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کرماندردفاعازانقالبسرآمداست
شکست دشمن مقابل ما حتمی است

فرمانده نیروی قدس ســپاه پاســداران گفت :بــا وجود اینکه
اســتان کرمان فاصلــه ی زیادی با مرکز دارد امــا در دفاع از
انقالب جزو اســتان های ســرآمد اســت و تاثیر به سزایی در
پیروزی انقالب داشت.
به گزارش ایسنا منطقه کویر ،سردار سرلشکر»قاسم سلیمانی»
 9اســفندماه در اجالســیه کنگره  6500شــهید استان کرمان
با حضور مســئولین لشــکری و اســتانی این کنگره را بسیار
ارزشمند دانست و اظهار کرد 6500 :شهید برای دفاع از نظام
اسالمی به شهادت رسیدند.
وی با اشاره به ســخنان فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان ادامه
داد :امــروز پس از یک هفته برنامههای مســتمر اختتامیه این
کنگره است و کار عمیق و بزرگی صورت گرفت.
سلیمانی با بیان این مطلب که دست مبارک رهبری را به نیابت
از همه شــما میبوسیم و برای ایشان عمر با برکت از خداوند

متعال خواســتاریم ،در ادامه به تبیین ارزش پاسداشت شهدا و
این نوع کنگرهها پرداخت و بیان کرد :از آیتاهلل جعفری امام
جمعه سابق کرمان که در دوران دفاع مقدس خدمات شایسته
ای انجام داده اند تقدیر می کنم.
وی با اشاره به خصوصیات کنگره  6500شهید استان کرمان
عنوان کرد :کســانی که عمرشــان اقتضا مــی کند که دوران
قبل و بعد از انقالب را یاد می دهند این ســخنان بنده را تایید
می کنند ،استان کرمان از موهبت های الهی زیادی برخوردار
اســت و این ظرفیت ها در پرورش و رشــد و نمو انسان های
برجسته ی این استان موثر بوده اند.
سردار سلیمانی ادامه داد :اســتان کرمان جزو نمونه شهرهای
کشور است که با فساد سازماندهی شده قبل از انقالب مبارزه
کــرد لذا گرفتــار هیچ یک ازفســادهای قبــل از انقالب که
گریبان اســتان های دیگر را گرفته بود ،نشد و قبل از انقالب

جناب آقای فرشاد زبری

نائب رئیس اول اتحادیه صنف هتل و رستوران شهرستان کرمان

با نهایت تاسف در گذشت پدرخانم بزرگوارتان مرحوم
احمدعلی مرتضی زاده را تسلیت عرض نموده ،ورحمت
و مغفرت الهی و عل ّو درجات ایشان را از خداوند متعال مسألت
نشریه صبح کرمان
می نمایم.

هیچ یک از مظاهر فساد در کرمان وجود نداشت.
وی افزود :با وجود اینکه اســتان کرمان فاصله زیادی با مرکز
دارد اما در دفاع از انقالب جزو اســتان های ســرآمد است و
تاثیر بســزایی در پیروزی انقالب داشــت و آیت اهلل هاشمی
رفسنجانی و شهید باهنر متعلق به کرمان بودند.
فرمانده ســپاه قــدس از تاثیر اســتان کرمــان در دوران دفاع
مقدس ســخن به میان آورد و عنوان کرد :اســتان کرمان در
دفاع مقدس موثر بود و  120هزار نیرو در زمان دفاع مقدس به
جبهه اعزام کرده و سهم ارزنده ای نسبت به جمعیت خود در
دفاع مقدس داشته است.
وی با بیان این مطلب که اولین منبری که بحث مرجعیت مقام
معظــم رهبری را اعالم کرد از کرمــان بود ،تصریح کرد :در
کنار گرامیداشت یاد و خاطره شهدا ،باید یاد و نام مردم استان
ادامه در صفحه 2
کرمان را گرامی داشت.
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مدیر کل ثبت اسناد و امالک
استان کرمان مطرح کرد:

پاسخ به بیش
از  40استعالم
الکترونیکی قضائی
در هر روز کاری
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یــاد و خاطره  66جانباخته حادثه ســقوط
هواپیمــای تهــران یاســوج گرامــی بــاد

نوروز 98

با کرمانی
متفاوت و شاد

مواجه میشوید

2

رئیس کل دادگستری
استان کرمان خبر داد:

2هزار و 735نفر از
مددجویان زندان
های کرمان مشمول
عفو رهبری شدند

بخشخدماتی-رفاهیصنعتگردشگری
راهی جز توسعه صادرات نداریم
در خطر ورشکستگی و تعطیلی
مهندس عباسلو مدیر عامل جهان فوالد و بنیانگذار صنعت فوالد سیرجان:

گروه اطالع رســانی :مهندس علی عباسلو از مدیران با تجربه و سابقه
درخشــان در زمینه ی صنعت مس و فوالد در اســتان کرمان است و
بــه حق باید او را بنیانگذار صنعت فوالد ســیرجان بدانیم .او عالوه بر
تجربه ی گرانسنگی که در زمینه ی صنعت مس اندوخته است اکنون
سال هاست که پا به میدان صنعت فوالد کشور گذاشته و با تمام توان
برای رونق این رشته ی صنعتی ،در استان کرمان تالش می کند.
مدیر عامل جهان فوالد ســیرجان ،در وضعیت دشوار کنونی ،کاری
را انجام می دهد که بیشــتر به یک معجزه شــبیه اســت .در شرایطی
که کشور با مشکالت و تنگنای تحریم های اقتصادی مواجه است او
با بهره گیری از همه دانش و فنون مدیریتی موفق شــده است صنعت
فوالد را در این مطنقه از کشــورمان ،در قامت شرکت بزرگ ،مقتدر
و پویای جهان فوالد پایه گذاری کند.
مهندس عباســلو نامــزد انتخابات دوره ی نهم اتاق بازرگانی اســتان
کرمــان می باشــد .او عالوه بر ا ین که هم اکنــون مدیر عامل جهان
فوالد ســیرجان اســت در دوره ی هفتم اتاق بازرگانی اســتان ،نایب
رئیس اتاق و عضو مشترک کمیسیون همکاری ایران و ایتالیا و ایران
و آلمان بوده اســت .او در دوره ی هفتم بــا حضوری موثر در هیات
نمایندگــی اتاق و کمیســیون صنعت و معدن ،توانســت در مهمترین
تشکل بخش خصوصی استان پهناور کرمان ،گام های موثری در راه
ترقی و توسعه ی کرمان بردارد .او همچنین به عنوان مدیر کارآفرین
برتر کشوری (مجتمع جهان فوالد سیرجان ) انتخاب شده است.
مهندس عباســلو در سال  89جهان فوالد سیرجان را با سرمایه ی اولیه
 1/5میلیارد تومان شــروع کرد اما هم اکنون سرمایه ثبتی این شرکت
در حدود  6هزار میلیارد تومان می باشد.

او معتقــد بــه گفت و گوی مداوم بخــش خصوصی با بخش دولتی
اســت و برای عبور از شرایط دشوار صنعتی شــدن با حضور عینی و
موثر خود در سایت های صنعتی و معدنی استان مسائل و مشکالت را
شناسایی و برای رفع آنها راه حل ارائه می دهد.
مدیر عامل جهان فوالد معتقد است در شرایط کنونی دولت باید بیش
از گذشــته از صادر کننده ها حمایت کند و می گوید ،اگر دولت به
طور ویژه در صدد حمایت از صنعت فوالد است باید تسهیالت الزم
را در زمینه ی صادرات در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد.
مدیر عامل کارخانه جهان فوالد مــی گوید« :در مورد صادرات باید
یک قوانین دراز مدت و تثبیت شده ای در نظر گرفته شود و مقررات
آن ،به صورت لحظه ای تغییر نکند ،زیرا این کار کشــور را با مشکل
روبه رو می کند»
مهندس عباسلو تصریح می کند« :صنعت فوالد جایگاه بسیار ویژه ای
دارد و شاید مهم ترین بخش بعد از انرژی ،هم به لحاظ اشتغال و هم
زیرساخت ها و استفاده در زیربناها ،صنعت فوالد باشد».
مدیر عامل کارخانه جهان فوالد مصرف سرانه فوالد در دنیا را به ازای
هر نفر  230کیلوگرم می داند و می افزاید« :مصرف کشورهای عربی
حاشــیه ی خلیج فارس سه تا چهار برابر دنیا است ،اما مصرف کشور
ما متاسفانه 210یا  205کیلوگرم و زیر میانگین است»
مهندس عباسلو با اشــاره به رشد منفی مصرف فوالد در ایران اذعان
می کند « :برخالف این که ما رشد تولید فوالد داریم رشد مصرفمان
منفی اســت و این ما را به تفکر وا می دارد که بیشــتر به سمت صنایع
پایین دستی برویم»
وی با اشاره به آمار مصرف فوالد در کشورهای همسایه خاطر نشان
می کند « ترکیه علی رغم نداشــتن معدن حدود  40میلیون تن فوالد
تولید می کند و مصرف ســرانه ی آن  456کیلوگرم ا ست .قطر اصال
معدنی نیست ولی  638کیلوگرم مصرف سرانه دارد و مصرف سرانه
در امارات  980کیلوگرم است»
مدیر عامل کارخانه جهان فوالد با اشــاره به وضعیت تولید می افزاید:
«تولید  22میلیون تن فوالد ســبب شده رتبه ی ما از  14در سال 2016
به  12در جهان برسد» وی با بیان این که برنامه ی ما برای  1400تولید
 55میلیون تن فوالد اســت ،اظهار می کند« :در طرح جامع فوالد یک
چیز مغفول مانده که اگر روی آن فکر نشود مشکل ساز خواهد بود»
مهندس عباســلو با اشاره به تجربه ی خود در مس و فوالد می گوید:
«تمام طراحی های صنایع ما هم فوالد و هم مس برای  25تا  30ســال
طراحی شــده یعنی ذخایر شناخته شده ی ما پاسخگوی  25تا  30سال
خواهــد بود ولی ما صنعت را برای ســال های طوالنی ســاختیم .آیا
ســازمان زمین شناســی در این زمینه کاری کرده و برنامه ای را برای
اکتشاف ارائه داده است؟!»
وی ادامه می دهد« :اکتشــاف یک کار هزینه بر است و اگر االن این
کار انجام نشــود در ســال های آینده صنایع با مشکالت جدی مواجه
ادامه صفحه 4
خواهند بود»

استان و نیز شهر کرمان به واسطه ی پیشینه تاریخی و طبیعت چهارفصل
آن می تواند مقصد گردشــگری باشد و نیز بعنوان شاه راه واسط بین
شــمال و جنوب و گاها پل ارتباطی شــرق به غرب کشور عمل کند.
ولی شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه به گونه ای رقم خورده است که
واحدهای مرتبط با صنعت گردشگری کرمان در آستانه ورشکستگی
و خطر تعطیلی قرار گرفته اند.
به نمایندگی از همه اعضای صنف هتل و رســتوران شهرستان کرمان
پای صحبت های فرشــاد زبری نایب رئیس اول این اتحادیه نشســتیم
تا با مشــکالت و دغدغه های یکی از مهمترین صنوف کرمان آشــنا
شویم.
الزم به ذکر اســت با چنــد نفر از اعضای اتحادیــه نیز تلفنی صحبت
کردیم تا صحبت های آنها نیز در این مقال منتشر شود.

