
میزان وصولی ۱۰ ماهه مالیات استان ۳۶۰۰ میلیارد تومان  بوده، در حالی  
که سهمیه مصوب امسال در استان، مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان است

تورهای خارجی تا اردیبهشت ماه 
کنسل شدند

درخشش دانشجویان جیرفتی

 در مسابقات دومیدانی

چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت 
در کرمان گشایش یافت

کرمانی ها ۶۰۰ میلیارد تومان 
بیشتر مالیات دادند

کام کشاورزان جنوبی تلخ تر از همیشه 
خیارکاران جنوب استان مجبورند محصول امسال را ارزان تر از سه سال پیش بفروشند این 

در حالی است که هزینه های کشت چندین برابر شده است 
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 بهمــن   15 سه شــنبه         675 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 

3 و2

ریشه های مقاومت ما 

در برابر پزشکی نوین

رسول جعفریان
یادداشت مهمان

داسـتان مقاومت ما در برابر پزشـکی جدید، داستانی 
طوالنـی و بخشـی از داسـتان مقاومـت مـا در برابـر 
تمـدن غرب اسـت کـه همچنـان بی حسـاب و کتاب 
و بدون آن که مرزهای آن درسـت تبیین شـود، تبلیغ 

می شـود.
ایـن داسـتان یـک بسـتر فکـریـ  تاریخـی طوالنـی 
دارد و البتـه در هـر ایسـتگاه آن اتفـاق تـازه ای افتاده 
اسـت. از بخش کهن این داسـتان در قرون اولیه باید 
بگذریـم، گرچـه ریشـه هـا در همانجاسـت. زمانی که 
جـدال بـر سـر اصـل طـب، و تقابـل آن با آمـوزه های 
دینـی وجود داشـت. تصـور کنیـد، روزگاری که قاضی 
عبدالجبـار، به عنوان بزرگترین دانشـمند معتزلی )در 
کتـاب تثبیـت دالئـل النبـوه( به جنـگ طب رفـت، و 
مـی گفت، این طبیبان مدعی، همگی خود در سـنین 
میـان سـالی درگذشـته اند، و معنـای آن، این اسـت 
کـه طـب آنـان بـی معناسـت. فکـر کنیـد، وقتی یک 
دانشـمند معتزلـی ایـن را بگوید، تصـور کنید جماعت 

اهـل حدیـث و اشـعری چه خواهنـد گفت.
ایـن داسـتان، حتی بعـد از هزار سـال، همچنان باقی 
اسـت، و دلیلش آن که آن که ریشـه های آن نیرومند 
اسـت. و ایـن علـی رغـم آن اسـت که همیشـه مردم 
بـه دنبـال ایـن طبیبـان بـوده اند. هـم به آنـان بد می 
گفتنـد و هـم بدون آنـان نمی توانسـتند زندگی کنند.

روزگاری دراز، شـاید هـزاران سـال، وبـا و طاعـون می 
آمـد، و یکبـاره هـزاران نفـر را بـه کام مرگ مـی برد، و 
جمعیـت شـهرها را گاه تـا نصف و یک سـوم می کرد. 
آن وقـت ها بشـر از مقابله بـا آن عاجز بود و همه چیز 

را بـا تقدیـر حل مـی کرد.
تمـدن جدیـد که آمدـ  و صـد البته میـراث اولیه آن، 
از آن کّل بشـر بـود نـه از بشـر غربـی ـ دنبـال علـم 
و کشـف علـل افتـاد و بـه تقدیـر و مفاهیـم مشـابه، 
تـن نـداد. قبـل از کشـف علـت طاعـون، قریـب صد 
سـال، بـا درسـت کـردن قرنطینـه، مسـافران را در 
مسـیرهای اصلـی چـک مـی کردنـد تـا مبـادا ناقـل 
بیمـاری بـه نقـاط دیگـر باشـند. بـه ایـن ترتیـب، تا 
حـد زیـادی، مردم را نجـات داد.پس از کشـف علت 
طاعـون هـم بـه درمـان آن پرداخـت و اکنـون بیش 
از صـد سـال اسـت کـه دیگـر از آن بیمـاری هـای 
عمومـی کـه هـزاران سـال بشـر را در معـرض خطـر 
قـرار داده بـود، خبـری نشـد، و هـر بـار هـم که شـد، 
بـا قـدرت تمام علیـه آن وارد میدان شـدند، و ریشـه 
آن را یـا کندنـد یـا بشـدت محـدودش کردنـد.و امـا، 
مـا، همـان وقـت هم کـه قرنطیـه آمد، شـاهد بودیم 
کـه بسـیاری از متدینین آن را بیهوده مـی خواندند و 
آن را تقلیـد فرنگـی می دانسـتند. یک نمونه بسـیار 
گویا از قریب دویسـت سـال قبل داریـم که خواندنی 
اسـت.کیکاوس میـرزا پسـر فتحعلی شـاه، کـه مرد 
دانشـمندی بـود و چندیـن سـال هـم حاکم قـم، در 
سـال 1۲53 ق / 1837م بـه حج مـی رفت که در راه، 

بـه قرنطینـه برخـورد کرد.
نبایـد تعجـب کنیـم کـه او هـم مثـل همیـن شـیخ 
تبریزیـان، در آن وقـت، کار قرنطینـه را کـه مصریهـا 
بـا توصیه انگلیسـی هـا متکفـل آن بودند، پیـروی از 

مذهـب کفـار دانسـت و آن را تنقیـد کـرد.
عبارت او این است:

الحـق بـر مترّددیـن و حّجـاج بیـت هللا الحـرام در 
عصـر محمـد علی پاشـا ]سـلطنت: 1805 تـا 18۴8[ 
و  آن خـوش می گـذرد،  در مملکـت  از حـّد  زیـاده 
نسـق.  و  نظـم  نهایـت  در  می کننـد،  سرپرسـتی ها 
اصـل قلعـه در تّلی واقـع اسـت....قرانطین که مذکور 
شـد بـه اصطـاح انگلیس هـا، محـّل نـگاه داشـتن 
اسـت، چـون از طاعـون و وبا بسـیار مخوفند، در سـر 
حـّد خـود قرانطیـن قـرار داده انـد کـه هـر کسـی که 
بخواهـد به مملکت آن ها رود، هفـت روز در آن مکان 
نـگاه می دارنـد، و بعضـی را بخـور می دهنـد. بعـد از 
اطمینـان مرخـص می کننـد، و مأذوننـد کـه برونـد، 
بایسـت که نوشـته  ای از بزرگ آن جا و حکیم گرفته 
شـود کـه جای دیگـر ممانعـت نکننـد، و محمد علی 
پاشـا هـم اقتبـاس از آن هـا نمـوده، همیـن قـرار را 
داده اسـت. ... حـال متـداول اسـت کـه قاعـده آبـاء 
و اجـداد را باطـل نمـوده و تـرک کـرده  انـد، و پیـرو 
خارجـی مذهـب شـده، قانون خـود را از دسـت داده، 
عـاری و بری از مطلب شـده اند، و مبتـدی در قوانین 
اعتقـاد خودشـان،  بـه  نهایـت پختگـی  در  کفرنـد. 
ولیکـن بی خبراننـد کـه در ورطـه خامـی غوطه ورنـد 
و آلـت مضحکـه خـارج و داخل گشـته  انـد. مصرع: 

»زاغنـد و زاغ را روش کبـک آرزوسـت«.
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مورد مشکوکی از ویروس کرونای جدید 
در استان کرمان مشاهده نشده است 

کرمان، فاتح مسابقات گلبال 
بانوان قهرمانی استان

بــا  مبــارزه  و  پیشــگیری  مدیــر 
علــوم  دانشــگاه  هــای  بیمــاری 
پزشــکی گفــت: خوشــبختانه هیــچ 
ــای  مــورد مشــکوکی از ویــروس کرون
جدیــد در اســتان کرمــان مشــاهده 

نشــده اســت.
دکتــر "مهــدی شــفیعی" در جمــع 
ــز  ــل مراک ــی کام ــگاران از آمادگ خبرن
درمانــی اســتان کرمــان بــرای مبــارزه 
در  جدیــد  کرونــای  ویــروس  بــا 
اســتان خبــر داد و افــزود: عائــم ایــن 
ــزا  ــا آنفلوآن ــزا ی ــبه آنفلوآن ــاری ش بیم
اســت و عمدتــا مــوارد مشــکوک هــم 
یعنــی  ویــروس،  ایــن  بــه کانــون 

ــد. ــرده ان ــفر ک ــن س ــور چی کش
مدیــر پیشــگیری و مبــارزه بــا بیماری 
هــای دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان 
ــی  ــادی هوای ــه مب ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
زمینــی و دریایــی کشــور در حــال 

کنتــرل اســت اظهــار کــرد: اســتان در 
ــزا از ســه  ــروس آنفلوآن ــا وی ــه ب مقابل
ــل را دارد  ــی کام ــته آمادگ ــاه گذش م
ــه  ــرد ک ــد ک ــد تاکی ــه بای ــن آنک ضم
ــا  ــدارد و تنه ــاری واکســن ن ــن بیم ای
ــت  ــی و مراقب ــان حمایت بصــورت درم
اقدامــات صــورت  مبتــا،  افــراد  از 

ــرد. ــی گی م
بــا  مبــارزه  و  پیشــگیری  مدیــر 
علــوم  دانشــگاه  هــای  بیمــاری 
پزشــکی کرمــان راه دقیــق شناســایی 
ــش  ــد، آزمای ــای جدی ــروس کرون وی
شستشــوی  کــرد:  تصریــح  اســت 
مــداوم دســت هــا و رعایــت آداب 
دســتمال  گرفتــن  ماننــد  تنفســی 
ــه و  ــگام عطس ــه هن ــان ب ــوی ده جل
خــودداری از دســت دادن و روبوســی 
ــاری  ــن بیم ــگیری از ای ــوارد پیش از م

ــت. اس

زاده،  پورغامرضــا  محمــد 
هــای  ورزش  هیئــت  دبیــر 
بینایــان  کــم  و  نابینایــان 
اســتان کرمــان در گفــت و گــو 
بــا خبرنــگار گــروه اســتان 
خبرنــگاران  باشــگاه  هــای 
گفــت:  کرمــان،  از  جــوان 
مســابقات  دوره  دومیــن 
قهرمانــی  بانــوان  گلبــال 
اســتان کرمــان بــا حضــور 
پنــج تیــم کرمــان، کهنــوج، 
و  رفســنجان  ســیرجان، 
بافــت بــا عنــوان جــام ســردار 
ــم  ــاج قاس ــهید ح ــا "ش دل ه
ســلیمانی" بــه میزبانــی شــهر 

کرمــان برگــزار شــد.
رقابت هــا  ایــن  افــزود:  او 
بــا برگــزاری 10 بــازی بــه 
محــل  در  دوره ای  صــورت 

ــان  ــی نابینای ــه ورزش مجموع
انجــام شــد.

تصریــح  زاده  پورغامرضــا 
ایــن  پایــان  در  کــرد: 
ــتان  ــم شهرس ــابقات، تی مس
 10 کســب  بــا  کرمــان 
ــت  ــکوی نخس ــر س ــاز ب امتی
تیــم  ایســتاد،  رقابت هــا 
 7 بــا  کهنــوج  شهرســتان 
امتیــاز بــه مقــام دوم دســت 
شهرســتان  تیــم  و  یافــت 
امتیــاز   6 بــا  رفســنجان 
را  اســتان  ســوم  مقــام 

کــرد. تصاحــب 
خانم هــا  داشــت:  بیــان  او 
محمــدی،  ســاالری، 
کار  مــکاری  و  جعفــری 
را  رقابت هــا  ایــن  قضــاوت 

بودنــد. دار  عهــده 

شرکت مدیریت برق کرمان

نوبت اولشناسایی و ارزیابی کیفی تامین کنندگان مواد شیمیایی مورد نیاز

شناسه اگهی: 759488

آگهی فراخوان عمومی

۱- مدیریت دریافت اسناد 98/۱۱/۱9 لغایت 98/۱۱/۳۰ 
2- تاریخ تکمیل و تحویل اسناد تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 98/۱2/۱۳

۳- تاریخ گشایش پاکات ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ 98/۱2/۱4
4- تاریخ اعالم نتایج ارزیابی کیفی روز سه شنبه مورخ 98/۱2/2۰ 

5- محــل دریافــت اســناد اداره تــدارکات و قراردادهــای شــرکت مدیریــت تولیــد بــرق کرمــان واقــع در کیلومتــر 2۰ اتوبــان 
کرمــان رفســنجان نیــروگاه ســیکل ترکیبــی کرمــان.

