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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 مهــر   22 دوشــنبه         596 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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به طرح عمران خان 

بی تفاوت نباشیم

نوذر شفیعی
یادداشت مهمان

طــی ماههــای اخیــر پــای میانجیگــران منطقــه 
ــاز شــده و  ــران و عربســتان ب ــه ای ــه منازع ای ب
هــر روز شــاهد رفــت و آمــد هــای دیپلماتیــک 

در پایتخــت هــای دو کشــور هســتیم.
عــادل عبدالمهــدی و عمــران خــان روســای 
ــان  ــتان حام ــراق و پاکس ــور ع ــت دو کش دول
ــران  ــور ای ــان دو کش ــره می ــح و مذاک ــام صل پی
ــه  ــت ک ــه در اینجاس ــتند. نکت ــتان هس و عربس
ایــن ســفرهای دیپلماتیــک را چقــدر بایــد جدی 
گرفــت؟ آیــا ایــن ســفر و پیــام هــای دیپلماتیک 
ــت و  ــیر گف ــش و مس ــش تن ــری در کاه تاثی
گــوی طرفیــن منازعــه دارد؟ واقعیــت این اســت 
کــه تاکنــون شــاهد تحولــی جــدی در مناســبات 
ــران و عربســتان نیســتیم. مشــکل  سیاســی ای

ــت؟ در کجاس
ــی برخــوردار  ــت کاف ــران از جدی ــا میانجــی گ ای
نیســتند و یــا اینکــه ایــن میانجــی گــران  فاقــد 
وزانــت و اعتبــار الزم بــرای نزدیــک ســاختن دو 
کشــور ایــران و عربســتان هســتند. یــا موضــوع 
پیچیــده ای اســت کــه بــه نتیجــه نمــی رســند. 
روابــط ایــران و عربســتان کهنــه شــده ورود 
ــزرگ سیاســی هــم  افــراد و شــخصیت هــای ب
بعضــًا تاثیرگــذار نیســت. ســختی ماموریــت 
ــتان  ــران و عربس ــوع ای ــران در موض ــی گ میانج
ــی  ــات و ســطح واگرای ــه خاطــر عمــق اختاف ب

ــده مــی شــود. ــه وضــوح دی طرفیــن ب
ــای  ــت و گوه ــه گف ــر حــال ماههاســت ک ــه ه ب
ــان  ــی می ــای سیاس ــام ه ــتقیم و پی ــر مس غی
ــران  ــران و عربســتان از ســوی رهب دو کشــور ای
همیــن کشــورهای منطقــه رد و بــدل مــی شــود.
ــد  ــوالها بای ــف از س ــن طی ــه ای ــخ ب ــرای پاس ب
بــه ایــن مســاله محــوری اشــاره کــرد کــه 
ــی،  ــایش سیاس ــه گش ــر گون ــرط ه ــش ش پی
ــت.  ــن اس ــت طرفی ــن نی ــی و حس اراده سیاس
بایســتی نخســت ایــن اراده در طرفیــن منازعــه 
ــدی  ــورت ج ــه ص ــه ب ــد ک ــته باش ــود داش وج
ــادی  ــال کاهــش تنــش و ع ــه دنب ــد ب و هدفمن
ســازی روابــط باشــند. بعــد از ایــن مرحله اســت 
کــه طــرف میانجــی گــر مــی توانــد بــا طــرح و 
ســناریوهای مختلــف زمینــه دوســتی و نزدیکــی 

ــازد. ــم س ــور را فراه دو کش
ــران  ــفر عم ــد س ــر بای ــن ام ــه ای ــف ب ــا عط ب
ــی  ــس دولت ــوان رئی ــه عن ــران را ب ــه ته ــان ب خ
ــا  ــی ب ــی و نظام ــی سیاس ــن نزدیک ــه در عی ک
ــوری  ــا جمه ــکا ب ــتان  و آمری ــور عربس دو کش
ــز و  ــالمت آمی ــه مس ــم رابط ــران ه ــامی ای اس
دوســتانه دارد؛ جــدی گرفــت.  در شــرایط کنونــی 
ــتان،  ــران و عربس ــروز ای ــاله ام ــی از مس بخش
ــه  ــی ک ــوان دولت ــه عن آمریکاســت. پاکســتان ب
ــه  ــکا رابط ــتان و آمری ــور عربس ــر دو کش ــا ه ب
ــرای  ــی ب ــت باالی ــی دارد؛ از ظرفی ــژه سیاس وی
تنظیــم مناســبات سیاســی میــان تهــران و 

ــت. ــوردار اس ــاض برخ ری
ــش از  ــتان بی ــت پاکس ــی دول ــرایط کنون در ش
ــی  ــد نقــش ایذای هــر کشــور دیگــری مــی توان
آمریــکا در بهبــود روابــط دو کشــور ایــران و 
ــکای  ــوب آمری ــد. مطل عربســتان را کنتــرل نمای
ترامــپ بــر دوری و فاصلــه گیــری هــر چــه 
بیشــتر تهــران و ریــاض اســت تــا از ایــن طریــق 
آمریــکا بتوانــد بــا برجســته ســازی تهدیــد 
ایــران بــه فــروش ســاح بیشــتر بــه عربســتان 

ــردازد. بپ
ــای  ــرح ه ــه ط ــبت ب ــد نس ــن نبای ــرای همی ب
ــل  ــاوت عم ــی تف ــان ب ــران خ ــنهادی  عم پیش
کنیــم. نکتــه مهــم دیگــر ایــن اســت ک بخشــی 
ــه ای، رویکــرد خارجــی  ــح منطق از راه حــل صل
خــود ماســت. جهــت گیــری سیاســت خارجــی  
ــر  و مســیر دیپلماســی مــان  تاثیــر متســقیم ب
رفتــار و عمــل عربســتان دارد. رهبــران ســعودی 
امــروز در طیفــی از مســائل بــه خصــوص بحــران 
یمــن گرفتــار آمــده و بــرای خــروج از ایــن 
بحــران آمــاده هــر گونــه مصالحــه ای هســتند. 
در ایــن راســتا پیــام هایــی هــم از رهبــران ایــن 
کشــور بــرای مذاکــره بــا انصــارهللا ارســال شــده 
اســت. بایــد از ایــن فضاهــا بــرای پیشــبرد 
صلــح و مذاکــره اســتفاده کــرد و بــه ســهم خــود 
بــه کاهــش تنــش هــا در منطقــه کمــک کنیــم.
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ورودی کاروان های زائران پاکستانی به کرمان افزایش یافت

مهـر - رئیـس اداره اوقاف و امـور خیریه ماهان 
10 هـزار  از  بیـش  روزانـه  اطعـام  و  پذیرایـی  از 
زائـر ایرانـی و پاکسـتانی در موکـب خدمتگزاران 

حسـینی ایـن اداره در ماهـان خبـر داد.
حمیـد مرتضـوی در گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر بـا 
تشـریح خدمـات موکـب خدمتگـزاران حسـینی 

تـاش  بـا  کـرد:  اظهـار  ماهـان  اوقـاف  اداره 
خدمتگـزاران در ایـن موکـب روزانـه شـش هزار 
زائـر پاکسـتانی و چهـار هـزار زائر ایرانـی اربعین 

اطعـام مـی شـوند.
وی بـا بیـان اینکـه خدمـات ارائـه شـده بحـث 
اطعـام  موقـت،  اسـکان  پذیرایـی،  خدمـات 

مـی  شـامل  را  زائـران  پزشـکی  خدمـات  و 
شـود، گفـت: بـا هماهنگـی بـا سـرموکب داران 
شهرسـتان بـم و زاهدان به زائـران ایرانی مناطق 
و  سیسـتان  اسـتان  و  اسـتان کرمـان  جنوبـی 
بلوچسـتان، خدمـات پذیرایـی و اطعـام انجـام 

مـی شـود.
مرتضـوی بـا اشـاره بـه افزایـش ورودی کاروان 
هـای زائران پاکسـتانی به اسـتان و لـزوم توجه 
بـه خدمـات بهتـر پذیرایـی بـر حمایـت و کمـک 
هـای خیـران و دسـتگاه هـای متولـی بـه ایـن 
موکـب تاکیـد کـرد و افـزود: در راسـتای تکمیـل 
خدمـات توزیـع وعـده غـذای گرم طـی چند روز 
آینـده بیـش از 10 هـزار وعده غذای گـرم از محل 
نیـات موقوفـات پخـت و آمـاده بـرای توزیـع در 

بیـن زائـران خواهد شـد.
تـا  تصریـح کـرد:  ماهـان  اوقـاف  اداره  رئیـس 
کنـون 2.5 تـن برنج، 20 هزار بطـری آب معدنی 
و همچنیـن بیـش از 350 کیلوگـرم گوشـت مرغ 
از محـل موقوفـات بـه آشـپزخانه ایـن موکـب 

ارسـال شـده است.

نمایندهمردمکرمانوراور:
مشکالت ارزی فعاالن اقتصادی کرمان برطرف می شود

رونمایی از نخستین نشریه خصوصی 
تیاتر ایران در کرمان

مراسم پیاده روی اربعین در امامزاده علی 
سیرجان برگزار می شود

مهـر - نماینـده مردم کرمـان و راور از توافق بانک مرکزی 
بـرای حل مشـکات ارزی فعاالن اقتصـادی کرمان خبر 

داد.
نشسـت  در  یکشـنبه  پورابراهیمـی صبـح  محمدرضـا 
مشـترک فعـاالن اقتصـادی کرمـان بـا مدیـران ارشـد 
بخـش ارزی بانـک مرکـزی با حضـور اسـتاندار کرمان 
بیـان کـرد: بـا توجـه بـه لـزوم مسـاعدت بـرای حـل 
تمـام  اقتصـادی، گـزارش کامـل  فعـاالن  مشـکات 
فعـاالن اسـتان در خصـوص مباحـث ارز از طریـق اتاق 

بازرگانـی تهیـه خواهـد شـد و بـه بانـک مرکـزی ارائـه 
مـی شـود تـا در صـورت موافقـت بـا آن، مشـکات 

برطـرف شـوند.
نحـوه صـادرات محصوالت کشـاورزی و معدنی در سـال 
98 هـم در این جلسـه مـورد بحث و بررسـی قرار گرفت 
و پورابراهیمـی اعـام کـرد: کرمـان از اسـتانهای مهـم 
صادراتـی کشـور در بخـش کشـاورزی و مـواد معدنـی و 
صنعتـی اسـت لذا بـرای حـل محدودیت های ناشـی از 
صـادرات و بازگشـت ارز بـه کشـور مسـاعدت هـای الزم 

بایـد از سـوی بانـک مرکـزی انجام شـود.
نیـز  مرکـزی  بانـک  ارزی  معـاون  پناهـی  غامرضـا 
در ایـن جلسـه بـا تقدیـر و تشـکر از پورابراهیمـی بـه 
دلیـل پیگیـری موضوعـات اقتصـادی اسـتان کرمـان 
و دعـوت از رئیـس کل بانـک مرکـزی بـرای سـفر بـه 
ایـن اسـتان، گفـت: تمام موارد شـامل تعهـدات ارزی 
و نحـوه تسـویه صـادرات ماه ها و سـال هـای آینده را 

پیگیـری خواهـد کرد.
پیشـنهاد بانـک مرکـزی روش هایی که امـکان انتخاب 
راحـت تـر را بـرای فعـاالن اقتصـادی فراهـم مـی کنـد، 
همانند واردات در مقابل صادرات، تسـویه با نرخ سـامانه 
ثنا بود و پورابراهیمی درخواسـت داشـت که با این روش 
انجـام شـود کـه مـورد توافق قـرار گرفـت و مقرر شـد با 
سـهل تریـن و امـکان پذیرتریـن روش امـکان تسـویه 
ارزی صـادرات نیمـه دوم سـال و مـاه هـای سـال آینده 

انجام شـود.
مشـکات مربـوط به تعـدادی از واحدهـای اقتصادی در 
اسـتان کرمـان هـم بـه صـورت موردی بررسـی شـد و با 
تشـکیل کارگـروه و کمیتـه هـای مرتبـط پرونـده آنهـا به 
کمیتـه هـای تخصصـی سـپرده شـد تـا طـی یـک ماه 

آینـده تعیین تکلیف شـوند.
در ایـن جلسـه موضوعـات مربـوط بـه حـل مشـکات 
مرتبـط با تعهـدات ارزی مـورد بحث قرار گرفـت و توافق 
شـد تمامـی صـادر کننـده هـای محصـوالت کشـاورزی 
گزارشـی از نحـوه ورود ارز بـه چرخـه اقتصـاد را اراه کننـد 
تـا با نظـر موافق بانک مرکزی نسـبت به حل مشـکات 

آنهـا اقدام شـود.