کرمان بعنوان یکی از مراکزی که باید هر ســاله گردشگر
زیادی را به خود جلب کند و پذیرای آن ها باشــد چرا با
مشکالت زیادی در حوزه هتل و مهمانپذیر روبرو است؟
متاســفانه رکود اقتصادی که در چند سال گذشــته دامنگیر جامعه ما
شــده ضربه مهلکی را بــر پیکر اعضای اتحادیه ما وارد کرده اســت.
بســیاری از هتل ها و مهمانپذیرهای واقع در شهر کرمان با هزینه های
باالی تعمیر و نگهداری مواجهند و در کنار آن هزینه باالی حامل های
انرژی ،ادامه ی فعالیت را برای بســیاری از همکاران ما مشــکل کرده
اســت .متاســفانه آب ،برق و گاز برای دوستان هتلدار ما و نیز مالکین
مهمانپذیرها بصورت تجاری محاسبه می شود .هتل و مهمانپذیر بدون
سیستم های گرمایشی و سرمایشی معنا ندارد و نیز رستوران های ما با
مشــکل هزینه ی باالی حامل های انرژی مواجه هســتند .همانطور که
عــرض کردم رکود اقتصادی در کنار مشــکالت داخلی و خارجی و
تضعیف صنعت توریسم موجب شــده تا بسیاری از اتاق های هتل ها
و مهمانپذیرهای ما در غالب فصول سال خالی باشند .در کنار این امر
باید اشــاره کرد که متاسفانه شــهر کرمان مقصد گردشگری نبوده و
نیست و بسیاری از گردشگران از کرمان بعنوان محلی برای عبور و یا
استراحتی چند ساعته و یا توقف نهایت در یک شب استفاده می کنند
و از گردشــگر بویژه داخلی نمی شود توقع داشت برای چند ساعت و

یا یک شب در هتل و مهمانپذیر اقامت کند.
در آســتانه ی تعطیالت نوروز و سال جدید نکته مهم تر اینکه در این
تعطیلی پیش رو تمامی مدارس و ســالن ها و اقامت گاه های ادارات
و ارگان های دولتی تبدیل به محل اقامت و اســکان برای فرهنگیان ،
پرســنل و کارمندان ادارات و سازمان ها می شوند و این تعطیالت که
می تواند اوج گردشــگری در شــهر کرمان محسوب شود ،بخشی از
اعضای اتحادیه ما از این حجم مسافر نوروزی نیز محروم می شوند.
در میان صحبت های خود به رســتوران ها اشاره کردید،
این رسته از واحد صنفی شما با چه مشکالتی روبرو هستند؟
یکــی از زیــر مجموعه های اتحادیــه صنف هتل و رســتوران بخش
پذیرایی است که به دو دسته ی عمده تاالرها و رستوران ها تقسیم می
شوند .هر دو این دو گروه با مشکالت مشابهی روبرو هستند.
با رشد چشمگیر قیمت ها و تورم که شاهد آن هستید مراسمات بویژه
برگزاری مراسم ازدواج بســیار کم شده و کسانی هم که مراسمی را
در تاالر برگزار می کنند سعی میکنند با کمترین هزینه مراسم خود را
به سرانجام برسانند .نزدیک  30تاالر و بیش از  30رستوران مجوزدار
در کرمان مشغول به کار هستند .متاسفانه این دسته نیز از قیمت حامل
های انرژی که برای صنف ما بصورت تجاری محاسبه می شود دچار
آسیب جدی شده اند .در کنار همه این ها بی ثباتی بازار و قیمت های
متغیر مواد اولیه از برنج و روغن گرفته تا گوشت قرمز و سفید بسیاری
از رســتوران ها و تاالرهای ما را در آســتانه ی ورشکستگی قرار داده
اســت .همینطور که تلفنی با چند نفر از همکاران بنده صحبت کردید
وضعیت گوشــت قرمز به گونه ای شده که ادامه فعالیت برای بسیاری
از همکاران ما غیرممکن شــده اســت .جدای از قیمت باال و سر سام
آور ،گوشت قرمز نایاب هم شده و متاسفانه بسیاری از تاالرها و حتی
رستوارن های ما مجبور به حذف منوی گوشت قرمز شده اند.
حتی اگر گوشــت گرم هم موجود باشــد به قدری قیمت آن باال رفته
کــه هزینه محصول نهایی که بصورت یک پرس غذا جلوی مشــتری
قرار میگیرد رقم باالیی می شود که با این وضعیت اقتصادی و معیشتی
مردم  ،جامعه ما کشش این قیمت باال در محصول تمام شده را ندارد.
یعنی هیچ راهی برای تهیه گوشت قرمز برای شما هم باز نیست؟
از همیــن فرصت اســتفاده کنم و به همه همشــهریان عزیز بگویم که
مــا و اعضــای اتحادیه ما نیز مانند همه مردم با مشــکل تهیه گوشــت
بویژه گوشت قرمز مواجه هستیم .درست است که قیمت مرغ هم باال
رفته ولی خوشبختانه در بازار موجود است ولی وضعیت گوشت قرمز
واقعا اسفبار است.
ســال های قبل پشــتیبانی امور دام با اتحادیه تماس میگرفت و سهمیه
گوشت با قیمت مصوب را برای اعضای اتحادیه ما منظور می کردند
ولی متاسفانه امسال تا این لحظه هیچ تماسی با ما گرفته نشده تا ما هم
بتوانیم جوابگوی اعضای اتحادیه باشیم.
ادامه صفحه 4
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شنبه  11اسفندماه  - 1397سال پانزدهم  -شماره 756
خبر
رئیس کل دادگستری استان کرمان خبر داد:

2هزار و 735نفر از مددجویان زندان های
کرمان مشمول عفو رهبری شدند/آمار نهایی
روبه افزایش است

رئیس کل دادگستری استان کرمان
در تشریح جزئیات آمار زندانیانی که تا
کنون مشمول عفو مقام معظم رهبری
قــرار گرفتــه اند،گفت:به مناســبت
چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند
انقالب اســامی تا کنون 2هزار و
735نفر از مددجویــان زندان های
کرمان مشمول عفو واقع شده اند.
یــداهلل موحــد اظهار داشــت :تا
امروز هزار و 382نفر از مددجویان از زندان های اســتان کرمان آزاد
و به آغوش خانوادههای خود بازگشتند و از رافت اسالمی برخوردار
گشتند .
نماینده عالی دســتگاه قضائی در استان کرمان ادامه داد :یک هزار
و 353نفر از افراد مشمول شامل تخفیف مجازات شده اند.
رئیس شورای قضائی اســتان کرمان خاطرنشان ساخت :بالفاصله
پس از اعالم دستورالعمل عفو مقام معظم رهبری به مناسبت چهلمین
سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی به سراسر کشور،اقدامات
الزم جهت اجرای مفاد این دســتورالعمل در سراسر استان کرمان در
دســتور کار قرار گرفت و با تالش و تعامل خوب بین دادگســتری و
اداره کل زندان ها اقدامات ارزشمندی در این رابطه صورت پذیرفته
است .
رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمان اعــام کرد:آمــار نهایی
مددجویانی که مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار گرفته اند متعاقبا
از طریق روابط عمومی دادگســتری کل استان کرمان به اطالع عموم
خواهد رسید

باید به منابع نگاه کارآفرینانه داشته باشیم

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان کرمان با تاکید بر اینکه
باید به منابع زیرزمینی نگاه کارآفرینانه داشــته باشیم ،گفت :توسعه،
تولید و اشتغال با نگاه کارآفرینانه ایجاد میشود.
رضــا اســماعیلی در دومین گردهمایــی ســاالنه کارآفرینان این
شهرســتان با اشــاره به اینکه انجمن توســعه و کارآفرینی رفسنجان
سه ســال قبل به ثبت رسمی رسیده و توسعه خوبی یافته است ،اظهار
داشت :اهداف انجمن توسعه فرهنگ کارآفرینی به طور جد از سوی
این انجمن دنبال میشود.
وی عنوان کرد :هزاران سال طول کشید منابع زیرزمینی و سطحی
در اختیار انســان قرار گرفت ،اما امروز با تکلنولوژی ســبب شده که
از عمق  ۳۰۰متری زمین آب اســتحصال شــود و از عمق  ۷۰۰متری
مس استخراج شود.
اســماعیلی تصریح کرد :ضــرورت دارد به منابــع زیرزمینی نگاه
کارآفرینانه داشــته و برنامه داشــته باشــیم ،چرا که منابع روزی تمام
میشود.
وی خاطرنشــان کرد :اگر منابع مدیریت شــود و نگاه کارآفرینانه
وجود داشته باشــد میتوانیم آینده روشنی برای رفسنجان که وابسته
به مس و پسته است ،ببینیم.
اسماعیلی ابراز داشت :کرمان با  ۳میلیون و  ۲۰۰هزار نفر جمعیت،
 ۴۳هزار کارگاه فعال دارد که به نسبت جمعیت باید  ۶۰هزار کارگاه
فعال داشته باشد.
وی با اشــاره به اینکه اگر همه دستگاهها تالش کنند برای  3هزار
نفر شــغل ایجاد کنند تازه میتوانیم نرخ بیکاری را ثابت نگه داریم،
متذکر شد :توسعه ،تولید و اشتغال با نگاه کارآفرینانه ایجاد میشود.
مدیر کل میراث فرهنگی استان کرمان :