جهــت کســب اطالعــات بیشــتر می توانیــد بــه شــماره تلفــن هــای4- ۳252۱22۱ -۰۳4داخلــی 2۰78 یــا  ۰۳4-58۱2۰۳55 
تمــاس حاصــل فرمایید.

۱2 تا ۱۳2۳ تا 2۳

ــاز در  ــرق کرمــان در نظــر دارد تامیــن مــواد شــیمیایی آزمایشــگاهی مــورد نی شــرکت مدیریــت ب
نیــروگاه ســیکل ترکیبــی کرمــان را از طریــق مناقصــه محــدود بــه شــرکتهای دارای صالحیــت واگــذار 

ــذا از کلیــه شــرکتهایی کــه توانایــی تامیــن مــواد شــیمیایی را دارنــد دعــوت مــی گــردد جهــت  نمایــد. ل
ــه شــرح ذیــل اقــدام نماینــد. خریــد اســناد ارزیابــی کیفــی و تکمیــل اســناد ب

 اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای جنوب کرمان

اصالحیـه
شماره فراخوان مناقصه

شـماره فراخـوان 2۰98۰۰۰282۰۰۰۰25 مرتبـط بـا مناقصـه پروژه  احداث ۳ دسـتگاه 
پـل عابـر پیـاده در حوزه اسـتحفاظی اداره کل راهـداری و حمل ونقل جـاده ای جنوب 
کرمان)همـراه بـا ارزیابی کیفـی( مندرج در آگهـی چاپ نوبت دوم شـماره پیاپی۶7۳ 
یکشـنبه مـورخ ۱۳98/۱۱/۱۳ به شـماره فراخـوان 2۰98۰۰۰282۰۰۰۰۳۰ تغییر یافته اسـت.

ایـن آیین بـا حضور مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسـامی 
اسـتان، رییس دانشـگاه علوم اسـامی رضوی مشـهد، 
مدیـرکل کتابخانـه هـای عمومـی کرمان، رییـس مرکز 
اسـامی  تبلیغـات  رییـس شـورای  کرمـان شناسـی، 
هـم  هـای   دسـتگاه  و  نهادهـا  مسـئوالن  و  اسـتان 
خانـواده وزارت ارشـاد اسـامی ،فرهنگـی و قاریـان و 
غرفـه داران در کرمـان از روز 1۴ بهمـن ماه امسـال آغاز 

و تـا بیسـتم همیـن مـاه ادامـه دارد.
ایـن نمایشـگاه در پنـج هـزار متـر فضـای سرپوشـیده 
و 110 غرفـه فعـال محصـوالت فرهنگـی و 60 ناشـر از 
اسـتان هـای کرمـان، قـم، تهـران و اصفهان دایر شـده 

اسـت .
بخـش هـای عفـاف و حجـاب، موسسـات و نهادهای، 
کـودک و نوجـوان، حـوزه هنـری نمایشـگاه ، محافـل 
انـس بـا قـران، مسـابقات، جنـگ شـادی و تجلیـل از 
فعـاالن قرانـی، کارگاه هـای آموزشـی در قالـب برنامـه 

هـای جنبـی ایـن نمایشـگاه تعریف شـده اسـت.
مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسـامی اسـتان کرمان ضمن 
تبریـک ایـام هللا دهـه مبـارک فجـر و گرامیداشـت یاد 
شـهدای انقـاب اسـامی، دفاع مقـدس و مدافع حرم 
و سـپهبد شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی و همرزمانش 
افـزود: نمایشـگاه قـران کریـم اسـتان کرمـان پـس از 
چهـارده دوره بـه مطالبـه ای از طـرف مـردم و جامعـه 
فرهنگـی و قرانـی اسـتان کرمـان تبدیـل شـده و طـی 

هشـت سـال گذشـته در اسـتان برگزار شـده اسـت.
چهاردهمیـن  افتتـاح  آییـن  در  علیـزاده  محمدرضـا 
نمایشـگاه بـزرگ قـرآن و عترت اسـتان کرمـان افزود: 
ایـن نمایشـگاه مهمتریـن و بزرگترین رویـداد فرهنگی 
و قرانـی بـا رویکـرد تبلیغـی و ترویجی اسـت که توجه 
اقشـار مختلـف بـه خصـوص جوانـان را بـه ایـن کتاب 

انسـان سـاز معطـوف مـی کند.
وی اظهـار داشـت: هدف دیگـر نمایشـگاه فراهم کردن 
بسـتری بـرای تعامـل فعـاالن حـوزه قرآن، موسسـات 
فرهنگـی و نهادهـای قرآنی و اسـتفاده از ظرفیت های 
متقابـل ایـن دسـتگاه هـا و نهادهـا و موسسـات برای 
پیشـبرد اهـداف و فرهنگ این حوزه در اسـتان اسـت.
اسـتان کرمـان  اسـامی  ارشـاد  و  فرهنـگ  مدیـرکل 
گفت: سـومین هدف برپایی نمایشـگاه آشـنایی آحاد 
مـردم در سـنین مختلف بـا حوزه های فعـال در حوزه 
قرآنـی محسـوب می شـود و هدف دیگر ایجاد بسـتر 
مناسـب و معنـوی بـا وجـود قـرآن کریـم در ایـام هللا 
دهـه مبـارک فجـر بـرای حضور شـاداب مـردم کرمان 

است.
نظـام مقـدس  بسـیاری  اقدامـات  وی تصریـح کـرد: 
جمهـوری اسـامی در راسـتای ترویـج فرهنـگ قرانـی 
انجـام داده و نهادهـای مختلفـی در این حـوزه فعالیت 
مـی کننـد کـه از ایـن دسـت اقداماتـی ازجملـه ایجـاد 
موسسـات قرآنـی بـه عنـوان نمـاد مشـارکت و حضـور 
مـردم در فعالیـت هـای قرانـی اسـت و نمـود آن را در 
اتحادیه، تشـکل ها و موسسـات فرهنی و قرانی داریم.
علیزاده اضافه کرد: 500 نفر فعال قرآنی در شـمال اسـتان 

کرمان بیمه شـدند کـه این اقدام باید دنبال شـود.
وی افـزود: برگـزاری رویدادهای مختلف در سـال های 
گذشـته بـه برکت نظام جمهوری اسـامی بـا محوریت 
قـران داشـتیم ازجملـه جشـنواره تـاوت، برنامـه های 
حـوزه قـران و عتـرت، برگـزاری کرسـی تـاوت قـران، 
برگـزاری نمایشـگاه در مرکـز اسـتان و شهرسـتان هـا، 
عتـرت،  و  قـران  هفتـه  رمضـان،  ویـژه  هـای  جشـن 
جشـنواره عکـس، و آزمـون هـای قـران و عتـرت در 

اسـتان برگزار شـد.
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فرمانده انتظامی شهرستان "رودبار جنوب" از دستگیری 

فـردی کـه با سـاخت سـه سـایت اینترنتی تقلبـی بالغ 

بـود، خبـر داد. بـر 300 میلیـون ریـال سـرقت کـرده 

فرمانده انتظامی شهرستان "رودبار جنوب" از دستگیری 

فـردی کـه با سـاخت سـه سـایت اینترنتی تقلبـی بالغ 

بـود، خبـر داد. بـر 300 میلیـون ریـال سـرقت کـرده 

پـی  در  داشـت:  اظهـار  فیروزبخـت"  سـرهنگ"رضا 

اینكـه  بـر  مبنـی  شـهروندان  از  تعـدادی  شـكایت 

موجـودی  اینترنتـی،  سـایت  یـک  از  خریـد  از  پـس 

در  موضـوع  بـه  رسـیدگی  شـده،  تخلیـه  حسابشـان 

دسـتور كار مامـوران پلیس فتا شهرسـتان قـرار گرفت.

گرفتـه  صـورت  تحقیقـات  داشـت:در  اظهـار  وی 

مشـخص شـد فردی سـه وبـاگ اینترنتی بـه عناوین 

فروشـگاه محصـوالت كامپیوتـری، كمـك بـه خیریـه 

و چـت تصویـری سـاخته و پـس از اینكـه مشـتریان 

اطاعـات حسـاب خـود را در درگاه هـای پرداخـت این 

صفحـات مجـازی وارد مـی كردنـد، اطاعـات را ذخیره 

و موجـودی حسـاب شـان را خالـی مـی كـرده اسـت.

و  شناسـایی  بـه  اشـاره  بـا  فیروزبخـت  سـرهنگ 

فتـای  پلیـس  مامـوران  توسـط  متهـم  دسـتگیری 

شهرسـتان، گفـت: این متهم که یک پسـر جوان اسـت 

در اعترافـات اولیـه بـه 11 فقـره کاهبـرداری بـه ارزش 

300 میلیـون ریـال بـه این شـیوه اعتـراف كرده اسـت.

وی بـا اشـاره بـه شـگرد كاهبـرداران اینترنتی بـه بهانه 

كمـك به موسسـات خیریه كه عمدتا"با سـوء اسـتفاده 

از عواطـف و احساسـات مـردم صورت مـی گیرد؛ گفت: 

آسـیب  از  دلخـراش  تصاویـر  انتشـار  بـا  كاهبـرداران 

كاربـران  از  نیازمنـد،  بیمـاران  یـا  اجتماعـی  دیـدگان 

درخواسـت كمـك كـرده و یا بـا به بازی گرفتـن عواطف 

انسـانی و ارسـال پیامـك، ایمیـل و كامنـت در شـبكه 

هـای اجتماعـی و معرفـی لینـك جهـت واریـز وجـوه 

نقد به حسـاب شـخصی یـا هدایت بـه درگاه جعلی، از 

افـراد مـی خواهند بـه مردم فقیـر،  كودكان سـرطانی و 

آسـیب دیده از حـوادث طبیعی ماننـد زلزله كمك كنند.

فرمانـده انتظامـی رودبارجنـوب با تاكید بـر اینكه مردم 

كمـك هـای انسـان دوسـتانه خـود را از طریق شـركت 

هـا و موسسـات معتبـر و شـناخته شـده و بـا شـماره 

حسـاب مشـخص انجـام دهنـد؛ توصیـه کـرد: كاربران 

اینترنتـی هنـگام اسـتفاده از درگاه پرداخت الكترونیك 

كننـد. اسـتفاده  مجـازی  كلیـد  صفحـه  از  حتمـا" 

مدیـرکل میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری 

اسـتان کرمـان گفت: مدیر کسـی اسـت که بحـران را تبدیل 

بـه فرصـت کنـد و بایـد تـاش و برنامـه ریـزی کـرد و دیـد 

چگونـه می تـوان بحـران گردشـگری را تبدیل بـه فرصت و 

جـا بـرای گردشـگری داخلـی بـاز کنیم؟

"فریـدون فعالـی" ظهـر امـروز دوشـنبه 1۴ بهمـن مـاه در 

جلسـه سـتاد سـاماندهی خدمـات سـفر اسـتان کرمـان 

اظهـار کـرد: بـه دلیل اتفاقاتـی که در کشـور افتـاده، تورهای 

خارجی تا اردیبهشـت ماه همه کنسـل شـده و گردشگری با 

بحران دسـت بـه گریبان اسـت.وی با بیان اینکـه باید برای 

مدیریـت این بحـران برنامه ریزی کرد و تدبیری اندیشـیده 

شـود، افود: دفاتر خدمات مسـافرتی و هتلداران با کنسـلی 

هـا متضـرر شـده انـد. بـازار مـا چیـن بـود کـه مشـکات 

و بیمـاری دسـت بـه دسـت هـم داده تـا بـا بحـران مواجه 

شـویم.فعالی تصریـح کرد: مدیر کسـی اسـت که بحـران را 

تبدیـل بـه فرصـت کند و بایـد تـاش و برنامه ریـزی کرد و 

دیـد چگونـه می توان بحران گردشـگری را تبدیل به فرصت 

و جـا بـرای گردشـگری داخلی بـاز کنیم؟

مدیرکل میراث فرهنگی اسـتان کرمان بیان کرد: نمایشـگاه 

گردشـگری ۲3 تـا ۲6 بهمـن مـاه جـاری در تهـران برگـزار 

مـی شـود و تـاش مـی کنیـم هتـل هـا و دفاتـر خدمـات 

مسـافرتی بسـته های خود را در این نمایشـگاه ارائه و سهم 

خـود را از گردشـگری داخلـی بگیرنـد.وی افـزود: در قالـب 

سـتاد تسـهیات سـفر باید برای اسـتفاده و سـهم بـری از 

گردشـگری داخلـی برنامه ریزی کنیم. "علی قاسـمی زاده" 

مدیـرکل فـرودگاه هـای اسـتان کرمـان نیـز در این جلسـه 

گفـت: بـا توجه به کنسـلی ها، تا اردیبهشـت مـاه نمی توان 

روی گردشـگران خارجـی حسـاب باز کـرد.وی افـزود: باید 

از فضـای خالـی ایجـاد شـده در بحـث گردشـگران داخلی 

اسـتفاده و بـا تخفیـف و ایجـاد جاذبـه، گردشـگر جـذب 

کرد."محمدرضـا بهرامـی" رییـس کمیسـیون گردشـگری 

اتـاق بازرگانـی اسـتان کرمـان نیـز در ایـن نشسـت گفـت: 

در کمیسـیون گردشـگری اتـاق 10 کلیـپ کوتـاه تـا ۲0 روز 

آینـده بـا عنـوان "به کرمـان بیا" تولیـد و در فضـای مجازی 

و شـبکه هـای پربیننـده پخـش خواهیم کـرد.وی با اشـاره 

به اسـکان مسـافران نـوروزی در مدارس بیان کـرد: مدارس 

و مهمانسـراهای ادارات مسـئله ای اسـت کـه باید بـرای آن 

فکـری بشـود و در واقـع بهتـر اسـت سـرریز مسـافر بعد از 

تکمیـل ظرفیت هتـل و مهمانپذیرها به مدارس داده شـود.

