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حاتمبخشیارزش
افزودهایهاازجیبمردم!

سیدجالل فیاضی
یادداشت مهمان

افـزوده،  ارزش  درآمدهـای شـرکت هـای خدمـات 
چگونـه بدسـت آمـده اسـت ؟

»تامیـن درآمـد حاصـل از خدمـات ارزش افـزوده از 
سـال 90 تاکنون بیـش از 13 هزار میلیـارد تومان بوده 
که سـهم اپراتورهـا از این درآمد حـدود ۴ هزار میلیارد 
تومان و سـهم دولت بـا در نظر گرفتن درآمدهای غیر 
مسـتقیم شـرکت ها بیـش از ۴ هـزار میلیـارد تومـان 
بـوده اسـت . همچنیـن پرداخـت 100 میلیـارد تومـان 
بابـت نظارت محتوایی به سـازمان تبلیغات اسـالمی، 
شـرکتهای  توسـط  تومـان  میلیـارد  اختصـاص150 
تولیـد محتوا بـه منظور تولیـد برنامه هـای تلویزیونی 
پربیننـده و فاخـر تنها در سـال 97، کمک به تیم های 
فوتبـال، کمـک 300 میلیـارد تومانی ایرانسـل و همراه 
اول بـه ورزش کشـور، خدمـات عـام المنفعـه و جلب 
10 میلیـارد تومـان کمـک مردمـی با همـکاری کمیته 
امـداد امـام خمینـی، مشـارکت در ترویـج فرهنـگ 
اهـدای عضو، کمـک به بازسـازی و نوسـازی مدارس 
و مشـارکت در بازسـازی عتبـات عالیـات، کمـک بـه 

توسـعه حداقـل ۴0 پلتفـرم ملی تولیـد و...«
ایـن بخشـی از درآمدهـای بـادآورده شـرکت هـای 
خدمـات ارزش افـزوده و البتـه حاتـم بخشـی هـای 
آنهاسـت کـه در نامـه 75 شـرکت ارزش افـزوده برای 
مظلـوم نمایـی بـه سـران قـوه بیان شـده اسـت .اگر 
همـه بـذل و بخشـش های آنهـا را نیـز هـزار میلیـارد 
تومـان بدانیـم ایـن شـرکت ها حـدود ۴ هـزار میلیارد 
تومان از سـال 90 در آمد داشـته اند. این درآمد چگونه 

بدسـت آمده اسـت ؟
سـرویس ارزش افزوده نوعی خدمات پیامکی اسـت 
که با ایجاد بسـتری مناسب سـعی در افزایش ارتباط 
و تعامـل میـان اپراتورهـا و مشـترک را دارد از جملـه 
اهداف مهم این سـرویس افزایـش اطالعات عمومی 
جامعـه و ایجاد یک نوع سـرگرمی سـالم بـرای افراد 
جامعـه اسـت اصـول طراحـی ایـن نـوع خدمـات به 
گونـه ای اسـت کـه مخاطـب در ازای اطالعاتـی کـه 

دریافـت می کنـد هزینـه ای پرداخت خواهـد نمود .
ایـن ظاهـر قضیـه اسـت امـا نکته اینجاسـت کـه اواًل 
ایـن خدمـات بـدون اطـالع مشـترک فعال می شـود 
و شـیوه غیـر فعـال شـدن آن نیـز اطالع رسـانی نمی 
گـردد و ثانیـًا هزینـه دریافتـی حـدود 50 برابر قیمت 
یـک پیامک معمولی یعنی حـدود 500 الی ۶00 تومان 
اسـت! و بدین ترتیب مشـترکین هر ماه بـدون اطالع 
قبلـی بـا افزایـش فیـش هـای تلفـن همـراه خـود 

مواجـه می شـدند
وزیـر جـوان ارتباطـات بـه میـدان مبـارزه بـا درآمـد 
بـا  و  آمـد  سـرویس ها  ایـن  مشـروع  غیـر  هـای 
شفاف سـازی، شـیوه غیر فعال سـازی ایـن خدمات 
رابـه مـردم آموخـت و اسـترداد حـق النـاس را در 

دسـتور کار قـرار داد...

کهنوججیرفت
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آزادی ۲۴مددجو از زندان زرند

ــد  ــتان زرن ــتری شهرس ــس دادگس ــر - رئی مه
گفــت: بــا برقــراری صلــح و ســازش بیــن 
مددجــو   2۴ آزادی  زمینــه  دعــوا  اصحــاب 
ــه  ــان ب ــد و زندانی ــم ش ــد فراه ــدان زرن در زن

آغــوش گــرم خانــواده بازگشــتند.

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از روابــط 
عمومــی دادگســتری کرمــان، حجــت االســالم 
عملکــرد  تشــریح  در  محمــدی  محمــود 
ایــن شهرســتان  اختــالف  حــل  شــوراهای 
ــان شــوراهای  ــالش کارکن ــا ت ــار داشــت: ب اظه

حــل اختــالف شهرســتان زرنــد ۶82 فقــره 
پرونــده در نیمــه نخســت امســال منتهــی  بــه 
ــره  ــداد 328 فق ــه تع ــت ک ــده اس ــازش ش س
پرونــده مربــوط بــه مصالحــه حقوقــی و 35۴ 

ــت. ــری اس ــه کیف ــده مصالح پرون
ــدای  ــه ی ابت ــش ماه ــرد: در ش ــالم ک وی اع
ــده وارد  ــزار و 7۴5 پرون ــه ه ــاری س ــال ج س
شــوراهای حــل اختــالف ایــن شهرســتان شــده 
ــده  ــزار و 82۶ پرون ــه ه ــل س ــت و در مقاب اس

مختومــه شــده اســت.
رئیــس حــوزه قضایــی شهرســتان زرنــد بیــان 
ــورای  ــعبه ش ــداد 2۴ ش ــد تع ــت: در زرن داش
حــل اختــالف فعــال اســت کــه از ایــن تعــداد 
ــی، شــش شــعب صلحــی و  هفــت شــعبه رای

11 شــعب روســتایی اســت.
بــه  اشــاره  بــا  االســالم محمــدی  حجــت 
عملکــرد شــعبه ویــژه زنــدان شهرســتان زرنــد 
ــق  ــعبه موف ــن ش ــان ای ــا و کارکن ــزود: اعض اف
شــدند در شــش ماهــه اول ســال 1398 از 
ــه  ــده ب ــاع ش ــای ارج ــده ه ــره پرون 2۴2 فق
ایــن  شــعبه 209 فقــره را مختومــه کنــد و 
تعــداد 2۴ مددجــو زندانــی از زنــدان ایــن 

شهرســتان رهایــی یابنــد.

بازرسی بیش از 3 هزار واحد صنفی 
در طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس 

معــاون بازرســی و نظــارت ســازمان صنعــت، 
ــان از بازرســی  ــوب کرم معــدن و تجــارت جن
بیــش از 3 هــزار واحــد صنفــی در طــرح 
ــر داد. ــدارس خب ــژه بازگشــایی م ــی وی نظارت

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان، معــاون 
بازرســی و نظــارت ســازمان صنعــت، معــدن 
ــوص  ــن خص ــان در ای ــوب کرم ــارت جن و تج
بازگشــایی  ویــژه  نظارتــی  طــرح  گفــت: 
ــازار در  ــرل ب ــت کنت ــاله جه ــر س ــدارس ه م
ــال  ــام و امس ــدارس انج ــایی م ــام بازگش ای
ــر  ــا نیمــه مه ــه مــدت یــک مــاه و ت ــز از ب نی

ــت. ــه داش ــاه ادام م
مهــدی میــری افــزود: در مــدت ایــن طــرح، 
واحــد   312۶ از  ســازمان  ایــن  بازرســان 
صنفــی در شــهرهای مختلــف جنــوب کرمــان 

ــد. ــی کردن بازرس
 150 طــرح  ایــن  در  داشــت:  اظهــار  وی 
شــکایت رســیده بــه ســازمان نیــز رســیدگی و 

25 گشــت مشــترک بازرســی حضــور داشــت.
ــرح  ــن ط ــی ای ــه داد: ط ــن ادام وی همچنی
225 واحــد متخلــف صنفــی شناســایی و 
ــغ بیــش  ــه مبل ــده تخلــف آنهــا جمعــًا ب پرون

ــد. ــل ش ــال تکمی ــارد ری از 7 میلی
معــاون بازرســی و نظــارت ســازمان صنعــت، 
ــن  ــان همچنی ــوب کرم ــارت جن ــدن و تج مع
ــازرس خــود مــردم  ــن ب ــد کــرد: مهمتری تاکی
بــرای  آنهــا  و همراهــی  و کمــک  هســتند 
کنتــرل و ســامان بخشــیدن بــه اوضــاع بــازار 

ــی باشــد. ــاز م ــی نی در هــر زمان
ــا  ــان تقاض ــوب کرم ــز جن ــردم عزی ــه م از هم
ــه  ــر گون ــروز ه ــورت ب ــه در ص ــود ک ــی ش م
)واحــد   12۴ گیــری  شــماره  بــا  تخلــف 
مراجعــه  یــا  و  ســازمان(  ایــن  بازرســی 
ــت انجــام  ــن ســازمان را در جه حضــوری، ای
بــه شــهروندان  بهتــر وظایــف و خدمــات 

محتــرم یــاری دهنــد.
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نشست بعدی کارگروه رفع موانع تولید 
در جیرفت برگزار می شود

روز گذشـته نشسـت کارگـروه رفـع موانـع تولیـد جنـوب 
کرمـان در اسـتانداری و بـا مدیریـت دکتر دهقـان معاون 
اسـتاندار برگـزار شـد.در ایـن نشسـت برخـی از سـرمایه 
گـذاران جنوبـی حضـور داشـته و بـه بیان مشـکالت خود 
پرداختند.دکتـر دریجانـی مسـوول بیمارسـتان خصوصی 

قائـم جیرفـت در ایـن نشسـت گفت:
90درصـد مراجعیـن بـه بیمارسـتان هـای جیرفـت بیمـه 
سـالمت هسـتند و 80درصدشـان روستایی هسـتند، این 
مسـاله مشـکل کوچکـی در نظـر همـه اسـت کـه بـرای 
بیمارسـتان قائـم بسـیار بزرگ اسـت. بیمه سـالمت باید 
اجازه بسـتری بیمه همگانی و روسـتایی را در بیمارسـتان 
هـای بخـش خصوصـی بدهد ایـن اتفـاق در بیمارسـتان 
هـای سیسـتان و بلوچسـتان افتاده اسـت امـا در جنوب 
کرمـان مشـکل داریـم .دهقـان معاون اسـتاندار هـم ابراز 
داشـت: بـا همـکاری آقـای دکتـر فدایـی اسـتاندار کرمان 
نامـه ای را تنظیـم کنید و آقـای کمالی پور نماینده جیرفت 
هـم از طریـق ریـش سـفیدی ایـن مشـکل را در تهـران 
حـل کند.سـرمایه گـذار هتـل آرمـان نیز در این نشسـت با 
بیـان اینکـه این هتل ۴2درصد پیشـرفت فیزیکـی دارد و 
تاکنـون هیچ تسـهیالتی نگرفته اسـت ابـراز داشـت: راه و 
شهرسـازی به دلیـل اینکه این پـروژه طول کشـیده اصرار 

دارد بایـد بـا قیمـت روز زمیـن را پرداخـت کنید.
رودبـاری معـاون راه و شهرسـازی جنوب هم گفت تاکنون 
۴بـار بـه ایـن سـرمایه گـذار در طول 21سـال فرصـت داده 

شـده در حالـی که قرارداد دوسـاله بوده و دیگر متاسـفانه 
امـکان آن نیسـت که مدارا کنیم و باید جریمـه را بپردازند. 
البتـه بـه دلیل اینکه سـرمایه گـذاری و هزینه کـرده بودند 
وزارتخانـه خواسـت تـا دادگاه رای دهـد و زمیـن را بـدون 

لحـاظ کـردن ارزش افزوده خریـدری کنند.
امـا جالـب تریـن نکتـه این نشسـت حضـور حسـن پور 
نماینـده مـردم سـیرجان و بردسـیر در جلسـه رفـع موانع 
تولید جنوب اسـتان بود که در این نشسـت حضور یافت و 
به صورت میهمان به پیگیری مشـکالت دو طرح سـرمایه 
گـذاری در شهرسـتان های منطقه انتخابیه خـود را مطرح 
و پیگیـری کـرد. دهقـان معـاون اسـتاندار که مسـوولیت 
این جلسـه را برعهده داشـت گفت: برای دو واحد بردسـیر 
و روسـتای دوچاهـی سـیرجان و بهرامجـرد بردسـیر بـه 
منظـور توسـعه و احـداث بهـره بـرداری مـرغ تخم گـذار و 
شـبیه همیـن طرح هـم در سـیرجان به مبلـغ 150میلیارد 
ریـال از محـل اشـتغال روسـتایی اعتبـار تخصیـص داده 
شـود.آقای حسـن پور موضوع دکتر دریجانی و بیمارستان 
قائم را نیز مطرح و پیشـنهاد داد که می تواند این مشـکل 
را بـا همـکاری دکتـر کمالـی پـور نماینده مـردم جیرفت و 

عنبرآبـاد در مجلـس پیگیری کند.
دهقان معاون اسـتاندار تاکید کرد برای بررسـی مشـکالت 
سـرمایه گذارانی که نتوانسـتند امروز در جلسه مشکلشان 
را مطرح کنند چهارشـنبه هفته آینده جلسه ای در جیرفت 

برگزار و مشـکالت این افراد در آنجا بررسـی شـود.

