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معاون سازمان بنادر خبر داد :

استاندار کرمان:

امروز در جنگ اقتصادی نیاز به مقاومت داریم

افزایش دوبرابری سرعت ترخیص کاالهای اساسی از بنادر
معــاون امــور بنــدری و اقتصــادی ســازمان بنــادر و
دریانــوردی از افزایــش دو برابــری ســرعت ترخیــص
کاالهــای اساســی از بنــادر در مقایســه بــا تخلیــه و بارگیری
ایــن کاالهــا خبــر داد و گفــت :وزارت جهادکشــاورزی بــه
عنــوان متولــی تامیــن کاالهــای اساســی بایــد واردکنندگان
را ملــزم کنــد کــه کاالهــای خــود را فقــط در یــک بنــدر به
نــام بنــدر امــام خمینــی تخلیــه نکننــد تــا هزین ـه تمــام
شــده آن نیــز کاهــش یابــد.
بــه گــزارش ایســنا ،وضعیــت انبــارش و باقــی مانــدن
کاالهــای اساســی در بنــادر کشــور بــه حــدی رســید کــه
اســحاق جهانگیــری ،معــاون اول رئیسجمهــوری ،هــم
دربــاره آن اظهارنظــر و تاکیدکــرد :بایــد رونــد تخلیــه
کاالهایــی کــه در انبــار بنــادر دپــو شــدهاند ،تســریع
شــود .اگــر صاحبــان کاال و واردکننــدگان تمایلــی بــه
تخلیــه کاالی خــود از بنــادر ندارنــد بایــد بــا اســتفاده از
روشهــا و ســاز و کارهــای الزم ،شــرایطی فراهــم شــود

تــا زمــان مانــدگاری کاالهــا در انبــار بنــادر کاهــش پیــدا
کنــد.
در همیــن راســتا محمــد راســتاد -معــاون وزیــر راه و
شهرســازی و مدیرعامــل ســازمان بنــادر و دریانــوردی-
بــه ایســنا گفــت :اگــر واردکننــدهای کارهــای مربــوط
بــه ترخیــص و خــروج کاالیــش را انجــام داده باشــد،
امــا همچنــان بــارش در انبارهــای بنــادر باقــی بمانــد،
مکانیزمهــای تنبیهــی بــرای او در نظــر گرفتــه میشــود
کــه باالرفتــن تصاعــدی هزینههــای انبــارداری یکــی از
آنهاســت.
محمــد علــی حســن زاده  -معــاون امــور بنــدری و
اقتصــادی ســازمان بنــادر و دریانــوردی – در همیــن زمینه
در گفتوگــو بــا ایســنا اظهــار کــرد :قبــل از ایــن کــه
معــاون اول رئیــس جمهــوری ،وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت و دیگــر دســتگاههای متولــی بــه مســئله انباشــت
کاال و مــدت مانــدگاری آن در بنــادر توجــه ویــژه کننــد،

نســبت انبــارش یــا ورود کاالهــای اساســی در بنــدر
امــام خمینــی (بــه عنــوان مهمتریــن بنــدر بــرای واردات
کاالهــای اساســی) بــه خــروج آنهــا دو بــه یــک بــود.
یعنــی اگــر دو واحــد کاال در روز وارد بنــدر امــام خمینــی
میشــد ،یــک واحــد از آن خــارج میشــد .امــا هــم
اکنــون وضعیــت بــه مراتــب بهتــر از گذشــته شــده اســت.
وی افــزود :بــا پیگیــری دســتگاههای متولــی مذکــور،
آمارهــا نشــاندهنده افزایــش ســرعت قابــل توجــه ســرعت
ترخیــص کاالهــای اساســی از بنــدر امــام خمینــی نســبت
بــه تخلیــه و بارگیــری ایــن کاالهــا در یــک روز اســت چــرا
کــه بــه عنــوان مثــال در دو روز گذشــته حــدود  ۷۰هــزار
تــن کاالی اساســی در ایــن بنــدر تخلیــه و تقریبــا همیــن
میــزان نیــز ترخیــص شــد.