مراسـم رونمایی از شـماره4تنها نشـریه خصوصی تئاتر ایران 
که در اسـتان کرمان منتشـر می شـود در خانه گفتمان و در 
غیـاب مدیران فرهنگی اسـتان برگزار شد.نشـریه تخصصی 
تئاتر"نمایش شـناخت"که به سـردبیری آقای نظر احمدی و 
با مشـاوره پروفسـور فرهاد ناظرزاده کرمان، پروفسورحسین 
اسـماعیلی، دکتر امیـرکاوس باالزاده و دکتر سـعید فرهودی 
منتشر می شـود و در مـدت کوتـاه فعالیـت خود آنقـدر موفق 
بوده که امسـال انجمن منتقدان،پژوهشـگران و نویسـندگان 
خانـه تئاتـر جایـزه نخسـت خـود را بـه سـردبیر این نشـریه 

وزیـن اهـدا کرد.شـماره4 فصلنامـه نمایـش  شـناخت در 
110صفحه و به مبلغ25000تومان در کتابفروشـی های سراسر 
کشـور در دسـترس عاقمندان اسـت.همچنین شـایان ذکر 
اسـت کـه در شـماره مذکـور آثـار و گفتـاری از دکتـر فرهـاد 
ناظرزاده،دکترجمشید ملکپور،دکتر مسعود دلخواه،دکتر هلن 
اولیایی نیـا و...بـه چشـم می خورد.ایـن مجله فاخـر علیرغم 
اقبالـی کـه در پایتخـت داشـته چنـدان در زادگاه خـود مـورد 
حمایت قرار نگرفته و این امر توسـط اکثر سـخنرانان مراسم 
رونمایـی ایـن مجله در کرمـان مورد انتقاد قرار گرفته اسـت.

رئیـس اداره اوقـاف و امـور خیریه شهرسـتان سـیرجان گفت: 
مراسـم پیـاده روی روز اربعیـن ازسـیرجان به سـمت امامزاده 

علـی)ع( این شهرسـتان برگزار می شـود.
حجت االسـام سـید صـادق طباطبایـی در گفتگو بـا خبرنگار 
مهر اظهار داشـت: مراسـم پیـاده روی روز اربعین حسـینی در 
مرقـد مطهـر امـام زاده علـی )ع( این شهرسـتان چند سـالی 
اسـت کـه مـورد توجه مردم شـهر سـیرجان قـرار گرفتـه و هر 
سـاله این مراسـم با شـکوه خاصـی و با مشـارکت حداکثری 
مـردم برگـزار مـی شـود.وی افـزود: ایـن مراسـم هر سـاله به 
تاسـی از پیـاده روی بـزرگ اربعیـن حسـینی در کربـا برگـزار 
می شـود و امسـال نیز با مشارکت همه دسـتگاه ها و نهادهای 
فرهنگی شهرسـتان و حضور گسـترده مردم، این مراسم برگزار 

خواهـد شـد.حجت االسـام طباطبایـی گفـت: امسـال پیش 
بینی می شـود اسـتقبال بیشـتری از این مراسـم انجام شـود 
که در همین راسـتا تمهیدات الزم توسـط اداره راه و شهرسـازی 
بـا اختصـاص باند کنـد رو برای مسـیر زائـران و برپایی موکب 
هایـی بـرای پذیرایی ازمردم در نظر گرفته شـده اسـت.رئیس 
اداره اوقـاف و امـور خیریـه شهرسـتان سـیرجان بـا اشـاره بـه 
اسـتقرار موکـب ایـن اداره در ورودی شـهر سـیرجان بـرای 
خدمـات بـه زائـران پاکسـتانی گفـت: ایـن موکـب بـه صورت 
شـبانه روزی خدمـات پذیرایی را به زائـران اربعین و همچنین 
مـردم ارائـه مـی کند که درراسـتای خدمـات بهتر زائرسـراهای 
آسـتان امامـزاده علـی )ع( بـه منظـور اسـکان موقـت زائـران 

پاکسـتانی در نظر گرفته شـده اسـت.
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نماینــده مــردم کهنــوج، منوجــان، رودبــار جنــوب گفت: 
قطــع یارانــه بــرای ثروتمنــدان مبلغی جزئی محســوب 
ــود. ــا نخواهــد ب ــچ ظلمــی در حــق آنه می شــود و هی

احمــد حمــزه، در گفتگــو بــا خبرنــگار سیاســی 
خبرگــزاری دانشــجو، بــا اشــاره بــه حــذف یارانــه ســه 
دهــک بــاال ضمــن اعــام موافقــت در ایــن خصــوص، 
اظهــار داشــت: مبلغــی کــه امــروز بــه عنــوان یارانــه بــه 
اقشــار پردرآمــد پرداخــت می شــود عــددی نیســت کــه 
بــر زندگــی آن هــا تاثیــری داشــته باشــد و اگــر هــم آن 
را دریافــت نکننــد تاثیــر چشــمگیری بــر زندگــی آنهــا 
نخواهــد گذاشــت. وی افــزود: ایــن در حالــی اســت که 
همیــن عــدد ممکــن اســت بــرای دهک هــای پاییــن 
اتفــاق خوبــی را رقــم بزنــد. بنابرایــن بــه نظــرم باتوجــه 
بــه اینکــه اقشــار ثروتمنــد در نوبــت هــای اعــام شــده 
حاضــر نشــدند از دریافــت یارانــه انصــراف دهنــد دولت 
بایــد امــروز بــا شــناختی کــه از ایــن افــراد پیــدا کــرده 

اســت بــه قطــع یارانــه آن هــا اقــدام کنــد. 
حمــزه ضمــن مخالفــت بــا دیدگاهــی که معتقد اســت 
همــه بایــد بــه طــور یکســان از یارانــه بهره منــد شــوند، 
گفــت: قطعــا افراد برخــوردار جامعــه از مواهــب دیگری 
در کشــور نســبت بــه افــراد نیازمنــد بهــره می برنــد بــه 
طــور مثــال در بحــث مصــرف ســوخت اقشــار ثروتمنــد 
ــر دهک هــای پاییــن جامعــه از ســوخت  ــن براب چندی
اســتفاده می کننــد و از یارانه هــای پنهــان بیشــتر بهــره 
ــدان  ــرای ثروتمن ــه ب ــع یاران ــن رو قط ــد. از ای ــی برن م
مبلغــی جزئــی محســوب می شــود و هیــچ ظلمــی در 

حــق آنهــا نخواهــد بــود. 

مدیـرکل اسـتاندارد اسـتان کرمـان بـا بیـان این کـه 
5۷1 واحـد در اسـتان کرمـان مشـمول اسـتاندارد 
اجباری هسـتند، گفت: »در شـش ماهه ی نخسـت 
سـال جاری از 486 واحـد بازرسـی فنی انجام شـد 
کـه ایـن بازرسـی ها، منجـر بـه تعلیـق 61 پروانـه، 
ابطـال ۷1 پروانـه ی اسـتاندارد و تمدیـد 126 پروانه 

است«.  شـده 
اسـماعیل  از کرمـان؛  برنـا  بـه گـزارش خبرگـزاری 
رسـانه  اصحـاب  بـا  خبـری  نشسـت  در  عاقلـی 
را  سـال جاری  در  اسـتاندارد  محـوری  شـعار 
صحنه هـای  خالـق  ویدئویـی  »اسـتانداردهای 
طـول  در  »بشـر  افـزود:  و  کـرد  بیـان  جهانـی« 
بـرای  را  متمـادی روش هـای مختلفـی  سـال های 
ارتبـاط بـا هم نوعـان خـود اسـتفاده کـرده کـه یکی 
از جذاب تریـن ابزارهـا، تصویـر و ویدئو اسـت و این 
شـعار نشـان می دهد اسـتاندارد جـدا از فعالیت در 
حـوزه ی کاال، بـه سـمت خدمـات آمده تا مشـخص 
کنـد فیلم هـا بایـد چـه اسـتانداردی را رعایـت کنند 

را منتقـل کننـد«. پیـام مانـدگاری  بتواننـد  تـا 
مدیـرکل اسـتاندارد اسـتان کرمـان بـا بیـان این کـه 
یکـی از بندهـای 24 گانـه ی سیاسـت های اباغـی 
مقـام معظـم رهبـری، افزایش پوشـش اسـتاندارد 
آن  ترویـج  و  داخلـی  محصـوالت  کلیـه ی  بـرای 
اسـت، خاطرنشـان کرد: »در بحث استانداردسـازی 
اجبـاری  اسـتاندارد  مشـمول  کاالهـا  همـه ی 
از لحـاظ سـطوح شـامل اسـتانداردهای  نیسـت و 
جهانـی  و  ملـی  منطقـه ای،  انجمنـی،  کارخانـه ای، 
بسـیار  در سـطح کارخانـه   اسـتانداردها  اسـت کـه 
بـه  تولیدکننـدگان  زیـرا  اسـت  سـختگیرانه تر 
اسـتانداردها  ایـن  رعایـت  بـا  ایـن هسـتند  دنبـال 
بـه مشـتری  را  رقابـت، مجموعـه ی خـود  بـازار  در 
ثابـت کننـد«.وی افـزود: »یکـی از بحث هایـی کـه 
مصرف کننـده ی داخلـی در اسـتفاده از کاالی ایرانی 
گایه منـد اسـت بـه دلیـل ایـن اسـت کـه کیفیـت 
در حالـی کـه  نـدارد،  فـروش  از  و خدمـات پـس 
تمـام واحدهـای تولیـدی می تواننـد تحت پوشـش 
اسـتاندارد )اجبـاری و تشـویقی( قـرار بگیرنـد تا از 

اسـتفاده کننـد«. استانداردسـازی  مزیـت 
ملـزم  کـه  »تولیدکنندگانـی  داد:  توضیـح  عاقلـی 
بـه اسـتاندارد اجبـاری نیسـتند بـرای حفـظ بـازار، 
رقابـت و اعتمادسـازی مـردم می تواننـد داوطلبانـه 
بـرای  و  پیـاده کننـد  را  استانداردسـازی  موضـوع 
دریافـت  اسـتاندارد  نشـان  خـود  تولیـدی  کاالی 
کننـد تـا مصرف کننـده بـا اطمینان خاطـر ایـن کاال 

را خریـداری و مصـرف کنـد«.

راهاندازیپژوهشگاهاستاندارد
جنوبشرقدرکرمان

اقدامـات  از  برخـی  بـه  اشـاره  بـا  ادامـه  در  وی 
ابتـدای  ماهـه ی  شـش  در  اسـتاندارد  کل  اداره 
سـال جاری، یادآور شـد: »سـازمان ملی اسـتاندارد، 
ایجـاد پژوهشـگاه اسـتاندارد منطقـه ای را در چنـد 
نقطـه از کشـور دنبـال می کنـد که در چند مـاه اخیر 
ایجـاد پژوهشـگاه منطقـه ی جنوب شـرق در کرمان 
بـا تمرکـز بر محصوالت کشـاورزی و باغـی و صنایع 

کانـی و خـودرو را دنبـال کردیـم«.
عاقلـی بـا بیـان این کـه یکسـری اقدامات بـا تاکید 
بـر پسـته و خرمـا انجـام شـده اسـت، اظهـار کـرد: 
»موافقـت اولیه  بـرای ایجاد پژوهشـگاه اسـتاندارد 
موافقـت کـرده کـه  نیـز  اسـتان  و  صـورت گرفتـه 
پـس از تاییـد هیـات امنـای پژوهشـگاه سـازمان 
راه انـدازی  در کرمـان  پژوهشـگاه  ایـن  اسـتاندارد، 

می شـود«.
وی بـا بیـان این کـه سـاختار سـازمانی فعلـی اداره 
نیـاز،  پاسـخگوی  کرمـان  اسـتان  اسـتاندارد  کل 
ظرفیـت  و قابلیت هـای اسـتان نیسـت، گفـت: »در 
اداره ی  بـا سـه  80 پسـت سـازمانی  حـال حاضـر 
فعـال  بـم  و  رفسـنجان  سـیرجان،  در  شهرسـتانی 
اسـت کـه در جیرفـت نیـز دفتـر نمایندگی بـا کمک 
اتـاق بازرگانـی راه انـدازی شـده اسـت امـا بـا توجه 
بـه این کـه 23 شهرسـتان داریـم و ظرفیـت باالیـی 
مـورد  فعلـی  دارد سـاختار  در شهرسـتان ها وجـود 

بررسـی قـرار گرفـت«.
»بـر  گفـت:  کرمـان  اسـتان  اسـتاندارد  مدیـرکل 
اسـتاندارد  ملـی  سـازمان  جدیـد  قانـون  اسـاس 
پیشـنهاد دادیـم و موافقـت اولیـه انجـام شـده کـه 
در بعضـی از شهرسـتان ها معاونـت، برخـی اداره و 

شـود«. راه انـدازی  اسـتاندارد  دفتـر  برخـی 
پیشـنهاد  سـازمانی  پسـت   2۷۷« داد:  ادامـه  وی 
کردیـم کـه بـا توجه بـه قانون جدیـد سـازمان ملی 
اسـتاندارد قـرار اسـت سـاختار بازنگـری شـود تـا 
پاسـخگوی نیـاز فعلـی و آینده ی اسـتان باشـیم«.

