر :  اسماعیل جالئی

 ای آ وختی دالله ِکرِتنه کَهر
 ُمُنم آواره ی سر َشهر و ُبن َشهر

 َاِترُسم ای عذاُبم در نیایی..
 َشُو روُزم به کرآن ِکرِتنه َزهر 

شاعر :  منصور رئیسی

 دو ِچشُمم  تارِه  یاروم   برنگشته
 دلوم   َسرِدن    ِنگاروم  برنگشته 
 کَرارِ   ما  دو  تا     داِگ     ُلواَرر

 به  ُخلکُم   ریِگه   ناروم  برنگشته 

شاعر :  سعیده فیروزی

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش 
اســتان کرمــان بــا اشــاره 
بــه آغــاز طــرح ســنجش 
ــه دبســتان از امــروز )شــنبه(  ــدو ورود ب نوآمــوزن ب
ــزار  ــال ۶1 ه ــود امس ــی ش ــی م ــش بین ــت: پی گف
نوآمــوز بــدو ورود بــه دبســتان در کرمــان مــورد 

ــد.  ــرار گیرن ــنجش ق س
ــاز  ــن آغ ــد اســکندری نســب روز شــنبه در آئی احم
طــرح ســنجش دانــش آمــوزان بــدو ورود بــه 
ــزود:  ــا اف ــگار ایرن ــا خبرن دبســتان در گفــت و گــو ب
ســال گذشــته 59 هــزار نوآمــوز بــدو ورود بــه 
دبســتان مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد و 35۶ نفــر بــه 

ــدند. ــی ش ــتثنایی معرف ــدارس اس م
وی هــدف از اجــرای طــرح ســنجش را شناســایی 
از تشــدید اختــاالت جســمانی و  و پیشــگیری 
ــایی  ــا، شناس ــروز بیماری ه ــگیری از ب ــی، پیش روان

بهنــگام بیمــاری نوآمــوزان و مداخلــه بموقــع، تهیــه 
شناســنامه ســامت الکترونیــک بــرای هــر دانــش 
آمــوز و آمــاده ســازی خانواده هــا در زمینــه مســائل 

ــرد. ــوان ک بهداشــتی و آموزشــی عن
رئیــس اداره آمــوزش و پــرورش اســتثنایی اســتان 
کرمــان تصریــح کــرد: 41 پایــگاه ســنجش در 
ــود  ــا می ش ــف برپ ــتان های مختل ــق و شهرس مناط
کــه 14 مــورد از ایــن پایگاه هــای ثابــت بــه صــورت 

ــد. ــل می کنن ــز عم ــیار نی س
ــتان  ــال در اس ــنجش امس ــرح س ــت: ط وی گف
کرمــان از امــروز آغــاز شــد و تــا 20 شــهریور 

ادامــه دارد.
ــام  ــت ن ــض ثب ــه مح ــن ب ــرد: والدی ــه ک وی توصی
ــد خــود در مــدارس از طریــق مدرســه نســبت  فرزن
ــه  ــدام و ب ــنجش اق ــرح س ــری در ط ــت گی ــه نوب ب

ــد. ــه کنن ــنجش مراجع ــای س پایگاه ه

راور میزبان جشنواره 
»مهرآوا« 

ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــرکل فرهن مدی
شــمال اســتان کرمــان گفت: نخســتین 
ــرآوا«  ــرود »مه ــتانی س ــنواره اس جش
بــه میزبانــی شهرســتان راور برگــزار می شــود.به گــزارش 
خبرگــزاری مهــر، محمدرضــا علیــزاده اظهــار کــرد: نخســتین 
ــی  ــه میزبان ــال ب ــهریور امس ــرآوا« ش ــرود »مه ــنواره س جش

شهرســتان راور برگــزار می شــود.
ــا هــدف شناســایی و آمــوزش  ــن جشــنواره ب ــزود: ای وی اف
ــد  ــرود، تولی ــف س ــای مختل ــر در حوزه ه ــتعدادهای برت اس
آثــار غنــی بــا نغمه هــای زیبــا و معنــوی، اشــاعه و گســترش 
ــه  ــن ب ــی و پرداخت ــی، اســامی و انقاب ــی ایران ــگ غن فرهن
ــن  ــی از اصیل تری ــوان یک ــه عن ــی ب ــی و قالیباف موضــوع قال
هنرهــای اســتان بــر پــا خواهــد شــد.علیزاده گفــت: آخریــن 
مهلــت شــرکت در جشــنواره ١٠ مــرداد اســت و نتایــج اولیــه 
ــرای  ــر ب ــرات برت ــا و نف ــام می شــود، از گروه ه ــرداد اع ١٥ م

