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بافت

محمد جعفری به سمت رئیس حوزه قضائی 
شهرستان رابر منصوب شد                            3

لزوم ایجاد ایست و بازرسی های جدید برای 
جلوگیری از قاچاق کاال و ارز در سطح استان 

کرمان                                                         4
مرکزی برای پایان دادن به انتظار زوجین دچار 
مشکل ناباروری                                                 4

 کشف یك هزار تن گندم قاچاق در ارزوئیه        
2

خریداری  کرمان  در  گندم  تن  هزار   ۱۷۱
شده است                                                           2

پروانه  صدور  جهت  مراتع  ممیزی  آگهی 
مرتعداری)پروانه چرای دام(در حوزه استحفاظی 

شهرستان ارزوئیه استان کرمان
و  از جنگلها  برداری  بهره  و  قانون حفاظت   3 ماده  تبصره یک  باستناد 
بند  اجرای  بعدی و در  مراتع کشور مصوب 1346/5/30 و اصالحات 
24 و 29 دستورالعمل ضوابط و شرایط بهره برداری صحیح از مراتع به 
منظور چرای دام به اطالع کلیه مرتعداران، دامداران ذینفع و صاحبان 
به  مراتع  ممیزی  دام( می رساند هیأت  )پروانه چرای  مرتعداری  پروانه 
صدور  جهت  ییالقی  مراتع  ممیزی  و  ذیصالح  دامدارن  تعیین  منظور 
اساس  بر  شده  ذکر  تاریخهای  در  دام(  چرای  مرتعداری)پروانه  پروانه 
کلیه  است  مقتضی  لذا  داشت  خواهند  حضور  مراتع  در  ذیل  جدول 
مرتعداران و دامداران ذینفع در تاریخهای مورد اشاره ضمن حضور در 
مرتع درخواست کتبی و مدارک و سوابق قانونی که دامداری آنها را به 
اثبات می رساند با اخذ رسید به هیأت اعزامی تحویل تا برابر مقررات 
درخواست آنها مورد رسیدگی قرار گرفته و اقدام قانونی الزم صورت 
پذیرد بدیهی است در صورت عدم مراجعه در زمان تعیین شده اعتراضات 

و تقاضای بعدی مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت 

تاریخ حضور نوع مرتعنام مرتعردیف
هیات ممیزی

مسیر حرکت

دره جیرا مشهور 1
به سفیداربید پهن

98/5/19 لغایت ییالقی
98/5/20

ارزوئیه سیاهکوه   

مهدی رجبی زاده-مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

گردهمایی شاعرانه دانشگاهیان :
جشنواره  برگزیدگان  معرفی 

ملی شعر آئینی نور در کرمان

 ، نور  آئینی  شعر  ملی  جشنواره  دومین 
معرفی  با   ، کشور  سراسر  دانشگاهیان  ویژه 
پیام  دانشگاه  در  خود  کار  به  برگزیدگان 
ویژه  که  این جشنواره  داد.  پایان  نور کرمان 
دانشگاهیان سراسر کشور است کار خود را 
از دهه فجر آغاز کرده بود و در قالب آزاد 
در  نور  شعر  ملی  جشنواره  دومین  اختتامیه 
کرمانوبا موضوعات مرتبط با انقالب اسالمی 
از  دوره  این  در  شد.  برگزار  مقدس  دفاع  و 
 ، اساتید  میان  از  شاعر   90 از  بیش  جشنواره 
سراسر  دانشگاههای  دانشجویان  و  کارکنان 
کشور با 210 اثر شرکت کردند که در نهایت 
معرفی و عصر  برگزیده  آثار  عنوان  به  اثر   8
همچنین  شد.  تجلیل  آنها  شاعران  از  امروز 
شعر  ملی  جشنواره  دومین  برگزیده  اشعار 
امروز  و  منتشر  کتابی  قالب  در  نور  آئینی 
رونمایی شد . اقای پورابراهیمی نماینده مردم 
کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی در 
امروز  هنر  این جشنواره گفت  اختتامیه  آئین 
به عنوان ابزاری کارآمد در انتقال پیام ، نقش 
مهمی را در حوزه های فرهنگی ایفا می کند 
و خوشبختانه مسیر حرکت هنرمندان انقالبی 
شاهد  و  است  جدید  مسیری   ، کشورمان 

گامهایی نو در مسیر تعالی فرهنگی هستیم.

با کمک خیران شهرستان سیرجان و همکاری 
جرائم  زندانی   23 بدهی   ، شاکیان  و گذشت 
غیرعمد مالی در زندان های سیرجان تسویه و 

زمینه آزادی آنها فراهم شد.
کرمان  استان  های  زندان  کل  مدیر  امیری 
آستانه  در  و  کرامت  دهه  مناسبت  به  گفت: 
در  بدهکار  زندانی   23 بدهی  تسویه  میالد 
)ع(  رضا  امام  آقا  سیرجانباسعادت  زندانهای 
و  صلح  های  حلقه  عنوان  تحت  ای  برنامه   ،
شد  برگزار  سیرجان  زندان  در  امروز  سازش 
رمضان  مبارک  ماه  در  که  خیرانی  آن  و طی 
پرداخت بدهی زندانیان غیرعمد را تقبل کرده 

بودند با زندانیان و شاکیان آنها دیدار کردند.

در این دیدارها درباره نحوه بازپرداخت بدهی 
 ، خیران  وساطت  با  و  شد  صحبت  زندانیان 
پوشی  چشم  خود  طلب  از  بخشی  از  شاکیان 
 . تا امکان آزادی زندانیان فراهم شود  کردند 
امیری افزود: در دهه کرامت این لطف شامل 
حال مددجویان شد و 23 زندانی غیرعمد در 
شهرستان سیرجان که مجموعا 35 میلیارد ریال 
و  شدند  بدهی  تسویه  به  موفق  داشتند  بدهی 

زمینه آزادی آنان فراهم شد.
وی ضمن تشکر از خیران و مدیران واحدهای 
صنعتی و تسویه بدهی 23 زندانی بدهکار در 
روحیه  از   ، سیرجان  سیرجانمعدنی  زندانهای 
واال و جوانمردانه شاکیان هم که تقریبا از نیمی 

قدردانی  کردند  پوشی  چشم  خود  طلب  از 
امروز  توان گفت  افزود: می  و  تجلیل کرد  و 
سیرجانی  زندانیان  آزادی  برای  اصلی  کمک 

را شاکیان انجام داده اند.
مدیر کل زندان های استان کرمان با اشاره به 
استان کرمان  برگزاری 30 جشن گلریزان در 
در  گفت:  امسال  رمضان  مبارک  ماه  در 
تا پایان تیر 291 زندانی غیرعمد  صدد هستیم 
به  را  کرمان  استان  سطح  در  مالی  بدهکار 
آغوش خانواده هایشان برگردانیم و حلقه های 
صلح و سازش که با حضور زندانی ، شاکی و 
افراد خیر برگزار می شود این روند را سرعت 

بخشیده است.

استان  دادگستری  رئیس کل  با حضور 
پژوهشی  آموزشی،  ساختمان  کرمان 

دادگستری شهرستان بافت افتتاح شد.
کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
گفت: برای احداث این ساختمان شش 
میلیارد ریال هزینه شده افتتاح ساختمان 
آموزشی دادگستری شهرستان بافتاست.

موحد همچنین در مراسم معارفه رئیس 
بافت  شهرستان  دادگستری  جدید 
گفت: دستگاه قضایی برای مردم گوش 
شنوا است و شنیدن حرف مردم جزئی 

از دادرسی عادالنه است.
دستگاه  تحول  سند  به  اشاره  با  وی 
قضایی گفت:عدالت قضایی و سالمت 
دادگستری  در  کار  اصول  از  قضایی 

هاست.
موحد گفت: میزان مراجعات به سیستم 
و  است  کننده  نگران  و  زیاد  قضایی 
تمرکز گرایی که به دالیل مختلف در 
قوه قضاییه ایجاد شد باعث این مشکل 
شده است و باید اراده جمعی برای حل 

این مشکل شکل گیرد.
کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
اراضی  هکتار  هزار  دهها  گفت: 
داریم  کرمان  استان  در  بالتکلیف 

به  زمین  است  آمده  دستگاهی  زیرا 
اما واگذاری  مردم واگذار کرده است 
قطعی نشده است و این موضوع باعث 
پرونده  و  است  شده  مردم  در  اختالف 
در دستگاه  این موضوع  با  زیادی  های 

قضا وجود دارد.
با اشاره به سالم سازی قوه قضاییه  وی 
گفت: قاطبه قضات سالم هستند اما یک 
خطا هم برای قوه قضاییه سنگین است 
با افتتاح ساختمان آموزشی  و با مفاسد 

دادگستری شهرستان بافتقدرت و بدون 
اغماض برخورد می شود.

استان  دادگستری  کل  رئیس  موحد 
به  سفر  در  امروز  همچنین  کرمان، 
ارزوئیه کلنگ ساختمان دادگاه عمومی 

این شهرستان را به زمین زد.
و  زیربنا  800مترمربع  با  ساختمان  این 
هزینه ای بالغ بر 15میلیاردریال از محل 
خواهد  احداث  قضائیه  قوه  اعتبارات 

شد.

معاون وزیر کشور :
طرح جامع کاهش آسیب های اجتماعی 

در مرحله آماده سازی
های  آسیب  کاهش  جامع  طرح   : گفت  کشور  وزیر  معاون 
اجتماعی با مسئولیت شورای اجتماعی در مرحله آماد سازی 

برای تصویب است .

رستم وندی رئیس سازمان اجتماعی کشور در سفر به کرمان 
های  آسیب  کاهش  جامع  طرح  های  آسیب  کارگروه  در 
جلسه  در  گفت:  سازیاجتماعی  آماده  مرحله  در  اجتماعی 
طرح  چارچوب  در   95 سال  از  اجتماعی  فرهنگی  کارگروه 
و  نهادها  موضوعات  متولی  های  دستگاه  ملی  کار  تقسیم 

دستگاه های معین مشخص شده است .
وی افزود: در برنامه ششم توسعه شاخص های مرتبط با آسیب 
های اجتماعی شامل دستگاه های متولی موضوعات مشخص 

شد و ابهامی در این زمینه وجود ندارد.
شورای  به  مسئولیت  این  توسعه  ششم  برنامه  در   : افزود  وی 
اجتماعی واگذار شد که در صورت آ ماده شدن تصویب می 

شود.
آقای  رستم معاون وزیر به منظور بازدید از طرح های 2 سال 
اخیر استان کرمان در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی در 
مناطق مناطق حاشیه نشین به شهر کرمان سفر کرد و مجموعه 

اقدامات انجام شده در این سفر رضایت بخش عنوان کرد. 
وی در نشست کارگروه آسیب های اجتماعی در کرمان نیز 
برای  رهبری  معظم  مقام  گانه    5 های  اولویت  خصوص  در 
اقتصادی  به وضعیت  توجه  با  اجتماعی  های  آسیب  کاهش  
کشور خواستار  استفاده از ظرفیت سمن ها مردم و خیران و 
مسئولیت اجتماعی شرکت ها و موسسات اقتصادی شد ودر 
زمینه مواد مخدر در خصوص افزایش مراکز ماده 16 و بویژه 

مراکز اعتیاد بانوان قول مساعد داد .