حاتمبخشیارزشافزودهایهاازجیبمردم!
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طـرح یـک فوریتـی بـا امضـای 57 نماینـده خبرسـاز 
اسـت،  پـا کـرده  بـه  زیـادی  و صـدای  و سـر  شـده 
طـرح رفـع انحصـار زبـان انگلیسـی از نظـام آموزشـی 
از  انگلیسـی  زبـان  آمـوزش  آن  اسـاس  بـر  کشـور. 
و  شـده  اعـالم  اختیـاری  و  حـذف  مـدارس  برنامـه 
جملـه  از  زبان هـا  دیگـر  می تواننـد  دانش آمـوزان 
چینـی، آلمانـی، روسـی و فرانسـوی را یـاد بگیرنـد. 
 57 امضـای  بـا  فوریتـی  یـک  طـرح  برترین هـا: 
نماینـده خبرسـاز شـده و سـر و صـدای زیـادی بـه پـا 
کـرده اسـت، طـرح رفـع انحصـار زبـان انگلیسـی از 
نظـام آموزشـی کشـور. بـر اسـاس آن آمـوزش زبـان 
انگلیسـی از برنامـه مـدارس حـذف و اختیـاری اعـالم 
شـده و دانش آمـوزان می تواننـد دیگـر زبان هـا از جمله 
چینـی، آلمانـی، روسـی و فرانسـوی را یـاد بگیرنـد.

بـر اسـاس این طـرح آموزش زبـان  انگلیسـی از برنامه 
مـدارس حـذف و اختیاری اعـالم شـده و دانش آموزان 
آزاد  آموزشـگاه های  بـه  می تواننـد  یادگیـری  بـرای 
مراجعـه کننـد. بـه اعتقـاد برخـی نماینـدگان مجلـس، 
هم اکنـون زبـان انگلیسـی در مـدارس اجبـاری اسـت 
بـه  عالقـه ای  دانش آمـوزان  برخـی  میـان  ایـن  در  و 
تحصیـل در دانشـگاه را ندارنـد بنابرایـن اجبـار در زبـان 
انگلیسـی می توانـد در ضعـف تحصیـل ایـن گـروه از 
نماینـدگان  باشـد. همچنیـن  تأثیرگـذار  دانش آمـوزان 
اعـالم کردنـد دانش آموزانـی کـه با هدف مهـارت آموزی 
و ورود سـریع به بازار کار مسـیر تحصیل در شـاخه های 
کردنـد. انتخـاب  را  فنی وحرفـه ای  و  کارودانـش 

رئیـس اتاق کرمان گفت: خواسـته بخـش خصوصی و به 
ویژه صادرکنندگان از سـازمان استاندارد، غیرسلیقه ای و بر 

اسـاس قانون عمل کردن اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومـی اتـاق بازرگانی، صنایـع، معادن 
و کشـاورزی کرمـان، سـیدمهدی طبیـب زاده در همایـش 
روز اسـتاندارد در کرمـان ضمن تبریک ایـن روز و قدردانی 
بخـش خصوصـی اسـتان از فعالیـت های ایـن مجموعه 
افـزود: فعـاالن اقتصـادی انتظار دارنـد اداره کل اسـتاندارد 
مطلع و به همه مسـائل شـناخت کامل داشـته و عملکرد 
آن مـورد وثـوق طرفین)بخـش خصوصـی و بازار( باشـد. 
وی بـا تاکیـد بـر اینکه در سـازمان  اسـتاندارد بایـد قدرت 
تصمیـم گیری و ضمانت اجرایی افزایـش یابد، اظهار کرد: 
ایـن پرسـش مطـرح می شـود که آیا سـازمان اسـتاندارد 
مانند سـازمان های تامین اجتماعـی و امورمالیاتی قدرت 

اجـرا و ضمانت اجرایـی دارد؟
طبیـب زاده، با اشـاره به اهمیت اسـتاندارد و مطالبه مردم 
بـرای تقویـت و تعمیـم آن بیان کرد: اگر محصـوالت بدون 
داشـتن اسـتانداردهای الزم صادر شـوند موقعیت ایران در 
بـازار کشـورهای هـدف از بیـن مـی رود که از دسـت دادن 
بازارهـای کشـورهای آسـیای میانـه از جملـه ایـن مـوارد 
اسـت. رئیـس اتـاق کرمـان، اظهـار کـرد: بایسـتی قوانین 
و مقـررات جهـان شـمول باشـد و اگـر سـلیقه ای عمـل 
شـود بـی اعتمـادی به وجـود خواهـد آمـد.وی در ادامه از 
توجـه قانون تقویت و توسـعه نظام اسـتاندارد بـه صادرات 
سـخن گفـت و افـزود: قوانیـن بایـد بـه گونه ای باشـد که 
در بازارهـای صادراتـی رقابـت ایجـاد کنـد زیـرا در حـال 
حاضـر به دلیـل نداشـتن قدرت رقابـت زیان ده هسـتیم. 
طبیـب زاده تصریـح کرد: درخواسـت می شـود اگر کاالها 
اسـتاندارد و مطابـق بـا شـاخص های کشـور اسـت، برای 
اعطـای برخـی اسـتانداردها که فقـط در داخل کشـور مورد 
اسـتفاده قـرار مـی گیـرد، وقت و هزینـه هدر نـرود.وی در 
رابطـه بـا موضوع رطوبت سـنجی برخی محصـوالت مانند 
پسـته، بـه مـدت طوالنـی انتظـار صادرکننـدگان )دو روز( 
بـرای دریافـت این گواهی اشـاره کرد و گفت: در شـرایطی 
که در سـال جاری زمان کمتری را برای صادرات پسـته در 
اختیـار داریم نباید سیسـتم های داخلـی در زمان و هزینه 
مانـع ایجـاد کنند.رئیـس اتـاق کرمـان، در بخـش دیگری 
به کمبود امکانات و نیروی انسـانی در سـازمان اسـتاندارد 
پرداخـت وگفـت: در شهرسـتان جیرفـت کـه ادارات کل 
بسـیاری مستقر هستند هنوز سـازمان استاندارد نتوانسته 
یـک دفتـر نمایندگـی ایجاد کنـد. طبیب زاده خاطرنشـان 
کـرد: سـازمان اسـتاندارد باید بـا تقویت مالی، سـاختاری 
و قانونـی تاثیرگـذاری خـود را افزایـش دهـد و همچنیـن 

اجـرای قوانیـن اسـتاندارد پایـدار و محکم انجام شـود.
گفتنـی اسـت در ایـن همایـش از واحدهای تولیـدی برتر 

اسـتان کرمـان در حوزه اسـتاندارد تقدیر شـد.

در مدارس به جای 
زبان انگلیسی، چینی 

یاد بگیرید!

رییس اتاق بازرگانی کرمان:

سازمان استاندارد 
سلیقه ای عمل نکند

خبر

روزنامه های دیروز
داللی دارو

در داروخانه ها
دوباره افزایش قیمت 

به جان بازار خودرو افتاد 
برگزاری جلسه تصویب نهایی 

طرح تفصیلی جدیدشهر جیرفت
کشف هزار کیلوگرم رب گوجه 

تاریخ مصرف گذشته در جیرفت
انجمن شعر جنوب تجمیع 

انجمن های منطقه است
نایــب رییــس انجمن داروســازان 
ایــران بــا بیــان اینکــه 97 درصــد 
داروهــای کشــور در داخــل تولیــد 
می شــوند و ســه درصــد وارداتــی 
هــم بیشــتر شــامل داروهــای "های تــک" 
ــال  ــا اص ــی داروه ــرد: برخ ــار ک ــتند، اظه هس
از  و  نمی شــود  داروخانــه  سیســتم  وارد 
ــارج  ــور خ ــر از کش ــای دیگ ــق مکانیزم ه طری
می شــوند. ماننــد مــواردی کــه بــه عنــوان 
فــروش چمدانــی دارو معــروف اســت. در 
عیــن حــال در برخــی مــوارد هــم شــاهدیم کــه 
ــه ایــران ســفر  افــراد از کشــورهای همســایه ب
ــا  ــوغات ب ــه س ــی ک ــی از اقالم ــد و یک می کنن
خودشــان می برنــد، داروهــای ارزان قیمــت 
ایــران اســت کــه بــا ارز ۴200 تومانی بــرای 
ــا در عمــل  ــه می شــود، ام ــی تهی بیمــاران ایران

ــود.  ــارج می ش ــی خ ــورت چمدان ــه ص ب

فاطمــی بــا اشــاره بــه برخــی اظهــارات مبنی بر 
ــه  ــای بیم ــتفاده از دفترچه ه ــال سوءاس احتم
بــا آزاد شــدن ارز دارو و واقعــی شــدن قیمــت 
آن، اظهــار کــرد: یکــی از راه حل هایــی کــه 
وزارت بهداشــت روی آن تاکیــد دارد، اســتفاده 
از ظرفیــت پرونــده الکترونیک ســالمت اســت. 
ــد از  ــت می توان ــر وزارت بهداش ــال حاض در ح
طریــق ســامانه هایی کــه دارد وضعیــت توزیــع 
ــده دارو و  ــا را از شــرکت های پخش کنن داروه
ــژه  ــد. مصــرف دارو به وی داروخانه هــا رصــد کن
رصــد  گران قیمــت  و  خــاص  داروهــای 
می شــود؛ به طوریکــه زنجیــره دارو از تولیــد 
و واردات تــا توزیــع و مصــرف رصــد می شــود. 
البتــه ممکــن اســت ایــن اقــدام در ابتــدا 
ــا  ــد، ام ــر نباش ــا امکان پذی ــه داروه ــرای کلی ب
ــه زودی  ــد ب ــاص می توان ــای خ ــرای داروه ب

اتفــاق افتــد. 

موضــوع کاهــش عرضــه بــا 
ــه  ــه روی ــف، ب ــای مختل بهانه ه
قیمــت  افزایــش  همیشــگی 
ایــن محصــول تبدیــل شــده 
اســت. حــاال بــرای بــار دیگــر افزایــش 
قیمــت بــه جــان بــازار خــودرو افتــاده 

ــت.  اس
ــد  ــن: چن ســرویس اقتصــادی جــوان آنالی
شــاهد  خــودرو  بــازار  اســت کــه  روزی 
و  اســت  چشــمگیری  قیمــت  افزایــش 
ایــن  معتقدنــد  بــازار  فعــاالن  از  برخــی 
ــل کاهــش عرضــه و  ــه دلی ــی ب ــد قیمت رون
کنــد شــدن مراحــل صــدور فاکتــور رخ داده 

ــت. اس
بــا وجــود اینکــه در چنــد مــاه گذشــته 
ــه  ــرخ ارز ب ــه ن ــل توج ــش قاب ــاهد کاه ش

امــا  بودیــم؛  اخیــر  هفته هــای  در  ویــژه 
ــود  ــه خ ــت را ب ــش قیم ــن کاه ــودرو ای خ
ندیــد و چــه بســا شــاهد افزایــش قیمتــی 
ــا 10 میلیــون تومــان در برخــی از  بیــن 3 ت

بــود. مدل هــا 
صنعــت  کارشناســان  گفتــه  بــه 
ــا  خودروســازی، موضــوع کاهــش عرضــه ب
ــگی  ــه همیش ــه روی ــف، ب ــای مختل بهانه ه
افزایــش قیمــت ایــن محصــول تبدیــل 
ــازار  ــه ب ــه اینک ــه ب ــا توج ــت و ب ــده اس ش
خــودرو بــه ثبــات نســبی رســیده، امــا 
ــر  ــار منج ــر ب ــت ه ــن صنع ــار در ای انحص
بــه افزایــش قیمــت ایــن کاال می شــود.