بازرسی و نظارت ویژه نوروز ازتأسیسات
گردشگری استان آغاز شد

مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان کرمان
گفت :بهمنظور بررســی نحوه ارائه خدمات در واحدهای پذیرایی و
اقامتی سطح استان برای میزبانی هرچه بهتر از میهمانان و گردشگران
نــوروز  ،1398مرحلــه نخســت بازرســی و نظــارت بر تأسیســات
گردشگری استان کرمان آغاز شد.
بــه گزارش گــروه دریافت ایســنا منطقــه کویر،غالمرضا فرخی
گفت :با توجه به نزدیک شــدن ایام تعطیالت نوروز و لزوم آمادگی
تأسیســات گردشــگری برای ارائه خدمات مطلوب و فراهم آوردن
رضایــت خاطــر مســافران و گردشــگران ورودی به اســتان کرمان
مرحله نخســت نظارت بر تأسیسات گردشــگری استان کرمان شامل
مجتمعهــای خدمات رفاهی بینراهــی ،رســتورانها ،مراکز اقامتی
و پذیرایی ،دفاتر خدمات مســافرتی و همچنیــن بوم گردی های در
سطح اســتان آغاز و تا  17اسفندماه سالجاری بهصورت مستمر ادامه
خواهد داشت.
وی بــا بیان اینکه در این مرحله تاسیســات گردشــگری شــمال،
جنوب و غرب اســتان مورد بررســی قرار می گیرنــد ،افزود :در این
بازدیدها ضمن ارائه راهنماییهای الزم توســط بازرسین در صورت
مشاهده هرگونه تخلف از طریق تذکر شفاهی یا اخطار کتبی با واحد
متخلف برخورد میشــود که عدم رفع نواقــص و معایب موجود در
مهلت تعیینشده به تعطیلی یا پلمپ واحد منجر خواهد شد.
مدیرکل میــراث فرهنگی ،صنایعدســتی و گردشــگری اســتان
کرمان با اشــاره به اینکه در مرحله دوم تاسیسات گردشگری شرق و
قسمتهایی دیگر از جنوب اســتان از تاریخ  18اسفندماه مورد بازدید
قــرار خواهند گرفت ،بیان کرد :امیدواریم بتوانیم در طول ایام نوروز
نیز با تیمی متشــکل از دســتگاهها و نهادهای مرتبط در محل اماکن
خدماتی جهت نظارت و بازدید نوروزی حضور پیدا کنیم.
وی در پایان خاطرنشــان کرد :اســتان کرمان دارای  35هتل141 ،
دفتر خدمات مسافرتی 62 ،رستوران بین راهی 46 ،مجتمع تفریحی و
پذیرایی 311 ،واحد بوم گردی 30 ،مهمانپذیر و  27خانه مسافر است
که آمادگی الزم جهت میزبانی از مسافران نوروزی را دارند.

فرمانده سپاه قدس:

کرمان در دفاع از انقالب سرامد است
شکست دشمن مقابل ما حتمی است

ادامه از صفحه 1
سردار سلیمانی افزود :برای اینکه
فرهنــگ یــک جامعــه نمایان و
ماندگار شــود باید بر ارزش هایی
کــه در ماندگاری ایــن فرهنگ
موثــر بوده انــد تاکید شــود ،لذا
هیچ جیزی به اندازه دفاع مقدس
اثرگذاری نخواهد داشت.
ســلیمانی فرهنگ دفاع مقدس را
یــک فرهنگ حقیقی دانســت و
عنوان کرد :علت برگزاری راهیان
نور و کنگره های شــهدا به دلیل
این اســت دفاع مقــدس ویژگی
هایــی دارد کــه در دیگــر آثار
انقــاب این ویژگی ها برجســته
نیست.
وی با بیــان این مطلــب که دفاع
مقدس تهدید دشمن را به فرصت
تبدیل کرد افزود :دفاع مقدس دو
نتیجه مهــم را در بعد فرهنگی به
منصه ظهور رساند.
ایــن رزمنــده دوران دفاع مقدس
با اشــاره بــه اینکه دفــاع مقدس
در نمایان کردن فرهنگ اســام
باالتریــن تاثیر را پــس از انقالب
داشت ،اظهار کرد :مدافعین حرم
به واســطه دفاع مقدس بوده است
و اگــر آن فرهنگ عملی انجام و
ثبت نشــده بود دفاع از حرمین به
این شــدت شــکل نمی گرفت و
دفاع از حــرم در حقیقت دفاع از
حرم و انسانیت بود.
وی جامعــه را نیازمنــد برگزاری
کنگــره شــهدا دانســت و عنوان
کرد :چند خصوصیت در شــهدا
مشــاهده کردیــم ،که به شــهید
برتری می دهــد و مقدم می دارد
آنچیزی که فضیلت دارد بر خود
و این باالترین فضیلت شهید است
زیرا خودش را از لذت های مادی
و دنیوی محروم می کند.
ســلیمانی تعبیر خود را از کشــته
شدن یا شهادت را فارغ التحصیلی
اعــام کرد و افــزود :معرفتی که
شــهید پیــدا مــی کنــد باالترین
معرفتهاست.
وی با تاکید برآنکه شــهدا خود را

فراموش و بنده خدا میشوند ادامه
داد :شهید چون عمل به حکم خدا
می کند و با میل خود مخالفت می
کند ،به این عظمت می رسند.
فرمانده نیروی قدس ســپاه با بیان
این مطلــب که مــا در جهاد اکبر
گرفتاریــم ،اظهار کرد :شــهید در
جهاد اکبر و اصغر ظفر پیدا کرده
اســت ،در فضای جبهه در هشت
ســال دفاع مقدس معنویت ،ایثار،
جوانمردی و شجاعت موج می زد.
وی با بیــان اینکه در جبههها همه
آثار در سیمای رزمندگان شوق به
وصل بود ،تصریح کرد :آسان تر
از نانی که مــا در راه خدا به فقیر
می دهیم شهدا جان خود را دادند.
سلیمانی در ادامه از چهل سالگی
انقالب ســخن بــه میــان آورد و
عنــوان کــرد :مــردم در روز 22
بهمن شط عظیمی از حضور خود
را بوجود آورده اند ،بنابراین باید
دســت و پای این مردم را بوسید
زیــرا انقــاب را بــا همــه وجود
حراست می کنند.
وی بیان کرد :در طول چهل سال
جز پیروزی چیزی کســب نکرده
ایم اگــر چه در ظاهر خســاراتی
دیــدم اما در واقعیت پیروز شــده
ایم و انقالب توانست همه فشارها
را تبدیل به پیروزی کند در حالی
که در هر جای دیگر این فشــارها
تحمیــل می شــد کمــر آنها می
شکست.
سردار سلیمانی ادامه داد :افکاری
وجود دارد که دانسته یا ندانسته به
دنبال ایجاد تفکیک در ذهن مردم
بین اسالم و ایران است و این قابل
اثبات است.
وی با تاکید برآنکه عنصر اساسی
پیروزی ایران اسالم بوده است و با
تمسک به اسالم توانسته ایم ایران
و منافع ایران را تامین کنیم ،اظهار
کرد :هیچ تصمیمی در سطح عالی
نظام امکان نــدارد به منصه ظهور
برســد اما در صدر آن منافع ایران
نباشد چون ایران قابل تفکیک از
اسالم نیست.

فرمانده نیروی قدس سپاه با اشاره
به جنگ ایــران و عــراق گفت:
امــروز در نــگاه دو ملــت قلعــه
دشــمنی بــه قلعه دوســتی تبدیل
شده و ما هیچ نگرانی از مرزهای
جنوبی و غربی کشــور نداریم و
تبدیل شدن چنین دشمنی تاریخی
به یک دوســت آیا منافع نیست و
این به واسطه قدرت اسالم است.
وی افــزود :امام راحل اســام را
تبیین و مشــخص کرد و لذا پس
از انقالب ،جریان های اســامی
شــکل گرفتند .اگر این ســدهای
مســتحکم در برابر دشــمن نبود
بدون هیچ درنگی و مانند گرگ
درنده به هر یــک از جریان های
اسالمی حمله می کرد.
سلیمانی با طرح این سوال که چرا
اینقدر اصرار بر برجام دو دارند؟
اظهار کرد :دشــمن از اول برجام
را ســه ضلعی میدانســت نه یک
ضلعی و دو ضلع دوم را مهمتر از
ضلع اول می دانســت .اوباما آرام
آرام می خواست به دو ضلع دیگر
برســد اما ترامپ به ســرعت می
خواهد این راه را طی کند.
وی اظهار کــرد :امریکا میخواهد
جریان ها در برجام دو خشــکانده
شــود اما به اینجا ختم نمی شود.
آنهــا بــرای اینکه قدرت اســام
اصیل ناب در برابر اســام وهابی
و یهــودی را بخشــکانند با توافق
برجــام دوم مــی خواهند ریشــه
جریان های اسالمی را بخشکانند.
ســلیمانی از تاثیر فرهنگ شهدای
مدافع حرم ســخن به میان آورد و
بیان کرد :اگر قدرت دین و اسالم
نبود با قدرت دیگر نمی توانستیم
با چنیــن قدرتی(تکفیرها) مواجه
شویم .جمهوری اسالمی با اتکای
به اسالم توانست ایران را در همه
خــط ها بیمه و توانمنــد کند و به
ایران اقتدار ببخشد.
وی بــا بیان این مطلب که یکی از
شاهکارهای امام راحل این است
که ایران را مهد اســام و اسالم را
در پشــتوانه ایران و در قالب یک

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خبر داد:

حکومت قــرار داد ،تصریح کرد:
برخیهــا با خام گری و نادانســته
این مهم را تضعیف می کنند.
فرمانده نیروی قدس سپاه با تاکید
برآنکه هیچ کشوری در منطقه به
میزان ایــران اقتدار ندارد ،تصریح
کــرد :برخی ها اقتــدار عاریه ای
دارنــد و برخی از کشــورها پول
دارند اما فاقد اقتدار هستند و اینها
کوتولههای سیاســی هســتند که
هیچ اقتداری در عرصه بین المللی
ندارند؛ اما ایران اقتدار دارد.
وی دارا بودن رهبری حکیم را از
دیگر ابعاد اقتدار ایران ذکر کرد و
افزود :ایران دارای مردم فداکاری
اســت که این امر نیز رکن دیگر
اقتدار ایران است.
سلیمانی مرعوب نشــدن را یکی
دیگر از مولفه هــای اقتدار ایران
برشمرد و بیان کرد :دشمن پیوسته
ســه عامل برای ارعاب اعمال می
کند اول ترساندن با قدرت نظامی
و لشــکر کشــی ،اتحادســازی و
ناپایداری خود خوف ایجاد کند
که این را در خیلی جاها دیدیم.
وی با بیان این مطلب که شکست
دشــمن مقابل ما حتمی اســت و
دشــمن نمی تواند ایــن دالیل را
حــل کنــد و جزو ذات اوســت،
اظهــار کــرد :روحیه اســتکباری
دشــمن و تحقیر ملت هــا ،نادیده
انگاشتن ملت ها و منافع کشورها،
سرمایه گذاری بر حکومت های
نامشــروع ،ناتوانی قــدرت های
ایجاد شده در منطقه ،تضاد شدید
فرهنگی ،ســرقت منابع ملت ها و
فقیر نگه داشــتن ملت ها و نا امن
کــردن منطقه از دالیل شکســت
دشمن است.
وی در پایــان خطاب به دشــمن
گفــت :همه عوامل شکســت در
درون خود توســت و هرگزنمی
توانــی از این افکار شــیطانی و از
عوامل شکست عقب نشینی کنی
و عوامــل موفقیت مــا در ذات ما
قرار دارد.