تحقیقاتی  و  آموزشی  ساختمان  افتتاح 
دادگستری شهرستان بافت

سیرجان:

حلقه های صلح و سازش برای تسویه بدهی 23 زندانی بدهکار
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شریعتمداری چند میلیون تومان در ماه حقوق 
وزارت می گیرد؟

اینکه حقوق دریافتی من  بیان  با  وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی 
به عنوان وزیر 8.8 میلیون تومان است، گفت: طبق قانون باید همه 
در  اعالم کنند. محمد شریعتمداری  را  ارشد حقوق خود  مدیران 
شبکه خبر در مورد حقوق نجومی گفت: این قضیه داستانش جمع 
اعالم  را  مدیران  از  نفر   120 حقوق  سامانه ای  در  ما  و  است  شده 
کردیم که البته سه نفر از این 120 نفر بیش از حدمجاز در قوانین 
و مقررات ابالغی دریافتی داشته اند که در همان سامانه اعالم شده 
بود و بخشی از این حقوق به حساب های دولت برگشت داده شد 
و بقیه هم در حال برگشت به خزانه است. وزیرتعاون، کار و رفاه 
وزیران  برای  که  دستمزد  و  حقوق  ضوابط  طبق  گفت:  اجتماعی 
دریافت  حقوق  وزیر  عنوان  به  من  االن  آنچه  است  شده  تعیین 
می کنم ماهانه 8.8 میلیون تومان است که طبق قانون در اختیار بنده 
قرار می گیرد. ممکن است شما انتقاد کنید و بگویید باید کمتر از 
این رقم باشد که در آن صورت می توانید این مسئله را در مراجع 
ما هم  اگر اصالح شد حقوق  و  اعالم کنید  و  قانون گذاری طرح 
اصالح می شود. شریعتمداری در مورد چالش اعالم حقوق مدیران 
گفت: قانون گذار در قانون برنامه ششم توسعه اعالم کرده است که 
اعالم  مورد  اعالم شود. در  به صورت شفاف  مدیران  باید حقوق 
این  سازمان  این  رئیس  توسط  بازنشستگی  سازمان  مدیران  حقوق 
بود که خود رئیس سازمان گفت دریافتی من به طور میانگین 6.5 
برنامه  قانون  براساس  افزود:  وی  است.  بوده  ماه  در  تومان  میلیون 
ایجاد  مدیران  حقوق  اعالم  مورد  در  قانونی  تکلیف  توسعه  ششم 

شده است.

نرخ بیکاری بهار اعالم شد

بهار 10.8 درصد  بیکاری  نرخ  ایران  بر اساس گزارش مرکز آمار 
اعالم شد. بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار 98، 
بررسی نرخ بیکاری افراد 10 ساله و بیش تر نشان می دهد که 10.8 
درصد از جمعیت فعال )شاغل و بیکار(، بیکار بوده اند. بررسی روند 
تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به 
فصل مشابه در سال قبل )بهار 1397(، 1.3 درصد کاهش یافته است. 
به گزارش مرکز آمار ایران، در بهار 1398، به میزان 40.6 درصد 
یعنی  بوده اند،  فعال  اقتصادی  نظر  از  بیش تر  و  ساله   10 جمعیت 
نرخ  تغییرات  بررسی  گرفته اند.  قرار  بیکاران  یا  شاغالن  گروه  در 
مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل 
است.  داشته  کاهش  درصد   0.5  )1397 )بهار  قبل  سال  در  مشابه 
و 382  میلیون   24 این فصل  در  بیشتر  و  ساله   10 شاغلین  جمعیت 
هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل )بهار 1397(، 321 
بخش های عمده  در  اشتغال  بررسی  است.  داشته  افزایش  نفر  هزار 
با 49.6  بهار 1398، بخش خدمات  نشان می دهد که در  اقتصادی 
درصد بیش ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در 
مراتب بعدی بخش های صنعت با 31.5 درصد و کشاورزی با 18.9 
درصد قرار دارند. نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله حاکی از آن 
است که 23.7 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی در بهار 1398 
نشان  افراد  این  بیکاری  نرخ  تغییرات فصلی  بررسی  بوده اند.  بیکار 
می دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل )بهار 1397( 1.8 
درصد کاهش یافته است. بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می دهد 
اقتصادی  دالیل  به  شاغل،  درصد جمعیت   10  ،1398 بهار  در  که 
بیش تر  با ساعت  کار  نکردن  پیدا  غیرکاری، رکود کاری،  )فصل 
و…( کم تر از 44 ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار 
اضافی بوده اند. این در حالی است که 39.3 درصد از شاغلین 10 

ساله و بیش تر، 44 ساعت و بیش تر در هفته کار کرده اند.

بیت کوین  استخراج  دستگاه   4 کشف 
قاچاق در سیرجان

اتوبوس  از توقیف یک دستگاه  انتظامی استان کرمان  فرمانده 
حامل کاالی قاچاق به ارزش یک میلیارد و 100 میلیون ریال 

در شهرستان سیرجان خبر داد.
داشت:  اظهار  خبر  این  تشریح  در  ناظری  عبدالرضا  سردار 
سیرجان  شهرستان  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  اداره  ماموران 
یک دستگاه اتوبوس را در محور شیراز به سیرجان متوقف و 
بازرسی از آن، چهار دستگاه استخراج بیت کوین قاچاق و فاقد 

مدارک قانونی را کشف کردند.
نظر  برابر  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
میلیون  میلیارد و 100  اموال مکشوفه، یک  ارزش  کارشناسان 
ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این راستا یک متهم 

دستگیر و تحویل مرجع قضائی شد.

در  قاچاق  گندم  تن  هزار  یك  کشف   
ارزوئیه

 

فرمانده انتظامي استان از کشف یک هزار تن گندم قاچاق دپو 
شده در شهرستان ارزوئیه خبر داد.

با  مبارزه  طرح  راستاي  در   : گفت  ناظري  عبدالرضا   " سردار 
قاچاق کاالهاي اساسي و جلوگیري از هدر رفت سرمایه هاي 
ملي، ماموران پلیس آگاهي ارزوئیه با اقدامات اطالعاتی انبار 
شناسایی  شهرستان  مناطق  از  یکی  در  را  قاچاق  گندم  دپوی 

کردند.
انبار  از  بازرسی  در  و  قضائی  هماهنگی  با  کرد:  تصریح  وی 

مذکور یک هزار تن گندم دپو شده کشف شد.
ناظري خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه متهم هیچ گونه مدرک 
و مجوزي از شرکت غالت جهت دپو و خرید و فروش گندم 

در انبار ارائه نداده است انبار مذکور پلمب شد.
فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه ارزش ریالی گندم هاي 
است،افزود:  شده  برآورد  ریال  18میلیارد  بر  بالغ  شده  کشف 
پلیس با اشراف اطالعاتی و کنترل تحرکات، با هرگونه فعالیت 
برخورد خواهد  قاطعانه  اقتصادي کشور  و مخالن  سودجویان 

کرد.

کشف سنگ معدنی قاچاق در ارزوئیه
فرمانده انتظامی ارزوئیه از کشف 30 تن سنگ معدنی کرومیت 

قاچاق و دستگیری یک متهم در این شهرستان خبر داد.
اشاره  با  ارزوئیه  انتظامی  فرمانده  پورامینایی  مهدی  سرهنگ 
پلیس  ماموران  توسط  قاچاق  توقیف  کامیون حامل سنگ  به 
این کامیون روانه  ماموران کالنتری گفت:  با همکاری  امنیت 
پارکینگ و راننده به سبب انجام تخلف و بارگیری غیر قانونی 

با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

سنگ  تن   30 کامیون  این  از  گفت:  ارزوئیه  انتظامی  فرمانده 
معدنی کرومیت قاچاق کشف و یک متهم  دستگیر شد.

سرهنگ پورامینایی در پایان قاچاق منابع و معادن ملی کشور را 
ضربه بزرگی بر اقتصاد خواند و گفت: پلیس در این زمینه نیز 

همچون سایر ماموریت هایش با جدیت انجام وظیفه می کند.

۱۷۱ هزار تن گندم در کرمان خریداری 
شده است

171 هزار تن گندم تاکنون در استان کرمان خریداری شده که از 
استان  این  در شمال  تن  و 67  در جنوب  تن  هزار  مقدار 104  این 

خرید و ذخیره سازی شده است.
اینکه  بیان  ضمن  کرمان  استان  بازرگانی  خدمات  و  غله  مدیرکل 
پیش بینی می شود میزان خرید گندم در این استان به 175 هزار تن 
افزایش یابد افزود: کار خرید گندم در کرمان از 26 اسفندماه سال 

گذشته و از مناطق جنوبی آغاز شده است.
و  نظارت  هماهنگی  ریزی،  برنامه  کمیسیون  در  نژادبیگلری  مجید 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان کرمان ادامه داد: در مجموع 18 
مرکز خرید در کرمان برپا شده و تاکنون حدود 97 درصد خرید 

گندم در این استان پایان یافته است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 252 هزار تن فضای ذخیره سازی 
گندم در کرمان وجود دارد اظهار داشت: چهار سیلوی این استان 

در ماهان، جیرفت، ارزوئیه و سیرجان فعال است.
و  روباز  سازی  ذخیره  فضای  تن  هزار   15 کرد:  خاطرنشان  وی 
خصوصی مربوط به کارخانه های آردسازی در استان کرمان وجود 

دارد.

رفسنجان  فروکروم  ذوب  کارخانه  انفجار   
یك کشته و 2 مصدوم داشت

کارخانه  انفجار  حادثه 
فروکروم  ذوب 
)منطقه ویژه اقتصادی( 
رفسنجان،  شهرستان 
یک کشته و 2 مصدوم 

بر جا گذاشت.
اورژانس  رییس 

کرمان به خبرنگار ایرنا گفت: به دنبال انفجار امروز )ددوشنبه( 
در کارخانه ذوب فروکروم )منطقه ویژه اقتصادی( رفسنجان، 
معالجه شد  از مصدومان سرپایی  که سه مصدوم داشت یکی 
و 2مصدوم دیگر که 100 درصد دچار سوختگی شده بودند 
منتقل  مداوا  برای  بیمارستان شفا کرمان  به  اورژانس هوایی  با 

شدند.
محمد صابری افزود: متاسفانه یکی از مصدومان این حادثه به 
علت شدت سوختگی جان باخت و دیگر مصدوم این حادثه 
هر چند که تحت معالجه قرار گرفته ولی وضعیت وخیمی دارد.

علت انفجار در کارخانه ذوب فروکروم رفسنجان که در منطقه 
ویژه اقتصادی این شهرستان قرار دارد در دست بررسی است.