کالهبردار ی که 300 
میلیون ریال سرقت 

کرده بود، دستگیر شد

تورهای خارجی 
تا اردیبهشت ماه 

کنسل شدند

خبر

9۱ درصد پرونده های قابل مصالحه 
در ریگان منجر به صلح و سازش شد

ظرفیت های گردشگری کرمان 
معرفی شوند

تشکیل کمیته نظارت بر انبار های 
نگهداری مواد اولیه خوراک دام ها

ــنبه در  ــد" روز دوش ــدهللا موح "ی
بازدیــد از شــعب دادگســتری 
شهرســتان ریــگان افــزود: تعداد 
حــوزه  مختومــه  پرونده هــای 
قضائــی ایــن شهرســتان در 10 ماهه ســال 98 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبل بیــش از 

ــه اســت. 17 درصــد افزایــش یافت
وی اظهــار داشــت: از ابتــدای امســال تاکنــون 
شــعب حــل اختــاف شــرق اســتان کرمــان 
موفــق شــده انــد بالــغ بر هفــت هــزار و 888 
فقــره پرونــده را از طریــق صلــح و ســازش به 

ــانند. پایان برس
ــا  رییــس شــورای قضایــی اســتان کرمــان ب
ــاری  ــه ســال ج ــه در 10 ماه ــه اینک اشــاره ب
پنــج هــزار و 587 پرونــده در حــوزه قضایــی 
ریــگان رســیدگی و مختومــه شــده در حالــی 

کــه ایــن میــزان در 10 ماهــه ســال قبــل چهار 
ــح  ــت تصری ــوده اس ــده ب ــزار و 760 پرون ه
از  قضایــی  حوزه هــای  از  بازدیــد  کــرد: 
رویکردهــای مهــم نظارتــی دســتگاه قضایــی 
شــهروندی  حقــوق  حفــظ  راســتای  در  و 

ــرد. ــی گی صــورت م
ــی دســتگاه قضایــی در اســتان  ــده عال نماین
کرمــان، سرکشــی از حوزه هــای قضایــی را از 
رویکردهــای مهــم نظارتــی دســتگاه قضایــی 
ــن دیدارهــا،  ــا انجــام ای ــزود: ب دانســت و اف
نوعــی نظــارت و رســیدگی بــه امــور مراجعــان 
صــورت می گیــرد و مســئوالن قضایــی از 
ــان امــور قضایــی و مســائل  نزدیــک در جری
پرونده هــا  بــه  رســیدگی کننده  قضــات 
بــه  مراجعه کننــده  مــردم  مشــکات  و 
ــت. ــد گرف ــرار خواهن ــا ق ــراها و دادگاه ه دادس

سـید مصطفی آیت اللهی موسوی 
سـتاد  نشسـت  در  دوشـنبه  روز 
سـاماندهی خدمـات سـفر کرمان  
افـزود: این اسـتان بـا وجود هفت 
اثـر ثبـت جهانـی، 700 اثر ثبت ملـی و هفت هزار 
اثـر شـناخته شـده می توانـد درآمـد زیـادی در 

حوزه گردشـگری داشـته باشـد.
وی بـا بیـان اینکه بایـد راهکارهایی بـرای جذب 
گردشـگران خارجـی و داخلـی اندیشـیده شـود 
اظهـار داشـت: در ایـن حـوزه می تـوان از تـوان از 
کرمانی هـای مقیـم در داخـل و خـارج از کشـور 
بـه عنـوان سـفیر تبلیغاتـی در حوزه گردشـگری 

اسـتفاده کرد.
معـاون هماهنگـی امـور عمرانی اسـتاندار کرمان 
تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه اتفاقـات رخ داده در 
آبـان مـاه  و همچنین بیماری کرونـا نگرانی هایی 

وجـود دارد کـه گردشـگری در ایـام نـوروز همانند 
قبـل انجام نشـود.

آیت اللهـی موسـوی بـا اشـاره بـه اینکـه بایـد 
جاذبـه ایجـاد کنیم تا گردشـگران داخی، اسـتان 
کرمان را به عنوان یکی از مقصدهای گردشـگری 
خـود انتخـاب کننـد ادامـه داد: بایـد از ظرفیـت 
گردشـگری داخلی بیش از گذشـته استفاده کرد 
و از ظرفیـت فضـای مجـازی و رسـانه  هـا بـرای 

تبلیغـات در ایـن حـوزه بهـره گرفت.
معـاون هماهنگـی امـور عمرانی اسـتاندار کرمان 
بـا تاکیـد بـر تسـریع برنامه ریـزی بـرای جذب 
گردشـگران نـوروزی بیـان داشـت: ایـن اسـتان 
نیازمنـد گردشـگر داخلی اسـت و باید تبلیغات و 
اطاع رسـانی ها بـا یـاری هتلـداران، آژانس هـای 
مسـافرتی و سـایر دسـت اندرکاران ایـن حـوزه 

انجام شـود.  

شـبکه  رئیـس  بماندشـتی  
فهـرج  شهرسـتان  دامپزشـکی 
بـر  نظـارت  منظـور  بـه  گفـت: 
اولیـه  مـواد  نگهـداری  انبار هـای 
جلسـه کمیتـه  دامـی،  نهاده هـای  و  خـوراک 
اولیـه  مـواد  نگهـداری  انبار هـای  بـر  نظـارت 
خـوراک دام و نهاده هـای دامـی در فهرج برگزار 
شهرسـتان  دامپزشـکی  شـبکه  رئیـس  شـد. 
فهـرج گفـت: ایـن نشسـت بـا حضـور اعضـاء 
جهـاد کشـاورزی،  نماینـدگان  شـامل  کمیتـه 
اداره  و  روسـتایی  تعـاون  دامپزشـکی،  شـبکه 
صنعـت و معـدن در شهرسـتان فهـرج برگـزار 
شـد؛ و در خصـوص کیفیـت نهاده هـای دامـی، 
بـه  بهداشـتی  پروانـه  دریافـت  جهـت  اخطـار 
وارد  از  جلوگیـری  پروانـه،  فاقـد  واحد هـای 
بهداشـتی  فاقـد گواهـی  دام  خـوراک  شـدن 

انبار هـای  از  بازدیـد  انجـام  و  شهرسـتان  بـه 
نگهـداری خـوراک دام تصمیمـات الزم گرفتـه 
شـد.او افـزود: خـوراک دام در کیفیت سـامت 
و بهداشـت خـوراک انسـان تاثیـر زیـادی دارد 
و بـه همیـن علـت بـرای جلوگیـری از آلودگـی 
دام  خـوراک  نگهـداری  و  نقـل  و  حمـل  بایـد 
براسـاس اسـتاندارد های سـازمان دامپزشـکی 
انجـام شود.بماندشـتی گفـت: تولیـد خـوراک 
سـالم و بهداشـتی بـرای صنعـت دام و طیـور 
کشـور از اهمیـت بـاالی اقتصـادی و بهداشـتی 
تولیـد،  در  کـه  صورتـی  در  و  بـوده  برخـوردار 
توزیـع و عرضـه خـوراک مـورد نیـاز دام و طیور 
مشـکات بهداشـتی بوجود بیاید، احتمال بروز 
بیماری هـا و همچنیـن  بهداشـتی،  مخاطـرات 
پـرورش  صنعـت  در  تولیـد  بازدهـی  کاهـش 

دارد. وجـود 

ــب  ــن مطل ــان ای ــا بی ــات ب ــر اطاع وزی
در  مــا  رزمنــدگان  تولیدکننــدگان  کــه 
ــرد:  ــوان ک ــگ اقتصــادی هســتند، عن جن
اقتصــادی،  جنــگ  در  مــا  ســردارهای 
مقــام  وقتــی  هســتند.  تولیدکننــدگان 
معظــم رهبــری آنهــا را رزمنــده دانســتند 
ــی  ــتگاه امنیت ــوان دس ــه عن ــن ب ــذا م ل
نبایــد بــه دنبــال مــچ گیــری از آنهــا 
باشــم و وظیفــه مــا ایجــاد امنیــت و 

صیانــت از فعــاالن اقتصــادی اســت.
علــوی"  "ســیدمحمود  حجت االســام 
آئیــن  در  بهمن مــاه   1۴ امــروز  عصــر 
مجتمــع  احــداث  آغــاز  و  کلنگ زنــی 
ــمش  ــد ش ــنگ روی و تولی ــرآوری س ف
گفــت:  بــم  شهرســتان  دارزیــن  روی 
آغــازی  امســال،  امیــدوارم کــه فجــر 
ــان  ــرای آزادگان جه ــت ب ــر و برک ــر خی پ

اســام باشــد.
ــا بیــان ایــن مطلــب کــه امیــدوارم  وی ب
ــد  ــنگ روی و تولی ــرآوری س ــع ف مجتم
ــم در  شــمش روی دارزیــن شهرســتان ب
بهره بــرداری  بــه  دور  نه چنــدان  آینــده 
ــد گنج هــای  برســد، تصریــح کــرد: خداون
زیــادی در زمیــن و آســمان در اختیــار مــا 
قــرار داده اســت کــه بــرای بهره منــدی از 

ــزار نیــاز داریــم. ــه اب آنهــا ب

وزیــر اطاعــات کشــور ایــران را یــک 
ــرد:  ــان ک ــت و بی ــد دانس ــور ثروتمن کش
مرکزی تریــن  از  مــا  کشــور  آســمان 
هواپیماهــا  به طوری کــه  آسمان هاســت 
ناگزیرنــد از آســمان کشــور مــا عبــور 
ــن  ــتفاده از ای ــرای اس ــن ب ــد بنابرای کنن
ــد کار جــدی انجــام دهیــم. ثروت هــا بای
بــا  امنیتــی،  و  اطاعاتــی  مقــام  ایــن 
ــت و  ــران دارای امنی ــه ای ــر اینک ــد ب تاکی
ثبــات الزم اســت، عنــوان کــرد: ایــران 
جــزء معــدود کشورهایســت کــه در نقطــه 
بــه نقطــه آن معــدن وجــود دارد و در 
ایــران، اســتان کرمــان از لحــاظ وضعیــت 
ــتراتژیک  ــاز و اس ــه ای ممت ــادن، نقط مع
اســت. زمانــی تصــور برایــن بــود کــه 
معــدن اســتان کرمــان فقــط ذغال ســنگ 
اســت و زیرســاخت های بــرای اســتخراج 
ــت  ــزی نگذش ــا چی ــد ام ــاد کردن آن ایج
کرمــان  اســتان  شــدند  متوجــه  کــه 

ــت. ــران اس ــادن ای ــت مع بهش
علــوی همــت و تعریــف پــروژه بــرای 
اســتخراج معــادن را یکــی از الزامــات 
ــان  ــا برشــمرد و بی ــردن معدن ه ــال ک فع
کــرد: بــرای اســتخراج معــدن ثــروت 
نیــاز اســت، داشــتن ثــروت نبایــد مــورد 
نفــرت باشــد و ثــروت از راه مشــروع 

ــرای  ــن ب ــت همچنی ــندیده ای اس کار پس
فعــال کــردن معــادن اســتقامت نیــاز 

ــت. اس
ــال  ــروت از راه ح ــب ث ــت، کس وی هم
موفقیــت  عوامــل  از  را  اســتقامت  و 
اظهــار  و  دانســت  ای  جامعــه  هــر 
کــرد: وظایــف حکومــت نیــز در برابــر 
امنیــت،  ایجــاد  بایــد  ســرمایه گذار 

اســت. صیانــت  و  حمایــت 
ــب  ــن مطل ــان ای ــا بی ــات ب ــر اطاع وزی
در  مــا  رزمنــدگان  تولیدکننــدگان  کــه 
ــرد:  ــوان ک ــگ اقتصــادی هســتند، عن جن
اقتصــادی،  جنــگ  در  مــا  ســردارهای 
مقــام  وقتــی  هســتند.  تولیدکننــدگان 
معظــم رهبــری آنهــا را رزمنــده دانســتند 
ــی  ــتگاه امنیت ــوان دس ــه عن ــن ب ــذا م ل
نبایــد بــه دنبــال مــچ گیــری از آنهــا 

باشــم و وظیفــه مــا ایجــاد امنیــت و 
صیانــت از فعــاالن اقتصــادی اســت.