شرکت  9هزار کرمانی در آزمون سراسری
قرآن و عترت

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد
اسالمی اســتان کرمان با اشاره به
اینکــه آزمون سراســری حفظ و
مفاهیم قــرآن کریم پنجشــنبه ۹
اسفندماه جاری در کرمان برگزار
شــدگفت :بیــش از  ۹هــزار نفر
کرمانی در آزمون سراسری قرآن
و عترت شرکت کردند.
محمدرضــا علیــزاده در جمــع
خبرنــگاران اظهار کــرد :آزمون
سراســری حفــظ و مفاهیم قرآن
کریم پنج شنبه  9اسفندماه جاری

در  18رشــته و در ســه بخــش
همزمان با سراسر کشور در کرمان
برگزار شد.
وی با بیان اینکه بیش از  9هزار نفر
کرمانی در آزمون سراسری قرآن
و عتــرت شــرکت کردند گفت:
تعداد کل شــرکت کنندگان در
این آزمون  9هزار و  88نفر است
که از این تعداد  4هزار و  776نفر
در آزمون کتبــی 3 ،هزار و 513
نفر در آزمون شفاهی 191 ،نفر در
آزمون الکترونیک و تعداد 608

نفر از این تعداد در مراکز اصالح
و تربیــت به صــورت همزمان به
رقابت پرداختند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
اســتان با اشــاره به اینکــه آزمون
رشتههای الکترونیکی چهارشنبه
و پنج شــنبه یکم و دوم اسفندماه
جاری برگزار شــده است افزود:
آزمــون رشــتههای شــفاهی از
روز شــنبه  18اســفندماه جــاری
تا پنجشــنبه  23اســفندماه برگزار
میشود.

خبر
مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مطرح کرد:

پاسخ به بیش از  40استعالم الکترونیکی
قضائی در هر روز کاری

مدیرکل ثبت اســناد و امالک اســتان کرمان در حاشــیه شورای
قضائی اســتان از صــدور بیش از  40اســتعالم الکترونیکی قضائی و
پاسخ به این استعالمات در هر روز کاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان
کرمان؛ رضا طالبی زاده در حاشــیه شورای قضائی استان با اشاره به
اینکه ســامانه مکانیزه استعالمات قضائی از مورخ  97/3/1راه اندازی
شــده اســت ،گفت :در این بازه زمانی تعداد  10هزار و  615استعالم
از مراجع قضائی به ادارات ثبت ارســال و پاسخ آنان داده شده است
و به طور متوســط در هر روز کاری پاسخ بیش از  40استعالم قضائی
داده شده است.
وی با اشــاره به اینکه در  11ماهه نخست سال جاری ادارات ثبت
اسناد و امالک سطح استان به تعداد  58هزار و  380استعالم مکانیزه
پاسخ داده اند ،بیان داشــت :بیش از  93درصد استعالم های مذکور
در کمتر از دو روز پاسخ داده شده اند.
این مقام قضائی اظهار داشــت :در  11ماهه نخســت ســال جاری
تعــداد  24هزار و  139مورد بازداشــت و  14هــزار و  842مورد رفع
بازداشت در ادارات ثبت صورت گرفته است.
وی بیشــترین میزان بازداشــت امالک و مســتغالت را مربوط به
حوزه اخذ تسهیالت بانکی دانست و افزود :اسناد مالکیت کاداستری
پشتوانه ای محکم برای اخذ وام می باشند و این اسناد نقش بی بدیلی
در رونق اقتصادی ایفا می نمایند.

آغاز عملیات اجرائی گاز رسانی به  8شهر،
 107روستا و  4محور صنعتی در استان کرمان

به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان کرمان مهندس فالح
ضمن اعالم این خبر افزودند 8شــهر استان شــامل شهرهای (شهداد ،
اندوهجرد ،نظام شهر،قلعه گنج ،مردهک ،دوساری ،گنبکی ،منوجان)
 107روستای اســتان و  4محور صنعتی عملیات اجرایی گازرسانی به
آن ها در سال جاری آغاز شده است.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان کرمان افزودتاکنون از مجموع 71
شهر اســتان  53شهر گازدار گردیده اســت و از  18شهر باقیمانده 15
شــهر دردست اجرابوده از جمله6شهر نظام شهر،قلعه گنج ،مردهک،
دوساری ،گنبکی و منوجان که اخیرا ً انتخاب پیمانکار گردیده است.
و انشااهلل سه شهر نودژ،جبالبارز و ریگان تا پایان سالجاری و اوایل سال
 98انتخاب پیمانکار می گردند.
ایشــان درباره مشــخصات این پروژه ها گفت :در زمان اجرای این
پروژه ها  359کیلومتر خط تغذیه و  1616کیلومتر شبکه پلی اتیلن اجرا
و بیش از 23هزارانشــعاب نصب میگرددو بحــول و قوه الهی بیش از
31هزار خانوار از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.
وی افــزود تاکنــون با اجرای بیــش از  1950کیلومتــر خط انتقال
فوالدی15700،کیلومتر خط تغذیه و شــبکه توزیع و نصب 384000
انشــعاب در سطح اســتان  616000مشــترک خانگی وتجاری762 ،
مشــترک صنعتی و  76جایگاه  CNGاز نعمت گاز طبیعی بهره مند
شده اند .فالح درصد خانوار بهره مند از نعمت گاز طبیعی در استان را
 %73اعالم و ابراز امیدواری نمودبا تالش و همت کارکنان  ،مشاوران
و پیمانکاران شــرکت گاز اســتان پروژه های گازرسانی به شهرها و
روستاها بر اساس برنامه زمانبندی انجام و به اتمام برسد و باگاز رسانی
به شــهرها  ،روستاها و صنایع استان شــاهد رونق اقتصادی بیش تر در
پهناورترین استان کشور باشیم.

آتشنشانان شهرداری کرمان برای نجات
شهروندان  258عملیات را در بهمن ماه انجام
دادند

ارایهی آموزشهای پیشــگیری و آتشنشانی به بیش از  1400نفر
از شهروندان و دانشآموزان
مدیــر عامل ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری
کرمان ،از انجام  130مورد عملیات اطفاء حریق و  128مورد عملیات
امــداد و نجات به دلیل بی احتیاطی و عدم رعایت مســائل ایمنی در
شهر کرمان در بهمن ماه سال جاری خبر داد.
بــه گزارش پایگاه خبری کرمان آنالین ،مهندس علی عســکری
گفــت :در بهمن ماه در مجمــوع  130مورد حریق در شــهر کرمان
اتفاق افتاده اســت که از این تعداد  41مورد مربوط به مواد پسماند و
بازیافتی 26 ،مورد مربوط به وســایل نقلیه 20 ،مورد مربوط به منازل
مســکونی 14 ،مورد مربوط بــه مراکز تجاری 10 ,مــورد مربوط به
مراکز دولتــی 12 ،مورد مربوط به مراکز صنعتی و  7مورد مربوط به
جنگل و درختان بوده است.
وی همچنیــن از انجام  128مورد عملیات امداد و نجات در مدت
زمان یاد شــده اشاره کرد و افزود :از این تعداد  29مورد زنده گیری
حیوانات خطرناک و آزار دهنده 9 ،مورد زنده گیری مارها ی سمی
و غیر ســمی 36 ،مورد چیدن حلقه و قفل 16 ،مورد امداد اسانســور،
 16مــورد امداد تصادفــات خودرویی 2 ،مورد ســقوط از ارتفاع و
مابقی ،مربوط به سایر موارد بوده است.
عسکری اظهار داشت :در مجموع عملیاتها  49نفر از شهروندان
نجات یافتند 11 ،نفر مجروح شــده اند و متاسفانه  3نفر فوت نموده
انــد .وی خاطرنشــان کرد  :در این مدت تعداد هــزار و  417نفر از
شــهروندان و دانش آموزان آموزش های پیشــگیری و آتش نشانی
را توســط کارشناسان این ســازمان فرا گرفتند و همچنین  105مورد
مشــاوره ایمنی بنا به درخواست شــهروندان در مدت زمان یاد شده
ارائه شده است.
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دستگیری اعضای باند سارقان احشام در
کرمان

فرمانده انتظامی استان کرمان از دستگیری اعضای یک باند سرقت
احشام در عملیات پلیس آگاهی استان خبر داد.
دستگیری اعضای باند سرقت احشام در کرمان
بــه نقل از پایــگاه خبری پلیس ،ســردار رضا بنیاســدیفر اظهار
داشــت :با توجه بــه افزایش قیمت فرآوردههای گوشــتی ،ســرقت
احشام نیز افزایش داشــته که در همین راستا ،پلیس با اجرای طرحها
و تدابیری در جهت پیشــگیری از سرقت و برخورد با سارقان تالش
میکند.
وی افــزود :در همین رابطه ماموران پلیس آگاهی اســتان با انجام
کار اطالعاتی و پیجوییهای پلیسی اعضای یک باند سرقت احشام
را شناسایی و در این رابطه سه نفر را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی استان کرمان تصریح کرد :از این باند که با استفاده
از یــک دســتگاه خــودروی امویام اقدام به ســرقت دام میکردند
تاکنون  40فقره ســرقت احشام در شهرستانهای بافت و رابر کشف
شده است.

احضار مسئوالن یک فروشگاه زنجیره ای
کرمان به تعزیرات

مدیرکل تعزیــرات حکومتی کرمان گفت :یکی از فروشــگاه ها
بــزرگ و زنجیره ای کرمــان اقدام به درج قیمت هــای غیرواقعی و
نامتعــارف روی کاالها و تخفیفات غیرواقعی بــه مردم می کرد که
مســئوالن این فروشگاه به اداره کل تعزیرات حکومتی استان احضار
شدند.
به گزارش روابط عمومی دادگســتری کل استان کرمان ،ارسالن
میری در شــورای قضایی اســتان کرمان افزود :رسیدگی به تخلفات
اقتصــادی بر عهــده اداره کل تعزیرات حکومتی اســت و با توجه به
وضعیــت اقتصادی و ایراد و اشــکاالتی که در بخــش های ارزی و
توزیعی وجود دارد از  15اسفند طرح نظارتی ویژه ای با گشت های
مشترک توسط سازمان تعزیرات حکومتی استان فعال می شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی ســازمان استان کرمان افزود  :تا پایان
بهمن ماه ســال جاری در بخش کاال و خدمات  11هزار و  491فقره
پرونده ،در بخش قاچاق ســه هزار و  318فقره و در بخش بهداشت،
دارو ،درمان و دامپزشــکی  376پرونده و در مجموع  15هزار و 185
پرونده در شعب تعزیرات حکومتی سراسر استان مورد رسیدگی قرار
گرفتــه و بیش از  132میلیارد ریــال در بخش محکومیت ها و جرائم
نقدی وصولی داشته است.
وی با بیان اینکه مانده شعب اجرای احکام  893فقره پرونده است
گفت :تا پایان بهمن بیش از  12هزار و  600پرونده در شــعب اجرای
احکام تعزیرات حکومتی مختومه شده است.