ــودرو  ــرخ خ ــر، ن ــی زی ــدول قیمت ــق ج طب
طــی یــک هفتــه گذشــته بــا تغییــرات چنــد 

میلیونــی همــراه بــوده اســت.

مــاده  جلســه کمیســیون  در 
5 شــهرهای جنوبــی اســتان 
ــد  ــی جدی کرمــان طــرح تفصیل
ــد.  ــب ش ــت تصوی ــهر جیرف ش
و  راه  وزارت  خبــري  پايــگاه  بــه گــزارش 
شهرســازي بــه نقــل از اداره ارتباطــات و 
وشهرســازی  راه  اداره کل  رســانی  اطــالع 
ــت:  ــاردویی گف ــد س ــان، محم ــوب کرم جن
در ایــن جلســه کــه بــا حضــور کلیــه اعضــاء 
ــزار  ــان برگ ــتان کرم ــاده 5 اس ــیون م کمیس
بــه  شــهرجیرفت  تفصیلــی  شــد،طرح 

تصویــب رســید.
مدیــرکل راه و شهرســازی جنــوب کرمــان 
بیــان کــرد: بــا توجــه بــه ایــن کــه درجلســات 
ــاور  ــه مش ــدد ب ــی مج ــت بررس ــل فرص قب
طــرح داد شــده بــود، دربررســی مجــدد 

مشــکل قبلــی حرایــم رودخانــه هــای داخــل 
ــد. ــرف ش ــهرجیرفت برط ــدوده ش مح

وی اضافــه کــرد: طــرح تفصیلــی شــهر 
جیرفــت مــورد تائیــد اعضــاء قــرار گرفتــه و 
ــالغ  ــه شــهرداری اب ــرا ب ــراي اج ــه زودی ب ب

ــد. ــد ش خواه
وی طرحهــای تفصیلــی شــهری را مهمتریــن 
ابــزار ســاماندهی نظامنــد کالبــد شــهری 
ایــن  امیــد واری کــرد:  ابــراز  و  دانســت 
آن  مشــخص  هــای  برنامــه  و  طــرح 
ــکالت  ــا و مش ــهری راه گش ــد درامورش بتوان
شــهروندان و شــهرداری را مرتفــع نمایــد.

ــداد  ــه تع ــن جلس ــزود: درای ــان اف وی درپای
بــه  مربــوط  کاربــری  تغییــر  1۶پرونــده 
شــهرهای جنــوب کرمــان مــورد بررســی قــرار 

ــت. گرف

مرکــز  رئیــس  گفتــه  بــه 
یک هــزار  جیرفــت  بهداشــت 
فرنگــی  رب گوجــه  کیلوگــرم 
تاریــخ مصــرف گذشــته در ایــن 
شهرســتان کشــف و معدوم شــد.محمودی از 
کشــف یک هــزار کیلوگــرم رب گوجــه فاســد 
و تاریــخ مصــرف در ایــن شهرســتان خبــر داد 
ــن  ــه از اماک ــزان رب گوج ــن می ــت: ای و گف
تهیــه و توزیــع مــواد غذایــی جمــع آوری 
ــای  ــزود: رب گوجه ه ــودی اف ــد.رضا محم ش
فاســد توســط بازرســان بهداشــت محیــط و 
نماینــده دادســتانی معــدوم ســازی شــدند.

ــی  ــاه روز جهان ــه 2۴ مهرم ــن ب وی همچنی
ــن راســتا  ــت: در همی ــرد و گف ــذا اشــاره ک غ
تیم هــای بازرســی بهداشــت محیــط از مراکــز 
عرضــه مــواد غذایــی ســطح شهرســتان 

ــم  ــه 2 تی ــان اینک ــا بی ــد.وی ب ــد کردن بازدی
ــز  ــر از مراک ــداز ظه ــح و بع ــت صب در 2 نوب
ــا  ــی، رســتوران ها و تاالره ــواد غذای عرضــه م
ــان  ــت: بازرس ــار داش ــد، اظه ــد می کنن بازدی
ــواره  ــت هم ــز بهداش ــط مرک ــت محی بهداش
ــد کــرده  از مراکــز عرضــه مــواد غذایــی بازدی
ــخ  ــی تاری ــواد غذای و در صــورت مشــاهده م
ــن  ــاز، ضم ــر مج ــا غی ــته و ی ــرف گذش مص
ــون اقــالم  ــر قان ــان، براب ــه متصدی آمــوزش ب
می کننــد. توقیــف  و  صورت جلســه  را 

محمــودی گفــت: مــردم در صــورت مشــاهده 
ــز  ــط مراک ــتی توس ــف بهداش ــه تخل هرگون
ــا  ــب را ب ــی مرات ــواد غذای ــع م ــه و توزی تهی
ــماره های  ــا ش ــاس ب ــا تم ــی ی ــزارش کتب گ
ــه  ــا ب ــد ت 190 و 03۴۴3218512 اطــالع دهن

ــود. ــیدگی ش ــوع رس موض

گفــت:  ســلیمانی،  علیجــان 
انجمــن شــعر و ادب فارســی 
واســطه  بــه  جنــوب کرمــان، 
ــای حســین  حضــور و حمایت ه
اســحاقی مدیــرکل جــوان، خــالق و صاحــب 
نــام اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی جنوب 
ــی  ــای فرهنگ ــام کاره ــال انج ــان در ح کرم
اســت.به گــزارش روابــط عمومــی اداره کل 
ــان،  ــوب کرم ــالمی جن ــاد اس ــگ و ارش فرهن
هــم زمــان بــا )20 مهر(، مراســم بزرگداشــت 
حافــظ شــاعر بلنــد آوازه ایــران در ســالن 
اجتماعــات ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب 
کرمــان برگــزار شــد.» علیجان ســلیمانی « در 
حاشــیه برگــزاری ایــن مراســم، گفــت: ایــن 
مراســم، نشســت صمیمــی بــود کــه بــا حضور 
ــاد  ــگ و ارش ــی اداره کل فرهن ــاون فرهنگ مع

اســالمی جنــوب کرمــان و جمعــی از شــاعران 
جنــوب کرمــان و بــه منظــور گرامیداشــت 
ــد.رییس  ــزار ش ــیرازی برگ ــظ ش ــام حاف مق
انجمــن شــعر و ادب جنــوب کرمــان، با اشــاره 
ــراز داشــت:  ــن مراســم، اب ــه برنامه هــای ای ب
ــون  ــد و در پیرام ــعاری را خواندن ــاعران اش ش
ــد. ــخن گفتن ــظ س ــعار حاف ــخصیت و اش ش

وی، بیــان داشــت: انجمــن شــعر جنــوب 
کرمــان ۶00 عضــو دارد و تجمیــع انجمن هــای 
ــان  ــوب کرم شــعر و ادب شهرســتان های جن

اســت.
ــن  ــای ای ــه فعالیت ه ــا اشــاره ب ســلیمانی، ب
انجمــن، اظهــار داشــت: برگزاری نشســت های 
ــتان ها  ــی در شهرس ــنواره های ادب ــی، جش ادب
از  برخــی  ای  دوره  ادبــی  نشســت های  و 

ــت. ــن اس ــن انجم ــای ای فعالیت ه

روزنامه پیام ما
عضو مجمع نمایندگان گیالن معتقد است احمدی نژاد و روحانی باعث طرح 

انتقال آب خرز هستند.

روزنامه کرمان امروز
در گزارشی به پرونده سیل اخیر استان و عزم و جزم مسووالن برای معرفی 

مقصران احتمالی پرداخت.

ابتــدای ســال  از  امیرپــور، گفــت:  محمــد 
جــاری تاکنــون 217 مــورد بازرســی از صنــوف 
آرایشــی و بهداشــت در ســطح جنــوب کرمــان 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ص
ــتان  ــزاری شبس ــگار خبرگ ــزارش خبرن ــه گ  ب
ــور  ــر پ ــد امی ــر » محم ــان جنوب، دکت از کرم
« ظهــر امــروز در نشســت خبــری کــه بــه 
مناســبت هفتــه غــذا و دارو برگــزار شــد، گفــت: 
در ســال جــاری 2۴ قلــم جنــس قاچــاق 
ــزار  ــی و یکه ــوزه داروی ــته در ح ــخ گذش و تاری
ــوازم  ــوزه ل ــاق در ح ــس قاچ ــم جن و 739 قل
آرایشــی و بهداشــتی در جنــوب کرمــان کشــف 

ــت. ــده اس ــط ش و ضب
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــذا و دارو دانش ــاون غ مع
جیرفــت، عنــوان داشــت: از ابتــدای ســال 
جــاری تاکنــون 217 مــورد بازرســی از صنــوف 
ــان  ــطح جنوب کرم ــت در س ــی و بهداش آرایش

ــه اســت. صــورت گرفت
وی، بــا اشــاره بــه شــعار ملــی اصــالح الگــوی 
ــالمت بــا  تغذیــه بــرای حفــظ و ارتقــای س
محوریــت 7 اصــل، خاطرنشــان کــرد: کاهــش 
قنــد، نمــک و چربــی محصــوالت غــذای، 
ــه ای در راســتای دانــش  نشــانگر رنگــی تغذی
مصــرف کننــده، نشــان ایمنــی و ســالمت 
قاچــاق  مبارزه بــا  غذایــی،  محصــوالت 
ــب  ــذا، برچس ــوزه غ ــالمت در ح ــای س کااله
اصالــت کاال و سیســتم رهگیــری و ردیابــی 

و  ویــژه  غذایــی  غذا،محصــوالت  حــوزه  در 
فراســودمند و اطــالع رســانی و آگاهــی مصــرف 
ــول  ــن اص ــذا ای ــالمت غ ــوزه س ــده در ح کنن

ــتند. هس
ــک و  ــد، نم ــش قن ــزوم کاه ــه ل ــر پور، ب امی
چربــی در محصــوالت غذایــی، اشــاره کــرد 
ــه  ــب ک ــک ترکی ــوان ی ــه عن ــد ب ــزود: قن و اف
در کلیه مــواد غذایــی یافــت مــی شــود و 
افزایــش آن بــا افزایــش کالــری همــراه اســت 
بــرای  افزایــش وزن  ماننــد  آن  و مضــرات 
ــز  ــک نی ــت و نم ــهود اس ــده مش ــرف کنن مص
موجب فشــارخون مــی شــود و بــاال بــودن 
ــی و  ــوی، قلب ــای کلی ــاری ه ــرف آن بیم مص

ــد.  ــی کن ــی ایجــاد م عروق
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــذا و دارو دانش ــاون غ مع
جیرفــت، تصریــح کــرد: چربــی بــه ویــژه چربی 
ــده در  ــناخته ش ــات ش ــی از ترکیب ــس یک تران
ــد و  ــن جام ــه در روغ ــت ک ــی اس ــواد غذای م
نیمــه جامــد بایــد حداکثــر 2 درصد باشــد اگــر 
حــرارت موجــود در غــذا بــه بیــش از 180 درجــه 
ــس  ــرب تران ــن چ ــد روغ ــب تولی ــد موج برس
ــاد شــود موجب دیابت و  مــی شــود و اگــر زی
ــه ســرطان مــی شود، سیاســت هــای  ــال ب ابت
وزارت بهداشــت در ایــن راســتا ایــن اســت کــه 
ــی  ــوالت غذای ــده را در محص ــر ش ــاده ذک 3 م
بــه حداقــل برســاند تــا ایمنــی و ســالمت مــواد 

غذایــی را بــاال ببــرد. 

