
سازمان هواشناسی در اطالعیه ای از وقوع بارش های رگباری همراه با وزش باد شدید موقت 
در استان هرمزگان و جنوب استان های کرمان و فارس خبر داد

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب:

جنوب کرمان رتبه نخست 
کشور در تولید حنا

بهره برداری از ۳۵ پروژه 
منابع طبیعی در هفته دولت

هشدار جاری شدن 
روان آب ها در جنوب

مخالفت پزشکان با کارت خوان های ویژه
معاون اداره مالیات استان: پزشکانی که برای دریافت پایانه فروشگاهی اقدام نکنند از معافیت ها 

و بخشودگی های مالیاتی محروم می شوند

رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب:

برگزاری اولین جشنواره ملی 
خرمای کلوته در جنوب کرمان
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بوی کود حیوانی جیرفتی ها 
را کالفه کرد 

رییس مرکز بهداشت جیرفت: بهره برداری از تیرپارک جیرفت 
باید هر چه زودتر انجام شود
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ما را در تلگرام دنبال کنید
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بحرانی به نام یارانه ها

مهدی تقوی
یادداشت مهمان

ــی  ــوز بحران ــران هن ــه هــا در اقتصــاد ای یاران
بــزرگ تلقــی مــی شــوند، چــه آن زمــان کــه 
بــه صــورت پنهــان بــه کاالهــای تعلــق مــی 
 رفتنــد و چــه حــاال کــه در قالــب نقــدی غیــر 
نقــدی در میــان مــردم توزیــع مــی شــوند .

مــرور ادبیــات دولتمــردان در فاصلــه ســال 
هــای 1392 تــا 139۶ نشــان مــی دهــد کــه 
مقامــات دولتــی تــا چــه میــزان یارانــه هــار 
ا بحــران بزرگــی تلقــی مــی کردنــد . امــروز 
دیگــر کمتــر وزیــر و معــاون وزیــر و نماینــده 
ــاالی  ــم ب ــه از حج ــت ک ــوان یاف ای را می ت
یارانــه هــا و فشــاری کــه بــر اقتصــاد ایــران 
میــرود ســخن بگویــد . داســتان چیســت؟ 
ــه حــدی قدرتمنــد  آیــا اقتصــاد ایــران ب
ــش از  ــه بی ــع ماهان ــه توزی ــت ک ــده اس ش
ــان  ــان در می ــارد توم ــزار و ۴00 میلی ســه ه
ــد  ــی کن ــه آن نم ــکلی را متوج ــردم مش م
یــا اینکــه وضعیــت اقتصــادی بــه گونــه ای 
شــده اســت کــه دولــت ترجیــح مــی دهــد 
ــود،  ــی خ ــای حمایت ــت ه ــار سیاس در کن
توزیــع نقــدی یارانــه را همچنــان ادامــه 

دهــد .
ــه  ــاق ســبب شــده اســت یاران ــن اتف کدامی

ــر بحــران نباشــد ؟ دیگ
ــت . آن  ــری اس ــز دیگ ــه چی ــتان البت داس
ــه در ایــن  ــر از یاران قــدر بحــران هــای بزرگت
اقتصــاد ایجــاد شــده اســت کــه دیگر کســی 
ــا را  ــه ه ــران یاران ــه بح ــن ب ــال پرداخت مج

ــدارد. ن
ــروش  ــش ف ــادی، کاه ــی اقتص ــد منف رش
وضعیــت  و  تحریم هــا  تشــدید  نفــت، 
نامســاعد بــازار کار و ســرمایه گــذاری و 
تولیــد و ... دســت بــه دســت هــم داده تــا 
ــن و  ــاس تری ــی از حس ــران یک ــه ای جامع
ــه  تلــخ تریــن دوره هــای اقتصــادی را تجرب
ــا  ــختی ام ــم س ــن حج ــان ای ــد . در می کن
دیگــر کســی دربــاره یارانــه هــا ســخن نمــی 
گویــد . یارانــه هــای برخــورداران، همــان هــا 
کــه نیــازی بــه ایــن رقــم ندارنــد و حتــی در 
ــک روزشــان  ــه اقتصــادی ، ســفره ی مضیق
ــر  ــواری فقی ــه خان ــک هفت ــفره ی ــا س ، ب

ــد . ــری مــی کن براب
در ایــن میــان چشــم بســتن بــر ایــن 
واقعیــت بــه ســود کیســت؟ ایــا راضــی 
نگهداشــتن عــده ای کــه نیــازی واقعــی بــه 
یارانــه ندارنــد، بــه اجــرای سیاســت حمایتی 
واقعــی در ایــن روزهــای ســخت مــی ارزد؟ 
اگــر پاســخ منفــی اســت، بایــد دالیــل 
ــرد  ــتجو ک ــود را جس ــت موج ــداوم .ضعی ت
ــئوال  ــن س ــه ای ــت ب ــردان خواس و از دولتم
ــن  ــداوم ای ــد کــه دلیــل ت مهــم پاســخ دهن
ــرایط  ــن ش ــرا در ای ــت و چ ــت چیس سیاس
ســخت، راهــکاری بــرای بــرون رفــت از ایــن 

ــند . ــی اندیش ــت نم وضعی
بررســی هــا نشــان مــی دهــد حداقــل ســی 
ــه دریافــت  ــازی ب ــران نی ــر در ای ــون نف میلی
یارانــه هــا ندارنــد امــا اجــرای سیاســت های 
پوپولیســتی در ایــن ســال هــا، ســبب شــده 
اســت حتــی دولتمــردان نیــز راه ناصــواب را 
ــد  ــی برگزینن ــکار عموم ــت از اف ــرای حمای ب
و بــه ادامــه وضــع موجــود تــن بدهنــد ؛ در 
ــد  ــی ده ــان م ــا نش ــی ه ــه بررس ــی ک حال
اتفاقــا در میــان ایــن همــه ســختی ، توزیــع 
ناعادالنــه یارانــه هــا، ســختی بزرگتــری 
اســت و بایــد بــدان توجهــی ویــژه نشــان داد 

ــد برداشــت. ــرای حــل آن گامــی بلن و ب
*  استاد دانشگاه عالمه طباطبایی
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شهردار باغین:
راه اندازی دفتر نمایندگی اتاق اصناف در شهر باغین

جشنواره ملی فرش در راور برگزار می شود

ــی  ــر نمایندگ ــدازی دفت ــن از راه ان ــهردار باغی ش

ــر داد. ــن شــهر خب ــاف در ای ــاق اصن ات

ــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری باغیــن،  ب

ــبت  ــه مناس ــت: ب ــار داش ــری اظه ــن جعف رامی

عیــد ســعید غدیــر در راســتای خدمــات  رســانی 

بهتــر، صرفه جویــی در هزینه هــا و تســریع در 

ــم  ــاد تفاه ــا انعق ــن ب ــهر باغی ــبه ش ــور کس ام

ــهرداری  ــان و ش ــاف کرم ــاق اصن ــن ات ــه بی نام

در  اصنــاف  اتــاق  نمایندگــی  دفتــر  باغیــن، 

ــد. ــدازی ش ــهرداری راه ان ــن ش ــل ای مح

شــهر  صنفــی  واحدهــای  عنــوان کــرد:  وی 

باغیــن پیــش از ایــن بــرای انجــام مراحــل 

صــدور و تمدیــد پروانــه کســب خــود بــه کرمــان 

ــام  ــای انج ــا پیگیری ه ــد، ب ــی  کردن ــه م مراجع

ایــن  از  نامــه  تفاهــم  ایــن  انعقــاد  و  شــده 

پــس بــه منظــور ســهولت دسترســی کســبه بــه 

خدمــات الزم دفتــر نمایندگــی اتــاق اصنــاف در 

ــت. ــده اس ــدازی گردی ــن راه ان ــهر باغی ش

شــهردار باغیــن افــزود: کســبه شــهر باغیــن 

بــه  مربــوط  امــور  تمــام  انجــام  بــرای 

پروانه هــای کســب و پیشــه خــود می تواننــد 

12 ظهــر  تــا  8 صبــح  از ســاعت  روزه  همــه 

ــتقر در  ــاف مس ــاق اصن ــی ات ــر نمایندگ ــه دفت ب

نماینــد. مراجعــه  باغیــن  شــهرداری 

درنشسـت مدیـر کل صدا وسـیمای مرکز کرمـان و مدیر 
کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان و فرماندار راور اعالم 
شـد: بـه منظـور ایجـاد فضـای امیـد و نشـاط اجتماعـی 
جشـنواره سـرود بـزودی و جشـنواره ملـی فـرش، آبـان 

امسـال در راور برگـزار مـی شـود.
علیرمضانـی مدیر کل صدا و سـیمای مرکـز کرمان در این 
نشسـت با تاکیـد بر معرفـی قابلیت هـا و توانمندی های 
اسـتان کرمـان بـا اسـتفاده از زبـان هنـر افـزود: اسـتان 
سرشـار از قابلیـت کرمان، آن چنان شایسـته بـه جهانیان 
معرفـی نشـده و معرفی توانمندیهـای اسـتان در داخل و 

خارج کشـور وظیفـه ای همگانی اسـت .
بـه گـزارش خبرگـزاری صداوسـیما، علیـزاده مدیـر کل 

فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان کرمان هـم گفت: در 
راسـتای ترویـج فعالیتهـای فرهنگـی هنری جشـنواره 
شهرسـتانها  قابلیتهـای  بـا  متناسـب  فرهنگـی  هـای 
فرهنـگ  ترویـج  در  رسـانه  و  شـود  مـی  برگـزار 

اسـت. نقش آفریـن 
بـه  اشـاره  بـا  نشسـت  ایـن  در  هـم  راور  فرمانـدار 
توانمندی هـای ایـن شهرسـتان در زمینـه هـای مختلـف 
گفت: فرش دسـتباف راور در کشـور و جهان زبانزد اسـت 
اژدری از برگـزاری جشـنواره ملـی فـرش در آبـان امسـال 
در ایـن شهرسـتان خبـر داد و افـزود: در راسـتای ایجـاد 
فضـای امید و نشـاط جشـنواره سـرود نیز بـزودی در راور 

بـر گـزار می شـود.

29 تا 2948 تا 46

آموزش مربیان و کشتی گیران کرمانی زیر نظر مربی تیم ملی

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان مطرح کرد:
کسب مقام سوم مسابقات جهانی رباتیک 
کره جنوبی توسط دانش آموزان کرمانی

مربیان و کشـتی گیـران کرمانی آخریـن تکنیک های 
پـروری  آمـوزش، مربیگـری و قهرمانـی  اسـتاندارد 
روز دنیـا در رشـته کشـتی را زیـر نظر علیرضـا رضایی 
منـش، مربـی تیـم ملـی و مـدرس فدراسـیون فـرا 

گرفتند.

مهـدی رضایـی، رییـس هیئـت کشـتی شهرسـتان 
کرمـان گفـت: بـه منظـور آمـوزش و کنتـرل مربیـان 
بـه دعـوت هیئـت کشـتی شهرسـتان  پایـه  رده ی 
کرمـان، علیرضـا رضایـی منـش، مربـی تیـم ملـی 
روز  سـه  مـدت  بـه  فدراسـیون کشـتی  مـدرس  و 

آخریـن تکنیک هـای اسـتاندارد آمـوزش، مربیگـری 
و قهرمانـی پـروری روز دنیـا در رشـته کشـتی را بـه 

مربیـان و کشـتی گیـران فـرا مـی دهـد.
بـه گزارش باشـگاه خبرنـگاران جوان او افـزود: صبح 
هـا بـرای آمـوزش مربیان در نظر گرفته شـده اسـت، 
دو سـاعت هـم بـا کشـتی گیـران برگزیـده کار مـی 
شـود، بعـد از ظهـر ها نیـز به وسـیله ی ایـن مدرس 
فدراسـیون بر کالس های پایه سـطح شـهر نظارت و 

نقـاط ضعـف و قـوت بـه آنهـا اعالم می شـود.
رضایـی تصریـح کـرد: ایـن دوره از دیروز آغاز شـده و 

تـا پایـان روز جمعه ادامـه دارد.
علیرضـا رضایـی منـش، مربـی تیـم ملـی و مـدرس 
فدراسـیون کشـتی نیـز اشـاره بـه برنامـه هـای ویژه 
ی فدراسـیون بـرای رده هـای پایـه گفت: فدراسـیون 
طـی برنامـه ای خـاص به دنبال این اسـت، برای رده 
هـای پایـه برنامـه ریـزی و در این زمینـه هزینه کند.

وی بـا تأکیـد بـر اینکه در فدراسـیون هدفمـان انجام 
یکسـان سـازی در آمـوزش بـرای رده ی پایه اسـت، 
افـزود: بر این اسـاس، نیروهای بیشـتری به صورت 
کالسـیک و علمـی از رده های پایه بـه رده های باالتر 
انتقـال پیـدا می کنند و بدین ترتیب پشـتوانه سـازی 

بهتـر و بیشـتری انجام می شـود.

ــان از  ــتان کرم ــرورش اس ــوزش و پ ــرکل آم مدی
ــک  ــی رباتی ــابقات جهان ــوم مس ــام س ــب مق کس
ــر  ــی خب ــی توســط دانش آمــوزان کرمان کــره جنوب

داد.
احمــد اســکندری نســب بــا اعــالم خبــر درخشــش 

جهانــی  مســابقات  در  کرمانــی  دانش آمــوزان 
ــابقات  ــرد: مس ــار ک ــی، اظه ــره جنوب ــم در ک رباتی
جهانــی رباتیــک فیــرا در ســال جاری برای بیســت 
ــه همــت فدراســیون  ــی ب و چهارمیــن ســال متوال
جهانــی رباتیــک فیــرا بــا 18 کشــور جهــان از جملــه 

ایــران و یــک هــزار و 800 شــرکت کننــده در شــهر 
چانگــوان کشــور کــره جنوبــی برگــزار شــد و کشــور 
ایــران در بخــش دانش آمــوزی بــا 2۷ تیــم در 

ــد. ــه رقابــت پرداختن ایــن دوره از مســابقات ب
ــا وی ادامــه داد:  ــه گــزارش گــروه خبرگــذاری آن ب
ــاز  ــه س ــد زمین ــی می توان ــن الملل ــای بی رقابت ه
ــن تیم هــا و حضــور تیم هــای  ــات بی ــادل اطالع تب

موفــق در کنــار یکدیگــر باشــد.
ــا  ــان ب ــتان کرم ــرورش اس ــوزش و پ ــرکل آم مدی
ــع  ــیاری از صنای ــا بس ــم روز دنی ــه عل ــان این ک بی
ــعه  ــر توس ــالوه ب ــرد و ع ــر می گی ــف را در ب مختل
اقتصــاد دانــش بنیــان و ایجــاد خودکفایــی در 
بســیاری از صنایــع بــه نخبــگان ایرانــی بــرای 
ــد  ــا کمــک خواه ــای نوپ ــدازی کســب و کاره راه ان
ــی زاده،  ــاز رضای ــوزان آین ــش آم ــزود: دان ــرد، اف ک
ــان  ــعاع و آیس ــم ش ــه انج ــودی، هانی ــها مقص س
اســالمی از آمــوزش و پــرورش ناحیــه 2 کرمــان و 
از مرکــز پژوهش هــای علمــی و آموزشــی اســتان 
موفــق بــه کســب رتبــه ســوم جهانــی در ایــن دوره 

ــدند. ــابقات ش از مس
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ایجاد پایگاه استعماری 
صهیونیستی در قلب جهان اسالم 

اعتبار میلیاردی راهداری کشور 
برای پل جیرفت-بلوک 

رویکرد کنونی قوه قضاییه سرمایه 
اجتماعی نظام را تقویت می کند

مجیـد خوبـی زاده، گفـت: از نظـر 
بیت المقـدس  اشـغال  مسـلمانان 
اشـغال  هـا،  صهیونیسـت  توسـط 
یـک سـرزمین نیسـت بلکـه ایجاد 
پایـگاه اسـتعماری صهیونیسـتی در قلـب جهـان 
خبرگـزاری  خبرنـگار  گـزارش  اسـت.به  اسـالم 
شبسـتان از کرمـان جنـوب، هـم زمـان بـا سـال 
روز جهانـی مسـجد، در همین راسـتا نشسـتی با 
حضور مدیر  سـتاد هماهنگی کانون های مسـاجد 
جنـوب کرمـان در کانـون فرهنگی هنری مسـجد 
حضـرت رقیـه)س( شـهر جیرفـت، برگزار شـد.» 
مجیـد خوبـی زاده « در ایـن نشسـت، گفـت: بـا 
توجه به آتش کشـیدن مسـجد االقصی از سـوی 
صهیونیسـت هـا، بنابراین امـروز در تقویـم به نام 
روز جهانـی مسـجد نامگذاری شـده اسـت.مدیر 
سـتاد هماهنگـی کانـون هـای مسـاجد جنـوب 
کرمـان، بـا بیـان ایـن مطلـب کـه ایـن مسـجد 

بـه دالیـل متعـددی دارای قداسـت و از اهمیـت 
اهمیـت  چرابـی  بـه  اسـت،  برخـوردار  ای  ویـژه 
ایـن مسـجد پرداخـت و افـزود: مسـجد االقصی 
نخسـتین قبلـه مسـلمین اسـت و بنا بـه فرموده 
امیرالمومنیـن علـی علیـه السـالم، یکـی از چهار 
قصر بهشـتی دنیـا مسـجدالحرام، مسـجدالنبی، 
بیـت المقدس و مسـجد کوفه اسـت.وی، اضافه 
کـرد: مسـجد االقصـی بعـد از مسـجد الحـرام 

دومیـن مسـجد مقـدس اسـت.
خوبـی زاده، اظهـار داشـت: پیامبـر اکـرم )ص( 
تـا 13 سـال پـس از بعثـت در مکـه و نیـز بعـد 
از هجـرت بـه مدینـه رو به مسـجد االقصـی نماز 

می خواندنـد.
مدیر سـتاد هماهنگی کانون های مسـاجد جنوب 
اکـرم)ص(  پیامبـر  معـراج  داد:  ادامـه  کرمـان، 
از مسـجد الحـرام بـه سـمت مسـجد االقصـی و 

سـپس بـه سـوی آسـمان صـورت گرفت.