بـه  اشـاره  بـا  اسـتان کرمـان  اسـتاندارد  مدیـرکل 
رتبـه ی سـازمان ملـی اسـتاندارد در بین کشـورهای 
جهـان، گفـت: »ایـن رتبـه در حـال حاضـر در بیـن 
اسـتاندارد،  بین المللـی  سـازمان  عضـو  162 کشـور 

21 اسـت«.

پژوهشگاهاستاندارد
جنوبشرقدرکرمان
راهاندازیمیشود
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حمیدرضــا  حجت االســام 
ــه  ــر مدرســه علمی احمــدی، مدی
کهنــوج  )عــج(  عصــر  ولــی 
امــروز در گفــت و گــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری 
»حــوزه« در کرمــان، از اعــزام آخریــن کاروان 
زیارتــی طــاب ایــن مدرســه بــه ســفر اربعین 
حســینی خبــر داد و گفــت: 150 نفــر از طــاب 
ــد. ــده ان ــزام ش ــن اع ــفر اربعی ــه س ــه ب مدرس

مدیــر مدرســه علمیــه ولی عصر)عــج( کهنــوج 
ــای  ــال ه ــه در س ــه مدرس ــه داد: اگرچ ادام
ابتدایــی، صرفــًا بــه طــاب در پایــه هــای بــاال 
ــورد  ــا بازخ ــی داد، ام ــی م ــفر زیارت ــازه س اج
ــت نشــاط  ــوب ســفرها در وضعی بســیار مطل
تهذیبــی و حتــی تحصیلــی طاب و مشــاهده 
عاقــه ی وافــر آنهــا بــه حضــور در ایــن 
راهپیمایــی جهانــی، باعــث شــد تامدرســه در 

رونــد اعــزام طــاب تجدیدنظــر کنــد و امســال 
ممنوعیــت ســفر بــه دو پایــه اول و دوم 

محــدود شــد.
ــای  ــودن کاس ه ــر ب ــه دای ــاره ب ــا اش وی ب
درســی، افــزود: اگرچــه تعــداد قابــل توجهــی 
ــا  ــدند، ام ــن ش ــفر اربعی ــازم س ــاب ع از ط
تــداوم  بــر  ویــژه ای  مدرســه حساســیت 
کاس هــای درســی دارد. لــذا کاس هــا بــرای 
پایــه هــای اول تــا ســوم بــه طــور کامــل دایــر 
ــورت  ــه ص ــا ب ــا ی ــه ه ــایر پای ــت و در س اس
ادغامــی و یــا  مســتقل برگــزار خواهــد شــد و 
دروس جبرانــی نیــز بــرای طــاب زائــر برگــزار 

خواهــد شــد.
ولــی  علمیــه  مدرســه  اســت،  گفتنــی 
عصر)عــج( کهنــوج در حــال حاضــر بیــش از 

دارد. طلبــه   300

جمعــه کهنــوج گفــت:  امــام 
شکســت  حــق،  از  دفــاع 
ناپذیــری در راه دفــاع از حــق، 
ــل،  ــا باط ــارزه ب ــدازی و مب ــتقامت، بران اس
آزادگــی، فســاد ســتیزی و رســوا کــردن نفاق 
از واالتریــن ارزش هــای اســامی راهپیمایــی 

عظیــم اربعیــن اســت. 
ــای  ــتان ه ــروه اس ــگار گ ــزارش خبرن ــه گ ب
کرمــان،  از  جــوان  خبرنــگاران  باشــگاه 
ــه  ــام جمع ــش ام ــار من ــام افش حجت االس
ــن ضمــن  ــاده روی اربعی ــزود: پی ــوج اف کهن
اینکــه یــک زیــارت دلنشــین، جــذاب و 
مســتحب اســت دارای آثــار زیــادی از جملــه، 
شــکوه و عظمــت شــیعه، بســتر ســاز تمــدن 
اســامی و رمــز عقــب نشــینی دشــمنان 
ــن  ــم اربعی ــه مراس ــان اینک ــا بی ــت.او ب اس

ــا عبــدهللا )ع( صحنــه ای اســت کــه همــه  اب
حــق طلبــان عالــم را بهــم پیونــد داده اســت، 
اظهــار کــرد: دفــاع از حــق، شکســت ناپذیری 
در راه دفــاع از حــق، اســتقامت، برانــدازی و 
مبــارزه بــا باطــل، آزادگــی، فســاد ســتیزی و 
ــای  ــن ارزش ه ــاق از واالتری ــردن نف رســوا ک
ــت. ــن اس ــم اربعی ــی عظی ــامی راهپیمای اس

ــری از  ــش دیگ ــوج در بخ ــه کهن ــام جمع ام
ســخنان خــود، اغتشاشــات و تحــوالت عــراق 
را ناشــی از یــک توطئــه مهــم عنــوان کــرد و 
ــه و اغتشاشــات  ــن توطئ گفــت: هــدف از ای
شــیعه  بیــن گروه هــای  بــود کــه  ایــن 
ــس و  ــی مجل ــه نوع ــد و ب ــاف بیاندازن اخت
دولــت عــراق را ســاقط، و هــم پیمانــی عــراق 
ــود  ــق خ ــی مواف ــد و دولت ــران بگیرن را از ای

ــد. ســرکار بیاورن

و  طبیعـی  منابـع  معـاون   
آبخیـزداری جنـوب کرمـان گفت: 
عملیـات اجرایـی پروژه های حوزه 
ایـن معاونـت که امسـال از محل 
اعتبـارات صندوق توسـعه ملی در حـال انجام 

اسـت 50 درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر بـه نقـل از روابـط 
عمومـی اداره کل منابع طبیعـی جنوب کرمان، 
علـی قـادری اظهـار داشـت: عملیـات اجرایی 
پـروژه های حوزه معاونت فنـی اداره کل منابع 
طبیعـی و آبخیـزداری جنوب کرمان در سـطح 
سـه هـزار و 200 هکتـار و بـا اعتبـار مصوب ۷6 
هـزار میلیـون ریـال، در سـطح عرصـه هـای 
منابع طبیعـی جنوب کرمان از محـل اعتبارات 
صندوق توسـعه ملـی بر اسـاس برنامه مدون 
ایـن  بیـان  بـا  انجـام اسـت.قادری  در حـال 

مطلـب کـه اجـرای ایـن پروژه هـا در راسـتای 
عنایـات ویـژه مقـام معظـم رهبـری در جهـت 
اصولـی  توسـعه  اصـاح،  احیـاء،  حفاظـت، 
عرصـه هـای منابـع طبیعـی انجام می شـود، 
ادامـه داد: ایـن پـروژه ها شـامل جنـگل کاری 
بـا نهال، جنـگل کاری با بذر، آبیـاری و مراقبت 
نهـال کاری های سـنواتی، هالی آبگیـر توام با 
بـذرکاری، بـذرکاری، احـداث آب انبـار، تولیـد 
بـه گفتـه  اسـت.  نهالسـتان  تجهیـز  و  نهـال 
معـاون فنی اداره منابـع طبیعی جنوب کرمان، 
هـدف از اجـرای این پروژه ها توسـعه جنگل و 
افزایش سـرانه فضای سـبز، تلطیف آب و هوا 
و مقابلـه با  ریزگردها، ذخیره نزوالت آسـمانی 
و تغذیـه مصنوعـی سـفره های آب زیرزمینی، 
افزایـش پوشـش گیاهـی و کنترل فرسـایش 

آبی اسـت.

امـام جمعـه قلعـه گنـج گفـت: 
نفـر  هـزار   20 حـدود  امسـال 
در  گنـج  قلعـه  شهرسـتان  از 
خواهنـد  پیـدا  حضـور  اربعیـن  راهپیمایـی 
کـرد. بـه گـزارش خبرنـگار گـروه اسـتان های 
باشـگاه خبرنـگاران جـوان از کرمـان، حجـت 
االسـام احمـد نجنو،افـزود: امسـال شـاهد 
بـرای  گنجی هـا  قلعـه  شـوق  و  اسـتقبال 
حضـور در راهپیمایـی اربعیـن بیشـتر شـده و 
کاروان هـا روزانـه بـه صـورت مرتـب در حـال 
اعـزام هسـتند.او افـزود: با توجه به اسـتقبال 
گسـترده مـردم این شهرسـتان برای شـرکت 
در راهپیمایـی بـزرگ و عظیم اربعین، شـاهد 
بـرای حضـور در  برابـری مـردم  افزایـش 5 
راهپیمایـی امسـال هسـتیم.حجت االسـام 
نجنـو بـا اشـاره بـه اینکـه امسـال شهرسـتان 

قلعـه گنج، موکـب جداگانـه ای در کربـا دارد 
اسـت،  حسـینی  زائـران  همـه  میزبـان  کـه 
تصریـح کـرد: خدمـات ایـن موکـب شـامل 
اسـکان، سـه وعـده غذا و خدمـات فرهنگیـ  
مذهبی اسـت.او بیـان داشـت: آدرس موکب 
امـام حسـین )ع( شهرسـتان قلعـه گنـج در 
کربـا از مسـیر نجف، شـارع میثم تمـار، بعد 
از تقاطـع نهـر الحسـینیه، شـارع بغـداد کوچه 
مقابـل فندق هـای البـروج و الماجـد، جنـب 
فنـدق الروضتین اسـت که حـدود ۷00 متری 
اسـت. )ع(  العبـاس  ابوالفضـل  اقـا  حـرم 

امسـال بنیـاد مسـتضعفان بـرای مـردم این 
شهرسـتان کـه هنوز بـه کربا نرفته انـد و توان 
مالـی ندارنـد، )حـدود هـزار و 500 نفر( کمک 
هزینـه سـفر )بـرای هـر نفرمبلـغ 550 هـزار 

تومـان( در نظـر گرفتـه اسـت.