همــه  کــه  مطلــب  ایــن  بیــان  بــا  وی، 
محصــوالت غذایــی بایــد یــک نشــانگر رنگــی 
ــه ای داشــته باشــند کــه مصــرف کننــده  تغذی
ــول  ــری محص ــی و کال ــد، چرب ــت قن از وضعی
مطلــع باشــد، خاطرنشــان کــرد: در حــوزه تحت 
ــت  ــکی جیرف ــوم پزش ــگاه عل ــش دانش پوش
ایــن  الصــاق  بــه  ملــزم  کلیه محصــوالت 
ــان  ــن زم ــا کمتری ــا ب ــا هســتند ت برچســب ه
اطالعــات مفیــد در اختیــار مصــرف کننــده قــرار 

ــرد. بگی
ــاور  ــن ب ــه از ای ــن ک ــاره به ای ــا اش ــور، ب امیرپ
اشــتباه کــه از روغــن ســرخ کردنــی، می تــوان 2 
مرتبه اســتفاده کــرد بایــد پرهیــز شــود، عنوان 
ــور  ــه منظ ــنهاد ب ــن پیش ــده تری ــت: عم داش
کاهــش قنــد و کالــری در شــیوه زندگی مــردم 
حــذف قنــد و شــکر در کنار چــای و اســتفاده از 

خرمــا و تــوت خشــک اســت.
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــذا و دارو دانش ــاون غ مع
جیرفــت، بــا بیــان ایــن کــه تغییــر ذائقــه زمــان 
ــوزادی و  ــنین ن ــت و از س ــدنی اس ــا ش ــر ام ب
ــوالت  ــه محص ــد ب ــه نبای ــه بچ ــی ذائق کودک
ــان بزرگســالی  ــا در زم ــد ت ــادت کن شــیرین ع
بــه افزایــش وزن و چاقــی گرفتــار شــود، 
ــد دیگــر آوردن نمــک  اظهــار داشــت: عــادت ب
ســر ســفره غــذا اســت، عمومــا بایــد از طریــق 
رژیــم غذایــی نرمــال نمــک را دریافــت کنیــم 
و از آوردن نمــک ســر ســفره خــودداری کنیــم، 

عامــل اصلــی پرفشــاری خــون نمــک اســت و 
اگــر کســی بــه فشــار خــون یــا بیمــاری کلیوی 
ــر دارو مصــرف  ــادام العم ــد م دچــار شــود بای

کند. 
وی، بــا اشــاره بــه مبــارزه بــا قاچــاق کاالهــای 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــذا ب ــوزه غ ــالمت در ح س
محورهــای هفتــه غــذا و دارو در ســالجاری 
صــورت  بــه  غذایــی  مــواد  اگــر  افــزود: 
قاچــاق وارد کشــور شــود هیــچ اطالعــی از 
ــع آن در دســترس نیســت  ــد و توزی نحوه تولی
پــس محصــول کامــال شــک برانگیــز اســت و 

ــود.  ــی ش ــالمت آن رد م س
ــخیص  ــامانه تش ــرد: س ــح ک ــور، تصری امیرپ
آدرس  بــه  قاچــاق  از  اصلــی  کاالی 
و شــماره  تیتــک(   (  TTAC.IR اینترنتــی
پیامــک 20008822 و شــماره تمــاس 021۶185 
ــد  ــی توانن ــراد م ــق اف ــن طری ــت که از ای اس

ــتی  ــی و بهداش ــی، آرایش ــواد غذای ــت م اصال
خــود را ببیننــد و اســتعالم بگیرنــد تــا بــا 

اطمینــان محصــول را اســتفاده کننــد. 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــذا و دارو دانش ــاون غ مع
ــاف و  ــد از اصن ــه بازدی ــاره ب ــا اش ــت، ب جیرف
ســوپر مارکــت هــا در شهرســتان هــای جنــوب 
کرمان، افــزود: پخــش پوســتر هایــی کــه 
حــاوی اطالعــات مفیــد در بیــن عامــه مــردم 
ــوار  ــه مناســبت اصــالح الگــوی مصــرف، دی ب
نویســی و چــاپ در اماکــن عمومــی، برگــزاری 
نشســت خبــری و کارگاه آموزشــی مربیــان 
بهداشــت کارخانــه هــای مــواد غذایــی از جملــه 
ــت  ــالمت اس ــظ س ــی در حف ــات آموزش اقدام

ــه انجــام شــده اســت. ــن منطق ــه در ای ک
ــی  ــرد: مردم م ــان ک ــان، خاطرنش وی، در پای
تواننــد جهــت گــزارش تخلــف دارویــی بــا 

شــماره ۴32135۶8 تمــاس بگیرنــد.

نماینــده مــردم کهنــوج در مجلــس خطــاب بــه 
ــر روی  ــا احــداث ســدی ب ــور: ب رئیــس جمه
ــه زیســت محیطــی  ــه هلیــل، حــق آب رودخان
ــد.  ــع کردن ــان را قط ــوب کرم و کشــاورزان جن
ــد  ــی چن ــی موروث ــار در اراض ــه ناچ ــردم ب م
ــر چــاه  ــه حف ــور ب هــزار ســاله خویــش، مجب
ــد و  ــاه می دهن ــه چ ــه پروان ــون ن شــدند. اکن

ــد. ــن می کنن ــردم را تامی ــوخت م ــه س ن
ــزه در جلســه  ــد حم ــزارش ایســنا، احم ــه گ ب
ــورای  ــس ش ــنبه( مجل ــروز )یک ش ــی ام علن
ــه  ــان دســتور خطــاب ب اســالمی در نطــق می
ــا  ــان ب ــوب کرم ــت: جن ــور گف ــس جمه رئی
ــع،  ــر مرب ــزار کیلومت ــادل ۴0 ه ــعتی مع وس
بــزرگ  اســتان های کشــور  از  بســیاری  از 
کشــاورزی  قطب هــای  از   یکــی  و  بــوده 
ــی از  کشــور اســت. ســرانه مصــرف هــر ایران
تولیــدات جنــوب کرمــان بیــش از 50 کیلوگــرم 

اســت. چــه بگویــم کــه ایــن منطقــه بــا وجــود 
ایــن حجــم تولیــد بــه دلیــل نابســامانی نظــام 
ــران   ــت مدی ــوء مدیری ــه و س ــد و عرض تولی
ــن  ــوان محروم تری ــوز عن ــال هن ــته و ح گذش

ــد. ــدک می کش ــور را ی ــه کش نقط
ــه  ــس، ادام ــوج در مجل ــردم کهن ــده م نماین
داد: هــر چنــد رونــد تولیــد در منطقــه ســنتی 
ــم  ــل ک ــم  حاص ــن ه ــود ای ــه خ ــت، - ک اس
توجهــی مدیــران ارشــد کشــور و دولــت اســت 
ــالیانه  ــد س ــرایط خدادای ــف ش ــه لط ــا ب - ام
انــواع محصــوالت  میلیــون   5 بــه  قریــب 
ــل  ــه دلی ــفانه ب ــا متاس ــود. ام ــد می ش تولی
ــت  ــع محرومی ــرای رف ــن ب ــه معی ــود برنام نب
ــرای  ــود ســند جامــع ب ــوب کرمــان و نب از جن
توســعه ایــن منطقــه، فاصلــه جنــوب کرمــان 
از دیگــر مناطــق توســعه یافتــه روز بــه روز در 
حــال افزایــش اســت.وی خطــاب بــه رئیــس 

گام،   مهم تریــن  و  اولیــن  گفــت:  جمهــور 
بــرای تغییــر شــرایط و حرکــت مناســب تر 
ــوب  ــی جن ــتقالل نواح ــان اس ــوب کرم در جن
کرمــان و تشــکلی اســتان کرمــان جنوبــی 
ــتان  ــن اس ــان پهناورتری ــتان کرم ــت. اس اس
کشــور اســت فاصلــه شــمالی تریــن و جنوبــی 
تریــن نقطــه آن قریــب بــه 900 کیلومتــر 
اســت. جنوبــی تریــن نقطــه آن در شهرســتان 
ــه ۶00  ــب ب ــتان قری ــز اس ــج از مرک ــه گن قلع
ــراه  ــافت هم ــن مس ــه دارد. ای ــر فاصل کیلومت
بــا نبــود زیرســاخت و بــه ویــژه راه هــای 
ارتباطــی مناســب، مانــع اعمــال صحیــح 
ــوب  ــب جن ــع  مناس ــع  مناب ــت و توزی مدیری

ــت. ــان اس کرم
حمــزه افــزود: وزارت کشــور را موظــف تــا 
هــر چــه ســریع تر الیحــه ایجــاد اســتان 
ــس  ــای رئی ــد. اق ــه کن ــی را تهی ــان جنوب کرم
جمهــور! در دو ســفر قبلــی خــود بــه  کرمــان 
ــکل  ــه دو مش ــاندیم ک ــما رس ــرض ش ــه ع ب
کنــار  در  جنــوب کرمــان  مــردم  اساســی 
محرومیــت بــه ارث رســیده، نداشــتن اســناد 
ــدون  ــت ارضــی و دیگــری، چاه هــای ب مالکی
پروانــه اســت. بارهــا بــا مســووالن وزرات  
ــا  ــتیم ام ــه گذاش ــط جلس ــای ذی رب خانه ه
بی فایــده بــوده اســت.  اغلــب اراضــی مــردم، 
ــته و  ــووالن در گذش ــم کاری مس ــل ک ــه دلی ب
عــدم اطــالع رســانی بــه ثبــت دولــت درآمــده 

ــک  ــا مال ــردم م ــی از م ــش بزرگ ــت. بخ اس
ــوج  ــردم کهن ــی خــود نیســتند.نماینده م دارای
ــا بیــان اینکــه در ســفر گذشــته  در مجلــس ب
هیــات دولــت معــاون پارلمانــی قــوه مجریــه 
ــن  ــع ای ــرای رف ــروه ب ــکیل کارگ ــور تش را مام
مشــکالت کردیــم گفــت: ایــن کارگــروه حتــی 
یــک جلســه هــم تشــکیل نــداده اســت. 
ــر روی  ــا احــداث ســدی ب ــی! ب ــای روحان آق
ــه زیســت محیطــی  ــه هلیــل، حــق آب رودخان
ــد.  ــع کردن ــان را قط ــوب کرم و کشــاورزان جن
ــد  ــی چن ــی موروث ــار در اراض ــه ناچ ــردم ب م
ــر چــاه  ــه حف ــور ب هــزار ســاله خویــش، مجب
ــد  ــاه می دهن ــه چ ــه پروان ــون ن ــدند. اکن ش
ــد و  ــن می کنن ــردم را تامی ــوخت م ــه س و ن
پــا بــر حلقــوم مــردم کشــاورز محــروم و 
مظلــوم منطقــه نهادنــد و می خواهنــد زندگــی 
را از آن هــا بگیرنــد. کــدام منطــق چنیــن 
ــه  ــاب ب ــد؟وی خط ــز می کن ــاری را تجوی رفت
رئیــس جمهــور گفــت: در ســال رونــق تولیــد، 
چاه هــای   ســوخت  ســهمیه  درصــد   25
ــن  ــد. ای ــم کرده ان ــه دار را ک ــاورزی پروان کش
یعنــی 25 درصــد  کاهــش ســطح زیــر کشــت 
و 25 درصــد کاهــش ســطح تولیــد. ایــا ایــن 
معنــای مدیریــت انقالبــی در شــرایط  جنــگ 
اقتصــادی اســت؟ ایــن چــه نحــوه مدیریــت 
اســت کــه 70 پمــپ بنزیــن در جنــوب کرمــان 
کنتــرل  نمی خواهنــد  یــا  و  نمی تواننــد  را 

ــا  ــارزه ب ــه مب ــه بهان ــد ب ــا حاضرن ــد. آی کنن
قاچــاق ســوخت، پــا بــر خرخــره هــزاران 
و  بگذارنــد  محــروم  و  مظلــوم  کشــاورز 
ــوخت،  ــاق س ــازار قاچ ــد از ب ــان  کنن وادارش
ســوخت مــورد نیــاز خــود را تأمیــن کننــد. هللا 
ــزه  ــر و مدیریت!حم ــدل تدبی ــن م ــر از ای اکب
بــه وزیــر  نطــق خــود خطــاب  ادامــه  در 
آمــوزش و پــرورش گفــت: برخــورد دوگانــه و 
ــق  ــم، ح ــرباز معل ــذب س ــز در ج تبعیض آمی
التدریســان و پیــش دبســتانی در اســتان 
ــوار  ــای همج ــتان ه ــه اس ــبت ب ــان نس کرم
ــوب  ــدان جن ــق فرزن ــد ح ــرا بای ــت؟ چ چیس
کرمــان کــه در بدتریــن شــرایط بــه ســر مــی 
ــته  ــئوالن گذش ــال مس ــل اهم ــه دلی ــد ب برن
ــع  ــتور رف ــًا دس ــود، لطف ــال ش ــال پایم و ح

ــد. ــادر کنی ــکل را ص مش
ــان  ــوج در مجلــس در پای ــده مــردم کهن نماین
ــدار  ــاورزی هش ــاد کش ــر جه ــه وزی ــاب ب خط
داد: هزینــه کاشــت امســال بســیار گــران 
ــه فکــر صــادرات  ــون ب ــود و اگــر از هــم اکن ب
ــال  ــًا امس ــید قطع ــوب نباش ــوالت جن محص
یــک بحــران بــزرگ در جنــوب کشــور رخ 
ــاورزی را  ــالت کش ــه نخی ــرخ بیم ــد. ن می ده
ــکل  ــع مش ــتور رف ــد، دس ــر کرده ان ــد براب چن
ــدوق  ــد صن ــر می رس ــه نظ ــد، ب ــادر کنی را ص
بیمــه محصــوالت کشــاورزی وظیفــه حمایتــی 

ــت. ــرده اس ــوش ک ــاًل فرام ــود را کام خ
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مدیـــر کل امـــور مالیاتـــی اســـتان کرمـــان توضیـــح داد: 
زمـــان بـــرای پزشـــکان مشـــخص شـــده بـــود امـــا 
سیســـتم بســـته نمی شـــود و بـــاز اســـت.وی در پاســـخ 
بـــه ایـــن ســـوال کـــه چـــه تنبیهاتـــی بـــرای پزشـــکانی 
ــه  ــر گرفتـ ــد در نظـ ــتفاده نمی کننـ ــوان اسـ ــه از کارتخـ کـ
شـــده، گفـــت: پزشـــکی کـــه بـــه سیســـتم مـــا وصـــل 
نباشـــد علیرغـــم این کـــه مـــا می توانیـــم 100 درصـــد 
ــتورالعمل  ــه بـــه دسـ ــا توجـ ــا بـ جرایـــم را ببخشـــیم امـ
ـــالم  ـــان اع ـــای ادارات و معاون ـــه روس ـــی، ب ـــازمان مالیات س
کـــردم جریمـــه ی مالیاتـــی ایـــن پزشـــکان را نبخشـــید.