نماینـده مردم جیرفـت و عنبرآباد 
از  اسـالمی  شـورای  مجلـس  در 
اختصـاص 9میلیارد تومـان اعتبار 
بـرای احـداث پـل بـزرگ محـور 

جیرفـت _بلـوک خبـرداد.
بـه گـزارش خبرنگار گروه اسـتان های باشـگاه 
خبرنـگاران جـوان از کرمـان، یحیـی کمالی پور 
نماینـده مـردم جیرفت وعنبرآبـاد در مجلس با 
اشـاره بـه مشـکل تـردد خودرو هـا و مسـافران 
از محـل آبنمـای باغباغوییـه در محـور ارتباطـی 
از  یکـی  محـور  بلـوک گفت:ایـن  بـه  جیرفـت 
محور هـای پـر تـردد شهرسـتان جیرفـت اسـت 
کـه ایـن شهرسـتان را بـه بخـش اسـماعیلی، 
اسـتان  نهایـت  در  و  فاریـاب  شهرسـتان 

می کنـد. متصـل  هرمـزگان 
صـورت گرفتـه  تالش هـای  تمـام  افزود:بـا  او 
جـاده ای  نقـل  و  حمـل  و  راهـداری  سـازمان 

کشـور 9میلیـارد تومـان اعتبـار بـرای سـاخت 
یـک پـل 100متـری در ابـن محـل اختصـاص 
بـا  داریـم  امیـد  بیـان کـرد:  پـور  داد.کمالـی 
خودرو هـا،  ایمـن  تـردد  زمینـه  پـل  سـاخت 

شـود. فراهـم  مسـافران  و  مـردم 
نماینـده مـردم جیرفـت و عنبرآبـاد در مجلـس 
کل  اداره  اینکـه  بیـان  بـا  اسـالمی  شـورای 
جنـوب  جـاده ای  نقـل  و  حمـل  و  راهـداری 
اسـتان بـا جدیت این پـروژه را دنبـال می کند، 
اظهـار داشـت:امیدواریم تـا پایـان امسـال این 
پـل بـه بهـره بـرداری رسـیده و زیر بـار ترافیک 

برود.
او تاکید کرد:هر سـاله با شـروع فصل زمسـتان 
رودخانـه  باالدسـت  در  بارندگی هـا  شـدت  و 
و  مسـدود  آبنمـا  ایـن  جیرفـت  باغباغوییـه 
سـاعت ها مـردم و مسـافران بـه علـت شـدت 
تـردد کننـد. ایـن محـور  از  سـیالب نمی توانسـتند 

ــت:  ــس گف ــوج در مجل ــده کهن نماین
ــه  ــه ب ــام ک ــی نظ ــرمایه اجتماع س
خاطــر افشــای برخــی مفاســد مالی 
ــار  ــار دچ ــک ب ــت ی ــد وق ــر چن ه
ــی  ــت هللا رییس ــات آی ــا اقدام ــود، ب ــه می ش خدش

می شــود. تقویــت 
ــس  ــوج در مجل ــردم کهن ــده م احمــد حمــزه نماین
شــورای اســالمی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار 
پارلمانــی خبرگــزاری فــارس، بــا تقدیــر از اقدامــات 
آیــت هللا رییســی در قــوه قضائیــه گفــت: عملکــرد 
آقــای رئیســی در قــوه قضائیــه فوق العــاده عالــی 
ــوده اســت. ــا خــارج از حــد تصــور ب اســت و حقیقت

آقــای  ریاســت  دوره  در  الحمدللــه  افــزود:  وی 
رییســی بــر قــوه قضائیــه گام هــای بســیار خوبــی 
ــاد در  ــا فس ــارزه ب ــازی و مب ــفاف س ــت ش در جه
ــا فســاد در  ــارزه ب داخــل سیســتم و همچنیــن مب
بیــرون از مجموعــه دســتگاه قضایــی برداشــته 

ــت. ــده اس ش
نماینــده مــردم کهنــوج در مجلــس اظهــار داشــت: 

ــاد  ــا فس ــارزه ب ــکل در مب ــن ش ــه همی ــر کار ب اگ
ــرمایه  ــد س ــدا کن ــه پی ــه ادام ــوه قضائی ــط ق توس
اجتماعــی نظــام کــه بــه خاطــر مفاســدی کــه هــر 
ــه  ــار خدش ــد دچ ــار رو می ش ــک ب ــت ی ــد وق چن
ــا خواهــد  ــده نزدیــک احی ــود قطعــا در آین شــده ب
شــد و پشــتوانه قــوی و محکمــی بــرای نظــام در 

ــود. ــد ب ــن شــرایط حســاس خواه ای
حمــزه خاطرنشــان کــرد: مــردم هــم کــه می بیننــد 
ــا  ــارزه ب ــرای مب ــدی ب ــزم ج ــام ع ــه نظ مجموع
فســاد را دارد و می خواهــد بــا افــرادی کــه از 
رانت هــای ویــژه اســتفاده و ســرمایه انــدوزی 
ــن  ــوند و ای ــدوار می ش ــد امی ــورد کن ــد برخ کرده ان

امیــد امــروز در جامعــه مشــاهده می شــود.
نماینــده مــردم کهنــوج در مجلــس در پایــان گفــت: 
کســانی بــا کالهبــرداری عــده ای را بدبخــت کــرده  و 
بــرای خــود ثــروت زیــادی را بــه دســت آورده انــد 
ــا  و مــردم وقتــی می بیننــد نظــام قصــد برخــورد ب
ــه جــدی اســت  ــن قضی ــراد را دارد و در ای ــن اف ای

ــوند. ــحال می ش ــدوار و خوش امی

منصــور شــریف، گفــت: منطقــه جنــوب 
کرمــان بــا تولیــد ســاالنه بیــش از  28 
ــا  ــی حن ــاه داروی ــبز گی ــرگ س ــن ب هزارت
رتبــه نخســت کشــور را بــه خــود اختصــاص 
ــت  ــریف «، در گف ــور ش ــت.» منص داده اس
و گــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری شبســتان 
ــوب  ــه جن ــت: منطق ــوب، گف ــان جن از کرم
کرمــان بــا تولیــد ســاالنه بیــش از  28 
ــا  ــی حن ــاه داروی ــبز گی ــرگ س ــن ب هزارت
رتبــه نخســت کشــور را بــه خــود اختصــاص 
ــاد  ــازمان جه ــی س ــت.مدیر باغبان داده اس
ــت:  ــان داش ــان، بی ــوب کرم ــاورزی جن کش
مرحلــه دوم برداشــت گیــاه دارویــی حنــا از 
ــار  ــزار و ۶۷2 هکت ــر کشــت ۴ ه ســطح زی
از مــزارع جنــوب کرمــان از اواخــر تیــر آغــاز 
شــده اســت.وی، افــزود: برداشــت حنــا در 
طــول ســال در طــی ســه مرحله اردیبهشــت، 
تیــر و مهــر انجــام مــی شود.شــریف، عنــوان 
ــی  ــود در ط ــی ش ــی م ــش بین ــت: پی داش
ســه مرحلــه برداشــت مجموعــًا میــزان 28 
ــی  ــاه داروی ــرگ ســبز گی ــن ب هــزار و 32 ت
حنــا برداشــت و بــه کارگاه هــای حناســابی 
ــود. ــال ش ــتان ارس ــارج از اس ــل و خ داخ

ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــی س ــر باغبان مدی
ــت  ــت: برداش ــار داش ــان، اظه ــوب کرم جن
ــا ماشــین آالت  ــا ب ــه صــورت ســنتی و ی ب
ــراز  ــود. وی، اب ــی ش ــام م ــاورزی انج کش

داشــت: حنــای تولیــدی، در ســاخت لــوازم 
ــرار  ــورد اســتفاده ق آرایشــی و بهداشــتی م
افــزود:  ادامــه  در  .شــریف،  می گیــرد 
ــوب  ــار جن ــوب کرمــان به خصــوص رودب جن
و قلعه گنــج یکــی از قطــب هــای برتــر 
تولیــد گیــاه دارویــی حنــا در کل کشــور 
باغبانــی  مدیــر  شــود.  مــی  محســوب 
ــوب کرمــان،  ــاد کشــاورزی جن ســازمان جه
کمبــود  را  حنــاکاران  اصلــی  مشــکالت 
بــذر اصــالح شــده و عــدم کارخانه هــای 
فــرآوری در منطقــه خوانــد و اضافــه کــرد: با 
پیگیری هــای صــورت گرفتــه و بــا همــکاری 
ــال  ــکل در س ــن مش ــی، ای ــش خصوص بخ
آتــی بــا راه انــدازی کارخانــه حناســابی و 
ــی  ــاد مقاومت ــهر اقتص ــا در ش ــرآوری حن ف
ــق  ــه تحق ــود ک ــی ش ــل م ــج ح ــه گن قلع
و  محصــول  افــزوده  ارزش  مهــم،  ایــن 
اشــتغال جوانــان را در پــی دارد. کشــاورزی 
عامــل  مهمتریــن  کرمــان  جنــوب  در 
باغ هــای  و  مــزارع  و  اســت  اقتصــادی 
سرســبز ایــن مناطــق ســاالنه ۴.5 تــن 
تولیــد  را  محصــوالت کشــاورزی  انــواع 
منطقــه  ایــن  کند.شهرســتان های  مــی 
هندوســتان  بــه  اســتان کرمــان کــه  از 
ــی  ــد برخ ــد در تولی ــهرت یافته ان ــران ش ای
از محصــوالت گــوی ســبقت را از دیگــر 
در  حداقــل  و  ربوده انــد  مناطــق کشــور 

ــتان ها  ــن شهرس ــول، ای ــج محص ــد پن تولی
در کشــور ســرامد هســتند یکــی از ایــن 
محصــوالت گیــاه دارویــی، حنــا اســت.

ــا در  ــد حن ــب تولی ــه قط ــان ب ــوب کرم جن
کشــور تبدیــل شــده اســتاین محصــول بــا 
توجــه بــه خشکســالی در منطقــه و منطبــق 
بــودن اقلیــم رودبــار جنــوب بــا تولیــد ایــن 
گیــاه بــه قطــب تولیــد گیــاه دارویــی حنــا 
ــت  ــر کش ــطح زی ــت. س ــده اس ــل ش تبدی
حنــا در ایــن شهرســتان پنــج هــزار هکتــار 
اســت و برداشــت آن طــی ســه مرحلــه در 
تیــر، شــهریور و آبــان بــا متوســط عملکــرد 
۷ تــن در هــر هکتــار بــه صــورت بــرگ 
برداشــت  می شــود، کار  انجــام  خشــک 
و  آغــاز  خردادمــاه  اواخــر  از  محصــول 
تــا 15تیرمــاه ادامــه دارد.امــا در مقابــل 
ســکوت مســئوالن کشــاورزی و بخــش 
ــان  ــتان کرم ــی اس ــاق بازرگان ــارت و ات تج

ایــن دالالن هســتند کــه بیشــترین ســود را 
از مــزارع حنــای رودبــار جنــوب مــی برنــد. 
عــدم وجــود صنایــع تبدیلــی و بــاال دســتی 
ــدی ســبب شــده اســت  و حتــی بســته بن
کــه حنــای جنــوب کرمــان بــه صــورت فلــه 
ــه اســتان  ــداری و ب ای توســط دالالن خری
ــادر  ــور ص ــارج از کش ــا خ ــر و ی ــای دیگ ه
قیمــت  برابــر  بــا چندیــن  نهایــت  در  و 
فروختــه شــود.حنای رودبــار جنــوب در 
بســیاری از کارخانــه هــای مطــرح ســاخت 
ــوازم آرایشــی مشــتری دارد و دالالن هــر  ل
ــه  ــروم منطق ــاورزان مح ــود کش ــال س س
ــد و  ــی کنن ــرازیر م ــود س ــب خ ــه جی را ب
کشــاورزان محــروم قســمت بســیار اندکــی 
ــه  ــد ک ــی کنن ــود م ــب خ ــود را نصی از س
ــا،  ــپ ه ــور پم ــوخت موت ــرف س ــب ص اغل
ــد  ــای تولی ــایر نهاده ه ــت و س ــذر، برداش ب

می شــود.

پرونـده سـکه ثامـن یکـی از جنجالـی تریـن 
پرونـده هـای قـوه قضاییـه در سـالجاری بـود 
کـه هنـوز ابهاماتـی در ایـن پرونـده در خصوص 
یوروهـای گمشـده وجـود دارد. یکـی از پرونـده 
هـای خـاص قـوه قضاییـه در یـک سـال اخیر 
پرونـده سـکه ثامـن اسـت کـه اگـر چـه اکنون 
در انتظـار طـی کـردن مراحـل پایـان رسـیدگی 
اسـت امـا هنـوز سرنوشـت 800 هـزار یـورو در 
ایـن پرونـده مشـخص نیسـت. شـهریور مـاه 
سـال گذشـته بـود کـه سـکه ثامـن بـه عنـوان 
دروازه تجـارت الکترونیـک و خریـد و فـروش 
آنالیـن سـکه و طـال با صـدور اطالعیه ای رسـما 
اعالم ورشکسـتگی کـرد. اما این پایـان کار برای 
صاحبان این سـایت نبود و چند روز بعد پلیس 
فضـای تولید و تبـادل اطالعات ناجـا در نامه ای 
بـه رئیس کل بانک مرکزی، خواسـتار مسـدود 
کـردن تمامـی حسـابهای مدیـران سـکه ثامن 

حسـب دسـتور مقـام قضایی شـد.
اول  ردیـف  فـرار متهـم  امـا خبـر  بعـد  کمـی 
پرونـده سـکه ثامـن بیـن هـزاران شـاکی ایـن 

پرونـده پخـش شـد و در نهایت هفتـم مهر ماه 
9۷ بـود کـه پـس از روزهـا گمانـه زنـی و اخبـار 
تأیید نشـده دربارٔه وضعیت مدیر سـایت سـکه 
ثامن، دادسـتان وقـت تهران خروج ایـن فرد از 
کشـور را تأیید و اعالم کرد: با اینکه مدیر سـایت 
سـکه ثامـن از ایران خارج شـده و در دسـترس 
نیسـت، اما تمام حسـاب ها و اموالش از جمله 
امـالک و تعـدادی اتومبیـل گرانقیمـت توقیـف 

شده اسـت.
در همین حوالی اما تعدادی از شـکات از فراری 
دادن فرهـاد زاهـدی فـرد متهـم ردیـف اول این 
پرونـده خبردادنـد، خبـری که کمی بعـد البته از 

سـوی مقامات قضایی رد شـد.
در نهایـت چهاردهـم مهـر مـاه بـود کـه نیـروی 
فرهـاد  اعـالم کـرد:  ای  اطالعیـه  در  انتظامـی 
تجـارت  شـرکت  مدیرعامـل  فـر  زاهـدی 
الکترونیکـی ثامن معروف به »سـکه ثامن« که 
از هزاران نفر از طریق سـایت سـکه ثامن، صدها 
میلیـارد تومـان در چند اسـتان کالهبـرداری و از 
کشـور متـواری گردیـده بـود بـا اقدامـات فنـی، 
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غـالم رضـا تنـاور، گفـت: پـل فلـزی در محـور جیرفـت بـه 
اسـفندقه  کـه بـه جهـت انجـام تعمیـرات و ایمـن سـازی 
مسـدود شـده بـود بازگشـایی شـد.رییس اداره نگهـداری 
ابنیـه فنـی اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای 
جنـوب کرمـان، افـزود: بـا توجـه بـه انجـام تعمیـرات فنـی 
بـر روی پـل فلـزی در محـور جیرفـت بـه اسـفندقه ایـن 
پـل از ) 2۷ خـرداد ( مسـدود شـد کـه بـا پایـان انجـام 
تعمیـرات ایـن پـل هـم اکنـون ایـن پـل  توسـط عوامـل 
ترافیکـی قـرار گرفـت. بـار  زیـر  و  بـاز  راهـداری جیرفـت 

 ۶0 دهـه  در  اسـفندقه  فلـزی  پـل  داشـت:  بیـان  وی، 
بـه  و  متـری   35 دهانـه   2 دارای  کـه  شـده  احـداث 
بـه  جیرفـت  محـور   25 کیلومتـر  در  متـر،   ۷0 طـول 
اسـت. گرفتـه  قـرار  هلیـل  رودخانـه  بـروی  اسـفندقه 

ایمنـی  تیرهـا،  و  عرشـه  اصـالح  داشـت:  اظهـار  تنـاور، 
از  بریـد،  رادیـه  و  بندکشـی  پـل،  خروجـی  و  ورودی 
 3 بـر  بالـغ  اعتبـار  بـا  کـه  اسـت  عملیاتی هـای  جملـه 
شـد. انجـام  اسـفندقه  فلـزی  پـل  بـرای  ریـال  میلیـارد 

رئیـس اداره نگهـداری ابنیـه فنـی اداره کل و حمـل و نقـل 
جـاده ای جنـوب کرمـان، بـا بیـان ایـن مطلـب  کـه  قبـل 
خودروهـای  حمـل  مجـاز  میـزان  پـل  فنـی  تعمیـرات  از 
سـنگین بـا بـار 35 تـن بـود، عنـوان داشـت: بـا تعمیـرات 
صـورت گرفتـه هـم اکنـون وسـایل نقلیه سـنگین با بـار ۴0 
تـن و حداقـل سـرعت مـی تواننـد از ایـن پـل عبـور کننـد.

