
کمیته امداد استان کرمان به ازای هر مددجویی که جذب بازار کار شود به کارفرما
 50 میلیون تومان تسهیالت پرداخت می کند

طبیب زاده رییس اتاق بازرگانی کرمان:

مالیات بیشتر از تحریم ها
مشکل ساز شده

نمایشگاه کتاب کرمان 
از امروز میزبان شماست

امید کاهش بیکاری 
به »راهبران شغلی«

قصه پرغصه دریافت تسهیالت ازدواج
در بانک های جنوب کرمان

اکران فیلم »۲۳ نفر« 
در سینما »آسیا« از امروز

احمد یوسف زاده: اگر فرزند نوجوان و جوان دارید حتما خانوادگی 
این فیلم را تماشا کنید
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رییس اداره محیط زیست جیرفت:

وضعیت دفن زباله های شهری
و کشتارگاه جیرفت زیر ذره بین
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 دی   7 شــنبه         648 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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مجلس، بودجه 

و پروژه های نیمه تمام!

سیدجالل فیاضی
یادداشت مهمان

»پـروژه هـای نیمـه تمـام «زخـم هـای کهنـه ای 
هسـتند کـه بیمـاری اقتصـاد ایـران را تشـدید می 
کنندوهمـه سـاله و در ایام تدوین و بررسـی بودجه 
بـه  وسـپس  افتنـد  مـی  زبانهـا  سـر  کشـوربر  در 

فراموشـی سـپرده مـی شـوند.
 امسـال نیـز در شـرایطی کـه آخرین بودجه کشـور 
در مجلـس دهم دردسـت بررسـی اسـت یـادآوری 
ایـن موضـوع وانتظار تصمیم گیری موثـر وکاربردی 
توسـط نماینـدگان مـردم دراین زمینه وپایـان دادن 
بـه غفلت سـنواتی درایـن موردیک ضرورت اسـت.
 بـر اسـاس اعـالم اخیـر معـاون اقتصـادی وزیـر 
کشـور؛حدود 80 هـزار پـروژه نیمـه تمـام در کشـور 
وجـود دارد کـه بـرای تکمیـل آنهـا بـه 500 هـزار 

میلیـارد تومـان اعتبـار نیـاز اسـت.
اگراعتبـار عمرانـی بودجـه سـال 99 را_ آن گونـه که 
رئیـس جمهـوری بهنگام تقدیم بودجـه به مجلس 
اعـالم کـرد_70 هـزار میلیـارد تومان بدانیـم و توجه 
داشـته باشـیم که معمواًلمیزان تخصیـص اعتبارات 
از50  کمتـر  متمـادی  سـالهای  طـی  در  عمرانـی 
درصـد بـوده اسـت و با در نظـر گرفتن نـرخ تورم و 
هزینـه نگهـداری ایـن پـروژه ها،تکمیـل پروژه های 
نیمه تمـام در کشـوربیش از 15 سـال دیگـر به طول 
خواهدانجامیـد! کـه با احتسـاب عمر فعلـی اززمان 
کلنـگ زنـی تـا بهـره بـرداری در مـواردی بیـش از 
۲5سـال طـول خواهـد کشـید و بسـیاری از ایـن 
پـروژه هـا یـا فرسـوده وغیـر قابـل بهـره بـرداری 
خواهنـد شـدو یـا اصـواًل کارایـی خـود را از دسـت 

خواهنـد داد.
جالـب ایـن کـه بـه گفتـه رئیـس سـازمان برنامـه 
و بودجـه اسـتان خراسـان رضـوی: »دولـت بـرای 
اینکـه شـراین پـروژه هـا را از سـرخود بـاز کنـد، 
حتـی حاضـر شـده اسـت کـه برخـی از این پـروژه 
هـا را رایـگان واگـذار کنـد و بـه خریـدار تسـهیالت 
هـم بدهد؛اما مشـکل این اسـت که قانـون موجود 
بـرای ایـن واگـذاری هـا سـخت و پیچیده اسـت« 
بـکار گیـری واژه »شـر«از سـوی یک مقـام دولتی 
بـرای پـروژه هایی کـه روزی بـرای بازکـردن گرهی 
از مشـکالت مـردم کلنـگ زده شـده اسـت، مـی 
توانـد عمـق فاجعـه را نشـان دهـد.از سـوی دیگـر 
بـه اعتقـاد بسـیاری از صاحـب نظـران تعـداد قابل 
پروژه هـای  بایـد»  را  هـا  پـروژه  ایـن  از  توجهـی 
انتخاباتـی« نامیـد؛ طرحهایـی کـه بـا فشـار؛اعمال 
نفـوذو متاسـفانه گاهـی بـده بسـتانهای سیاسـی  
برخـی از نماینـدگان مجلـس در ادوار مختلـف و 
بـرای جلـب رای مـردم کلنـگ زنی شـده و به علت 
فقـدان مطالعـات کارشناسـی و یاعـدم پیش بینی 
بودجـه مـورد نیـاز، اکنـون رهـا شـده و نیمـه تمام 

مانـده اسـت .
تکمیـل پـروژه هـای نیمـه تمـام عـالوه بـر اینکـه 
سـرمایه هـای بـر زمیـن مانـده کشـور را احیـا مـی 
کنـد مـی توانـد موجـب ایجـاد اشـتغال شـده و 
جملـه  از  اقتصـادی کشـور  مشـکالت  از  بخشـی 

معضـل بیـکاری را مرتفـع سـازد.
انتظـار مـی رود مجلـس دهـم در آخریـن آزمـون 
بودجه ای نسـبت بـه اصالح قوانین واگـذاری پروژه 
هـای نیمـه تمـام اقدام کـرده وبـا مقـررات زدایی از 
رونـد واگـذاری ایـن پـروژه هابـه بخـش خصوصی 
صاحـب صالحیـت با اخـذ تضامیـن الزم،ایـن زخم 

کهنـه را در بدنـه اقتصـاد ایـران التیام بخشـد.
تعییـن تکلیـف واگذاری پـروژه های نیمـه تمام با 
شـرایط سـهل وتضمین بهره بـرداری در زمان مقرر 
ماندگارنماینـدگان  ازیادگارهـای  یکـی  توانـد  مـی 
مجلـس دهـم در آخریـن ماه هـای حضـور آنهـا در 

باشـد. مجلس 

کهنوججیرفت
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معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور :

مالیات ابزار تنظیم سیاست های اقتصادی کشور است
اکران فیلم »۲۳ نفر« 

در سینما »آسیا« از امروز

معـاون فنـاوری هـای مالیاتـی سـازمان امـور 
مالیاتـی کشـور گفـت: امـروز نقـش و جایـگاه 
سـازمان امـور مالیاتـی در تامیـن درآمـد هـا و 
هزینـه هـای جـاری کشـور قابـل توجه اسـت و 
ایـن درآمدهـا مهمتریـن ابـزار تنظیـم سیاسـت 

هـای اقتصـادی کشـور اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امورمالیاتی 
بـا  دیـدار  در   ، هـادی خانـی   ، اسـتان کرمـان 
مدیـران مالیاتـی اسـتان بـر کاهـش وابسـتگی 
بودجـه کشـور بـه درآمدهـای نفتی تاکیـد کرد و 
اظهـار داشـت : مالیات نقش مهمی در پیشـبرد 
برنامـه هـای توسـعه ای و تامیـن مالـی دولت 

دارد و بایـد جایگزیـن نفـت شـود.
مهـم  را  مالیاتـی  نظـام  توسـعه  و  رشـد  وی 
ارزیابـی کـرد و گفت : مدرن سـازی و هوشـمند 
سـازی نظـام مالیاتـی هـم درآمدهـای مالیاتی 
کشـور را افزایـش مـی دهد و هم اقتصاد کشـور 
را بـه سـمت شـفافیت و عدالـت مالیاتی سـوق 

دهد. مـی 

معـاون فنـاوری هـای مالیاتـی سـازمان امـور 
و  سـازی  مـدرن  داد:  ادامـه  کشـور  مالیاتـی 
هوشـمند سـازی نظـام مالیاتـی بـه ایـن معنـا 
اسـت کـه بـا تقویـت پایـگاه اطالعـات مودیـان 
بـه  مربـوط  هـای  ریـزداده  تمامـی   ، مالیاتـی 
 169 مـاده  طبـق  مودیـان  اقتصـادی  فعالیـت 
و 169 مکـرر قانـون مالیـات هـای مسـتقیم، از 
دسـتگاه هـای ذیربـط اخذ و در بانـک اطالعاتی 

سـازمان ذخیـره شـود.
مالیاتـی  نظـام  هـای  اولویـت  از  یکـی  خانـی 
کشـور را مبارزه بـا فرار مالیاتی دانسـت و افزود 
: مسـاله مهـم کاهـش زمینـه هـا و عوامـل آن 
و مسـدود کـردن روشـهای آن اسـت، مسـاله 
مهمـی کـه مجموعـه وسـیعی از فعالیـت هـا و 
همـکاری هـای بخش هـای گوناگـون جامعه را 

می طلبـد.
اثربخـش  نقـش  بـه  اشـاره  بـا  وی همچنیـن 
فرایندهـای الکترونیکـی مـدرن در حـذف زمینه 
هـای فسـاد اداری اظهـار داشـت: بسـیاری از 

تخلفات ناشـی از شـیوه ها و فرایندهای سـنتی 
اسـت و بـا تغییـر فرایندهـای سـنتی در حـوزه 
مالیـات بـه فرایندهـای مـدرن، زمینـه و بسـتر 

بـروز فسـاد از بیـن خواهـد رفـت.
خانی سـالمت نظـام مالیاتی را منـوط به تعامل 
بـا مراجـع نظارتـی دانسـت و خاطرنشـان کرد : 
اولیـن مرحلـه نظـارت در سـازمان امـور مالیاتی 
، مدیـران ، معاونیـن و ممیـزان کل هسـتند ; 
لـذا بایـد بـا دقـت و نظـارت هر چـه بیشـتر و با 
رسـیدگی هـای دقیـق خـود ، محیطـی امـن و 
ایمـن بـا اتکا بـر اعتماد متقابـل را ایجـاد کنند .

 ، سـلمانی  محمـد  همچنیـن  جلسـه  ایـن  در 
مدیـرکل امـور مالیاتـی اسـتان کرمـان تحقـق 
از  را  کشـور  مالیاتـی  امـور  سـازمان  اهـداف 
اسـتان  مالیاتـی  امـور  کل  اداره  اولویت هـای 
برشـمرد و افـزود: سـعی مـن و کلیـه همکارانم 
در اداره کل امـور مالیاتـی اسـتان ایـن اسـت که 
بـا تـالش و همت بیشـتر اهـداف سـازمان امور 

تحقق بخشـیم. را  کشـور  مالیاتـی 
هـای  اولویـت  جـزو  را  مـردم  بـه  اعتمـاد  وی 
کلیـدی امـور مالیاتـی اسـتان بر شـمرد و گفت: 
سـرلوحه  مـداری  مـودی  و  مـردم  بـا  تعامـل 

اسـت. اسـتان  مالیاتـی  مدیـران  اقدامـات 
مدیـرکل امـور مالیاتـی اسـتان کرمـان با اشـاره 
بـه روحیـه مسئولیت شناسـی، وظیفه شناسـی، 
انگیـزه بـاال و پرتـالش همـکاران امـور مالیاتـی 
اسـتان ، عنـوان کرد : امورمالیاتی اسـتان از نظر 
نیـروی انسـانی دارای قابلیـت هـای بسـیاری 
اسـت و ظرفیـت بسـیار خوبـی از نظـر نیـروی 
انسـانی و مدیریتـی در اداره کل وجـود دارد کـه 
بـا تعامـل، تعهـد و هم افزایی می تـوان بهره وری 

برد. باالتـر  را 

اکـران فیلـم سـینمایی »۲3 نفـر« بـه کارگردانـی 
مهدی جعفری در سـینما آسـیای کرمان آغاز شـد.