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
 ، اســتان کرمــان  گاز  شــرکت 
مهنــدس فــاح ضمــن اعــام 
ایــن خبــر افــزود: تاکنــون 2000كيلومتــر 
ــبکه  ــر ش ــال گاز و 1۷000 کیلومت ــوط انتق خط
تغذیــه و توزیــع در ســطح اســتان اجــرا شــده 
كــه از ايــن ميــزان1000 كيلومتــر شــبکه تغذیــه 
ــرا  ــال 98 اج ــه اول س ــی 6 ماه ــع ط و توزی

گردیــده اســت .
مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان کرمــان  
بــا بیــان اینکــه در ســال جــاری ، اجــرای 
ــا  ــتان ب ــطح اس ــانی در س ــای گازرس طرح ه
ــد  ــی باش ــام م ــال انج ــادی در ح ــرعت زی س
، افــزود: از مجمــوع شــبکه هــای موجــود در 
اســتان، 8000 كيلومتــر شــبكه تغذيــه و توزيــع 
ــبكه  ــه  ش ــوط ب ــر مرب ــهري و 9000 كيلومت ش

روســتايي hsj.  تاكنــون 53 شــهر و 11۷4 
ــش گاز  ــت پوش ــتان تح ــن اس ــتا در ای روس
ــت و در مجمــوع  ــه  اس ــي قــرار گرفت طبيع
ــذب  ــتان ج ــطح اس ــترک در س 636000 مش
ــاش و  ــا ت ــزود: ب ــاح اف ــت. ف ــده اس گردی
ــر  ــه در ام ــورت گرفت ــاي ص ــزي ه ــه ري برنام
برخــورداری  ميــزان   ، گازرســاني  توســعه 
خانوارهــاي شــهري و روســتايي از نعمــت 
ــن  ــت ضم ــش اس ــال افزاي ــي درح گاز طبيع
اینکــه گازرســانی بــه 422 روســتا و 1۷ شــهر 
نیــز در دســت اجــرا مــی باشــد کــه تنهــا شــهر 
باقیمانــده اســتان )جبالبــارز ( نیــز در دســت 
طراحــی قــرار دارد کــه انشــاءا... تــا پایان ســال 
ــت  ــد گرف ــرار خواه ــرا ق ــت اج ــاری در دس ج
و همچنیــن تعــداد 135 روســتا در مرحلــه 

ــد. ــرار دارن ــی ق ــکار اجرای ــاب پیمان انتخ

روزنامهپیامما
خبر داد کانتری گفته آموزش محیط زیست باید در دانشگاه ها اجباری شود.

روزنامهکرمانامروز
در گزارشی به موانع پیش روی فعاالن اقتصادی در کرمان پرداخت.

روزنامهحدیثکرمان
از افتتاح طرح گازرسانی به روستاهای بافت خبر داده است.

جاده های جنوب اسـتان کرمـان از نظر کمیت 
و کیفیـت در وضعیـت خوبـی قـرار ندارنـد و 
بـه دلیـل کمبـود اعتبـارات، جاده هـای ایـن 
مناطـق نتوانسـتند همزمـان و متناسـب بـا 
تبدیل شـدن شـهرها به شهرسـتان ارتقـا پیدا 
کننـد. به گـزارش خبرگزاری تسـنیم از کرمان، 
هفـت شهرسـتانی که در جنوب اسـتان کرمان 
قرار دارد مسـاحتی را تحت پوشـش قرار داده 
کـه اگـر یـک اسـتان مسـتقل بودنـد در رتبـه 
سـیزدهم کشـوری قـرار می گرفتنـد.در ایـن 
گسـتره وسـیع 220 کیلومتـر بزرگـراه فعـال، 
۷51 کیلومتـر راه اصلـی، هـزار و 51 کیلومتر راه 
فرعـی، نزدیـک به هـزار کیلومتر راه روسـتایی 
آسـفالته و بالـغ بـر هفت هـزار کیلومتـر جاده 
خاکی و شوسـه روسـتایی قرار دارد.جاده های 
جنوب اسـتان کرمـان از نظر کمیـت و کیفیت 
در وضعیـت خوبـی قـرار ندارنـد؛ سـاالنه و بـه 
ویـژه در فصـل برداشـت محصـول کشـاورزی 
تعـداد زیـادی خودروی سـبک و سـنگین در 
ایـن جاده هـا تـردد می کنـد و مـردم جنـوب 
اسـتان از عرض کم جاده ها و کیفیت آن گایه 
دارند.یکـی از کشـاورزان ایـن منطقه با اشـاره 
بـه اینکـه در فصـل برداشـت محصـول بـرای 
انتقـال آن بـا مشـکل مواجـه هسـتیم گفت: 
بسـیاری از روسـتاهای جنـوب اسـتان کرمان 
تـردد خودروهـای  ندارنـد و  جـاده آسـفالته 
سـنگین و نیمـه سـنگین در جاده های خاکی 
روسـتاها عمدتا مشکل سـاز شـده اسـت.وی 

افـزود: بـرای اینکـه بتوانیـم حاصل دسـترنج 
خـود را بـه بـازار عرضـه کنیم عمدتا با مشـکل 
مواجـه هسـتیم و در این شـرایط مجبوریم که 
محصـول خـود را بـا قیمتـی انـدک بـه دالالن 
بفروشـیم.  مسـعود جمیلی مدیرکل راهداری 
و حمـل و نقل جـاده ای جنوب اسـتان کرمان 
بـا قبول اینکـه جاده های ما در جنوب اسـتان 
کرمـان کیفیـت و کمیـت الزم را ندارنـد اظهـار 
داشـت: یکـی از دالیل این موضوع این اسـت 
که در جنوب اسـتان کرمان به تازگی بسـیاری 
از شـهرها و بخش هـا بـه شهرسـتان تبدیـل 
شـدند و بـه دلیل کمبـود اعتبـارات، جاده های 
ایـن مناطـق نتوانسـتند همزمـان و متناسـب 
بـا ایـن تغییـرات ارتقـا پیدا کننـد.وی بـا بیان 
اینکـه در حـال حاضر در جنوب اسـتان کرمان، 
850 کیلومتـر راه بیـن شهرسـتانی وجـود دارد 
گفـت: از ایـن میـزان تنهـا 155 کیلومتـر آن 
تبدیـل بـه راه اصلـی شـدند نـه بزرگـراه و 160 
کیلومتـر آن هـم در حـال بهسـازی اسـت و 
یـک حسـاب سرانگشـتی متوجـه می شـویم 
کـه تا رسـیدن به سـقف 850 کیلومتـر فاصله 
و  و حمـل  راهـداری  داریم.مدیـرکل  زیـادی 
نقـل جـاده ای جنـوب اسـتان کرمـان افـزود: 
هـر چند نگهـداری ایـن راه ها برعهـده اداره کل 
راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اسـت امـا 
وظیفـه مـا در جنوب اسـتان صرف نگهـداری، 
روکـش، تامین عائم و ... نیسـت و در نقاطی 
مجبوریم که سـاخت راه هـا را هم انجام دهیم 

و اعتبـارات محـدود مـا بـه ناچـار در جاهایـی 
بـا  می شـود.وی  جاده هـا  تعریـض  هزینـه 
بیـان اینکـه جاده هـا سـرمایه ملی هسـتند و 
نگهـداری از ایـن جاده هـا از اهمیـت زیـادی 
برخوردار اسـت عنوان کرد: در دنیا سـاالنه 2 تا 
6 درصـد هزینه سـاخت جاده، بـرای نگهداری 
از آن هزینـه می شـود و بـه ایـن کار اختصاص 
پیـدا می کند.جمیلـی بـا اشـاره بـه اینکـه 4۷ 
هـزار و 950 میلیـارد ریـال ارزش جاده هـای 
جنوب اسـتان کرمان تخمین زده شـده اسـت 
گفـت: اگـر به طـور میانگیـن سـاالنه 4 درصد 
بـرای نگهـداری از این جاده هـا در نظر بگیریم 
در سـال چیـزی در حـدود 200 میلیـارد تومان 
صرفـا بـرای نگهـداری از جاده هـای فعلـی در 
جنـوب اسـتان نیـاز اسـت.وی بـا بیـان اینکه 
سـاالنه چیـزی در حـدود 50 میلیـارد تومـان 
بودجـه در اختیـار ما قرار گرفتـه که یک چهارم 
نیاز ماسـت تصریح کرد: در سـال های گذشته 

اعتبـار اختصاص داده شـده برای نگهـداری از 
جاده هـا در جنـوب اسـتان کرمان کافـی نبوده 
و مقایسـه این دو عدد بـه وضوح بیانگر دالیل 
نقـص و کیفیـت پاییـن جاده هـای ماسـت.

مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای 
جنـوب اسـتان کرمـان با اشـاره به اینکـه این 
مسـئله سـبب شـده تـا کیفیـت جاده هـای 
مـا در جنـوب اسـتان کرمـان در حـد مطلوبی 
نباشـد گفـت: این مسـئله یکـی از بزرگ ترین 
معضاتی اسـت کـه در راه های جنوب اسـتان 
با آن روبه رو هسـتیم. وی با بیان اینکه اگر در 
زمـان مناسـب هزینه های الزم بـرای نگهداری 
از جاده هـا انجام نشـود، عمر جاده به سـرعت 
می شـود  کوتاه تـر  تسـاعدی  شـکل  بـه  و 
افـزود: تمـام تـاش مـا ایـن بـوده کـه در حد 
بضاعت خـود با اقدامات کوتاه مـدت و پربازده 
بیشـترین بـازده را از منابع و اعتبـارات موجود 

داشـته باشیم.

معاونـت اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جرم 
دادگسـتری کرمـان بـا تاکید بر اینکـه قضات با 
مطالعـه در هیـات های حـل اختـاف مالیاتی 
حضـور یابنـد، گفـت: قضـات بایـد بداننـد کـه 
اهمیـت برخی از پرونده هـای مالیاتی از پرونده 
گـزارش  اسـت.به  بیشـتر  دادگسـتری  هـای 
روابـط عمومـی اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معادن 
و کشـاورزی کرمـان، محمدباقـر اسـامی، در 
نشسـت بررسی مسـائل و مشکات نمایندگان 
اختـاف  حـل  هـای  هیـات  در  اتـاق کرمـان 
مالیاتـی افـزود: از قضـات انتظـار مـی رود کـه 
بـه طـور کامـل بـه قوانیـن مسـلط باشـند کـه 
در ایـن راسـتا برنامه هـای آموزشـی را مدنظـر 
قـرار داده ایـم و تاکنـون سـه دوره برگـزار شـده 
اسـت. وی ادامـه داد: بخشـنامه های مالیاتـی 
جمـع آوری و بـرای اطـاع بیشـتر قضـات بـه 
ویـژه قضاتـی کـه تـازه وارد هیـات ها شـده اند، 
و  اجتماعـی  شـود.معاونت  ارائـه  آنهـا  بـه 

پیشـگیری از وقـوع جـرم دادگسـتری کرمـان 
هـای  هیـات  در  قضـات  کـرد: حضـور  اظهـار 
حـل اختـاف را بـا جدیـت پیگیـری و از اداره 
کل امورمالیاتـی درخواسـت مـی شـود که عدم 
حضـور قضـات در هیـات ها، همچنیـن گزارش 
هـای مالیاتـی و تصمیمـات گرفتـه شـده را به 
اطاع دادگسـتری برسـانند. اسـامی، با اشـاره 
بـه اینکـه قضـات صبـح هـا بـه دلیـل درگیری 
هـای شـغلی نمـی تواننـد در هیات هـا حضور 
یابنـد، بیـان کـرد: بهتر اسـت جلسـات عصرها 
و خـارج از وقـت اداری باشـد تا قضـات بتوانند 
حضـور فعـال داشـته باشـند.وی تصریـح کرد: 
بـرای  کـه  شـود  مـی  درخواسـت  همچنیـن 
اجـرای قرارهـا و کمیسـیون هـای تخصصی از 
دادگسـتری کمک گرفته شـود تا نتیجه بهتری 
در پـی داشـته باشـد. وی در بخـش دیگری به 
حضـور نماینـدگان بخـش خصوصـی در هیات 
هـای مالیاتـی پرداخت و گفـت: اینکه فردی به 

عنـوان نماینده، مشـاور و یا کارمند یک شـرکت 
بـه عنـوان نماینده بخـش خصوصـی در هیات 
مربـوط بـه شـرکت دیگری حضـور یابـد از نظر 
قانونی مشـکلی نـدارد که البته بهتر اسـت اداره 
کل امورمالیاتـی اگـر در این رابطه بخشـنامه یا 
قانونـی دارد ابـاغ کند تا مشـکلی در این رابطه 

وجود نداشـته باشـد.