دبیر انجمن خرمای ایران:

کاهش تولید خرما نگرانکننده نیست

در ســالجاری بــه دلیــل خشــکیدگی خرمــا و عــدم
گردهافشــانی کامــل ،بخشــی از کشــاورزان خرمــاکار مناطــق
شــرقی کرمــان دچــار خســارت شــدند امــا بــه گفتــهی
دبیــر انجمــن خرمــای کرمــان ،در ســایر مناطــق اســتان نــه
تنهــا تولیــد از حــد نرمــال هــم باالتــر اســت حتــی کیفیــت
خرمــای امســال نیــز افزایــش یافتــه اســت.
بــه گــزارش فــردای کرمــان ،مقــداد تکلــوزاده بــا اشــاره بــه
تولیــد خرمــا در اســتان کرمــان گفــت« :در اســتان کرمــان
در منطقــهی بــم ،جیرفــت و ارزوئیــه تولیــد خرمــا داریــم
و غالــب خرمایــی کــه در اســتان کرمــان تولیــد میشــود
خرمــای مضافتــی اســت امــا در منطق ـهی ارزوئیــه خرمــای
خاصویــی را هــم داریــم و در منطقــهی جیرفــت خرمــای
کلوتــه و مردارســنگ را نیــز عــاوه بــر مضافتــی داریــم».
دبیــر انجمــن ملــی خرمــای ایــران بــا اشــاره بــه عارض ـهی
خشــکیدگی خرمــا ،اظهــار کــرد «:امســال بیشــتر در منطقهی
بــم کــه تولیــد خرمــای آن در ســالهای مختلــف حــدود
 ۱۶۰تــا  ۱۷۰هــزار تــن اســت ،تولیــد بــه دلیــل عارض ـهی

خشــکیدگی ،عــدم گردهافشــانی کامــل خوشــههای خرمــا
و ریــزش خوشــه کاهــش پیــدا کــرده امــا در شهرســتانهای
دیگــر ماننــد جیرفــت و منطقــهی ارزوئیــه تولیــد خرمــا از
تولیــد نرمــال هــم حتــی بهتــر اســت».
وی ادامــه داد« :بــا توجــه بــه تمــام ایــن شــرایط ،تولیــد
خرمــا در ســالجاری در اســتان کرمــان نســبت بــه ســال
گذشــته از لحــاظ کیفیتــی ،کیفیــت بهتــری دارد ولــی
از لحــاظ تولیــد ممکــن اســت چیــزی حــدود  ۱۰درصــد
کاهــش داشــته باشــیم کــه کاهــش تولیــد ،بــه آن میــزان
زیــاد نیســت کــه جــای نگرانــی وجــود داشــته باشــد».
تکلــوزاده خاطرنشــان کــرد« :احتمــاال میــزان تولیــد خرمــای
اســتان در ســالجاری حــدود  ۳۵۰هــزار تــن باشــد».
وی دلیــل بــاال رفتــن کیفیــت محصــول امســال را
بارندگیهــای ابتــدای ســال بیــان کــرد و افــزود« :امســال در
مناطــق دیگــر کشــور ماننــد خوزســتان ،بوشــهر و فــارس هــم
کیفیــت بســیار افزایــش یافتــه کــه بــه دلیــل بارندگیهــای
صــورت گرفتــه و تامیــن نیــاز آبــی درخــت اســت».
دبیــر انجمــن ملــی خرمــای ایــران بیــان کــرد« :در اســتان
کرمــان هــم بــه دلیــل بارندگیهــای ابتــدای ســال آبیــاری
درختــان خــوب انجــام شــد و بهخصــوص در مناطقــی ماننــد