فیلـم سـینمایی »۲3 نفـر« بـه کارگردانـی مهدی 
جعفـری و تهیه کنندگـی مجتبـی فـرآورده از امروز 
شـنبه هفتـم دی مـاه در کرمـان به اکـران در آمد. 
ایـن فیلـم سـینمایی موفـق بـه دریافـت سـیمرغ 
بهتریـن فیلـم از نـگاه ملـی جشـنواره سـی وهفتم 
فیلـم فجـر، پروانـه زریـن بهترین فیلـم و بهترین 
نوجـوان  کـودک  فیلـم  جشـنواره  از  کارگردانـی 
اصفهـان و فیلـم برگزیـده یونسـکو در ایـران شـد. 
»۲3 نفـر« روایـت گروهـی از رزمنـدگان نوجـوان 
ایرانی اسـت کـه در جریان جنگ ایـران و عراق در 
سـال 1361 بـه اسـارت نیروهای عراقـی در آمدند. 
احمـد یوسـف زاده رزمنـده کرمانـی کـه رمـان »آن 
۲3 نفـر« را نوشـته و در فیلـم به عنـوان مشـاور 
حضـور داشـته اسـت. او در شـبکه های مجـاز بـا 
انتشـار پوسـتر فیلم نوشـت:»اگر فرزنـد نوجوان و 
جـوان داریـد حتمـا خانوادگی این فیلم رو تماشـا 

» کنید.
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بـــه گفتـــه مدیـــر کل نوســـازی مـــدارس اســـتان 
کرمـــان 30 درصـــد از فضا هـــای آموزشـــی کرمـــان 
نیـــاز بـــه بهســـازی و تقریبـــا 10 هـــزار کالس درس 

احتیـــاج بـــه مقـــاوم ســـازی دارنـــد.
ـــتان  ـــدارس اس ـــد م ـــت: 30 درص ـــژاد گف ـــی ن واعظ
تخریبـــی هســـتن کـــه از ایـــن تعـــداد، 18 درصـــد 
آنـــان بایـــد تخریـــب و بازســـازی شـــوند و1۲ 
ـــازی  ـــاوم س ـــه مق ـــاز ب ـــدارس نی ـــن م ـــد از ای درص

ــازی دارنـــد. و بهسـ
ـــه  ـــت ب ـــه ســـال گذشـــته الوی ـــه اینک ـــا اشـــاره ب وی ب
مـــدارس خشـــت و گلـــی داده شـــد کـــه 80 کالس 
ـــد،  ـــازی ش ـــب وبازس ـــتان تخری ـــر اس درس در سراس
افـــزود: ولـــی امســـال فضا هـــای مـــورد نیـــاز 
ـــر، در  ـــر دیگ ـــد نظ ـــروژه م ـــرورش و9 پ ـــوزش وپ آم

ـــتند. ـــازی هس ـــازی ونوس ـــاوم س ـــدد مق ص
ـــراز  ـــا اب ـــتان کرمانب ـــدارس اس ـــازی م ـــر کل نوس مدی
امیـــدواری بیـــان کـــرد: بـــا تکیـــه بـــه اعتبـــارات 
ـــک  ـــا ی ـــم ت ـــر، امیدواری ـــده اخی ـــاص داده ش اختص
ــره  ــه بهـ ــروع بـ ــا شـ ــن پروژه هـ ــده ایـ ــاه آینـ مـ
ـــل  ـــی 99 تحوی ـــال تحصیل ـــرای س ـــده و ب ـــردای ش ب

داده شـــوند.
ــر  ــی در سراسـ ــت آموزشـ ــراری عدالـ ــه برقـ وی بـ
ــراری  ــرد: برقـ ــح کـ ــرد و تصریـ ــاره کـ ــتان اشـ اسـ
الویت هـــای  مهم تریـــن  از  آموزشـــی  عدالـــت 
ـــن  ـــاس از ای ـــن اس ـــر همی ـــه ب ـــت ک ـــوده اس ـــا ب م
تعـــداد 9 پـــروژه، مدارســـی کـــه بحرانی تـــر بودنـــد 
بـــه صـــورت پراکنـــده در جنـــوب کرمـــان، شـــرق 
اســـتان و تعـــدادی محـــدود هـــم در مرکـــز، تخریـــب 

و بازســـازی مـــی شـــوند.
ــش  ــزار دانـ ــا 7 هـ ــت: تقریبـ ــژاد گفـ ــی نـ واعظـ
ـــزارو  ـــتان و 6 ه ـــک اس ـــه ی ـــدارس ناحی ـــوز در م آم
400 دانـــش آمـــوز در مـــدارس ناحیـــه دو کرمـــان، 

ــد. ــکیل می دهنـ ــه تشـ ــوز افاغنـ ــش آمـ دانـ
ــل  ــی از مهمتریـــن دالیـ ــه یکـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
۲ شـــیفته کـــردن مـــدارس اللخصـــوص در مرکـــز 
اســـتان، کمبـــود فضـــای آموزشـــی اســـت، عنـــوان 
کـــرد: از دالیـــل دیگـــر می تـــوان بـــه بحـــث 
مســـائل  مرکـــز،  بـــه  خانواده هـــا  مهاجـــرت 
آوردن  روی  از  خانواده هـــا  وبودجـــه  اقتصـــادی 
بـــه مـــدارس دولتـــی و افزایـــش دانـــش آمـــوزان 
افاغنـــه و… از طبعـــات افزایـــش دانـــش آمـــوزان 
ـــت. ـــان اس ـــهر کرم ـــدارس ش ـــدن م ـــیفته ش در ۲ ش

700 هـزار جلـد کتـاب در بخـش داخلـی و 11 هـزار و ۲00 
کتـاب در بخـش خارجـی نمایشـگاه وجـود دارد

مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان کرمـان بـا 
اعـالم خبـر برگـزاری نمایشـگاه کتـاب کرمـان از تاریـخ 7 
تـا 13 دی مـاه گفـت: 88 هـزار و 130 عنـوان و در مجمـوع 
حـدود 700 هـزار جلـد کتـاب در بخش داخلی نمایشـگاه 
و 14 غرفـه بـا حضـور 9 ناشـر از 86 کشـور بـا 11 هـزار و 
۲00 کتـاب در بخـش خارجـی نمایشـگاه حضـور خواهنـد 
داشـت."محمدرضا علیـزاده" بـا بیـان اینکـه هجدهمیـن 
نمایشـگاه ناشـران ایـران در کرمـان برگـزار مـی شـود کـه 
مهـم تـرن رویـداد فرهنگـی حول محـور کتـاب تلقی می 
شـود افـزود: نمایشـگاه کتـاب یـک مجموعـه کاملـی از 
رخدادهـای فرهنگی اسـت کـه با حضور اصحـاب فرهنگ 
و هنر، نویسـندگان، اسـاتید دانشـگاه و موثـران فرهنگی، 
ادبـی و هنری شـکل مـی گیرد.علیزاده با اشـاره به ویژگی 
نمایشـگاه کتـاب امسـال اسـتان کرمـان تصریـح کـرد: با 
توجـه بـه مصوبه شـورای فرهنـگ عمومی مبنی بـر اینکه 
شـهر کرمـان بـرای چشـم انـداز 1400 بـه عنـوان پایتخت 
کتـاب ایـران برنامـه ریـزی و تـالش مـی کنـد و برگزاری 
نمایشـگاه امسـال برای ما خیلی مهم اسـت و تالش می 
کنیـم از کیفیت مطلوبی برخوردار باشـد.وی افـزود: حدود 
613 ناشـر بـرای حضـور در هجدهمیـن نمایشـگاه کتـاب 
اسـتان کرمـان ثبـت نـام کردند کـه ۲17 ناشـر بـه صورت 
مسـتقل و 114 ناشـر بـه نمایندگـی انتخـاب شـده کـه در 
مجمـوع 331 ناشـر در بخـش کتـب داخلـی نمایشـگاه 
حضـور خواهنـد داشـت.علیزاده اظهار کرد: 88 هـزار و 130 
عنـوان و در مجمـوع حـدود 700 هزار جلـد کتاب در بخش 
داخلی نمایشـگاه و 14 غرفه با حضور 9 ناشـر از 86 کشـور 
بـا 11 هـزار و ۲00 کتاب در بخش خارجی نمایشـگاه حضور 

داشـت. خواهند 

 ایرنــا - پیکــر خبرنــگار پیشکســوت ورزش اســتان 
کرمــان شــادروان جــواد قالجــوری صبــح امــروز ) 
جمعــه (بــا حضــور اهالــی ورزش و فوتبــال اســتان 

تشــییع شــد.
 بــه گــزارش ایرنــا ، پیکــر مرحــوم جــواد قالجــوری 
ــان در  ــگار پیشکســوت ورزشــی اســتان کرم خبرن
ورزشــگاه ســلیمی کیــا کرمــان بــا حضــور تعــدادی 
از اهالــی رســانه و فوتبــال کشــور و اســتان تشــییع  
ــه  ــه محــرم ب ــان در قطع و در بهشــت زهــرای کرم

خــاک ســپرده شــد.
 در این مراســم چهره هایــی همچــون بازیکنــان 
ــات  ــس هی ــور، ریی ــک کش ــته ی ــر و دس لیگ برت
فوتبــال اســتان، مربیــان و پیشکســوتان فوتبــال و 

ــی رســانه اســتان حضــور داشــتند. اهال
 جــواد قالجــوری پیشکســوت فوتبــال و مطبوعــات 
ــنبه در  ــامگاه سه ش ــی ش ــس کرمان ــی نوی و ورزش
ــن تســلیم  ــه جان آفری ــان ب ــی ج ــر عارضــه قلب اث

کــرد.
قالجــوری متولــد روز دوم مهرمــاه ســال 13۲8 
خورشــیدی در ســن 70 ســالگی در تهــران پــس از 
60 ســال ســابقه پــر افتخــار ورزشــی خــود، دیــده 

ــان فروبســت. از جه
ــال  ــم فوتب ــت در تی ــی وی عضوی ــابقه ورزش در س
ــروی  ــال نی ــتی و فوتب ــم کش ــران، تی ــن ته راه آه
ــان و  ــی باشــگاه مــس کرم ــط عموم ــی، رواب زمین
ــانه های  ــات و رس ــت در مطبوع ــت و عضوی مدیری

ــورد. ــم می خ ــه چش ــی ب محل

ایرنـا - رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب 
کرمـان گفـت: با بهره بـرداری از مرکز تکثیـر ماهیان 
گـرم آبـی در شهرسـتان عنبرآباد زمینه تولید سـاالنه 
چهـار میلیـون قطعـه بچـه ماهـی فراهم می شـود.

بـه گزارش ایرنا، سـید یعقوب موسـوی روز دوشـنبه 
در جمـع خبرنـگاران افزود: فاز نخسـت مرکـز تکثیر 
ماهیـان گرمابی و سـایر آبزیـان شهرسـتان عنبرآباد 

در آینـده نزدیـک به بهـره  برداری می  رسـد.
وی بیـان کـرد: بهـره  بـرداری از ایـن مرکـز نیـاز بچه 
ماهـی پـرورش  دهنـدگان جنـوب کرمـان را تامیـن 
مـی کنـد و هـم اکنـون ایـن بجه ماهـی ها از سـایر 

اسـتان هـای کشـور بـه جنـوب ارسـال می شـوند.
وی گفـت: بـا برنامـه  ریـزی  هـای صـورت گرفتـه و 
مشـارکت بخـش خصوصـی تـالش شـده تـا هرچه 
زودتـر فاز نخسـت ایـن مرکز کـه نیاز جنـوب کرمان 

اسـت بـه بهـره برداری برسـد.
جنـوب کرمـان  جهـاد کشـاورزی  سـازمان  رییـس 
خاطرنشـان کـرد: زیرسـاخت ایـن مرکز با مسـاحت 
۲0 هکتـار شـامل 10 هکتار اسـتخر خاکـی و دو هزار 
مترمربـع سـوله و سـایر تاسیسـات جانبی بـا اعتبار 
17 میلیـارد و 350 میلیـون ریـال از محـل اعتبـارات 

دولتـی احداث شـده اسـت.
وی گفـت: بـا بهـره بـرداری از ایـن مرکـز عـالوه بـر 
تامیـن بچـه ماهـی مـورد نیـاز پـرورش دهنـدگان 
جنـوب مـی تـوان بخشـی از نیاز اسـتان هـای دیگر 

را نیـز تامیـن کـرد.
تکثیـر  مرکـز  از  بهره بـرداری  افـزود:  موسـوی 
شهرسـتان  آبزیـان  سـایر  و  آبـی  گـرم  ماهیـان 
تولیـد  کیفـی  و  کمـی  افزایـش  سـبب  عنبرآبـاد 
گوشـت سـفید، اشـتغال پایـدار و مصـرف سـرانه 
گوشـت ماهـی و همچنیـن کاهـش هزینـه  هـای 

مـی  شـود. تولیـد 
سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمـان مسـتقل 
و هفـت شهرسـتان  دارد  فعالیـت  اسـتان  از مرکـز 
جیرفـت، عنبرآبـاد، فاریـاب، رودبـار جنـوب، کهنوج، 

قلعـه گنـج و منوجـان را زیـر پوشـش دارد.
نیـم  و  چهـار  از  بیـش  جنـوب کرمـان  در  سـاالنه 
میلیـون تـن انـواع محصـوالت کشـاورزی تولید و به 
بازارهـای مصـرف داخلـی و خارجی صادر می شـود. 