کشف  ۲۰۰کیلو گوشت گراز در رودبار
اعتراف راننده به خرید و فروش گوشتها

سرهنگ حمیدرضا فیضی فرمانده انتظامی رودبار:
ماموران انتظامی کالنتری  ۱۱این شهرستان در بازرسی از یک پژو
 ۲۰۰ ،۴۰۵کیلوگرم گوشت گراز کشف و ضبط کردند.
راننده  ۳۸ســاله خودرو پس از دستگیر شدن به جرم خود مبنی بر
خرید و فروش گوشت گراز اعتراف کرد.
با تحقیقات پلیس مشــخص شــد متهم این گوشــتها را از یک
شــکارچی در لنگرود خریداری میکرد و در خــارج از گیالن می
فروخت /.ایلنا

آگهی مرحله بیست و پنجم
ســال ( 1397منطقه یک
کرمان )

اداره كل ثبــت اســناد و امالک اســتان
كرمان
اداره ثبــت اســناد و امــاک ناحیه یک

شهرستان كرمان
هيــأت موضوع قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
(( آگهــی موضوع مــاده  3قانون و مــاده  13آئين نامه قانون
تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی ))
در اجــرای مــواد مذکور بدین وســیله امالکی کــه برابر
آراء هيأتهای حل اختــاف موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی ناحیه یک كرمان تقاضای ثبت آنها پذیرفته
و ادامه عملیات ثبتی آنها مطابق قانون مذکور تجویز گردیده
اســت ،به ترتیب شماره پالک فرعی از اصلی و بخش محل
وقوع ملک و مشــخصات مالک یا مالکین ( متقاضیان ثبت
) واقــع در بخشهــای ( )7-4-1ثبتی شهرســتان کرمان به
شــرح ذیل آگهی میشــود تا در صورتی كه شــخص یا
اشخاصی نســبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضی
داشته باشند بتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف
مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض ،دادخواســت خود
را بــه مراجع قضايی تقديم نمايند .بديهی اســت در صورت
انقضای مدت مذكور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
ســند مالكيت صادر خواهد شد .شــایان ذکر است صدور و
تسلیم سند مالکیت بر اساس قانون مذکور مانع مراجعه متضرر
به دادگاه نخواهد بود.

امــاک تقاضای ثبت شــده واقع در
بخش  1کرمان

خبرکوتاه

افتتاح آخرین قطعه باند دوم محور کرمان زرند
با حضور استاندار کرمان ،آخرین
قطعه باند دوم محور کرمان  -زرند
بــه طول  13کیلومتر چهار خطه با
هزینه ای بالغ بر  298میلیارد ریال
افتتاح و به بهره برداری رسید.
دکتر محمدجواد فدائی به اتفاق
معــاون هماهنگی امــور عمرانی
اســتانداری کرمان ،نماینده مردم
کرمان و راور در مجلس شورای
اســامی و جمعــی از مســئولین
اســتان ،آخریــن قطعه بانــد دوم
محور کرمــان  -زرند به طول 13
کیلومتــر چهار خطه بــا هزینه ای
بالغ بــر  298میلیارد ریــال افتتاح
کــرد .با افتتاح ایــن قطعه در حد
فاصــل روســتاهای سرآســیاب،

هوتک و چتــرود ،محور کرمان
 زرنــد بــه طــول  75کیلومتــرچهارخطه گردید.
* احداث قطعه بانــد دوم کرمان
زرند با اعتبار  298میلیارد ریالیمدیرکل راه و شهرســازی استان
کرمان در حاشــیه این مراســم با

بیان اینکه تا پایان ســال گذشــته
 850میلیارد ریال برای اجرای این
پروژه هزینه شــده اســت ،گفت:
مبلغ قرارداد اجرای قطعه آخر این
بزرگــراه  230میلیــارد ریال بوده
است.
محمدمهــدی بلــوردی ضمــن

عذرخواهی از تاخیر ایجاد شــده
در افتتــاح قطعه آخــر باند محور
کرمــان  -زرند ،افــزود :احداث
بانــد دوم محور کرمــان  -زرند
بــه دلیــل صنعتی بــودن و وجود
کارخانجــات فــوالد ،قطــران و
ککســازی در زرنــد از اهمیت
ویژهای برخوردار است.
الزم بــه ذکــر اســت؛ پیمانــکار
این پروژه شــرکت راهســازی و
ساختمانی  115است؛  241هزار و
 33متر مکعب خاکبرداری و 562
هزار و  344متر مکعب خاکریزی
بــرای اجرای ایــن پــروژه انجام
گرفته است.

شهردار کرمان خطاب به مسافران نوروزی:

نوروز  98با کرمانی متفاوت و شاد مواجه میشوید
شــهردار کرمــان بــه تشــریح
برنامههــای مفرح نوروز امســال
شهر کرمان پرداخت.
«مهــران عالــمزاده» در نشســت
خبــری بــا محوریــت برنامههای
نــوروزی بهــار  98را یــک بهار
کامال متفاوت کرمان دانســت و
گفت :استفاده از فضاهای تبلیغی
و رســانهای موجود با آمادهسازی
ورودیهای شــهر از سمت جاده
ماهان ،جاده زرند و جاده تهران و
نصب خیرمقدم دو زبانه انگلیسی
و فارســی و بــه لهجههــای لری،
کردی ،عربی ،ترکی بر دیوارهای
ســیمانی؛ ایجــاد پایگاههــای در
ورودیهــای جاده تهــران ،جاده
ماهان و جاده زرنــد که به توزیع
اقالم مکتــوب برنامه آژانس ها و
تورها ،نصب آپ «کرمان من» از
جملــه اقدامات در نوروز امســال
است.
وی ایجــاد  12ایســتگاهها از من
بپرس کــه به راهنمایی مســافران
و معرفــی مکانهــا گردشــگری
میپردازنــد ،راهنمایــان ســیار
بــا دوچرخــه و پیــاده بــا کاور
شــهرداری؛ چاپ حدود  10هزار
نقشه گردشــگری ،چاپ چندین
هزار دفترچه راهنما اماکن و برنامه
نوروزی  98شــهر کرمان ،چاپ
پازلهــای تبلیغاتــی بــا نمادهای
شــهری ،چاپ بیــش از  80هزار
عــدد کارت پســتال از اماکــن و
جاذبههای شهر کرمان؛ استفاده از
ظرفیت سامانه  137برای راهنمایی

مسافران از دیگر اقدامات برشمرد.
شــهردار کرمان طراحی تبلیغات
محیطی در ســطح شــهر با طرح
های نو و لوگوی واحد را از دیگر
اقدامات شهرداری کرمان برشمرد
و بیــان کرد :افتتاحیــه پروژههای
در قالب جشــنواره نوبهار کرمان؛
افتتــاح  10بوســتان در مناطــق
چهارگانه شهر کرمان؛ ساماندهی
ورودیهای شهر کرمان از دیگر
برنامهها ذکر کرد.
وی ادامــه داد :احداث المانهای
جدیــد در ســطح شــهر ،نصب
 5مجمســمه در منطقــه 3؛ 12
ســفره هفــت ســین در ســطح
شــهر کرمان نصب خواهد شــد؛
جشنواره فراگیر و مردمی «نوبهار
خانوادهها» شامل؛ نمایشگاه صنایع
دستی و سوغات کرمان ،فستیوال
بادبادکهــا در جنــب دریاچــه
جنــگل قائم؛ همچنین جشــنواره
نوبهــار بچهها در منطقــه پارک
ایرانیان ،اجرای کنسرت رایگان با
حضور یکی از خوانندگان مطرح

 100فرعــی از  4030اصلــی مجزی شــده از  93فرعی از
 4030اصلی – اقای محمدجواد پورثانی فرزند محمدحسین
به شناســنامه شــماره  251صادره از کرمان در ششــدانگ
یکباب ســاختمان تجاری و مســکونی مشــتمل بر فوقانی به
مســاحت  217/15متر مربع به ادرس کرمان خیابان زریسف
نبش کوچه  17خریداری از محل مالکیت احمد وزیری نسب
 ردیف 0629 25فرعــی از  4250اصلی  -اقای اصغر دهقان انارســتانی
فرزند محمد به شناســنامه شــماره  28صادره از کرمان در
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  200متر مربع به ادرس
کرمان بلوار شــهدای خانوک کوچه  13فرعی اول ســمت
راســت درب چهارم خریداری از محل مالکیت کیخسرو -
شهناز و کیانپور کیانیان  -ردیف 0380
 96فرعــی از  4659اصلی  -اقای یداله محمدزاده فهرجی
فرزند درویش به شناسنامه شماره  101صادره از فهرج در
ششدانگ یکباب خانه به مساحت  242/78متر مربع به ادرس
کرمان خیابــان مصلی  -مصلی  9خریداری از محل مالکیت
علی هنر پیشه  -ردیف 0502
 15892فرعی از  4776اصلی مجزی شده از  128فرعی از
 4776اصلی  -اقای یداله طالبی زاده سردری فرزند عبداله به
شناسنامه شماره  26صادره از کرمان و خانم معصومه سهرج
زاده فرزند علی به شناســنامه شــماره  12صادره از کرمان
بالمناصفه در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  277/3متر
مربــع به ادرس کرمان بزرگــراه ایت اله خامنه ای کوچه 39
خیابان امام سجاد کوچه  31خریداری از محل مالکیت محمد
رشید فرخی  -ردیفهای  0637و 0638
 15894فرعــی از  4776اصلــی مجزی شــده از  94فرعی
از  4776اصلی  -خانم گلثوم پشــوئی فرزند غالمحسین به
شناسنامه شماره  12صادره از بم در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  212/50متر مربع به ادرس کرمان بزرگراه ایت
اله خامنه ای کوچه  21ســمت چــپ درب  21خریداری از
محل مالکیت جلیل رشید فرخی  -ردیف 0769
 15899فرعی از  4776اصلی مجزی شده از  126فرعی از
 4776اصلــی  -خانم زهرا دولت آبادی تکابی فرزند محمد