ریــگان کــه بیابانیتــر هســتند و چالــش آب را دارنــد ایــن
بارندگیهــا ســبب شــد کیفیــت خرمــا نســبت بــه ســال
گذشــته بهتــر شــود».
وی بــا بیــان اینکــه فعالیــت انجمــن خرمــا در ســالجاری
بیشــتر در حــوزهی بعــد از برداشــت و بــرای ارتقــاء جایــگاه
بســتهبندی خرمــا انجــام شــده اســت ،گفــت« :انجمــن
خرمــا هــر ســال جلســات آموزشــی بــا ســرفصلهای
مختلــف برگــزار میکنــد و بــرای تولیــد هــم کارهــای
زیــادی انجــام دادیــم ولــی بــه دلیــل اینکــه حجــم تولیــد
بســیار وســیع اســت و ذینفعــان مــا در حــوزهی تولیــد
خیلــی زیــاد – حــدود  ۱۰۰هــزار نفــر – هســتند عمــا
مدیریــت کــردن و کمــک بــه آنهــا کار ســختی اســت و
مــا تــا جایــی کــه در توانمــان اســت ایــن فعالیتهــا
را انجــام دادیــم و کمــک کردیــم شــرایط بهتــری از نظــر
تولیــد داشــته باشــند».
تکلــوزاده ادامــه داد« :آموزشهــای خوبــی توســط جهــاد
کشــاورزی و ســازمانهای متولــی دیگــر داده شــده و
همایشهــای خوبــی برگــزار کردیــم امــا در حوزههــای
دیگــر ماننــد فــرآوری و گریدینــگ کار اجرایــی انجــام
دادیــم».

وزیر کشور:

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسالمی خبرداد؛

امکانات و تجهیزات مرز مهران تا کربال و نجف بررسی میشود

آب خلیجفارس در چند قدمی رفسنجان

وزیــر کشــور گفــت :امکانــات ،تجهیــزات
و آمادگیهــای مــرز مهــران تــا نجــف و
کربــا بــرای تــردد زائــران اربعیــن مــورد
بازدیــد و بررســی قــرار میگیــرد.
بــه گــزارش ایرنــا ،عبدالرضــا رحمانــی
فضلــی در جمــع خبرنــگاران در فــرودگاه
شــهدای ایــام افــزود :بــه همــراه روســای
کمیتههــای ســتاد مرکــزی اربعیــن از
امکانــات فراهــم شــده بــرای زائــران
اربعیــن در مــرز مهــران و مســیر مهــران-
نجــف -کربــا بازدیــد میشــود.
وی یــادآور شــد :همچنیــن در ســفر بــه
عــراق بــا وزیــر کشــور عــراق و اســتانداران
مــرزی ایــن کشــور نشســتی در ایــن
خصــوص برگــزار میشــود.
وزیــر کشــور گفــت :بــر اســاس گــزارش
کمیتههــای مختلــف ســتاد اربعیــن
آمادگــی الزم بــرای تــردد دســت کــم

ســه میلیــون زائــر اربعیــن در مــرز مهــران
فراهــم شــده اســت.
رحمانــی فضلــی تاکیــد کــرد :تــاش
میشــود بــا مجموعــه تجربیــات چنــد
ســاله در برگــزاری راهپیمایــی بــزرگ
اربعیــن در ســالهای گذشــته و نیــز
اضافــه شــدن مــرز خســروی ،امســال
تســهیالت بهتــر و خدمــات مناســبتری
بــه زائــران اربعیــن ارائــه شــود.
بــه گــزارش ایرنــا ،وزیــر کشــور در راس
هیاتــی بــه منظــور بازدیــد از آخریــن
وضعیــت زیرســاختهای مــرز مهــران در
ایــام اربعیــن بــا اســتقبال قاســم ســلیمانی
دشــتکی اســتاندار ایــام و جمعــی از
مســئوالن اســتانی وارد فــرودگاه شــهدای
ایــام شــد.
در ایــن ســفر یــک هیــات متشــکل از
عوامــل ســتاد مرکــزی اربعیــن ،عبدالرضــا
رحمانــی فضلــی وزیــر کشــور را همراهــی
میکننــد .وی و هیــات همــراه در بــدو
ورود بــه اســتان ایــام بــرای بازدیــد از
مــرز راهــی شهرســتان مهــران شــدند و در
ادامــه از طریــق مــرز مهــران راهــی عــراق
میشــوند.
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نماینــده مــردم رفســنجان و انــار در
مجلــس شــورای اســامی گفــت« :در
حــال حاضــر  ۷۵درصــد اجــرای ایــن خــط
انتقــال از خلیــج فــارس بــه رفســنجان
انجــام شــده و بــه زودی در رفســنجان از
ایــن طــرح بهرهبــرداری میشــود».
بــه گــزارش فــردای کرمــان ،احمــد
انارکیمحمــدی در نشســت شــورای اداری
شهرســتان رفســنجان اظهــار کــرد« :در
مناطــق مختلــف رفســنجان قابلیتهایــی
از جملــه گردشــگری درمانــی ،مذهبــی،
بناهــای تاریخــی بکــر و مکانهــای
خــوش آب و هوایــی داریــم کــه اگــر احیــا
شــوند میتــوان توریســتهای داخلــی و
خارجــی را جــذب کــرد».
وی افــزود« :از جملــهی ایــن آثــار و
ابنیههــای تاریخــی بزرگتریــن خانــهی
خشــتی جهــان در قاســمآباد اســت و