30 درصد مدارس 
کرمان نیازمند بهسازی

نمایشگاه کتاب کرمان 
از امروز میزبان شماست

پیکر خبرنگار پیشکسوت 
ورزش استان کرمان 

تشییع شد

پیش بینی تولید چهار 
میلیون قطعه بچه ماهی 

در جنوب کرمان 

خبر

خبرخبر

تاکسی های بین شهری برای دریافت 
سهمیه سوخت اقدام کنند

آغاز طرح استاندارد سازی و شناسنامه دار 
کردن محصوالت کشاورزی در جنوب کرمان

واژگونی خودروی سواری 
در جیرفت 2 کشته برجا گذاشت

معاون وزیر بهداشت بر تهیه دستورالعمل 
با موضوع ورزش تاکید کرد

برخی انتقادات
مالنصرالدینی هستند

مسـعود جمیلـی کرمانـی مدیـر کل 
راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای 
جنـوب اسـتان کرمـان اظهار داشـت: 
تخصیـص سـهمیه بنزیـن یارانـه ای 
نـاوگان سـواری حمـل و نقـل عمومـی، از اول بهمن 

مـاه بـر اسـاس پیمایـش آغـاز شـده اسـت.
وی افـزود: در ابتـدای طـرح سـهمیه بنـدی بنزیـن، 
دریافـت و تخصیص سـوخت یارانه ای بـرای ناوگان 
امـا  بـود  نشـده  گرفتـه  نظـر  در  عمومـی سـواری 
بالفاصلـه، اقدامـات الزم در این خصوص انجام شـد 
تـا زمینه خدمات رسـانی بهتـر به مسـافران در جاده 

هـا فرآهم شـود.
جمیلـی کرمانـی تصریـح کـرد: تخصیـص سـوخت 
یارانـه ای ویـژه نـاوگان سـواری عمومـی، بر اسـاس 
پیمایـش و جابـه جایـی مسـافر بـوده و اگـر راننـده 
وسـیله نقلیـه سـواری بـا پـالک عمومـی، متقاضی 
دریافـت سـوخت یارانـه ای باشـد بایسـتی صـورت 

وضعیـت خـود را بـا کـد رهگیـری ارائـه دهد.
وی بیـان داشـت: راننـدگان حمـل و نقل مسـافر در 

جنـوب کرمـان بایـد الزامـا در جـاده هـای شـهری 
مسـافر جابـه جا کرده باشـند و صـورت وضعیت آنها 
از سـوی شـرکت هـای حمـل و نقـل با کـد رهگیری 

تایید شـده باشـد.
وی ادامـه داد: راننـدگان و دارنـدگان نـاوگان مسـافر 
پـالک عمومـی، بـرای دریافـت سـهمیه سـوخت، 
صـورت وضعیـت دی مـاه خـود را تهیـه و در صـورت 

نقـص در مـدارک، آنهـا را کامـل کننـد.
مدیـر کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنوب 
اسـتان کرمان تصریح کـرد: رانندگان ناوگان سـواری 
عمومـی، بایـد در سـامانه ایـن اداره کل ثبـت نـام و 
مشـخصات خـود و نـاوگان را وارد کننـد تـا مشـمول 

دریافـت سـوخت یارانه ای شـوند.
وی گفـت: سـازمان راهـداری و حمـل و نقـل جـاده 
ای، پیـش از ایـن در شناسـایی راننـدگان واقعـی 
بـرای اختصـاص سـهمیه السـتیک و بیمـه تکمیلی 
از سـامانه پیمایـش اسـتفاده کرده بـود و اکنون قرار 
اسـت در بخـش سـهمیه بنـدی بنزیـن هـم از ایـن 

روش اسـتفاده کنـد.

طـرح  گفـت:  برخـوری،  سـعید 
دار  شناسـنامه  و  سـازی  اسـتاندارد 
کـردن محصـوالت کشـاورزی )اعطاء 
بـا  هـا(  آالینـده  مجـاز  حـد  نشـان 
مشـارکت بخش خصوصـی )مدیران کنتـرل کیفت، 
آزمایشـگاه های کشـاورزی، شـرکت دانـش بنیان و 
مراکـز رشـد دانشـگاهی( در جنـوب کرمـان آغـاز شـد.

بـه گـزارش خبرنـگار خبرگـزاری شبسـتان از کرمان 
جنـوب، نشسـتی بـا حضـور مسـئول دفتـر محیـط 
زیسـت و سـالمت غذا سـازمان جهاد کشـاورزی در 
راسـتای آغـاز طـرح اسـتاندارد سـازی و شناسـنامه 
دار کـردن محصـوالت کشـاورزی جنـوب کرمـان در 
سـالن اجتماعات سـازمان جهـاد کشـاورزی جنوب 
ایـن  در  برخـوری«،   شد.»سـعید  برگـزار  کرمـان 
نشسـت، گفـت: در راسـتای اجـرای طرح اسـتاندارد 
سـازی و شناسـنامه دار کردن محصوالت کشـاورزی 
)صـدور گواهـی نشـان حـد مجـاز آالینـده هـا( در 
جنـوب کرمـان بـا مشـارکت بیـش از 60 نفـر از فارغ 
التحصیالن بخش کشـاورزی به عنـوان مدیر کنترل 

کیفیـت آغـاز شـد.رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی 
جنـوب کرمـان ، افـزود: بـا توجـه بـه اهمیـت تولید 
محصـول گواهـی شـده زمینـه همـکاری مدیـران 
کنتـرل کیفیـت بـا بخـش هـای خصوصـی نظیـر 
آزمایشـگاه هـای خاکشناسـی، کلینیـک هـای گیاه 
پزشـکی، شـرکت هـای دانـش بنیـان و مراکز رشـد 

دانشـگاهی آزمایشـگاه فراهـم شـده اسـت.
وی، ادامـه داد: در همیـن راسـتا بـا موافقـت یکـی 
از شـرکت هـای بازرسـی کنتـرل کیفیـت، مقرر شـد 
بـازرس بومـی و مقیـم در هفـت شهرسـتان جنوبی 
در کنـار مدیـران کنتـرل کیفیـت در دفاتـر بخـش 

خصوصـی همـکاری داشـته باشـند.
اشـاره  بـا  نشسـت،  ایـن  در  افـروز«،   »محسـن 
بـه فراهـم شـدن زیـر سـاخت هـای مـورد نیـاز در 
اجـرای این طـرح، گفت: آزمایشـگاه مرجـع همکار، 
بـا مسـاعدت نمایندگـی اسـتاندارد جنـوب کرمان و 
آمادگـی سـامانه www.cerganic.mag.ir جهـت 
هـای  آالینـده  مجـاز  حـد  نشـان  گواهـی  صـدور 

کشـاورزی در جنـوب کرمـان راه انـدازی شـد.

ایرنـــا - فرمانـــده انتظامـــی 
ــدن ۲  ــته شـ ــت از کشـ جیرفـ
ـــر  ـــی خب ـــانحه رانندگ ـــر در س نف
ـــه  ـــانحه ب ـــن س ـــت: ای داد و گف
ـــژو در  ـــواری پ ـــودروی س ـــی خ ـــل واژگون دلی

ــهر رخ داد. ــدان ورودی شـ میـ
ـــی روز پنجشـــنبه  ســـرهنگ رضـــا محمدرضای
ـــزود:  ـــا اف ـــگار ایرن ـــا خبرن ـــو ب ـــت و گ در گف
ـــره  ـــک فق ـــی 110 ی ـــای پلیس ـــز فوریت ه مرک
ـــع  ـــت واق ـــهر جیرف ـــادف را در ورودی ش تص
در میـــدان امـــام حســـین)ع( اعـــالم کـــرد 
و بالفاصلـــه مامـــوران بـــه محـــل حادثـــه 

ـــدند.  ـــزام ش اع
بررســـی  از  پـــس  داد:  ادامـــه  وی 
ــک  ــه یـ ــد کـ ــخص شـ ــان مشـ کارشناسـ
دســـتگاه خـــودروی ســـواری پـــژو 405 

بـــه دلیـــل ســـرعت زیـــاد دچـــار واژگونـــی 
شـــده کـــه بـــر اثـــر ایـــن حادثـــه راننـــده و 
ــات  ــدت جراحـ ــت شـ ــه علـ ــین بـ سرنشـ

وارده فـــوت شـــدند.
تصریـــح  انتظامـــی جیرفـــت  فرمانـــده 
کـــرد: علـــت حادثـــه توســـط کارشناســـان 
رانندگـــی، ســـرعت غیرمجـــاز و ناتوانـــی 
راننـــده در کنتـــرل وســـیله نقلیـــه گـــزارش 

ــده اســـت. شـ
می خواهیـــم  راننـــدگان  از  گفـــت:  وی 
همـــواره بـــا آرامـــش رانندگـــی کننـــد و 
هیچـــگاه فرصـــت کـــم را بـــا ســـرعت 

غیرمجـــاز جبـــران نکننـــد. 
شهرســـتان جیرفـــت بـــا 308 هـــزار نفـــر 
کیلومتـــری   ۲30 فاصلـــه  در  جمعیـــت 

ــت. ــده اسـ ــع شـ ــان واقـ ــوب کرمـ جنـ

و  تحقیقـات  معـاون   - ایرنـا   
درمـان  بهداشـت،  وزیـر  فنـاوری 
و آمـوزش پزشـکی بـا اشـاره بـه 
شـیوع چاقـی و نداشـتن تحـرک 
از  بسـیاری  ایـران گفـت:  جمعیـت  در  کافـی 
کشـورهایی دنیـا دسـتورالعمل هایـی را بـرای 
ورزش کـردن تهیـه کـرده انـد که ما نیـز باید این 
کار را انجـام دهیـم تـا مـردم را وادار بـه ورزش 

کـردن کنیـم.
رضـا ملـک زاده روز پنجشـنبه در سـفر بـه کرمان 
تحقیقاتـی  مراکـز  بـا مسـئوالن  در نشسـت  و 
پژوهشـکده آینـده پژوهی در سـالمت دانشـگاه 
علـوم پزشـکی کرمـان افـزود: در مطالعاتـی کـه 
اخیـرا انجـام شـده ۲0 درصـد کـودکان ایرانـی 

اضافـه وزن دارنـد.
بهداشـت،  وزیـر  فنـاوری  و  تحقیقـات  معـاون 

درمـان و آمـوزش پزشـکی همچنیـن بـا اشـاره 
بـه انقـالب چهارم صنعتـی در دنیا اظهار داشـت: 
دیجیتالـی شـدن یکـی از ابعـاد مهـم انقـالب 
صنعتـی چهـارم اسـت که ما بایـد این امـر را در 

بحـث سـالمت نیـز مـورد توجـه قـرار دهیم.
وی ادامـه داد: مـی تـوان بـرای بررسـی علـت 
بیماری ها، مشـکالت سـالمت و انجـام کارهای 

تحقیقاتـی از آپ هـا اسـتفاده کـرد.
رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان نیز گفت: 
نگـرش این دانشـگاه به حـوزه پژوهش قوی تر 

از گذشته است.
حمیدرضـا رشـیدی نـژاد افـزود: تاکیـد معاونت 
تحقیقـات و فنـاوری وزارت بهداشـت، درمـان و 
آمـوزش پزشـکی بر اخـالق مـداری در پژوهش 
اسـت کـه این امـر در دانشـگاه مورد تاکیـد قرار 

گرفته اسـت.

محمـــد جـــواد فدایـــی در 
ناظم االطبـــاء  همایـــش 
گفـــت کـــه بایـــد آنچـــه کـــه 
ــه  ــا و بـ ــی مـ ــه قانونـ وظیفـ
صـــالح نظـــام، مـــردم و جامعـــه اســـت 
انجـــام بدهیـــم و ضمـــن توجـــه بـــه 
ـــی  ـــای مالنصرالدین ـــادات، اظهارنظره انتق
ــود. ــا بشـ ــای مـ ــت هـ ــع فعالیـ ــد مانـ نبایـ

آنطـــور کـــه ایســـنا گـــزارش داده، او 
ــوب  ــه خـ ــی کـ ــه »کسـ ــن گفتـ همچنیـ
کار نکـــرده توبیـــخ شـــده و فـــردی کـــه 
خـــوب کار کـــرده تجلیـــل شـــده کـــه 
ــی  ــام مـ ــز انجـ ــد نیـ ــن کار را خداونـ ایـ

ــد.« دهـ
انتقـــاد برخـــی  بـــه  اشـــاره فدایـــی 
از  او  تجلیـــل  دلیـــل  بـــه  رســـانه ها 

اســـت. اســـتانی  مدیـــران  برخـــی 
دعـــوت  مدیـــر   38 از  پیـــش  روز  دو 
واحـــد  پنجـــره  جلســـه  بـــه  شـــده 
ــوت  ــه دعـ ــر بـ ــرمایه گذاری، 30 مدیـ سـ

اســـتاندار توجـــه نکردنـــد.
ــر داد  ــنیم خبـ ــا تسـ ــب امـ ــان شـ همـ
ــم  ــب هـ ــران غایـ ــدادی مدیـ ــه از تعـ کـ
در جلســـه ای بـــه دلیـــل ســـفر رییـــس 

ــده. ــل شـ ــان تجلیـ ــه کرمـ ــور بـ جمهـ
برخـــی  شـــد  باعـــث  اتفـــاق  ایـــن 
کننـــد. انتقـــاد  فدایـــی  از  رســـانه ها 

او صبـــح امـــروز در ایـــن رابطـــه گفـــت 
ــرات را  ــی نظـ ــواب برخـ ــه جـ ــه اینکـ کـ
نمـــی دهیـــم، بـــه ایـــن دلیـــل اســـت 
گروهـــی  بـــاز  بکنیـــم  کار  هـــر  کـــه 
ــود. ــد بـ ــف خواهنـ ــه مخالـ ــتند کـ هسـ

مالیـــات و فشـــارهای مالیاتـــی بـــر بنـــگاه 
ـــار  ـــر روز در کن ـــاله و ه ـــر س ـــادی ه ـــای اقتص ه
بســـیاری از تحریـــم هـــای خارجـــی موجـــب 
بعضـــا  و  بنگاه هـــا  ایـــن  سخت ترشـــدن کار 
تعطیـــل شـــدن بســـیاری از آنهاســـت، واحدهـــای 
تولیـــدی کـــه بـــا امیـــد بـــه درآمدزایـــی و 
ــه کار  ــروع بـ ــه شـ ــتغال در جامعـ ــاد اشـ ایجـ
می کننـــد امـــا زمـــان مواجـــه شـــدن بـــا ایـــن 

ـــر  ـــرو و در آخ ـــل نی ـــه تعدی ـــم ب ـــارها تصمی فش
ــن  ــد. در ایـ ــود می گیرنـ ــام کار  خـ ــم اتمـ هـ
گـــزارش نگاهـــی داریـــم بـــه نشســـت اخیـــر 
اتـــاق بازرگانـــی کرمـــان و صحبـــت هایـــی 
کـــه پیرامـــون بحـــث مالیـــات مطـــرح شـــده 