ــکلی  ــر مش ــه اگ ــد برآنک ــا تاکی ــوی ب عل
دارد،  وجــود  اقتصــادی  فعــاالن  کار  در 
ــی  ــتگاه قضای ــه دس ــد آن را ب ــورا نبای ف
بــه  مــا  عنــوان کــرد:  دهیــم  ارجــاع 
فعــال  از  امنیتــی،  دســتگاه  عنــوان 
ــر  ــرد. اگ ــم ک ــت خواهی ــادی صیان اقتص
ــرمایه گذار  ــه س ــود ب ــاد ش ــکلی ایج مش
ــا  ــا ب ــکاران م ــم داد و هم هشــدار خواهی
ــد  ــون توانســته ان ــن نقــش خــود تاکن ای
فعــاالن  و  ســرمایه گذاران  از  بســیاری 
و  بلنــد کــرده  زمیــن  از  را  اقتصــادی 
حتــی بســیاری از ســرمایه گــذاران کــه در 
مرحلــه انحــراف بــودن نیــز بــا راهنمایــی 
ــا  ــراف آنه ــا از انح ــی م ــکاران امنیت هم

ــد. ــری ش جلوگی

ملــی  طــرح  شــده  تاییــد  متقاضیــان 
مســکن، امــروز اولیــن پیامــک را دریافــت 
ــت  ــل ثب ــی مراح ــس از ط ــد و پ می کنن
ــا۴0 میلیــون تومــان آورده  ــام بایــد 30 ت ن
ــی  ــدام مل ــرح اق ــز کنند.ط ــه را واری اولی
مســکن بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن 
بــه شــمار  پروژه هــای عمرانــی کشــور 
ــت  ــرار اس ــرح ق ــن ط ــه در ای ــی رود ک م
ــکن  ــان مس ــده ای از متقاضی ــش عم بخ
متوســط  و  ضعیــف  اقشــار  ویــژه  بــه 
ــر  ــال حاض ــوند.در ح ــه دار ش ــه خان جامع
ــردم  ــای م ــن دغدغه ه ــی از اصلی تری یک
ــه دار شــدن  طــی چنــد ســال گذشــته خان
بررســی های  طبــق  کــه  چــرا  اســت، 
ــرخ مســکن  ــه از ســال 96 ن صــورت گرفت
رشــد بــاالی صــد در صــد داشــته کــه 
ــانات  ــاد نوس ــث ایج ــوع باع ــن موض همی

بســیار زیــاد در حــوزه ســاخت و ســاز 
شــده اســت، بــه همیــن دلیــل از شــهریور 
ــه دســتور رئیــس  ســال گذشــته دولــت ب
جمهــور طــرح اقــدام ملــی مســکن را کلیــد 
زد و در ایــن طــرح ســاخت ۴00 هــزار 
واحــد مســکونی در شــهر های مختلــف 
و بافت هــای فرســوده را مطــرح کــرد.

درطــرح اقــدام ملــی مســکن ثبت نــام 
100 هــزار واحــد طــرح اقــدام ملــی در 
بافــت فرســوده و مابقــی در ســایر اراضــی 
مشــارکت  بــا  کــه  شــده  پیش بینــی 
مــردم احــداث می شــود و در ایــن زمینــه 
وزارت راه و شهرســازی تنهــا کار نظــارت 
ــده  ــر عه ــا را ب ــن واحد ه ــاخت ای ــر س ب
ــه ای  ــاس تفاهم نام ــر اس ــن ب دارد.همچنی
ــاد  ــن وزارت راه و شهرســازی و بنی ــه بی ک
ــزار  ــدود 100 ه ــرده ح ــد ک ــکن منعق مس

وزیر اطالعات:

به دنبال صیانت از سرمایه گذار 
هستیم نه مچ گیری

آغاز ارسال پیامک به 

تأییدشدگان طرح ملی مسکن

سنا
 ای

س:
عک

ایـن روز هـا کشـاورزان و بـه خصـوص خیـارکاران جنـوب اسـتان 
حـال خوبـی ندارنـد، کاهـش شـدید قیمت هـا، کام کشـاوران 
جنوبـی را تلـخ تـر از هـر زمـان دیگـری کـرده اسـت، کشـاورزانی 
کـه نگـران پرداخـت هزینـه هایی هسـتند کـه هیچ سـودی را در 
پی نداشـته اسـت. سـنجری کشـاورز خیار کاری است که امسال 
زیـان زیـادی دیـده اسـت، او به کاغذ وطن گفت: امسـال دسـت 
به دل هر کشـاورز خیار کاری بگذارید، خون اسـت، هزینه کشـت 
اولیـه بیـن 7 تـا 10برابـر بـاال رفتـه ولـی محصـول که بـه فروش 
مـی رسـد زیـر قیمـت دو سـه سـال پیـش اسـت. قیمـت بـذر، 
کـود و حتـی پاسـتیکی کـه خیار هـا را داخـل آن می گذاشـتیم 
، چنـد برابـر شـده اسـت، کـود ۲00 هـزار تومانـی کیلویـی 800  
هزارتومان شـده اسـت. سـه سـال پیش  خیـار را کیلویـی ۲ هزار 
تـا ۲ هـزار و پانصـد تومـان مـی فروختیم اما امسـال بـا بدبختی 
بایـد خیـار را کیلویـی هـزار نهایـت هـزار و ۲00 تومـان بفروشـیم 
یعنـی از سـه سـال پیـش ارزان تـر. بـا ایـن شـرایط  کشـاورزی 
اصـا بـه صرفـه نیسـت و کا ضرر اسـت، فـروش، حتـی هزینه 
هـای کارگـری را هـم جوابگـو نیسـت. قیمـت هـم که در دسـت  
تولیـد کننـده هـا نیسـت وهـر قیمتـی کـه دالل معیـن کنـد مـا 
مجبـور هسـتیم بفروشـیم. ایـن کشـاورز  ضمـن گایـه از جهـاد 
کشـاورزی گفـت: جهـاد کشـاورزی اصـا برایش مهم نیسـت که 
کشـاورز چقـدر ضـرر مـی کنـد و هیـچ کاری بـرای کشـاورزی که 
ایـن طـور ضـرر کرده اسـت، نمی کند. چنـد روز دیگر کـه هوا گرم 
تـر شـود تولیـد مـا دو برابـر ، ضررمـان هـم چنـد برابر می شـود. 

کشور عراق ورود 17 محصول کشاورزی را ممنوع کرد 
مروجی رییس سـازمان صمت جنوب در مورد مشـکل خیارکاران 

جنـوب بـه کاغـذ وطن گفت: یکـی از دالیل مشـکات خیـارکاران 
این اسـت که امسـال تولید بیشـتر از مصرف داخلی  بوده  اسـت 
و همچنیـن  در بـازار هـای خارجـی با کشـور عراق هم به مشـکل 
برخورد کردیم، کشـور عراق ورود 17 محصول کشـاورزی را ممنوع 
کـرد وخیـار هم یکـی از آنها بود کـه البته  یکی از بـازار های هدف 
اصلـی مـا هـم بـود واالن صـادرات  بـه این کشـور فقـط از طریق 

کردسـتان عراق انجام می شـود. دلیل دیگر این اتفاق این اسـت 
کـه هزینـه های تولید نسـبت به سـال گذشـته بـاال رفته اسـت.  
تولیـد مـا از مصـرف نیـاز کشـور بیشـتر اسـت  بـه همیـن دلیل 
مـا بایـد بـه دنبـال بـازار ای جدید باشـیم. مروجی  با بیـان اینکه 
صـادرات یـک سـری مولفـه هـای خـاص نیـاز دارد، گفـت: یک 

سـری رای زنـی هـا را انجام  دادیم، جلسـه ای هم با مسـوولین 
اسـتانی و اسـتاندار در ایـن باره داشـته ایم  که برای صـادرات این 
محصـول و تعیین کشـور های هدف، بهترین برنامـه ریزی انجام 
شـود. مـا باید برای فصل کشـت سـال آینـده برنامـه ریزی کنیم 
اتفاقـی که امسـال بـرای خیار افتاد سـال آینده بـرای محصوالت 
دیگری نیفتد. سـازمان جهاد باید تولید را مدیریت کند و کشـاورز 
را به سـمت کاشـت محصولـی هدایت کنند  که دیگـر ضرر ندهد.
رییـس صمـت جنـوب بیـان کـرد: برخـی از دالالن مـی گویند کا 
صـادرات خیار بسـته شـده اسـت که ایـن چنین نیسـت، خیار به 
کردسـتان عراق،عمـان و روسـیه صـادر می شـود. عما هـر صادر 
کننـده ای بخواهـد، باری را صادر کند هیچ مشـکلی نـدارد و  ما از 
هـر صـادر کننـده ای در بحث محصـوالت کشـاورزی حمایت می 
کنیـم و تسـهیل گـری مـراودات آنهـا را نیز بـه عهده مـی گیریم. 
وظیفـه صمت سیاسـت گـذاری در بازار اسـت ، بخش خصوصی 
و صـادر کننـدگان بایـد اقـدام کنند.مروجـی یـادآور شـد: دربحث 
محصـوالت کشـاورزی ما باید به سـمت بسـته بندی بهتـر و برند 
سـازی برویم، کـه بتوانیم جایـگاه های محصوالت کشـاورزیمان 
را در دنیـا حفـظ کنیـم، خیلـی از محصوالت کشـاورزی ما عارغم 
اینکـه بسـیار بـا کیفیت هسـتند ولی بـه دلیل اینکه بسـته بندی 
مناسـبی ندارنـد بازار را از دسـت مـی دهند.باید در جنوب اسـتان 
کشـت را هدفمنـد انجـام دهیـم، بایـد بـر اسـاس اینکـه چقـدر 
مصـرف داخـل کشـور اسـت و چقـدر مصـرف صـادرات اسـت 
تولیـد کنیـم و کشـاورز را بـه هـر وسـیله ای توجیه کنیـم که مثا 
محصولـی کـه تقاضای بیشـتری دارد را کشـت کنـد و این برنامه 
ریـزی را بایـد جهـاد کشـاورزی انجام دهـد. به گفتـه مروجی در 
جنوب اسـتان شـرکت صـادرات محصوالت کشـاورزی بـه زودی 
راه انـدازی مـی شـود و این شـرکت مـی تواند کمک کننده باشـد 
کـه  محصـوالت کشـاورزی بـازار هـای بهتـری در دنیا پیـدا کنند 
چـون خیلـی از متقاضیـان بـه دلیـل نگرانـی از عـدم تامیـن بـار 
سـفارش داده شـده  بـا  جنـوب  وارد  تجـارت  نمـی شـوند و 
ایـن شـرکت  کـه زیـر نظـر  بخـش خصوصـی اسـت مـی توانـد 
مشـکل را حـل کنـد. رییـس سـازمان صمت جنـوب  بیـان کرد: 
طـرح دیگـری هم که در جهت توسـعه صادرات اسـت، راه اندازی 
پایانـه صادراتـی اسـت کـه در بحـث تسـهیات بـا مشـکل روبرو 
اسـت و تـاش داریـم  کـه بتوانیـم این مشـکل را بر طـرف کنیم. 