بــه زودی هــم مشــکالت ایــن مــکان
برطــرف و ماننــد ســابق آمــادهی پذیــرای
از گردشــگران خواهــد بــود».
انارکیمحمــدی بیــان کــرد« :بایــد در کنــار
حفــظ کشــاورزی در رفســنجان بــه اهمیت
گردشــگری هــم توجــه داشــت و از ناحیهی
ایــن صنعــت هــم میتــوان ارزآوری کســب
کــرد بــه طــوری کــه یــک گردشــگر
زیارتــی اگــر بــه ایــران ســفر کنــد ۴۰۰
دالر و گردشــگری کــه بــرای درمــان بــه
ایــران ســفر کنــد معــادل دو هــزار و ۴۰۰
دالر ارز وارد کشــور میکننــد».
وی همچنیــن بــه انتقــال آب از خلیــج
فــارس بــه اســتان کرمــان و یــزد اشــاره
کــرد و گفــت« :در حــال حاضــر  ۷۵درصــد
اجــرای ایــن خــط انتقــال از خلیــج فــارس
بــه رفســنجان انجــام شــده و بــه زودی
در رفســنجان از ایــن طــرح بهرهبــرداری
میشــود».
نماینــده مــردم رفســنجان و انــار در مجلس
شــورای اســامی افــزود« :آب آشــامیدنی
مــردم منطقــه از ایــن خــط خریــداری و بــه
دســت آنهــا میرســد و بخشــی از ایــن آب
هــم در صنعــت بــه کار بــرده میشــود».

اســتاندار کرمــان بــا بیــان
اینکــه اگــر اســتقامت و پایداری
پیشکســوتان در جنــگ نظامــی
نبــود ،پیــروز نمــی شــدیم
اظهــار کــرد :امــروز در جنــگ
اقتصــادی نیــاز بــه مقاومــت
داریــم و جامعــه مــا بایــد در برابــر مشــکالت اســتقامت داشــته
باشــد کــه در ایــن صــورت خداونــد نیــز مــا را تنهــا نمــی گــذارد.
بــه گــزارش ایســنا ،دکتــر محمدجــواد فدایــی در آییــن نکوداشــت
پیشکســوتان جهــاد و مقاومــت در دوران دفــاع مقــدس در کرمــان
بــا اشــاره بــه آیــه  ۳۰ســوره فصلــت اظهــار کــرد :جنــگ مــا
جنــگ تحمیلــی بــود و بــرای مــا مبنــای عقیدتــی داشــت ،بــرای
دفــاع از نظــام اســامی و اســام بــود و طبیعــی اســت کــه مبنــای
حضــور و فعالیــت هــا آیــات قــرآن باشــد.
وی افــزود :امــروز نیــز ایــن مبانــی بایــد در جنــگ اقتصــادی و
دفــاع از حاکمیــت نظــام و کشــور مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد
زیــرا بــه شــدت امــروز دســت بــه گریبــان جنــگ اقتصــادی
هســتیم و بایــد بــه ایــن نــکات توجــه شــود.