اســـت.
ــاره  ــا اشـ ــان بـ ــی کرمـ ــاق بازرگانـ ــس اتـ رئیـ
ـــتان  ـــب و کار در اس ـــب کس ـــای نامناس ـــه فض ب

ــی  ــن اجتماعـ ــازمان تامیـ ــت: سـ ــان، گفـ کرمـ
و بـــه ویـــژه ســـازمان امـــور مالیاتـــی کمبـــود 
منابـــع خـــود را از طریـــق ســـخت گیـــری بـــر 
بخـــش تولیـــد جبـــران مـــی کننـــد و ایـــن در 
ــتری  ــکالت بیشـ ــور مشـ ــی کشـ ــرایط فعلـ شـ
را نســـبت بـــه تحریـــم هـــای خارجـــی بـــرای 

بخـــش خصوصـــی ایجـــاد کـــرده اســـت.
ســـیدمهدی طبیـــب زاده در نشســـت بررســـی 
ـــی  ـــاق بازرگان ـــهرداری در ات ـــوارض ش ـــول ع وص
ـــد  ـــق تولی ـــال رون ـــرد: در س ـــح ک ـــان، تصری کرم
ـــک  ـــادرات کم ـــد و ص ـــه تولی ـــه ب ـــد هم ـــه بای ک
ـــه  ـــی ک ـــول عوارض ـــرای وص ـــهرداری ب ـــد، ش کنن
ـــای  ـــگاه ه ـــا بن ـــت ب ـــه نیس ـــن مجموع ـــق ای ح
اقتصـــادی بـــه شـــیوه هـــای غیرمتعـــارف 
ــتن  ــا، گذاشـ ــردن درب هـ ــدود کـ ــد مسـ ماننـ
ـــهروند  ـــا ش ـــر ب ـــات مغای ـــایر اقدام ـــوک و س بل

ــد. ــل می کنـ ــداری عمـ مـ
ــان و  ــاق کرمـ ــه اتـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ـــد  ـــب درآم ـــر کس ـــادی منک ـــاالن اقتص ـــه فع هم
شـــهرداری نیســـتند امـــا ایـــن درآمدزایـــی 
ـــه  ـــرد، ادام ـــورت گی ـــی ص ـــر روش ـــه ه ـــد ب نبای
داد: در رابطـــه بـــا وضعیـــت وصـــول عـــوارض 
ــه  ــه نتیجـ ــو بـ ــت و گـ ــا گفـ ــر بـ ــور، اگـ مذکـ
الزم نرســـیدیم مجبـــور بـــه اســـتفاده از ابـــزار 
قانونـــی و مراجـــع ذیصـــالح هســـتیم تـــا 
مشـــخص شـــود حـــق بـــا فعـــاالن اقتصـــادی 

یـــا شـــهرداری اســـت.
طبیـــب زاده افـــزود: بنـــگاه هـــای اقتصـــادی 
ـــزوده  ـــر ارزش اف ـــات ب ـــون، مالی ـــر اســـاس قان ب
ــی  ــه بخشـ ــد کـ ــی کننـ ــت مـ ــود را پرداخـ خـ
از ایـــن عـــوارض ســـهم شهرداری هاســـت و 
شـــهرداری دیگـــر نبایـــد عـــوارض مضاعـــف را 
برخـــالف مـــاده 50 قانـــون مالیـــات بـــر ارزش 
افـــزوده از فعـــاالن اقتصـــادی دریافـــت کنـــد.

رئیـــس اتـــاق بازرگانـــی کرمـــان، مدعـــی 
ــتان  ــر فقـــر دومیـــن اسـ ــان از نظـ شـــد: کرمـ
کشـــور بعـــد از سیســـتان و بلوچســـتان اســـت 
ــاالنه و شـــاخص هـــای توســـعه  و درآمـــد سـ
پایـــدار آن از متوســـط کشـــور پاییـــن تـــر 

اســـت.
ــگاه  ــنگین از  بنـ ــای سـ ــات هـ ــت مالیـ دریافـ
هـــای اقتصـــادی و انتقـــاد از سیاســـت هـــای 
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــی موضوع ـــور مالیات ـــازمان ام س
ـــووالن  ـــه مس ـــورد توج ـــان م ـــا در کرم ـــال ه س
ــا  ــوده و پیـــش از ایـــن هـــم برخـــی از آنهـ بـ
ـــای  ـــات ه ـــی مالی ـــر منف ـــه تاثی ـــی ب ـــاره های اش

ســـخت بـــر  تولیدکننـــدگان داشـــته انـــد.
مهـــر مـــاه 98 محمدرضـــا پورابراهیمـــی عضـــو 
ـــت:  ـــار داش ـــس اظه ـــادی مجل ـــیون اقتص کمیس
ــر  ــات بـ ــی، مالیـ ــذاری مالیاتـ ــت گـ در سیاسـ
بنـــگاه هـــای اقتصـــادی و حقـــوق بگیـــران را 

بایـــد کاهـــش دهیـــم.
ـــای  ـــه ج ـــور، ب ـــفانه در کش ـــود: متاس ـــه ب وی گفت
ـــادی  ـــای اقتص ـــگاه ه ـــدگان بن ـــه از تولیدکنن اینک
تشـــویقی  هـــای  طـــرح  و  شـــود  حمایـــت 
ـــم  ـــان فراه ـــی برایش ـــرایط تحریم ـــی در ش متنوع
ـــا را  ـــگاه ه ـــراد و بن ـــن اف ـــات ای ـــرخ مالی ـــم ن کنی
ـــده  ـــبب ش ـــدام س ـــن اق ـــم و ای ـــش داده ای افزای
ـــا  ـــرکت ه ـــات از ش ـــذ مالی ـــام اخ ـــب نظ ـــا ترکی ت
و بنـــگاه هـــای اقتصـــادی در کشـــور برعکـــس 

ـــورد. ـــم بخ ـــده و به ش
مـــاه ســـال جـــاری  مـــرداد   10 همچنیـــن 
نماینـــده مـــردم کرمـــان و راور در مجلـــس، در 
ـــتان  ـــات اس ـــدی مالی ـــش 48 درص ـــورد افزای م
ـــده  ـــن  ش ـــات تعیی ـــرد: مالی ـــوان ک ـــان، عن کرم
بـــرای اســـتان کرمـــان بـــه نســـبت ســـایر 
اســـتان ها عادالنـــه نیســـت و کســـب و کار 
ـــود  ـــردم را ناب ـــت م ـــل و معیش ـــتان را تعطی اس

. می کنـــد
محمـــد مهـــدی زاهـــدی در ایـــن جلســـه 
عنـــوان کـــرده بـــود کـــه عـــوارض شـــهرداری 
بـــرای کســـبه و بازاریـــان شـــهر کرمـــان نیـــز 
ـــئله  ـــن مس ـــرده و ای ـــدا ک ـــش پی ـــر افزای 10 براب
هـــم مـــورد اعتـــراض شـــدید بازاریـــان واقـــع 

شـــده اســـت.
وی پیـــش از ایـــن هـــم دی مـــاه ســـال 
95 بـــه افزایـــش مالیـــات اســـتان کرمـــان 
ـــودن  ـــاال ب ـــل ب ـــه دلی ـــت: ب ـــود و گف ـــرض ب معت
ـــاهد  ـــا ش ـــان قطع ـــتان کرم ـــی اس ـــهم مالیات س
تشـــدید بیـــکاری، فقـــر ، اعتیـــاد، طـــالق و 
ــتان  ــی دراسـ ــای اجتماعـ ــیب هـ ــی آسـ برخـ

مـــی شـــویم.
ــش  ــدم کاهـ ــه عـ ــت کـ ــد اسـ ــدی معتقـ زاهـ
درصـــد مالیـــات اســـتان کرمـــان، واحدهـــای 
اســـتان  بـــازار  و  صنفـــی  صنعتی،تولیـــدی، 

کرمـــان را بـــه نابـــودی می کشـــاند.

اقدام شـــهرداری کرمان بر خالف 
50 قانون مالیات  ماده 

بر ارزش افزوده 
ــول  ــی وصـ ــت بررسـ ــه  نشسـ ــا در ادامـ و امـ
عـــوارض شـــهرداری در اتـــاق بارزگانـــی عضـــو 
ـــال  ـــت: در س ـــان گف ـــاق کرم ـــه ات ـــات رئیس هی
ـــذاری  ـــادی نامگ ـــن اقتص ـــا عناوی ـــه ب ـــی ک های
مختلـــف  دســـتگاه های  متاســـفانه  شـــد 
ــن واقعیـــت  ــد و ایـ ــل کردنـ ــالف آن را عمـ خـ

ــه اســـت. ملمـــوس جامعـ
ایســـنا گـــزارش داده، عبـــاس جبالبـــارزی 
ــیار  ــی بسـ ــای داخلـ ــرد: تحریم هـ ــح کـ تصریـ
بیشـــتر از تحریـــم هـــای خارجـــی فعـــاالن 
اقتصـــادی را بـــا مشـــکل روبـــرو می کنـــد 
ــان  ــه در کرمـ ــل اینکـ ــی از دالیـ ــاید یکـ و شـ

عالقمنـــدی چندانـــی بـــه ســـرمایه گـــذاری 
ــل  ــه دلیـ ــدارد بـ ــود نـ ــات وجـ ــه خدمـ و ارائـ
توســـط  شـــده  ایجـــاد  مشـــکالت  همیـــن 

دســـتگاه هاســـت.
افـــزود: شـــهرداری کرمـــان متاســـفانه  وی 
برخـــالف مـــاده 50 قانـــون مالیـــات بـــر ارزش 
افـــزوده بـــه بنـــگاه هایـــی مراجعـــه مـــی 
کنـــد کـــه تکلیـــف آنهـــا در پرداخـــت مالیـــات 

ــت. ــخص اسـ مشـ
جبالبـــارزی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه از 9 درصـــد 
مالیـــات بـــر ارزش افـــزوده پرداختـــی توســـط 
هـــر یـــک از بنـــگاه هـــای اقتصـــادی، ۲.4 
درصـــد آن ســـهم شـــهرداری هاســـت، عنـــوان 
ـــد  ـــخص نبای ـــون مش ـــن قان ـــود ای ـــا وج ـــرد: ب ک
ـــوده  ـــا فرم ـــن ب ـــد و همچنی ـــق تولی ـــال رون در س
ــر نامناســـب  ــی بـ ــم انقـــالب مبنـ ــر معظـ رهبـ
بـــودن فضـــای کســـب و کار، اینگونـــه بـــا 

ــود. ــورد شـ ــادی برخـ ــاالن اقتصـ فعـ
ــه  ــان ادامـ ــاق کرمـ ــه اتـ ــات رئیسـ ــو هیـ عضـ
داد: همچنیـــن در موضـــوع دریافـــت عـــوارض 
پســـماند نیـــز شـــهرداری هـــر گونـــه مـــی 
خواهـــد عمـــل مـــی کنـــد در حالـــی کـــه 
دارد  را  خـــود  مشـــخص  تعریـــف  پســـماند 
ــوارض  ــزی عـ ــر چیـ ــت هـ ــوان بابـ ــی تـ و نمـ

پســـماند دریافـــت کـــرد.

پایدار؛  عدم وجود درآمدخواهی 
علت ایجاد نشـــدن تحول 

در شهر کرمان
رئیـــس کمیســـیون برنامـــه، بودجـــه و منابـــع 
پایـــدار شـــورای شـــهر کرمـــان نیـــز در ادامـــه 
ــی  ــود درآمدخواهـ ــدم وجـ ــت، عـ ــن نشسـ ایـ
ـــهر  ـــول در ش ـــدن تح ـــاد نش ـــت ایج ـــدار را عل پای
ـــا در  ـــد مبناه ـــت: بای ـــرد و گف ـــوان ک ـــان عن کرم

ـــل  ـــد و دو اص ـــر کن ـــورا تغیی ـــزی ش ـــه ری بودج
رعایـــت قانـــون و مبنـــای کارشناســـی در هـــر 

ـــرد. ـــرار گی ـــر ق ـــورد نظ ـــدی م ـــف درآم ردی
حســـین چناریـــان بـــا بیـــان اینکـــه تحـــوالت 
برنامـــه  ســـاختار  در  بنیـــادی  و  اساســـی 
پایه ریـــزی  شـــورا  و  شـــهرداری  در  ریـــزی 
شـــده و ســـال گذشـــته بـــرای نخســـتین بـــار 
درآمدهـــای شـــهرداری هزینـــه هـــای خـــود را 
پوشـــش داد ادامـــه داد: در ســـال جـــاری بـــرای 
ـــدی را در  ـــش درآم ـــم افزای ـــال متم ـــن س اولی
ــد  ــون بایـ ــتیم و اکنـ ــان داشـ ــهرداری کرمـ شـ
بـــه دنبـــال رفـــع مشـــکالت بـــود و درآمدهـــا 

ــرد. ــدار کـ را پایـ
رئیـــس کمیســـیون برنامـــه، بودجـــه و منابـــع 
ــان  ــان خاطرنشـ ــهر کرمـ ــورای شـ ــدار شـ پایـ
ـــون40  ـــان تاکن ـــهرداری کرم ـــه ش ـــرد: در بودج ک
ــه  ــته کـ ــود داشـ ــدار وجـ ــد پایـ ــف درآمـ ردیـ
اکنـــون بـــه 100 ردیـــف رســـیده در حالـــی کـــه 
ــدود 150  ــزد حـ ــهرداری یـ ــدد در شـ ــن عـ ایـ
ردیـــف و در شـــهرداری اصفهـــان بیـــش از ۲00 

ردیـــف اســـت.
ــا  ــه بـ ــان، در رابطـ ــهر کرمـ ــورای شـ ــو شـ عضـ
مـــاده 50 قانـــون مالیـــات بـــر ارزش افـــزوده 
گفـــت: آنچـــه شـــورا تصویـــب کـــرده دریافـــت 
بهـــای خدمـــات ناشـــی از دســـتورالعمل وزارت 
ــماند  ــه پسـ ــوط بـ ــوارض مربـ ــا عـ ــور و یـ کشـ

مســـتند بـــه قانـــون اســـت.
وی بیـــان کـــرد: تهیـــه نـــرم افـــزار و ســـامانه 
ـــنهاد  ـــات پیش ـــای خدم ـــوارض و به ـــبه ع محاس
شـــده کـــه بـــزودی در تمامـــی شـــهرداری 
ــورای  ــود و شـ ــی شـ ــرا مـ ــق اجـ ــای مناطـ هـ
ـــام  ـــرای انج ـــی الزم ب ـــهرداری آمادگ ـــهر و ش ش
هـــر اقدامـــی در بهبـــود و اصـــالح مـــوارد 

مختلـــف را دارد.