وی،  بیـان داشـت: بـا توجـه بـه وجـود چندیـن معـدن در 
بخـش اسـفندقه و عبـور کامیون هـای حامل مـواد معدنی 
و  معدنـی  هـای  شـرکت  اسـت  ضـروری  فلـزی  پـل  از 
راننـدگان بـا توجـه بـه ظرفیـت مشـخص شـده از نظـر تناژ 
نسـبت بـه حمـل مـواد معدنـی از ایـن پـل اقـدام کننـد.

و  طبیعـی  منابـع  پـروژه   35 گفـت:  احمـدی،  حمـزه 
آبخیـزداری در حـوزه جنـوب کرمـان در هفتـه دولـت بـه 
بهـره برداری می رسـد. » حمزه احمـدی«،ا تبریک هفته 
دولـت و گرامیداشـت یـاد و خاطـره شـهیدان رجایـی و 
باهنـر، گفـت: دولت ها از ابتـدای انقالب اسـالمی تاکنون 
طـی ادوار مختلـف در بخش هـای اقتصـادی، اجتماعـی، 
فرهنگی، آموزشـی، بهداشـتی و غیره خدمـات فراوانی به 
مـردم ارائـه داده کـه پیشـرفت و توسـعه نظـام جمهوری 
اسـالمی را در برداشـته است.سرپرسـت اداره کل منابـع 
طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمـان، بیـان داشـت: هم 
زمـان بـا هفته دولـت 35 پروژه منابع طبیعـی با اعتباری 
بـر 1۶5 میلیـارد ریـال در منطقـه جنـوب کرمـان  بالـغ 
بـه بهـره بـرداری میرسـد کـه بیـش از 5 هـزار و یکصـد 
خانـوار از مزایـای ایـن پـروژه هـا بهـره منـد مـی شـوند.

دولـت  هفتـه  در  هایـی کـه  پـروژه  عمـده  افـزود:  وی، 
مـورد بهـره بـرداری قـرار مـی گیرنـد در راسـتای تدبیـر و 
عنایـت ویـژه مقـام معظـم رهبـری بـه مجموعـه منابـع 
طبیعـی کشـور و تحـت عنـوان پـروژه هـای آبخیـزداری 
و آبخوانـداری از محـل اعتبـارات صنـدوق توسـعه ملـی 
شـامل  پروژه هـا  ایـن  داشـت:  ابـراز  اسـت.احمدی، 
سـنگی  بندهـای  نظیـر  آبخیـزداری  مکانیکـی  عملیـات 
مالتـی، خاکـی و نیـز پـروژه هـای بیومکانیکـی شـامل 
احـداث هاللـی آبگیـر تـوأم بـا بـذرکاری و نهـال کاری بـا 
آبیـاری و مراقبـت بـوده کـه بـا هـدف کنتـرل سـیالب 
زیـر  آب   هـای  سـفره  تغذیـه  موجـب  مخـرب،  هـای 
زمینـی، آبدهـی چـاه هـا، قنـوات و احیـاء عرصـه هـای 
می شـود. مراتـع  و  هـا  جنـگل  نظیـر  طبیعـی  منابـع 

سرپرسـت اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب 
کرمـان، در ادامـه اظهـار داشـت: عـالوه بـر مـوارد گفتـه 
شـده، پـروژه هـای گیاه پزشـکی بـه منظور کنتـرل آفات 
و بیمـاری هـای جنگلـی، تغییـر الگـوی مصرف سـوخت 
و همچنیـن کمربنـد حفاظتـی بـا هدف تشـخیص اراضی 
ملـی از مسـتثنیات قانونـی مردم نیز در راسـتای حفاظت 
هفتـه  در  طبیعـی،  منابـع  هـای  عرصـه  از  حمایـت  و 
بـرداری مـی رسـد.وی، ضمـن اشـاره  بهـره  بـه  دولـت 
بـه لـزوم اجـرای پـروژه هـای مبـارزه بـا بیابـان زایـی، 
عنـوان داشـت: پـروژه مالـچ پاشـی تـوأم بـا نهـال کاری 
نیـز بـا اعتبـاری بالـغ بـر 31 میلیـارد ریـال و بـه وسـعت 
۴00 هکتـار در هفتـه دولـت بـه بهـره بـرداری مـی رسـد.

احمـدی، در پایـان خواسـتار همـکاری و تعامـل بیش از 
پیـش مـردم و مسـئولین هفـت شهرسـتان جنوبـی بـا 
مجموعـه منابع طبیعی و آبخیزداری شـد و بیان داشـت: 
امیدواریـم بـا اجرای ایـن پروژه ها بتوانیـم، گام بلندی در 
راسـتای ارتقاء سـطح منابع طبیعی و آبخیـزداری منطقه 
برداریـم تـا بـه اهـداف سـازمانی مـورد نظر دسـت یابیم.

سـازمان هواشناسـی در اطالعیـه ای از وقـوع بارش هـای 
رگبـاری همـراه بـا وزش بـاد شـدید موقـت در اسـتان 
هرمـزگان و جنـوب اسـتان های کرمان و فـارس خبر داد.

بـه گـزارش ایلنـا، سـازمان هواشناسـی در اطالعیـه ای از 
وقـوع بارش هـای رگبـاری همـراه بـا وزش بـاد شـدید 

موقـت در روز جمعـه 1/0۶/98 خبـر داد.
بر اسـاس ایـن اطالعیه این سـامانه بارشـی باعـث رگبار 
و رعـد و بـرق و وزش بـاد شـدید موقـت در برخی مناطق 
هرمـزگان و برخـی مناطـق جنـوب اسـتان هـای کرمان و 
فـارس خواهـد بود. ایـن سـامانه باعث ایجـاد آبگرفتگی 
مناطـق  در  برخـورد صاعقـه  و  روانـاب  جـاری شـدن  و 

مرتفـع خواهد شـد.
هموطنـان از تـردد و اسـکان در کنار مسـیلها و رودخانه 
هـا و همچنیـن تـردد در مناطـق مرتفـع ایـن نواحـی 

کنند. خـودداری 

پل فلزی اسفندقه 
بازگشایی شد

بهره برداری از ۳۵ 
پروژه منابع طبیعی 

در هفته دولت

هشدار جاری شدن 
روان آب ها در جنوب

ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــی از معضالت ـــی یک ـــود حیوان ـــتفاده از ک اس
طـــی چندســـال گذشـــته بـــه واســـطه اســـتفاده برخـــی 
ـــوی بســـیار  ـــن شـــهر را از ب کشـــاورزان در جیرفـــت، مـــردم ای
ــت.  ــرده اسـ ــت کـ ــه و ناراحـ ــابی کالفـ ــن آن حسـ متعفـ
ــدیدی را  ــای شـ ــرغ  و...نارضایتی هـ ــود مـ ــتفاده از کـ اسـ
در بیـــن مـــردم جیرفـــت ایجـــاد کـــرده اســـت چـــرا کـــه 
ـــوع،  ـــوی نامطب ـــر ب ـــالوه ب ـــا ع ـــوع کوده ـــن ن ـــتفاده از ای اس
باعـــث هجـــوم مگس هـــا نیـــز می شـــود و ایـــن موضـــوع 
ــت.فروش  ــرده اسـ ــدان کـ ــهروندان را دو چنـ ــی شـ کالفگـ
ـــور و  ـــی و عب ـــردم زندگ ـــه م ـــی ک ـــا در محل های ـــن کوده ای
مـــرود می کننـــد باعـــث شـــده تـــا آنهـــا را عصبـــی کنـــد.

و  تریلرهـــا  توســـط  کودهـــا  نـــوع  ایـــن  فـــروش 
وانت هـــا شـــرایط مســـاعدی بـــرای تکثیـــر و تـــداوم 
عوامـــل  ایـــن  و  مهیـــا می کنـــد  بیمـــاری زا  عوامـــل 
ــل  ــاط منتقـ ــایر نقـ ــه سـ ــدگان بـ ــاد، آب و پرنـ ــط بـ توسـ
شـــده و موجـــب بـــروز و شـــیوع بیمـــاری می شـــود.

پشـــه های مـــوزی کـــه بـــه واســـطه ایـــن کودهـــا 
موجـــب  تواننـــد  مـــی  می آینـــد،  وجـــود  بـــه 
بشـــوند. نیـــز  ســـالک  جملـــه  از  بیماری هایـــی 

بـــه نظـــر مـــی رســـد عـــالوه بـــر ترغیـــب کشـــاورزان بـــه 
ـــای  ـــف کامیون ه ـــده، توقی ـــه ش ـــای توصی ـــتفاده از کوده اس
ـــدون مجـــوز  ـــه ای مرطـــوب و ب ـــده کـــود مرغـــی فل حمـــل کنن
ـــه  ـــه منطق ـــی ب ـــای مواصالت ـــهر و راه ه ـــادی ورودی ش در مب
و کنتـــرل و نظـــارت مســـتمر نهادهـــای مربوطـــه و الـــزام 
ـــه  ـــل و تخلی ـــل و نق ـــرای حم ـــتی ب ـــای بهداش ـــذ مجوزه اخ

کـــود مرغـــی در زمین هـــای کشـــاورزی، محـــدود کـــردن 
تســـهیالتی کـــه در اختیـــار کشـــاورزان قـــرار مـــی گیـــرد و ارجـــاع 
متخلفـــان بهداشـــتی بـــه مراجـــع ذی صـــالح، مهم تریـــن 
ـــتند. ـــی هس ـــای مرغ ـــأله کوده ـــا مس ـــه ب ـــای مقابل راهکاره

ــتفاده کنندگان  ــه اسـ ــم کـ ــه می دانیـ ــال همـ ــر حـ ــه هـ بـ
ــراد  ــا افـ ــازمان یـ ــاد، سـ ــچ نهـ ــی از هیـ ــای مرغـ از کودهـ
ذی نفـــوذی بـــرای ایـــن کار اســـتفاده نمی کننـــد، بنابرایـــن 
ـــای  ـــت در کار نهاده ـــت و جدی ـــه آن هم ـــرد ک ـــول ک ـــد قب بای
ــون  ــا کنـ ــکل تـ ــن مشـ ــری از ایـ ــرای جلوگیـ ــه بـ مربوطـ
ـــوان  ـــه نمی ت ـــد ک ـــادآور ش ـــد ی ـــت .بای ـــته اس ـــود نداش وج

ـــدون  ـــن معضـــل ب ـــرای ای موفقیـــت دائمـــی و صـــد درصـــد ب
ـــداری،  ـــور، فرمان ـــس راه ـــاورزی و پلی ـــاد کش ـــکاری جه هم
ـــطح  ـــا در س ـــن نهاده ـــذا ای ـــود و ل ـــور ب ـــت و... متص بهداش
شهرســـتان نقـــش کلیـــدی ایـــن ماجـــرا را عهـــده دار هســـتند.

ــه در  ــدی کـ ــوی بـ ــه از بـ ــا گالیـ ــهروندان بـ ــی از شـ یکـ
هـــوا منتشـــر شـــده اســـت مـــی گویـــد: کشـــاورزان 
بـــرای تقویـــت و ســـوددهی بیشـــتر مـــزارع، از کـــود 
حیوانـــی اســـتفاده می کننـــد و ایـــن باعـــث شـــده 
حـــاوی کـــود  وانت هـــای  و  تریلرهـــا  هرســـاله  تـــا 
ــر  ــن امـ ــه همیـ ــد کـ ــهر بیاینـ ــل شـ ــه داخـ ــی بـ حیوانـ
باعـــث انتشـــار بـــوی بـــد در فضـــا شـــده اســـت.

ـــتفاده  ـــای اس ـــه ج ـــود ب ـــا نمی ش ـــزود: آی ـــی اف محمدرضای
ـــم  ـــر بهداشـــتی ه ـــد، غی ـــوی ب ـــر ب ـــالوه ب ـــه ع ـــود ک ـــن ک از ای
ـــت  ـــرای تقوی ـــه ب ـــرو ک ـــیمیایی و میک ـــای ش ـــت از کوده اس
ـــال  ـــا اق ـــتفاده کرد؟ی ـــت، اس ـــاورزی اس ـــبز و کش ـــای س فض
ـــد؟ ـــس کنن ـــن جن ـــروش ای ـــه ف ـــدام ب ـــهر اق ـــارج از ش در خ

شرایط قابل تحمل نیست
یکـــی دیگـــر از شـــهروندان نیـــز می گویـــد: از شـــدت 
حیوانـــی  بـــه کـــود  مربـــوط  نامطبـــوع کـــه  بـــوی 
کشـــاورزی  خـــاک  تقویـــت  بـــرای  آن  از  و  اســـت 
ــد. ــی کنـ ــد مـ ــان را بـ ــال انسـ ــود حـ ــتفاده مـــی شـ اسـ

حســـین غالمـــی افـــزود: مـــا بـــرای اســـتفاده از هـــوای 
ـــای  ـــط ه ـــه محی ـــهر ب ـــوای ش ـــی ه ـــرار از آلودگ ـــاک و ف پ
ـــوی  ـــن مناطـــق از ب ـــم کـــه متاســـفانه هـــوای ای ـــاز مـــی روی ب
بـــد پـــر شـــده اســـت و کســـی رســـیدگی نمـــی کند.چـــرا 
ـــن  ـــه چندی ـــتی ک ـــر بهداش ـــود غی ـــتفاده از ک ـــای اس ـــه ج ب
ـــای  ـــر کوده ـــراه دارد از دیگ ـــه هم ـــیت را ب ـــاری و حساس بیم
ـــوی  ـــم ب ـــه ه ـــد ک ـــی کنن ـــتفاده نم ـــده اس ـــد ش ـــی و تایی آل
ـــر اســـت. ـــان مناســـب ت ـــرای درخت ـــم ب ـــدارد و ه ـــوع ن نامطب

مـــی  حرکـــت  شـــهر  حوالـــی  در  کـــه  حالـــی  در 
می دهـــد. آزارم  کودهـــا  نامطبـــوع  بـــوی  کنـــم 

ـــوع  ـــوی نامطب ـــن ب ـــه ای ـــاری نیســـت ک ـــن ب ـــن اولی ـــه ای البت
ــه  ــی کـ ــای حیوانـ ــن کودهـ ــم؛ ایـ ــی کنـ ــمام مـ را استشـ
ــت  ــالی اسـ ــد سـ ــتند چنـ ــرغ هسـ ــود مـ ــم کـ ــرًا هـ اکثـ
ــفانه  ــوند و متاسـ ــروش می شـ ــد و فـ ــهر خریـ ــه در شـ کـ
می شـــود. شـــهروندان  عایـــد  آن  بـــد  بـــوی  فقـــط 