استان  ثارا...  سپاه  فرمانده  ابوحمزه  سردار 
کرمان در جمع بسیجیان بافت ضمن عرض 
مسئولین  و  بسیجیان  حضور  مقدم  خیر 
بیت  اهل  کریمه  مسعود  میالد  تبریک  و 
حضرت فاطمه معصومه)س( اظهار داشت 
تمام  برجام  در  ایران  اسالمی  جمهوری   :
تعهدات خود را انجام داد ولی اروپایی ها 
و آمریکا با جار و جنجالهای خود سه سال 
تعهدات  به  و  را گرفتند  ما  مسئولین  وقت 
 : کرد  تصریح  وی  نکردند.  عمل  خود 
بحث برجام و مذاکره هسته ای با ایران تله 
برجام های  بود که  ای  مقدمه  بود و یک 
دیگر را انجام دهند. سردار ابوحمزه افزود 
برجام  برجام وجود داشت 1-  در کل ده 
برجام   -3 بشر  حقوق  برجام  ای2-  هسته 
تروریسم  با  مقابله  برجام   -4 آزادی 

برد  آمدن  پایین  برجام  دموکراسی6-  5-برجام 
موشک ها از 2000 کیلومتر به زیر 300 کیلومتر 
فلسطین   لبنان و  از کشورهای  فاصله گرفتن   -7
جمهوری  مسئولین  مواضع  در  رفتار  تغییر   -8
 -10 نظام  ماهیت  و  سیرت  تغییر   -9 اسالمی 
تنها  و  ایران،  اسالمی  جمهوری  نظام  فروپاشی 

کسی که دست آمریکایی ها و اروپایی ها را رو 
کرد و رسوا کرد و گفت هیچ کس حق ندارد 
غیر از بحث هسته ای در موارد دیگر با اروپایی 
معظم  رهبر  کند  مذاکره  ها  آمریکایی  و  ها 
انقالب بود. سردار ابوحمزه در ادامه افزود : در 
مقابل  ها  آمریکایی  هر کجا  انقالب  چهل سال 
انقالب بودند اروپایی ها در کنارشان بودند در 

هر  امنیت  شورای  ملل،  سازمان  بحث 
اروپایی  گرفتند  ها  آمریکایی  تصمیمی 
ها با آنها بودند و همچنین در جریان فتنه 
سال 78 و 88 و 96 در کنار آمریکایی 
ها بودند و در جایی که مخالفت داشتند 
ثارا...  سپاه  فرمانده  دادند.  ممتنع  رای 
عنوان کرد :  نقش سپاه در انتخابات چه 
ریاست  چه  و  اسالمی  شورای  مجلس 
مردم  کلیه  از  دعوت  فقط  جمهوری، 
و  انتخابات  در  حداکثری  حضور  برای 
کمک به دستگاههای اجرایی و نظارتی 
است  اصلح  فرد  های  مالک  بیان  و 
معرفی  قصد  سپاه  گویند  می  اینکه  و 
حرف  دارد  را  انتخابات  برای  افرادی 
باطلی است. سردار ابوحمزه خاطر نشان 
کرد : کسانی که هیئت اجرایی تایید می 
شرایط  و  هستند  صالح  نیستند  اصلح  بعضا  کند 
ولی  کنند  تبلیغ  توانند  می  و  دارند  را  موجود 
نامزد اصلح را مردم باید پیدا کنند در این زمینه 
به همه پاسداران می گوییم وارد مصداق نشوند، 
یک نفر شاغل در سپاه حق ورود بر مصداق را 

نخواهد داشت

 سردار ابوحمزه در جمع بسیجیان بافت:
این که بگویند سپاه قصد معرفی افرادی برای انتخابات دارد حرف باطلی است

استان  تعزیرات حکومتی  مدیرکل 
 102 از  بیش  اینکه  بیان  با  کرمان 
پرونده های  وصولی  ریال  میلیارد 
قاچاق کاال در استان کرمان است 
قاچاق  پرونده های  بیشترین  گفت: 
در استان مربوط به سوخت قاچاق 

است.
با  خبری  نشست  در  میری  ارسالن 
اینکه  به  اشاره  با  رسانه  اصحاب 
مراجع  از  یکی  تعزیرات حکومتی 
اقتصادی  تخلفات  به  رسیدگی 
پرونده هایی  داشت:  اظهار  است 
که جنبه تخلف اقتصادی و قاچاق 
حکومتی  تعزیرات  توسط  دارند 

رسیدگی می شود.
به  رسیدگی  اینکه  بیان  با  وی 

درمان  و  بهداشت  تخلفات  و  صنفی  تخلفات 
نیز جزو وظایف تعزیرات حکومتی است عنوان 
کرد: در سال گذشته تعداد 3 هزار و 806 فقره 
استان  حکومتی  تعزیرات  به  تخلف  پرونده 
است  شده  داده  ارجاع  شعب  به  و  وارد  کرمان 
ارزش  تومان  میلیون  باالی یک  پرونده های  که 

بوده ا ند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره 

به اینکه 101 درصد افزایش ورود پرونده ها در 
سال گذشته نسبت به سال 96 بوده است گفت: 
به 17 هزار و 212 پرونده در سال 97 رسیدگی 
شده و رای محکومه برای آنها صادر شده است.

وی با بیان اینکه بیش از 102 میلیارد ریال وصولی 
از محل پرونده های قاچاق کاال در استان کرمان 
بوده که به حساب خزانه واریز شده است افزود: 
به  مربوط  استان  در  قاچاق  پرونده های  بیشترین 

سوخت قاچاق است.

میری با اشاره به اینکه در سه ماهه 
ابتدای امسال آمار قاچاق در استان 
کشفیات  و  یافته  افزایش  کرمان 
زیاد شده است گفت: 986 فقره در 
سه ماهه امسال ورود پرونده کاالی 
استان  تعزیرات حکومتی  به  قاچاق 

بوده است.
وی با بیان اینکه 62 میلیارد و 593 
میلیون ریال محکومیت پرونده های 
ماهه  سه  در  استان  کاالی  قاچاق 
از  کرد:  عنوان  بوده  امسال  ابتدای 
وصولی  ریال  میلیارد   41 مبلغ  این 
پرونده های قاچاق کاال در سه ماهه 

ابتدای امسال بوده است.
استان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
کرمان با اشاره به اینکه امسال سال 
رونق تولید نامگذاری شده است گفت: همه ما 
هم  خودمان  زندگی  معیشت  بهبود  برای  باید 

شده از کاالی داخلی استفاده کنیم.
داخلی  کاالی  از  استفاده  اینکه  بیان  با  وی 
افزود:  دارد  به دنبال  را  جامعه  در  بیکاری  رفع 
کاالی  که  داریم  انتظار  نیز  تولیدکنندگان  از 
متضرر  کشور  مردم  تا  نکنند  تولید  بی کیفیت 

نشوند.

و  آب  شرکت  مدیرعامل  گفته  به 
فاضالب شهری استان کرمان شهر کرمان 
در تابستان سه هزار لیتر بر ثانیه نیاز آبی 
بر  لیتر  دارد در حالی که یکهزار و 900 
لذا  شود  می  تامین  شهر  این  آب  ثانیه 
شهر  این  مردم  نیاز  درصد   30 بر  افزون 

کمبود آب وجود دارد.
ها  رسانه  با  نشست  در  طاهری  محمد 
آب  حداکثر  گفت:  خبر  این  اعالم  با 
کرمان  آب  چاه  حلقه   90 از  خروجی 

یکهزار و 900 لیتر بر ثانیه است.
رایزنی  و  پیگیری  با  داشت:  اظهار  وی 

وزارت نیرو و استاندار کرمان برنامه جیره بندی 
آب در برنامه قرار گرفته که هوا گرفتن لوله ها، 
مصرف  افزایش  و  شبکه  در  تالطم  شکستگی، 
آب تا 20 درصد علت اجرایی نشدن این طرح 

بوده است.
به گفته طاهری با کاهش فشار آب شبکه ساعت 
می  پمپاژ  را  آب  ساعاتی  در  و  ذخیره  را  هایی 
کنیم و 40 روز شهر کرمان به این صورت اداره 
می شود و طبیعی است در برخی ساعات مجتمع 

های فاقد مخزن ذخیره دچار مشکل شوند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان 
به  کرمان  آب  چاه  حلقه   90 اکنون  افزود: 
صورت شبانه روزی زیر بار و روشن است و با 
وجود خسارات های بسیار به این چاه ها، هر چه 

در توان داریم در اختیار مردم قرار می دهیم.
رفسنجان  در شهرهای کرمان،  عنوان کرد:  وی 
رفسنجان  که  داریم  آب  اساسی  بحران  زرند  و 
را مدیریت و پنج حلقه از ارگان ها وارد شبکه 

شهر زرند کردیم.
مردم اندازه نیاز خود مصرف کنند

طاهری از مردم برای ناتوانی در تامین آب و رفاه 
مردم عذر خواهی کرد و گفت: مردم به اندازه 
نیاز خود مصرف کنند و مصارف غیر ضروری 

اجتناب کنند که تابستان را پشت سر بگذاریم.
استان  فاضالب  و  اضافه کرد: شرکت آب  وی 
کرمان مردمی ترین دستگاه اجرایی است و این 
مجموعه آمادگی برای نظارت مردم و انجیو ها 

را بر فعالیت خود دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان 
خود  سرزمین  سازندگی  برای  مردم  تا  افزود: 

اقدام نکنند اتفاقی نمی افتد و مردم باید مطالبه 
گر باشند.

بارندگی ها تاثیری بر تامین آب کرمان نداشته 
است

کشور  در  بارندگی  میانگین  اینکه  بیان  با  وی 
آبی است گفت:  میلیمتر در سال  از 250  کمتر 
سال   10 تا  کرمان  استان  در  ها  بارش  میانگین 
از  کمتر  گذشته  دهه  و  بود  میلیمتر   140 پیش 

130 میلیمتر شده است.
طاهری با بیان اینکه بارندگی های امسال تاثیری 
بر تامین آب شرب شهری استان کرمان نداشته 
است ادامه داد: آبخوان و سفره های زیر زمینی 
های  بارندگی  و  گرفته  شکل  سال  ها  میلیون 
کنونی روی زون آبی و سفره های آبی اثر نمی 

گذارد.
استان  شمال  های  بارندگی  میزان  افزود:  وی 
کشور  دیگر  نقاط  از  کمتر  تناسب  به  کرمان 
است و بارندگی ها رگباری و برف کمتری در 

کوهستان ها مشاهده می شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان 
بیان کرد: اجداد ما با این میزان بارندگی و اقلیم 
می  زندگی  سرزمین  این  در  خشک  و  گرم 
کردند و اگر بپذیریم در استانی با شرایط اقلیم 
با  متناسب  را  عمومی  توقعات  توان  می  کنونی 

شرایط کاهش داد.
از  پس  ها  دگرگونی  و  تغییرات  افزود:  وی 
انقالب موجب شده که آب را به خوبی مدیریت 
نکنیم و آب را در حوزه کشاورزی برای کاهش 

وابستگی به کشورهای بیگانه حفظ کردیم.
تمامی آب کرمان از چاه تامین می شود

کرمان  استان  کرد:  تصریح  طاهری 
آب  از  آب  برداشت  میزان  کمترین 
بجز  و  دارد  کشور  در  را  جاری  های 
کالنشهر کرمان هیچ شهر مرکز استانی 
نیست که 100 درصد منابع تامین آب 