طبیب زاده رییس اتاق بازرگانی کرمان: 

مالیات بیشتر از تحریم ها 
مشکل ساز شده

رنا
 ای

س:
عک

ــتغال   ــد براشـ ــی توانـ ــه مـ ــی کـ ــی از ارگان هایـ یکـ
ـــه  ـــا توج ـــه ب ـــت، ک ـــداد اس ـــه ام ـــذارد، کمیت ـــر بگ تاثی
ــتان دارد  ــوب اسـ ــه در جنـ ــی کـ ــش باالیـ ــه پوشـ بـ
نیـــاز بـــه حضـــورش در راســـتای افزایـــش اشـــتغال 
ـــی  ـــاس م ـــتر احس ـــی بیش ـــتان جنوب ـــت شهرس در هف
ــه  ــرام کمیتـ ــس اداره اکـ ــور رییـ ــه پـ ــود. خواجـ شـ
امـــداد اســـتان در گفتگویـــی بـــا کاغـــذ وطـــن 
ــث  ــداد در بحـ ــه امـ ــای کمیتـ ــت هـ ــورد حمایـ در مـ
ــن  ــرار گرفتـ ــش قـ ــت پوشـ ــان تحـ ــتغال و زمـ اشـ
مددجویـــان مـــی گوید:»هـــم اکنـــون مثـــل گذشـــته 
ــه  ــه تحـــت پوشـــش کمیتـ ــانی کـ ــه کسـ نیســـت کـ
ـــش  ـــت پوش ـــا تح ـــال ه ـــد، س ـــی گیرن ـــرار م ـــداد ق ام
بماننـــد، حداکثـــر زمـــان تحـــت پوشـــش بـــرای 
ــت.« وی  ــال اسـ ــداد، ۲ سـ ــه امـ ــان در کمیتـ جوانـ
ـــا  ـــت ه ـــد از آن حمای ـــه بع ـــرد ک ـــاره ک ـــن اش همچنی
قطـــع نشـــده و  کمیتـــه امـــداد در بحـــث اشـــتغال 
آنهـــا را حمایـــت مـــی کنـــد،  بـــه طـــور مثـــال وام 
ــت  ــان پرداخـ ــه مددجویـ ــی بـ ــتغال زایـ ــای اشـ هـ
مـــی شـــود. خواجـــه پـــور هـــدف ایـــن کار را ایـــن 
ـــود  ـــرای خ ـــا ب ـــرح ه ـــن ط ـــه ای ـــرده ک ـــان ک ـــور بی ط
کفایـــی خانـــواده هـــای تحـــت پوشـــش اســـت 
کـــه نســـبت بـــه مبلـــغ اندکـــی کـــه کمیتـــه امـــداد 
ــغل  ــوند و شـ ــاز شـ ــی نیـ ــد، بـ ــی کنـ ــت مـ پرداخـ

ـــن  ـــان ای ـــا بی ـــور ب ـــه ب ـــند. خواج ـــته باش ـــدار داش پای
ـــه  ـــز ب ـــی نی ـــث کاریاب ـــداد در بح ـــه ام ـــه کمیت ـــه ک نکت
ـــات  ـــا اطالع ـــت:  م ـــد، گف ـــی کن ـــک م ـــان کم مددجوی

تحصیلـــی یـــا توانایـــی هـــای فنـــی مددجویـــان 
ــه  ــم بـ ــی توانیـ ــاس آن مـ ــر اسـ ــه بـ ــم، کـ را داریـ
کارفرماهـــا نیـــرو بدهیـــم. مثـــال کارفرمایـــی بـــرای 
ــروی کار  ــدی 5 نیـ ــد تولیـ ــا واحـ ــه یـ ــک کارخانـ یـ
مـــی خواهـــد  بـــرای اینکـــه کارفرمـــا ترغیـــب شـــود 
ــی  ــداد معرفـ ــه امـ ــه کمیتـ ــروی کاری کـ ــه از نیـ کـ

ــروی  ــر نیـ ــه ازای هـ ــد بـ ــتفاده کنـ ــد، اسـ ــی کنـ مـ
کاری کـــه مـــی بـــرد 50 میلیـــون تومـــان وام در 
اختیـــار کارفرمـــا قـــرار مـــی دهیـــم و اگـــر کارفرمـــا 
۲ ســـال   امـــداد  نخواســـت کمیتـــه  را  وام  ایـــن 
مقـــداری از حـــق بیمـــه نیـــروی کار را مـــی پـــردازد.

راهبران شـــغلی متخصص هستند
 بـــه گفتـــه خواجـــه پورحتـــی اگـــر کارفرمایـــی 
تخصـــص خـــاص فنـــی ای را بـــرای نیـــروی کار 
بخواهـــد، کمیتـــه امـــداد نیـــرو را بـــه فنـــی حرفـــه 
ای معرفـــی مـــی کنـــد تـــا دوره دیـــده ومـــدرک 
مـــورد نیـــاز کارفرمـــا را بگیرد.خواجـــه پـــور یـــادآور 
ــی  ــات کافـ ــا اطالعـ ــا هـ ــفانه  کارفرمـ ــد:» متاسـ شـ
ــک  ــد. بانـ ــداد ندارنـ ــه امـ ــای کمیتـ ــت هـ از حمایـ
ــا  ــت و کارفرماهـ ــل اسـ ــان کامـ ــی مددجویـ اطالعاتـ
مـــی تواننـــد بـــر اســـاس نیازشـــان نیـــرو بگیرنـــد. 
حتـــی در مشـــاغل خانگـــی مثـــل قالـــی بافـــی، 
مددجویـــان قالـــی هایـــی را کـــه مـــی بافنـــد بـــازار 
فروشـــش را کمیتـــه امـــداد فراهـــم کـــرده اســـت، 
ــا اداره  ــم بـ ــه ای هـ ــم نامـ ــتا تفاهـ ــن راسـ در همیـ
ـــر  ـــد ب ـــا تاکی ـــور ب ـــت.«خواجه پ ـــده اس ـــته ش کار بس
ــتغال  ــث اشـ ــی در بحـ ــای حمایتـ ــرح هـ ــه طـ اینکـ
در جنـــوب اســـتان نیـــز انجـــام مـــی شـــود گفـــت:  
»یکـــی از طـــرح هایـــی کـــه در جنـــوب اســـتان در 
بحـــث اشـــتغال انجـــام مـــی شـــود، طـــرح راهبـــر 
ــان  ــوارد مددجویـ ــیاری از مـ ــت. در بسـ ــغلی اسـ شـ
ـــد  ـــول را تولی ـــک محص ـــه ی ـــد ک ـــی را دارن ـــن نگران ای
کننـــد ولـــی نتواننـــد بـــه فـــروش رســـانند در ایـــن 
ـــر  ـــوان راهب ـــه عن ـــه ب ـــی ک ـــغلی ، کس ـــر ش ـــرح راهب ط
انتخـــاب مـــی شـــود متعهـــد مـــی شـــود کـــه صفـــر 
ـــوزش  ـــال آم ـــور مث ـــه ط ـــد ب ـــال کن ـــد کار را دنب ـــا ص ت
ـــه را در  ـــواد اولی ـــد، م ـــام ده ـــوزی را انج ـــن آم ـــرا ف ب
ـــن کار را  ـــوزش حی ـــد، آم ـــرار ده ـــروی کار ق ـــار نی اختی
ـــم  ـــان را ه ـــا محصولش ـــد و در انته ـــا بده ـــه آنه ـــم ب ه
خریـــداری کنـــد و مددجـــو دیگـــر دغدغـــه  فـــروش 
ـــرام  ـــس اداره اک ـــه ریی ـــه گفت ـــدارد.« ب ـــول را ن محص
ــان  ــا متقاضیـ ــران یـ ــن خیـ ــغلی از بیـ ــران  شـ راهبـ
تفاهـــم  امـــداد  کمیتـــه  بـــا  کـــه  متخصصـــی 
ــوند. ــی شـ ــاب مـ ــد، انتخـ ــی کننـ ــا مـ ــه امضـ نامـ

امضا تفاهم نامه اشـــتغال پایدار 
مددجویـــان کمیته امداد کرمان

مدیـــرکل کمیتـــه  نیزصادقـــی  ایـــن  از  پیـــش   

امـــداد امـــام خمینـــی )ره( اســـتان کرمـــان در 
مـــورد تفاهم نامـــه همـــکاری ســـه  جانبـــه بیـــن 
ــاق  ــه ای و اتـ ــداد، اداره کل فنـــی و حرفـ ــه امـ کمیتـ

ایجـــاد  منظـــور  بـــه   اســـتان کرمـــان  بازرگانـــی 
ــان  ــان بیـ ــان کرمـ ــرای مددجویـ ــدار بـ ــتغال پایـ اشـ
ـــراد  ـــان و اف ـــی کارجوی ـــایی و معرف ـــود: شناس ـــرده ب ک

مســـتعد اشـــتغال، پرداخـــت هزینه هـــای آموزشـــی 
بـــرای انجـــام آموزش هـــای تخصصـــی اعالمـــی 
ــک   ــت کمـ ــع، پرداخـ ــان صنایـ ــان و صاحبـ کارفرمایـ

ـــان  ـــه کارفرمای ـــوزش ب ـــدت آم ـــی در م ـــه آموزش هزین
ـــی  ـــری م ـــه پیگی ـــم نام ـــداد در تفاه ـــه ام ـــط کمیت توس
شـــود همچنیـــن در ایـــن تفاهـــم نامـــه ســـه جانبـــه 
و در راســـتای حمایـــت از کارفرمایـــان بـــا ارائـــه 
بســـته های تشـــویقی در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت، 
ــهم  ــه سـ ــق بیمـ ــد حـ ــت ۲3 درصـ ــامل پرداخـ شـ
کارفرمـــا بـــه مـــدت ۲4 مـــاه و اعطـــای تســـهیالت 
ــا  ــان بـ ــون تومـ ــغ 50 میلیـ ــه مبلـ ــنه بـ قرض الحسـ
کارمـــزد چهـــار درصـــد بـــه ازای بـــه  کارگمـــاری هـــر 
ــداد  ــه امـ ــدات کمیتـ ــز از تعهـ ــان نیـ ــر از کارجویـ نفـ
ــغل در  ــود شـ ــج نبـ ــی از نتایـ ــت.« یکـ ــتان اسـ اسـ
منطقـــه ای،افزایـــش مهاجـــرت اســـت، بســـیاری از 
جوانـــان بیـــکار در مناطـــق محـــروم جنـــوب اســـتان 
ـــای  ـــتان ه ـــه شهرس ـــغل ب ـــردن ش ـــدا ک ـــد پی ـــه امی ب
ـــرده  ـــز اســـتان مهاجـــرت ک ـــه مرک ـــا ب ـــر و ی برخـــوردار ت
ـــت  ـــوت اس ـــل زهکل ـــاله اه ـــوان ۲7 س ـــد ج ـــد، احم ان
کـــه در یـــک تعمیـــرگاه در شـــهر کرمـــان  شـــاگردی 
مـــی کنـــد، بیـــکاری را دلیـــل مهاجـــرت خـــود مـــی 
ـــی  کاری  ـــد: »وقت ـــی گوی ـــذ وطـــن م ـــه کاغ ـــد. او ب دان
ـــکم  ـــد ش ـــور بای ـــه ط ـــاوری، چ ـــول در بی ـــه پ ـــد ک نباش
خـــودت را ســـیر کنـــی؟ مـــن اینجـــا کار مـــی کنـــم 
ـــم  ـــرادرم ه ـــتم  ب ـــی فرس ـــول م ـــم پ ـــادرم ه ـــرای م ب
ـــودم  ـــش خ ـــش پی ـــد میارم ـــام کن ـــه تم ـــتان را ک دبس
کار کند،مـــا در شـــهرمان غیـــر نداشـــتن، هیچـــی 
نداریـــم حداقـــل اینجـــا حقوقـــی مـــی گیـــرم.«

بـــه گفتـــه رییـــس اداره اکـــرام کمیتـــه امـــداد 
ـــطح  ـــش در س ـــت پوش ـــداد تح ـــترین تع ـــتان بیش اس
ـــت  ـــد اس ـــت او معتق ـــوب اس ـــه جن ـــق ب ـــتان متعل اس
حتـــی آنهایـــی هـــم کـــه تحـــت پوشـــش نیســـتند 
دلیـــل بـــر ایـــن نیســـت کـــه وضعیـــت مالـــی 
خوبـــی دارنـــد،  بلکـــه بســـیاری از آن هـــا شـــرایط 
تحـــت پوشـــش کمیتـــه را ندارنـــد مثـــل فـــوت 
سرپرســـت، مطلقـــه بـــودن ، بیمـــار، سرپرســـت 
ــت پوشـــش  ــا تحـ ــاده، تـ ــت از کار افتـ ــا سرپرسـ یـ
ــداد  ــه امـ ــر کل کمیتـ ــی مدیـ ــد. صادقـ ــرار بگیرنـ قـ
ـــزار  ـــه در کرمان100و50ه ـــت ک ـــه اس ـــز گفت ـــتان نی اس
هســـتند  امـــداد  پوشـــش کمیتـــه  تحـــت  نفـــر 
در طـــرح هـــای مختلـــف تحـــت حمایـــت انـــد.