قیمت خیار در بازار روسیه هم کاهش یافته است 
رییس سـازمان جهادکشـاورزی جنوب کرمان با اشـاره به کاهش 
شـدید قیمـت محصـول خیارسـبز  بـه  ایرنـا گفـت: تنظیم بـازار 

داخلـی  بـه وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت محـول و صـادرات 
محصوالت کشـاورزی تحت نظـارت این وزارتخانه بـوده اما وزارت 
جهـاد کشـاورزی بـه عنـوان متولـی بخـش کشـاورزی و حامـی 

کشـاورزان، در حال پیگیری و رایزنی برای رفع مشـکل خیارکاران 
اسـت. سـعید برخـوری بـه عوامـل موثر بـر کاهش قیمـت خیار 
سـبز در جنـوب کرمـان اشـاره کـرد و اظهـار داشـت: واردات خیـار 

خیارکاران جنوب استان مجبورند محصول امسال را ارزان تر از سه سال پیش بفروشند این در حالی است که هزینه های کشت 
چندین برابر شده است 

کام کشاورزان جنوبی تلخ تر از همیشه 

  ایـن روز هـا کشـاورزان و بـه خصـوص خیـارکاران جنـوب اسـتان حـال خوبـی ندارنـد، کاهش شـدید قیمت هـا، کام 
کشـاوران جنوبـی را تلـخ تر از هر زمان دیگری کرده اسـت. سـنجری کشـاورز خیار کاری اسـت که امسـال زیـان زیادی 
دیـده اسـت، او بـه کاغـذ وطن گفت: امسـال دسـت به دل هر کشـاورز خیـار کاری بگذارید، خون اسـت، هزینه کشـت 
اولیـه بیـن 7 تـا ۱۰برابـر باال رفته ولی محصول که به فروش می رسـد زیر قیمت دو سـه سـال پیش اسـت. قیمت بذر، 
کـود و حتـی پالسـتیکی که خیار ها را داخل آن می گذاشـتیم ، چند برابر شـده اسـت، کود 2۰۰ هـزار تومانی کیلویی 8۰۰  
هزارتومـان شـده اسـت. سـه سـال پیش  خیـار را کیلویی 2 هـزار تا 2 هـزار و پانصد تومـان می فروختیم اما امسـال با 
بدبختـی بایـد خیـار را کیلویـی هزار نهایت هزار و 2۰۰ تومان بفروشـیم یعنی از سـه سـال پیـش ارزان تر. با این شـرایط  

کشـاورزی اصـال بـه صرفه نیسـت و کال ضرر اسـت، فروش، حتـی هزینه هـای کارگری را هم جوابگو نیسـت.

کرمـان  جنـوب  جهادکشـاورزی  سـازمان  رییـس 
محصـول  قیمـت  شـدید  کاهـش  بـه  اشـاره  بـا 
خیارسـبز  بـه  ایرنـا گفـت: تنظیـم بـازار داخلـی  به 
وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت محـول و صادرات 
محصـوالت کشـاورزی تحت نظـارت ایـن وزارتخانه 
بـوده امـا وزارت جهاد کشـاورزی به عنـوان متولی 
حـال  در  حامـی کشـاورزان،  و  بخـش کشـاورزی 
پیگیـری و رایزنـی بـرای رفـع مشـکل خیـارکاران 
اسـت. سـعید برخوری بـه عوامـل موثر بـر کاهش 
قیمـت خیـار سـبز در جنـوب کرمـان اشـاره کـرد و 
اظهـار داشـت: واردات خیـار به کشـور عـراق ممنوع 
شـده و از طرفـی قیمـت مناسـب خیـار در سـال 
گذشـته و همچنیـن مسـاعد بـودن شـرایط جـوی 
در سـال جـاری، موجـب افزایش سـطح زیرکشـت 
گلخانه هـا شـده لذا امـروز با فراوانی تولیـد و عرضه 

محصـول بیـش از تقاضـا مواجـه هسـتیم.

نجمه سعیدی
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

هر
 م

س:
عک
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ف تشکیل کمیته نظارت بر انبار های 
نگهداری مواد اولیه خوراک دام ها

درخشش دانشجویان جیرفتی در 
مسابقات دومیدانی منطقه هشت کشور

برگزاری نهمین همایش
آیین برادری در ریگان

انبار هـای  از  بازدیـد  انجـام  و  شهرسـتان  بـه 
نگهـداری خـوراک دام تصمیمـات الزم گرفتـه 
شـد.او افـزود: خـوراک دام در کیفیت سـامت 
و بهداشـت خـوراک انسـان تاثیـر زیـادی دارد 
و بـه همیـن علـت بـرای جلوگیـری از آلودگـی 
دام  خـوراک  نگهـداری  و  نقـل  و  حمـل  بایـد 
براسـاس اسـتاندارد های سـازمان دامپزشـکی 
انجـام شود.بماندشـتی گفـت: تولیـد خـوراک 
سـالم و بهداشـتی بـرای صنعـت دام و طیـور 
کشـور از اهمیـت بـاالی اقتصـادی و بهداشـتی 
تولیـد،  در  کـه  صورتـی  در  و  بـوده  برخـوردار 
توزیـع و عرضـه خـوراک مـورد نیـاز دام و طیور 
مشـکات بهداشـتی بوجود بیاید، احتمال بروز 
بیماری هـا و همچنیـن  بهداشـتی،  مخاطـرات 
پـرورش  صنعـت  در  تولیـد  بازدهـی  کاهـش 

دارد. وجـود 

بیــان  بــا  ســاالری  محمــد   
ــه  ــابقات ب ــن مس ــه ای ــه ک اینک
ــتان و  ــگاه سیس ــی دانش میزبان
ــار  ــد اظه ــزار ش ــتان برگ بلوچس
داشــت: دانشــگاه جیرفــت در بخــش پســران 
ــب  ــه کس ــق ب ــده موف ــرکت کنن ــار ش ــا چه ب
ســه مقــام نخســت و یــک مقــام ســوم 
شــد.وی تصریــح کــرد: علــی عبدالخانــی در 
بخــش یکهــزار و 500 متــر و پنــج هــزار متــر 
مقــام اول و حســین طغرایــی در بخــش 
پرتــاب دیســک مقــام اول و در پرتــاب وزنــه 
هــم مقــام ســوم را کســب کردند.مدیــر 
تربیت بدنــی دانشــگاه جیرفــت ادامــه داد: در 
مجمــوع و در بخــش تیمی، دانشــگاه جیرفت 
بــه مقــام چهــارم رســید.وی بــه شــرکت تیــم 
دختــران دانشــگاه جیرفــت در مســابقات 

ــت  ــه هش ــگاه های منطق ــجویان دانش دانش
کشــور اشــاره کــرد و گفــت: در بخــش دختران 
ــکار  ــت ورزش ــا هف ــت ب ــگاه جیرف ــز دانش نی
در ایــن مســابقات حضــور یافــت کــه موفــق 
بــه کســب هشــت مقــام شــد. ســاالری 
ــام  ــر مق ــاده 800 مت ــک در م ــا ل ــزود: دری اف
ــان  ــب مرادی ــام دوم، زین ــر مق اول و ۴00 مت
در مــاده پنــج هــزار متــر مقــام دوم و یکهــزار 
و 500 متــر مقــام ســوم، معصومــه ســیفی و 
ــوم  ــام دوم و س ــم مق ــری ه ــه بام معصوم
پرتــاب وزنــه، فاطمــه ناصحــی مقام ســوم در 
مــاده ۲00 متــر  و همچنیــن در مــاده چهــار در 
۴00 متــر، تیــم دختــران توانســت مقــام دوم 
ــار داشــت: در بخــش  ــد.وی اظه را کســب کن
ــت در  ــت توانس ــگاه جیرف ــز دانش ــی نی تیم
ــد. ــب کن ــوم را کس ــام س ــران مق ــش دخت بخ

حجــت االســام علــی رنجبــر 
ماهانــی امــام جمعــه ریــگان 
ــه  ــرادری ک ــن ب ــش آیی در همای
صبــح امــروز در ایــن شهرســتان 
آغــاز بــه کار کــرد، گفــت: اهــل تســنن 11هــزار 
شــهید را تقدیــم نظــام مقــدس جمهــوری 
اســامی ایــران نمــوده اســت.او بیــان داشــت: 
ــد  ــت تنومن ــود درخ ــون خ ــا خ ــهدا ب ــن ش ای
ــه  ــام جمع ــد. ام ــوده ان ــاری نم ــام را آبی اس
کرمــان کرمــان حجــت االســام والمســلمین 
ــش  ــن همای ــز در ای ــلیمانی نی ــدادی س علی
گفــت: نــگاه اســام بــه همایــش آییــن 
بــرادری، اخــوت اســامی اســت .حجــت 
االســام والمســلمین علیــدادی ســلیمانی 
تصریــح کــرد: اخــوت اســامی مطالبــه قــران 
و مطالبــه پیامبــر عظیــم الشــان اســام اســت 

ــیم.او  ــد باش ــه ان پایبن ــد ب ــا بای ــه م ــه هم ک
تصریــح کــرد: آیــات زیــادی در قــرآن در بــاره 
اخــوت وبــرادری اســت کــه در تمامــی مکاتــب 
ــت. ــرح اس ــه مط ــت ک ــی اس ــن حرف باالتری

ــان  ــه کرم ــام جمع ــه وام ــی فقی ــده ول نماین
بیــان داشــت: در جامعــه اســامی بحــث 
ــوان  ــرادری مطــرح اســت کــه می ت اخــوت وب
ــود . ــاره نم ــا اش ــه آن ه ــات ب ــاس روای براس

علیــدادی ســلیمانی بــا اشــاره بــه اینکــه 
هرمســلمانی در پیونــد اخوت و برادری نســبت 
ــت  ــن اس ــد ای ــت کنن ــد رعای ــر بای ــه یکدیگ ب
ــان  ــیم بی ــر را ببخش ــای همدیگ ــه لغزش ه ک
ــان،  ــر مهرب ــا یکدیگ ــا ب ــت: در ناراحتی ه داش
اســرار یکدیگــر را حفــظ، عذرخواهــی یکدیگــر را 
بپذیریــم، در برابــر بدگوئی هــا از یکدیگــر دفــاع 

کنیــم وهمــواره خیرخــواه یکدیگــر باشــیم.

بســیار زیــاد در حــوزه ســاخت و ســاز 
شــده اســت، بــه همیــن دلیــل از شــهریور 
ــه دســتور رئیــس  ســال گذشــته دولــت ب
جمهــور طــرح اقــدام ملــی مســکن را کلیــد 
زد و در ایــن طــرح ســاخت ۴00 هــزار 
واحــد مســکونی در شــهر های مختلــف 
و بافت هــای فرســوده را مطــرح کــرد.

درطــرح اقــدام ملــی مســکن ثبت نــام 
100 هــزار واحــد طــرح اقــدام ملــی در 
بافــت فرســوده و مابقــی در ســایر اراضــی 
مشــارکت  بــا  کــه  شــده  پیش بینــی 
مــردم احــداث می شــود و در ایــن زمینــه 
وزارت راه و شهرســازی تنهــا کار نظــارت 
ــده  ــر عه ــا را ب ــن واحد ه ــاخت ای ــر س ب
ــه ای  ــاس تفاهم نام ــر اس ــن ب دارد.همچنی
ــاد  ــن وزارت راه و شهرســازی و بنی ــه بی ک
ــزار  ــدود 100 ه ــرده ح ــد ک ــکن منعق مس

ــی در  ــدام مل ــرح اق ــکونی ط ــد مس واح
شــهر های زیــر 100 هــزار نفــر اجرایــی 
می شــود.یکی از تفاوت هایــی کــه بیــن 
طــرح اقــدام ملــی مســکن و مســکن 
ــن  ــه در ای ــت ک ــود دارد، آن اس ــر وج مه
طــرح مــردم ســازنده اصلــی مســکن 
تنهــا کار هــای  هســتند و دولــت در آن 
ــد،  ــام می ده ــتیبانی را انج ــی و پش نظارت
ــوان  ــه عن ــت ب ــر دول ــکن مه ــا در مس ام
ســازنده حضــور داشــته و همیــن موضــوع 
و  تحویــل  مشــکات  ایجــاد  باعــث 
ســاخت آن شــده اســت.ثبت نام طــرح 
ــاه در  ــان م ــی مســکن از 18 آب ــدام مل اق
ــن  ــه آخری ــد ک ــاز ش ــور آغ ــتان کش 10 اس
ــد  ــهر های جدی ــران و ش ــتان ته ــهر اس ش
ــای  ــق برآورد ه ــه طب ــود ک ــتان ب ــن اس ای
دقیقــه   15 همــان  در  گرفتــه  صــورت 
ابتدایــی تمامــی 70 هــزار ســهمیه اســتان 
شــد.طبق  تکمیــل  بافاصلــه  تهــران 
اعــام وزیــر محمــد اســامی وزیــر راه 
ثبت نــام  از  درصــد   ۴۲ شهرســازی  و 
ــکن  ــی مس ــدام مل ــرح اق ــدگان در ط کنن
ــل نداشــتن شــرایط حــذف و 58  ــه دلی ب
پذیرفتــه  کننــدگان  ثبت نــام  از  درصــد 
ثبت نــام  تأییــد  پیامــک  شــده اند کــه 
ــه آن هــا ارســال می شــود. آن هــا امــروز ب