آن از چاه باشد.
وی گفت: سد سیرجان 40 درصد آب 
بافت آب شهرهای  و سد  را  این شهر 
بافت، رابر و بزنجان را تامین می کند، 

آب مابقی استان از چاه است.
فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
 10 وجود  شد:  یادآور  کرمان  استان 
هزار حلقه چاه غیر مجاز در استان کرمان نشان 
می دهد در حق وزارت نیرو ظلم می شود زیرا 
های  رده  تمامی  زمانی  در  ها  چاه  حفر  برای 
سازمانی مشارکت داشتند و امروز برای پر کردن 
این چاه ها تمامی آن افراد مخالفت می کنند و 

وزارت نیرو تنها مانده است.
وی عنوان کرد: بر اساس آخرین گزارش جهاد 
استان کرمان  دانشگاهی کرمان 95 درصد آب 
در بخش کشاورزی، یک درصد در صنعت و 
که  شود  می  مصرف  شرب  برای  درصد  چهار 
در  مشکلی  برسد  درصد  پنج  به  آمار  این  اگر 

شهرها نخواهیم داشت.
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  افزود:  طاهری 
کرمان 365 حلقه چاه دارد که 90 حلقه از این 

میزان برای تامین آب شهر کرمان است.
آب کرمان از کیفیت خوبی برخوردار است

وی اظهار داشت: هیچکدام از پارامترهای کیفی 
آب در شهر کرمان از حد استاندارد تجاوز نمی 
برخوردار  مناسبی  کیفیت  از  آب  این  و  کند 

است.
طاهری گفت: خوشبختانه آلودگی میکروبی در 

آب هیچ جای استان کرمان وجود ندارد.
در  روزانه  صورت  به  آب  کیفیت  افزود:  وی 
تمامی استان کرمان رصد می شود و این استان 

مجهزترین آزمایشگاه جنوب شرق را دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان 
از  ناشی  آب  کیفی  مشکالت  برخی  داد:  ادامه 
در  یا  و  تصفیه  که  بوده  خشکسالی  مشکالت 
شهرهای  در  تصفیه  های  دستگاه  نصب  شرف 

بردسیر، رفسنجان و سیرجان هستیم.

 بیشترین پرونده های قاچاق استان کرمان به سوخت قاچاق اختصاص دارد

کمبود آبی شهر کرمان 3۰ درصد اعالم شد
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کشورگفت:  اجتماعی  امور  سازمان  رییس 
مواد مخدر  به علت سوء مصرف  نفر   8 روزانه 
دهند.  می  دست  از  را  خود  جان  کشور  در 
جلسه  در  تیرماه   16 امروز  وندی  رستم  تقی 
شورای اداری استان کرمان اظهار کرد: مباحث 
می  بر  در  را  ابعاد  همه  با  جامعه  کل  اجتماعی 
و  اقتصادی  سیاسی،  اقدام  ساز  زمینه  و  گیرد 
با  اجتماعی است. وی  به مسائل  توجه  فرهنگی 
از  تاریک مسائل اجتماعی  اینکه جنبه  به  اشاره 
افزود:  است،  انسان در جامعه  دادن یک  دست 
مواد مخدر  به علت سوء مصرف  نفر   8 روزانه 
دهند.  می  دست  از  را  خود  جان  ما  کشور  در 
جامع  نگاه  باید  اینکه  به  اشاره  با  رستم وندی 
حساسیت  با  ویژه  به  داشت  اجتماعی  مسائل  به 
مسائل،  این  به  اخالقی  رسیدگی  تکلیف  و 
افزایش  شاهد  دنیا  جای  همه  در  کرد:  تصریح 
بحران  و  اجتماعی هستیم  مسائل و آسیب های 
است  مسائلی  از   ... و  مخدر  مواد  سوء مصرف 
که کشورها مختلف با آن درگیر هستند. معاون 
با  کشور  اجتماعی  امور  سازمان  رییس  و  وزیر 
اشاره به اینکه در دو دهه اخیر روند آسیب های 
اجتماعی در کشور ما رو به افزایش است و ما از 
این روند جهانی تاثیر می پذیریم افزود: در چهار 
دهه گذشته جامعه ایرانی تحوالت گوناگونی را 
جامعه  به  روستایی  جامعه  از  و  گذرانده  سر  از 
از مشکالت  تبدیل شده و بخش مهمی  شهری 
ما ناشی از حاشیه نشینی است که ناشی از پیامد 
رستم وندی  است.  آشفته  و  نامتوازن  شهرنشینی 

سواد شدن  با  رشد  انفجار جمعیتی،  به  اشاره  با 
جمعیت، شبکه ای شدن و ارتباطی شدن جامعه 
ایرانی بیان کرد: 46 میلیون نفر از مردم ما کاربر 
ایرانی  خانوارهای  درصد   73 و  هستند  اینترنت 
دسترسی به اینترنت پیدا کرده اند که بسیاری از 
موارد  این  الشعاع  تحت  اجتماعی  های  آسیب 
در  کشور  اجتماعی  امور  سازمان  رییس  است. 
بخش دیگری از سخنان خود در جلسه شورای 
اداری استان کرمان گفت: در سنجش وضعیت 
و  قضائی  های  پرونده  شاخص  دو  اجتماعی 
و  شود  می  گرفته  نظر  در  زندانیان  جمعیت 
آمار باالی تعداد پرونده های قضائی در کشور 
روابط  ریختگی  هم  به  و  آشفتگی  دهنده  نشان 
اجتماعی و درگیری مردم با هم است. ایران رتبه 
وی  دارد  زندانیان  کل  تعداد  لحاظ  به  دنیا  نهم 
افزود: کشور ما با داشتن 240 هزار زندانی، رتبه 
نهم دنیا را از لحاظ تعداد کل زندانیان دارد که 
شایسته نظام جمهوری اسالمی نیست و این مقوله 
زندانی شدن بسیاری از آسیب های اجتماعی از 
رستم وندی  است.  کرده  ایجاد  را  طالق  جمله 
دلیل  به  ما  زندانیان  از  درصد   60 اینکه  بیان  با 
جرائم مربوط به مواد مخدر و سرقت در زندان 
به سر می برند بیان کرد: خیّران ما باید در حوزه 
نهاد  مردم  سازمان های  و  کنند  ورود  ازدواج 
و  باشند  داشته  این حوزه  در  فعالیت جدی تری 
اجازه ندهند مشکالت اقتصادی جوانان را تحت 
فشار قرار دهد و سقوط نرخ ازدواج در کشور را 
داشته باشیم. توقف رشد طالق طی 3 سال اخیر 

در کشور وی با بیان اینکه در حوزه طالق طی 
ایم، گفت:  داشته  را  توقف رشد  اخیر  سه سال 
آموزش های پیش از ازدواج، مشاوره های حین 
پیگیری  باید  طالق  از  قبل  مشاوره  و  زندگی 
شود. رستم وندی به مسئله حاشیه نشینی پرداخت 
بودیم  شاهد  اعتبارات  کمبود  دلیل  به  افزود:  و 
را در محالت  برنامه خود  نتوانست  راه  وزارت 
کشور  وزارت  اما  کند  اجرایی  نشین  حاشیه 
ورود کرد و دفاتر تسهیلگری در حوزه توسعه 
موفقیت های  اجتماعی  خدمات  و  اجتماعی 
بین  مخدر  مواد  مصرف  به  وی  داشتند.  خوبی 
دانشجویان و دانش آموزان اشاره و عنوان کرد: 
دانشجویی جامعه هدف  و  دانش آموزی  جامعه 
برای مافیای مواد مخدر است و درصد مصرف 
درصد  نیم  از  دانش آموزان  بین  در  مخدر  مواد 
سال81 به بیش از دو درصد در سال 95 رسیده 
است. رییس سازمان امور اجتماعی کشور با بیان 
اینکه در جامعه دانشجویی مصرف مواد مخدر 
درصد   6 حدود  به   81 سال  در  درصد  یک  از 
در  افزود:  است  پیدا کرده  افزایش   95 در سال 
مواد  مصرف  به  نسبت  مثبتی  نگرش  ما  کشور 
مخدر وجود دارد که خطرناک است این وظیفه 
دستگاه های تبلیغی و آموزشی است که نگرش 
مردم را در این زمینه تغییر دهند. رستم وندی با 
بیان اینکه 27 درصد مردم نسبت به مصرف مواد 
مخدر یا نگاه خنثی و یا نگاه مثبت دارند، اضافه 
متوجه  اجتماعی  آسیب های  تهدید  کرد: حجم 

جامعه ایران بسیار بزرگ است.

اختیار عشایر  پرواربندی در  تسهیالت 
قرار می گیرد

عشایر به عنوان مهمترین تولید کنندگان گوشت قرمز کشور 
بشمار می روند و دولت بمنظور حمایت از تولید تسهیالت 
این  اختیار  در  بندی  پروار  برای  درصد   10 با سود  مناسب 

قشر قرار می دهد.

معرفی  و  تکریم  آئین  در  ایران  عشایر  امور  سازمان  رئیس 
استان کرمان ضمن اعالم  مدیرکل سابق و جدید عشایری 
میلیارد   150 همچنین  افزود:  نظر  مورد  تسهیالت  شرایط 
ادارات  اختیار  در  افزوده  ارزش  بر  مالیات  محل  از  تومان 
عشایری شهرستان ها قرار می گیرد که صرف خدمت رسانی 
به عشایر شود و این اعتبار سهل الوصول بوده و در اختیار 

فرمانداران قرار داده می شود.
مناطق  برخی  در  خشکسالی  به  اشاره  با  قندالی  کرمعلی 
تومان  میلیارد   202 افزود:  کرمان  جمله  از  کشور  عشایری 
اعتبار نیز صرف آبرسانی به عشایر می شود که امیدواریم به 

طور 100 درصد تخصیص پیدا کند.
وی همچنین گفت بمنظور ارتقای فرهنگی جامعه عشایری 
طرح های ویژه فرهنگی، مذهبی و ارتقا سطح سواد مهارت 

و دانش در حوزه عشایری اجرا شده است.
ویژه  طرح  داشت:  اظهار  ایران  عشایر  امور  سازمان  رئیس 
که  است  اجرا  حال  در  کشور  در  عشایر  درمانی  بهداشتی 
برای اجرای آن کانکس مجهز برای سرویس دهی بهداشتی 
به عشایر در نظر گرفته شده و به زودی در استان کرمان نیز 

اجرا می شود.
اجتماعی  بیمه  خورشیدی،  پنل های  توزیع  افزود:  وی 
عشایری، بیمه دام عشایر، ایجاد زنجیره تولید گوشت قرمز، 
زنجیره  و  دستی  صنایع  زنجیره  دارویی،  گیاهان  زنجیره 
ایران  عشایر  امور  سازمان  مهم  برنامه های  از  گردشگری 

است.
بی  ظرفیت  عشایری  جامعه  و  عشایر  کرد:  تاکید  قندالی 
بدیلی است که بسیاری از زوایای آنها شناخته شده نیست 
و باورهای درونی تمام عیار جامعه عشایری می تواند الگوی 

همگان باشد.
امور  جدید  مدیرکل  عنوان  به  نیکزادی  رضا  آئین  این  در 
مهدی  خدمات  از  و  شد  منصوب  کرمان  استان  عشایری 

ابراهیمی مدیرکل سابق قدردانی شد.
عشایر استان کرمان بر اساس آخرین سرشماری 110 هزار 
نفر هستند که در قالب 22 هزار و 500 خانوار در این استان 

زندگی می کنند.
ایل  با 28  استان کرمان طبق سرشماری عشایر در سال 87 
بشمار  کشور  عشایری  استان  دومین  مستقل،  طایفه   42 و 

می رود.