نیزصادقی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی 
)ره( استان کرمان در مورد تفاهم نامه 

همکاری سه  جانبه بین کمیته امداد، اداره 
کل فنی و حرفه ای و اتاق بازرگانی استان 
کرمان به  منظور ایجاد اشتغال پایدار برای 

مددجویان کرمان بیان کرده بود: شناسایی 
و معرفی کارجویان و افراد مستعد اشتغال، 

پرداخت هزینه های آموزشی برای انجام 
آموزش های تخصصی اعالمی کارفرمایان 
و صاحبان صنایع، پرداخت کمک  هزینه 

آموزشی در مدت آموزش به کارفرمایان توسط 
کمیته امداد در تفاهم نامه پیگیری می شود 
همچنین در این تفاهم نامه سه جانبه و در 

راستای حمایت از کارفرمایان با ارائه بسته های 
تشویقی در نظر گرفته شده است، شامل 

پرداخت 23 درصد حق بیمه سهم کارفرما به 
مدت 24 ماه و اعطای تسهیالت قرض الحسنه 

به مبلغ 50 میلیون تومان با کارمزد چهار 
درصد به ازای به  کارگماری هر نفر از کارجویان 

نیز از تعهدات کمیته امداد استان است.« 

کمیته امداد استان کرمان به ازای هر مددجویی که جذب بازار کار شود به کارفرما 50 میلیون تومان تسهیالت پرداخت می کند 

امید کاهش بیکاری به »راهبران شغلی« 

 بیـکاری و نبـود اشـتغال پایـدار یکی از مسـائلی اسـت که جنوب اسـتان را به شـدت درگیر 
خـود کـرده اسـت و مهـر تاییدی بـر محرومیت در ایـن منطقه اسـت، در نتیجه فقـر که یکی 
ازعواقب بیکاری اسـت جنوب اسـتان را  به شـدت درگیر خود کرده اسـت، حتی دربسـیاری 
از مـوارد نبـود شـغل باعـث جـذب جوانـان بـه شـغل هـای کاذب می شـود، مشـاغلی که 
وجـود و افزایـش آمـار آنهـا از لحـاظ اجتماعی هم نگـران کننده اسـت و می توانـد جامعه را 
درگیـر معضـالت مختلفـی کنـد، جوانـان و  نیـروی کاری کـه به جای اشـتغال به بیـراه می 
رونـد، سـرمایه ای هسـتند که باید بیشـتر مورد توجه مسـووالن قـرار بگیرد و جنوب اسـتان 

بـا توجـه بـه آمار بـاالی بیکاری  بیشـتر  به ایـن توجه نیـاز دارد.

کارفرمایـی  اگـر  پورحتـی  خواجـه  گفتـه  بـه 
نیـروی  بـرای  را  ای  فنـی  خـاص  تخصـص 
کار بخواهـد، کمیتـه امـداد نیـرو را بـه فنـی 
حرفـه ای معرفـی مـی کنـد تـا دوره دیـده 
ومـدرک مـورد نیـاز کارفرمـا را بگیرد.خواجـه 
هـا  متاسـفانه  کارفرمـا  شـد:»  یـادآور  پـور 
کمیتـه  هـای  حمایـت  از  کافـی  اطالعـات 
امـداد ندارنـد. بانـک اطالعاتـی مددجویـان 
تواننـد  مـی  کارفرماهـا  و  اسـت  کامـل 
حتـی  بگیرنـد.  نیـرو  نیازشـان  اسـاس  بـر 
بافـی،  قالـی  مثـل  خانگـی  مشـاغل  در 
بافنـد  مـی  را کـه  هایـی  قالـی  مددجویـان 
بـازار فروشـش را کمیتـه امداد فراهـم کرده 
اسـت، در همیـن راسـتا تفاهم نامـه ای هم 

اسـت.« بسـته شـده  اداره کار  بـا 

نجمه سعیدی
خبرنگار/کاغذ  وطن

هر
 م

س:
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وضعیت دفن زباله های شهری 
و کشتارگاه جیرفت زیر ذره بین

۶۰ درصد ساختمان های شهر کرمان 
نیاز به مقاوم سازی دارند

ایسـنا- رئیس اداره محیط زیسـت جیرفت از ورود 
دادسـتان جیرفـت بـه سـاماندهی وضعیـت دفـن 
زبالـه هـای شـهری و کشـتارگاه بـه عنـوان حقـوق 

عامه مـردم خبـرداد.
"محسـن کردسـتانی" در گفت وگـو بـا ایسـنا درباره 
کشـتارگاه  و  شـهری  زباله هـای  دفـن  وضعیـت 
جیرفـت گفـت: مجموعه محیط زیسـت به حمایت 
بـا دسـتگاه قضایـی  ارتبـاط مسـتقیم  و  قانونـی 
اعتقـاد دارد لذا در همین راسـتا نشسـت مشـترکی 
بـا دادسـتان و بـا حضـور مشـاور مدیـر کل محیـط 
زیسـت اسـتان جهت رفـع تبعات زیسـت محیطی 

در سـطح شهرسـتان برگـزار شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه وضعیت غیربهداشـتی دفـن زباله 
های شـهری و کشـتارگاه دام افـزود: مدعی العموم 
در جهـت حفـظ و پیگیـری حقـوق عامـه مـردم بر 
برطـرف کردن مشـکالت زیسـت محیطی ناشـی از 
دفن غیراصولی زباله های شـهری و بیمارسـتانی و 

کشـتارگاه تاکید دارد.
هـای  زبالـه  دفـن  وضعیـت  بررسـی  کردسـتانی 
عفونی و پسـماندهای بیمارسـتانی را همراه با زباله 
هـای شـهری از دیگـر مسـائلی عنـوان کـرد کـه بـه 
عنـوان تهدیـد علیـه بهداشـت عمومی مطرح شـده 

انـد و افـزود: در ایـن راسـتا راهکارهـای الزم ارایـه 
شـده اسـت و امیدواریـم هرچـه زودتـر بتوانیم این 

مشـکالت را رفـع کنیـم.
وی حفـظ محیط زیسـت، شناسـایی و دسـتگیری 
وضعیـت کشـتارگاه  و  غیرمجـاز  شـکار  عاملیـن 
جیرفـت را از مهمترین مشـکالت زیسـت محیطی 
دانسـت و اظهـار کرد: پیگیری و رفع تبعات زیسـت 
محیطـی ناشـی از وضعیـت فعلـی در دسـتور کار 

محیـط زیسـت شهرسـتان جیرفـت اسـت.
رئیـس اداره محیـط زیسـت جیرفـت دغدغه های 
زیسـت محیطی در بخـش محیط طبیعی و محیط 
انسـانی، معضالت لندفیل شهرداری و کشتارگاه دام 
شـهرداری را از مهمتریـن موضوعات مـورد بحث در 
جلسـه مشـترک به عنـوان مطالبـه عمومـی عنوان 
دسـتگاه  همـکاری  از  ابـراز خرسـندی  بـا  و  کـرد 
قضایـی بـا مجموعه محیط زیسـت گفـت: برگزاری 
منظم و ماهیانه کارگروه مدیریت پسـماند با حضور 
مسـئوالن قضایـی و ادارات مربوطه و ایجاد سـایت 
جداگانه برای دفن زباله های عفونی و بیمارسـتانی 
از دیگـر مسـائلی هسـتند که بـا همکاری دسـتگاه 
هـای ذیربـط به عنـوان وظیفه ذاتی محیط زیسـت 

اجرایـی خواهد شـد.

ایرنـا- محمـد جـواد فدائی  عصرپنجشـنبه در مراسـم 
شـانزدهمین سـالگرد جانباختگان زلزله پنجـم دی ماه 
8۲ در بهشـت زهـرای بـم بـا حضـور معـاون وزیـر راه و 
شهرسـازی افـزود: زلزلـه بـم درس هـای زیـادی به ما 
آموخـت هـر چنـد این درس هـا پرهزینه بـود ولی باید 
از ایـن درس هـا اسـتفاده کنیم تا در اتفافات مشـابه که 

در کشـور رخ مـی دهـد آمادگی الزم را داشـته باشـیم .
 فدائـی گفـت: زلزلـه سـال 8۲ امتحان بسـیار سـختی 
بـرای مـردم بـم بـود و مـردم صبـور بـم بـه خوبـی و با 

موفقیـت ایـن امتحان را پشـت سـر گذاشـتند.
بـه  فرسـوده  سـاختمان های  بایـد  داد:  ادامـه  وی  
سـاختمان های مقـاوم تبدیل شـوند تا در زمـان زلزله با 
مشـکل مواجه نشـویم زیرا اسـتان کرمان جـزو مناطق 
زلزلـه خیـز کشـور اسـت و بایـد بـا رعایـت اسـتاندارد و 
برنامـه ریـزی در جهـت سـاخت و سـازهای شـهری و 
روسـتایی بـه شـریان هـای حیاتـی، بیمارسـتان هـا و  
مـدارس در زمـان وقوع زلزله آسـیب جدی وارد نشـود.

فدائـی توضیـح داد: در زمان وقوع بحران بحث خدمات 
رسـانی بسـیار مهـم اسـت بایـد دسـتورالعملی تدوین 
شـود تـا در زمـان وقـوع پیش لـرزه، مردم و مسـئوالن 
بداننـد کـه باید چه اقداماتـی را انجام دهند تـا اگر زلزله 

مهیبـی رخ داد آسـیب زیادی نبینیم.
وی ضمن اشـاره به وضعیت شهرسـتان بم خاطرنشان 
شد: متوسـط شـاخص های توسـعه یافتگی شهرستان 
بـم در بیشـتر مـوارد باالتـر از متوسـط کشـوری اسـت 
همچنیـن متوسـط بیـکاری در بـم کمتـر از متوسـط 
کشـوری اسـت، اما هنوز کارهـای زیادی مانـده که باید 

رسـیدگی شـود و متاسـفانه منظـر شـهری بم مشـکل 
دارد.

فدایـی اظهارداشـت:پروژه انتقـال آب از سـد نسـاء در 
راسـتای تامین آب با کیفیت برای شـهر بم و شـهرهای 
شـرقی اسـتان اسـت که هم اکنون 50 درصد پیشرفت 
فیزیکـی دارد کـه بـرای تکمیـل این پـروژه بالغ بـر 500 

میلیـارد تومـان اعتبار نیاز اسـت.
وی ادامـه اداد: بـر اسـاس اعتبـارات اختصاصـی وزارت 
نیـرو اگـر بخواهیـم ایـن پـروژه را پیـش ببریـم، در 
خوش بینانه تریـن حالـت 5 سـال طـول خواهد کشـید 
کـه با رایزنی های صورت گرفته و اسـتفاده از تسـهیالت 
مـاده 56 بـرای تامیـن اعتبـار ایـن پـروژه امیدواریـم تا 
یـک سـال و نیم آینده ایـن پروژه به بهره برداری برسـد.