ســـلمانی ادامـــه داد: رئیـــس ســـازمان مالیاتـــی کشـــور 
ـــاه را  ـــان مهرم ـــا پای ـــم ت ـــودگی جرای ـــار بخش ـــض اختی تفوی
ـــه ی  ـــا از هفت ـــود ام ـــرده ب ـــذار ک ـــران کل واگ ـــه مدی ـــال ب قب
ـــرد. ـــض ک ـــی تفوی ـــس اداره مالیات ـــطح رئی ـــا س ـــته ت گذش

ـــی  ـــه وقت ـــود ک ـــکل ب ـــن ش ـــه ای ـــال ب ـــح داد: قب وی توضی
کـــه مـــودی بـــه اداره مالیـــات مراجعـــه می کـــرد بایـــد 
یـــک درخواســـت مبنـــی بـــر بخشـــودگی جریمـــه ارائـــه 
مـــی داد و بعـــد دســـتور آن صـــادر می شـــد.مدیر کل 
ـــودگی  ـــن بخش ـــت: ای ـــان گف ـــتان کرم ـــی اس ـــور مالیات ام
ــاده ی  ــتقیم مـ ــای مسـ ــون مالیات هـ ــاس قانـ ــر اسـ بـ
ــد. ــام می شـ ــده انجـ ــب شـ ــس تصویـ ــه در مجلـ 190 کـ
ـــی شـــود؟ ـــی محســـوب م ـــرار مالیات چـــه کســـی مجـــرم ف

ـــون  ـــر اســـاس قان ـــا ب ـــه آی ـــن ســـوال ک ـــه ای وی در پاســـخ ب
مالیات هـــای مســـتقیم اگـــر فـــرد مالیـــات را پرداخـــت 
نکنـــد مجـــرم شـــناخته نمی شـــود؟؛ اظهـــار کـــرد: از 

عملکـــرد 95 اگـــر عـــدم پرداخـــت مالیـــات بـــه قصـــد 
ـــود و  ـــناخته می ش ـــرم ش ـــرد مج ـــد، ف ـــی باش ـــرار مالیات ف
ـــتی  ـــه نشس ـــاره ب ـــا اش ـــلمانی ب ـــات شود.س ـــرم اثب ـــد ج بای
ـــکی و  ـــوم پزش ـــکی، عل ـــام پزش ـــان، نظ ـــتان کرم ـــا دادس ب
رئیـــس پلیـــس آگاهـــی کرمـــان، خاطرنشـــان کـــرد: در 
ـــی  ـــس آگاه ـــس پلی ـــده و رئی ـــن نشســـت، دادســـتان بن ای
ــرد  ــالم کـ ــی و اعـ ــی معرفـ ــط قضایـ ــوان ضابـ ــه عنـ را بـ
ـــه  ـــود ک ـــاکی ب ـــرد و ش ـــه ک ـــما مراجع ـــه ش ـــی ب ـــر کس اگ

ـــد و  ـــه کنی ـــی و صورتجلس ـــدارد بررس ـــوان ن ـــکی کارتخ پزش
ـــب  ـــب مط ـــتور پلم ـــا دس ـــد ت ـــزارش کنی ـــتانی گ ـــه دادس ب
ـــد  ـــرح نش ـــکایتی مط ـــر ش ـــه داد: اگ ـــود.وی ادام ـــادر ش ص
ـــام  ـــم انج ـــم و ببینی ـــر بزنی ـــان س ـــا خودم ـــه م ـــواردی ک م

می دهیـــم امـــا االن نیـــازی نیســـت، زیـــرا ســـازمان مالیاتـــی 
آمـــار می دهد.مدیـــر کل امـــور مالیاتـــی اســـتان کرمـــان 
ـــت،  ـــاز اس ـــتم ب ـــه سیس ـــه این ک ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ـــان ک بی
ـــا  ـــرده، م ـــن نک ـــا روش ـــرای م ـــی ب ـــی تکلیف ـــازمان مالیات س
از ابزارهـــای تنبیهـــی و تشـــویقی اســـتفاده می کنیـــم، بـــا 
توجـــه بـــه این کـــه تفویـــض شـــده می توانیـــم جریمـــه 
را ببخشـــیم، امـــا اگـــر کســـی ایـــن کار را انجـــام نـــداده، 
جریمـــه را نمی بخشـــیم.وی در پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال 
کـــه ایـــن مســـاله اکنـــون تخلـــف محســـوب نمی شـــود 
ــا  و جـــرم اســـت، گفـــت: جـــرم از ســـال 95 اســـت امـ
ســـازمان مالیاتـــی اعـــالم کـــرده تـــا اول مهـــر مـــاه 
می تواننـــد ثبت نـــام کننـــد، سیســـتم هـــم بســـته نشـــده 
ــر 98  ــد. االن مهـ ــام کننـ ــد ثبت نـ ــم می تواننـ ــوز هـ و هنـ
ـــن  ـــد و م ـــرداد 99 می ده ـــک خ ـــه را پزش ـــت، اظهارنام اس
وارد رســـیدگی می شـــوم کـــه آن زمـــان جـــرم شـــناخته 
ــتان  ــد دادسـ ــته باشـ ــوان نداشـ ــر کارتخـ ــود و اگـ می شـ
انتظامـــی مالیاتـــی وارد دعـــوا می شـــود و طبـــق مـــاده ی 
ـــون مالیات هـــای مســـتقیم از جـــرم درجـــه شـــش  27۴ قان
شـــناخته می شـــود و دادگســـتری اقـــدام می کنـــد.

قسط بندی هم نمی کنم
ــم از  ــا بخواهیـ ــر مـ ــال اگـ ــرد: عمـ ــد کـ ــلمانی تاکیـ سـ
نظـــر جـــرم پیگیـــر بشـــویم بـــه ســـال آینـــده موکـــول 
می شـــود، امـــا از نظـــر معوقاتـــی کـــه پرداخـــت نکـــرده 
ـــی  ـــخصا حت ـــن ش ـــد، م ـــت کن ـــد پرداخ ـــر بخواه ـــروز اگ ام
ــد  ــد نقـ ــم بایـ ــم و می گویـ ــم نمی کنـ ــدی هـ ــط   بنـ قسـ
ــرد  ــر فـ ــه داد: اگـ ــردازد.وی ادامـ ــه را بپـ ــل جریمـ اصـ
جریمـــه را نپرداخـــت بعـــد از 10 روز مـــی رود اجرائیـــات، 
اجرائیـــات یـــک برگـــه اجرایـــی بـــه مـــدت یـــک مـــاه 
صـــادر می کنـــد. اگـــر ایشـــان بـــرای پرداخـــت اقـــدام 
نکـــرد کلیـــه ی حســـاب های فـــرد مســـدود می شـــود و 
ــت  ــان برداشـ ــدازه ی طلب مـ ــه انـ ــد بـ ــی باشـ ــر پولـ اگـ
ــد  ــام او باشـ ــه نـ ــی بـ ــند مالکیتـ ــر سـ ــم، اگـ می کنیـ
ــینی  ــر ماشـ ــم و اگـ ــادر می کنیـ ــف را صـ ــتور توقیـ دسـ
ــل  ــی منتقـ ــروی انتظامـ ــگ نیـ ــه پارکینـ ــم بـ ــد هـ باشـ
می شـــود و بعـــد از مدتـــی هـــم آگهـــی می کنیـــم، 
برمی داریـــم. را  دولـــت  پـــول  و  می فروشـــیم 

مالیات پزشکان چگونه محاسبه می شود؟
ــخ  ــان در پاسـ ــتان کرمـ ــی اسـ ــور مالیاتـ ــر کل امـ مدیـ

بـــه ایـــن ســـوال کـــه مالیـــات پزشـــکان را چگونـــه 
ــر  ــکان بـ ــات پزشـ ــت: مالیـ ــد؟؛ گفـ ــبه می کنیـ محاسـ
ــخیص  ــا تشـ ــد یـ ــه می کننـ ــه ارائـ ــی کـ ــاس مدارکـ اسـ
علی الـــراس محاســـبه می شـــود، از 97 بـــا وضعیتـــی 

ـــاده  ـــورده و راه افت ـــی اســـتارت خ ـــع مالیات ـــرح جام ـــه ط ک
ــات  ــده مالیـ ــال آینـ ــرایطی از سـ ــچ شـ ــت هیـ ــا تحـ مـ
ــکان  ــزود: پزشـ ــت.وی افـ ــم داشـ ــراس نخواهیـ علی الـ
ــم  ــا دیدیـ ــر مـ ــد اگـ ــا می دهنـ ــه مـ ــه بـ یـــک اظهارنامـ

کـــه ایـــن اظهارنامـــه خـــالف واقـــع اســـت عکـــس آن 
ـــازرگان  ـــک، ب ـــرای پزش ـــات ب ـــم و اداره مالی ـــل می کنی عم
یـــا فروشـــنده و شـــرکت اظهارنامـــه می نویســـد و آن 
ـــان  ـــا بی ـــلمانی ب ـــات کند.س ـــدارک اثب ـــا م ـــد ب ـــخص بای ش

ـــمول  ـــی مش ـــخاص حقوق ـــد اش ـــد درآم ـــه 25 درص این ک
مالیـــات می شـــود، در پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال کـــه از 
کجـــا مشـــخص می شـــود پزشـــک چـــه میـــزان درآمـــد 
دارد؟؛ توضیـــح داد: یکســـری اطالعـــات بـــرای مـــا 

ــا  ــه از آن هـ ــی کـ ــای بانکـ ــی تراکنش هـ ــد، یکـ می رسـ
ــما  ــاب شـ ــه وارد حسـ ــول کـ ــن پـ ــم ایـ ــوال می کنیـ سـ
ـــن  ـــد، ممک ـــات کن ـــد اثب ـــه بای ـــوده ک ـــه ب ـــرای چ ـــده ب ش
ـــه اســـت کـــه مـــا در سیســـتم  ـــد ملکـــی فروخت اســـت بگوی
ـــال آن پرداخـــت  ـــل و انتق ـــات نق ـــا مالی ـــم آی چـــک می کنی
شـــده یـــا خیـــر. یـــک زمـــان ممکـــن اســـت محصـــول 
ـــت  ـــاف اس ـــات مع ـــه از مالی ـــد ک ـــته باش ـــاورزی داش کش
ـــه  ـــه کســـی فروخت ـــه چ ـــش را ب ـــد محصول ـــد بگوی ـــا بای ام
ـــه ی  ـــد داشـــته باشـــیم. بقی ـــدار را بای ـــه ی خری ـــا تاییدی و م
ــد  ــزو درآمـ ــد جـ ــات کنـ ــت اثبـ ــه نتوانسـ ــواردی کـ مـ
پزشـــکی محســـوب می شـــود.وی بیـــان کـــرد: بـــه جـــز 
ایـــن نیـــز اطالعاتـــی در سیســـتم مـــا وجـــود دارد کـــه یکـــی 
ـــی  ـــاس بازرس ـــر اس ـــی ب ـــد و یک ـــا می آی ـــمت بیمه ه از س
ــی  ــز مالیاتـ ــت ممیـ ــن اسـ ــود، ممکـ ــخص می شـ مشـ
بررســـی کـــرده باشـــد کـــه مشـــخص شـــود بخشـــی از 
ـــت. ـــه اس ـــه را نپذیرفت ـــت و بیم ـــک، آزاد اس ـــد پزش درآم

ـــرد: ۴  ـــار ک ـــان اظه ـــتان کرم ـــی اس ـــور مالیات ـــر کل ام مدی
تـــا ۴٫۶ درصـــد مالیـــات اســـتان را مشـــاغل و بیـــن 18 
تـــا 27 درصـــد را حقوق بگیـــران پرداخـــت می کننـــد.