ارز  و  کاال  قاچاق  کمیسیون  عضو 
نفر  هشت  دستگیری  از  کرمان  استان 
بزرگ  شبکه های یک شرکت  سر  از 
مقام  یک  داد.  خبر  کرمان  در  هرمی 
قاچاق  با  مبارزه  کمیسیون  در  امنیتی 
داشت:  بیان  کرمان  استان  ارز  و  کاال 
توسط سربازان گمنام امام زمان )عج( 
اصلی  شبکه های  سر  از  نفر  هشت 
در  فاینانس«  »یونیک  هرمی  شرکت 
فعالیت های  و  دستگیر  کرمان  استان 
منجر  که  هرمی  شبکه  این  با  مرتبط 
به خروج ارز از کشور می شد متوقف 

که  هرمی  شرکت های  اکثر  افزود:  وی  شد. 
آن ها  از  افراد  به  کمیسیون  حق  پرداخت  با 
آنان  سرمایه های  و  جدید  افراد  تا  می خواهند 
عضو  می کنند.  فعالیت  کنند  شرکت  وارد  را 
استان  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  کمیسیون 
اینکه  به دلیل  کرمان گفت: شرکت های هرمی 
هیچ گونه فعالیت مولد اقتصادی انجام نمی دهند 
فعالیت  لذا  هستند  بسیاری  منفی  اثرات  دارای 
از  کشورها  از  بسیاری  در  شرکت ها  اینگونه 
مقام  این  است.  ممنوع  و  ایران غیرقانونی  جمله 
امنیتی تصریح کرد: در برخی از این شرکت ها 
می کنند  باال  قیمت های  با  کاال  فروش  به  اقدام 
و  قانون  زدن  دور  برای  دلیلی  تنها  امر  این  که 
آن ها  غیرقانونی  فعالیت های  کردن  مخفی 
است. وی یادآور شد: این شرکت ها با شیوه ای 
در  سرمایه گذاری  شرکت های  قالب  در  جدید 
یا ارزهای دیجیتال و… به  بورس های خارجی 
منظور جذب مشتری عضوگیری می کنند. عضو 
کمیسیون قاچاق کاال و ارز استان کرمان گفت: 
جمله  از  نیز  فاینانس  یونیک  هرمی  شرکت 
و  قانونی  را  خود  که  است  هرمی  شرکت های 
نزدیک آمریکا معرفی کرده  فعال در بورس و 
و شعار ارتقای سطح زندگی و درآمد مردم سر 
می دهد. وی ابراز داشت: این شرکت اطالعات 
مربوط به معامالت بورس را که کاماًل ساختگی 

و استخراج شده از اطالعات بورس بوده را در 
فعال  را  خود  و  داده  قرار  مردم  عموم  اختیار 
عضو  می کند.  معرفی  سرمایه گذاری  حوزه  در 
افزود:  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  کمیسیون 
جدید  شیوه  با  فاینانس  یونیک  هرمی  شرکت 
و  به خرید  اینکه  بر  مبنی  و شگرد خاص خود 
مایکروسافت،  مطرحی  شرکتهای  سهام  فروش 
به  اقدام  می کند  مبادرت  اپل  و  بوک  فیس 
را  بسیاری  ارز  راه  این  از  و  کرده  مردم  فریب 
امنیتی  مقام  این  است.  کرده  خارج  کشور  از 
این  شرکت  این  ادعاهای  دیگر  از  داشت:  بیان 
انحصاری  نرم افزارهای  ثبت  با  توانسته  بوده که 
دالری  میلیون  چند  الکترونیک  زمینه  در  خود 
امنیت و اعتبار خود را باال ببرد که بر طبق ادله 
این  تمامی  شده  مشخص  موجود  مستندات  و 
مولد  فعالیت  هیچ گونه  و  است  کذب  موارد 
اقتصادی یا سرمایه گذاری جزو فعالیت های این 
در  داد:  ادامه  وی  است.  نداشته  وجود  شرکت 
بررسی های صورت گرفته در سایت الکسا بیش 
از 60 درصد کاربران سایت این شرکت ایرانی 
و  قاچاق کاال  با  مبارزه  هستند. عضو کمیسیون 
ارز استان کرمان تصریح کرد: نحوه کار شرکت 
یونیک فاینانس در جذب سرمایه به این ترتیب 
بوده که هر فرد باید در ابتدا هزار دالر به عنوان 
خرید  صرف  باید  که  باشد  داشته  اولیه  سرمایه 
سهام یکی از شرکت های معرفی شده شود و در 

قبال آن شرکت برگه سهام را برای مشتریان 
نحوه  گفت:  وی  می کرد.  ارسال  خود 
پرداخت سرمایه اولیه جهت عضویت در این 
مختلفی  به صورت های  می توانست  شرکت 
از جمله معادل ریالی به حساب صراف رأس 
و در یک حساب کاربری  ساعت مشخص 
تلگرام نرخ روز حواله دالر برای واریز معین 
افرادی  از  دالر  خرید  صورت  به  یا  می شد 
مورد  افراد  که  داشتند  قرار  هرم  باالی  که 
امنیتی  مقام  این  می دادند.  ترجیح  را  دوم 
یادآور شد: علی رغم اینکه لیدرهای شرکت 
به  ملزم  هیچکس  کردند  ادعا  فوق  هرمی 
فرد  هر  اما  نیست  سرمایه گذار  جذب  و  معرفی 
به عنوان  را  نفر  به صورت مستقیم می تواند سه 
بر طبق  و  وارد شرکت کند  زیر مجموعه خود 
مستندات تنها راه کسب سود از طرف شرکت 
مجموعه  زیر  اعضای  سرمایه گذاری  و  جذب 
شرکت  لیدرهای  اکثر  خاطر  همین  به  بوده 
عالوه بر عضوگیری مستقیم برای خود اقدام به 
تا  می کردند  سرمایه گذار  بیشتری  تعداد  جذب 
سود بیشتری عایدشان شود. وی ادامه داد: اداره 
به شناسایی و  اقدام  کل اطالعات استان کرمان 
لیدرها و سر شبکه های  از  نفر  دستگیری هشت 
که  کرد  کرمان  استان  در  شرکت  این  اصلی 
پس از تکمیل پرونده این افراد تحویل دستگاه 
قاچاق  با  مبارزه  کمیسیون  عضو  شدند.  قضائی 
کاال و ارز استان کرمان تصریح کرد: این افراد 
با جذب حدود هزار و 500 نفر زیر مجموعه در 
استان باعث خروج بیش از دو میلیارد دالر ارز 
از استان و در نهایت کشور شده اند. وی افزود: 
یکی از افراد دستگیر شده در استان رابط مالی 
کشور  سطح  در  مذکور  شرکت  و  افراد  بین 
بوده که توسط لیدرهای شرکت به افراد معرفی 
وی  حساب  به  که  را  مبالغی  روزانه  و  می شد 
واریز می شد، به دستور صاحب یک صرافی در 

دبی به حساب های مشخصی واریز می کرد.

پاسخ معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان به 
انتشار فیلم بی توجهی به یك بیمار

با  رابطه  در  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
انتشار یک ویدئو در فضای مجازی در زمینه بی توجهی به 

یک بیمار توضیح داد.
با خبرنگار  مرتضی هاشمیان شبانگاه شنبه در گفت و گو 
است؛  کهنوج  شهروندان  از  که  مذکور  بیمار  افزود:  ایرنا 
در این شهرستان تصادف می کند و در خود شهر کهنوج 
انجام می  بر روی وی  ارتوپدی  اعمال جراحی  از  قسمتی 
شود و برای مشاوره های عروق و ترمیمی به کرمان ارجاع 

داده می شود.
وی ادامه داد: این بیمار به کرمان می آید و در بیمارستان 
درمانی  اقدامات  با  و  می شود  پذیرش  باهنر کرمان  شهید 
تکمیلی در بخش های جراحی و ارتوپدی بستری و اعمال 
جراحی اصالحی و ارتوپدی اندام تحتانی و نیز شکستگی 
دست بیمار انجام می شود و بیمار با شرایط خوب و بدون 

اخذ وجهی مرخص می شود.
کرد:  تصریح  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
مشاوره  برای  می شود  توصیه  بیمار  این  به  باهنر  مرکز  در 
زانوی  پوستی  ضایعه  مشکل  سرپایی  صورت  به  ترمیمی 

خود را دنبال کند.
وی گفت: بیمار مذکور به دلیل اینکه مکانی را برای اقامت 
سپری  نامناسبی  محل  در  را  شب  نداشته  کرمان  شهر  در 
به  و  ترمیمی  به جراح  مراجعه  از  بعد پس  می کند و روز 
صالحدید پزشک دستور بستری در بیمارستان شفا را گرفته 
و صبح امروز )شنبه( بستری شده و مراحل درمان وی در 

حال انجام است.
کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس  دستور  حسب  بر   
مورد  جد  به  احتمالی  موارد  هرگونه  و  بیمار  این  پرونده 
بررسی قرار گرفته و با کسانی که در رعایت حقوق بیمار 
مرتکب سهل انگاری شوند، برخورد قاطع تنبیهی و قانونی 

صورت خواهد گرفت.
استان  نقطه  اهل کهنوج دورترین  بیمار که  از یک  کلیپی 
کرمان است و دچار شکستگی پا و زانو بوده، در حالی که 
در عقب یک وانت بار خوابیده باز زیرنویس بیمارستانهای 
می  خوداری  نداری  علت  به  بیمار  این  پذیرش  از  کرمان 

کنند در شبکه های مجازی دست به دست می شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: قانون 
قضایی  سیستم  به  مراجعه  کاهش  رمز  مداری 
است همه باید پایبند به قانون باشیم و به وظایف 
تکریم  آئین  در  موحد  یدا...  کنیم.  عمل  خود 
شهرستان  عمومی  دادگاه  روسای  معارفه  و 
موجودی  حاضر  حال  در  داشت:  اظهار  رابر 
 830 رابر  شهرستان  عمومی  دادگاه  پرونده های 
این  از   نیمی  تقریبا  که  باشد  می  پرونده  فقره 
معقول  مهلت  از  یعنی  پرونده های مسن هستند 
گذشته  بشود،  رای  به  منتهی  باید  که  منطقی  و 
سند  های  بخش  از  داد:یکی  ادامه  وی  است. 
موضوع  این  بر  هم  قضائیه  قوه  ریاست  تحولی 
مقام  و  دارد  تاکید  دادرسی  اطاله  کاهش  یعنی 
را  آن  نیز  العالی(  )مدظله  رهبری  معظم  مقام 
استان  قضائی  شورای  رئیس  اند.  فرموده  تایید 
کرمان بیان کرد: قوه قضائیه کارآمد، نشان نظام 
جمهوری اسالمی ایران است، در دنیا وقتی می 
نظام  اینکه حاکمیت  و  خواهیم روی حاکمیت 
بزنیم  حرف  است،  کارآمد  اسالمی  جمهوری 
قوه  قضاییه،  قوه  که  است  این  آن  اصلی  برند 
ای کارآمد، مقتدر و مستقل باشد. موحد گفت: 
قضایی  دستگاه  کارآمدی  ویژگی های  از  یکی 