عالـی تریـن مقام اجرایـی دولت در اسـتان کرمان بیان 
داشـت: اکنون ۲ سـال اسـت که بحث شـنهای روان و 
مالـچ پاشـی که تعطیل شـده بود مجدد شـروع شـده 
و اقدامـات خوبـی در حـوزه معادن، کشـت های گلخانه 
ای، گردشـگری، آبیـاری تحت فشـار  در جهت توسـعه 
شـهر بـم آغاز شـده اسـت که نمونه بـارز آن را مـی توان 
بـه نهال کاری ۲000 هکتاری در شهرسـتان های شـرقی 

استان اشـاره کرد.
 فدائـی ادامـه داد :دولت هر نوع امکاناتـی را برای  فارغ 
التحصیـالن کشـاورزی در خصـوص راه انـدازی کشـت 
گلخانـه ای  فراهـم کـرده اسـت و تمـام اسـتعالم هـا 
حـذف شـده و بـرای وثیقـه مقـرر شـد محل طـرح به 
وثیقـه گذاشـته شـود و از تسـهیالت 9 درصـد در تبصره 

18 گنجانده شـود.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سیرجان 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 

برابـر رای شـماره 13986031901۲00۲058 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مستقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملک سـیرجان تصرفات مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانم 
بـی بـی فاطمه افتخاری حسـینی فرزند سـید احمد بشـماره شناسـنامه ۲83 
صـادره از در یـک قطعـه خانـه باغچـه بـه مسـاحت 140۲/36 متـر مربع پالک 
414 اصلـی واقـع در بخـش 36 کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقای احمد 
علـی طاهـری  محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به 
صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند می توانند از تاريخ انتشار 
اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و 

عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/10/07
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/10/۲۲

محمد آرمان پور- رئیس ثبت اسناد و امالک/ م الف:583

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: ۹800۶10 
عليـه آقـای مصیب عباسـقلی زاده ، نام پدر :محمود ، شـماره ملی : 
31۲0055581، متولـد : 69/0۲/۲9، بـه نشـانی : کرمـان بزرگراه امام 
ره کوچـه 53 پـالک ۲ بدهـکار پرونده کالسـه فوق کـه برابر گـزارش 98007331 
مـورخ 98/10/0۲ شـناخته نگردیـده ایـد ابـالغ مـی گـردد کـه برابر سـند ازدواج 
شـماره ۲۲۲84 مورخـه 96/01/17 بیـن شـما و خانم مهسـا خراسـانی طاهری 
مبلـغ 14/651/000/000 ریـال بدهـکار مـی باشـید کـه بر اثـر عـدم پرداخت وجه 
بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیـه نمـوده پس از تشـریفات قانونـی اجرائیه 
صـادر و بـه کالسـه فـوق در ایـن اجراء مطرح می باشـد لـذا طبق مـاده  18/19 
آئین نامه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما ابالغ می گردد از تاریخ انتشـار این 
آگهـی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسـوب اسـت فقـط یک نوبـت در روزنامه درج 
ومنتشـر می گردد ظرف مدت بیسـت روز نسـبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
و در غیـر ایـن صورت بدون انتشـار آگهی دیگری عملیـات اجرائی طبق مقررات 

علیه شـما تعقیب خواهد شـد.
 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی سیرجان - صالح آزادی /م الف: 5۹3

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کهنوج 

 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

تعییـن  قانـون  نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  و سـاختمان  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف 
شـماره13986031900۲00۲553هیات  موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه 
ثبـت ملـک کهنـوج  تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم فاطمه بنی 
اسـدی  فرزنـد حمیـد بشـماره شناسـنامه 1419صـادره از بم دریک بـاب  خانه 
بـه مسـاحت ۲87/30مترمربـع پالک۲۲03فرعی از3- اصلی مفـروز و مجزی 
شـده از پـالک 3- اصلـی قطعـه یـک  واقـع در خیابـان میثـم شـهر کهنـوج 
خریـداری ازمالـک رسـمی آقای امیر سـعیدی مالکـی محرزگردیده اسـت.لذا 
بـه منظوراطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند .بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت  سـند 
مالکیت صادرخواهدشـد ./م الف:۲۲83- تاریخ انتشـار نوبت اول :98/10/07- 

تاریـخ انتشـار نوبـت دوم :98/10/۲۲
اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

حصر وراثت –رودبار جنوب  
دوسـت  خواهـان  تقدیمـی  دادخواسـت  در خصـوص  احترامـا   
محمـد سـنجری فـرد فرزنـد         به خواسـته حصروراثت توضیح 
داده شـادروان حسـین سـنجری فـرد فرزنـد دامـراد              بـه شـماره  
ملـی5369767874در تاریـخ 1394/9/5دررودبـار جنـوب فوت نمـوده ووارث 

حیـن فـوق عبارتنـد از :
1-دوسـت محمد سـنجری فرد فرزند حسـین  ۲- محمد سـنجری فرد فرزند 
حسـین 3-ابراهیم سـنجری فـرد فرزند حسـین )فرزندان پسـر متوفی (4- 
عالـم سـنجری فـرد فرزنـد حسـین 5- فاطمه سـنجری فـرد فرزند حسـین 
)فرزنـدان دختـر متوفـی (لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیـر االنتشـار 
محلـی آگهـی میشـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یا وصیـت نامـه ازمتوفی 
نـزد اشـخاص باشـد یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهی 

صـادر خواهد شـد .
 رئیس شوراحل اختالف شماره دو –بهروزر عربی  –م الف: 777
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مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره 10، نبش شرقی ۲
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: 09131488684     43۲13684-85- 034
تلفنخانه کرمان: 034-3۲487477

ایمیل تحریریه: 
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مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی

تحریریه: الهام پی َپر
خبرنگار: نجمه سعیدی

گرافیک: فاطمه خواجویی
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سامانه ی پیامکی: 10003432117834  نمابر: 021-89776547

قصه پرغصه دریافت تسهیالت ازدواج 
در بانک های جنوب کرمان

بروکراسی اداری، ایرادهای سلیقه ای، عدم تمایل روسای شعب بانک های به خروج نقدینگی 
از راه پرداخت تسهیالت کم بهره دریافت وام ازدواج را دشوار کرده است

درحالـی که وضعیـت گرانی و تورم موجـود خانوادهها رو تحت 
فشـار قـرار داده، زوجیـن بـرای دریافـت وام ازدواج مصائـب 
بسـیاری پیشـرو دارند بشـکلی که می توان آنرا هفـت خان یا 

حتـی چند ده خـان تسـهیالت ازدواج نامید.
ثبتنام و دریافت نوبت 

 ظاهـرًا برخـی بانکهـا باوجود انتخاب و ثبـت آن بانک به عنوان 
بانـک منتخـب در سـامانه تسـهیالت ازدواج ،پس از گذشـت 
چندمـاه متقاضـی را بـه شـعبه معرفـی نمینماینـد و پـس از 
مراجعـه متقاضـی بـه مدیریـت شـعب بانـک منتخـب اعالم 
می کننـد ظرفیـت تکمیـل و تـا اطـالع ثانـوی هیـچ ثبتنـام 
کنندهـای بـه شـعب معرفـی نمی شـود. توصیـه می کننـد 
ثبتنـام خـود را حـذف کنیـد! لـذا بانکـی را می تـوان یافـت که 
از شـهریورماه هیچ ثبت نامی را نپذیرفته )ظاهرًا از شـهریورماه 

تاکنـون ظرفیتـش همچنـان تکمیل اسـت!(
حـال کـه امثـال ایـن بانـک )بـه هـر دلیلـی( از پذیـرش 
متقاضیـان سـر بـاز میزنـد چـرا مسـووالن ذیربـط نـام ایـن 
بانـک را از لیسـت بانکهـای منتخـب موجود در سـامانه حذف 
نمی کننـد تـا باعـث معطلـی و سـردرگمی متقاضیان نشـود؟ 
اما در عوض هسـتند بانکهایی که حداقل در این زمینه بسـیار 
خـوب عمـل کـرده و در کوتـاه تریـن زمـان ممکـن ) 3 الی 4 
روز ( ثبتنـام کننـده را به شـعبه جهت تشـکیل پرونده معرفی 

می کننـد از جملـه بانک ملت اسـت.
فرآیند دردسرساز رسیدگی

مشـاهدات خبرنـگار »کاغـذ وطـن« حکایـت از آن دارد کـه 
بواسـطه محدودیت سـنی زیر 18سال، بانک از تشکیل پرونده 
بـرای برخی امتنـاع می کند. درحالی که در سـامانه تسـهیالت 
ازدواج بـه وضـوح مطـرح شـده برای افـراد زیر 18سـال بانک 
موظـف بـه تشـکیل پرونـده و پـس از طی مراحل، تسـهیالت 
بـه ولـی یا قیـم قانونـی وی پرداخت می شـود. یا در مـواردی 
متصدی تشـکیل پرونده با اسـتناد به این شـرط من درآوردی 
که ضامن الزاما باید در اداره ای در همین شهرسـتان مشـغول 
بـه کار باشـد، ضمانت کارمند کهنوجی را بـرای متقاضی وام در 

جیرفت نپذیرفته اسـت. 
آنچـه از رونـد تشـکیل پرونـده در ایـن مرحله بـر می آید اینکه 
متصدیـان بانکـی بسـته بـه هـر بانـک بـا روحیـه ای متفاوت 
پرونـده متقاضـی را ارزیابـی می کنند. جدا از شـرایط متفاوتی 
کـه آنرا بخشـنامه بانک خودشـان می داننـد، احـواالت کارمند 
هـم در بررسـی نقـش موثـری دارد که متقاضـی نگون بخت را 
کـه اتفاقـا تـازه بختش باز شـده و بـه خانه بخـت رفته مجبور 

بـه خوانـدن ذکـر و ادعیـه بـرای عبـور از این مرحلـه می کند.
ضامنی که بر روی زمین وجود ندارد

بنقـل از بانـک مرکـزی تسـهیالت قرضالحسـنه ازدواج بـرای 
هریک از زوجها در سـال 1398 سـیصد میلیون )300.000.000( 
ریـال بـا دوره باز پرداخت پنج سـاله با اخـذ یک ضامن معتبر 

و سـفته است.بانکها و مؤسسـات اعتباری غیربانکی میتوانند 
يارانـه پرداختي به اشـخاص را به عنوان تضميـن در اين زمينه 

بپذيرند. 
برابـر آنچه در سـامانه تسـهیالت قـرض الحسـنه ازدواج بانک 
مرکزی آمده اسـت، اعمال شـرایط ذیــل منوط به تشـخیص 
مسـئول بانک و با توجه به ســوابق بانکی و اهلیت مشـتری 

تعیین می شـود:
1- چنانچـه زوجیـن در سـامانه ازدواج هـر دو یـک بانـک را 
انتخـاب نمـوده باشـند، ارائـه یـک ضامـن معتبـر، منـوط بـه 
کفایـت میـزان حقوق دریافتـی آن ضامن برای اقسـاط هر دو 

قـرارداد زوجیـن مکفـی می باشـد.
۲- چنانچـه متقاضـی در صـف همـان بانـک دریافـت کننـده 
یارانـه خـود باشـد، مراتـب در چارچـوب مفـاد نامـه شـماره 
56۲0۲ /96 مـورخ ۲7 /۲ /1396 موضـوع اعطای تسـهیالت به 

پشـتوانه یارانـه واریـزی قابـل اجـرا می باشـد.
3- چنانچـه متقاضـی دریافـت تســهیالت ازدواج ، کارمنـد 
رسـمی یـا پیمانـی دولت، نیـروی نظامـی و انتظامـی، نهادها 
و موسسـات عــمومی )نظیر شـهرداری و بنیاد، کمیته امداد، 
هالل احمر(، بانکها و مؤسسـات مالی و اعــتباری و... باشـد، 
ارائه گــواهی تعهد کـسر اقــساط از سـازمان مربوطه به همراه 
ارائـه فـــیش حقـوق و حکـم کارگزینـی و در صورتیکـه مانده 
حقوق نامــبرده  کفایت نماید، نیازی به اخذ ضامن نمیباشـد.
4- ضمانـت یـک نفـر کارمنـد رسـمی، پیمانـی، بازنشسـته 
دولت، نـــیروی نظامی و انتظامی، نـــهــادها و مــؤسسات 
عمومـی )نظیرشـهرداری و بنیاد، کمیتـه امداد، هـالل احمر(، 
کارگـر یـا کارمند شـرکتهای تولیـدی صنعتی بـزرگ و فعال، با 
ارائــه آخرین فیش حقوقی و حکم کارگزینی و... امکان پذیر 

می باشـد.
5- ضمانـت یـک نفر کاسـب دارای پروانه کسـب کـه در زمان 

اعــطای تســهیالت دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد.
6- ضمانـت یک نفر دارنده حسـاب جاری فــعال و خــوش 
حسـاب که به تایید و تشـخیص شـعبه پرداخت کننده رسیده 

باشد.
7- در مورد متقاضیان تسـهیالت در مناطق روستایی، ضمانت 
یـک نفـر سـاکن روسـتا کـه اهلیـت و صالحیـت وی توسـط 

شـورای اسـالمی روسـتا تأیید شـود )ممهور به مهر شـورا(.
8- سـایر وثایـق قابـل قبـول بـه تشـخیص بانـک عامـل کـه 
بیشـترین میزان سـهولت و سـرعت در پرداخت تسـهیالت را 
فراهـم سـازد )از جملـه دریافت سـفته، چک معتبر و سـپرده 

هـای متقاضـی و بسـتگان آنان .
بررسـی حـدود 10 بانـک نشـان می دهد که بانک ها سـلیقه ای 
برخـی از مـوارد بـاال را پذیرفته انـد در عمـل و برخـی ترکیبی از 

مـوارد بـاال را در دسـتور کار عملی خـود دارند.
مـواردی کـه زوجیـن تسـهیالت  در  بانکهـا   ایـن  از  برخـی 
)30میلیـون زوج + 30میلیـون زوجـه( خـود را در یـک بانـک 
ثبت نـام می کننـد، ضامنیـن هرکـدام از زوجیـن را بصـورت 
جداگانـه، ضامـن هـر دو وام مینمایـد کـه این نیز متفـاوت با 

دسـتورالعمل بانـک مرکـزی اسـت.
درواقـع ضامـن ،جهت ضمانـت وام یک نفـر متقاضی ) فقط 
30میلیـون تومـان( مراجعـه می کنـد، امـا در عمـل عـالوه بـر 
30میلیـون تومـان شـخص اول، ضمانت همسـر آن شـخص 

را هـم باید تقبـل کند.
بـه عبارت دیگر 60میلیـون وام را ضمانت کـرده! درحالی که در 
دسـتورالعمل بانـک مرکزی برای  30میلیـون تومان فقط یک 
ضامـن )آن هـم نه الزاما رسـمی(نیاز هسـت، مضـاف بر این 
در صـورت مکفـی بودن فیـش حقوقی، یک ضامـن هم برای 

60میلیون تومان کافیست.
ایـن در حالی اسـت که مدیرکل اعتبارات بانـک مرکزی درباره 
اقـدام برخـی از بانـک ها بـرای دریافت گواهی اشـتغال به کار 
از زوجیـن در زمـان پرداخت وام ازدواج به تسـنیم گفته که اگر 
بانکـی گواهی اشـتغال بـه کار دریافت کند دیگر نیازی نیسـت 
که از متقاضیان بخواهد ضامن کارمند رسـمی را معرفی کنند.
سـوال اینجاسـت کـه بـا وجـود راههـای مختلفـی کـه بانـک 
مرکـزی مقابـل بانک هـا گذاشـته این سـخت گیری از سـوی 
بانک هـا بـه چـه منظـور اسـت؟ آیـا معوقـات بانک هـا عموما 
شـامل وام های ازدواج اسـت یا تسـهیالتی که دانه درشت های 
بانکـی بـا گوشـه چشـمی از بانک هـا دریافـت کرده انـد و در 
بیشـتر مـوارد نـه مرهمـی بر تولیـد بوده انـد و نـه از صدقه آنها 

اشـتغالی ایجاد شـده اسـت.
حاال پول نیست!