وی بـــا بیـــان این کـــه ســـهمیه ی ســـازمان مالیاتـــی در 
ـــن  ـــت: ای ـــت، گف ـــده اس ـــق ش ـــد محق ـــال 97 صددرص س
ســـهمیه قریـــب بـــه ســـه هـــزار میلیـــارد تومـــان بـــوده 
ـــی  ـــهمیه ی مالیات ـــزان س ـــرد: می ـــه ک ـــلمانی اضاف است.س
ــزار و 500  ــار هـ ــدود چهـ ــال جاری حـ ــرای سـ ــتان بـ اسـ
میلیـــارد تومـــان اســـت کـــه در حـــال وصـــول اســـت و 
نســـبت بـــه ســـال قبـــل تقریبـــا ۴8 درصـــد افزایـــش 
داشـــته اســـت.وی همچنیـــن بـــا بیـــان این کـــه در 
شـــش ماهـــه ی ابتـــدای ســـال جاری 259 میلیـــارد 
تومـــان مالیـــات بـــر ارزش افـــزوده بـــه شـــهرداری های 
ـــهرداری  ـــهم ش ـــت: س ـــت، گف ـــده اس ـــت ش ـــتان پرداخ اس
ـــت. ـــوده اس ـــان ب ـــون توم ـــارد و 500 میلی ـــان 71 میلی کرم

ــان  ــا بیـ ــان بـ ــتان کرمـ ــی اسـ ــور مالیاتـ ــر کل امـ مدیـ
این کـــه بیشـــترین ســـهم مالیـــات اســـتان مربـــوط 
بـــه صنعـــت اســـت، توضیـــح داد: در طـــول ســـال 
بیـــن 30 تـــا 50 میلیـــارد تومـــان مالیـــات را اشـــخاص 
حقیقـــی، بیـــن 18 تـــا 27 درصـــد را حقوق بگیـــران 
و قریـــب بـــه ۴5 تـــا 50 درصـــد مالیـــات اســـتان 
می کننـــد. پرداخـــت  بـــزرگ  شـــرکت های  را 

سلمانی ادامه داد: رئیس سازمان 
مالیاتی کشور تفویض اختیار 

بخشودگی جرایم تا پایان مهرماه 
را قبال به مدیران کل واگذار کرده 
بود اما از هفته ی گذشته تا سطح 
رئیس اداره مالیاتی تفویض کرد.

وی توضیح داد: قبال به این شکل 
بود که وقتی که مودی به اداره 

مالیات مراجعه می کرد باید یک 
درخواست مبنی بر بخشودگی 

جریمه ارائه می داد و بعد دستور 
آن صادر می شد.مدیر کل امور 

مالیاتی استان کرمان گفت: 
این بخشودگی بر اساس قانون 

مالیات های مستقیم ماده ی ۱9۰ 
که در مجلس تصویب شده 

انجام می شد.

مقاومتپزشکاناستاندرمقابلنصبکارتخوان
فقط 21درصد پزشکان استان کرمان کارتخوان نصب کرده اند

در حالـی کـه سـازمان امور مالیاتی کشـور ابتدای مهر ماه را پایان مهلت پزشـکان برای ثبت نـام کارتخوان اعالم 
کـرده بـود امـا به گفتـه ی مدیر کل امور مالیاتی اسـتان کرمـان تنها 2۱ درصد از پزشـکان کرمانی بـرای این کار 
اقـدام کرده اند.محمـد سـلمانی با بیـان این که آمـار دقیقی از تعداد پزشـکان فعال در اسـتان کرمـان نداریم، 
اظهـار کـرد: تعـداد زیـادی از پزشـکان مراجعه می کننـد و پروانـه می گیرند اما ممکن اسـت فعالیت نداشـته 
باشـند؛ مخصوصـا پزشـکان عمومـی کـه اذعـان می کننـد به دلیـل این کـه درآمـد ندارنـد و مقـرون به صرفه 
نیسـت، فعالیـت نمی کننـد.وی افزود: بر اسـاس آخریـن آماری که سـازمان مالیاتی کشـور به ما اعـالم کرده 
2۱ درصـد از پزشـکان شـاغل در کرمـان کارتخـوان نصب کرده اند و به سیسـتم مالیاتی اسـتان وصل هسـتند.

سـلمانی تاکیـد کـرد: عمـال اگر مـا بخواهیـم از نظر 
جـرم پیگیر بشـویم به سـال آینده موکول می شـود، 
امـا از نظـر معوقاتـی کـه پرداخت نکـرده امـروز اگر 
بخواهـد پرداخـت کنـد، مـن شـخصا حتـی قسـط   
بنـدی هـم نمی کنـم و می گویـم بایـد نقـد اصـل 
جریمـه را بپـردازد.وی ادامـه داد: اگر فـرد جریمه را 
نپرداخـت بعـد از ۱۰ روز می رود اجرائیـات، اجرائیات 
یـک برگـه اجرایی بـه مدت یک مـاه صـادر می کند. 
نکـرد کلیـه ی  اقـدام  بـرای پرداخـت  ایشـان  اگـر 
حسـاب های فرد مسـدود می شـود و اگر پولی باشد 
بـه انـدازه ی طلب مـان برداشـت می کنیم، اگر سـند 
مالکیتـی بـه نـام او باشـد دسـتور توقیـف را صادر 
می کنیـم و اگـر ماشـینی باشـد هـم بـه پارکینـگ 
نیـروی انتظامـی منتقـل می شـود و بعـد از مدتـی 
هـم آگهـی می کنیـم، می فروشـیم و پـول دولت را 

برمی داریـم.
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و بدیـن ترتیـب بـازار ارزش افـزوده ای هـا را کسـاد کـرد 
.حاالایـن شـرکت ها مدعـی شـده اند 30 هـزار نفـر شـاغل 
مسـتقیم و غیرمسـتقیم ایـن صنعـت بیـکار شـده و نیز 30 
درصـد درآمـد فعاالن تبلیغـات آنالین کاهش یافته اسـت و 

در ایـن صنعـت رکـود ایجـاد شـده اسـت .
روشـن اسـت که درآمدزایـی از جیب مردم بـدون اطالع آنها 
و بـا ظاهـر افزایـش اطالعـات عمومـی بـدون اطالع رسـانی 
غیـر فعـال کـردن این فعالیـت، قطعـًا اقدامـی غیرقانونی و 
غیرشـرعی و حاتم بخشـی های این شـرکتها هـم به خاطر 
همیـن نکتـه متوجـه سـازمان های مذهبـی و عام المنفعـه 
بـوده اسـت تـا بتواننـد پوشـش ظاهرالصالحـی  بـرای خود 
بسـازندووظیفه حاکمیت جلوگیری از اینگونه درامدهای غیر 
مشـروع اسـت.قطعًا سـران قـوااز هوشـیاری الزم برخـوردار 
هسـتند کـه بـا مظلوم نمایـی ایـن شـرکت هـا تحـت تأثیر 
قـرار نگرفتـه و بـازار صنعت ارزش افـزوده رابا همان شـرایط 
گذشـت رونـق ندهنـد. امـا اگـر قـرار به پاسـخگویی بـه آنها 

باشـد توجه بـه دو نکتـه ضروری اسـت:
1_ایـن شـرکت ها بایـد همـه درآمدهـای غیـر قانونـی وغیر 
شـرعی کـه از طریـق عدم آگاهی مـردم و عدم اطالع رسـانی 
شـفاف کسـب کرده انـدو در نامـه اخیر بـدان اذعـان کرده اند  
را بـه مـردم  برگرداننـد و انتظـار مـی رود ریاسـت محتـرم 
قـوه قضاییـه کـه اکنـون پرچم مبـارزه با فسـاد را به دسـتور 
مقام معظم رهبری بر افراشـته اسـت  با حساسـیت دستور 

رسـیدگی قضایـی بـه این موضـوع را صـادر کند.
2_ ادامـه فعالیـت هـای ایـن شـرکت هابایـد منـوط بـه 
اطالع رسـانی شـفاف بـه مشـترکین و کسـب رضایـت و 
اجـازه آنهـا باشـد ومشـترکین بـه وضـوح بایـد نسـبت به 
نحـوه غیرفعـال کـردن ایـن خدمـات توجیـه شـوند  و اگر 
آگاهانـه  را دارد  ایـن خدمـات  از  کسـی قصـد اسـتفاده 
انتخـاب کند.بایـد دیـد بعـد از ایـن شـرایط آیـا بـاز هـم 
شـرکتهای خدمـات ارزش افـزوده خواسـتار رونـق گرفتن 

ایـن شـرکت ها خواهنـد بـود؟!

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف 

وضعیـت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
 برابـر رای شـماره 1398۶03190۶2000۴35 مـورخ 98/7/1هیـات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک گلبـاف تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانـم کبری مهـدی زاده 
فرزنـد فتـح هللا بشـماره شناسـنامه 77 صـادره از گلبـاف در یـک بـاب خانـه و باغچـه بـه 
مسـاحت 991/25 متـر مربع پـالک 13 فرعی از ۶۴9-اصلی مفروز و مجزی شـده از پالک 
۶۴9- اصلـی واقـع در گلبـاف خیابان ولیعصر کوچه شـماره 7چهار کوچـه اول خریداری از 
مالـک رسـمی آقـای اصغـر توکلی محـرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/7/8- تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/7/23

محمد مقصودی - رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف/ م الف: 956

آگهی فقدان سند مالکیت
پــالک  ششــدانگ  مالــک  توکلــی  روشــن  خانــم  چــون 
ــا  ــان ب ــع در بخش۴5کرم ــی واق ــی از 573-اصل 228 فرع
ــق شــده ادعــا واعــالم  ــرگ شــهادت شــهود تصدی ــه دو ب ارائ
نمــوده اصــل ســند مالکیــت پــالک اخیرالذکــر کــه قبــال ذیــل 
محلــی جیرفــت صــادر  امــالک  دفتــر۴2   233 ثبت۶021صفحــه 
وتســلیم شــده اســت بعلــت جابجــای مفقــود گردیــده واز ایــن اداره 
ــذا  ــوده ل ــوق را نم ــالک ف ــی پ ــت المثن ــند مالکی ــای صدورس تقاض
بنــا بــه درخواســت نامبــرده وبرحســب دســتورتبصره یــک مــاده 
120آییــن نامــه – قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت آگهــی میگــردد 
تــا چنانچــه شــخص یــا اشــخاصی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه 
ملــک مرقــوم ویــا وجــود اصــل ســند مالکیــت مــورد ادعــا نــزد خــود 
مــی باشــند از تاریــخ انتشــار آگهــی )یــک نوبــت اســت (ظــرف مــدت 
10روز مراتــب را بــا ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه کتبــا 
ــد  ــالم نماین ــت اع ــتان جیرف ــالک شهرس ــناد وام ــت اس ــه اداره ثب ب
بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مقــرر در آگهــی )10روز(

ــن اداره  ــود وای ــد ب ــموع نخواه ــس مس ــی از هیچک ــه ادعای هیچگون
ــی  ــت المثن ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــررات نس ــط و مق ــق ضواب وف

ــف :391  ــود /.م ال ــد نم ــدام خواه ــک اق ــام مال بن
جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت

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

هیـات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده 3 قانون و ماده 13 آئین نامـه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی  -  برابر رای شـماره 1398۶03190120013۴1هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی آقای اکبر حسـن 
زاده قرائـی فرزنـد علی بشـماره شناسـنامه 1 صادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک قطعه باغ به 
مسـاحت 207۶0/99 مترمربع پالک ۴575 اصلی واقع در بخش 3۶ کرمان به آدرس سـیرجان 
حجـت ابـاد نجـف شـهر خریـداری از مالـک رسـمی آقـای اکبر شـهبا و حسـن نجف ابـادی و 
محمـد نجـف ابـادی و علـی خراسـانی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـليم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/07/23- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/08/08
محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک  م.الف 492
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کرمان؛ استان مهاجرفرست
استان کرمان به دلیل باال بودن تعداد مهاجرینی که از آن خارج شده اند مهاجر فرست شناخته شده است

تعــداد  بــودن  بــاال  دلیــل  بــه  اســتان کرمــان 
مهاجرینــی کــه از ســال 85 تــا 95 از آن خــارج 
شــده،  شــناخته  مهاجرِفرِســت  اســت،  شــده 
ــی از  ــری یک ــه مهاجرپذی ــت ک ــی اس ــن درحال ای
ــه  ــتان ب ــک اس ــادی ی ــرفت اقتص ــای پیش فاکتوره
ــه  ــخ ب ــد از آن تاری ــه نمان ــی رود، ناگفت ــمار م ش
بعــد اســتان بــا کاهــش تعــداد خروجــی مهاجــران 
بــه ســمت مهاجرپذیــری حرکــت کــرده اســت.