یک  در  اقداماتش  و  تصمیمات  که  است  این 
مدت معقول و منطقی منتهی به تصمیم می شود 
وگرنه مردم به کارآمدی آن شک می کند. وی با 
بیان اینکه یکی از مشکالتی که مردم گرفتار آن 
هستند، اطاله دادرسی و طوالنی شدن رسیدگی 
به پرونده ها است،گفت: طوالنی شدن رسیدگی 
گردد،  نمی  بر  قاضی  به  به  تنها  ها  پرونده  به 
سازمان  و  ادارات  کارشناسان،  ضابطین،  بلکه 
کل  رئیس  دارند.  نقش  آن  در  مختلف  های 
داشت:دستگاه  اظهار  کرمان  استان  دادگستری 
قضایی امروز با سوء مدیریت  ونقض قوانین در 
تعداد  است،  مواجه  ها  سازمان  و  ادارات  سایر 
دستگاه  وارد  امروز  که  هایی  پرونده  از  زیادی 
قضایی می شود ناشی از کم کاری و نقض قوانین 
در سایر سازمان ها است. رئیس شورای قضائی 
استان کرمان ضمن اشاره به این نکته که هزاران 
اشکال  به  انقالب  از  بعد  دولتی  اراضی  هکتار 
مختلف به مردم واگذار شده است،گفت: دولت 
از  تا  کند  نمی  مشخص  را  اراضی  این  تکلیف 
قضائی  سیتم  به  پرونده  هزاران  ورود  و  تشکیل 
جلوگیری شود. وی ادامه داد:بعد از سال 1340 
مردم  اراضی  مرزبندی  تکلیف  هنوز  تاکنون 

موجب  این  که  است  نشده  مشخص  دولت  و 
منابع  پرونده در خصوص  تعداد زیادی  تشکیل 
بیان  وی  است.  شده  دولت  و  مردم  بین  طبیعی 
کرذ:دیدگاه ریاست جدید قوه قضاییه بر تفکر 
مبنایی برای کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه 
قضایی می باشد. موحد تاکید کرد:قانون مداری 
رمز کاهش مراجعه به سیستم قضایی است، همه 
خود  وظایف  به  و  باشیم  قانون  به  پایبند  باید 
و  قضائیه سریع  قوه  این صورت  در  کنیم  عمل 
این  بیان  با  موحد  کند.  می  حرکت  بال  سبک 
مطلب که افزایش قاضی و توسعه فیزیکی درد 
دستگاه قضائی را حل نمی کند،گفت:در اوایل 
استان  در  قضائی  حوزه   8 و  قاضی  انقالب110 
به  ها  قاضی  تعداد  بود،که در حال حاضر  فعال 
رسیده    32 به  استان  قضائی  های  حوزه  و   345
به  باید  اما  است  نظام  افتخارات  از  این  و  است 
دستگاه  به  ها  پرونده  ورودی  تا  برویم  سمتی 
طی  است  گفتنی  کند.  پیدا  کاهش  قضائی 
رئیسی،  ا…   آیت  حضرت  سوی  از  حکمی 
ریاست قوه قضاییه، محمد جعفری ، رئیس شعبه 
یازده دادگاه عمومی )حقوقی( کرمان به عنوان 
رئیس حوزه قضائی شهرستان رابر منصوب شد.

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بافت 

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي آگهي موضوع 
ماده 3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي برابر راي شماره 139860319013000051 مورخ 1398/2/21هیأت دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
بافت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای ارجعلی سلطانی نژاد فرزند امیدعلی به شماره شناسنامه 
13 صادره ازبافت در ششدانگ  یک باب خانه به مساحت 156/44 مترمربع قسمتی از پالک 2228-

اصلی قطعه یک بخش 40 کرمان واقع در خیابان چمران کوچه شماره 27 خریداری از مالک رسمی 
آقای عبدا... اسالمی مع الواسطه محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب را دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/4/1

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/19
محمدمحسن قزوینی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف53(

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بافت 

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي آگهي موضوع 
ماده 3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي برابر راي شماره 139860319013000080 مورخ 1398/03/20هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
بافت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای محمدرضا سارونه فرزند جعفرقلی به شماره شناسنامه 
3120123161 صادره از بافت  در ششدانگ  یک باب خانه به مساحت 308/35 مترمربع قسمتی از 
پالک 795- اصلی قطعه یک بخش 40 کرمان واقع در بافت بلوار امام حسین کوچه شماره 8 خریداری 
از مالک رسمی  خانم اقدس ناظم پور مع الواسطه محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
را دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/4/3

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/19
محمدمحسن قزوینی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف55(

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بافت 

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي آگهي موضوع 
ماده 3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي برابر راي شماره 139760319013001112 مورخ 1397/10/18هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
بافت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم عطرگل منظری توکلی فرزند یارا... به شماره شناسنامه 
پالک  از  قسمتی  مترمربع   358/95 مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ   در  بافت   از  صادره   246
36- اصلی قطعه دو بخش 40 کرمان واقع در مرزغان بزنجان قلعه جنب آتش نشانی  خریداری از محل 
به  به منظور اطالع عموم مراتب را دو نوبت  مالکیت مالکین رسمی مشاعی محرز گردیده است.لذا 
فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/4/3

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/19
محمدمحسن قزوینی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف57(

آگهی مزایده کامیون
به موجب پرونده اجرایی کالسه 9800055 له خانم نوشین قنبری، علیه آقای مهدی قربانی فرزند مسیح 
ا... به شماره ملی 2293336735 یک دستگاه کامیون به شماره انتظامی 794 ع 56 ایران 83 متعلق به 
آقای مهدی قربانی که از تاریخ 1398/2/16 در پارکینگ آسایش شهرستان رابر تحت نظارت پلیس 
راهور رابر قرار دارد و طبق نظر کارشناس عالی تصادفات و امور فنی)کارشناس دادگستری( مورخ 
1398/3/21 مشخصات فنی خودرو بر اساس سوابق شماره گذاری و وضعیت آن بدین شرح است: 
نوع خودرو کامیون – شماره موتور 10047021 و سیستم بنز و شماره شاسی 16567279 به رنگ سبز 
روغنی و تیپ ال 52/1921 ظرفیت 19 تن و مدل 1364 و نوع سوخت گازوئیل می باشد و الستیک 
به  با مجوز- وضعیت موتور:آماده  اتاق تعویضی و  عقب: 50 درصد- الستیکهای جلو 100 درصد- 
تومان(  میلیون  وبیست  سیصد  ریال)معادل   3/200/000/000 مبلغ  به  و  سالم  شاسی:  وضعیت  کار- 
و  اسناد  ثبت  اداره  در   12 الی   9 از ساعت   1398/5/8 مورخ  شنبه  روز سه  در  و  است،  ارزیابی شده 
از  مزایده  فروش می رسد.  به  مزایده  از طریق  فرمانداری  امام کوچه جنب  واقع در خ  بافت  امالک 
نقدا فروخته می شود و کلیه هزینه  باالترین قیمت پیشنهادی  به  مبلغ 3/200/000/000 ریال شروع و 
های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد. ضمناً چنانچه 
روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر 

برگزار خواهد شد.)م الف67(
 تاریخ انتشار:98/4/18

محمدمحسن قزوینی-مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بافت   

آگهي حصروراثت
آقای محسن نیک روان فرزند علی داراي شناسنامه 3120074918 به شرح دادخواست شماره 980207 
مورخ 98/4/11 توضیح داده شادروان علی نیک روان فرزند قاسم به شناسنامه 508 درتاریخ 98/3/29 

در شهر بافت فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-مهدیه نیک روان به ش ملی2992587461متولد1355 فرزند متوفی.

2- مصطفی نیک روان به ش ملی3120153699 متولد1371 فرزند متوفی.
3-میثم نیک روان به ش ملی3130979591 متولد1363 فرزند متوفی.

4- محسن نیک روان به ش ملی3120074918 متولد1369 فرزند متوفی.

5- مرضیه نیک روان به ش ملی3130912436 متولد1358 فرزند متوفی.
6- مریم نیک روان به ش ملی3131487471 متولد1365 فرزند متوفی.

7- محمدجواد نیک روان به ش ملی3130947833 متولد1360 فرزند متوفی.
8- جاریه شیخ سیه بنوئیه فرزند علیجان به ش ملی5839652768 متولد 1338 همسر متوفی. 

یا  دارد  اعتراض  و چنانچه کسی  کثیراالنتشار محلي درج  از روزنامه  یکي  در  نوبت  مراتب یک  لذا 
شخص یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل 
اختالف تقدیم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این 

موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.)م الف63(
دفترشورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
خانم شهره شهسواری هشونی فرزند صمدا... داراي شناسنامه 3120270555 به شرح دادخواست شماره 
980210 مورخ 98/4/16 توضیح داده شادروان صمدا... شهسواری هشونی فرزند غالمرضا به شناسنامه 

2 درتاریخ 1397/6/8 در شهر بافت فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-رسول شهسواری به ش ملی3130876820 متولد1354 بافت فرزند متوفی.

2- منصور شهسواری هشونی به ش ملی3130892540 متولد1356 بافت فرزند متوفی.
3-ناصر شهسواری به ش ملی3130910638 متولد1358 بافت فرزند متوفی.

4- محسن شهسواری هشونی به ش ملی3130933824 متولد1359 بافت فرزند متوفی.
5- شهرام شهسواری به ش ملی3120085944 متولد1369 بافت فرزند متوفی.

6- محبوبه شهسواری هشونی به ش ملی3130965335 متولد1361 بافت فرزند متوفی.
7- شهره شهسواری هشونی به ش ملی3120270555 متولد1374 بافت فرزند متوفی.

8- خاتون گلمرادی به ش ملی3131112727 متولد 1332 بافت همسر متوفی. 
یا  دارد  اعتراض  و چنانچه کسی  کثیراالنتشار محلي درج  از روزنامه  یکي  در  نوبت  مراتب یک  لذا 
شخص یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل 
اختالف تقدیم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این 

موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.)م الف65(
دفترشورای حل اختالف شماره 1 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
به شرح  به وکالت آقای جواد پروانه فرزند حسین داراي شناسنامه 90  ا...منظری توکلی  آقای لطف 
به  ا...  لطف  فرزند  توکلی  یاسر  شادروان  داده  توضیح   98/4/11 مورخ   980209 شماره  دادخواست 

شناسنامه 33 درتاریخ 96/11/5 در شهر بافت فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-لطف ا...منظری توکلی فرزند حسین به ش ملی3130233237 متولد1334 پدر متوفی.
2- آفریده منظری توکلی فرزند مهدی به ش ملی3130213066 متولد1338 مادر متوفی.