ــر راه و شهرســازی در طــی  ــه وزی ــه گفت ب

یکــی دو مــاه گذشــته تمامــی کارشناســان 
ــه صــورت کامــل  وزارت راه و شهرســازی ب
اطاعــات متقاضیــان را پاالیــش و کنتــرل 
ــد از  ــه 58 درص ــن زمین ــد و در ای کرده ان
ثبت نــام کننــدگان کــه معــادل 1۴0 خانــوار 
از  بعــد  و  شــده اند  پذیرفتــه  می شــود 
مــدارک  می تواننــد  پیامــک  دریافــت 
خــود را بــه ادارات کل راه و شهرســازی 

اســتان ها ارائــه کننــد.
گفتنــی اســت اقســاط ایــن تســهیات 
ماهانــه حــدود یــک ونیــم میلیــون تومــان 
ســاله   ۲ تنفــس  از  پــس  اســت کــه 
ــه  ــه ب ــود ک ــاز می ش ــا آغ ــت آن ه پرداخ
ــن طــرح  ــان ای ــه بســیاری از متقاضی گفت
ــاط  ــزان اقس ــن می ــت ای ــی پرداخ توانای

ــدارد. ــود ن ــا وج ــرای آن ه ب
ندارنــد  زمیــن  افــرادی کــه  همچنیــن 
اســتفاده  دولتــی  اراضــی  از  می تواننــد 
ــن اراضــی  ــه ای ــل آنک ــه دلی ــا ب ــد، ام کنن
بــا  اولویــت  بنابرایــن  اســت  محــدود 
زمیــن داران اســت و می تواننــد قیمــت 
ــد  ــام شــده واحــد مســکونی را بپردازن تم
کــه بــرای هــر متــر ۲ تــا ۲ ونیــم میلیــون 
ــه  ــد. در نتیج ــت کنن ــد پرداخ ــان بای توم
ــدام  ــرح اق ــری در ط ــد ۲00 مت ــک واح ی
ملــی مســکن حــدود ۲00 میلیــون تومــان 

می شــود. تمــام 

آغاز ارسال پیامک به 

تأییدشدگان طرح ملی مسکن

کشـاورزان، در حال پیگیری و رایزنی برای رفع مشـکل خیارکاران 
اسـت. سـعید برخـوری بـه عوامـل موثر بـر کاهش قیمـت خیار 
سـبز در جنـوب کرمـان اشـاره کـرد و اظهـار داشـت: واردات خیـار 

بـه کشـور عـراق ممنوع شـده و از طرفـی قیمت مناسـب خیار در 
سـال گذشـته و همچنیـن مسـاعد بـودن شـرایط جوی در سـال 
جـاری، موجـب افزایـش سـطح زیرکشـت گلخانه هـا شـده لـذا 

امـروز بـا فراوانـی تولیـد و عرضه محصـول بیـش از تقاضا مواجه 
هسـتیم.وی تصریـح کـرد: افزایـش هزینه های کشـت محصول 
خیـار باعـث شـده تـا بـا وجـود فراهـم بـودن شـرایط، صـادرات 

محصـوالت کشـاورزی توجیـه اقتصـادی نداشـته باشـد.رییس 
سـازمان جهادکشـاورزی جنـوب کرمـان از رایزنی هـای متعـدد 
پیرامـون پیگیـری موضـوع صـادرات خیار به کشـور قزاقسـتان و 
کشـورهای اروپایـی و همچنیـن کاهش هزینه هـای حمل و نقل 
خبـر داد و گفـت: ایـن موضـوع در حـال پیگیـری بـوده ولـی بـه 
شـکل آنـی حـل نمی شـود.برخوری با بیـان اینکـه تنظیم بـازار و 
قیمـت محصـوالت و صـادرات و واردات محصـوالت کشـاورزی  
بـه وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت محـول شـده اسـت، اظهـار 
داشـت: تنظیـم بـازار و صادرات محصـوالت کشـاورزی  در حیطه 
اختیـارات قانونـی وزارت جهادکشـاورزی نیسـت ولـی پیگیر رفع 
ایـن مسـاله هسـتیم.وی با بیـان اینکـه تنها مصرف کننـده خیار 
خـاردار کشـور روسـیه اسـت، بیـان کـرد: با توجـه به عرضـه زیاد 
ایـن محصـول، قیمت آن در بازار روسـیه هم کاهش یافته اسـت.

 بی برنامگی مشکل اصلی خیارکاران 
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شـورای اسـامی نیز 
گفـت: بـا توجـه به شـرایط فعلـی قیمـت خیار سـبز بایـد زمینه 
خریـد تضمینـی و رایزنـی بـرای ایجـاد بازارهـای جدیـد توسـط 
وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشـاورزی و سازمان 
تعاون روسـتایی ایجاد شـود.یحیی کمالی پور اظهار داشـت: تمام 
تـوان خـود را بـرای رفع مشـکل کشـاورزان منطقه جنـوب کرمان 
بـه کار می گیـرم و  دولـت هـم از طریـق دیپلماسـی اقتصـادی 
می توانـد بازارهـای جدیـدی را بـرای محصـوالت تولیـدی داخـل 
کشـور ایجـاد کند تا کشـاورزان با مشـکل ُافـت قیمت محصوالت 
مواجـه نشـوند.وی بـا بیـان اینکـه کاهـش قیمـت محصـوالت 
کشـاورزی باعـث نارضایتـی کشـاورزان هفت شهرسـتان جنوبی 
اسـتان کرمـان شـده، اظهـار داشـت: از تمامـی اهرم هـای قانونی 
بـرای رفع این مشـکل اسـتفاده می کنیم.کمالی پور بـا بیان اینکه 
چنـد مـاه پیـش در مجلس شـورای اسـامی بـرای برنامه ریزی 
بـازار فـروش محصـوالت کشـاورزی منطقـه جنـوب کرمـان بـه  
وزارت جهـاد کشـاورزی و سـازمان صنعت، معـدن و تجارت تذکر 
دادم، گفـت: متاسـفانه امـروز شـاهد کاهش قیمـت و نارضایتی 
کشـاورزان هسـتیم کـه ایـن مسـاله نتیجـه توجه نکـردن برخی 
مدیران به این بخش اسـت.وی گفت: امروز محصول خیار سـبز 
کشـاورزان هفت شهرسـتان جنوبـی با بی برنامگی دچار مشـکل 
شـده و روزهـای آینـده هـم نوبـت محصـول پیاز و سـیب زمینی 
اسـت از این رو مدیران، تدابیر الزم را برای فروش این محصوالت 
اتخـاذ کننـد تـا کشـاورزان دچـار ضـرر مالـی بیشـتری نشـوند.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای 
اسالمی نیز گفت: با توجه به شرایط فعلی قیمت 
خیار سبز باید زمینه خرید تضمینی و رایزنی برای 

ایجاد بازارهای جدید توسط وزارتخانه های صنعت، 
معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان تعاون 

روستایی ایجاد شود.یحیی کمالی پور اظهار داشت: 
تمام توان خود را برای رفع مشکل کشاورزان منطقه 
جنوب کرمان به کار می گیرم و  دولت هم از طریق 
دیپلماسی اقتصادی می تواند بازارهای جدیدی را 
برای محصوالت تولیدی داخل کشور ایجاد کند تا 

کشاورزان با مشکل ُافت قیمت محصوالت مواجه 
نشوند.وی با بیان اینکه کاهش قیمت محصوالت 

کشاورزی باعث نارضایتی کشاورزان هفت شهرستان 
جنوبی استان کرمان شده، اظهار داشت: از تمامی 

اهرم های قانونی برای رفع این مشکل استفاده 
می کنیم.کمالی پور با بیان اینکه چند ماه پیش در 

مجلس شورای اسالمی برای برنامه ریزی بازار فروش 
محصوالت کشاورزی منطقه جنوب کرمان به  وزارت 

جهاد کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت 
تذکر دادم، گفت: متاسفانه امروز شاهد کاهش قیمت 

و نارضایتی کشاورزان هستیم که این مساله نتیجه 
توجه نکردن برخی مدیران به این بخش است.

خیارکاران جنوب استان مجبورند محصول امسال را ارزان تر از سه سال پیش بفروشند این در حالی است که هزینه های کشت 
چندین برابر شده است 

کام کشاورزان جنوبی تلخ تر از همیشه 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی- اگهی موضـوع مـاده 3 قانـون و ماده 
13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 13986031901۲00۲711 هیـات 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک سـیرجان 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی آقای سـعید ایران نـژاد پاریزی فرزند 
حسـین بشـماره شناسـنامه 1۴3۴صـادره از سـیرجان در یک واحـد دامدای 
بـه مسـاحت 5۲07 متـر مربـع پـاک 76 اصلـی واقـع در قاسـم آبـاد بلـورد 
بخـش 39کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی خانـم شـمع جهـان بلـوردی  
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه 
فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور 
سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر 

خواهـد شـد. م/ الـف 593
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/10/30

تاریخ انتشار نوبت دوم: 11/15/ 1398
محمدآرمان پور- رئیس ثبت اسناد و امالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهداد

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

اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
139860319005000۴56 مـورخ 1398/11/07 هیـات اول موضـوع قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک شـهداد  تصرفات مالکانـه بامعـارض متقاضی 
آقای عبدالرضا علینقی پورلنگری فرزند حمید بشـماره شناسـنامه 3۴0 صادره 
از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه و بـاغ بـه مسـاحت ۲160 مترمربع پاک 
1587 فرعـی مفـروز و مجـزی از 65۴ فرعـی از ۴7- اصلـی واقـع در بخـش 
۲6کرمـان بـه ادرس سـیرچ- روبـروی پاسـگاه انتظامـی خریـداری از مالـک 
رسـمی اقـای ابوتـراب مظفری  محرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطاع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر 

خواهد شـد. م/ الـف 158۲
تاریخ انتشار نوبت اول98/11/15- تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/۲9

ابراهیم سیدی- رییس ثبت اسناد و امالک 

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده اجرایی کالسه 98۰۱۶5۳
بدینوسـیله بـه آقـای محمـد پـور هاشـمی فرزنـد اکبـر بشـماره 
ملـی 319987۲۲55 ابـاغ مـی شـود کـه بانـک کارافریـن بـه 
اسـتناد قـرارداد بانکـی شـماره 53898 مـورخ 1398/0۲/09  جهـت وصول 
مبلـغ ۲۲8/900/383 ریـال تا تاریخ 1398/9/11 به انضمام خسـارت تاخیر 
متعلقـه طبـق مقـررات علیه شـما اجرائیه صادر نمـوده و پرونـده اجرائی به 
کاسـه 9801653 در ایـن اداره تشـکیل شـده و طبـق گـزارش مامـور اباغ، 

محـل اقامت شـما به شـرح متن سـند شـناخته نشـده، لذا بنا بـه تقاضای 
بسـتانکار طبـق مـاده 18 آئیـن نامـه اجـرا مفاد اجرائیـه فقط یـک مرتبه در 
یکـی از روزنامـه های کثیر االنتشـار محلـی آگهی می شـود و چنانچه ظرف 
مـدت ده روز از تاریـخ ایـن آگهـی کـه روز اباغ محسـوب می گردد، نسـبت 
بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام ننماییـد، عملیـات اجرائـی جریـان خواهد 

یافـت.م الف1580
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان- علیرضا محمدی کیا

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای 
قانـون  نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی  رسـمی-  سـند  فاقـد 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن 
-13986031909100۲09۴ اصاحـی  رای  شـماره139760319091000583-97/11/0۴و 

98/10/۲۲هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملک شـهرعنبر آبـاد تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی خانـم شـهین برومنـد فرزنـد احمـد بشـماره شناسـنامه 560صـادره 
ازجیرفـت درششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعی بـه مسـاحت 73979متـر مربع پاک 
- فرعـی از۲8- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک –فرعـی از ۲8- اصلـی قطعـه یک 
واقـع در عنبرآبـاد اراضـی یـزدان ابـاد بخـش ۴5کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی خانم 
شـهین برومنـد محرزگردیـده اسـت.لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتب دردو نوبـت به فاصله 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی بـه مدت دومـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 
./م الـف:۲۴0۲- تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/11/15 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/11/۲9
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

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

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی 
-139860319091001650 شـماره  برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی 