مکانمناسببرایجلساتهیات
هایحلاختالففراهممیشود

در ادامـه ایـن نشسـت مدیـرکل امورمالیاتـی 
کرمـان نیـز به حضـور قضات در نشسـت های 
هیـات هـای حـل اختـاف مالیاتـی اشـاره و 
اظهـار کـرد: تعـدادی از قضـات نمی توانسـتند 
صبـح هـا در هیـات هـا حضـور یابنـد کـه بـه 
همیـن دلیـل برنامـه ریـزی شـد و از مهرمـاه 
جـاری ایـن نشسـت هـا عصرهـا برگـزار مـی 
شـود. محمـد سـلمانی، به کمبـود نیـروی کار 
در شهرسـتان ها اشـاره کـرد و افـزود: چاره ای 
مامـور  شـود  درخواسـت  اینکـه  جـز  نیسـت 
اجـرای قـرار از اداره کل بـه شهرسـتان ها برود 
و یـا حتـی از یـک اسـتان دیگر حضـور یابد که 

ایـن مهـم امکان پذیـر اسـت.
وی بـا اشـاره بـه توافـق صـورت گرفتـه بـرای 
اسـتفاده از کارشناسان رسـمی دادگستری برای 
اجـرای قرار گفت: مشـاور رسـمی نمی تواند هم 
مـودی را همراهـی کنـد و هـم نماینـده بخـش 
خصوصی باشـد. سلمانی، در رابطه با درخواست 

مکانـی مناسـب بـرای برگزاری جلسـات هیات 
هـا بیـان کـرد: سـاختمان جدیـدی خریـداری 
شـده که در صورت تامین اعتبـارات جا به جایی 
صورت می گیرد و مکان مناسـب بـرای برگزاری 
جلسـات هیـات هـا فراهـم خواهـد شـد. وی 
ادامه داد: در شهرسـتان بم بهترین سـاختمان را 
خریـداری کـرده ایم و هیات ها مکان مناسـبی 

را بـرای برگـزاری جلسـات در اختیـار دارند.

افزایشاختیاراتاداراتمالیاتی
استانهامورداعتراض

قرارگرفتهاست
نایـب رئیـس کمیسـیون مالیـات، کار و تامیـن 
اجتماعـی اتـاق ایران نیـز در ادامه این نشسـت 
به دوره های آموزشـی برگزار شـده برای آشنایی 
بیشـتر قضـات بـا مسـائل مالیاتی اشـاره کرد و 
بـا موضـوع "دادرسـی  گفـت: کارگاه آموزشـی 
و  داشـت  بازخـورد خوبـی  و  نتایـج  مالیاتـی" 
قضـات درخواسـت برگـزاری مسـتمر ایـن دوره 
هـا را مطرح کردند. جلیل کاربخش، به تشـریح 
اباغیـه اخیـر مدیـرکل امـور مالیاتـی اسـتان 
در خصـوص نماینـدگان بنـد یـک )نماینـدگان 
اسـاس  بـر  کـرد:  اظهـار  و  مالیاتی(پرداخـت 
ایـن اباغیـه از ایـن پـس نماینـدگان بخـش 
خصوصـی، اداره کل مالیاتـی و قضـات هر سـه 
بایـد در هیـات هـای حـل اختاف حضـور یابند 
در غیـر ایـن صـورت هیـات رسـمیت و اجـازه 

ندارد. تشـکیل 

نمره منفی جاده های 
جنوب استان

قضات با مطالعه در هیات های 
حل اختالف حضور یابند
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اگهیمزایدهمالمنقولنوبتاول
دایـره مزایـده اجـرای احکام حقوقی دادگسـتری کرمـان در نظر دارد در خصوص پرونده کاسـه 

980249شـعبه پنجـم اجرای احـکام حقوقی کرمـان اموال ذیل: 
تعداد یک دستگاه کاف پیچ خاموتی با دو دستگاه موتور مربوطه بمبلغ 38/000/000 ریال 

تعداد دو عدد خاطه بتونی باالستیک مربوطه بمبلغ 48/000/000 ریال 
عداد یکدستگاه قیچی خم کن جکی بمبلغ 35/000/000 ریال

 تعداد دو دستگاه خم کن برقیبمبلغ 84/000/000 ریال
 تعـداد285 شـاخه میلگـرد نمـره 20وتعـداد 11شـاخه میلگـرد نمـره 18 جمعـا بـوزن 28465 کیلوگـرم بمبلـغ 

ریـال   1/138/600/000 کل 
تعداد4کاف میلگرد نمره 8 بوزن 16015 کیلوگرم بمبلغ 6۷2/630/000 ریال 

متعلق به آقای رضا محمدی پور با وضعیت معلوم که جمع كل اقام فوق به مبلغ 2/016/230/000 ریال 
) دو میلیارد و شـانزده میلیون و دویسـت و سـی هزار ریال( توسـط کارشـناس رسمی دادگسـتری ارزیابی شده 
اسـت را از طریق مزایده بفروش برسـاند جلسـه مزایده برای روز شـنبه مورخ 1398/08/18 سـاعت 9 صبح با 
حضـور نماینـده دادسـرا در محـل اتـاق مزایده هـای اجرای احـکام حقوقی دادگسـتری کرمان برگـزار می گردد.

لـذا کسـانیکه تمایـل بـه شـرکت در جلسـه مزایـده دارنـد مـی توانند تـا 5 روز قبـل از تاریـخ برگـزاری مزایده از 
امـوال مذکـور واقـع کرمان-جـاده تهران روبروی بلـوار امام رضا آهن فروشـی محمدی بازدید نمایند و پیشـنهاد 
خـود را بانضمـام 10٪مبلـغ کارشناسـی بمبلـغ 201/623/000 ریـال با شناسـه واریـز 9638۷03005۷301253 به 
حسـاب شـماره 21۷1293951000 سـپرده دادگسـتری کرمان نزد بانک ملی واریز و در پاکت درب بسـته تا قبل 
از برگـزاری جلسـه مزایـده بـه اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری کرمان تحویـل نماینـد و برنده مزایده کسـی 
خواهـد بـود کـه باالتریـن قیمـت را پیشـنهاد داده باشـد و در صورت انصـراف برنده مزایـده 10٪مبلـغ واریزی به 
نفـع دولـت ضبـط خواهـد شـد. برنده مزایده بایسـتی نسـبت به واریـز مابـه التفاوت مبلغ کارشناسـی تـا مبلغ 

پیشـنهادی در روز مزایده اقـدام نمایند. 
دادورزبرگزارکنندهمزایدههایاجرایاحکامحقوقیدادگستریکرمان–شیروانی/مالف:463

آگهیفقدانسندمالکیت:
احترامـا نظـر بـه اینکـه آقـای علـی / زاده محمـود 
 12 شناسـنامه  شـماره  حسـن  فرزنـد  ابـادي 
ملـی  شـماره  دارای   1353/05/3 تولـد  تاریـخ 
29931885۷۷ مالـک ششـدانگ پـاک 323۷ فرعـی از 3968 
بشـماره  اصلـي  مالكيـت  2 کرمـان موضـوع سـند  اصلـی بخـش 
چاپـی 894506 سـری سـال کـه در صفحه 402 دفتـر اماک جلد 
استشـهاد  بـرگ  دو  تسـلیم  تسـلیم گردیـده ضمـن  و  106 صـادر 
محلـی تصدیـق امضـا شـده مدعـی اسـت سـند مالکیـت پـاک 
مالكيـت  سـند  خواسـت  در  و  مفقـود  جابجایـی  بعلـت  مزبـور 
المثنـی نمـوده لـذا باسـتناد اصـاح تبصـره یـک اصاحـی مـاده 
120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت مراتب در یـک نوبت در تاریـخ مندرج 
در ذیـل آگهـی مـی شـود تـا چنانچه کسـی مدعـی انجـام معامله 
نسـبت بـه ملـک فـوق الذکـر بـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود 
مـی باشـد ظـرف مدت ده روز پـس از انتشـار آگهی بـه اداره ثبت 
شهرسـتان کرمـان مراجعـه و اعترافـی خـود را ضمـن ارائـه اصـل 
سـند مالکیـت یـا سـند معامله تسـلیم نماینـد در غیـر این صورت 
المثنـی  بـه صـدور سـند مالکیـت  از مـدت مذکـور نسـبت  پـس 

اقـدام خواهـد شـد.
تاریخ انتشار: 98/۷/22

رونوشت : ستاد اجرایی فرمان امام
محمودمهدیزاده–رئیسادارهثبتاسنادوامالکمنطقه2
کرمان/مالف:۱۰3۱

صداوســیمای کرمــان در ســالروز بــه آتــش کشــیدن 
ــال 5۷،  ــر س ــهر در 24 مه ــن ش ــع ای ــجد جام مس

ــده اســت.  ــدارک دی ــی را ت ــژه برنامه های وی
ــه  ــی، برنام ــی رســانه مل ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
»صبــح بخیــر کرمــان« بــه صــورت زنــده بــه مــدت 
60 دقیقــه بــه تهیه کنندگــی محمــود محمــدی و بــا 
ــخ  ــی از تاری ــان، برگ ــخ کرم ــم تاری ــای تقوی آیتم ه
ــاب  ــی کت ــپ، معرف ــرود، کلی ــش س ــان، پخ کرم
ــز  ــیمای مرک ــاعت ۷ از س ــر س ــنبه 24 مه چهارش

ــود. ــش می ش ــان پخ کرم
ایــن برنامــه بــا حضــور کارشــناس بــه مــرور وقایــع 
آتــش کشــیدن مســجد جامــع کرمــان توســط 
ــه  ــل برنام ــردازد. عوام ــاه می پ ــم ش ــوران رژی مام
»صبــح بخیــر کرمــان« چهارشــنبه 24 مهر درمســجد 

ــراه می شــود. ــان هم ــا مخاطب ــان ب ــع کرم جام
مســتند رادیویــی 20 دقیقــه ای »زنــگ 24« بــه 
ــع 24  ــه مــرور وقای تهیه کنندگــی فرجــام شــهابی ب
ــاهدان  ــاهد ش ــای ش ــری از صداه ــا بهره گی ــر ب مه
عینــی و تاثیــر ایــن حادثــه در رونــد پیــروزی 
انقــاب اســامی می پــردازد. ایــن مســتند دوشــنبه 
22 مهــر از صــدای مرکــز کرمــان پخــش می شــود.

مناســبت  بــه  شبســتان«  از  »پــرواز  نمایــش 
مســتوفی پور  مریــم  تهیه کنندگــی  بــه  24مهــر، 
بــه مــدت 30 دقیقــه، چهارشــنبه 24 مهــر، ســاعت 
ــود.  ــش می ش ــان پخ ــز کرم ــدای مرک 11:30 از ص
و  مبــارزات  بــه  از شبســتان«  »پــرواز  نمایــش 
شــهادت شــهید بــا قــدرت جوپــاری در واقعــه 
آتش ســوزی مســجد جامــع از ســوی عمــال رژیــم 

می پــردازد. پهلــوی 

سالروزبهآتشکشیده
شدنمسجدجامعکرمان

ــی  ــکاری در شهرســتان های محــروم جنوب متاســفانه بی
اســتان و تبعــات ناگــوار آن موضوعــی نیســت کــه 
ــه  ــم ک ــه داری ــرادی در منطق ــکار کرد.اف ــوان آن را ان بت
بــه دنبــال کار ســوخت بری هســتند و ســوخت ارزان 
قیمــت را بــه اســتان سیســتان و بلوچســتان حمــل 
می کننــد و بعضــی هــم از آنجــا آن را نزدیکــی مــرز 
می رســانند و بــه دالل هــای آن طــرف می فروشــند 
ــذران زندگــی  ــرای گ ــن راه ادرآمــدی ب ــد از ای ــا بتوانن ت

ــد. ــب کنن ــود کس خ
ــایپا«  ــول جنوبی ها»س ــا بق ــان ی ــت نیس ــد وان می گوین
مناســب ترین خــودرو بــرای حمــل ســوخت قاچــاق 
بــه حســاب می آیــد امــا بــد نیســت بگوییــم هــر 
ــن  ــک گال ــی ی ــد حت ــه بتوان ــه ای ک ــیله نقلی ــوع وس ن
20 لیتــری ســوخت را حمــل کنــد می توانــد وســیله 
مناســبی باشــد تــا بــا آن وارد ایــن شــغل شــد.برخاف 
ــه »گازوییل کشــی«  ــدام ب ــه اق ــا کســانی ک تصــورات م
کمــی  بســیار  درآمــد  می کننــد  »بنزین کشــی«  یــا 
ایــن کار عایدشــان می شــود و بیشــترین درآمــد  از 
ــدام  ــرز اق ــوی م ــه آن س ــود ک ــی می ش ــب دالالن نصی
ــرادی  ــی از اف ــن را یک ــوخت می کنند.ای ــد س ــه خری ب
مشــغول  ســوخت بری  بــه کار  می کنــد کــه  عنــوان 
اســت؛ گویــا مــردم مناطــق جنوبــی کــه حــاال چندســالی 
ــروت  ــی ث ــد و تمام ــالی بوده ان ــر خشکس ــت درگی اس
ــوده را  خــود کــه همــان باغ هــا و مــزارع و مراتعشــان ب
از دســت داده انــد درآمــدی دیگــری ندارنــد و از همیــن 