ــد. ــل می آی ــه عم ــوت ب ــت حضــوری دع رقاب

روابط عمومی میراث فرهنگی:
میراث تنها مرمت گر تخت درگاه قلی بیگ  
مدیــر روابــط عمومــی و امــور فرهنگــی اداره کل میــراث 
اســتان کرمــان  و گردشــگری  دســتی  صنایــع  فرهنگــی، 
گفــت: شــهرداری مشــارکتی در مرمــت بنــای تاریخــی تخــت 
ــنا  ــزارش ایس ــت.به گ ــته اس ــان نداش ــگ کرم ــی بی درگاه قل
ــای  ــم بن ــوان "ترمی ــا عن ــری ب ــه انتشــار خب ــی در واکنــش ب ــدی افضل محمــد مه
ــار  ــان اظه ــه 4 کرم ــهردار منطق ــل از ش ــه نق ــگ" ب ــی بی ــت درگاه قل ــی تخ تاریخ
کــرد: اخیــرا براثــر نــزوالت جــوی بخشــی از ُصفــه ای کــه بنــای تخــت درگاه قلــی 
ــه  ــه بافاصل ــود ک ــده ب ــی ش ــیب دیدگ ــده، دچارآس ــاخته ش ــروی آن س ــگ ب بی
ــار مــورد نیــاز، عملیــات مرمتــی ایــن بنــای تاریخــی شــامل  پــس از تامیــن اعتب
ــارت اداره کل  ــه و نظ ــا هزین ــه ب ــنگی صف ــواره س ــت دی ــازی و مرم ــاح کفس اص
ــات  ــه تعام ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــام گردی ــان انج ــتان کرم ــی اس ــراث فرهنگ می
ــان در  ــهرداری کرم ــه ش ــا مجموع ــتان ب ــی اس ــراث فرهنگ ــب اداره کل می مناس
ــا در  ــرد: ام ــان، ک ــت تاریخــی شــهر کرم ــه و باف ــه مرمــت و حفاظــت از ابنی زمین
پــروژه مرمــت بنــای تاریخــی تخــت درگاه قلــی بیــگ کرمــان مشــارکتی صــورت 
ــا در  ــن بن ــردازی ای ــات نورپ ــام عملی ــه انج ــدام ب ــا اق ــهرداری صرف ــه و ش نگرفت

ــرده اســت. ســال گذشــته ک

جشن خبر

کرمان حدود 50درصد حقوق دولتی 
 کشور را می پردازد

در یک سال گذشته تنها۵/٧ درصد از محل وصول حقوق دولتی به استان برگشته است

نزدیـک بـه 50درصـد حقـوق دولتـی کـه در کشـور پرداخت 
می شـود از بهشـت معادن،کرمـان اسـت، ایـن در حالـی 
اسـت که در سـنوات قبل باید 15 درصد آن به اسـتان برمی 
گشـت، اما در یک سـال گذشـته فقـط ۷و نیم درصـد از این 

حقوق به اسـتان برگشـته اسـت.
ایـن را مهـدی حسـینی نـژاد رئیـس سـازمان صمـت به ما 
گفت و ادامه داد: در سـال 9۶،  430 میلیارد تومان از حقوق 
دولتـی توسـط اسـتان کرمـان وصول شـد، کل کشـور برابر با 

900میلیـارد تومان بود.
بـا توجـه به ایـن که معـادن اسـتان کرمان نقـش مهمی در 
تامیـن مخـارج کشـور دارد این بار به سـراغ وضعیت  انتقال 
گـردش حسـاب شـركت هـاي معدنـي كرمـان بـه اسـتان 

رفتیم.
ایـن طـور که رئیـس سـازمان صمـت می گوید: کرمـان 45 
درصـد حقـوق دولتـی کشـور را وصول مـی کند، طبـق قانون 
معـادن در سـنوات قبل و بر اسـاس تبصره ۶مـاده 14قانون 
معـادن، بایـد 15 درصـد از این حقوق دولتی به اسـتان برمی 
گشـت، امـا آمـار دیوان محاسـبات می گوید این اتفـاق در 10 