1398/7/10هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملک شـهرعنبر آبـاد تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی اقـای مرتضـی بدوئـی  فرزنـد ابراهیم  بشـماره شناسـنامه 66صادره 
ازعنبـر ابـاد درششـدانگ یـک بـاب خانـه مسـکونی بـه مسـاحت ۲۴5/36متـر مربـع 
پـاک - فرعـی از۴9- اصلـی بخـش ۴5کرمـان  قطعـه دوواقـع در اراضـی محمـد ابـاد  
بـی بـی شـهری عنبرابـاد واقـع در شهرسـتان عنبـر ابـاد خریـداری از مالـک رسـمی اقـای 
محمـود کنـت محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـاع عموم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی بـه مدت دومـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 
./م الـف:۲38۴- تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/11/15 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/11/۲9
  مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی-آگهی موضـوع ماده3 قانـون و ماده 13آئین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره1397603190910006۴5-

97/11/07و رای اصاحـی 139866031909100۲095-98/10/۲۲هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک شـهرعنبر آبـاد تصرفات مالکانـه بامعـارض متقاضی خانـم مهین برومنـد فرزند 
احمد بشـماره شناسـنامه ۲1با کد ملی شـماره 3031۲67۴۲7صادره ازجیرفت درسـه دانگ از 
ششـدانگ زمیـن مزروعی به مسـاحت ششـدانگ  7۴8۲7متـر مربع پاک - فرعـی از۲8- 
اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پاک –فرعی از ۲8- اصلی قطعه یـک واقع در عنبرآباد اراضی 
یـزدان ابـاد بخـش ۴5کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی خانم مهیـن برومنـد محرزگردیده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتب دردو نوبت بـه فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق مقررا 
ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:۲۴0۴-   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/11/15 – 

تاریخ انتشـارنوبت دوم :98/11/۲9
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسمی

آگهـی اصاحـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
اصاحـی شـماره  برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  و سـاختمانهای  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
13986031909100۲079-1398/10/18هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
شـهرعنبر آبـاد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم مهدیـه کنـاری پورفرزند علی  
بـه مسـاحت  بـاب خانـه  یـک  ازمردهـک درششـدانگ  بشـماره شناسـنامه 1۴0صـادره 
188/۴5متـر مربـع پـاک - فرعـی از۴5-اصلی مفروز ومجزی شـده از پـاک –فرعی از 
۴5- اصلـی  قطعـه یـک واقع درعنبر ابـاد اراضی خدا افرین بخـش ۴5کرمان خریداری از 
مالک رسـمی سـید محمـد موسـوی  محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطـاع عموم مراتب 
دریـک نوبـت آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـارآگهی به مـدت یکماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 

./م الـف:۲۴10-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/11/15 
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

آگهی فقدان سند مالکیت:
مهـــدی/  98/11/5-۲8950 شـــماره  درخواســـت  طبـــق  احترامـــا 

نخعـــی فرزنـــد محمـــد علـــی شـــماره شناســـنامه ۲58 تاریـــخ تولـــد 
۲991۲31971 مالـــک  از کرمـــان دارای شـــماره ملـــی  13۲6/05/۲۲ صـــادره 
ــوع  ــان موضـ ــش 3 کرمـ ــی بخـ ــی از 1783 اصلـ ــاک 3039 فرعـ ــدانگ پـ ششـ
ـــه  ـــه در صفح ـــال ک ـــری س ـــی 7087۲۲/3 س ـــماره چاپ ـــی ش ـــت اصل ـــند مالکی س
۴85 دفتـــر امـــاک جلـــد 109 و رهنـــی شـــماره ۲7701 مـــورخ 1369/09/۲1 بـــه 
مبلـــغ 9۲55388 بـــه مـــدت ۲0 صـــادر و تســـلیم گردیـــده ضمـــن تســـلیم دو 
بـــرگ استشـــهاد محلـــی تصدیـــق امضـــا شـــده مدعـــی اســـت ســـند مالکیـــت 
پـــاک مزبـــور بعلـــت جابجایـــی مفقـــود و درخواســـت ســـند مالکیـــت المثنـــی 
نمـــوده لـــذا باســـتناد اصـــاح تبصـــره یـــک اصاحـــی مـــاده 1۲0 آئیـــن نامـــه 

قانـــون ثبـــت مراتـــب در یـــک نوبـــت در تاریـــخ منـــدرج در ذیـــل آگهـــی مـــی 
ـــر  ـــوق الذک ـــک ف ـــه مل ـــبت ب ـــه نس ـــام معامل ـــی انج ـــی مدع ـــه کس ـــا چنانچ ـــود ت ش
ـــس از  ـــدت ده روز پ ـــرف م ـــد ظ ـــی باش ـــود م ـــزد خ ـــت ن ـــند مالکی ـــود س ـــا وج ب
انتشـــار آگهـــی بـــه اداره ثبـــت شهرســـتان کرمـــان مراجعـــه و اعتـــراض خـــود را 
ضمـــن ارائـــه اصـــل ســـند مالکیـــت یـــا ســـند معاملـــه تســـلیم نماینـــد در غیـــر 
اینصـــورت پـــس از مـــدت مذکـــور نســـبت بـــه صـــدور ســـند مالکیـــت المثنـــی 

اقـــدام خواهـــد شـــد.م الـــف:157۴
98/11/15 انتشار:  تاریخ 

رونوشت: ســـتاد اجرایی فرمان امام
محمود مهدی زاده -رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2کرمان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی-اگهی موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 
آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان های 
فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 139860319008001793 هیات دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه بامعارض 
متقاضـی خانـم گوهـر مهـدوی حتکنـی فرزنـد عبـاس بشـماره شناسـنامه 3 
صـادره از زرنـد در ششـدانگ اعیانـی خانـه بـه مسـاحت ۲9۲/85 مترمربع که 
عرصـه آن بـه موجـب سـند اجـاره شـماره 399- 98/8/۲1 متعلـق بـه موقوفه 
حـاج محمدحسـین اصفهانی می باشـد پـاک ۲535 فرعی مفـروز و مجزی 
شـده از پـاک ۲30 فرعـی از ۲368 اصلـی واقـع در زرنـد اکبرآبـاد خیابـان 
حکمـت- عطـاهللا اسـامی 18 کـه تصرفـات متقاضـی نسـبت بـه اعیـان مورد 
تقاضـا محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
اگهـی بـه مـدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکـور و عدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/ الـف ۲08

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/11/1-تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/15
حسین توحیدی نیا-رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

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

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئین نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
139860319008001988 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم زهرا 
مهـدوی خانوکـی فرزند مهدی بشـماره شناسـنامه 5۲ صـادره از زرند در یک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت365/73مترمربع پـاک 1۲6 فرعـی از ۴3۲ اصلی 
واقـع در خانـوک بلـوار وحیـد خریـداری از مالـک رسـمی آقـای اکبـر عـرب 
نـژاد محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر 

خواهـد شـد. م/ الـف ۲1۴
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/11/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/۲9

حسین توحیدی نیا- رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

رِد پای خرس سیاه بلوچی
 در مناطق جنوبی کرمان

بـــه گفتـــه رییـــس اداره نظـــارت بـــر 
ــت  ــات وحـــش اداره کل حفاظـ ــور حیـ امـ
ــود رِد  ــا وجـ ــان، بـ ــت کرمـ ــط زیسـ محیـ
از  مانـــده  بـــه جـــا  نمایه هـــای  و  پـــا 
یـــک قـــاده خـــرس ســـیاه آســـیایی 
ــرس  ــور خـ ــان حضـ ــتان منوجـ در شهرسـ
ســـیاه یقه هفـــت )بلوچـــی( در مناطـــق 
ـــرد. ـــدا ک ـــت پی ـــتان قطعی ـــن اس ـــی ای جنوب

ــینا  ــور پورسـ ــزارش منصـ ــاس گـ ــر اسـ بـ
ــات  ــور حیـ ــر امـ ــارت بـ رییـــس اداره نظـ
ـــط زیســـت  وحـــش اداره کل حفاظـــت محی
نمایه هـــای  و  آثـــار  کرمـــان،  اســـتان 
ـــوِدژ  ـــه ن ـــیایی در منطق ـــیاه آس ـــرس س خ

شهرســـتان منوجـــان مشـــاهده شـــد.
ــت  ــر کل حفاظـ ــاکری مدیـ ــان شـ  مرجـ
محیـــط زیســـت اســـتان کرمـــان در ایـــن 
خصـــوص بیـــان داشـــت: گونـــه خـــرس 
ســـیاه آســـیایی، یـــک زیرگونـــه دارد کـــه 
ـــروف  ـــیاه مع ـــرس س ـــی خ ـــه بلوچ ـــه گون ب
ـــا  ـــت و ت ـــراض اس ـــرض انق ـــوده و در مع ب
ــیاه  ــه بلوچـــی خـــرس سـ کنـــون زیرگونـ
نواحـــی  از  بخشـــی  در  تنهـــا  آســـیایی 

پاکســـتان و ایـــران دیـــده شـــده بـــود.
ـــی  ـــیاه بلوچ ـــرس س ـــرد: خ ـــح ک وی تصری
و  سیســـتان  کرمـــان،  اســـتان های  در 
بلوچســـتان و هرمـــزگان مشـــاهده شـــده 
ــاره  ــا دربـ ــات مـ ــت اطاعـ ــا در حقیقـ امـ
ـــوان  ـــن حی ـــت ای ـــار و جمعی ـــادات و رفت ع
و زیســـتگاه های آن بـــه همـــراه نقشـــه 

پراکنـــش آن زیـــاد نیســـت.
ــی  ــبختانه طـ ــه داد: خوشـ ــاکری ادامـ شـ
ـــی در مـــورد  ـــر تحقیقـــات خوب ســـالهای اخی
ـــاس  ـــر اس ـــده و ب ـــام ش ـــوان انج ـــن حی ای
گزارشـــات واصلـــه از زیســـتگاه های ایـــن 
ــه  ــت کـ ــوان گفـ ــتان می تـ ــه در اسـ گونـ
جمعیـــت ایـــن گونـــه در حـــال افزایـــش 
اســـت و آمـــوزش و فرهنـــگ ســـازی 
جوامـــع محلـــی و همـــکاری آنهـــا بـــا 

زیســـت  محیـــط  حفاظـــت  کل  اداره 
برخـــی  تعریـــف  همچنیـــن  و  اســـتان 
حیـــوان  ایـــن  اصلـــی  زیســـتگاه های 
بـــه عنـــوان مناطـــق تحـــت مدیریـــت در 
حـــوزه جنـــوب اســـتان، نقـــش بســـزایی 
در افزایـــش جمعیـــت خـــرس ســـیاه 
بلوچـــی یـــا خـــرس ســـیاه یقـــه هفـــت 

ــت.  ــته اسـ داشـ
نـــودژ  منطقـــه  در  افـــزود:  وی 
ــود  ــرس وجـ ــور خـ ــی از حضـ گزارش هایـ
داشـــته امـــا در هفتـــه گذشـــته ایـــن 
موضـــوع بـــا مشـــاهده آثـــار و نمایه هـــای 
منطقـــه،  محیط بانـــان  توســـط  آن 

قطعیـــت پیـــدا کـــرد.
 مدیـــر کل حفاظـــت محیـــط زیســـت 
اســـتان کرمـــان اظهـــار داشـــت: آمـــوزش 
محلـــی  جوامـــع  فرهنگ ســـازی  و 
اصلی تریـــن عامـــل حفاظـــت و حراســـت 
ــن  ــه ایـ ــرا کـ ــت چـ ــی اسـ ــال الهـ از انفـ
ـــات  ـــا حیوان ـــتقیم ب ـــل مس ـــع در تقاب جوام
قـــرار دارنـــد و آمـــوزش مســـائل مربـــوط 
و  تعارضـــات  کاهـــش  چگونگـــی  بـــه 
داشـــتن زندگـــی امـــن در کنـــار ایـــن 
ـــر  ـــث کمت ـــد باع ـــوران می توان ـــه از جان گون

ــود. ــا شـ ــان و آنهـ ــل انسـ ــدن تقابـ شـ
حیـــات  از  تـــر  موثـــر  حفاظـــت  وی 
از  حفاظـــت  خصـــوص  بـــه  وحـــش 
را  خطـــر  معـــرض  در  گونه هـــای 
ــتای  ــار در راسـ ــص اعتبـ ــتلزم تخصیـ مسـ
جوامـــع  فرهنگ ســـازی  و  آمـــوزش 
محلـــی، افزایـــش حفاظـــت فیزیکـــی 
در  و  وحـــش  حیـــات  زیســـتگاه های 
ــه  ــارت بـ ــت خسـ ــوارد پرداخـ ــی مـ برخـ