ــی  ــول کم ــد پ ــا بتوانن ــد ت ــتفاده می کنن ــا اس فرصت ه
بــرای گــذران زندگــی خــود و فرزندانشــان بدســت 
پایــدار در  بیاورند.عــدم وجــود فرصت هــای شــغلی 
ــادی از  ــداد زی ــت تاتع ــده اس ــب ش ــق موج ــن مناط ای
جوانــان ایــن منطقــه دســت بــه چنیــن کارهایــی بزننــد 
ــوان  ــی میت ــه نوع ــد و ب ــازی می کنن ــا جانشــان ب ــه ب ک

ــد.  ــار می کنن ــان قم ــا جانش ــت ب گف
قاچــاق  ســوخت  مــی گویــد  ســوخت بران  از  یکــی 
ــرا  ــی رود زی ــرزی م ــهرهای م ــه ش ــتانها ب ــر اس از دیگ
قیمــت هــر گالــن بنزیــن و گازوییــل در آن ســوی مــرز 

قیمتــش چندیــن برابــر اســت در حالــی کــه دالالن 
ــا 100  ــن ۷0 ت ــط بی ــری فق ــن 40 لیت ــر گال ــه ازای ه ب
می کننــد.  پرداخــت  ســوخت بران  بــه  تومــان  هــزار 
سرشــاخه های ســوخت بری ماهیانــه چیــزی حــدود 

چهــار میلیــون تومــان درآمــد دارنــد و شــاخه های 
پایین تــر کــه راننــدگان و افــرادی کــه ماشــین ها را 
ماهیانــه  می دهنــد  تشــکیل  را  می کننــد  همراهــی 
حــدود یــک میلیــون تومــان دریافــت می کننــد کــه 

ــتیم. ــور هس ــا مجب ــت ام ــزی اس ــت ناچی قیم

وقتیبرسرجانقمارمیکنی
ســوخت بران  رانندگــی  خطرنــاک  روش  متاســفانه 
ــت  ــا تقوی ــای آنه ــب موتوره ــه اغل ــین هایی ک ــا ماش ب
شــده اســت حوادثــی بــه وجــود مــی آورد کــه بــه 
ســوخت بران و شــهروندان آســیب های جــدی ماننــد 
از ســویی  یــا مــرگ می رســاند.البه  و  نقــص عضــو 
ــر  ــز در اکث ــی نی ــای انتظام ــرار از دســت نیروه ــگار ف ان

مواقــع باعــث از دســت رفتــن جانشــان می شــود.
مریــم اهــل یکــی از روســتاهای قلعه گنــج اســت و 
ــمت  ــه س ــکاری ب ــل بی ــه دلی ــان ب ــد: جوانان م می گوی
ــد چــون کار  ــد و چــاره ای ندارن قاچــاق ســوخت می رون
نیســت بعضی هــا هــم می گوینــد قلعه گنــج از نظــر 
ــا  ــه ان رو شــده ام ــن رو ب اقتصــادی و معیشــتی از ای
ــدودی رخ داده و  ــده مع ــرای ع ــط ب ــاله فق ــن مس ای
ــا  ــج ســال دارد ام ــه بیســت و پن ــردم. اوک ــام م ــه تم ن
تــا وقتــی ســنش را نپرســیده ای و شناســنامه اش را 
ــم  ــره مری ــی، چه ــاور کن ــی ب ــن را نمی توان ــده ای ای ندی
ــی  ــد زندگ ــد می گوی ــل 40 ســال را نشــان می ده حداق
ســخت اســت مــا هــم وارثــان فقریــم و مجبــور هســتیم 
بــه ایــن شــکل فقیرانــه زندگــی کنیــم. نخلســتان 
ــان  ــر درختمانم ــده و دیگ ــک ش ــاال خش ــتیم و ح داش
هــم همچنیــن، کشــاورز و باغــدار بودیــم و روزگاری 
زندگی مــان طــوری بــود کــه دســتمان بــه دهنمــان 
مجبــور  همســرم  و  برادرانــم  حــاال  امــا  می رســید 
کــه  ســوخت بری  سرشــاخه های  بــرای  هســتند 
ســوخت  ببریــم  آنهــا  از  اســمی  حتــی  نمی توانیــم 
بــازی  جانشــان  بــا  می داننــد  می کننــد.  قاچــاق  را 
تــا  می زننــد  بیــرون  خانــه  از  کــه  هربــار  می کننــد 
تــا  می دهیــم  قســم  را  خــدا  هزاربــار  برمی گردنــد 
زنــده برگردنــد و ایــن آدم را بیشــتر از هــر چیــزی 
پیــر می کند.زندگــی ســخت اســت و خــرج دارد، کار 
نیســت، بــرای ایجــاد شــغل هــم پــول الزم اســت، 
نداریــم، بــرای وام گرفتــن هــم ضامــن و ...الزم اســت 

ــه ایــن  ــه جــز تــن دادن ب ان را هــم نداریــم و راهــی ب
جــور کارهــا بــرای جوانانمــان باقــی نمی مانــد کاش 
ــر  ــذرد و دیگ ــه می گ ــا چ ــه م ــتند ب ــووالن می دانس مس
آنقــدر راحــت از قاچاقچیــان ســوخت حــرف نمی زدننــد 
یــا شــغلی  بیفتــد  راه  می کردنــد کارخانــه  و کمــک 

ــر  ــی حاض ــر کس ــت دیگ ــد انوق ــاور کنی ــود ب ــاد ش ایج
نمی شــد جانــش را کــف دســتش بگــذارد و شــبانه 
ــد. ــه جــاده بزن ــرز ب ــا تــرس و ل ــاد ب ــا آن ســرعت زی ب

بنظرتــان بهتــر اســت برونــد دزدی و راهزنــی و..کننــد یــا 
ــت؟ ــر اس ــن راه بهت ای

افزایش249درصدیورودیپروندههای
قاچاقبنزینبهشعبتعزیراتحکومتی

مدیـرکل تعزیـرات اسـتان کرمـان گفـت : بیشـترین کاالی 
کشـف شـده قاچـاق در ایـن اسـتان مربـوط به نفـت و گاز 

بـوده کـه در ایـن رابطـه یـک هـزار و 261 فقـره پرونـده بـه 
تعزیرات حکومتی وارد شـده اسـت. ارسـان میری افزود:  
در 6مـاه امسـال بیـش از 50درصد مجمـوع  2 هزار و 482 
فقـره پرونـده قاچـاق کاال وارد شـعب ایـن اداره کل مربوط 

بـه نفـت و گاز بـوده که  نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل 
19۷ درصد رشـد نشـان مـی دهد .

مـواد  انـواع  قاچـاق  وضعیـت  از  نگرانـی  ابـراز  بـا  وی 
سـوختی در اسـتان ادامـه داد: در رابطه با میزان کشـفیات 
بنزیـن قاچـاق نیـز  شـاهد افزایـش 249 درصـدی ورودی 

بوده ایـم. حکومتـی  تعزیـرات  شـعب  بـه  پرونده هـا 

افزایش191درصدیکشفیاتقاچاق
فرآوردههاینفتیدراستان

میـزان  گفـت:  کرمـان  اسـتان  آگاهـی  پلیـس  رئیـس 
اسـتان کرمـان  در  قاچـاق  نفتـی  فرآورده هـای  کشـفیات 
طـی شـش مـاه نخسـت امسـال نسـبت بـه مدت مشـابه 
سـال قبـل 191 درصـد افزایـش یافتـه اسـت.به گـزارش 
کمیسـیون  در  یـدهللا حسـن پور  سـرهنگ  مهـر،  خبرنـگار 
برنامه ریـزی، هماهنگـی، نظـارت و مبـارزه بـا قاچـاق کاال 
و ارز اسـتان کرمـان بیـان داشـت: طـی شـش ماهـه اول 

سـال جـاری 
 38 اسـتان  در  قاچـاق  ریالـی کشـفیات کاالهـای  ارزش 
درصـد نسـبت به مدت مشـابه سـال قبـل افزایش داشـته 
در  نخسـت  ماهـه  شـش  در  امسـال  افـزود:  اسـت.وی 
تومـان  میلیـون   100 از  بیـش  پرونده هایـی کـه  کشـفیات 
بـاالی  پرونده هـای  درصـد،   184 داشـتند  ریالـی  ارزش 
500 میلیـون تومـان 1۷ درصـد افزایـش داشـتیم همچنین 
توقیـف وسـایل نقلیـه حمـل کننـده کاالهـای قاچـاق 66 
درصـد طـی شـش مـاه افزایـش را شـاهد بودیم.رئیـس 
اسـتان کرمـان گفـت: متهمـان دسـتگیر  آگاهـی  پلیـس 
شـده در ارتبـاط بـا قاچـاق کاال طـی شـش ماهـه ابتـدای 
سـال جـاری در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل 32 
درصـد افزایـش داشـته است.حسـن پور به تعـداد باندهای 
متاشـی شـده طـی شـش ماهـه اول سـال جاری اشـاره 
کرد و اظهار داشـت: تعداد باندهای متاشـی شـده نسـبت 
بـه مدت مشـابه سـال قبـل 13 درصـد افزایش داشـته اند 
همچنیـن میـزان کشـفیات فرآورده هـای نفتـی قاچاق طی 
ایـن بـاره زمانـی نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل 191 
درصد افزایش داشـته اسـت.طی شـش ماهه اول امسـال 
قبـل شـاهد کشـف یک میلیـون و 158 هزار فـرآورده نفتی 
قاچـاق در اسـتان بودیـم کـه ایـن میـزان در مـدت مشـابه 

سـال جـاری سـه میلیـون و 360 هـزار لیتـر اسـت.

رئیسپلیسآگاهیاستانکرمانگفت:میزان
کشفیاتفرآوردههاینفتیقاچاقدراستان
کرمانطیششماهنخستامسالنسبتبه
مدتمشابهسالقبل۱9۱درصدافزایشیافته
است.بهگزارشخبرنگارمهر،سرهنگیدهللا

حسنپوردرکمیسیونبرنامهریزی،هماهنگی،
نظارتومبارزهباقاچاقکاالوارزاستانکرمان
بیانداشت:طیششماههاولسالجاری
ارزشریالیکشفیاتکاالهایقاچاقدراستان
38درصدنسبتبهمدتمشابهسالقبل

افزایشداشتهاست.ویافزود:امسالدرشش
ماههنخستدرکشفیاتپروندههاییکهبیش
از۱۰۰میلیونتومانارزشریالیداشتند۱84
درصد،پروندههایباالی5۰۰میلیونتومان۱۷
درصدافزایشداشتیمهمچنینتوقیفوسایل
نقلیهحملکنندهکاالهایقاچاق66درصدطی
ششماهافزایشراشاهدبودیم.رئیسپلیس
آگاهیاستانکرمانگفت:متهماندستگیرشده
درارتباطباقاچاقکاالطیششماههابتدای
سالجاریدرمقایسهبامدتمشابهسالقبل

32درصدافزایشداشتهاست.

سوختبرانیاهمانقاچاقچیانسوختدلیلانتخاباینشغلرافرارازبیکاریعنوانمیکنند

بیکاری عامل قاچاق سوخت در جنوب

معضلـیبـهنامقاچاقسـوخت،چندسـالیاسـتکهبااینمقولهآشـناهسـتیمودسـتکـمهرروز
اخبـاریرادرایـنخصـوصمیشـنویمیـامیخوانیم.شـایدبتـواندرچگونگـیبوجودآمـدناین
معضـلانگشـتاتهـامراسـمتمعضلـیدیگرگرفـت؛بیکاری،کهمسـبببـهوجودآمـدناینگونه
مشـاغلومعضالتشـدهاسـت.سـوختبرانوخانوادههایشـانمیگویندسـوداینشـغلبهجیب
افـرادیخـاصمـیرودکهپشـتپردههسـتندایـنماجراهسـتند.مدیـرکلتعزیراتاسـتانهمدر
رابطـهبـامیزانکشـفیاتبنزیـنقاچاقنیزشـاهدافزایـش249درصدیورودیپروندههابهشـعب

تعزیراتحکومتـیبودهایم.