یا  دارد  اعتراض  و چنانچه کسی  کثیراالنتشار محلي درج  از روزنامه  یکي  در  نوبت  مراتب یک  لذا 
شخص یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل 
اختالف تقدیم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این 

موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
دفترشورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بافت

محمد جعفری به سمت رئیس حوزه قضائی شهرستان رابر منصوب شد

یک مقام امنیتی خبر داد:

دستگیری ۸ نفر از سر شبکه های یك شرکت بزرگ هرمی در کرمان

مرگ روزانه ۸ تن بدلیل مصرف موادمخدر



روز نامه خبري , تحلیلي , سیاسي , اقتصادي و اجتماعي
صاحب امتیاز و مدیر مسئول : فریدون منظري توکلي 09133470537

سردبیر : حسام منظري توکلي 09133473576 
طراح و گرافیست: ابوالحسن منظري
خبرنگار : محمد علی منظری توکلی
لیتوگرافی و چاپ  : چاپ کارمانیا

دفتر بافت : خیابان امام جنب بانک توسعه تعاون تلفن: 42429119 خانم امیني
دفترکرمان: خیابان آیت ا...صالحی ابتدای کوچه شماره 10 خانم افضلی 32519744  حکمت در چاپ و تلخیص مطالب ارسالي آزاد است .

Email : ali_365@yahoo.com

شهرستان فریادگر محرومیت دیار فرهیختگان در  حکمت  روزنامه  نماینده 
ارزوییه، صوغان و توابع

مهدی نظری فتح آباد 09139173348. 

بافت

های  بازرسی  و  ایست  ایجاد  لزوم  بر  کرمان  استاندار 
جدید در استان کرمان برای جلوگیری از قاچاق کاال 
و ارز تاکید کرد، گفت: پیگیری می شود که ایست 
راه  و  بررسی  آینده  ماه  بازرسی سیرچ ظرف شش  و 

اندازی شود.
به گزارش حکمت به نقل از  روابط عمومی استانداری 
کمیسیون  در  امروز  صبح  فدائی  محمدجواد  کرمان، 
برنامه ریزی، هماهنگی نظارت و مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز استان کرمان افزود: برای ایجاد ایست و بازرسی 
باید   ... و  شورگز   خیرآباد،   گلستان،  نواحی  در  ها 
و  تامین  شورای  مصوبه  و  صورت  الزم  های  بررسی 

سایر مصوبات مورد نیاز دریافت شود.
وی عنوان کرد: الزم است که برای جلسه آینده جهاد 
جزئیات  کرمان،  استان  جنوب  و  شمال  کشاورزی 
برنامه پالک گذاری دام ها دستکاه مسئول و زمانبندی 

آن را ارائه کند
*مهار قاچاق گندم در استان کرمان

دبیر  کرمان،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
مبارزه  و  نظارت  هماهنگی  ریزی،  برنامه  کمیسیون 
با قاچاق کاال و ارز استان کرمان نیز در این جلسه با 
کرمان  استان  در  تاکنون  گندم  قاچاق  اینکه  به  اشاره 
مهار شده است، گفت: خوشبختانه با همکاری سازمان 
حوزه  در  پیشگیرانه  اقدامات  ضمن  مربوطه،  های 
جلوگیری  نیز  گندم  قاچاق  از  توانستیم  کاال   قاچاق 

کنیم.
انجام شده  پیگیری های  به  اشاره  با  ابراهیم شهریاری 
منظور  به  وبازرسی  ایست  های  ایستگاه  توسعه  برای 
افزود:  قاچاق  کاالهای  خروج  و  ورود  از  جلوگیری 

این کار با جدیت در دست پیگیری است.
* کشفیات کاالی قاچاق در سه ماه اول سال جاری 

42 درصد افزایش یافت
جلسه  این  در  نیز  کرمان  استان  آگاهی  پلیس  رئیس 
قاچاق در  ارزش ریالی کشفیات کاالی  اینکه  بیان  با 
سه ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 
ریالی  ارزش  افزود:  است  داشته  افزایش  درصد   42
استان کرمان در سه  قاچای کشف شده در  کاالهای 
ماه ابتدایی سال جاری در مجموع 293 میلیارد و 846 

میلیون و 173 هزار ریال بوده است.
دستگیری  جاری  سال  اول  ماه  سه  در  داد:  ادامه  وی 
فعاالن قاچاق  66 درصد و تعداد باندهای متالشی شده 
به مدت مشابه سال قبل رشد داشته  66 درصد نسبت 

است.
وی بیان کرد: طی سه ماه گذشته در در حوزه پرونده 
های تشکیل شده باالی 500 میلیون تومان 20 درصد، 
در پرونده های باالی یکصد میلیون تومان 167 درصد 
و در پرونده های کمتر از 100 میلیون تومان 56 درصد 

افزایش را شاهد بودیم.

به کشف  مربوط  های  پرونده  کرد: کل  تصریح  وی 
کاالهای قاچاق توسط مجموعه انتظامی استان کرمان 
در سه ماه امسال، 59 درصد در سطح استان نسبت به 

مدت مشابه قبل رشد داشته است.
وی یادآور شد: میزان کشفیات کاالهای قاچاق در سه 
ماه امسال در حوزه های میراث فرهنگی 400 درصد، 
 54 احشام  و  دام  درصد،   186 نفتی  های  فرآورده 
درصد، خودرو 100 درصد، موتور سنگین 38 درصد، 
برنج 93 درصد و مواد آرایشی و بهداشتی 12 درصد 

نسبت به سه ماه سال گذشت رشد داشته است.
وی بر فعال شدن ایست و بازرسی های جدید در استان 
کرمان تاکید کرد و ادامه داد: در صورت تصویب و 
مهمی در  بازرسی گلستان کمک  و  ایست  فعالسازی 

راستای مبارزه با قاچاق کاال و ارز خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، مدیرکل 
تعزیرات حکومتی استان کرمان نیز در این جلسه که 
شد،  برگزار  کرمان  استانداری  اعظم  پیامبر  سالن  در 
حوزه  در  پرونده  فقره   986 امسال  ماه  سه  در  گفت: 
قاچاق کاال و ارز در این اداره کل تشکیل شده که این 

تعداد در سه ماه سال گذشته 532 پرونده بوده است.
وارده  های  پرونده  تعداد  کرد:  تاکید  میری  ارسالن 
امسال  ماه  سه  در  کرمان  استان  تعزیرات حکومتی  به 
85 درصد  از  بیش  قبل  سال  شابه  مدت  با  مقایسه  در 

افزایش داشته است.
وی با اشاره به مختومه شدن 992 پرونده طی سه ماه 
کرمان،  استان  حکومتی  تعزیرات  شعب  در  امسال 
عنوان کرد: این تعداد در مقایسه با سه ماه سال قبل 91 

درصد افزایش داشته است.
گفت:  کرمان  استان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 

های  پرونده  در  شده  حاصل  محکومیت  مجموع 
اول  ماه  تعزیرات حکومتی طی سه  مختومه شده در  
سال جاری بیش از 62 میلیارد ریال بوده که تاکنون 41 

میلیارد و 821 ملیون ریال وصول شده است.
وی افزود: میزان وصولی های انجام شده در سه ماهه 
سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، 173 درصد 

رشد داشته که به خزانه دولت واریز شده است.
*خرید 171 هزار تن گندم در استان کرمان

خدمات  و  غله  مدیرکل  گزارش،  این  براساس 
تاکنون  گفت:  جلسه  این  در  کرمان  استان  بازرگانی 
کرمان خریداری شده  استان  در  گندم  تن  هزار   171
که از این مقدار 104 هزار تن در جنوب و 67 تن در 

شمال استان خریداری شده است.
برنامه  کمیسیون  در  دوشنبه  روز  بیگلری  نژاد  مجید 
و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  و  نظارت  هماهنگی  ریزی، 
ارز استان کرمان ضمن بیان این مطلب که پیش بینی 
افزایش  تن  هزار  به 175  گندم  میزان خرید  می شود 
از 26  استان کرمان  در  افزود: کار خرید گندم  یابد، 
آغاز  استان  مناطق جنوبی  از  و  اسفندماه سال گذشته 

شده است.
استان  در  خرید  مرکز   18 مجموع  در  داد:  ادامه  وی 
درصد   97 حدود  تاکنون  که  است  شده  برپا  کرمان 

خرید گندم در استان کرمان پایان یافته است.
کرمان  استان  بازرگانی  خدمات  و  غله  مدیرکل 
هایی  استان  معدود  از  یکی  کرمان  کرد:  خاطرنشان 
است که رقم خرید سال گذشته گندم در آن رخ داده 
است و این امر با اقدامات انجام شده در استان کرمان 

حاصل شده است.

 امام جمعه بافت عنوان کرد:
نقش مؤثر دانشگاه ها در ترویج امر به 

معروف و نهی از منکر

امام جمعه شهرستان بافت گفت: دانشگاه ها در ترویج 
امر به معروف و نهی از منکر نقش مؤثر و مهمی دارند. 
شهرستان  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  جلسه 
بافت با حضور اعضا، رؤسای ادارات و با دستور کار 
در  خودکشی  پدیده  و  عفاف  حجاب،  مسئله  جلسه 

سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسالمی برگزار شد.
امام جمعه بافت در این جلسه با اشاره به بزرگداشت 
مسجد  شهدای  از  تجلیل  و  کرامت  دهه  تیر،   21
مقوله  این  به  مسئوالن  توجه  ضرورت  بر  گوهرشاد 
تأکید و در این راستا با قرائت بخش هایی از متن قانون 
حجاب و عفاف مصوبه 13 دی 1384 وظایف برخی 
ارشاد  و  فرهنگ  انتظامی،  نیروی  جمله  از  ادارات  از 
اسالمی، سازمان تبلیغات اسالمی، آموزش و پرورش 

و دانشگاه ها را برشمرد.
این  در  کرد:  اضافه  مهدی زاده  علی  حجت االسالم 
زمینه خواستار اقدامات متعدد براساس شیوه های امر به 
معروف و نهی از منکر در امر عفاف و پوشش اسالمی 

هستیم.
و  تأکید  زمینه  این  در  دانشگاه ها  مؤثر  نقش  به  وی 
دشمنان  فرهنگی  هجمه های  به  توجه  با  کرد:  مطرح 
دانشگاهی  جامعه  آحاد  بیشتر  هرچه  توجه  خواستار 

نسبت به فرهنگ حجاب و عفاف هستیم.
زمینه  این  در  خود  نظر  ایراد  به  اعضا  سایر  ادامه  در 
پرداخته و خواستار استفاده از ظرفیت های قانونی برای 

ترویج امر به معروف و نهی از منکر شدند.
عوامل  و  خودکشی  مقوله  به  نیز  جلسه  دوم  بخش 
بازدارنده از آن اختصاص داده شد و توجه به ورزش، 
اشتغال، ترویج فرهنگ ازدواج، ایجاد نشاط اجتماعی 

و ... از جمله عوامل پیشگیری مطرح شد.
پاریزی  خراسانی  ابراهیم  جلسه  این  پایان  در 
تشریح  به  بافت  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
دستورالعمل آراستگی و شئون رفتار در دانشگاه آزاد 
اقدامات  تقدم  جمله  از  مواردی  و  پرداخت  اسالمی 
باور  اگاهی،  سطح  باالبردن  زمینه،  این  در  تشویقی 
معرفی  و  آموزشی  کارگاه های  طریق  از  دانشگاهیان 
الگوهای مناسب با بهره گیری از سیره عملی معصومین 

و بزرگان دینی را مهم برشمرد.