معاون امور مالیاتی کشور تاکید کرد:

مهرماه ،آخرین فرصت بهرهمندی از
بخشودگی  ۱۰۰درصدی جرایم مالیاتی

معــاون ســازمان امــور مالیاتــی کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه
بخشــودگی جرائــم مالیاتــی ،فرصــت تکــرار نشــدنی در
راســتای حمایــت از تولیــد اســت ،گفــت :مودیــان مالیاتــی
بــا پرداخــت اصــل بدهــی خــود تــا پایــان مهرمــاه ،فرصــت
اســتفاده از بخشــودگی ۱۰۰درصــدی جرائــم مالیاتــی قابــل
بخشــش را از دســت ندهنــد.
بــه گــزارش رســانه مالیاتــی ایــران« ،نــادر جنتی» در راســتای
حمایــت از تولیــد و مزیــن شــدن امســال بــه نــام ســال «رونق
تولیــد» از اقدامــات ســازمان امــور مالیاتــی کشــور در ایــن
خصــوص خبــرداد و گفــت :یکــی از مهمتریــن اقداماتــی
کــه صــورت گرفتــه اســت ،بخشــودگی جرائــم مالیاتــی قابــل
بخشــش اســت.
وی افــزود :ایــن ســازمان در راســتای حمایــت از تولیــد و
کاالی ایرانــی و بهمنظــور حمایــت از فعــاالن اقتصــادی،
رعایــت اصــل تکریــم اربابرجــوع و افزایــش رضایتمنــدی
مودیــان محتــرم مالیاتــی ،تصمیماتــی اتخــاذ کــرد کــه در
راســتای آن مودیــان اشــخاص حقیقــی و اشــخاص حقوقــی
غیردولتــی ،در صــورت پرداخــت مانــده بدهــی قطعــی شــده
خــود ،در اجــرای مقــررات مــاده  ۱۹۱قانــون مالیاتهــای
مســتقیم بهعنــوان مــودی خوشحســاب از ایــن حیــث و
در ایــن مرحلــه تلقــی و مــورد بخشــودگی قــرار میگیرنــد.
معــاون ســازمان امــور مالیاتــی کشــور بــا بیــان اینکــه ۱۰۰
درصــد جرائــم قابــل بخشــش مودیانــی کــه تــا پایــان مهرمــاه
 ۱۳۹۸مانــده بدهــی قطعــی شــده خــود را پرداخــت کننــد
بخشــیده میشــود ،اظهارداشــت :در صــورت عــدم پرداخــت
بدهــی مالیاتــی قطعــی شــده و برخــورداری از تســهیالت یــاد
شــده ،ایــن امــکان در ســال آینــده فراهــم نخواهــد بــود.

راهیابی کارتونیست کرمان 
ی
به فینال مسابقۀ بینالمللی کرواسی

گــروه فرهنگوهنــر – محمدصالــح رزمحســینی ،کارتونیسـ 
ت
ت مســابقهی بینالمللــی SOLIN
پــرکار کرمانــی ،فینالیســ 
کشــور کرواســی شـد.
بــه گــزارش خبرنــگار فردایکرمــان ،پانزدهمیــن
مســابقهی  SOLINکرواســی بــا موضــوع آزاد و بــا شــرکت
ی از کشــورهای مختلــف جهــان برگــزار
کارتونیســتهای 
ت کرمانــی توانسـت بــه
شــد کــه اثــر رزمحســینی کارتونیسـ 
مرحلــهی فینــال ایــن مســابقه راه یابــد.
رزمحســینی یکــی از کارتونیســتهای فعــال اســت کــه در
مســابقات و نمایشــگاههای متعــدد بینالمللــی شــرکت
میکنــد و تاکنــون توانســته مقامهــای برتــر زیــادی از آن
خــود کن ـد.
رزمحســینی هماکنــو ن در روابــط عمومــی مجتمــع مــس
سرچشــمه مشــغول بــهکار اســت.