یکی مضرات کود دامی انواع بیماری های 
مشترک

یـــک کارشـــناس کشـــاورزی می گویـــد: کـــود دامـــی 
ـــت آن اســـت  ـــن مزی ـــه مهمتری ـــودن ک ـــک ب ـــم ارگانی علی رغ
می توانـــد بیماری هـــای خطرناکـــی را کـــه بیـــن انســـان و 
ـــه  ـــد. ســـعیدی ب ـــل کن ـــه انســـان منتق دام شـــایع هســـتند ب

برخـــی بیماری هـــای قابـــل انتقـــال از دام بـــه انســـان از طـــرق 
ـــزود:» ـــرد و اف ـــاره ک ـــز اش ـــود نی ـــاره می ش ـــی اش ـــود دام ک

ـــرب  ـــاربن(،  جـــــــ ـــیاه زخم )ش ـــزاز،  س ـــه، کـــــ مشمش
اســـب، کچــــــــلی ،کوکســـیدیوئیدومیکوز، تـــورم دهـــان 
طاولـــی ،آنســـفالیت ویروســـی اســـب آبـــــــــــله هــــــــاری

ـــی  ـــای مشـــترک انســـان و اســـب میکروب ـــر بیماری ه از دیگ
ــلوز،  ــه بروسـ ــوان بـ ــوند می تـ ــده می شـ ــر دیـ ــه کمتـ کـ
ــالمونلوز  ــه، سـ ــبه مشمشـ ــا شـ ــل، ملیوئیدوزیـــس یـ سـ
اســـب، لپتوســـپیروز، لیســـتریوز، کورینـــه باکتریـــوم 
پزودوتوبرکولوزیـــس و کورینـــه باکتریـــوم اکویـــی نـــام بـــرد.«

رییس مرکز بهداشت جیرفت: بهره برداری از تیرپارک جیرفت باید هر چه زودتر انجام شود

بوی کود حیوانی جیرفتی ها را کالفه کرد

 در سـال های اخیـر در اغلب کشـورها بـه علت حجم باالی تولیـد کود حیوانی به خصوص مرغ مشـکالت 
و مسـائل زیسـت محیطی آن در مـورد مصارف مختلف کود مرغ مورد بررسـی و تحقیقـات فراوانی انجام 
شـده اسـت.نتایج حاصلـه ثابت کرده اسـت کـه نه تنها کـود مرغی ماده بـی ارزش و مزاحمی نیسـت بلکه 
چنانچـه بـه خوبـی از آن اسـتفاده شـود ماده با ارزشـی با مصارف  مختلف اسـت متاسـفانه سال هاسـت 
کـه کامیون هـا و وانت هـای حاوی کـود حیوانـی در نزدیکی منازل و فروشـگاه ها و رسـتوران های جیرفت 

اقـدام بـه فـروش کود حیوانـی می کنند که بـوی تعفن ایـن کود باعث آزار مردم شـده اسـت.

رییـس مرکـز بهداشـت جیرفـت بیـان داشـت: 
سـاماندهی ماشـين های حامـل كـود طی سـال 
گذشـته و جاری بارها در جلسات شورای بهداشتی 
كه به پيشـنهاد مركز بهداشـت تشـكيل شدمطرح 
شـد كه ضـرورت اين مهـم در دسـتور كار فرماندار 
قـرار گرفـت و در نهايـت مكانی  جهت سـاماندهی 

گروه هـدف انتخاب شـد.
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شنبه  2 شهریور 1398  کاغذ جنوب
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را رویکرد کنونی قوه قضاییه سرمایه 
اجتماعی نظام را تقویت می کند

برگزاری اولین جشنواره ملی 
خرمای کلوته در جنوب کرمان

 کاهش 16درصدی میزان فوتی
در جاده های جنوب استان

ــاد  ــا فس ــارزه ب ــکل در مب ــن ش ــه همی ــر کار ب اگ
ــرمایه  ــد س ــدا کن ــه پی ــه ادام ــوه قضائی ــط ق توس
اجتماعــی نظــام کــه بــه خاطــر مفاســدی کــه هــر 
ــه  ــار خدش ــد دچ ــار رو می ش ــک ب ــت ی ــد وق چن
ــا خواهــد  ــده نزدیــک احی ــود قطعــا در آین شــده ب
شــد و پشــتوانه قــوی و محکمــی بــرای نظــام در 

ــود. ــد ب ــن شــرایط حســاس خواه ای
حمــزه خاطرنشــان کــرد: مــردم هــم کــه می بیننــد 
ــا  ــارزه ب ــرای مب ــدی ب ــزم ج ــام ع ــه نظ مجموع
فســاد را دارد و می خواهــد بــا افــرادی کــه از 
رانت هــای ویــژه اســتفاده و ســرمایه انــدوزی 
ــن  ــوند و ای ــدوار می ش ــد امی ــورد کن ــد برخ کرده ان

امیــد امــروز در جامعــه مشــاهده می شــود.
نماینــده مــردم کهنــوج در مجلــس در پایــان گفــت: 
کســانی بــا کالهبــرداری عــده ای را بدبخــت کــرده  و 
بــرای خــود ثــروت زیــادی را بــه دســت آورده انــد 
ــا  و مــردم وقتــی می بیننــد نظــام قصــد برخــورد ب
ــه جــدی اســت  ــن قضی ــراد را دارد و در ای ــن اف ای

ــوند. ــحال می ش ــدوار و خوش امی

اولیـن جشـنواره  برخـوری گفـت: 
ملـی خرمـای کلوتـه، ) 21 آبـان( 
معرفـی  هـدف  بـا  جـاری  سـال 
پتانسـیل و خصوصیـات منحصـر 
بـه فـرد خرمـای جنـوب کرمـان در شهرسـتان 
کهنـوج برگـزار مـی شـود.» سـعید برخـوری «، 
در گفـت و گـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری شبسـتان 
از کرمـان جنـوب، گفـت: اولیـن جشـنواره ملـی 
خرمـای کلوتـه، )21 آبـان( سـال جـاری با هدف 
معرفـی پتانسـیل و خصوصیـات منحصـر به فرد 
شهرسـتان کهنـوج  در  جنـوب کرمـان  خرمـای 
برگزار می شـود.رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی 
جنـوب  منطقـه  داشـت:  بیـان  جنـوب کرمـان، 
کرمـان بـا سـطح زیـر کشـت بیـش از 30 هـزار 
هکتـار خرمـا و بـا تولیـد سـالیانه 208 هـزار تـن 
خرمـا رتبـه دوم سـطح و تولیـد کشـور را به خود 
اختصـاص داده اسـت.وی، افـزود: ایـن ظرفیت 

تولیـد خرمـا در منطقه نیـاز به معرفی بیشـتر در 
بازارهـای داخلی و خارجـی دارد بنابراین برگزاری 
جشـنواره بهتریـن راه کار بـرای معرفـی خرمـای 

جنـوب کرمـان اسـت.
برخـوری، ابـراز داشـت: از آنجایـی کـه خرمـای 
بیـن  در  مرغـوب  کیفیـت  دلیـل  بـه  کلوتـه 
کشـورهای همسـایه خصوصًا کشـورهای آسیای 
میانـه و اروپـا بازار پسـندی بهتـری دارد مصمم 
شـدیم تـا بـا برگـزاری جشـنواره خرمـا بـا نـام 
جنـوب  منطقـه  مختـص  کـه  کلوتـه  خرمـای 
کرمـان اسـت را بـه بازارهـای داخلـی و خارجی 
معرفـی کنیم.گفتنـی اسـت؛ سـطح زیرکشـت 
خرمـای کلوتـه در جنـوب کرمان 10 هـزار و ۷۷5 
هکتـار اسـت کـه بـه دلیل متقـارن شـدن فصل 
برداشـت ایـن محصـول بـا ایـام محـرم ، زمـان 
برگـزاری ایـن جشـنواره آبـان مـاه سـال جاری 

تعییـن شـده اسـت.

بـه گفتـه مدیـرکل راهـداری و حمـل و 
نقـل جـاده ای اسـتان کرمـان، تعـداد 
شـمال  ای  جـاده  حـوادث  در  فوتـی 
و جنـوب ایـن اسـتان طـی سـه مـاه 
نخسـت امسـال 2۷ درصـد کاهـش یافتـه در حالـی 
کـه میـزان تـردد در کرمان نسـبت به متوسـط کشـوری 
بیشـتر بـوده اسـت. بـه گـزارش ایرنـا، سـیدعلی حـاج 
سـیدعلیخانی در کمیسـیون ایمنـی راه های اسـتان در 
محـل اسـتانداری کرمـان افـزود: در مجمـوع شـمال و 
جنـوب ایـن اسـتان در سـه مـاه ابتـدای امسـال بـا ۴0 
میلیـون تـردد، 10 درصـد افزایـش تـردد را نسـبت بـه 
مدت مشـابه سـال گذشته داشـته در حالی که متوسط 
کشـوری ایـن امـار ۴.3درصـد بـوده اسـت.وی اظهـار 
داشـت: شمال اسـتان کرمان در سـه ماه ابتدای امسال 
۷۴ فقـره فوتـی و 82۶ فقـره جرحـی، در مقایسـه بـا 
سـال 9۷ بـه میـزان 108 فقره فوتـی و 593 نفر جرحی 
داشـتیم، در مجمـوع 31 درصـد در میـزان فوتی کاهش 
داشـته اسـت.مدیرکل راهداری و حمل و نقـل جاده ای 
اسـتان کرمـان گفت: میزان فوتـی حوادث جـاده ای در 

جنـوب اسـتان کرمان نیز در سـه ماه ابتدای امسـال 1۶ 
درصد کاهش داشـته اسـت.وی ادامـه داد: قاچاق اتباع 
بیگانـه و سـوخت در حادثه هـای جاده ای اسـتان کرمان 
10 کشـته و 9 مجـروح بر جای گذاشـته کـه هفت درصد 
آمـار تلفـات جـاده ای این اسـتان را در سـه مـاه ابتدای 
امسـال افزایـش داده اسـت.حاج سـیدعلیخانی افزود: 
پـژو ۴05 بـا 2۷ درصـد، پرایـد 1۶ درصد، موتورسـیکلت 
بـا 15 بیشـترین آمـار حـوادث جـاده ای اسـتان کرمان 
را در سـه مـاه ابتـدای امسـال به خـود اختصـاص داده 
انـد.وی بیـان کـرد: 51 درصد فقـدان توجه به جلـو و 21 
درصـد تخطـی از سـرعت مطمئنـه از علـت هـای وقوع 
حـوادث فوتـی و جرحی جاده ای اسـتان کرمان در سـه 
ماه ابتدای امسـال بوده اسـت.مدیرکل راهداری و حمل 
و نقـل جـاده ای اسـتان کرمـان گفـت: 55 درصد عامل 
واژگونـی و 35 درصـد برخـورد 2 یـا چنـد وسـیله علـت 
هـای اصلـی حوادث جاده ای فوتی در سـه مـاه ابتدای 
امسـال بوده اسـت.وی ادامـه داد: پرتصادف ترین نقاط 
اسـتان کرمان نیز در سـه ماه ابتدای امسـال بزرگراه ها 

و محورهـای اصلـی بوده اسـت.

پرونـده پخـش شـد و در نهایت هفتـم مهر ماه 
9۷ بـود کـه پـس از روزهـا گمانـه زنـی و اخبـار 
تأیید نشـده دربارٔه وضعیت مدیر سـایت سـکه 
ثامن، دادسـتان وقـت تهران خروج ایـن فرد از 
کشـور را تأیید و اعالم کرد: با اینکه مدیر سـایت 
سـکه ثامـن از ایران خارج شـده و در دسـترس 
نیسـت، اما تمام حسـاب ها و اموالش از جمله 
امـالک و تعـدادی اتومبیـل گرانقیمـت توقیـف 

شده اسـت.
در همین حوالی اما تعدادی از شـکات از فراری 
دادن فرهـاد زاهـدی فـرد متهـم ردیـف اول این 
پرونـده خبردادنـد، خبـری که کمی بعـد البته از 

سـوی مقامات قضایی رد شـد.
در نهایـت چهاردهـم مهـر مـاه بـود کـه نیـروی 
فرهـاد  اعـالم کـرد:  ای  اطالعیـه  در  انتظامـی 
تجـارت  شـرکت  مدیرعامـل  فـر  زاهـدی 
الکترونیکـی ثامن معروف به »سـکه ثامن« که 
از هزاران نفر از طریق سـایت سـکه ثامن، صدها 
میلیـارد تومـان در چند اسـتان کالهبـرداری و از 
کشـور متـواری گردیـده بـود بـا اقدامـات فنـی، 

عملیاتـی و اطالعاتـی پلیـس فتـا در یکـی از 
کشـورها شناسـایی و بـا همـکاری پلیـس بین 
الملـل ناجـا و قوه قضائیـه بازداشـت و از طریق 
فـرودگاه بین المللی امام خمینی)ره( به کشـور 

بازگردانـده شـد.
یـک روز بعـد همسـر متهـم هـم شناسـایی و 
بازداشـت و از طریق فرودگاه به کشـور بازگردانده 

. شد
متهم چندین پرونده دارد

سـکه ثامـن اولیـن پرونده تشـکیل شـده برای 
متهم زاهدی فر نبود چرا که او پیشـتر کسـب و 
کارهـای مشـابه را بـا همین شـیوه مدتی انجام 
داده و سـپس اعـالم ورشکسـتگی مـی کـرده 
اسـت. بـه همین دلیـل و با توجه به سـابقه دار 
بـودن متهـم او در ابتـدای تحقیقـات همـکاری 

هـای الزم را نداشـت.
عـدم همـکاری متهـم با بازپـرس ادامه داشـت 
امـا هـر شـاکیان پرونـده بـه دادسـرا احضـار و 
توضیحاتـی را در مـورد شـکایت خـود مطـرح 
کردنـد.در نهایـت بـا پیگیـری های چنـد جانبه 
در یـک فراینـد اسـتثنایی، مـاه گذشـته طلـب 
مالباختـگان پیـش از برگـزاری دادگاه پرداخـت 
قـوه  سـخنگوی  اسـماعیلی  شد.غالمحسـین 
قضاییـه هـم در ایـن رابطـه اعـالم کـرد: روال 
پرونده هـای قضایی اینطور نیسـت که در مرحله 
تقسـیم  مالباختـگان  بیـن  وجوهـی  دادسـرا 
شـود، امـا در ایـن پرونده بـه دلیل تعـداد باالی 
مالباختـگان و مطالبـات آن هـا وجـوه نقـدی 
بدسـت آمـده را بین طلبکاران تقسـیم کرده ایم 
و در حـال حاضـر هر کـدام از مالباختگان حدود 
30 درصـد از مطالبـات خود را دریافـت کرده اند.

وی در ادامـه با اشـاره به اینکه تحقیقات پرونده 

بـه پایـان رسـیده و دادسـرا مشـغول تنظیـم 
گـردش کار و صـدور کیفرخواسـت اسـت، بیان 
کـرد: پرونـده بـه زودی و تـا یـک مـاه آینـده به 

دادگاه ارجـاع می شـود.
سـخنگوی قـوه قضاییـه دربـاره امـوال جدید 
توقیـف شـده گفـت: امـوال توقیـف شـده از 
متهمـان کـه یـک زن و شـوهر جـوان اسـت 
و تـا امـروز حـدود ۶0 میلیـارد تومـان وجـه 
بـوده اسـت. امـوال غیـر منقـول متهـم نیـز 
در مرحلـه کارشناسـی قـرار دارد تـا از طریـق 
دوبـاره  برسـد.اما گویـا  فـروش  بـه  مزایـده 
متهـم ردیـف اول ایـن پرونده سرناسـازگاری 
داشـته و همـکاری هـای الزم را نمـی کنـد.

در همیـن رابطـه رسـول کوهپایـه زاده  گفتـه 
اسـت: در جلسـه 2۶ مـرداد مواجهه حضوری 
بیـن بنـده بـه عنـوان وکیـل شـکات و متهـم 
برگـزار و مـوارد مهمـی مطرح شـد.وی افزود: 
متاسـفانه متهـم پرونده در خصوص اسـترداد 
وجـوه و اعـالم محـل اختفـای برخـی امـوال 
همـکاری الزم را نـدارد. به طوریکه سرنوشـت 
هشـتصد هـزار یـورو و تعـداد قابـل توجهـی 
سـکه کـه بـه صـورت فیزیکـی در یـد متهـم 

بـوده معلـوم نیسـت.
وی بـا تاکید بر اینکه متهـم پرونده از این حیث 
همـکاری الزم را نـدارد، گفـت: پرونـده در حـال 
انشـای قـرار قانونـی و ارسـال بـه دادگاه اسـت. 
از سـوی دیگـر بازپـرس پرونـده پانـزده مـورد را 
جهـت کشـف حقیقت بـه ضابط پرونـده جهت 
رسـیدگی و اعـالم نظـر ارجـاع داده و ظاهرًا بعد 
گذشـت شـش ماه جواب مشـخصی از سـوی 
ضابـط واصـل نشـده و ایـن بخـش از پرونده با 

ابهاماتـی مواجه اسـت.