تا 15 سـال گذشـته نیفتاد.
عـاوه بـر ایـن الزم به ذکر اسـت طبق قانون بايـد يك درصد 
از درآمـد معـادن و كارخانجـات آالينـده اسـتان در جهـت 
ارتقـاي امـر بهداشـت، مباحـث عمرانـي و زيربنايي اسـتان 
اختصـاص يابـد کـه در شـوراي معادن اسـتان مصوب شـد 
تـا سـقف 10 ميليـارد تومـان از سـهم يـك درصـد ايـن حـق 
آاليندگي به حسـابي مخصوص اين موضوع در اسـتان واريز 
شـود طبـق قانون سـقف ايـن پرداختـي 100 ميليـارد تومان 
مشـخص شـده اسـت، اما این مورد هم در سـنوات گذشـته 
اتفـاق نیفتـاد در همین خصوص حسـینی نـژاد می گوید: با 
پیگیری هـای انجـام شـده  در یـک سـال گذشـته ۷و نیـم 
درصـد از  وصولـی حقـوق دولتـی را بـه اسـتان آوردیـم و در 
سـال 9۷ ، 12و نیـم میلیـارد تومـان هـم از محـل یک دهم 
درصـد درآمـد معـادن بـه کرمـان انتقـال داده شـد  کـه در  
زیرسـاخت های عمرانـی، بهداشـتی و درمانـی  هزینه شـد. 
حسـینی نـژاد ادامـه می دهـد: امسـال بـا پیگیری هایی که 
توسـط اسـتاندار و نماینـدگان مـردم در مجلس انجام شـد، 
ایـن عـدد در قانـون بودجـه 98 افزایـش پیـدا کـرد و قـرار 
شـد از ایـن محل)درآمد معـادن( بـاالی 100 میلیـارد تومان 
وصول حقوقی داشـته باشـیم که در زیرسـاخت های اسـتان 

اسـتفاده کنیم.
حسـینی نژاد ادامـه داد: عـاوه بـر این طبق مصوباتـی که در 
شـورای معادن داشـتیم مقرر شـد عاوه بـر 15درصد حقوق 
دولتـی کـه با همکاری ایمیـدرو 80 میلیارد تومـان آن وصول 
می شـود، بـا کمـک ارتبـاط صنعـت و دانشـگاه  و همچنین 
یـک درصـد از درآمدهای معـادن و کارخانجات اسـتان، 250 
میلیـارد تومـان  به اسـتان انتقال داده می شـود کـه  باید در 

زیرسـاخت های مختلف هزینه شـود.

نکته خواندنی
حقوق دولتی چیست؟

عصر مس نوشـته اسـت ایـن سـوال پیچیده تر از آن اسـت 
کـه بتـوان با یک بررسـی سـریع بـه آن پاسـخ داد. دولت ها 
هنـگام وضـع مالیـات بسـیار خـاق می شـوند و بعضـی از 
روش هـای مالیاتـی به آسـانی قابـل دسـته بندی نیسـتند. 
چنیـن دسـته بندی هایی بـه دیـدگاه افـراد بسـتگی داشـته 
و برداشـت یـک حسـابدار از حقـوق دولتـی ممکـن اسـت 

متفـاوت از یـک سیاسـتمدار یـا یـک اقتصاددان باشـد.

حقوق دولتی بر اساس واحد
قدیمی تریـن نـوع ارزیابـی حقـوق دولتـی بـر اسـاس وضع 
مالیـات بـر واحـد حجـم یـا وزن اسـت و بـه نـام حقـوق 
دولتـی بـر اسـاس واحـد یا معّیـن شـناخته می شـود )نام 
دوم بیشـتر در اسـترالیا کاربـرد دارد(. بـرای مثـال، حقـوق 
دولتـی ممکـن اسـت بـه صـورت 5 دالر بـر متـر مکعـب یا 
5 /2 دالر بـر هـر تن محاسـبه شـود. بـا وجـود اینکه حقوق 
دولتـی بـر حسـب واحـد حجـم در بعضـی کشـورها عمدتـا 
بـرای کانی های صنعتی و نفت خام متداول بوده، در بیشـتر 
مـوارد بـا حقـوق دولتـی بر اسـاس واحـد وزن که نظـارت و 
ارزیابـی آن سـاده تر  اسـت، جایگزین شـده. حقـوق دولتی 
بـر اسـاس واحـد اغلـب بـرای مـواد معدنـی کـم و بیـش 
همگن مانند کانی های صنعتی )شـن و ماسـه، قلوه سنگ، 
سـنگ آهـک، سـنگ سـاختمانی( یـا مـواد معدنـی کـه به 
صـورت فّلـه به فـروش می روند )زغال سـنگ، سـنگ آهن، 