زیـــان دیـــدگان عنـــوان کـــرد.
جنـــوب کرمـــان بـــا هفـــت شهرســـتان و 
ـــوم  ـــک س ـــت، ی ـــر جمعی ـــون نف ـــک میلی ی
ـــاص  ـــود اختص ـــه خ ـــتان را ب ـــاحت اس مس

ـــت. داده اس

رنا
 ای

س:
عک
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675 پیاپــی  شــماره  ســوم     ســال       1398 بهمــن   15 سه شــنبه   
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سامانه ی پیامکی: 10003432117834  نمابر: 021-89776547

مدیـرکل محیط زیسـت اسـتان کرمـان از زنده گیری یک قـاده گربه پاالس در 
رابـر کرمـان خبـر داد و گفت: این گربه ها در زیسـتگاه خود رها سـازی شـدند.

kermane_no  از صفحه

آتش سـوزی  در  تنـد  صورتـی  رنـگ  بـه  غول آسـا  بی صـدف  حلزون هـای  از  گونه هایـی 
بوته زارهـای اسـترالیا جان سـالم بـه در برده اند. به گـزارش دیلی میـل، حلزون های بی صدف 
کاپوتـار کـه انـدازه کف دسـت هسـتند و فقـط در کوه کاپوتـار در نیو سـاوت ولز وجـود دارند، 

hamshahrinews  سـخت جان تر از آنـی هسـتند کـه انتظـار می رفـت.   از صفحـه

آوای محلی           

ُمدتی َهسِته خدا َدر کُوِته ای تُو کوَچمون
گوَشه کار ُخَودی ِنشته ُو ما َهم گوَشمون
دیر َوختیِیه دوتاُمن کَفتهین ای ِچشم هم

ِدل َغُمن ای چشم ُم ُو دل ُمَنم ای رُوَغُمن
هرچه گَپُمن َزه َدهن واز ُوُغَپر گوشوِن ما

َهم مو نادوُنم گپ ُو هم آ َسری نابو زبون
ِگفت ُوگیری کفته توکارِ دل ما هر دو تا

دل َزُمن ای دست ُم ُو دل ُم ای واگو َزُمن
َیه نگاُهم آسمون ُو َیه نگاُهم روِی   یار
چشم ماه آسمون ُو چشم ماه مو کَمون
آ َسرِ گود َخَشم  ِنشته مو  باال َدستومی
یاُرم ای مو رُوَرمونه.ُو مو ای آ رُوَرمون

َوخِت رُوِنشِته ُو ساگ زرده ُجِن َخلک کُو
ُبو َتمون روزِ خدا ُو روز ما هم بُو َتمون

شاعر : مهدی جاللی

  در اینستاگرام چه خبر

  در اینستاگرام چه خبر

فیلم یه حبه قند
- از هر چی بترسی، برات بزرگ میشه !...

سال گذشته در چنین روزی کاغذ وطن به 

وضعیت سینمای شهرستان 
کهنوج پرداخت

سال گشتدیالوگ

عکس نوشت

نشسته ام ببینم،
کدامیک از ما زودتر می رود!

من!
یا این مسافت طوالنی؟ !

محاط شده ام در حضوری که تویی،
در این دایره سرگردان،

یکی یکی درهای اتفاق را می گشایم،
بدان امید که از پشت یکی بیرون بیایی

و با خنده بگویی:
همین جا بوده ام، این همه وقت!

بیا!!
عادل دانتیسم

عکس: 
 سیاوش حسینی

جاذبه

غار آهكی طرنگ 

کتاب 
قهوه ی سرد آقای نویسنده 

ــار اســتان  ــن غ ــی تری ــن وطوالن ــوان مهمتری ــه عن ب
كرمــان در نــوع خــود بــی نظیــر ودارای مناظــر 
پدیده هــای  و  زیبــا  بســیار  طبیعــی  وجلوه هــای 
مجــاورت  در  غــار  ایــن  اســت.  انگیــز  شــگفت 
روســتای طرنــگ و كــوه طرنــگ در شهرســتان بافــت 

ــت. ــده اس ــع ش واق

یـک رمـان ایرانـی بـا موضوع عاشـقانه اسـت کـه تـِم معمایی – 
هیجانـی دارد و در مـدت زمـان تقریبا یک ماهه به چاپ بیسـتم 
رسـیده و می توان گفت به نحوی شـگفتی سـاز اسـت. این رمان 

تـا بـه امـروز بیشـتر از پنجاه بار تجدید چاپ شـده اسـت.

معرفی 

معرفی  کرمانی ها  ۶۰۰ میلیارد تومان مالیات بیشتری دادند 
میزان وصولی ۱۰ ماهه مالیات استان، ۳۶۰۰ میلیارد تومان  بوده، در حالی  که سهمیه مصوب 

امسال در استان ، مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان است

بـــه گفتـــه مدیـــرکل امـــور اقتصـــادی و دارایـــی 

ـــی 10  ـــزان وصول ـــال 98 می ـــان در س ـــتان کرم اس

ـــت. ـــان اس ـــارد توم ـــات 3600 میلی ـــه مالی ماه

ــوب  ــهمیه مصـ ــه سـ ــت کـ ــی اسـ ــن در حالـ ایـ

امســـال در اســـتان کرمـــان، مبلـــغ 3 هـــزار 

ــت. ــوده اسـ ــان بـ ــارد تومـ میلیـ

ــرده  ــوان کـ ــدی عنـ ــیخ اسـ ــد شـ ــه حمیـ البتـ

اســـت، در 10 ماهـــه اول ســـال 1000 میلیـــارد 

ــم. ــی داریـ ــازاد وصولـ ــز مـ ــان نیـ تومـ

ــت  ــن برداشـ ــرکل چنیـ ــن مدیـ ــت ایـ از صحبـ

ــه  ــد در ده ماهـ ــه بایـ ــی کـ ــود، مالیاتـ ــی شـ مـ

ـــی  ـــت م ـــان در یاف ـــارد توم ـــال ۲600 میلی اول س

ــان اســـت. ــارد تومـ ــون 3600 میلیـ ــده، اکنـ شـ

در واقـــع وصـــول مالیـــات در ایـــن ده مـــاه 

ــده  ــب شـ ــات تصویـ ــزان کل مالیـ ــی از میـ حتـ

در ســـال98 ششـــصد میلیـــارد تومـــان بیشـــتر 

اســـت.

ــد: 9۲  ــی گویـ ــر کل مـ ــن مدیـ ــه ایـ ــور کـ آنطـ

تـــا 95 درصـــد درآمدهـــای اســـتان مالیاتـــی و 

ــت. ــی اسـ ــی غیرمالیاتـ مابقـ

همانطـــور کـــه مشـــخص اســـت در کرمـــان، 

عمـــده تکیـــه بـــر درآمدهـــای مالیاتـــی اســـت

شـــیخ اســـدی در ادامـــه صحبـــت هایـــش 

افـــزوده: پایـــه مالیاتـــی اســـتان کرمـــان بـــاال 

اســـت و در رتبـــه هـــای اول کشـــور در وصـــول 

ــم. ــه ایـ ــرار گرفتـ ــات قـ مالیـ

ـــت  ـــت از دریاف ـــی صحب ـــر کل زمان ـــن مدی ـــا ای ام

ـــتان  ـــهمیه اس ـــر س ـــازاد ب ـــان م ـــارد توم 600 میلی

کرمـــان مـــی کنـــد کـــه قبـــل از آن مســـوولین 

ـــه  ـــی گل ـــای مالیات ـــار ه ـــان از فش ـــادی در کرم زی

ـــد. ـــته ان داش

ســـازمان امـــور مالیاتـــی کمبـــود منابـــع خـــود 

را از طریـــق ســـخت گیـــری بـــر بخـــش تولیـــد 

جبـــران می کنـــد.

ســـید محمـــد طبیـــب زاده 5 دی مـــاه امســـال 

ـــزود:  ـــوع اف ـــن موض ـــه ای ـــاره ب ـــا اش ـــه ب ـــود ک ب

ـــر از  ـــب بزرگ ت ـــه مرات ـــی ب ـــی مانع ـــار مالیات فش

تحریم هـــا بـــرای اقتصـــاد کرمـــان اســـت.

ـــی،  ـــدی و پورابراهیم ـــم زاه ـــن ه ـــر از ای ـــش ت پی

در  مجلـــس  در  مـــردم کرمـــان  نماینـــدگان 

ســـال های گذشـــته حتـــی کار را بـــه ســـفر 

ــان  ــه کرمـ ــی بـ ــور مالیاتـ ــازمان امـ رییـــس سـ

کشـــاندند.

زاهـــدی دی مـــاه ســـال 95 هـــم گفتـــه بـــود: 

ـــان،  ـــتان کرم ـــات اس ـــد مالی ـــش درص ـــدم کاه ع

ــازار  ــی و بـ ــدی، صنفـ ــای صنعتی،تولیـ واحدهـ

اســـتان کرمـــان را بـــه نابـــودی می کشـــاند.

نکتـــه جالـــب اینجاســـت کـــه بـــا توجـــه بـــه 

تمامـــی ایـــن انتقـــادات، امـــروز مدیـــرکل 

امـــور اقتصـــادی و دارایـــی اســـتان کرمـــان 

بـــه صراحـــت گفـــت: پایـــه مالیاتـــی اســـتان 

ـــای اول کشـــور  ـــه ه ـــاال اســـت و در رتب ـــان ب کرم

ــه ایـــم. ــرار گرفتـ ــات قـ ــول مالیـ در وصـ

دریافت مالیات با رشـــد اقتصادی 
هم خوانی ندارد

و  مالیـــات، کار  رییـــس کمیســـیون  نایـــب 

ـــام  ـــران 11 آذر 98 اع ـــاق ای ـــی ات ـــن اجتماع تامی

ــد  ــه رشـ ــبت بـ ــی نسـ ــات دریافتـ ــرد: مالیـ کـ

ــد. ــب ندارنـ ــان تناسـ ــتان کرمـ ــادی اسـ اقتصـ

اســـتان های  بـــود کـــه  عنـــوان کـــرده  وی 

فـــارس و اصفهـــان بـــا وجـــود داشـــتن تولیـــد 

ناخالـــص داخلـــی بیشـــتر از کرمـــان، مالیـــات 

کمتـــری را پرداخـــت می کننـــد.

ســـهم باالی استان کرمان در پرداخت 
مالیات سال 99

ــد  ــت قصـ ــه 99، دولـ ــه بودجـ ــاس الیحـ براسـ

ـــد  ـــان درآم ـــارد توم ـــزار و 33۴ میلی دارد 153 ه

مالیاتـــی کســـب کنـــد.

ــج  ــزان، پنـ ــن میـ ــان از ایـ ــتان کرمـ ــهم اسـ سـ

ــت. ــان اسـ ــارد تومـ ــزار و ۲39 میلیـ هـ

ــه از  ــت کـ ــی اسـ ــوع مالیاتـ ــم مجمـ ــن رقـ ایـ

نقـــل  آزاد،  مشـــاغل  شـــرکت ها، کارمنـــدان، 

… گرفتـــه  و  خـــودرو  و  امـــاک  انتقـــال  و 

. د می شـــو

ـــی  ـــد مالیات ـــد از درآم ـــب 3.۴1 درص ـــن ترتی بدی

دولـــت از کرمـــان جـــذب می شـــود.

گزارش
کرمان نو

         در توییتر چه می گویند؟

اد
تم

 اع
س:

عک

سـید محمـد طبیـب زاده 5 دی مـاه امسـال 
بـود کـه با اشـاره بـه این موضـوع افزود: فشـار 
مالیاتـی مانعی بـه مراتـب بزرگ تـر از تحریم ها 

بـرای اقتصـاد کرمان اسـت.
پیـش تـر از ایـن هـم زاهـدی و پورابراهیمـی، 
نمایندگان مردم کرمان در مجلس در سـال های 
گذشـته حتی کار را به سـفر رییس سـازمان امور 

مالیاتـی به کرمان کشـاندند.
زاهـدی دی مـاه سـال 95 هـم گفته بـود: عدم 
کاهـش درصد مالیات اسـتان کرمان، واحدهای 
صنعتی،تولیـدی، صنفـی و بازار اسـتان کرمان را 

بـه نابودی می کشـاند.
نکتـه جالـب اینجاسـت کـه بـا توجه بـه تمامی 
ایـن انتقـادات، امـروز مدیـرکل امـور اقتصادی 
و دارایـی اسـتان کرمان بـه صراحت گفـت: پایه 
مالیاتی اسـتان کرمـان باال اسـت و در رتبه های 

اول کشـور در وصـول مالیـات قرار گرفتـه ایم.