یوروهای گمشده در جنجالی ترین 
پرونده قوه قضاییه کجاست؟

آگهی دعوت مجمع عمومی 
شرکت تعاونی روستایی محمدآباد مسکون 

بدینوسـیله بـه اطـالع سـهام داران شـرکت می رسـاند 
کـه جلسـه مجمع عمومی شـرکت در روز شـنبه98/۰6/2۳ 
سـاعت 9صبح در محل دفتر شـرکت واقع در شهر جبالبارز 
جنـب میـدان قائـم برگزار مـی گـردد ،از کلیه سـهام داران  

شـرکت دعـوت بعمل مـی آید .
)متقاضیان عضویت در هیئت مدیره شـرکت جهت نامنویسـی و تحویل 

مـدارک حداکثر تـا مورخ98/۰6/2۰  به دفتر شـرکت مراجعه نمایند (.
دستور جلسه : 1_ انتخاب هیئت مدیره جدید شرکت 

2_ انتخاب  بازرسان شرکت
هیئت مدیره شرکت تعاونی روستایی محمدآباد مسکون

)نوبت اول (

نبود حامی مالی چالش موسیقی پاپ کرمان است
بــه گفتــه خواننــده پــاپ اهــل کرمــان، نبــود حامــی مالی 
یکــی از چالــش هــای مهــم موســیقی در ایــن اســتان به 

ــمار می رود. ش
ــنبه در  ــاپ روز چهارش ــیقی پ ــاله موس ــده 2۷ س خوانن
گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا مشــکالت موســیقی پــاپ 
را نبــود نظــارت کافــی و وافــی در تولیــد آثــار خواننــدگان 
یــا نفــوذ و روابــط در میان تنظیــم کنندگان و مدیــر برنامه 
ــار در فضــای مجــازی  ــدگان آث هــا و حتــی منتشــر کنن
عنــوان کــرد و گفــت موســیقی پــاپ کرمــان امــروزه تــا 
ــا در نظــر گرفتــن شــاخه  ــه ب ــر شــده البت حــدودی بهت
هــای ایــن رشــته هنــری صرفــا در مــورد موســیقی پــاپ 

مــی توانــم اظهــار نظــر کنــم.
ســینا شــریعت از نبــود حامــی مالــی و ســالن اســتاندارد 
بــرای برگــزاری کنســرت گالیــه کــرد و اظهــار داشــت: تنهــا 
حمایــت مدیــران فقــط در زمینــه صــدور مجوزهاســت و 
ــدارد  ــرای کنســرت وجــود ن ــوز ســالن اســتانداردی ب هن
ــرای  مگــر آنکــه حامیــان مالــی شــخصی کــه بیشــتر ب
ــد ســرمایه  کســب درآمدهــای کالن روی صــدای هنرمن
ــد فقــط  ــر اینصــورت، هنرمن ــد و در غی گــذاری مــی کنن

بایــد بــا هزینــه شــخصی خــود فعالیــت کنــد.
وی ادامــه داد: تعــداد خواننــده هایــی کــه در ایــن شــهر به 
صــورت اصولــی و علمــی فعالیــت مــی کنند به انگشــتان 
ــاهد  ــم ش ــا امیدواری ــد ام ــی رس ــم نم ــت ه ــک دس ی

خالقیــت هــای بیشــتری از همیــن هنرمنــدان باشــیم.
وی بــا بیــان اینکــه در اســتان کرمــان جوانــان با اســتعداد 
زیــادی وجــود دارد تصریــح کــرد: هنرمنــدان حــوزه 
ــت  ــرای کســب رضای ــد ب موســیقی در حــال حاضــر بای
ــک  ــا 100 و انتشــار ی ــر ت ــروز از صف مخاطــب مارکــت ام
کار قابــل قبــول، مبلغــی حــدود ٣٠ میلیــون تومــان بــرای 
هــر تــک آهنــگ بپردازنــد، کــه ایــن مســاله جــای بســی 

تامــل دارد.
ــا بیــان اینکــه ملــودی هــا و تنظیــم  هنرمنــد کرمانــی ب
هــای بســیار ســاده و پیــش پــا افتــاده بــا ترانــه هــای 
بــی محتــوا و بــی مفهمــوم که فقــط جنبــه تجــاری دارند 
ایــن روزهــا بــه تعــداد خواننــده هــای ایــن ســبک اضافه 
کــرده اســت، گفــت: در ایــن شــرایط ضمیــر ناخــودآگاه 
ــر تعــداد  ــه روز ب ــه و روز ب ــن ســبک را پذیرفت مــردم، ای
ایــن مخاطبــان افــزوده مــی شــود در صورتــی کــه تمــام 
ایــن آثــار در نهایــت یــک تــا 2 مــاه شــنیده شــده و بعــد 

بــه خاطــرات مــی پیوندنــد.
وی ادامــه داد:  شــاید بهتــر باشــد مــردم فکــر کننــد کــه 

چــرا در دهــه ٨٠ و اوایــل دهــه ٩٠ آثــار مانــدگاری مثــل 
کارهــای علیرضــا عصــار، رضــا صادقــی، نیمــا مســیحا و 
محمــد اصفهانــی تولیــد شــده کــه امــروز هنــوز شــنیده 

مــی شــوند و مانــدگار شــدند.
ــه  ــود در عرص ــای خ ــالش ه ــه ت ــاره ب ــا اش ــریعت ب ش
موســیقی اظهــار داشــت: فعالیــت هــای مــن در بخــش 
هــای مختلــف موســیقی، بــه پــدرم برمــی گــردد چــرا که 
ایشــان خواننــده فــوق العــاده خــوش صدایــی در زمینــه 
مــدح و مرثیــه بــود و تمرینــات ایشــان در منزل همیشــه 
مــن را بــه خوانندگــی ترغیــب میکــرد و از آنجایــی کــه از 
همــان ســنین کودکــی بــا ســاز و ملــودی آشــنا بــودم بــه 

ســمت خوانندگــی پــاپ گرایــش پیــدا کــردم.
وی افــزود: نخســتین بــار در ســن هفــت ســالگی دســت 
بــه ســاز شــدم و بعدهــا ســاخت ملــودی و ترانــه ســرایی 
و تنظیــم قطعــات الکترونیکــی و در نهایــت خوانندگــی را 

در ٢٠ ســالگی بــه صــورت حرفــه ای انجــام دادم.
وی فعالیــت هــای هنــری خــود را مرهــون حمایــت های 
پــدر دانســت و اظهــار داشــت: اول از همــه، پــدرم بســیار 
مشــوق و مصمــم بــرای حرکــت در مســیر فعالیــت های 

ــیقی بود. موس
ایــن خواننــده جــوان از پیشــینه تاریخــی فعالیــت هــای 
هنــری خــود برایمــان گفــت و افــزود: پــس از حمایــت 
هــای پــدرم، اســتاد حســین خســرویان مــدرس 
ــوری موســیقی،  ــو و تئ ــه مخصوصــا پیان ســازهای کالوی
کمــک بزرگــی در فراگیــری موســیقی شناســی بــه مــن 

ــت. داش
ــای  ــه ه ــادی در زمین ــات زی ــه قطع ــان اینک ــا بی وی ب
اجتماعــی، عاشــقانه و حتــی موســیقی انیمیشــن و نــرم 
ــون  ــا کن ــرد: ت ــح ک ــاخته ام، تصری ــازی س ــای ب افزاره
تعــداد ۶0 قطعــه از ایــن قطعــات منتشــر شــده اســت.

شــریعت گفــت: آهنــگ احســاس دیــروز در ســال ٩٠ و 
بــارون در ســال ٩٦ ازجملــه آثــاری بــود کــه پــس از مجوز 
و اجــرای رســمی بیشــتر مــن را بیــن مــردم معرفــی کرد.

وی گریــزی بــه شــرایط روز موســیقی کشــور زد و گفــت: 
ــم  ــازی و تنظی ــزار، آهنگس ــرم اف ــف ن ــه لط ــروزه ب ام
بســیار ســاده و راحــت شــده لــذا از کســانی کــه در ایــن 
زمینــه فعالیــت مــی کننــد خواهــش مــی کنــم قبــل از 
انتشــار آثــاری کــه اصــول علمــی موســیقی در آنهــا لحاظ 
نشــده حتمــا قواعــد ســاخت و تنظیــم را رعایــت کننــد 
ــن  ــران ارزش خــود را بیــش از ای ــاپ ای ــا موســیقی پ ت

از دســت ندهــد.

آگهی های نوبتی سه ماهه اول سال 98حوزه ثبتی جیرفت
بنـا بـه دسـتور مـاده 12قانـون ثبت اسـناد وامـالک ومـواد 59و۶۴آئین 
نامـه قانـون ثبـت اسـناد وامـالک ،امـالک مجهـول المالـک ویـااز قلم 
افتـاده از بخـش هـای 3۴و۴۴و۴5کرمـان حـوزه ثبتی جیرفـت که در 
سـه ماهه اول سـال 98)فروردین –اردیبهشـت -خرداد ( تقاضای ثبت 
شـده اسـت بترتیـب بخـش وشـماره پـالک ومحـل وقـوع ملک بشـرح ذیـل آگهی 

میشود.
از قطعه ۴ واقع در بخش 3۴کرمان

پـالک 18فرعـی از 52۷-اصلی اقایان اسـماعیل ومحمد پهلوان موازی شـانزده سـهم 
مشـاع از 9۶سـهم  ششـدانگ باغ گردئی  به مسـاحت ششـدانگ  550۷۶متر مربع 

واقـع در اراضـی دره زردآ لویی کوهلـری دلفارد جیرفت 
پالک ۷3فرعی از 52۷-اصلی اقایان اسـماعیل ومحمد پهلوان موازی شـانزده سـهم 
مشـاع از 9۶سـهم  ششـدانگ باغ گردئی مسـاحت ششـدانگ  ۴92۴متر مربع واقع 

در اراضـی دره زردآ لویـی کوهلری دلفارد جیرفت 
از قطعه 2واقع در بخش ۴5کرمان

پـالک 20۷فرعـی از 2-اصلـی خانـم فاطمه امیری دوماری  ششـدانگ باغ مشـتمل 
بـر منـازل مسـکونی بمسـاحت ۶31۷3 مترمربـع واقـع در اراضـی سـگیدین دلفـارد 

. جیرفت 
پـالک ۷3فرعـی از 582- اصلـی خانـم  مرضیـه امانـی زاریـن  ششـدانگ خانـه 

بمسـاحت205/85متر مربـع واقـع دراراضـی خالـق آبـاد جیرفـت .
لـذا بـا سـتناد مـاده 1۶قانون ثبت چنانچه شـخص یا اشـخاصی )حقیقـی یا حقوقی 
(نسـبت به امالک ثبت شـده در این آگهی اعتراض داشـته باشـند میتوانند از انتشـار 
نوبـت اول بمـدت 90روز اعتـراض خـود را کتبـا بـه ایـن اداره تسـلیم وجهـت تقدیـم 
دادخواسـت بـه مرجـع ذیصالح قضائی مراجعه نماینـد و چنانچه بین تقاضا کنند گان 
ودیگـری قبل از انتشـار ایـن آگهی دعوی در جریان بوده میتواننـد گواهی دادگاه مبنی 

بـر طـرح دعـوی بـه این اداره تسـلیم در غیـر اینصورت حق آنها سـاقط خواهد شـد.
آگهی نوبتی وتحدیدی

از قطعه دو بخش ۴5کرمان
پـالک 32۷۶فرعـی 5۷9-اصلـی آقـای اسـحق سـلطانی نـراب ششـدانگ خانـه به 

مسـاحت 253مترمربـع واقـع در اراضـی رهجـرد جیرفت
عملیـات تحدید حدود از سـاعت 8صبح مـورخ 98/0۶/0۶در محل وقوع ملک شـروع 

وبـه عمل خواهـد آمد .
ضمنـا تاکیـد میگردد به اشـخاصی کـه به ماهیت ملـک معترض میباشـند ظرف مد 
ت 90روز و اشـخاصی کـه بـه حـدود وحقـوق ارتفاقی معترضنـد ظرف مـدت 30روز از 
تاریـخ انتشـار آگهـی مطابـق ماده 8۶آئیـن نامه قانـون ثبت اعتـراض خـود را کتبا به 

واحـد ثبتی تسـلیم نمایند ./م الـف :191
تاریخ انتشار نوبت اول :98/05/1- تاریخ انتشار نوبت دوم :98/0۶/02

جواد فاریابی- رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت

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

هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی- برابر رای شـماره 1398۶03190120009۷0هیـات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملـک سـیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالرضا محبوبـی زاده فرزند 
محمد بشـماره شناسـنامه 83۴ صادره از سـیرجان در ششـدانگ یک قطعه خانه باغچه 
بـه مسـاحت 2819/۶۶ مترمربـع پـالک ۴30 اصلی واقـع در بخش 3۶ کرمـان به آدرس 
سـیرجان روسـتای جلیـل ابـاد رضوان جنب اسـتخر رضـوان خریـداری از مالک رسـمی 
آقـای اکبـر احمـدی ده قطـب الدینـی محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطـالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـليم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق 
مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.  تاریخ انتشـار نوبت اول : 1398/0۶/02- تاریخ 

انتشـار نوبت دوم : 1398/0۶/1۷

محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک  م.الف ۳87

آگهی فقدان سند مالکیت: 
فرزنـد  آبـادی  زینـل   / سـلیمان  آقـای  اینکـه  بـه  نظـر  احترامـا 
صـادره   132۷/03/05 تولـد  تاریـخ   ۶ شناسـنامه  شـماره  حسـین 
ششـدانگ  مالـک   ۶0۷98۴2۷۷۷ ملـی  شـماره  دارای  ماهـان  از 
پـالک 22 فرعـی از 300۶ اصلـی بخـش 3 کرمـان موضـوع سـند 
مالکیـت اصلـی بشـماره چاپـی ۶8۴393 سـری ج سـال 9۴ بـا شـماره دفتـر 
الکترونیکـی 139۶203190۷8008۶۴۷ صـادر و تسـلیم گردیـده ضمن تسـلیم دو 
بـرگ استشـهاد محلـی تصدیـق امضـا شـده مدعـی اسـت سـند مالکیـت پـالک 
مزبـور بعلـت جـا به جایـی مفقود و درخواسـت سـند مالکیـت المثنی نمـوده لذا 
باسـتناد اصـالح تبصـره یـک اصالحی مـاده 120 آئین نامـه قانون ثبـت مراتب در 
یـک نویـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعی 
انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک فـوق الذکر با وجـود سـند مالکیت نـزد خود می 
باشـد ظـرف مـدت ده روز پـس از انتشـار آگهـی بـه اداره ثبـت شهرسـتان کرمان 
مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه 
تسـلیم نماینـد در غیـر ایـن صـورت پـس از مـدت مذکـور نسـبت به صدور سـند 

مالکیـت المثنـی اقـدام خواهـد شـد.تاریخ انتشـار: 98/0۶/02
رو نوشت: ستاد اجرایی فرمان امام

محمود مهدی زاده- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان /م الف: 778