مدیریــت  ســازمان  اطالعــات  و  آمــار  معاونــت 
کرمــان  بــه  کرمــان  اســتان  ریــزی  برنامــه  و 
مهــم  بحث هــای  از  یکــی  گفت:»مهاجــرت  نــو 
اقتصــادی  و  فرهنگی،اجتماعــی  هــای  درحــوزه 
اســت و در صورتــی اتفــاق مــی افتــد کــه یــک 
ــه یــک مــکان دیگــر  ــادی ب فــرد از یــک شــهر و آب
بــرود. مقیاس هــای مهاجــرت مــی توانــد بیــن 
اســتان های کشــور، شهرســتان هــا و همچنیــن 
ــاق  ــف اتف ــن کشــورهای مختل ــی و بی در ســطح مل

بیفتــد.«
ــور  ــلیمانی در کش ــدی س ــرداد محم ــه مه ــه گفت ب
مــا آمــار مهاجــرت از طریــق سرشــماری بــه دســت 
مــی آیــد. آمارهــای فعلــی مهاجــرت از سرشــماری 
ــه دســت آمــده اســت، اولیــن ســوالی  ســال 95 ب
هــم کــه از افــراد پرســیده شــده، ایــن بــوده کــه از 
ــد  ــر داده ای ــود را تغیی ــی خ ــکان زندگ ــال 90 م س

ــا خیــر؟ ی

اســتان کرمان مهاجر فرست است
محمــدی ســلیمانی دربــاره وضعیــت مهاجرتــی 
مهاجریــن  داد:»تعــداد  ادامــه  کرمــان  اســتان 
ــزار  ــا 95، 81ه ــال های 90 ت ــان در س ــتان کرم اس
و 252نفــر بــوده اســت. 38هــزار و 27نفــر وارد 
اســتان کرمــان شــدند و ۴3هــزار و 225نفــر از 
ــه  ــداد ک ــن اع ــاوت ای ــدند. تف ــارج ش ــتان خ اس
همــان میــزان خالــص مهاجــرت اســت، حــدود 
ــن  ــه ای ــن ب ــت و ای ــر اس ــزار و 198 نف ــی 5ه منف
ِفرِســت  مهاجــر  اســتان کرمــان  معناســت کــه 

اســت.« )فرســتادن( 
بررســی  »در  داد:  توضیــح  ســلیمانی  محمــدی 
ــا 95 مشــخص شــد  ــد مهاجــرت از ســال 85ت رون
ــا کاهــش  ــراد از اســتان م ــزان خروجــی اف ــه می ک
پیــدا کــرده و بــه ســمت مهاجــر پذیــر شــدن 
ــص  ــزان خال ــال 85می ــت.در س ــرده اس ــت ک حرک
مهاجــرت اســتان منفــی 15هــزار نفــر بــوده اســت. 
در ســال 90، ایــن عــدد بــه منفــی 9هــزار نفــر 
رســید و در ســال 95 بــه منفــی 5هــزار نفــر رســید. 
ــا  ــتان ت ــداف اس ــی از اه ــد یک ــت بدانی ــوب اس خ
ســال 1۴00 در ســند توســعه اســتان، مهاجــر پذیــر 

ــی  ــری یک ــر پذی ــن مهاج ــت. همچنی ــدن آن اس ش
ــادی  ــای اقتص ــت ه ــش فعالی ــای افزای از فاکتوره

ــد.« ــی آی ــه حســاب م ب
ــک  ــان فعــال ی ــام مســوول، کرم ــن مق ــه ای ــه گفت ب
عــدد  هرچنــد  اســت،  فرســت  مهاجــر  اســتان 
ــت  ــا جمعی ــص مهاجــرت در مقایســه ب ــزان خال می
ــی  ــدد بزرگ ــتان، ع ــری اس ــزار نف ــون و ۶0ه 3میلی

ــت. نیس
ــن ســوال کــه  ــه ای محمــدی ســلیمانی در پاســخ ب
کــدام اســتان هــا بیشــترین مقصــد مهاجرتــی 
مــردم  گفت:»بیشــتر  بوده انــد،  کرمــان  مــردم 
کرمــان بــه یــزد، هرمــزگان و تهــران مهاجــرت کــرده 
انــد و از اســتان هــای سیســتان و بلوچســتان، 
فــارس و هرمــزگان، بیشــترین مهاجــرت را بــه 

ــم.« ــته ای ــتان را داش ــل اس داخ
کرمــان  شــهر  پرســیدیم  ســلیمانی  محمــدی  از 
مهاجــر فرســت اســت یــا مهاجــر پذیــر کــه پاســخ 
ــه  ــوده ب داد: » 37هــزار نفــر کل مهاجریــن شــهر ب
ــزار و  ــر وارد و 21ه ــزار و ۶31 نف ــه 15ه ــوری ک ط
ــان  ــهر کرم ــدند. ش ــارج ش ــان خ ــر از کرم 752نف
هماننــد کل اســتان منفــی اســت و مهاجــر فرســت 

ــت.« اس

دالیل خروج و ورود افراد از شــهرها
مدیریــت  ســازمان  اطالعــات  و  آمــار  معــاون 
افــراد  دالیــل خــروج  دربــاره  ریــزی  برنامــه  و 
زمــان  در  ســوالی کــه  اســتان گفت:»عمــده  از 
سرشــماری از افــراد پرســیده مــی شــود ایــن اســت 

کــه علــت مهاجــرت شــما چــه بــوده؟ معمــوال 
علــت مهاجــرت افــرادی کــه وارد اســتان شــده انــد 
ــتان  ــد در اس ــی جدی ــی، کار و زندگ ــل خانوادگ دالی
ــعه  ــل و توس ــراد تحصی ــروج اف ــل خ ــوده و دالی ب

کســب و کار بــوده اســت.«
وضعیــت  خصــوص  در  ســلیمانی  محمــدی 
ــت:»  ــرق گف ــوب ش ــای جن ــتان ه ــرت در اس مهاج
ــتان  ــزد، سیس ــای ی ــتان ه ــرت در اس ــل مهاج دالی
ــان  ــتان کرم ــابه اس ــزگان مش ــتان و هرم و بلوچس

از  ناشــی  هــا  مهاجــرت  از  بســیاری  و  هســت 
خشکســالی بــوده اســت.«

مهاجــرت در کرمان وضعیت بهتری در 
مقایســه با کالن شهرها دارد

محمــدی ســلیمانی بــه مــا گفت:»وقتــی فــردی در 
ــش  ــوی نیازهای ــه جوابگ ــد ک ــی می کن ــی زندگ محل
یــا  و  بخــش  بــه مرکــز  بایــد  قاعدتــا  نیســت، 
ــن  ــزرگ ای ــهرهای ب ــد. در ش ــود بیای ــتان خ شهرس
بــه مرکــز اســتان  افتــد و مــردم  اتفــاق نمــی 
ــد کــه همیــن باعــث شــده کالن  مهاجــرت مــی کنن
ــای غیررســمی و حاشــیه  ــا ســکونتگاه ه شــهرها ب
حاشــیه  باشــند.اگرچه  روبــرو  زیــادی  نشــینی 
نشــینی در شــهر کرمــان هــم دیــده مــی شــود، امــا 
ــت  ــتان و قابلی ــهرهای اس ــی ش ــل پراکندگ ــه دلی ب
ــه  ــتاها ب ــردم از روس ــادی، م ــوع اقتص ــای متن ه
ســمت شــهرهایی ماننــد رفســنجان ،ســیرجان، 
باعــث  مــی کننــد. همیــن  مهاجــرت  و …  بــم 
شــده شــهر کرمــان ماننــد دیگــر کالن شــهرها 
ــینی  ــه نش ــمی و زاغ ــر رس ــای غی ــکونتگاه ه ــا س ب

ــد.« ــه نباش مواج
کرمــان  شــهر  ســلیمانی،  محمــدی  گفتــه  بــه 
ماننــد  شــهرهایی  دارد،  جمعیــت  نفــر  ۶00هــزار 
ــری  ــزار نف ــت 300ه ــیرجان جمعی ــنجان و س رفس

دارنــد.

تاثیــر مهاجرت روی نرخ بیکاری
ایــن مقــام مســوول توضیــح داد:» اکثــر افــراد 
شــرایط  بهبــود  بــرای  را  خــود  مهاجــرت  علــت 
زندگــی و کار بیــان کــرده انــد، محلــی کــه کار و 
شــرایط شــغلی مناســب وجــود داشــته باشــد، 
ــای  ــال مهاجرت ه ــور مث ــه ط ــت. ب ــر اس مهاجرپذی
فصلــی در نــرخ بیــکاری و اشــتغال موثــر اســت کــه 
در همیــن ایــام در شــمال اســتان شــاهد افزایــش 
ــتیم.« ــته هس ــت پس ــرای برداش ــران ب ــداد کارگ تع

راضیه زنگی آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن

رنا
 ای

س:
عک

افزایشحجممحمولههای
صادراتیپستهاز۲۵به۶۰تن

رئیس کمیسـیون بازرگانی اتاق کرمان به تولید 220 هزار تن پسـته در سـال جاری و بیش 
از 30 هزار تن پسـته مانده از سـال پیش در انبارهای کشـور اشـاره کرد و گفت: درخواسـت 
شـده حجـم محمولـه هـای صادراتی را از 25 تـن حال حاضر به 50 یـا ۶0 تن افزایش دهند 

که موضوع در دسـت بررسـی است.
“محمدعلـی محمدمیرزائیان” درباره وضعیت صادرات پسـته امسـال گفت: در سـال جاری 
بـا توجـه بـه اینکـه فصـل برداشـت پسـته 20 روز دیرتر آغاز شـده، فرصـت کمتـری را برای 
صـادرات ایـن محصـول بـه چین که نیاز آنها به پسـته بیشـتر برای ایام سـال نو کشورشـان 

اسـت، خواهیم داشت.
محمدمیرزائیـان افـزود: بـا توجه به اینکه محموله های صادراتی پسـته بـه چین حدود 35 
روز در راه خواهنـد بـود، فقـط ۴ تـا 5 هفتـه زمـان بـرای صـادرات داریم که باید با تسـهیل و 

سـرعت بخشـیدن به فرآیندهای صادراتی، زمان را از دسـت ندهیم.
وی به تولید 220 هزار تن پسـته در سـال جاری و بیش از 30 هزار تن پسـته مانده از سـال 
پیش در انبارهای کشـور اشـاره کرد و گفت: درخواسـت شـده حجم محموله های صادراتی 
را از 25 تـن حـال حاضـر به 50 یا ۶0 تن افزایش دهند که موضوع در دسـت بررسـی اسـت.

رئیـس کمیسـیون بازرگانـی اتـاق کرمان خاطر نشـان کرد: یکـی از مشـکالت صادرکنندگان 
صـرف مـدت زمـان زیـاد بـرای انـدازه گیـری میـزان رطوبت پسـته بـود که همیـن موضوع 
وقـت را هـدر مـی داد و محمولـه هـا بـه بندرعباس نمی رسـید که قرار شـد از روش سـریع 

اسـتفاده شود.
وی همچنیـن در رابطـه با قطع بودن سـامانه صادرات و ایجاد مشـکالت برای صادرکنندگان 
اظهـار کـرد: قـرار شـد در صورت قطـع بودن سـامانه، با مدیریـت اداره اسـتاندارد امور مربوط 
بـه صـادرات بـه صـورت فیزیکـی انجام و بعدا در سـامانه ثبت شـود تـا صادرکننـده زمان را 

از دسـت ندهد.
وی به تولید 220 هزار تن پسـته در سـال جاری و بیش از 30 هزار تن پسـته مانده از سـال 
پیش در انبارهای کشـور اشـاره کرد و گفت: درخواسـت شـده حجم محموله های صادراتی 
را از 25 تـن حـال حاضـر به 50 یا ۶0 تن افزایش دهند که موضوع در دسـت بررسـی اسـت.

رئیـس کمیسـیون بازرگانـی اتـاق کرمان خاطر نشـان کرد: یکـی از مشـکالت صادرکنندگان 
صـرف مـدت زمـان زیـاد بـرای انـدازه گیـری میـزان رطوبت پسـته بـود که همیـن موضوع 
وقـت را هـدر مـی داد و محمولـه هـا بـه بندرعباس نمی رسـید که قرار شـد از روش سـریع 

اسـتفاده شود.