ازوضعیـت ابـرازنگرانـی بـا ارسـالنمیـری
قاچـاقانـواعمـوادسـوختیدراسـتانادامه
داد:دررابطـهبـامیزانکشـفیاتبنزینقاچاق
افزایـش249درصـدیورودی نیـزشـاهد
حکومتـی تعزیـرات شـعب بـه پروندههـا
بودهایم.یشـترینکاالیکشفشدهقاچاقدر
ایـناسـتانمربـوطبـهنفـتوگازبـودهاسـت.

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

س
فار

س: 
عک



روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی استان کرمان
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران
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آغاز اجرای طرح اقدام ملی مسکن در کرمان
مسکنمهرتصمیمخیلیخوبیبودوشایددراجرااشتباهاتیداشتیمامادربنیادمسکنتجربهخیلیخوبیدر

ساخت۱۰هزارواحدمسکنمهرداشتیمکه96درصدآنراهماکنونمردماستفادهمیکنند

“علی اکبـر سـلطانی نژاد” اظهـار کرد: اسـتان کرمـان یکی از 
اسـتان هـای با تعـداد روسـتاهای زیاد اسـت کـه بیش از 
یک سـوم جمعیت اسـتان در روستاها هسـتند و از 5 هزار 
و 600 روسـتای اسـتان 2 هـزار و 800 مـورد بـاالی 20 خانوار 

می باشـند.
وی بـا بیـان اینکه در نظـام برنامه ریـزی، اقدامات عمرانی، 
اقتصـادی و … در روسـتاهای بـاالی 20 خانـوار انجـام می 
شـود، افـزود: در شهرسـتان هـای جنوبی و شـرقی اسـتان 
کرمـان بعضـا حـدود ۷5 درصـد جمعیـت شهرسـتان در 
روسـتاها سـاکن هسـتند. لـذا بایـد در عمـران روسـتاها و 
نظـام برنامـه ریزی به روسـتاها با نگاه ویژه تـری بپردازیم.

همهروستاهایباالی2۰خانواراستاندارای
طرحهادیروستایی

سـلطانی نژاد با بیان اینکه همه روسـتاهای باالی 20 خانوار 
اسـتان کـه در سرشـماری سـال 90 اسـتان بوده انـد، دارای 
طرح هادی روسـتایی هسـتند و وضعیت بسـیار مناسـبی 
در ایـن حـوزه داریـم، بیـان کـرد: اخیـرا در حـوزه اشـتغال 
بـا سـازمان مدیریـت و برنامـه ریزی اسـتان و اسـتانداری 
کرمـان طرحـی را پیـش می بریم و ظرفیت هـای مناطق را 
در کارکرد مشـترک روسـتاها با عنوان طرح “توسـعه پایدار 

منظومـه های روسـتایی” در دسـت مطالعه اسـت.
بنیـاد مسـکن اسـتان کرمـان گفـت: وضعیـت  مدیـرکل 
اسـتان در مسـکن روسـتایی خـوب اسـت و بیـش از 60 

درصـد مسـکن روسـتاهای اسـتان مقـاوم اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در برنامـه ششـم توسـعه، نـگاه از 
پاییـن بـه بـاال اسـت و در حـوزه روسـتاها احـکام خیلـی 
خوبـی وجـود دارد، افـزود: برنامـه ریزی ما همین اسـت و 
در اسـتان کرمـان کمتر روسـتای بـاالی 20 خانـوار داریم که 
از زیرسـاخت ها بهره مند نشـده باشـد و امیدواریم بتوانیم 
بـا ظرفیـت هـا و جمعیـت خوبی کـه در روسـتا  داریـم، به 

مجموعـه نظـام و مـردم خدمـت کنیم.
حـوادث کار  در  مسـکن  بنیـاد  کـرد:  اظهـار  سـلطانی نژاد 
بازسـازی را انجام می دهد که ما در خوزسـتان و شهرسـتان 
حمیدیه)بعـد از سـیل ابتـدای امسـال( کار مـی کنیم که به 
خوبـی پیـش رفتـه و اکنـون در بحث سـیاب طـرح هایی 

در حـال آغـاز داریم.
وی با اشـاره به تفاهم نامه بنیاد مسـکن با سـازمان برنامه 
و بودجـه بـرای سـاخت مسـکن در جنـوب اسـتان بـرای 
محرومان تصریح کرد: سـاخت 15 هزار مسـکن روسـتایی 
بـرای اسـتان در سـال جاری هـدف گزاری که 10 هـزار واحد 
تمـام شـده و تـا پایـان سـال 5 هـزار واحـد دیگـر نیـز بـه 

اتمـام می رسـد.

ساخت5هزارواحدمسکونیدرجنوب
استانبرایمحرومانتاپایانسال

وی در بخـش دیگری از سـخنانش دربـاره طرح اقدام ملی 

مسـکن بیـان کـرد: قـرار اسـت 100 هـزار واحد توسـط بنیاد 
مسـکن در شـهرهای زیـر 500 هـزار نفر آغاز شـود کـه کار را 
بـه طـور جـدی در چند شـهر اسـتان آغـاز کرده ایـم هرچند 
ظرفیـت نظـام بانکی و کمـک های دولت در برخی شـهرها 

هنوز کامل نشـده اسـت.
مدیـرکل بنیـاد مسـکن اسـتان کرمـان گفت: مسـکن مهر 
تصمیـم خیلـی خوبـی بـود و شـاید در اجـرا اشـتباهاتی 
داشـتیم اما در بنیادمسـکن تجربه خیلی خوبی در سـاخت 
10 هـزار واحـد مسـکن مهر داشـتیم که 96 درصـد آن را هم 

اکنـون مردم اسـتفاده مـی کنند.
وی بـا بیـان اینکـه در مسـکن مهـر به شـکل تعاونـی ورود 
نکردیـم و بـه کسـانی کـه زمیـن داشـتند تسـهیات دادیم 
و در شـهرهای زیـر 25 هـزار نفـر بودیـم و مـردم همـکاری 
کردنـد تصریـح کـرد: در سـاخت مسـکن هر جا مشـارکت 
مـردم را داشـتیم موفـق بودیـم و در حـوزه هـای اقتصـاد، 

فرهنـگ و سیاسـت نیـز همیـن گونه اسـت.

درطرحاقدامملیمسکناصراریبر
شتابزدگینداریم

ایـن مقـام مسـئول بیـان کـرد: در طـرح اقـدام ملـی 25 
درصـد جمعیتـی کـه در اسـتان کرمـان ثبت نـام کرده اند، 
زمیـن داشـتند و در همیـن راسـتا از روز گذشـته عملیات 
ایـن کار را آغـاز کـرده و پاالیـش مـی کنیـم و اصـرار بـر 

شـتاب زدگـی نداریم.
مدیـرکل بنیـاد مسـکن انقاب اسـامی اسـتان کرمان با 
بیـان اینکـه در کشـور زمیـن 8 هـزار واحـد بـرای اقـدام 
ملـی تامیـن شـده کـه 2 هـزار مـورد مربـوط بـه اسـتان 
بـرای کسـانی کـه  داد: همچنیـن  ادامـه  اسـت  کرمـان 

زمیـن ندارنـد، در برخی شهرسـتان ها زمین تامین شـده 
و پیـش مـی رویـم و هـر تعـدادی بتوانیـم کار انجام می 

دهیـم و اجمـاع خوبـی در اسـتان وجـود دارد.
سـلطانی نـژاد در بخـش دیگـری بـه حـوزه بازآفرینـی 
شـهری نیز اشـاره کرد و گفت: در حوزه بازآفرینی شـهری 
کـه دغدغـه مقـام معظـم رهبـری اسـت، کار سـاماندهی 
سـکونتگاه هـای غیررسـمی در شـهرک صنعتـی کرمان را 

در دسـتور کار داریـم.
ایـن مقام مسـئول در بخـش دیگری از سـخنانش اظهار 
کـرد: مسـکن موضـوع خیلـی مهمـی در خانـواده هـا و 
ضـروری اسـت و در ایـن بخـش بـه جـد پیگیـری مـی 

کنیـم وضعیـت مـردم به ویـژه در مناطـق محـروم ارتقاء 
داده شـود.

مدیـرکل بنیـاد مسـکن انقـاب اسـامی اسـتان کرمـان 
بـه  توجـه  بـا  اسـتان  جنـوب  در  همـواره  کـرد:  بیـان 
جمعیـت، تقاضـای مسـکن وجـود دارد امـا زیرسـاخت 
در ایـن مناطـق ضعیـف اسـت و امیدواریـم بـا حمایـت 

بیفتـد. اتفاقـات خوبـی  اسـتاندار 
روسـتا  ملـی  روز  مهرمـاه   15 اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
نامگـذاری شـده، تصریـح کـرد: ایـن روز بـرای تکریـم 
روسـتا بـا تمـام ظرفیت هـا و اقتضائاتی اسـت که وجود 
دارد کـه بخـش عمـده ای از نیـروی انسـانی، مدیریـت 
کشـور، مدیریـت و اداره جنـگ و … از روسـتاها تامیـن 

است. شـده 
مدیـرکل بنیـاد مسـکن اسـتان کرمـان بـا بیـان اینکـه 
نقـش روسـتا در تولیـد و اقتصـاد برجسـته اسـت، اظهار 
کـرد: امیدواریم روزی روسـتا جایگاه گذشـته را پیدا کند 

و دغدغـه و مشـکات روسـتائیان حـل شـود.

مدیریتمسکن،دستمسکنیهانیست
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه بایـد تـاش کنیـم کـه جمعیـت 
روسـتاها حفـظ شـود و فرهنـگ فاخـر روسـتایی را ارج 
گذاشـته و احیـاء کنیـم و نقـش روسـتاها تقویـت شـود 
کـه رسـانه هـا در ایـن زمینه مـی تواننـد کمک کننـد، در 
بخـش دیگـری از سـخنانش گفـت: پروژه های سـاخت 
مسـکن را در شـهر کرمان و اطراف شـهر پیش می بریم 
امـا متاسـفانه انباشـت زیـادی از تقاضـا وجـود دارد و 

نتوانسـته ایـم زمیـن تامیـن کنیم.
سـلطانی نـژاد بـا بیـان اینکـه مدیریـت مسـکن گاهـی 
اوقـات دسـت مسـکنی هـا نیسـت، افـزود: مسـکن بـا 
و  اجتماعـی  الزامـات  شهرسـازی،  فرهنـگ،  اقتصـاد، 
خانوادگـی مـردم سـر و کار دارد و بـا زور نمـی شـود این 
موضـوع را پیـش بـرد و بایـد مـردم را مشـارکت بدهیم.
مدیـرکل بنیـاد مسـکن انقـاب اسـامی اسـتان کرمـان 
داریـم  معضـل  واقعـا  مسـکن  بخـش  در  کـرد:  اظهـار 
و مـردم گرفتـار هسـتند امـا پیوسـتگی وجـود نـدارد و 

هرکـس بخشـی نـگاه مـی کنـد.
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کارگاه آموزشی اشتغال پذیری 
در دانشگاه جیرفت

رئیــس دانشــکده فنــی و مهندســی دانشــگاه جیرفــت گفت:هــدف از برگــزاری ایــن 
کارگاه مهــارت افزایــی دانشــجویان، ایجــاد انگیــزه جهــت اشــتغال زایــی و کارآفرینی 
ــن  ــن توســعه صنعــت ای ــر و همچنی دانشــجویان در حــوزه انرژی هــای تجدیدپذی

منابــع انــرژی در جنــوب اســتان کرمــان اســت.
ــان،  ــگاران جــوان از کرم ــای باشــگاه خبرن ــروه اســتان ه ــگار گ ــزارش خبرن ــه گ ب
ایمــان گروهــی رئیــس دانشــکده فنــی و مهندســی دانشــگاه جیرفــت گفــت: کارگاه 
ــه  ــر" ب ــرژی تجدیدپذی ــع ان آموزشــی "اشــتغال پذیــری و ســرمایه گــذاری در مناب
همــت انجمــن علمــی مهندســی بــرق ایــن دانشــگاه بــه مدت 18 ســاعت بــا حضور 
بیــش از 150 نفــر از دانشــجویان و صنعتگــران جنــوب اســتان کرمــان برگــزار شــد.