آگهي نوبتي سه ماهه اول سال1۳98 اداره ثبت اسناد و امالك 
ناحیه 2 شهرستان كرمان

بدين وسـيله حسـب مفاّد ماده 12 قانون ثبت اسـناد و امالك كشـور و مواد اصالحي 
59 و 5۴ آيين نامه قانون ثبت و همچنين به اسـتناد مواّد 1 و 2 قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی )درخصـوص امالکی که 
مسـتندًا بـه مـواد مزبـور منجـر به رّد تقاضـای ثبت گردیـده اند( ، امـالك مجهول المالک كه در سـه 
ماهـه اول سـال1398 )فروردیـن – اردیبهشـت - خـرداد( واقـع در بخـش هـاي 2 و 3 حـوزه ثبتي 
شهرسـتان كرمـان تقاضـاي ثبـت آنها پذيرفته شـده به ترتيب شـماره پالك فرعـي از اصلي و بخش 
محل وقوع امالك تقاضاي ثبت شـده پذيرفته شـده به شـرح ذيل آگهي ميشـود لذا بدين وسـيله 
مسـتندًا به ماده 1۶ قانون ثبت اسـناد و امالك چنانچه شـخصي اعم از )حقيقي و حقوقي( نسـبت 
به امالك مشـروحه ذيل مندرج در اين آگهي اعتراضي داشـته باشـند بايسـتي از تاريخ انتشـار نوبت 
اول آگهـي مزبـور كـه در انتهـاي آگهي قيد شـده حداكثر ظرف مـدت 90 روز اعتراض خـود را كتبًا به 
اداره ثبـت اسـناد و امـالك شهرسـتان كرمان تسـليم نموده و بـا عنايت به ماده 8۶ آييـن نامه قانون 
ثبـت مصـوب 1380/11/8 و همچنيـن مسـتندًا بـه تبصره دو مـاده واحده قانون مربـوط به تعيين و 
تكليـف پرونـده هـاي معترض ثبتي مصوب سـال 13۷3 معترض مي بايسـتي ظـرف مدت يكماه 
از تاريـخ تسـليم اعتـراض بـه اداره ثبت اسـناد و امالك دادخواسـت الزم نيز مبني بر طـرح دعوي به 
دادگاه يـا سـاير مراجـع ذيصالح قضايـي ارائه نموده و گواهي مربوطه ُمشـِعر بر جريـان طرح دعوي 
را از مراجـع قضايـي اخـذ و بـه انضمـام تصويـر دادخواسـت تقديمـي بـه اداره ثبـت اسـناد و امالك 
شهرسـتان كرمـان ارائـه نمايـد بديهي اسـت در صورت عـدم تقديم دادخواسـت و ارائـه گواهي طرح 
دعـوي از مرجـع رسـيدگي كننـده قضايي نسـبت به ملك مـورد تقاضـا از طرف معترض بـا توجه به 
َتيـن فـوق الذكـر چنانچه متقاضـي ثبت )مالك( گواهـي عدم ارائه دادخواسـت از دادگسـتري و  مادَّ
مراجـع قضايـي اخـذ و بـه اداره ثبت اسـناد و امالك تسـليم نمايد وفـق مقررات و بـا توجه به يكماه 
تعييـن شـده اعتـراض معترضيـن ديگـر از نظـر ايـن اداره قابـل اسـتماع و رسـيدگي نبـوده و ادامه 
عمليـات ثبتـي بنـام متقاضي ثبت ادامه خواهـد يافت ، ضمنًا چنانچه بين تقاضا كننده و اشـخاص 
حقيقـي و يـا حقوقـي ديگـر قبـل از انتشـار اوليـن نوبـت آگهـي مزبـور دعوايـي در محاكـم قضايي 
صالحـه در جريـان رسـيدگي مـي باشـد مطابـق مـاده 1۷ قانـون ثبـت اسـناد و امالك كشـور طرف 
دعـوي مـي بايسـت از تاريخ نشـر اولين نوبت اين آگهـي 90 روز تصديق محكمه را ُمشـِعر بر جريان 
دعـوي بـه اداره ثبـت اسـناد وامـالك تسـليم نمايـد در غير ايـن صورت حق او سـاقط خواهد شـد و 

ادامـه عمليـات ثبتي بنام متقاضـي ثبت ادامـه خواهد يافت:
امالك تقاضاي ثبت شده واقع در بخش دو كرمان

231 فرعـی از 3980 اصلـی خانـم مهدیـه کاظمـی ششـدانگ یکباب خانـه به مسـاحت201/3 متر 
مربـع واقـع در کرمـان خیابان قدوسـی نبش کوچـه 3۷-35

۴915 اصلـی آقـای سـعید ایـزدی خالق آبـادی ششـدانگ یکباب خانه بـه مسـاحت 113مترمربع 
واقـع در کرمـان خیابـان شـهدا خیابـان منجی بعـد از منجی 11 درب ششـم.

امالك تقاضاي ثبت شده واقع در بخش سه كرمان
15088 فرعی از 2۷88 اصلی بانک سـامان ششـدانگ کوچه متروکه به مسـاحت ۷9/55مترمربع 

واقع در کرمان خیابان قرنی کوچه شـماره ۶ فرعی اول سـمت راسـت.
15۷۷۷ فرعـی از 2۷88 اصلـی خانـم هـا شـهره و سـکینه و زهرا و فاطمه و شـهین  و آقای محمود 
شـهرت همگی فرودنیا سـهام هریک از خانم ها موازی سـیزده و پنج هفتم سـهم و آقای محمود 
فرودنیـا برابـر بیسـت وهفـت و سـه هفتم سـهم از 9۶ سـهم ششـدانگ یکبـاب خانه به مسـاحت 

5۴8/88 مترمربـع واقـع در کرمـان خیابـان ابن سـینا غربی نبش کوچه شـمالی 2
15809 فرعی از 2۷88 اصلی آقای محمد رضا مختاری ششـدانگ یکباب خانه قدیمی مشـتمل بر 

دوبـاب دکان به مسـاحت 290/20 مترمربـع واقع در کرمان خیابان خواجو کوچه خیام.
1۶۷31 فرعـی از 2۷88 اصلـی خانـم هـا مریم گواشـیری پورخنامان و مهری گواشـیری پورخنامان 
هر کدام سـه دانگ از ششـدانگ یکباب خانه مسـکونی قدیمی به مسـاحت 22۶/20 مترمربع واقع 

در کرمان پارک مطهری کوچه شـماره 20شـمالی 5 پ 83
۴۶29 فرعـی از 29۷5 اصلـی آقـای مجیـد جمالیزاده تاج آبادی ششـدانگ یکباب سـاختمان نیمه 
تمـام بـه مسـاحت 2۴1/51مترمربع واقـع در کرمان ضلع جنوبی بلـوار ابوالفضل کوچـه ویالیی پارس

۴۶۴5 فرعـی از 29۷5 اصلـی خانم مریم سـلجوقی خوشـکار ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت 
158/2 مترمربـع واقـع در کرمـان بلـوار شـاهد کوچـه 12) ضلـع غربـی بزرگـراه امـام پشـت اداره 

بازرگانی(
۴۶۴8 فرعـی از 29۷5 اصلـی آقـای احمـد کرمـی رباطـی ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 

202/۶8 مترمربـع واقـع در کرمـان بلـوار شـاهد اولیـن بریدگـی سـمت چـپ
تاریخ انتشار: انتشار نوبت اول 98/5/1-انتشار نوبت دوم 98/۶/2

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه دو کرمان/ م الف:6۰4

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1۳98
اداره ثبت اسناد وامالک منطقه یک کرمان

بدینوسـیله حسـب ماده 12 قانون ثبت اسـناد 
وامـالک کشـور ومـواد اصالحـی 59و۶۴ ایین 
نامـه قانـون ثبت  امـالک مجهـول المالک که 
در سـه ماهـه اول سـال 1398 ) فروردیـن – اردیبهشـت 
– خـرداد ( از بخـش هـای 1و۴و8 حـوزه ثبتـی منطقـه 
یـک کرمـان تقاضـای ثبـت شـده اسـت بترتیـب نـام ونام 
خانوادگـی متقاضـی ونـوع ملـک ومحـل وقـوع ملـک آن 

بشـرح زیـر آگهی میشـود    
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش یک کرمان  

3551 اصلـی ورثـه مرحـوم ماشـاهللا ناظمـی معز آبـادی ) 
مرحمـت –افراسـیاب –عبدالرسـول –منیژه –زیبا -فرشـته 
– کمـا فـرض هللا (  مـوازی ۴ سـهم از 9۶  ششـدانگ 
یکبابخانـه انتقالـی از سـید فتـح هللا پـژوه واقـع در خیابان  

شـهید باهنـر کوچه شـماره 9 
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش ۴ کرمان 

51۶۴ فرعـی از 31 اصلـی آقـای مجتبـی شـیخ شـعاعی   
بشـماره ملـی 2992۷55095    ششـدانگ یکبـاب مغـازه  
بمسـاحت 08 /۴۷مترمربـع واقـع در اختیـار آبـاد خیابـان 

امـام خمینـی نبـش کوچـه شـماره 52 سـمت چـپ   
13۶ اصلـی آقـای محمد نخعـی عبدل آبادی بشـماره ملی 
3091380۷93 ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن نیمه محصور 
مشـتمل بر اتـاق  بمسـاحت 35 /2۶۷۴1 مترمربع واقع در 

شـرف آبـاد نبش کوچه شـماره ۶2 

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان 
999 فرعـی از 1 اصلـی آقـای  مهـدی جاودان بشـماره ملی 
 38۷/ ۷ بمسـاحت  یکبابخانـه   2991990۷59ششـدانگ 

مترمربـع واقـع در چتـرود خیابـان ولیعصـر کوچـه 28 
3 فرعـی از ۴92 اصلـی آقـای اکبـر عـرب نـزاد بشـماره 
بمسـاحت  بـاغ  یکـدرب  309103۴۶0۷ششـدانگ  ملـی 
زرنـد  واقـع در کیلومتـر ۷ جـاده  30 /1۷5۶59 مترمربـع 

دق  حـوض 
همچنیـن امالکـی در هنـگام انتشـار آگهـی نوبتـی اشـنباه 

قلمـی صـورت گرفتـه وبدینوسـیله اصـالح میگـردد 
55۶۶ فرعـی از 10 اصلـی  خانـم ملیحه شـجاعی  بشـماره 
بمسـاحت  یکبابخانـه  ششـدانگ   299۴05۶۷۶3 ملـی 
20 /153 مترمربـع واقـع در بلـوار امـام حسـن کوچـه 33 
داخـل کوچـه سـمت چـپ منـزل دوم سـمت جـپ کـه 
اشـتباها در آگهـی قبلـی پـالک اصلـی 31وآدرس اشـتباه 

چـاپ گردیـده اسـت
50۴2 فرعـی از 31اصلی آقای رضا حسـینی وخانم صدیقه 
حسـنی  ششـدانگ مغـازه بمسـاحت 5 /82مترمربع واقع 
در اختیـار آبـاد خیابـان شـهید بهشـتی نبـش کوچـه ۴3 
سـمت راسـت کـه در آگهـی قبلـی نـام خانوادگـی صدیقـه 

اشـتباها حسـینی چـاپ گردیده اسـت     
تاریـخ انتشـار : نوبـت اول سـه شـنبه 1 /5 /98 - تاریـخ 

نوبـت دوم شـنبه ۶/2 /98   : انتشـار 
عيسي حافظي فر-رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 1 
كرمان م.الف ۵61

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 98 
ثبـت  قانـون  بدینوسـیله حسـب مفـاد مـاده 12 
اسـناد و امـالک کشـور و مـواد اصالحـی 59 و 5۴ 
آییـن نامه قانـون ثبت و همچنین به اسـتناد مواد 
1 و 2 قانـون قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی )در خصـوص امالکی 
کـه مسـتندا بـه مـواد مزبـور منجر بـه رد تقاضـای ثبـت گردیده 
انـد ( امـالک مجهـول المالک که در سـه ماهه اول سـال 1398 
)فروردیـن و اردیبهشـت و خـرداد واقع در بخـش های 29 و 33 
کرمـان (حـوزه ثبتـی شهرسـتان بـم تقاضـای ثبت أنهـا پذیرفته 
شـده بـه ترتیـب شـماره پـالک فرعـی از اصلـی و بخـش محل 
وقـوع امـالک تقاضـای ثبـت پذیرفته شـده به شـرح ذیل آگهی 
مـی شـود لذا بدینوسـیله باسـتناد مـاده 1۶ قانون ثبت اسـناد و 
امـالک چنانچه شـخصی اعـم از )حقیقی و حقوقی ( نسـبت به 
امـالک مشـروحه ذیـل منـدرج در ایـن آگهـی اعتراضی داشـته 
باشـند بایسـتی از تاریـخ انتشـار نوبـت اول آگهـی مزبـور کـه در 
انتهـای آگهـی قیـد شـده حداکثـر ظـرف مـدت 90 روز اعتراض 
خـود را کتبـا به اداره ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان بم تسـلیم 
مـوده و بـا عنایـت بـه مـاده 8۶ اییـن نامـه قانون ثبـت مصوب 
1380/11/8 و همچنیـن بـا اسـتناد تبصـره دو ماده احـده قانون 
مربـوط بـه تعییـن تکلیـف پرونده هـای معترض ثبتـی مصوب 
سـال 13۷3 معتـرض می بایسـتی ظـرف مدت یکمـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبت اسـناد و امالک دادخواسـت الزم 
نیـز مبنـی بـر طـرح دعـوی بـه دادگاه بـا سـایر مراجـع ذیصالح 
قضایـی ارائـه نمـوده و گواهـی مربوطـه مشـعر بـر جریـان طرح 
دعـوی را از مراجـع قضایـی اخذ و به انضمام تصویر دادخواسـت 
تقدیمـی بـه اداره ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان بـم ارائه نماید 
بدیهـی اسـت در صـورت عـدم تقدیم دادخواسـت و ارائـه گواهی 
طـرح دعـوی از مرجـع رسـیدگی کننـده قضایی نسـبت به ملک 

مـورد تقاضـا از طـرف معتـرض بـا توجـه بـه مادتين فـوق الذکر 
چنانچـه متقاضـی ثبت )مالـک( گواهی عـدم ارائه دادخواسـت 
از دادگسـتری و مراجـع قضایـی اخـذ و بـه اداره ثبـت اسـناد و 
امـالک تسـلیم نمایـد وفق مقـررات و باتوجه به یـک ماه تعیین 
شـده اعتـراض معترضیـن دیگـر از نظر ایـن اداره قابل اسـتماع 
و رسـیدکی نبـوده و ادامـه عمليـالت ثبتـی به نـام متقاضی ثبت 
ادامـه خواهـد یافت ضمنا چنانچـه بین تقاضاکننده و اشـخاص 
حقیقـی و یـا حقوقـی دیگـر قبـل از انتشـار اولیـن نوبـت آگهی 
مزبـور دعوایـی در محاکـم قضایـی صالحـه در جریان رسـیدگی 
میباشـد مطابـق مـاده 1۷ قانـون ثبـت اسـناد و امـالک کشـور 
طـرف دعـوی مـی بایسـت از تاریخ نشـر اولین نوبـت این آگهی 
90 روز تصدیـق محکمـه را مشـعر بـر جریان دعوی بـه اداره ثبت 
اسـناد و امـالک تسـلیم نماید در غیـر این صورت حق او سـاقط 

خواهـد شـد و ادامـه عملیـات ثبتـی ادامه خواهـد یافت.
امالک تقاضا شده واقع بخش 29 کرمان

 ١-پـالک 2فرعـی از 353۴- اصلـی آقـای احمـد صنعتـی فرزند 
محمد بشـماره شناسـنامه ۴92 بم ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

2۷8 متـر مربـع واقـع در شـهر بم چهـار راه چمران .
 2-پـالک 5383 - اصلـی خانم حیات انورری کوهسـتانی فرزند 
قدمعلـی شـماره شناسـنامه 1۶۴9 بم ششـدانگ خانه بمسـاحت 

229/3۶ متـر مربـع واقـع در خیابان هادی سـاعی شـهر بم .
امالک تقاضا شده واقع در بخش 33 کرمان

پـالک 5۷1 فرعـی از 3103- اصلـی آقـای حمیـد دریجانـی فرزند 
مونـس بشـماره شناسـنامه 598 صـادره از حـوزه ۶ بم ششـدانگ 

باغچـه بمسـاحت ۶۶9/۷0 متـر مربـع واقع در دریجـان بم.
تاریخ انتشار نوبت اول سه شنبه: 98/5/1

تاریخ انتشار نوبت دوم شنبه: 98/۶/2
محمد امیری خواه- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
بم/م الف: ۵89

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودبار جنوب 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده 3 قانـون و 
مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 1398۶03190۷90000۷2- 
98/02/0۴ هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت ملـک رودبار 
جنـوب تصرفـات مالكانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم فاطمـه سـنجری فـرد 
فرزنـد مریـد بشـماره شناسـنامه 99 صـادره از رودبارجنوب در یک بـاب خانه به 
مسـاحت ۴۴0 مترمربـع پـالک 1519 فرعـی از 188 اصلی مفروز و مجزی شـده 
از پـالک 188 اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبـار جنـوب - بلوار شـهید پیکان - 
کوچـه شـماره 1 خریداری از مالک رسـمی خانـم ایران دخت خـدادادای و آقای 
مهیمـی محـرز گردیـده اسـت. لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد . م. الـف ۶83

تاریخ انتشار نوبت اول : 02 / 0۶ / 98 تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/0۶/1۶
علی رحمانی خالص رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان رودبار جنوب

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 1۳9۳۰4۰19۰7۰۰۰۰۰7۰/1
بدینوسـیله بـه زلیخـا شـهریاری سـرحدی بدهـکار پرونـده کالسـه 
13930۴0190۷00000۷0/1 کـه برابـر گـزارش1۷ / 08 / 9۶ شـناخته 
نگردیـده ایـد ابـالغ مـی گـردد کـه برابـر سـند رهنـی شـماره ۴0۷۶ 
مـورخ21/ 11 /91 بیـن شـما و بانـک ملـت شـعبه مرکـزی جیرفـت 
مبلـغ۴28/۴98/295 ریـال بدهـکار مـی باشـید کـه بـر اثر عـدم پرداخـت وجه 
بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیـه نمـوده پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیه 
صـادر و بکالسـه فـوق در این اجـراء مطرح می باشـد لذا طبق مـاده18/19 آئین 
نامه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما ابالغ می گردد از تاریخ انتشـار این آگهی 
کـه تاریخ ابالغ اجرائیه محسـوب اسـت فقـط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشـار 
محلـی چـاپ و درج ومنتشـر مـی گردد ظـرف مدت ده روز نسـبت بـه پرداخت 
بدهـی خـود اقـدام و در غیـر ایـن صـورت بـدون انتشـار آگهی دیگـری عملیات 

اجرائـی طبـق مقـررات علیـه شـما تعقیب خواهد شـد. م.الـف.2۷۶
جواد فاریابی _مسئول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت

ـــی  ـــای مشـــترک انســـان و اســـب میکروب ـــر بیماری ه از دیگ
ــلوز،  ــه بروسـ ــوان بـ ــوند می تـ ــده می شـ ــر دیـ ــه کمتـ کـ
ــالمونلوز  ــه، سـ ــبه مشمشـ ــا شـ ــل، ملیوئیدوزیـــس یـ سـ
اســـب، لپتوســـپیروز، لیســـتریوز، کورینـــه باکتریـــوم 
پزودوتوبرکولوزیـــس و کورینـــه باکتریـــوم اکویـــی نـــام بـــرد.«

بهره برداری ازتيرپارك جیرفت باید زودتر 
عملياتی شود

مهنـــدس رضـــا محمـــودی رییـــس مرکـــز بهداشـــت 
ــردم در  ــي مـ ــات عمومـ ــتان جیرفـــت گفت:مطالبـ شهرسـ
 اولويـــت فعاليت هـــای مركـــز بهداشـــت عملياتـــی خواهدشـــد.