نمـک، فسـفات، پتـاس، سـولفور( بـه کار گرفتـه می شـود. 
متـداول تریـن نـوع حقوق دولتـی بر اسـاس واحد به کمک 
انـدازه گیـری وزن یـا حجم در خروجی معـدن، قبل از انجام 
هرگونـه عملیـات فـرآوری صـورت می گیـرد. با وجـود این، 
ایـن مفهـوم می توانـد در هـر مرحلـه از فراینـد آماده سـازی 
مـاده معدنـی بـه کار گرفته شـود. حقـوق دولتی بر اسـاس 
واحـد، به دلیل عدم اسـتفاده از پارامترهـای اختاف برانگیز 
در محاسـبات )مانند قیمت، ارزش و هزینه ها(، در مقایسـه 
بـا اکثـر روش های ارزیابی دیگر، سرراسـت تر اسـت. البته، 
ایـن روش نیـز مشـکات خـاص خـود را دارد. بـرای مثـال، 
اندازه گیـری بـر اسـاس وزن می توانـد بـر اسـاس مرحله ای 
از فـرآوری کـه ماده معدنی متحمل شـده )ماننـد آبگیری از 

زغـال( متفـاوت باشـد. برای کانی هـای فلزی که بـه صورت 
کانسـنگ یـا کنسـانتره فروختـه می شـوند، وزن می تواند بر 
اسـاس وزن کانسـنگ یـا کنسـانتره، وزن محتـوای فلـزی 
کانسـنگ یـا کنسـانتره یـا وزن فلـز بازیابی شـده محاسـبه 

شود.

حقوق دولتی بر اساس ارزش
متـداول تریـن روش ارزیابی حقوق دولتی توسـط کشـورها، 
محاسـبه از طریـق ضرب نرخ حقـوق دولتـی در ارزش ماده 
معدنـی اسـت. گاهـی اوقـات بـه چنیـن نوعـی از حقـوق 
دولتـی، »بـه نسـبت قیمـت« اطاق می شـود. نـرخ حقوق 
دولتـی ممکن اسـت در تمـام فروش های آن مـاده معدنی 
یکسـان باشـد یا با توجه به اشـل پلکانی و بر اسـاس حجم 

یـا ارزش تجمعـی مـاده فروخته شـده تغییر کند.
حقـوق دولتـی بـر اسـاس ارزش، هماننـد حقـوق دولتی بر 
اسـاس واحـد، صرف نظر از سـودآوری معدن قابـل پرداخت 
اسـت. بـا  وجـود ایـن، بـر خـاف حقـوق دولتی بر اسـاس 
واحـد، ایـن نـوع از حقـوق دولتـی از تغییـرات قیمـت کاال 
تبعیـت می کنـد. در نتیجـه، در زمـان افزایـش قیمت هـا 
در مقایسـه بـا دوره کاهـش آن، دولـت از عایـدی باالتـری 

برخـوردار خواهـد بود.

سیستم های ترکیبی
روش هـای متعـددی مفهـوم سـودآوری را با حقـوق دولتی 
)بـر اسـاس ارزش یـا واحـد( ترکیـب می کنند. بـرای مثال، 
مقیاسـی از سـود می توانـد محاسـبه شـود و بـر اسـاس آن 
مقیـاس )احتمـاال نسـبتی از هزینـه بـه درآمـد حاصـل از 
فـروش، نـرخ بازگشـت یا نسـبتی از قیمت واحـد به قیمت 
مرجـع( نرخ حقـوق دولتی بـر اسـاس ارزش تعدیل مثبت 
یـا منفـی می شـود. در نتیجه این نوع سیسـتم، سـود آوری 
را لحـاظ کـرده و معـادن کـم بهـره را از معـادن با سـودآوری 
بـاال متمایـز می کنـد، در حالی کـه جریـان حقـوق دولتـی را 
بـرای تمـام معـادن حفظ می کنـد. در یک سیسـتم ترکیبی 
دیگـر، پرداخـت کننده مالیـات هر دو نوع حقـوق دولتی )بر 
اسـاس ارزش و سـود( را محاسـبه کرده و سـپس هر کدام 

باالتـر بـود یا هـر دو را می پـردازد.