او بــا بیــان ایــن مطلــب کــه ایــن کارگاه بــه صــورت کامــًا رایــگان بــا تــاش زارعی 
ــزود: کارگاه  ــد، اف ــزار ش ــوزه برگ ــن ح ــه ای ــا تجرب ــان ب ــران و کارآفرین از صنعتگ
آموزشــی "اشــتغال پذیــری و ســرمایه گــذاری در منابــع انــرژی تجدیدپذیــر" بــه 
مــدت ســه روز در دانشــگاه برگــزار و مــورد اســتقبال بســیاری از دانشــجویان و 

صنعتگــران قــرار گرفــت.
ــرژی  ــع ان ــمت مناب ــه س ــور ب ــت کش ــرورت حرک ــر ض ــد ب ــن تاکی ــی ضم گروه
ــرد:  ــح ک ــیلی، تصری ــوخت های فس ــع س ــن مناب ــوان جایگزی ــه عن ــر ب تجدیدپذی
ــارت افزایــی دانشــجویان، ایجــاد انگیــزه جهــت  هــدف از برگــزاری ایــن کارگاه مه
اشــتغال زایــی و کارآفرینــی دانشــجویان در حــوزه انرژی هــای تجدیدپذیــر و 
ــوب اســتان کرمــان اســت. ــرژی در جن ــع ان ــن مناب همچنیــن توســعه صنعــت ای

او بــا اشــاره بــه پتانســیل بــاالی جنــوب اســتان کرمان جهــت تولیــد انــرژی از منابع 
انــرژی تجدیدپذیــر، ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــا برگــزاری ایــن کارگاه و کارگاه هــای 
مشــابه دیگــر برخــی از دانشــجویان دانشــگاه جیرفــت کــه بزرگتریــن مرکــز آموزش 
عالــی و پژوهشــی جنــوب اســتان کرمــان می باشــد بعــد از اتمــام تحصیــل جــذب 

ایــن صنعــت شــده و بــه اشــتغال زایــی و کارآفرینــی در ایــن حــوزه بپردازنــد.
گروهــی بــا اشــاره بــه راهبــرد دانشــگاه جیرفــت در راســتای ارتقــای ارتبــاط جامعــه 
و دانشــگاه و همچنیــن حرکــت بــه ســمت دانشــگاه نســل ســوم و کارآفریــن گفت: 
پــرورش دانشــجویان بــا ســواد و بــا مهــارت کــه در مســیر رفــع مشــکات کشــور 
ــی  ــی و مهندس ــکده فن ــی دانش ــای اصل ــی از اولویت ه ــد، یک ــه گام بردارن و منطق

دانشــگاه جیرفــت اســت.
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مدیــرکلبنیــادمســکنانقــالباســالمیاســتان
کرمــانبــابیــاناینکــهدرکشــورزمیــن8هــزار
واحــدبــرایاقــدامملــیتامیــنشــدهکــه2هزار
ــه ــاناســتادام ــهاســتانکرم ــوطب ــوردمرب م
ــد، ــرایکســانیکــهزمیــنندارن داد:همچنیــنب
ــدهو ــنش ــنتامی ــازمی ــتانه ــیشهرس دربرخ
ــمکار ــدادیبتوانی ــرتع ــموه ــیروی ــشم پی
ــتان ــیدراس ــاعخوب ــمواجم ــیدهی ــامم انج
وجــوددارد.ســلطانینــژاددربخــشدیگــریبــه
حــوزهبازآفرینــیشــهرینیــزاشــارهکــردوگفــت:
ــام ــهمق ــهدغدغ ــهریک ــیش ــوزهبازآفرین درح
معظــمرهبــریاســت،کارســاماندهیســکونتگاه
هــایغیررســمیدرشــهرکصنعتــیکرمــانرادر

دســتورکارداریــم.

مهـر - اسـتاندار کرمان گفت: بـرای جلوگیری 
کرمـان  اسـتان  در  قاچـاق  کاالی  ورود  از 
بررسـی  مـورد  حفاظتـی  مرزهـای  وضعیـت 

قـرار گیـرد.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، محمدجـواد فدایی 
برنامه ریـزی،  کمیسـیون  در  یکشـنبه  صبـح 
هماهنگـی، نظـارت و مبـارزه بـا کاالی قاچـاق 
و ارز بیـان داشـت: در ارتبـاط بـا جلوگیـری از 
قاچـاق کاال تنهـا ارائـه آمـار کافی نیسـت بلکه 
بایـد مـوارد موجـود را مـورد بررسـی و تحلیـل 
قـرار دهیـم و در نهایـت بـه یـک جمع بنـدی 

برسـیم تـا بدانیـم چگونـه بایـد عمـل کنیم.
ایـن  بـه  قاچـاق  آمـار  افزایـش  افـزود:  وی 
معناسـت اسـت که قاچاق کاال رو بـه افزایش 
متولـی  دسـتگاه های  فعالیـت  یـا  اسـت 
باالسـت لـذا بایـد ایـن موضوع بررسـی شـود 
تـا ببینیـم مربـوط به کدام مسـئله اسـت تا در 

جهـت رفـع یا تکمیـل آن اقدام شود.اسـتاندار 
کرمـان گفـت: در مصوبه جلسـه قبل قرار شـد 
باشـد  فارسـی  برچسـب  بـدون  کاالیـی  اگـر 
شـود  بررسـی  بایـد  شـود  محسـوب  قاچـاق 
قاچـاق  ورود کاالی  از  جلوگیـری  بـرای  کـه 
در اسـتان کرمـان مرزهـای حفاظتـی مـا چـه 
میـزان قـوی اسـت.فدایی تصریـح کرد: رشـد 
کشـفیات سـوخت قاچاق در اسـتان کرمان از 
متوسـط کشـور باالتر اسـت و این در حالیست 
برخـی شهرسـتان های جنوبـی وضعیـت  کـه 
غیرقابـل قبولـی دارنـد کـه در این ارتبـاط باید 
جلسـه ای بـا حضـور فرمانـداران برگـزار شـود.

در ایـن جلسـه »جـواد صادقـی« بـه عنـوان 
دبیـر جدیـد کمیسـیون مبـارزه بـا قاچـاق کاال 
از خدمـات  و  معرفـی   اسـتان کرمـان  ارز  و 
ایـن  سـابق  دبیـر  شـهریاری«  »ابراهیـم 

شـد. تقدیـر  کمیسـیون 

وضعیت مرزهای حفاظتی استان کرمان برای کنترل قاچاق کاال بررسی شود

رنا
 ای

س:
عک

ان
ست

شب
س: 

عک

گزارشی از وقوع حوادث طبیعی طی ۶ ماه نخست امسال در استان کرمان

مدیــرکل دفتــر بحــران اســتانداری کرمــان بــا 
بیــان اینکــه طــی ایــن مــدت بــا پدیــده هــای 

ســیل، طوفــان، تگــرگ، صاعقــه، هجــوم ملــخ 
صحرائــی، گــرد و غبــار و زمیــن لــرزه مواجــه 

بودیــم؛ گزارشــی دربــاره هــر یــک ارائــه داد.
ــتان از  ــزاری شبس ــگار خبرگ ــزارش خبرن ــه گ ب
ــر(در  ــروز)21 مه ــعیدی، ام ــد س ــان، مجی کرم
ــه  ــا ارائ جلســه ســتادمدیریت بحــران اســتان ب
ــاری  ــال ج ــاه اول س ــوادث 6 م ــی از ح گزارش
گفــت: طــی ایــن مــدت بــا پدیــده هــای 
ــخ  ســیل، طوفــان، تگــرگ، صاعقــه، هجــوم مل
ــه  ــرزه مواج ــن ل ــار و زمی ــرد و غب ــی، گ صحرائ

ــم. بودی
ــا  ــر بحــران اســتانداری کرمــان ب ــرکل دفت  مدی
ــورد  ــتان م ــتان اس ــه 9 شهرس ــه اینک ــاره ب اش
هجــوم ملــخ هــای صحرایــی قــرار گرفــت؛ 
ــق  ــر ســم از طری ــزار لیت ــش از 60 ه ــزود: بی اف
ــار از  ــزار هکت ــه 162 ه ــوم ب ــوا، هج ــن و ه زمی

ــرد. ــرل ک ــی را کنت اراض

ــاه، 525  ــن 6 م ــدت ای ــی م ــه داد: ط وی ادام
ــتر در 52  ــا 5 ریش ــک ت ــرزه ی ــن ل ــورد زمی م
نقطــه اســتان اتفــاق افتــاد کــه 6 مــورد آن 

ــود. ــتری ب ــا 5 ریش ــرزه 4 ت ــن ل زمی
ســعیدی توضیحاتــی دربــاره علــت زلزلــه خیــز 
بــودن نقــاط مختلــف داد و دربــاره یــزدان شــهر 
علــت را فعالیــت هــای معدنــی دانســت و 
افــزود: 25 ســامانه گســلی در اســتان وجود دارد 
کــه بایــد همیشــه در حالــت آمــاده بــاش بــود.

ــح داد:  ــار هــم توضی ــده گردوغب ــاره پدی وی درب
ریــگان  دو شهرســتان  بیشــتر  پدیــده  ایــن 
ــه  ــی ب ــه در اول ــد ک ــی کن ــر م ــرج را درگی و فه
مــدت 41 روز کــه 15روز آن »خیلــی خطرنــاک 
اســت« و در دومــی 58 روز بــا 8 روز خیلــی 

ــت. ــاک؛ اس خطرن

ســعیدی بــا افــزودن اینکــه در کرمــان کًا 5 روز 
پــاک و 116 روز قابــل قبــول داشــتیم؛ بــه کمبود 
ــتان  ــی در اس ــنجش آالیندگ ــای س ــتگاه ه دس
ــی از  ــوادث ناش ــوص ح ــاره و در خص ــم اش ه
آتــش ســوزی اعــام کــرد: 18 شهرســتان و 
ــدند و در  ــوع ش ــن موض ــر ای ــه درگی ۷9 منطق
ــش  ــار آت ــتان دچ ــاردر اس ــوع 585 هکت مجم

ســوزی شــد.
وی علــت بــروز حــوادث ناشــی از آتــش ســوزی 
را بــی احتیاطــی رهگــذران، ورود غیرمجــاز، 
غیرعمــدی و در پــاره ای از مــوارد هــم نامعلــوم 

عنــوان کــرد.
ســعیدی بــا بیــان اینکــه طــی 6 مــاه اول 
ــر  ــک نف ــه و ی ــر صاعق ــر اث ــر ب ــال ۷ نف امس
ــد؛  ــت دادن ــود را از دس ــان خ ــیل ج ــر س ــر اث ب
علــت مــرگ ناشــی از صاعقــه را جــدی نگرفتــن 
هشــدارها خوانــد و در خصــوص بــرآورد میــزان 
خســارات ناشــی از کل حــوادث اظهــار داشــت: 
ایــن برآوردهــا نجومــی اســت و درخواســت دارم 

ــرآورد شــود. ــی ب واقع

درجلسهستادمدیریتبحراناستانمطرحشد:

آوای محلی           

بهزمینتاسرمیالکتووابوشورِخت
"ژاهپژاهپایچشونوممثلدرمشکورخت"

دیدومتَزردهکشَمهره،دُلمتوسینه
ایِدلنگخونهماکهنبودیطورِخت

خرکبختُمناجورزدیسردمهای
یارتونداروندارومهمهدمآسورِخت

دلمورندتو،پابندتومندر،بخدا
خبرعیشتوپیچیجگرومبویورِخت

مثمارزخمییِگرزدُرملوَجده
کاصدایدیدنُمنامهوونیتوودورِخت

دُلمآتشِگشِوعغِدتوگُفشونَخشِمت
َورسرودستتوُشنُردگلوبرشورِخت

مثگُنوگونبههوایبردنتوپابوُدم
ورسُرمایهمهسودمَتووروبرنورِخت

سرَزیکهوُبوَتکیَورسرراهدروووم
حاصلعمرمونیایُبِنچادرشورِخت

تودُلمسیِخکُناروکلالپاِگفته
سرروریشمونیآیینهپگاهیُجورِخت

شاعر:ایرجانصاریفرد

زمینخیسُورگهِرزگَدرکوتهایخاک
گلیِحبیگََلَمتروِستوراک
َعلفایدوَمِنجازیُبلندکه
ُبخوراشترُشَلکویشمسنوراک

شاعر:رضارویدل