کشــور در پارک مــادر در روز
هفتم و در روز هشتم فروردین در
بلوار قدس خواهیم داشت.
عالمزاده جشــنواره بهار مســافر
در پارک مســافر؛ جشنواره تخم
مرغهای رنگی؛ اجرای ویژه برنامه
در هنگام تحویل ســال در پارک
مطهری؛ پخش فیلمهای مســتند
فیلمســازان کرمانی در ســینمای
روباز پارک مطهری به مدت 12
شــب؛ اجرای برنامههــای هنری
در آب انبار میدان گنجعلیخانی؛
جشــنواره حکاکی روی درختان
خشــک در منطقــه یک توســط
هنرمنــدان بومی؛ اجــرای برنامه
کارناوالهــای نــوروزی شــامل
موســیقی زنــده محلــی در 12
نقطه شــهر کرمان؛ اجرای برنامه
موســیقی «هفت شــهر» در سالن
بســطامی واقــع در پارک شــهر؛
اجرای برنامههای موسیقی در این
ایام نیز از دیگر برنامههاست.
وی خاطرنشــان کــرد :برپایــی
نمایشــگاه فاخــر و ارجمند ســه

به شناســنامه شــماره  164صادره از شــهداد در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  124/9متــر مربع به ادرس کرمان
کمربندی ایت الــه خامنه ای کوچه  29خریــداری از محل
مالکیت فاطمه عمرانی  -ردیف 1773
 16389فرعی از  4776اصلی  -خانم مریم ســلمانی چهار
فرســخی فرزند جعفر به شناسنامه شــماره  2551صادره از
کرمان در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  245/20متر
مربــع به ادرس کرمان بزرگــراه ایت اله خامنه ای کوچه 53
خریــداری از محل مالکیت ســید نصرالــه عمرانی  -ردیف
0601
 16395فرعی از  4776اصلی مجزی شده از  203فرعی از
 4776اصلی  -اقای مســعود خالداری ابورداری فرزند علی
به شناسنامه شماره  3صادره از جیرفت در ششدانگ یکباب
خانه به مساحت  281/82متر مربع به ادرس کرمان بلوار امام
رضا (ع) کوچه  13اواسط کوچه خریداری از محل مالکیت
اکبر و محمد رشید فرخی  -ردیف 0366
 16402فرعــی از  4776اصلی  -خانم نصرت کدخدازاده
فرزنــد محمد به شناســنامه شــماره  126صــادره از بم در
ششدانگ یکباب خانه به مساحت  251/7متر مربع به ادرس
کرمان بلوار باســتانی پاریــزی کوچه  36نبــش اولین چهار
کوچه سمت چپ واگذاری شهرداری  -ردیف 0808
 16409فرعی از  4776اصلی مجزی شــده از  32فرعی از
 4776اصلی  -اقای محمدحسین قوام آبادی فرزند حسین به
شناسنامه شماره  113صادره از کرمان در ششدانگ یکباب
خانه مشــتمل بر طبقــه فوقانی به مســاحت  150متر مربع به
ادرس کرمان بزرگراه ایت اله خامنه ای کوچه  39خریداری
از محل مالکیت شاهپور کیانیان  -ردیف 0976
 4372فرعی از  4809اصلی  -اقای سیدعلی ثمره هاشمی
شعبجره فرزند ســیدعباس به شناسنامه شماره  735صادره
از زرند در ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 195/6
متــر مربع به ادرس کرمــان خیابان مهدیه کوچــه  58بعد از
چهارکوچه ســمت راســت زمین ششــم خریداری از محل
مالکیت خسرو کیانیان  -ردیف 0797
 2965فرعی از  5209اصلی  -اقای عباس کرم نژاد فرزند

خوشنویس برجسته و ممتاز کشور
کشــور حســن ختــام برنامههای
نوروزی  98است.
شهردار کرمان اظهار کرد :حدود
 23دســتگاه اتوبــوس در حــال
بازســازی و بهسازی هستند که تا
پایان ســال حدود  12دستگاه آن
وارد ناوگان حمل و نقل عمومی
خواهد شــد؛ همچنیــن اتوبوس
ویژه دو طبقه گردشگری در شهر
کرمــان خواهیم داشــت؛ ضمن
آنکــه بدنه اتوبوسهــا یک تابلو
هنری خیرمقدم به مسافرین تبدیل
خواهند شد.
وی با اشــاره به افتتاحیه زیرگذر
میدان آزادی در ســه اســفندماه،
تصریح کرد :پروژه غیر هم سطح
ابوذر مقرر بود تا پایان سال جاری
بهبهرهبرداری برســد امــا به دلیل
حجم این پروژه لذا در بهار ســال
آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
شــهردار کرمان تفــاوت برنامهها
نوروز امســال با سالهای گذشته
را در انسجام همه برنامهها دانست
و عنوان کرد :امسال شاهد انسجام
برنامههــای نــوروزی خواهیــد
بود؛ ضمنآنکــه ترکیب برنامهها
بهگونهای است که همه سالیق را
در بر دارند.
وی از تشــکیل کارگروه رســانه
در شــهرداری کرمــان خبر داد و
بیان کرد :جشــنواره شهر و رسانه
در مردادماه ســال آینــده برگزار
خواهد شد.

«حاجیبابایی» نماینده مجلس:

افزایش حقوق ها ناعادالنه است

با مصوبه مجلس حقوق  ۲۰میلیونی  ۴میلیون و حقوق یک میلیونی
 ۲۵۰هزارتومان افزایشمییابد .این اقدام ناعادالنه است / .فارس

كشف سوخت قاچاق در «سیرجان»

فرمانده انتظامی ســیرجان از کشف29هزار لیتر گازوئیل قاچاق از
یک دستگاه کامیون در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ ایران نژاد گفت :ماموران دایــره مبارزه با قاچاق کاال و
ارز پلیس آگاهی شهرستان این کامیون را در محور اصلي سیرجان به
شيراز متوقف و با کشف این محموله سوخت ،راننده آن را به مراجع

قضائی معرفی کردند.

عسلویه؛ انتشار بوی بد شبیه تیوپ سوخته بعد
از بارش باران

استشــمام این بــو باعث ایجــاد ســردرد و تهوع در کــودکان و
بزرگساالن در شهر عسلویه می شود /ندای عسلویه

ارزانی قند و شکر در آیندهای نزدیک

دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر اعالم کرد که با توجه به آغاز
برداشت نیشکر در استان خوزستان و واردات صورت گرفته از سوی
شرکت بازرگانی دولتی ،هیچ مشکلی بابت تولید و تامین قند و شکر
نداریم و به زودی شــاهد آرامش بــازار و کاهش قیمت این کاالی
اساسی خواهیم بود.
موحدی کرمانی ،امام جمعه موقت تهران:

ادامه فعالیت تلگرام ،حرام است

مثل چینی ها اینترنت بومی راه اندازی کنیم / .ایسنا

قیمت مسکن مطلق ًا جهش نمیکند

رئیــس اتحادیه مشــاوران امالک با بیان اینکه ســال  ۱۳۹۸قیمت
مســکن مطلقاً جهــش نخواهد کــرد ،گفت :ســایتهای مجازی و
اســتارتاپ هایی کــه بتوانند امنیت مردم را تضمیــن کنند و به دفاتر
امالک متصل شوند مورد تأیید ما هستند / .ایسنا
رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

شرایط کامل وام  ۶۰میلیونی ازدواج
مشخص شد

بازپرداخــت وام ازدواج در ســال  ۶۰ ،۹۸ماهه بوده یعنی زوجین
باید طی پنج سال اقساط این وام را پرداخت کنند
شــرایط ضامن نیز در پرداخت وام ازدواج تسهیل شده به گونه ای
که اخذ یک ضامن معتبر و ســفته کفایت میکند که بانک مرکزی
میتواند کارت یارانه زوجین را به عنوان تضمین دریافت کند
بین  ۹۰۰هزار تا یک میلیون نفر مشــمول دریافت وام ازدواج می
شوند / .تسنیم

پراید به رؤیای دستنیافتنی تبدیل شده!

امام جمعه ســیراف استان بوشهر :اگر زمانی قشر مستضعف جامعه
امید داشــتند حداقلِ خودروها که همان پراید باشــد را برای خود و
خانــواده تأمین کنند اما امروز رســیدن قیمت پرایــد در بازار به ۵۰
میلیون تومان جزء آرزوهای دستنیافتنی شده است / .مهر

احمد به شناسنامه شماره  5122صادره از بم در ششدانگ
یکباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت  155/49متر
مربــع که موازی  27/21متر مربع از ششــدانگ عرصه مورد
تقاضا متعلق بوقــف و در اجاره نامبرده قــرار دارد به ادرس
کرمان خیابان حکیم کوچــه  16خریداری از محل مالکیت
ف 0194
علی محمد ساالرکالنتری  -ردی 
 2997فرعــی از  5209اصلــی  -اقای جواد اطهری فرزند
امین اله به شناســنامه شــماره  2صادره از بم در ششدانگ
یکباب خانه به مساحت  243/02متر مربع که موازی 42/53
متر مربع از ششــدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در
اجاره نامبرده قرار دارد به ادرس کرمان خیابان حکیم کوچه
 16نبــش جنوبــی  2خریــداری از محل مالکیــت عزت اهلل
ف 0587
ساالرکالنتری  -ردی 
 2998فرعی از  5209اصلی  -اقای حســین سلمانی چهار
فرســخی فرزند عباس به شناســنامه شــماره  547صادره از
شهداد در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  553/5متر
مربــع که موازی  96/86متر مربع از ششــدانگ عرصه مورد
تقاضا متعلق بوقــف و در اجاره نامبرده قــرار دارد به ادرس
کرمان خیابان مدیریت کوچه  13خریداری از محل مالکیت
ف 1149
علی محمد ساالرکالنتری  -ردی 

امــاک تقاضای ثبت شــده واقع در
بخش  4کرمان

 812فرعــی از  2اصلــی  -خانم صدیقه ناظمی معز آبادی
فرزند عزیزاله به شناسنامه شــماره  17صادره از کرمان در
ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت  225/10متر مربع که
مــوازی  119/58متر مربع از ششــدانگ عرصه مورد تقاضا
متعلــق بوقف و در اجاره نامبرده قــرار دارد به ادرس کرمان
شرف آباد قائم  10جنوبی  4خریداری از محل مالکیت علی
ف 0735
سبزه مو  -ردی 
 4017فرعــی از  8اصلی  -اقای علی محیط یزدی فرزند
احمــد به شناســنامه شــماره  505صادره از رفســنجان و
خانم مهناز غضنفر پور فرزند فتحعلی به شناســنامه شــماره
 217صادره از ســیرجان بالمناصفه در ششــدانگ یکباب