پـس از انجـام و اتمـام مراحل پرونده با مشـکالت فـراوان که 
در سـطور پیشـین آمـد، بانـک مـورد نظـر از پرداخـت سـر باز 
میزنـد بـا این توجیـه که بودجه از باال تمام شـده یا سـامانهی 
بانـک مـورد نظر توسـط بانک مرکزی بسـته شـده و یـا اینکه 
بخشـنامه از بانـک مرکـزی آمـده کـه پرداخـت نکنیـد جهت 

جلوگیـری از ایجـاد تورم!
اینچنیـن می شـود کـه جـوان بخت برگشـته پـس از ناامیدی 
از عبـور از خان  هـای متوالـی حـاال در تور دالالن فـروش امتیاز 
تسـهیالت گرفتار شـده و این حق خود را به ارزان ترین شـرایط 

واگـذار می کند.

حامدامیری سرمشک
خبرنگار افتخاری/کاغذ  وطن
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شرط حفاظت از گروههای تحت پوشش 

اصل اولیه نظارت بهزیستی است

جلسـه نظارتـی عملکرد کمیسـیون  عالی مـاده   ۲6 با حضور هادی بهـداد رئیس دبیرخانه 
توسـعه موسسـات و مراکـز غیـر دولتـی سـازمان بهزیسـتی کشـور و اعضـاء-  مدیـرکل 

بهزیسـتی کرمـان- معاونیـن تخصصی بهزیسـتی و کارشناسـان برگزار شـد.
بـه گزارش روابط عمومی بهزیسـتی اسـتان کرمان عبـاس صادق زاده با بیان اینکه شـرکای 
اجتماعی از مهمترین همکاران بهزیسـتی  محسـوب می شـوند ؛ اظهار داشت : تمام تالش 
در کمیسـیون اسـتانی مـاده ۲6 بـر این اصل قرار گرفته که با شـفافیت ، احتـرام و در کمال 
دوسـتی ولی مقتدر و محکم به مسـائل مراکز و موسسـات تحت نظارت ، رسـیدگی شـود .

هـادی بهـداد رئیـس دبیرخانـه توسـعه موسسـات و مراکز غیر دولتی سـازمان بهزیسـتی 
کشـور در تشـریح دالئـل برگـزاری جلسـه های نظارتـی عملکرد کمیسـیون عالی مـاده ۲6 
اظهـار داشـت : اسـتان هایـی که تعـداد پرونده هایشـان به حد نصـاب برای رسـیدگی می 
رسـد شـامل برگزاری این کمیسـیون در خود اسـتان شـده و به این وسیله هزینه های رفت 
و آمـد و اقامـت در تهـران بـه مدیـران موسسـات و مراکز تحـت نظارت تحمیل نمی شـود .

وی بررسـی همـه جانیـه پرونـده هـای مراکـز و موسسـات را بـا چنـد هـدف بسـیار مهـم 
وحسـاس توصیـف کـرد و افـزود : خدمت گیرندگان این مراکز و موسسـات کـه همه از گرو 
هـای مختلـف تحت حمایت هسـتند ، باید از منافعشـان محافظت شـود بنابراین نمیتوان 

سـهل انـگاری یـک مرکـز را نسـبت  بـه این گروه هـا نادیـده گرفت .
بهـداد بـا ضـروری دانسـتن مـدارا با شـرکا اجتماعی گفـت : مدارا بـه معنی نادیـده گرفتن 
حقوق سـازمان بهزیسـتی نیسـت چراکه سازمان بهزیسـتی همانگونه که به لحاظ قانونی و 
حقوقـی حـق ، صـدور مجوز فعالیـت دارد ، وظیفه نظارت بر عملکرد این مراکز و موسسـات 

را هـم عهده دار می باشـد . 
رئیـس دبیرخانـه توسـعه موسسـات و مراکـز غیردولتـی سـازمان بهزیسـتی کشـور با هم 
توصیف کردن رعایت حقوق سـازمان بهزیسـتی کشـور به عنوان سـازمانی که به گروه های 
مختلـف از مـردم خدمـات مـی دهـد ، یـادآور شـد : رعایـت قوانین سـازمان بهزیسـتی در 
عملکـرد سـازمان هـای و مراکـز تحـت نظـارت بـا حفـظ اعتمـاد مـردم و افزایـش اعتمـاد 

اجتماعی مسـاوی اسـت .
گفتنی اسـت در جلسـه نظارتی کمیسـیون عالی ماده ۲6 پرونده 9 مرکز شـامل یک مرکز از 
حـوزه معاونـت توانبخشـی - ۲ مرکز از حوزه معاونت اجتماعی و 6 پرونـده از حوزه معاونت 

توسـعه و امور پیشگیری بررسی شد. 
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پـس از انجـام و اتمام مراحل پرونده با مشـکالت فراوان 
که در سـطور پیشـین آمد، بانک مورد نظر از پرداخت سـر 
بـاز میزنـد با ایـن توجیه کـه بودجـه از باال تمام شـده یا 
سـامانهی بانـک مـورد نظر توسـط بانـک مرکزی بسـته 
شـده و یـا اینکـه بخشـنامه از بانـک مرکـزی آمـده کـه 

پرداخـت نکنیـد جهت جلوگیـری از ایجـاد تورم!
اینچنیـن می شـود کـه جـوان بخـت برگشـته پـس از 
ناامیـدی از عبـور از خان  هـای متوالی حاال در تـور دالالن 
فـروش امتیاز تسـهیالت گرفتار شـده و این حـق خود را 

بـه ارزان تریـن شـرایط واگـذار می کند.

تازه تریـن گـزارش مرکـز آمار ایـران از تـورم خانوارها 
سـال  یـک  طـول  در  کرمانی هـا  می دهـد  نشـان 
گذشـته بـرای خریـد کاال و یـا خدمـات 38 درصـد 
بیشـتر از مدت زمـان مشـابه در سـال قبـل هزینـه 

کردنـد.
روز گذشـته مرکـز آمـار گـزارش تـورم نقطه بـه نقطه 

و سـاالنه خانوارهـای کشـور را منتشـر کرد.
بهتـر  بیشـتر شـویم،  وارد جزییـات  اینکـه  از  قبـل 

بدانیـم. را  معیارهـا  ایـن  محاسـبه  نحـوه  اسـت 
نقطـه  بـه  نقطـه  رشـد  نقطـه  بـه  نقطـه  تـورم  در 
قیمت هـا مدنظـر اسـت. مثـال گفتـه می شـود نـرخ 
رشـد قیمـت مسـکن در آذر مـاه در مقایسـه بـا آذر 

مـاه سـال پیـش، فـالن درصـد اسـت.

امـا روش دوم متوسـط 1۲ مـاه سـال مدنظر اسـت. 
بـه ایـن صـورت که گفته شـود نرخ رشـد در 1۲ ماهه 
منتهـی بـه آذر در مقایسـه با 1۲ ماهـه منتهی به آذر 

سـال پیـش، فالن درصد اسـت.
از نظـر کارشناسـان وقتـی مـی تـوان بـه یـک رقم به 
عنوان متوسـط اسـتناد کـرد که ارقام مختلـف 1۲ ماه 

را بـا هـم جمع و سـپس بر عـدد 1۲ تقسـیم کرد.
بدیـن ترتیـب تـورم سـاالنه می توانـد معیـاری برای 

گرانـی یـا ارزانـی باشـد، نـه تـورم نقطه بـه نقطه.

گرانی 40 درصدی
تـورم  نـرخ  ایـران،  آمـار  مرکـز  گـزارش  براسـاس 
سـاالنه )1۲ مـاه منتهـی بـه آذر 98( در کل کشـور 

بـوده. درصـد   40

این نرخ در اسـتان کرمان 37.7 درصد بوده.
اگرچـه ایـن رقـم از میانگیـن کشـور پایین تـر بـوده 

امـا بـه خـودی خـود کم نیسـت.
نـرخ 37.7 درصـدی نشـان می دهـد مـردم کرمـان 
بـه آذر امسـال، تقریبـا 38  در یـک سـال منتهـی 
درصد بیشـتر از مدت زمان مشـابه در سـال گذشـته 

بـرای خریـد کاال و یـا خدمـات هزینـه کرده انـد.

لوازم خانگی در صدر
و  خانگـی  لـوازم  مبلمـان،  سـال گذشـته  یـک  در 
نگهـداری آن هـا بـا 56.4 درصـد، بیشـترین تـورم را 

داشـته اند. کرمـان  در 
پـس از آن، گـروه دخانیـات بـا 54.5 و خوراکی هـا 
و آشـامیدنی ها بـا 53.9 درصـد بیشـترین تـورم را 

داشـته اند.
 18 افزایـش  کرمـان  اسـتان  در  مسـکن  قیمـت 

اسـت. داشـته  درصـدی 

همچنیـن کرمانی هـا بـرای تفریح و فرهنـگ در یک 
قبـل  سـال  از  بیشـتر  درصـد   43.۲ سـال گذشـته 

هزینـه کرده انـد.

گرانی بیشتر برای روستایی ها
می دهـد  نشـان  همچنیـن  آمـار  مرکـز  گـزارش 
تـورم  کرمـان  اسـتان  در  روسـتایی  خانوارهـای 

کردنـد. تجربـه  بیشـتری 
و  درصـد   40 خانوارهـا  ایـن  بـرای  تـورم  نـرخ 

بـوده. درصـد   36.8 شـهری  خانوارهـای 
البتـه در سـطح کشـور هـم تـورم سـاالنه خانوارهای 
شـهری  خانوارهـای  از  بیشـتر   )43.8( روسـتایی 

بـوده.  )39.3(
 )98 آذر  تـا  )آبـان  ماهانـه  تـورم  ایـن گـزارش  در 

شـده. عنـوان  درصـد   3.9 کرمانـی  خانوارهـای 
ایـن نـرخ بـرای خانوارهـای شـهری کرمـان سـه و 

روسـتایی 6.۲ درصـد بـوده اسـت.

تورم ۳۸ درصدی در کرمان

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی فضای سبز و نگهبانی بیمارستان امام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان 

خمینی )ره(
شماره مناقصه: 72/23/10/۹8دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه  مناقصه گزار

امور خدمات عمومی فضای سبز و نگهبانی موضوع مناقصه
دریافت اسناد: بیمارستان امام خمینی )ره(

الف(سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت 

www.setadiran.ir
ب( پایگاه ملی مناقصات 
http://iets.mporg.ir
)صرفا جهت مشاهده(

۶۹۶۹۹۶3720براورد یکساله )ریال(
3484۹818۶تضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14:30 دریافت اسناد 
روز سه شنبه مورخ ۹8/10/10

آخرین مهلت برگزاری اسناد و پیشنهادها 
تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ ۹8/10/21در سامانه ستاد ایران

از ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ۹8/10/22بازگشایی پیشنهادها 
ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ ۹8/10/1۶ در محل بیمارستان امام خمینی )ره(رابر برگزار خواهد شد.

محل تسلیم فقط پاکت الف)تضمین شرکت در مناقصه(: کرمان- ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست 
) هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.(

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش اگهی 7100۹4

ت اول
نوب آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
مناقصه واگذاری امور پزشکان عمومی اورژانس و بخش سوختگی مرکز آموزش درمانی شفا درمانی کرمان 

شماره مناقصه: ۶7/2/10/۹8دانشگاه علوم پزشکی کرمان- مرکز آموزشی درمانی شفا دستگاه  مزایده گزار

واگذاری امور  پزشکان عمومی اورژانس و بخش سوختگی مرکز موضوع مزایده
دریافت اسناد: آموزش درمانی شفا

الف(سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت 

www.setadiran.ir

ب( پایگاه ملی مناقصات 
http://iets.mporg.ir
)صرفا جهت مشاهده(

12/870/000/000براورد یکساله )ریال(
۶42/500/000تضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14:30 روز شنبه مورخ دریافت اسناد 
۹8/10/14

آخرین مهلت برگزاری اسناد و پیشنهادها 
تا ساعت 14:30 روزسه شنبه مورخ ۹8/10/24در سامانه ستاد ایران

از ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ۹8/10/25بازگشایی پیشنهادها 
ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ ۹8/10/18 در محل امور اداری بیمارستان شفا برگزار خواهد شد.

محل تسلیم فقط پاکت الف)تضمین شرکت در مناقصه(: کرمان- ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست 
) هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.(

ش اگهی 7110۹3