راضیه زنگی آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن

جر
م ف
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س: 
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معاون حقوق عامه دادسرای عمومی و انقالب مرکز استان کرمان: 

احساسات مردم کرمان 
جریحه دار شده است 

معــاون حقــوق عامــه دادســرای عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان کرمــان گفــت: فیلــم »مــا 
همــه بــا هــم هســتیم« احساســات مــردم کرمــان را تحریــک می کند و بــرای توقیــف این 
فیلــم نظــر عمــوم مــردم مــاک اســت. بــه هیــچ عنــوان اقــدام مــا در راســتای توقیــف 
ایــن فیلــم، شــتابزده  نبــوده بلکــه 15 روز از اکــران فیلــم گذشــته بــود و پــس از جمــع آوری 
اطاعــات و بازخوردهــا دســت بــه ایــن اقــدام زدیــم ضمــن آنکــه بایــد ایــن پرســش را از 
برخــی دوســتان داشــته باشــیم کــه حتمــا بایــد تجمــع و رخــداد امنیتــی صــورت گیــرد تــا 

دســتگاه هــای قضایــی و انتظامــی بــه موضوعــی ورود پیــدا کننــد؟
بــه گــزارش ایســنا منطقــه کویــر، "محمدعلــی ســلیمانی" در خصــوص توقیــف فیلــم »مــا 
همــه بــا هم هســتیم« توســط دادســتانی اســتان کرمان، گفــت: لهجــه یکــی از کارکترهای 
فیلــم »مــا همــه بــا هســتیم« کــه در نقــش فروشــنده مــواد مخــدر بــوده، کرمانــی اســت.

وی ادامــه داد: دامــن زدن بــه انگارهــا از طریــق رســانه و ســینما توســط نخبــگان ســینما 
مــورد تامــل اســت.معاون حقــوق عامــه دادســرای عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان کرمان، 
اجــرای قانــون اساســی و دفــاع از حقــوق عامــه را از وظایــف قــوه قضائیــه برشــمرد و در 
ادامــه بــا اشــاره بــه صحبت هایــی در خصــوص اینکــه بررســی توقــف ایــن فیلــم در حــال 
طــی کــردن مراحــل اداری بــوده، عنــوان کــرد: اینکــه یــک فراینــد اداری بــرای انجــام کاری  
صــورت گرفتــه، مانــع از اقدامــات قــوه قضائیــه نیســت.وی ادامــه داد: براســاس اصــل 19 
قانــون اساســی، همــه مــردم برابــر هســتند و دســتگاه ها بایــد ایــن مــورد را مدنظــر قــرار 
دهنــد و براســاس اصــل 15۶ قانــون اساســی، قــوه قضائیــه متکلــف احیــای حقــوق عامــه 
اســت و برابــر بنــد پنجــم همیــن اصــل اقــدام پیشــگیرانه بــرای وقــوع جــرم و اصــاح 
مجرمیــن از وظایــف قــوه قضائیــه است.ســلیمانی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا وزارت 
ارشــاد اعتبــار و اســتحکام الزم در صــدور پروانــه نمایــش نبایــد داشــته باشــد؟ اظهــار کــرد: 
آیــا ســازمان ســینمایی کشــور برابــر آئیــن نامــه نظــارت بــر برنامه هــا ســال 13۶1 مصوبــه 
هیــات دولــت بایــد عمــل کنــد؟ لــذا اگــر مرجعــی از وظایــف قانونــی خــود تخطی داشــت، 
آیــا نبایــد هیــچ مرجعــی بــه این موضــوع رســیدگی کنــد؟وی ادامــه داد: اطاعات ســازمان 
ســینمایی کشــور در محــدوده مخاطبیــن خودشــان اســت امــا اطاعــات مــا نشــات گرفتــه 
ــای  ــه واکنش ه ــذا اینک ــت . ل ــتان اس ــال در اس ــای فع ــایت ها و کانال ه ــا، س از گروه ه
ــا اتفاقــات امنیتــی و  ــه تجمــع افــراد در جلــوی ســینماها ی اجتماعــی بخواهــد منجــر ب
ــری از  ــرای جلوگی ــع ب ــد دســتگاه قضــا واکنــش مناســب و به موق اجتماعــی شــود، بای