وی 

افـــزود: سال هاســـت ازاواســـط تابســـتان تـــا اواخـــر 
پاييـــز ماشـــين های حامـــل كودهـــای حيوانـــی آســـايش 
ــی  ــی و روانـ ــت عمومـ ــط ،بهداشـ ــت محيـ ــر بهداشـ خاطـ
ــره  می اندازنـــد ــه مخاطـ ــتان جيرفـــت رابـ ــردم شهرسـ  مـ

ـــه  ـــوص ب ـــن خص ـــهروندان دراي ـــات ش ـــه مطالب ـــه طوری ك ب
ـــت. ـــده اس ـــل ش ـــی تبدي ـــول و همگان ـــث متفق الق ـــك بح  ي

ــز  ــازی مركـ ــا حساس سـ ــال بـ ــه امسـ ــان اینکـ وی بایبـ
بهداشـــت شهرســـتان و تدبيـــر فرمانـــدار و معاونـــان 
ــارک  ــزود: تیرپـ ــد افـ ــی شـ ــارک عملياتـ ــرح  تیرپـ وی طـ
درجیرفـــت، درصـــد قابـــل قبولـــی پيشـــرفت فيزيكی بـــه 
همـــراه داشـــت بـــا درايـــت فرمانـــدار و معـــاون سياســـی 
ــع  ــوع موانـ ــيت موضـ ــه حساسـ ــه بـ ــا توجـ ــم بـ اميدواريـ
ــت  ــن خواسـ ــود و ايـ ــع شـ ــر مرتفـ ــی زودتـ ــن بخشـ بيـ
ــود. ــام شـ ــوب انجـ ــه مطلـ ــه نتيجـ ــردم ، بـ ــه حـــق مـ  بـ

بیـــان داشـــت:  بهداشـــت جیرفـــت  رییـــس مرکـــز 
ـــته  ـــال گذش ـــی س ـــود ط ـــل ك ـــين های حام ـــاماندهی ماش س
و جـــاری بارهـــا در جلســـات شـــورای بهداشـــتی كـــه بـــه 
پيشـــنهاد مركـــز بهداشـــت تشـــكيل شـــدمطرح شـــد كـــه 
ـــت  ـــرار گرف ـــدار ق ـــتور كار فرمان ـــم در دس ـــن مه ـــرورت اي ض
ــدف  ــروه هـ ــاماندهی گـ ــت سـ ــی  جهـ ــت مكانـ و در نهايـ
ـــا تبعيـــت  انتخـــاب شـــد.وی تصریـــح کـــرد: بعضـــی نهادهـــا ب
ـــرم و شـــورای بهداشتی حساســـيت  ـــدار محت از دســـتور فرمان
موضـــوع مطروحـــه را باجديـــت بيشـــتری بنگرنـــد و 
 بســـترنهايی شـــدن ايـــن نيازجـــدی را فراهـــم کننـــد.

محمـــودی اظهارداشـــت: متاســـفانه حضـــور غيرمســـووالنه 
كاميـــون داران حامـــل كـــود بصـــورت پراكنـــده درســـطح 
ــی ،  ــواد غذايـ ــروش مـ ــتوران هاومراكز فـ ــهر،جلوی رسـ شـ
مراكـــز آموزشـــی و حتـــی منـــازل شـــخصی حساســـيت 
ـــت. ـــرده اس ـــر ک ـــديدا جدی ت ـــاق را ش ـــن اتف ـــاماندهی اي  س

رییـــس مرکزبهداشـــت جیرفـــت ضمـــن قدردانـــی از 
ـــت  ـــه اولوی ـــه ب ـــت: باتوج ـــت گف ـــتان جیرف ـــتان شهرس دادس
ـــران  ـــن بح ـــا اي ـــه ب ـــرورت مقابل ـــوع و ض ـــن موض ـــاالی ای ب
ـــز  ـــوی مرك ـــالی ازس ـــی ارس ـــرات كارشناس ـــه نظ ـــه ب و باتوج
بهداشـــت ايشـــان نســـبت بـــه حقـــوق مـــردم باجديـــت پيگيـــر 
ـــد. ـــادر کردن ـــان راص ـــا متخلف ـــورد ب ـــتور برخ ـــتند و دس  هس

وی گفـــت: ان شـــاهللا باهمـــت عزيـــزان نيـــروی انتظامـــی 
ـــی  ـــورت اساس ـــه ص ـــد تاب ـــی خواهدش ـــوع عمليات ـــن موض اي
ـــود. ـــل ش ـــده ح ـــواب مان ـــال ها بی ج ـــه س ـــه ك ـــن معادل  اي

 محمـــودی ابـــراز داشـــت: مـــردم مي تواننـــد در تمـــام طـــول روز، 
 ايـــام تعطيـــل و غيرتعطيـــل ضمـــن تمـــاس بـــا شـــماره تلفـــن

در  را  خـــود  شـــكايات    190  _٤٣٢١٨٥١٢
كننـــد. گـــزارش  بهداشـــتی  تخلفـــات  زمينـــه 

یک کارشناس کشاورزی می گوید: 
کود دامی علی رغم ارگانیک بودن که 

مهمترین مزیت آن است می تواند 
بیماری های خطرناکی را که بین انسان و 
دام شایع هستند به انسان منتقل کند. 

سعیدی به برخی بیماری های قابل انتقال 
از دام به انسان از طرق کود دامی اشاره 

می شود نیز اشاره کرد و افزود:»مشمشه، 
کــزاز،  سیاه زخم )شاربن(،  جـرب 
اسب، کچـلی ،کوکسیدیوئیدومیکوز، 

تورم دهان طاولی ،آنسفالیت ویروسی 
اسب آبـله هــاری از دیگر بیماری های 

مشترک انسان و اسب میکروبی که کمتر 
دیده می شوند می توان به بروسلوز، سل، 

ملیوئیدوزیس یا شبه مشمشه، سالمونلوز 
اسب، لپتوسپیروز، لیستریوز، کورینه 

باکتریوم پزودوتوبرکولوزیس و کورینه 
باکتریوم اکویی نام برد.«

رییس مرکز بهداشت جیرفت: بهره برداری از تیرپارک جیرفت باید هر چه زودتر انجام شود

بوی کود حیوانی جیرفتی ها را کالفه کرد
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آوای محلی           

 بزن َچهپاره ای ور ریِش ُدنیا
 ببو اصال َلِوت  هم گیِش ُدنیا

 یه کاری کَن تو حالِت بخِتَرک بو
 که ُمردی ناُمرآ  ای نیِش دنیا!

.... 
 َجَهندم دآِشنه، غم ور کََچکُمن
 َنُخو ُغرصه اگه ُمرده کَُچکُمن!

 خوشه ُدنیا ِمِث آ موکَُهنی
 َادادی ناشــــتا باوا، َپَچکُمن

... 
 نُخو ُغرصه، َنوادا و َنشادا

 فکَط سخته همی ُهمرو و فردا!
 غمت کاکا اگه دیِدت زیاده
 بزن چهپاره ای ور ریِش دنیا

... 
 َاُدُنم که ُزپه سختی کَشیِدن

 َشو و رو مثِل سگ همطو دویِدن
 بنندی آِخَرم خیط و خجالت
 ِبّراِبِر تو ِچُشنی ِچش کُتیِدن!

... 
 بزن چهپاره ای ور دارِ دنیا
 فکَط رنج و عذاِب کارِ دنیا

 فالنی گورکَِن ِدهُمن خبر کَن!
که پیِش چشُمُنم هی تارِ دنیا

شاعر :  منصور رئیسی

 دلوم َای آتِش عشِخ تو  دُوتِن
 توکه رفتی دوباره لوِت لوِتن
 لوار و سوز ِدوالخِ  شمالن

به مثِل  گوِد  شهرِ  زهکلوتن

شاعر :  محمدوزیری زمانی

ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری  در نظــر دارد جهــت اجــرای پــروژه  حفــر ترانشــه مهندســی ســایت لندفیــل  بــا 
برآورداولیــه  هزینــه دفــن هــر کیلــو گــرم زبالــه بــه مبلــغ 7۳/12 ریــال بــا مقــدار تنــاژ تقریبــی روزانــه زبالــه ۳۰۰۰۰۰ 
کیلوگــرم  بــه مــدت 6 مــاه  ، از محــل اعتبــارات داخلــی  بــه شــرح ذکــر شــده در اســناد مناقصــه، از طریــق برگــزاری 
مناقصــه عمومــی اقــدام نمایــد. لــذا از كلیــه متقاضیــان دارای مجــوز الزم  ، دعــوت بعمــل مــی آیــد ضمــن معرفــی 
کتبــی نماینــده خــود بــرای خریــد اســناد مناقصــه از تاریــخ 98/۵/26  لغایــت 98/6/1۰  جهــت تســلیم پیشــنهادات تــا 
تاریــخ 98/6/14  بــه مدیریــت امــور قراردادهــای شــهرداری مرکــز  بــه آدرس کرمــان ، خیابــان ســپه مراجعــه نماینــد. در 
ضمــن شــهرداری در رد یــا قبــول پیشــنهادات مختــار اســت و شــرکت کننــدگان بایــد مبلــغ 2۳۰/۰۰۰/۰۰۰  ریــال بــه عنوان 
ضمانــت شــرکت در مناقصــه بشــرح ذکــر شــده در اســناد مناقصــه بــه همــراه ســایر مــدارک تحویــل نماینــد بازگشــایی 
پاکتهــا در تاریــخ 98/6/16 انجــام مــی شــود و در صورتیكــه برنــده مناقصــه حاضــر به انعقــاد قــرارداد نشــود ضمانت نامه 
ایشــان  بــه نفــع شــهرداری ضبــط خواهــد شــد.بدیهی اســت كــه هزینــه چــاپ آگهــی بعهــده برنــده مناقصــه میباشــد و 

ســایر اطالعــات و جزئیــات در اســناد مناقصــه منــدرج اســت.

آگهي مناقصه عمومي
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مخالفت پزشکان با کارت خوان های ویژه
معاون اداره مالیات استان: پزشکانی که برای دریافت پایانه فروشگاهی اقدام نکنند از معافیت ها و بخشودگی های 

مالیاتی محروم می شوند

بـرای همـۀ مـا پیـش آمـده کـه در مراجعـه بـه مطـب 
پزشـکان بـا کاغذهایـی بر دیـوار برخـورد کردیـم که روی 
آن نوشـته شـده »کارتخـوان نداریـم«؛ یا موقـع پرداخت 
نقـدی  بایـد  ویزیـت، منشـی مطـب گفتـه کـه  هزینـۀ 
بپردازیـد و ما مجبور شـدیم بیرون از مطب و سـاختمان 
پزشـکان برویـم و حتـی مسـافتی را طـی کنیـم تـا بـه 
یـک عابربانـک برسـیم. گاهـی همـراه مریضـی بدحـال 
بوده ایـم کـه نبایـد او را تنهـا می گذاشـتیم امـا مجبـور 
شـدیم بـرای گرفتـن پـول از عابربانـک، ایـن کار را انجام 
دهیـم. ایـن مسـئله آن هم در زمانه ای که همراه داشـتن 
پـول نقـد دیگـر امـری عـادی نیسـت و همـه متکـی به 

کارت هـای بانکـی شـده ایم، آزاردهنـده اسـت.
بـرای همـۀ مـا پیـش آمـده کـه در مراجعـه بـه مطـب 
پزشـکان بـا کاغذهایـی بر دیـوار برخـورد کردیـم که روی 
آن نوشـته شـده »کارتخـوان نداریـم«؛ یا موقـع پرداخت 
نقـدی  بایـد  ویزیـت، منشـی مطـب گفتـه کـه  هزینـۀ 
بپردازیـد و ما مجبور شـدیم بیرون از مطب و سـاختمان 
پزشـکان برویـم و حتـی مسـافتی را طـی کنیـم تـا بـه 
یـک عابربانـک برسـیم. گاهـی همـراه مریضـی بدحـال 
بوده ایـم کـه نبایـد او را تنهـا می گذاشـتیم امـا مجبـور 
شـدیم بـرای گرفتـن پـول از عابربانـک، ایـن کار را انجام 
دهیـم. ایـن مسـئله آن هم در زمانه ای که همراه داشـتن 
پـول نقـد دیگـر امـری عـادی نیسـت و همـه متکـی به 
کارت هـای بانکـی شـده ایم، آزاردهنـده اسـت. موضـوع 
از گاهـی  نصـب کارتخـوان در مطـب پزشـکان کـه هـر 
سـوژۀ خبرنـگاران می شـد باالخره اواخر سـال گذشـته و 
در جریـان قانـون بودجـۀ سـال 98 در قالب قانـون الزام 
پزشـکان بـه نصـب کارتخـوان، تعییـن تکلیف و الـزام آور 
شـد. در بنـد »ی« از تبصـرۀ ششـم قانـون بودجۀ سـال 
1398 کل کشـور آمـده اسـت: »کلیـۀ صاحبـان حـرف و 
مشـاغل پزشـکی، پیراپزشـکی، داروسـازی و دام پزشکی 
کـه مجـوز فعالیـت آنهـا توسـط وزارت بهداشـت، درمـان 
و آمـوزش پزشـکی، سـازمان نظـام پزشـکی ایـران و یـا 
سـازمان نظـام دام پزشـکی و سـازمان دام پزشـکی ایران 
صـادر می شـود، مکلفنـد در چارچـوب آیین نامـه تبصـرۀ 
مصـوب  مسـتقیم  مالیات هـای  قانـون   1۶9 مـاده   2
از  آن،  بعـدی  الحاقـات  و  اصالحـات  و   13۶۶/12/۴
ابتـدای سـال 1398 از »پایانـۀ فروشـگاهی« اسـتفاده 
کننـد.« سـازمان امـور مالیاتی هم مهلـت صاحبان حرف 
ثبـت درخواسـت تخصیـص  بـرای  پزشـکی  و مشـاغل 
شـماره شناسـه پایانۀ فروشـگاهی )کارتخـوان( را تا 23 
مردادمـاه اعـالم کـرده بـود کـه البته ایـن مهلت تـا پایان 

مردادمـاه تمدید شـده اسـت.