ســاختمان به مســاحت  267/25متر مربع به ادرس کرمان
خیابــان بوعلی  9غربی  2خریــداری از محل مالکیت علویه
سلطانی جوادی  -ردیفهای  1351و 1352
 1419فرعــی از  12اصلــی  -اقــای محمدحســین یاروطن
فرزند اســداله 7به شناسنامه شــماره  1083صادره از کرمان
در ششــدانگ دو باب ساختمان به مساحت  997/7متر مربع
که موازی  596/87متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا
متعلق بوقف میباشــد بــه ادرس کرمان جــاده تهران مقابل
فرودگاه خریــداری از محل مالکیت غالمحســین ایالقی -
ردیف 1375
 4فرعی از  29اصلی  -اقای ماشااله محسن بیگی طغرالجردی
فرزند غالمحسین به شناسنامه شماره  92صادره از کرمان در
ششــدانگ یک باب کارگاه به مساحت  4891/12متر مربع
به ادرس کرمان شرف اباد زمین گلخانه جزء زمین مختاراباد
خریــداری از محل مالکیــت عبدالرضا ابراهیمــی  -ردیف
1016
 553فرعــی از  71اصلی  -اقای اصغــر مختارآبادی فرزند
ابوطالب به شناسنامه شماره  1صادره از کرمان در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  428/50متر مربع به ادرس کرمان
کاظــم آباد بلــوار امام خریــداری از محل مالکیت حســن
ابراهیمی  -ردیف 1338

امــاک تقاضای ثبت شــده واقع در
بخش  7کرمان

 1840فرعی از  3اصلی مجزی شــده از  29فرعی از  3اصلی
 اقای حمید کمالی فر فرزند غالمرضا به شناسنامه شماره 2صادره از بافت در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 305/9
متــر مربع بــه ادرس کرمان باغین میدان قائــم کوچه  3امید
خریداری از محل مالکیت محمد شــجاعی باغینی  -ردیف
1063
تاریخ انتشار نوبت اول  :شنبه 1397/12/11
تاریخ انتشار نوبت دوم  :شنبه 1397/12/25
رییس اداره ثبت اسناد وامالک ناحیه یک شهرستان کرمان
عیسی حافظی فر

تلفن09363935168 - 03432226511 :
روابط عمومی09136186694 :
وب سایتwww.kermanresaneh.com :
پست الكترونيك:
sobhekerman@yahoo.com - sobh.kerman@gmail.com

هفته نامه سياسي ،فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادي(عضو تعاونی مطبوعات کشور)
بنیانگذار :زنده یاد جلیل مظهری
صاحب امتياز و مدیرمسئول :شهال مظهری
سردبیر :امیرحسین جبارپور
رئیس هیئت تحریریه :شهرام مظهری
مدیر نیازمندی ها :احسان ناصری تکلو
طراحی و صفحه آرایی :مهال باختری
کارشناسان بخش نیازمندی ها :خانم حسینی ،خانم مددی ،خانم زنگی آبادی
خانم کریمی ،خانم افشار ،خانم روح بخش  ،خانم شهابی

با گورها مأنوس باش تا عبرت بگيرى .امام علی(ع)

چاپخانه :مهدوی (بلوار امیرکبیر )32134838

توجه :مطالب ارسالی نویسندگان ،نظر و دیدگاه شخصی آنان بوده و قابل نقد و بررسی است.

مهندس عباسلو مدیر عامل جهان فوالد و بنیانگذار صنعت فوالد سیرجان:

راهی جز توسعه صادرات نداریم

ادامه از صفحه 1
مدیر عامل کارخانه جهان فوالد خاطر نشــان
می کند« :تفاوت بین تولید و مصرف ما عدد
چشــمگیری اســت و برای حل این موضوع
باید به سمت صادرات برویم و راهی جز این
نداریم»
وی بــا بیان این که متاســفانه مــا به صادرات
اهمیت نمی دهیم ،اذعان می کند « :ما از سال
 93فعالیت می کنیم و سال گذشته  260هزار
تن صادرات آهن اسفنجی داشتیم ولی امسال
یک باره صــادرات را قطع کردند و این قطع
کردن یعنی از دســت دادن بازار و این باعث
می شــود کــه نتوانیم جایگاه خــود را حفظ
کنیم» .
مهندس عباســلو می افزایــد« :در صادرات
آن چه حــرف اول را می زنــد و باعث دوام
صــادرات می شــود خــوش قولــی و اعتماد
طرفین معامله اســت وقتی با چنیــن تغییراتی
روبه رو می شــویم این اعتماد از دســت می
رود»
مدیر عامل کارخانه جهــان فوالد همچنین با
اشاره به مشکل تامین ســرمایه می گوید« :ما
ســال  90یک آهن اســفنجی را نزدیک 140
میلیــارد تومان می زدیــم و  70درصد آن را
یک بانــک داخلی می توانســت تامین کند

اگــر بخواهیم این آهن را بــا ارز امروز بزنیم
حدود  1700میلیاردتومــان اعتبار نیاز دارد و
عمال بانــک های داخلی نمی توانند این پول
را در اختیار صادر کنندگان بگذارند»
وی اذعــان مــی کند« :بــرای تامین ســرمایه
مجبوریم به ســمت صادرات برویم و برویم.
اگر صادرات ناپایدار باشد و ارز وارد کشور
نشود احداث کارخانه ها بالتکلیف می مانند
و به لیســت طــرح های نیمه تمــام اضافه می
شوند .تســهیالت خارجی هم در این شرایط
خیلی ســخت اســت و اگر موردی پیدا شود
آن قددر بانــک مرکزی در پیچ و خم اداری
آن را مــی چرخانــد که یا تســهیالت دهنده
پشیمان می شود یا زمان از دست می رود» .
مهندس عباسلو خاطر نشان می کند :از سوی
دیگر اگــر باتک مرکزی با این سیاســیت و
رویــه ای که در پیش دارد ادامه بدهد و یک
استراتژی تامین سرمایه تعریف نکند باز هم
مشــکل آفرین خواهد بود» وی می گوید :ما
اولین و تنها شرکتی بودیم که توانستیم بعد از
برجام ال ســی مدت دار یک ســاله باز کنیم
سر یک ســال وقتی برای تمدیداقدام کردیم
بانــک مرکزی گفت همــان دفعه ی اول هم
اشتباه کردیم به شما این مجوز را دادیم ،شما
دنبال تمدید هستید؟!

مدیــر عامل کارخانه جهان فــوالد تاکید می
کنــد اگر نتوانیم مشــکالت بانک مرکزی را

دربخش تامین ســرمایه حل کنیم پروژه ها یا
نیمه تمام می مامنند یا شرووع نخواهد شد.

وی یــادآور مــی شــود«یک کارخانه فوالد
حــدود  240میلیــون یورو پــول می خواهد

و هیــچ راه حلــی جز توســعه ی صادرات
محصوالت فوالدی نیست».
عباسلو می افزاید« :نوسانات نرخ ارز نیز تامین
کننــده ی ســرمایه را با مشــکل روبه رو می
کند».
وی معطل ماندن کاالها و قطعات در گمرک
را از دیگر مشــکالت عنوان کــرده و اظهار
می کنــد« :محصوالت و قطعات در گمرک
بیشتر از سه ماه و حتی شش ماه معطل می ماند
و این در حالی است که اتفاق بدی رخ ندهد
و قطعه ای گم نشود».
مدیــر عامل کارخانه جهان فــوالد ادامه می
دهد« :به گمرک مراجعه می کنیم می گویند
تقصیــر انبارهــای عمومی اســت و انبارهای
عمومی هم می گویند تقصیر گمرک اســت
و یک پاس کاری این میان وجود دارد».
وی تعدد بخشــنامه ها را از دیگر مشکالت
دانســته و تاکیــد می کند « :با ایــن وجود ما
برای توسعه ،نقاط قوت و سرمایه های خوبی
داریم و آن ســرمایه نیروی انسانی است اگر
آن مشــکالت رفع شــود االن با این ســرمایه
ی عظیم و دانشــی که وجود دارد می توانیم
حرف برای گفتن داشته باشیم».

بخشخدماتی-رفاهیصنعتگردشگریدرخطرورشکستگیوتعطیلی

ادامه از صفحه 1
چرا با پشــتیبانی امور دام تماس نمی
گیرید؟
بارهــا تمــاس گرفته ایــم ولی جــواب قانع
کننده ای به ما داده نشــده است بعالوه اینکه
گفتــه می شــود توزیع گوشــت بــه وزارت
جهادکشــاورزی واگذار شــده که اگر چنین
باشد ما هم در کنار همه مردم حق استفاده از
گوشت بهداشتی و با قیمت مناسب را داریم.
قیمت مناســب برای گوشــت قرمز
چقدر است؟
چیز که مســلم اســت این اســت که گوشت
منجمــد با قیمــت هایی در حــدود  29و 38
هزار تومان در بازار برای قشر خاصی موجود
است و رســتوران های ادارات و ارگان های
دولتی و نیز رســتوران هــای خصوصی که از
طریــق کانال هایی به یکــی از ادارات دولتی
وابســته هســتند که اصطالحا به انها خصولتی
می گوییم از همین گوشــت بهره مند هستند.
ســوال ما این است اگر چنین گوشتی موجود
است چرا در اختیار فقط تعداد معدودی قرار
میگیــرد؟ چــرا نظارتی بر عرضــه آن وجود

نــدارد تا هم قیمت های گوشــت قرمز که از
 80هزار تومــان تا  135هزارتومــان در بازار
متغیر اســت شکسته شــود و هم همه مردم و
اقشــار ضعیف و نیز اعضای اتحادیه ما بتوانند
از این گوشت بهره مند شوند .چرا باید قیمت
گوشت را دالل ها و تعدادی افراد سودجو و
شرکت های خصوصی معلوم الحال مشخص
کنند .چرا باید کشتارگاه کرمان به حالت نیمه
تعطیل در بیاید؟
با وضعیت فعلی قیمت تمام شده یک
سیخ کباب صدگرمی چقدر است؟
چیــزی که محاســابات ما نشــان میدهد یک
سیخ کباب گوسفندی صد گرمی باید حدود
 12هزارتومان باشد.
و کبــاب های صدگرمی که بــا قیمت خیلی
پایین تر از این در سطح شهر موجود است؟
چند حالت بیشــتر نمی شــود متصور شــد .یا
متاســفانه از وزن کم میگذارنــد .یا همانطور
که گفتم به جاهایی وصل هســتند و گوشت
منجمد با قیمت پایین به دستشــان میرسد و یا
متاســفانه کباب همان صد گرم است ولی به
غیر از گوشــت چیزهای دیگــری هم به آن