جــرم را انجــام دهــد.
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ایـن طور که رئیـس سـازمان صمت می گویـد: کرمان 
4۵ درصـد حقـوق دولتـی کشـور را وصـول مـی کند، 
طبـق قانـون معـادن در سـنوات قبـل، طبـق تبطـره 
6مـاده 14قانون معـادن، باید 1۵ درصـد از این حقوق 
دولتـی بـه اسـتان برمی گشـت، اما طبـق آمـار دیوان 
محاسـبات  این اتفاق در 10 تا 1۵ سـال گذشته نیفتاد. 
عـالوه بـر این الزم بـه ذکر اسـت طبق قانـون بايد يك 
درصـد از درآمد معادن و كارخانجات آالينده اسـتان در 
جهت ارتقاي امر بهداشـت، مباحـث عمراني و زيربنايي 
اسـتان اختصـاص يابد کـه در شـوراي معادن اسـتان 
مصـوب شـد تـا سـقف 10 ميليـارد تومان از سـهم يك 
درصـد اين حـق آاليندگي به حسـابي مخصـوص اين 

موضوع در اسـتان واريز شـود

نماینــده مــردم بافــت، رابــر و ارزوئیــه در مجلس 
شــورای اســامی بــا تاکیــد بــر این کــه ســازمان 
حــوزه ی  بــر  نظــارت  تــوان  زیســت  محیــط 
شــکار را نــدارد از ایــن ســازمان خواســت تــا در 
ــیوه ی  ــه ش ــی ب ــای اختصاص ــدازی قرق ه راه ان

ــد. ــی بازنگــری کن فعل
از  نقــل  بــه  کرمــان  فــردای  گــزارش  بــه 
خبرگــزاری خانــه ملــت، علــی بختیــاری بــا 
تاکیــد بــر این کــه ســازمان محیــط زیســت 
نــدارد،  را  بــر حــوزه ی شــکار  نظــارت  تــوان 
گفــت: »حیــات وحــش کشــور حــال و روز 
ــکار  ــزان ش ــن می ــویی ای ــدارد و از س ــی ن خوش
ــی  ــرایط اقلیم ــا ش ــب ب ــه متناس ــچ وج ــه هی ب

نیســت«. کشــور 

منابــع  آب،  کشــاورزی،  کمیســیون  عضــو 
طبیعــی و محیــط زیســت مجلــس شــورای 
و  اختصاصــی  قرق هــای  راه نــدازی  اســامی 
کشــتار حیــات وحــش بــرای درآمدزایــی را 
اقدامــی بســیار غیرمنطقــی دانســت و اظهــار 
ــری  ــای جبران ناپذی ــدام پیامده ــن اق ــرد: »ای ک

را بــه دنبــال دارد«.
وی بــا تاکیــد بــر این کــه شــکار در دنیــا منســوخ 
شــده و در کشــور مــا نیــز بایــد ممنــوع و تفنگ هــا 
ادامــه داد: »قرق هــای  کنــار گذاشــته شــود، 
و  نیســت  مناســبی  گزینــه ی  اختصاصــی 
نمی تــوان گفــت کــه شــکار کنتــرل  شــده و نســل 
ــچ  ــه هی ــرا ب ــه زی ــش یافت ــش افزای ــات وح حی

ــود«. ــده نمی ش ــوع دی ــن موض ــه ای وج

در  ارزوئیــه  و  رابــر  بافــت،  مــردم  نماینــده 
ــد: »در  ــادآور ش ــامی، ی ــورای اس ــس ش مجل
حــال حاضــر شــرایط و وضعیــت حیــات وحــش 
ــوده  ــب نب ــکار مناس ــرای ش ــه ب ــچ وج ــه هی ب
و شــاهد رشــد جمعیــت حیــات وحــش در 
قرق هــای  اداره ی  بنابرایــن  نیســتیم  قرق هــا 
ــه هیــچ وجــه  ــه شــیوه ی فعلــی ب اختصاصــی ب

کارشناســی نیســت«.
منابــع  کــه  گذشــته  »در  افــزود:  بختیــاری 
بــه  بــود  محلــی  جوامــع  دســت  طبیعــی 
ــورت  ــه ص ــن ب ــد بنابرای ــت می ش ــی حفاظ خوب
ــای  ــت قرق ه ــط زیس ــت محی ــاز اس ــدی نی ج
و  حــذف  را  فعلــی  شــیوه ی  بــا  اختصاصــی 

بازنگــری کنــد«.

نماینده بافت و رابر: 

محیط زیست قرق های اختصاصی با شیوۀ فعلی را حذف کند