مدیر کل امور مالیاتی استان کرمان با اشاره 
میلیارد   34 امسال  ماهه  سه  در  اینکه  به 
به  افزوده  ارزش  بر  مالیات  محل  از  تومان 
گفت:  شد،  پرداخت  کرمان  شهرداری 
صرف  را  مبالغ  این  شهرداری ها  امیدواریم 
پرداخت  از  و  کرده  شهر  عمرانی  امور 

هزینه های جاری خودداری کنند.
از  تعدادی  دیدار  در  سلمانی  محمد 
استان  مالیاتی  امور  کل  اداره  کارکنان 
حسن  و المسلمین  حجت االسالم  با  کرمان 
علیدادی سلیمانی نماینده ولی فقیه در استان 
و امام جمعه کرمان بهمناسبت هفته مالیات 
اظهار داشت: در خردادماه امسال حدود 88 

دریافت  کرمان  استان  مشاغل  مالیاتی  اظهارنامه  هزار 
شده است.

مورد  هزار   63 حدود  تعداد  این  از  اینکه  بیان  با  وی 
آن قطعی است و در دریافت اظهارنامه نسبت به سال 
گذشته  7 درصد افزایش داشته ایم گفت: تقریبا تمام 
مودیان مالیاتی استان کرمان اظهارنامه مالیاتی خود را 

اعالم کردند.

اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  مالیاتی  امور  مدیر کل 
را  خود  اظهار نامه  باید  حقوقی  اشخاص  تیرماه  در 
ارسال کنند افزود: پایان تیرماه مشخص می شود که با 
اطالع رسانی که انجام شده وضعیت ارسال اظهارنامه ها 

در استان کرمان چگونه بوده است.
به  تومان  میلیارد   840 قبل  سال  در  اینکه  بیان  با  وی 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  کرمان  استان  شهرداری های 
پرداخت شده است خاطرنشان کرد: در سال 97 مبلغ 

از محل  به شهرداری کرمان  تومان  میلیارد   164
مالیات بر ارزش افزوده کمک شده است.

نیز  امسال  ماهه  سه  در  اینکه  به  اشاره  با  سلمانی 
34 میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده 
گفت:  است  شده  پرداخت  کرمان  شهرداری  به 
امور  را صرف  مبالغ  این  امیدواریم شهرداری ها 
هزینه های  پرداخت  از  و  کرده  شهر  عمرانی 

جاری شهرداری خودداری کنند.
استان  قبل  سال  مالیاتی  تعهد  اینکه  بیان  با  وی 
کرمان 3 هزار و 108 میلیارد تومان بوده است که 
104 درصد این سهمیه وصول شده است افزود: 
طرح جامع مالیاتی در استان کرمان در حال اجرا 
طریق  از  مکاتبات  تمامی  اساس  این  بر  و  است 

سیستم انجام می شود.
اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  مالیاتی  امور  مدیر کل 
است  شرکت ها  از  استان  مالیات  وصولی  درصد   62
بزرگ و خاص در  تعدادی شرکت  از  که عمده آن 
استان است تصریح کرد: حدود 20 شرکت بزرگ در 
استان کرمان 90 درصد وصولی مالیات استان در سهم 

شرکت ها را تامین می کنند.

 فرمانده پلیس فرودگاه های کشور از 
کشف 2۰۰ عدد سکه طالی بهار آزادی 
به ارزش ۹ میلیارد و 4۰۰ میلیون ریال 
در فرودگاه امام خمینی)ره( خبر داد

 

در  کرد:  اظهار  باره  این  در  مهری  حسن  سردار 
خروج  با  مبارزه  تشدید  طرح  اجرای  راستای 
از کشور و کمک  قاچاق  ارز  و  قانونی طال  غیر 
به رونق تولید ملی، ماموران مستقر در گیت های 
بازرسی فرودگاه امام حین بازرسی وسایل فردی، 
امامی  طرح  آزادی  بهار  طالی  سکه  عدد   200
بازرسی از  کشف و ضبط کردند. ماموران حین 
آن فرد متوجه شدند که هیچ گونه مدارک مثبته 
نزد  کشور  از  آن  خروج  خصوص  در  گمرگی 

متهم وجود ندارد.
اعالم  با  کشور  های  فرودگاه  پلیس  فرمانده 
و  تشکیل  این خصوص  در  پرونده قضائی  اینکه 
دادسرا  به  مکشوفه  قاچاق  کاالی  همراه  به  متهم 
معرفی شده است، تصریح کرد: کارشناسان اداره 
گمرکات فرودگاه بین المللی حضرت امام )ره( 
 400 و  میلیارد   9 را  سکه ها  این  تقریبی  ارزش 

میلیون ریال برآورد کردند.
فرمانده پلیس فرودگاه های کشور ضمن هشدار به 
قاچاقچیانی که خطوط هوایی را برای رسیدن به 
نیات شوم خود انتخاب کرده اند، گفت: کارکنان 
دقت  و  هوشیاری  با  کشور  فرودگاه های  پلیس 
نظر اجازه سوء استفاده از محیط فرودگاه را برای 

حمل کاالی قاچاق، به قاچاقچیان نخواهند داد.

سقف وام مسکن مهر افزایش یافت
 

مطابق اعالم بانک مرکزی دیروز در جلسه 1274 شورای 
بانک مرکزی،  به ریاست همتی، رییس کل  اعتبار  و  پول 
شهرسازی  و  راه  وزیر  توضیحات  از  کهپس  شد  برگزار 
مبنی بر لزوم اتمام پروژه های طرح مسکن مهر تا پایان سال 
و  رقابتی  فضای  ایجاد  برای  اعتبار  و  پول  شورای  جاری، 
تسریع در تعیین تکلیف پروژه های باقیمانده طرح مزبور با 
برای 200هزار  افزایش سقف فردی تسهیالت مسکن مهر 

واحد مسکونی موافقت کرد.
نیمه  مهر  مسکن  واحد  هزار   420 حدود  حاضر  حال  در 
تمام در سراسر کشور وجود دارد که شامل واحدهای فاقد 
مبنی  زمزمه هایی  اخیر  هفته های  طی  می شود.  نیز  متقاضی 
بر افزایش وام مسکن مهر به 50 میلیون تومان برای تسریع 
بانک  خبر  در  گرچه  شد.  مطرح  آنها  تکمیل  عملیات  در 
نظر  به  اما  نشده،  وام مشخص  افزایش سقف  رقم  مرکزی 
افزایش همان 10 میلیون تومان خواهد بود تا  می رسد این 
به این ترتیب سقف وام از 40 میلیون به 50 میلیون تومان 
از مصوبه  بیشتری  احتماال سهم  برسد. شهر جدید پردیس 

شورای پول و اعتبار خواهد برد.
افزایش سقف وام در واقع متقاضیان مسکن مهر هستند  با 
خواهند  دوش  به  را  باقیمانده  واحدهای  تکمیل  هزینه  که 

کشید.

انتظار  به  دادن  پایان  برای  مرکزی 
زوجین دچار مشکل ناباروری

ارائه خدمات مربوط به درمان ناباروری در کرمان ، باعث 
شده است زوج های دچار مشکل ناباروری ، از مسافرتهای 
طوالنی ، خسته کننده و پرهزینه به استانهای دیگر بی نیاز 

شوند .
طبق مطالعات ؛ حدود 15 درصد زوج ها در استان کرمان 
برای  مرکزی  برای  گذشته  سالهای  در  که  هستند  نابارور 
ناباروریدرمان  مشکل  دچار  والدین  انتظار  به  دادن  پایان 
استرس  و  مسافرت  این  و  رفتند  می  مختلف  استانهای  به 
روند  رسیدن  نتیجه  به  برای  مانعی  آن خود  از  ناشی  های 
درمان آنها می شد.اکنون ارائه روشهای تخصصی و فوق 
شده  باعث   ، کرمان  استان  در  ناباروری  درمان  تخصصی 
و  متحمل شوند  هزینه کمتری  و  این زوجها سختی  است 

البته نتیجه مطلوب تری به دست بیاورند .
از جمله این مراکز در استان کرمان مرکز فوق تخصصی 
فعالیت   1394 سال  از  که  است  نجمیه  ناباروری  درمان 
اتاق  دو  با  مرکز  این   . است  کرده  شروع  را  خود  رسمی 
تخت   15 و  مختلف  وکلینیکهای  آزمایشگاهها  عمل، 
نابارور است و مشاوره های  بستری در خدمت زوج های 
تخصصی ، انجام تستهای تشخیصی، انجام آزمایشان زن و 
مرد و همچنین سونوگرافی و عمل های جراحی را به آنها 

ارائه می کند.
مرد  و  زن  بین  ناباوری  علت  گوید  می  مرکز  این  مدیر 
مساوی است. یعنی 40 درصد مشکالت مربوط به خانمها 
موارد  است. در 10 درصد  آقایان  به  مربوط  و 40 درصد 
درصد   10 در  و  شود  می  مربوط  نفر  دو  هر  به  مشکل   ،
باقیمانده، علت نامشخص است و علم تاکنون علت توجیه 

شده ای برای این دسته از ناباروری ها پیدا نکرده است .

استاندار کرمان در کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز تاکید کرد:

لزوم ایجاد ایست و بازرسی های جدید برای جلوگیری از قاچاق کاال و ارز 
در سطح استان کرمان

 34 میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری کرمان پرداخت شد

طی  شده  کشف  قاچاق  کاالی  تن  سه 
امروز  کرمان  استان  در  اخیر  ماه   6

)چهارشنبه( امحا شد.
اموال  فروش  و  آوری  جمع  اداره  مدیر 
استان کرمان روز چهارشنبه در  تملیکی 
کاالها  این  افزود:  ایرنا  با  گو  و  گفت 
ریال  میلیون   500 و  میلیارد   2 ارزش  به 

است.
ضرر  به  اشاره  با  پور  یوسفی  احسان 
جامعه،  سالمت  برای  قاچاق  کاالهای 
آرایشی  لوازم  انواع  امحا  این  در  افزود: 
بهداشتی، مواد دارویی، البسه مستعمل و 

انواع ترقه غیرمجاز به آتش کشیده شد.
جاری  سال  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
طی سه مرحله امحا کاالهای قاچاق در 
استان کرمان انجام شده که در مجموع 
پنج  بر  بالغ  ارزش  به  کاال  تن  هشت 

میلیارد ریال امحا شده است.
استان  با  همجواری  دلیل  به  کرمان 
های مرزی شرق کشور، محل عبور و 
ترانزیت باندهای قاچاق است و ساالنه 
های  هزینه  معضل  این  با  مبارزه  برای 

مادی و معنوی زیادی می پردازد.

سه تن کاالی قاچاق در کرمان امحا شد