نو 
ن 

رما
: ک

س
عک

محمــدی ســلیمانی بــه مــا گفت:»وقتــی فــردی در 
محلــی زندگــی می کنــد کــه جوابگــوی نیازهایــش 
نیســت، قاعدتــا بایــد بــه مرکــز بخــش و یــا 
ــن  ــزرگ ای ــد. در شــهرهای ب شهرســتان خــود بیای
ــتان  ــز اس ــه مرک ــردم ب ــد و م ــی افت ــاق نم اتف
مهاجــرت مــی کننــد کــه همیــن باعــث شــده کالن 
ــا ســکونتگاه هــای غیررســمی و حاشــیه  شــهرها ب
نشــینی زیــادی روبــرو باشــند.اگرچه حاشــیه 
نشــینی در شــهر کرمــان هــم دیــده مــی شــود، امــا 
ــه دلیــل پراکندگــی شــهرهای اســتان و قابلیــت  ب
ــه  ــتاها ب ــردم از روس ــادی، م ــوع اقتص ــای متن ه
ســمت شــهرهایی ماننــد رفســنجان ،ســیرجان، بــم 
و … مهاجــرت مــی کننــد. همین باعث شــده شــهر 
ــکونتگاه  ــا س ــهرها ب ــر کالن ش ــد دیگ ــان مانن کرم
ــر رســمی و زاغــه نشــینی مواجــه نباشــد.« هــای غی

رنا
 ای

س:
عک

۵۵۰۰ مترمربع زمین؛ آماده واگذاری برای ساخت هتل  ۴ و ۵ ستاره در کرمان

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع 
بــا  عرصــه   23 اســتان کرمــان گفــت:  دســتی 
ــذاری  ــرای واگ ــع ب ــر 5500 مترمرب ــغ ب مســاحتی بال
ــرای ســاخت هتــل هــای ۴  ــه بخــش خصوصــی ب ب

ــت. ــده اس ــاده ش ــان آم ــتان کرم ــتاره در اس و 5 س
ــیه  ــگاران در حاش ــع خبرن ــی” در جم ــدون فعال “فری
گفــت:  گردشــگری  گــذاری  ســرمایه  همایــش 
ــت  ــذاری فرص ــرمایه گ ــای س ــش ه ــزاری همای برگ

ــات و شــنیدن  ــال تجربی ــرای انتق بســیار مناســبی ب
نظــرات، پیشــنهادات و انتقــادات در ایــن حــوزه اســت 
کــه مــی توانــد نقطــه خوبــی بــرای تقویــت ســرمایه 
گــذاری در بخــش گردشــگری در کشــور و اســتان ها 

باشــد.
ــان در  ــتان کرم ــای اس ــت ه ــه ظرفی ــه ب وی در ادام
ــان  ــتان کرم ــت: در اس ــرد و گف ــاره ک ــوزه اش ــن ح ای
بــا توجــه بــه ظرفیــت هــای طبیعــی، فرهنگــی 
و  فرهنگــی«  »میــراث  بخــش  دو  در  تاریخــی  و 
ــای  ــته ه ــگری« بس ــش گردش ــرمایه گذاری بخ »س

ــم. ــرده ای ــف ک ــی را تعری متنوع
ــای  ــد از فرصت ه ــه بای ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب فعال
ــرای  ــود، ب ــی ش ــم م ــه فراه ــرایطی ک ــی و ش دولت
حضــور بخــش خصوصــی در ایــن حــوزه هــا نهایــت 
اســتفاده را کنیــم اظهــار کــرد: یکــی از ایــن فرصــت 
هــای دولتــی بــرای حضــور ســرمایه گــذاران بخــش 
خصوصــی، مصوبــه ســاخت 500 هتــل ۴ و 5 ســتاره 
در ســطح کشــور اســت کــه بــرای ایــن منظــور اعطــای 
ــدت  ــد م ــهیالت بلن ــت تس ــا پرداخ ــن ی ــگان زمی رای
بــرای ســرمایه گــذاران در ایــن بخــش در نظــر گرفتــه 

ــت  ــیل و ظرفی ــن پتانس ــد از ای ــد بای ــه بای ــده ک ش
ــم. ــت اســتفاده را کنی نهای

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع 
دســتی اســتان کرمــان افــزود: در ایــن راســتا 23 عرصه 
بــا مســاحتی بالــغ بــر 5500 مترمربــع بــرای واگــذاری 
بــه بخــش خصوصــی بــرای ســاخت هتــل هــای ۴ و 5 

ســتاره در اســتان کرمــان آمــاده شــده اســت.
وی ادامــه داد: در حــوزه میــراث فرهنگی و کمیســیون 
مــاده 27 مربــوط بــه واگــذاری مالکیــت آثــار حــوزه 
میــراث نیــز 10 گــزارش ایــن حــوزه در اســتان کرمــان 
آمــاده شــده کــه در حــال انجــام مراحــل رونــد اداری 
اســت تــا بــا منابــع بخــش خصوصــی بتوانیــم مرمــت 

و بازســازی ایــن آثــار را انجــام دهیــم.

سهم استان کرمان از جذب گردشگر 
مناسب نیست

فعالــی در بخــش دیگــری از صحبــت هــای خــود بــا 
بیــان اینکــه متاســفانه ســهم اســتان کرمــان از جــذب 
گردشــگر مناســب نیســت اظهــار کــرد: اســتان کرمــان 
ــا  ــه تنه ــگ دارد ک ــون 15 هــزار تخــت هتلین هــم اکن

35 درصــد ایــن تخــت هــا اشــغال مــی شــود و 1.8 
شــبانه روز میانگیــن حضــور گردشــگر در ایــن اســتان 
اســت کــه بــا توجــه بــه ظرفیــت هــا و پتانســیل هــای 

موجــود، قابــل قبــول نیســت.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع 
دســتی اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه وجــود 7 
ــتان  ــی از اس ــت مل ــر ثب ــی و 700 اث ــت جهان ــر ثب اث
ــی در بخــش  ــای مختلف ــت: پتانســیل ه ــان گف کرم
هــای مختلــف در اســتان کرمــان وجــود دارد ضمــن 
آنکــه ظرفیــت هــا حــوزه گردشــگری ایــن اســتان در 
کشــور بــی نظیــر اســت امــا متاســفانه بــه خوبــی از 
ــا منابــع  ایــن ظرفیــت هــا اســتفاده نشــده و بایــد ب
ــم. ــا اســتفاده کنی ــت ه ــن ظرفی ــف شــده از ای تعری

ــرح  ــودن ط ــن ب ــت تدوی ــه در دس ــاره ب ــا اش وی ب
جامــع گردشــگری، بســته هــای حمایتــی از ســرمایه 
ــان  ــتان کرم ــگ اس ــع مارکتین ــند جام ــذاران و س گ
ــذاران  ــرمایه گ ــان دارای س ــتان کرم ــرد: اس ــار ک اظه
ــرمایه  ــور س ــد از حض ــه بای ــت ک ــی اس ــیار خوب بس
گــذاران بخــش خصوصــی در ایــن راســتا نهایــت 

ــم. ــتفاده را بکنی اس

عملیـات  اجـرای  از  کرمـان  دو  منطقـه  شـهردار   – مهـر 
آبهـای  جمـع آوری  وضعیـت  بهبـود  بـرای  جدول گـذاری 

داد. خبـر  کرمـان  شـهر  سـطحی 
کـرد:  اظهـار  مهـر  خبرنـگار  بـا  گفتگـو  در  سـعیدی  علـی 
شـهرداری منطقـه دو کرمـان بـرای جلوگیـری از مشـکالت 
آب گرفتگـی معابـر در فصـل نـزوالت آسـمانی و جـاری 

شـدن روانـاب در خیابان هـا، اقدامـات موثری انجـام داده 
است.سـعیدی بـا اشـاره بـه اقدامـات انجـام شـده در این 
راسـتا، از تـداوم عملیـات جدول گـذاری در برخـی معابـر 
اصـالح  و  بازسـازی  معابـر،  بهسـازی  منظـور  بـه  منطقـه 
جـداول فرسـوده و همچنیـن بهبـود وضعیت جمـع آوری و 

مهـار آبهـای سـطحی خبـر داد.
وی بـا اشـاره به اجـرای عملیات جدول گـذاری در بلوارهای 
غدیـر یـک، غدیـر دو، غدیر سـه، بلـوار پارسـیان، کوچه 55 
بلـوار جمهـوری و خیابـان بقیـه هللا، افـزود: عملیـات یـاد 
شـده بـا هدف ترمیـم و سـاماندهی وضعیت جـداول و در 
راسـتای سـاماندهی آبهـای سـطحی توسـط معاونت حمل 

و نقـل و امـور زیربنایـی منطقـه انجام شـد.
اتمـام عملیـات  بـه  بـا اشـاره  شـهردار منطقـه دو کرمـان 
امـام  بلـوار  هوانیـروز،  بلـوار  وسـط  رفیـوژ  جدول گـذاری 
رضـا )ع( و بلـوار شـهید سـتاری، تصریـح کـرد: عملیـات 
یـاد شـده بـا هـدف زیباسـازی فضاهای شـهری، مناسـب 
سـازی پیاده روهـا و جلـب رضایت شـهروندان انجام شـد.

سـعیدی همچنیـن از الیروبـی 35 هزارمتـر طـول کانـال و 
جوی هـای سـطح منطقـه خبـر داد و گفـت: بـا توجـه بـه 

شـروع فصـل بارش هـای پاییزی، پـروژه الیروبـی جوی ها 
بـا هـدف رفـع آب گرفتگـی  و کانال هـای سـطح منطقـه 
بارندگـی  از  ناشـی  سـطحی  آبهـای  سـاماندهی  و  معابـر 

شـد. انجام 
وی بـا بیـان اینکـه تاکنـون الیروبـی جـوی و کانال هـای 
بلـوار آزادگان، بلـوار شـیراز، بلـوار جمهـوری، بلوار هوشـنگ 
بلـوار غدیـر  بلـوار هاشـمی رفسـنجانی،  مـرادی کرمانـی، 
یـک، غدیـر دو، غدیـر سـه، بزرگـراه شـمالی و خیابان های 
اللـه شـمالی، زنبـق، 2۴ آذر، شـهید همتـی فـر و شـهید 
انجـام شـده اسـت، تصریـح کـرد: الیروبـی  علـی ضیـاء 
مابقـی معابـر نیـز در حـال انجـام است.شـهردار منطقه دو 
کرمـان بـا انتقـاد از عـدم رعایـت نظافـت از سـوی برخـی 
شـهروندان و کسـبه کـه بـه سـبب تخلیـه پسـماند و زبالـه 
در معابـر و کانال هـای آب سـبب بـروز مشـکالت عدیده ای 
می شـوند، تصریـح کرد: از شـهروندان و کسـبه درخواسـت 
می شـود بـرای جلوگیـری از بـروز آبگرفتگـی خیابان هـا و 
بـوی نامطبـوع جوی هـا، از ریختـن زباله در معابـر، به ویژه 
کانال هـای آب خـودداری کـرده و شـهرداری را در نظافـت، 

آبادانـی و زیباسـازی شـهر یـاری کننـد.

اجرای عملیات جدول گذاری برای بهبود وضعیت جمع آوری آب های سطحی

هر
 م

س:
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آوای محلی           

زمین خیس ُورگه ِرزگ َدر کوته ای خاک
گلیِح بیگََل َمتروِس توراک

َعلف ای دوَمِن جازی  ُبلند که
ُبخور اشتر ُشَلک وی شمس نوراک

شاعر :  رضا رویدل

ِکرِنچی ُخوِته َسر ُزلِف ِنگاُرم
َدری یاُورِده َبد طوری َدماُرم

آخه َهرجا ادیدوم تاو پلیچی 
َاگیزِه ای مُو  یاِد    روزگاُرم

شاعر :  مهدی جاللی

تغرکی درِگه باروم توی گُل رخت
تمام گوشت جونوم پای ُدهِل رِخت
چتاریس تو ای َبس سگ دووم زِه
سروم کَل بو و پنُجون پام کُل رخت

شاعر :  ایرج انصاری فرد

بسی جوشت زده، دایه َهَمْیشه
ِفشارت رو به  باالیه َهَمْیشه

همی که هستی و رو پا َاگردی
به کرآن دلخوشی مایه َهَمْیشه

شاعر :  منصور رئیسی

َتموم بُو َعطرِ پاری بُوش َمنِده
ِدُلم  گاِرن ولی  لیکُوش  َمنِده
َسرِ سالِن  َهنوزا  تُو   گَپونوم 
نُوِم  بادوه بلوچی پوش َمنِده

شاعر :  مهدی جاللی