از مشکل کارتخوان تا معضل پایانه های 
فروشگاهی

آن،  روزۀ  تمدیـد چنـد  و  مهلـت  ایـن  پایـان  بـا وجـود 

هنـوز هـم در سـایت ها و شـبکه های مجـازی، مطالـب 
متعـددی در ایـن مورد می بینیـم؛ از درد دل  های بیماران، 
تـا گله  هـای پزشـکان! اما الـزام پزشـکان به اسـتفاده از 
کارتخـوان کـه بـه گفتۀ سـخنگوی کمیسـیون بهداشـت و 
درمـان مجلس شـورای اسـالمی، صرفـًا برای رفـاه حال 
بیمـاران تصویـب شـده، مخالفت هایی را از سـوی جامعۀ 
پزشـکی برانگیختـه و در روزهـای گذشـته چندیـن صنف 
پزشـکی ملـی و اسـتانی بـا ارسـال نامه هایـی اعتـراض 
خـود را بـه اجـرای ایـن قانـون اعـالم کرده انـد. امـا در 
ایـن ماجـرا در نظـر گرفتـن رفـاه بیمـاران در پرداخـت 
هزینه هـای پزشـکی، بخشـی از دالیـل قانون گذار اسـت. 
بحـث عمـدۀ دیگـر در این رابطـه مقابلـه با فـرار مالیاتی 
مالیـات  میـزان  بـرآورد  شـده  اسـت؛ گفتـه  پزشـکان 
پرداختـی پزشـکان حـدود 150 میلیـارد تومـان اسـت در 
واقعـی  میـزان  مجلـس  پژوهش هـای  مرکـز  حالیکـه 
مالیـات ایـن صنـف را ۶۷00 میلیـارد تومـان اعـالم کرده؛ 
یعنـی فـرار مالیاتـِی ۶550 میلیـارد تومانی. اما پزشـکان 
می گوینـد اصـواًل پرداخـت مالیـات ربطـی بـه کارتخـوان 
نـدارد و اینکـه گفته می شـود اسـتفاده از کارتخوان باعث 
شـفافیت مالـی و در نهایـت محاسـبه و پرداخـت دقیـق 
مالیـات می شـود، کامـاًل اشـتباه اسـت. آنهـا می گوینـد 
اگـر طبـق قانـون، سـازمان امـور مالیاتـی بـه حسـاب 
بانکی پزشـکان دسترسـی داشته باشـد، چه لزومی دارد 
که پزشـکان مجبـور به نصب دسـتگاه کارتخوان باشـند؟ 
دسـتگاه کارتخـوان ربطی بـه مالیات نـدارد و این گردش 
حسـاب فـرد اسـت که بـه مالیـات مربوط می  شـود و در 
ایـن مـورد هـم طبـق قانـون و رابطـه  ای کـه بانک هـا بـا 

سـازمان امـور مالیاتـی دارنـد، اقـدام می  شـود.

مشکل پزشکان، کارتخوان های ویژه است
امـا دلیـل دیگـر سـازمان امور مالیاتـی در الزام پزشـکان 
بـه نصـب دسـتگاه کارتخـوان، کـه علـت اصلـی مخالفت 
از  کـه  اسـت  متفاوتـی  رسـید  هسـت،  نیـز  پزشـکان 
پزشـکان  از  یکـی  می شـود.  دریافـت  دسـتگاه  ها  ایـن 
»بـه  می گویـد:  بـاره  ایـن  در  کرمـان  شـهر  متخصـص 
هیـچ وجه کسـی نمی گویـد پزشـکان دسـتگاه کارتخوان 
نداشـته باشـند. اآلن فقـط حـدود پنج درصـد از مطب ها 
دسـتگاه کارتخـوان ندارنـد. بحثی که پیش آمـده و علت 
ایـن اسـت کـه می خواهنـد  مخالفـت پزشـکان شـده، 
بایـد دسـتگاه  پزشـکان را مسـتثنی کننـد و می گوینـد 
کارتخـوان ویـژه یـا همـان پایانـۀ فروشـگاهی را داشـته 
باشـند. متأسـفانه درسـت بـه مـردم اطالعـات نمی دهند 
و آنهـا تصـور می کننـد پزشـکان بـا اسـتفاده از کارتخوان 

مسـتقیم  به صـورت  ویـژه  کارتخوان هـای  مخالف انـد. 
بـه ادارۀ مالیـات وصـل می شـود؛ بدتـر از همـه اینکـه 
پشـت ایـن دسـتگاه ها یـک بارکـد وجـود دارد کـه بـه 
مراجعـان می گوینـد از ایـن بارکـد عکس بگیرنـد و برای 
ادارۀ مالیـات بفرسـتند تـا تأییـد شـود کـه آن دسـتگاه 
کارتخـوان ویـژه هسـت یـا نـه. ایـن کار نوعـی توهین به 
جامعـۀ پزشـکی اسـت. مـا نیـز همـان کارتخوانـی که در 
واحدهـای تجـاری و فروشـگاه ها هسـت را می گذاریـم، 
مخالفیـم.  فروشـگاهی  پایانه هـای  بـا گذاشـتن  ولـی 
بـرای همـۀ صنـوف دسـتگاه کارتخـوان ویـژه  هروقـت 
گذاشـتند، می تواننـد از مـا هـم چنیـن انتظـاری داشـته 
امـور  سـازمان  در  کـه  سـامانه ای  براسـاس  باشـند.« 
دسـتگاه  های کارتخـوان  روی  شـده،  طراحـی  مالیاتـی 
بانکـی پزشـکان یـک نرم افـزار مالیاتـی نصـب می  شـود 
کـه اطالعـات تراکنش  هـای آنهـا را در اختیـار دسـتگاه 

مالیاتـی قـرار می دهـد.

قانون برای همه رعایت شود نه فقط پزشکان
امـا چنـد روز پیـش دبیـر شـورای عالـی نظـام پزشـکی 
نیـز در گفت وگـو بـا ایرنـا بـه چهار شـرطی کـه در ابالغیۀ 
سـازمان امـور مالیاتـی آمده، اشـاره کـرده و گفته اسـت: 
الـزام بـه نصـب کارتخـوان، اتصال دسـتگاه کارتخـوان به 
سـامانۀ مالیاتـی، تعییـن ضرب االجـل تـا 23 مـرداد و 
لحـاظ کـردن جریمـه بـرای کسـانی کـه تـا ایـن تاریـخ 
اقـدام بـه نصـب کارتخـوان نکننـد، از جملـه موضوعاتـی 
اسـت کـه جامعـۀ پزشـکی نسـبت بـه آن گله مند اسـت.

محسـن مصلحـی، از اینکـه موضـوع نصـب کارتخـوان به 
سـطح جامعـه کشـیده شـده و رسـانه ها طـوری بـه آن 
پرداخته انـد کـه گویـی مـردم بـا یـک قشـر قانون گریـز 
و متخلـف در ارتبـاط هسـتند، ابـراز تأسـف کـرده و گفته 
اسـت: بـا رواج ایـن شـائبه در اذهـان عمومـی، رابطـه 
بیـن بیمـار و پزشـک مخـدوش شـده و حیثیـت جامعۀ 
پزشـکی زیر سـؤال مـی رود در حالیکـه مهمترین دغدغۀ 

پزشـکان قبـل از هـر چیـز بیماران هسـتند.

فهیمه رضاقلی
خبرنگار/کاغذ  وطن
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ملکـی، معاون اداره کل امور مالیاتی اسـتان در مورد 
روند ثبت درخواسـت پایانه فروشگاهی)کارتخوان( 
می گویـد: هنـوز پزشـکان در حـال ثبت درخواسـت 
هسـتند و در حـال حاضر آمـار آن در اختیار سـازمان 
امـور مالیاتـی کشـور اسـت و مـا بـه ایـن اطالعات 
دسترسـی نداریـم. او به این نکته هم اشـاره می کند 
کـه پزشـکانی که بـرای دریافـت پایانۀ فروشـگاهی 
بخشـودگی های  و  معافیت هـا  از  نکننـد  اقـدام 

مالیاتـی محروم می شـوند.
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کشف ۲۶ هزار لیتر گازوئیل 
قاچاق در عملیات پلیس کرمان

فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمـان از توقیـف تانکر حامل 2۶ هـزار لیتـر گازوئیل قاچاق 
کـه در حـال حرکـت بـه سـوی یکـی از نقـاط مـرزی کشـور بـود، خبـر داد. بـه گزارش 
خبرنـگار گـروه اسـتان هـای باشـگاه خبرنـگاران جـوان از کرمـان سـردار عبدالرضـا 
ناظـری، فرمانـده انتظامی اسـتان کرمـان گفت: در تـداوم امر مبارزه با قاچاق سـوخت 
در اسـتان، ماموران اداره مبارزه با کاالی قاچاق و ارز پلیس آگاهی مسـتقر در ایسـت و 

بازرسی"سـه راهـی رایـن" یـک دسـتگاه تانکر را جهت بررسـی متوقـف کردند.
او افـزود: مامـوران در بازرسـی انجام شـده متوجه شـدند این کامیون حامـل گازوئیل، 
امـا تحـت عنـوان حمـل هیدروکربـن از تبریز به مـرز میلک در حرکت اسـت کـه از آن 

2۶ هـزار لیتر گازوئیل قاچاق کشـف شـد.
فرمانـده انتظامـی اسـتان بـا اشـاره بـه دسـتگیری راننـده و معرفـی آن بـه مراجـع 
قضائـی، از شـهروندان خواسـت: بـا توجـه بـه ضـرر و زیان گسـترده خـروج غیرمجاز 
سـوخت از کشـور، هرگونه مورد مشـکوک در خصوص سـوخت قاچاق را از طریق مرکز 

فوریت هـای پلیسـی 110 بـه پلیـس اطـالع دهند.
همچنیـن رئیـس پلیـس آگاهـی فرماندهی انتظامی اسـتان کرمان از کشـف ۴ راس 
گاو قاچـاق کـه از طریـق یک دسـتگاه اتوبـوس در حال حمل بودند، خبر داد.سـرهنگ 
یـدهللا حسـن پور، رییـس پلیـس آگاهـی اسـتان کرمـان گفـت: در تـداوم امـر مبارزه 
بـا قاچـاق دام، مامـوران اداره مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز ایـن پلیـس مسـتقر در سـه 
راهـی رایـن، هنـگام کنترل وسـایل نقلیه یک دسـتگاه اتوبوس را متوقـف کردند که در 
بازرسـی از قسـمت بار آن ۴ راس گاو قاچاق و فاقد مجوز حمل کشـف شـد.او افزود: 
ارزش ریالـی ایـن احشـام 150 میلیون ریالی بوده اسـت. فرمانده انتظامی شهرسـتان 
سـیرجان هم  از دسـتگیری 2 نفر سـارق و کشـف 2۷ راس احشام در عملیات پلیس 

این شهرسـتان خبر داد.
سـرهنگ محمدرضا ایران نژاد گفت: در پی دسـتگیری دو نفر سـارق احشـام توسـط 
مامـوران کالنتری 1۶ هماشـهرف سـارقان به 2۷ راس سـرقت احشـام اعتـراف کردند.

او افـزود: سـوژه های انتخابـی ایـن سـارقان دامداری هایـی فاقـد نگهبـان و تجهیـزات 
ایمنـی مناسـب بـوده انـد که می طلبـد دامـداران حتمـا از مکان های با حفاظ مناسـب 

اسـتفاده کنند.

2 طـرح کشـاورزی و یـک طـرح راهسـازی پنجشـنبه در 
سـفر اسـتاندار کرمـان و جمعـی از مسـئوالن اسـتانی و 
محلـی بـه بخـش رایـن از توابـع اسـتان کرمـان بـه بهـره 

بـرداری رسـید.
بـه گـزارش ایرنـا، مدیـرکل راهـداری و حمل و نقـل جاده 
ای اسـتان کرمـان در حاشـبه افتتـاح پروژه راهسـازی در 
رایـن گفـت: 9 کیلومتـر روکـش آسـفالت محـور رایـن - 
حسـین آبـاد در دسـت اجرا اسـت کـه از این میـزان چهار 
کیلومتـر و ۴00 متـر امـروز افتتاح شـد و مابقـی در صورت 

تامیـن قیـر بـه سـرعت اجرا می شـود.
سـیدعلی حـاج سـیدعلیخانی ادامـه داد: قطعـه دوم این 
محـور 80 هـزار مترمکعب خاکبـرداری، 50 هزار مترمکعب 
خاکریـزی، 20 هـزار مترمکعـب دورسـازی دارد و 15 هـزار 

تن آسـفالت ریخته شـده اسـت.

وی اظهـار داشـت: تمـام عملیاتی خاکی، ابنیه و روسـازی 
مسـیر بـه طـول بیـش از چهـار کیلومتـر انجـام شـده و 
مابقـی مسـیر بـرای انجـام عملیات آسـفالت نیـاز به قیر 
دارد.مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان 
کرمـان بیـان کـرد: بـا وجـود اینکـه ایـن اسـتان در سـال 
گذشـته بیشـترین میـزان قیـر را جذب کـرده اما امسـال 
مشـکل فقدان قیـر را در اجـرای پروژه های عمرانـی دارد.

وی اضافـه کرد: مطالبات پیمانـکار از این طرح 2۶ میلیارد 
است. ریال 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کرمـان نیـز در حاشـیه 
افتتاح 2 طرح کشـاورزی در راین گفت: ۷۶۶ هکتار آبیاری 
کـم فشـار در قالـب 15 طرح با اعتبـار چهار میلیـارد تومان 

امـروز بـا حضـور اسـتاندار کرمان، بـه بهره برداری رسـید.
احمـد مسـعودی ادامـه داد: از ایـن میـزان سـه میلیـارد 

و ۴00 میلیـون تومـان اعتبـار بـدون بازپرداخـت دولتـی و 
۶00 میلیـون تومـان توسـط بخش خصوصی هزینه شـده 
لولـه گـذاری در  اسـت.وی اظهـار داشـت: ۴2 کیلومتـر 
سـطح ۷۶۶ هکتـار از اراضی کشـاورزی راین و امسـال در 
شهرسـتان کرمـان 2 هـزار هکتـار آبیاری تحت فشـار و کم 
فشـار انجام شـده کـه از این میزان یکهـزار و 200 هکتار کم 

فشـار بوده اسـت.
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کرمان تصریح کـرد: 12 
میلیـارد و 300 میلیـون تومـان اعتبـار بـدون بـاز پرداخـت 
دولتـی صـرف اجـرای آبیـاری در بـاغ هـای شهرسـتان 
کرمـان شـده که اجـرای این پـروژه ها به صورت متوسـط 
مـی توانـد 30 درصـد راندمان آبیـاری را افزایـش دهد.وی 
بیـان کـرد: 230 نفـر از مزایـای طـرح آبیاری تحت فشـار 

بخـش رایـن بهـره مند شـدند.

افتتاح طرح های راهسازی و کشاورزی با حضور استاندار در راین

معاون سـازمان سـیما، منظر و فضای سـبز شـهری کرمان گفت: در کرمان تخریب آثار 
هنـری، مجسـمه و مبلمـان شـهری نداریـم و خوشـبختانه مـردم از این آثـار محافظت 

می کنند.
بـه گـزارش دریافـت خبر ایسـنا م و به نقل از شـهرداری کرمان، "عماد محسـنی تکلو" با 
اشـاره بـه اینکـه در مسـاله هنرهای شـهری با دو موضـوع رو به رو هسـتیم، گفت: این موضوعات شـامل تولید 
آثـار هنـری در شـهر و نگهـداری از آنهاسـت کـه در ایـن راسـتا اگـر به دقت بحـث غنای آثـار هنری را در شـهر در 
نظـر داشـته باشـیم، بایـد هـم در جهـت سـفارش دادن و تولیـد آثـار هنـری فاخر تـالش کنیم و هم مسـأله ی 
نگهـداری از آنهـا را مدنظـر قـرار دهیـم.وی در  ادامـه بـا بیان اینکـه در بحث نگهـداری نیز عموما دو مسـأله، آثار 
هنـری را تهدیـد می کنـد، افـزود: عوامـل محیطـی از جمله آب و باد و نیز مسـایل اجتماعی از آن جمله هسـتند 
کـه در خصـوص مسـأله اول بایـد سـعی کنیـم تـا از مواد مناسـب جهـت سـاخت آثار هنری اسـتفاده شـود تا 
مجسـمه از تخریب توسـط عومل طبیعی محافظت شـود.معاون سـازمان سـیما، منظر و فضای سـبز شـهری 
کرمان ادامه داد: خوشـبختانه در حوزه مسـایل اجتماعی نیز هیچگونه تخریب یا سـرقت مجسـمه های شـهری 
درکرمـان گـزارش نشـده اسـت و مـردم از آنهـا حفاظت می کننـد. وی با بیان اینکـه در واقع وندالیسـم )تخریب 
کنترل نشـدٔه اشـیاء و آثـار فرهنگـی بـا ارزش یا امـوال عمومی( شـهری در کرمان بسـیار پایین اسـت؛ تصریح 
کـرد: طـی سـال های اخیـر مـردم بـه این بلوغ فکری رسـیده اند که وقتی مجسـمه یـا آثار هنری در شـهر نصب 
می شـود؛ از آن حفاظـت کنند.محسـنی تکلـو بـا تاکیـد بـر ضـرورت حفاظت از مجسـمه هـا و مبلمان شـهری 
گفـت: بایـد بـا برنامه ریـزی و اتخـاذ تصمیمات الزم، تعلق خاطر مردم را نسـبت به آثار و مجسـمه های شـهری 
بیشـتر کنیـم کـه در این راسـتا برگـزاری سـمپوزیوم ها و رویدادها و خلق آثار هنـری در حضور مردم بسـیار مهم 

و تاثیرگـذار اسـت و باعـث مـی شـود که مردم بیشـتر در حفـظ و نگهداری این آثار احسـاس مسـئولیت کنند.

شهرداری

معاون سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری:

هیچگونه تخریب یا سرقت مجسمه های شهری 
در کرمان گزارش نشده است