اضافه میکنند که امیدواریم اینگونه نباشد و با
سالمت مردم و همشهریان بازی نشود.
نظارت بر رســتوران هــا االن به چه
شکل است؟
یکی از مشــکالتی که ما بــرای نظارت با آن
روبرو هستیم این است که یک رستوران می
تواند از چنــد جای مختلف مجــوز دریافت
کند از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
گرفتــه تــا اتحادیه صنــف چلوکبــاب و نیز
اتحادیــه ما کــه اتحادیــه هتل و رســتوران
اســت و حتــی اتحادیه های بیــن راهی و نیز
خود ســازمان صنعت معدن تجــارت که این
پراکندگی کار را برای نظارت توســط خود
اتحادیه با دشــواری روبرو کرده اســت .ولی
نظارت مستمر توســط اداره دامپزشکی و نیز
اداره بهداشــت صورت می گیــرد و مهم تر
از همه اینکه شــریف و خوشــنام بودن خود
افرادی که مشــغول فعالیت در این رســته ها
هستند نکته مهمی است.
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
می تواند مجوز تاســیس رســتوران
بدهد؟
بلــه یکــی از مباحــث عمده مــا همین بحث
واحدهایــی اســت که بــا عنــوان واحدهای
گردشــگری از ســازمان میــراث فرهنگی و
گردشــگری مجوز می گیرند .و همراه با این
مجوز اقدام به تاسیس اقامتگاه و نیز رستوارن
می کننــد ولی ما نمی توانیم بــر آنها نظارت
کنیم.
اما نکات زیادی در مورد تاسیس این واحدها
با عنوان گردشــگری باید مــاک قرار گیرد
از جملــه اینکــه کاربــری ملک اولیــه باید
گردشــگری باشــد تا مجوز فعالیــت بگیرد
بعالوه اینکه متراژ آن خیلی اهمیت دارد .باید
بتواند محل مناسبی را برای اقامت و پارکینگ
در نظــر بگیرد و امنیت مشــتریان را نیز تامین
کند و نیز ســالن مناسبی را برای رستوران در
نظر بگیرد.
با این شرایط تعداد این واحدهای گردشگری
نباید زیاد باشــد ولی حتی شــاهد هستیم در
محدوده شــهرها نیــز اینگونــه مجوزها برای
تاسیس از ســوی میراث فرهنگی صادر شده
اســت و رســتوران ها و اقامتــگاه های آن از
دایره نظارت اتحادیه ما خارج هستند.
سال هاســت که بحث مجاز بودن یا
نبودن عرضه قلیان مطرح است .سفره
خانه های صنف شــما در حال حاضر

قادر به عرضه قلیان هستند یا خیر؟
از توجه شــما ممنونم .ســال هاست که تعداد
زیادی از اعضای اتحادیه ما که در رسته سفره
خانه فعال هســتند با این معضل روبرو هستند.
اول از همه باید بگویم که ما طرفدار استعمال
دخانیات به هر شــکل نیســتیم؛ مــی خواهد
قلیان باشــد یا هر ماده دخانی دیگر ولی وقتی
فردی آمده مجوز سفره خانه گرفته و سرمایه
گذاری کرده و مشغول به کار شده است نمی
شــود هــر از چندگاهی از طرف دادســتانی،
اماکن و بهداشــت مخل کســب و کار ایشان
بشــوند؟ درســت اســت کــه از ســال  95از
کسانی که بدنبال تاســیس سفره خانه هستند
تعهد گرفته می شــود که اقدام به عرضه قلیان
نکنند ولی کسانی که قبل از سال  93مجوز و
پروانه کســب سفره خانه گرفته اند می توانند
به عرضه قلیان بپردازند که متاســفانه چندین
نوبت در طول ســال همین دوستانی که مجوز
دارند نیز با کارشکنی مواجه می شوند و انگار
قانون به شکل سلیقه ای اعمال می شد.
منظور شــما از سلیقه ای اعمال شدن
قانون چیست؟
قانونــی با عنوان منــع اســتعمال دخانیات در
اماکن عمومی وجــود دارد ولی در بعضی از
اســتان ها این قانون اصال اعمال نمی شــود و
حتی خود بنده شــاهد بوده ام در خیابان های
اطراف مجلس شــورای اسالمی اماکنی اقدام
به عرضــه قلیان میکنند .یکــی از جاذبه های
توریســتی کرمان در ســفره خانه ها میتواند
عرضــه قلیان باشــد .ولی متاســفانه درگیری
مداوم اعضای اتحادیه ما و ســفره خانه داران
با مســئولین ،کار را با دشواری زیادی مواجه
کرده است .ســوال ما این اســت چرا عرضه
چیــزی که فروش  ،تولیــد و حمل و نقل آن
قانونی اســت و حتی تنباکوی آن به سفارش
ایران تولید و وارد می شود باید ممنوع باشد؟!
وقتی این ممنوعیت های سلیقه ای اعمال می
شــود ،واحدهای فاقد مجــوز زیرزمینی برای
عرضــه قلیان ایجاد می شــود و یا حتی کافی
شاپ ها و فست فودها و گاها کارواش ها نیز
اقدام به عرضه قلیان میکنند.
درباره رسته دیزی سرا نیز توضیحاتی
می دهید؟
رســته تازه تاسیسی اســت که صرفا
جهــت عرضه میــان وعده های ســبک و نیز
صبحانــه و عصرانه پروانه کســب گرفته اند.
از ســال  94و جهت ترویج میــان وعده ها و

به تقاضای اتحادیه ،این رســته تاســیس و به
اتحادیــه الحاق گردید که می توانند در کنار
میان وعده ها به عرضه نوشــیدنی های سرد و
گرم نیز بپردازند و در کنار آن عرضه غذاهای
سنتی آسان طبخی همچون دیزی را نیز داشته
باشند.
چایخانه ها چطور؟
چایخانه ها نیز می توانند به عرضه نوشــیدنی
های ســرد و گرم بپردازند و در کنار آن باید
اتاقی کامال مجزا برای اســتعمال دخانیات نیز
داشته باشند.
و رســته جدیدی که جدیدا به شــما
اضافه شده ،تشریفات؟
در حــال حاضر فقــط یکی از ایــن واحدها
مجوز فعالیت دارد و همانطور که شما گفتید
با نام تشــریفات شناخته می شــوند .کار آنها
بصــورت تخصصی برگــزاری همایش ها و
مراسم است که از صفر تا صد یک برگزاری
را کامــا برعهــده می گیرنــد؛ از تهیه مکان
برگــزاری گرفته تا نحــوه و موارد پذیرایی و
حتی اسکان و حمل و نقل بر عهده این دفاتر
قرار می گیرد.
در صــورت بروز تخلف و یا داشــتن
شکایت از رســته های تحت پوشش
شما همشهریان باید چکار کنند؟
همشــهریان عزیــز مــی توانند بــا مراجعه به
اتحادیــه شــکایت خــود را بصــورت کتبی
مطــرح و ثبت کننــد و بعد دو طــرف ماجرا
یعنی شــاکی و متشــاکی دعوت و اظهارات
هر دو طرف شــنیده می شود و سعی می شود
رضایت شــاکی جلب شــود .مسئولیت واحد
شــکایات بر عهده آقــای محمدرضا بهرامی
ریاست اتحادیه است و تمامی تالش خود را
می کنند تا رضایت همشریان عزیز تامین شود
و اگر خدای ناکرده رضایت شــاکی حاصل
نشد نظر کارشناسی صنف همراه با پرونده به
مراجــع باالتر یعنی تعزیرات حکومتی و غیره
داده می شــود تا تصمیم نهایی گرفته شود تا
حقی از کسی ضایع نشود.
در پایان اگــر صحبت نگفته ای باقی
مانده است در خدمت شما هستیم.
با تشکر از نشریه صبح کرمان که این فرصت
را در اختیــار صنــف ما قرار دادنــد تا بتوانیم
دغدغه ها و مشکالت خود را مطرح کنیم.
همانطــور که در طول عرایضــم گفتم قیمت
حامــل های انــرژی کمــر اعضــای اتحادیه
ما را شکســته و گاهــا تعدادی از آنهــا را با

ورشکســتگی مواجــه کــرده اســت .تعداد
واحدهای تاالر و رســتوران و ســفره خانه و
چایخانــه ما که تعطیل شــده و درخواســت
ابطال جواز کسب خود را داده اند بسیار بیشتر
از تعداد کســانی است که درخواست صدور
جواز کسب برای تاســیس واحد صنفی داده
اند.
البتــه با جنــاب اقــای زاهدی نماینــده مردم
کرمان در مجلس صحبت هایی شــده اســت
که اگر امکان داشــته باشد حامل های انرژی
برای واحدهــای صنفی ما بصورت تولیدی و
یا صنعتی و یا گردشــگری محاسبه شود که با
توجه با اینکه مواد اولیه مانند برنج و روغن و
گوشــت و دیگر اقالم وارد رسته های صنفی
ما می شود و به شکل محصول نهایی دیگری
عرضه می شــود اطالق نــام تولیدی به آن ها
دور از ذهن نیست.
در کنار این موضوع بحــث مالیات بر ارزش
افزوده اســت که مشــکالت زیــادی برای ما
ایجاد کرده .فرضا اگر شما در یک رستوران
صدهزارتومــان غذا میل کنیــد فاکتور نهایی
شما صد و نه هزارتومان است .همین امر باعث
ناراحتی مشتریان را فراهم می کند و بدلیل بی
اطالعی بعضی از همشهریان از مبحث مالیات
بر ارزش افزوده گاها تصور می شود که مردم
دارند مالیات واحدهای صنفی را می پردازند
و ایــن امر بــه بی اعتمــادی به اعضــای این
اتحادیه می انجامد و باعث رنجش همشهریان
و مشــتریان را فراهم می کند در حالیکه مثال
فســت فودها و اماکن تهیه غذا و غذای بیرون
بــر از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف
شــده اند و این برای مردم جای ســوال است
و فکــر میکنند رســتوارن ها قصــد اخذ وجه
اضافــی دارند .قصد مــن از مطرح کردن این
سخن این نیســت که از دوستان صنف فست
و فــود و یــا تهیه غذا نیــز مالیات بــر ارزش
افزوده گرفته شــود .درخواســت ما این است
کــه مالیات بر ارزش افزوده از شــانه اعضای
اتحادیه ما نیز برداشــته شود تا بشود محصول
نهایــی و خدمات را با قیمت مناســب و پایین
تری به مردم و همشــهریان عزیز ارائه کرد و
باعث رضایت خاطر آنها شد.
باز هــم از شــما ممنونم که ایــن وقت را در
اختیار بنده و اتحادیه صنف هتل و رســتوارن
قرار دادید.
حامد حسینی پناه کرمانی

