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مقاومت اسالمی  نایب رئیس دفتر سیاسی جنبش 
اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  با  )حماس(  فلسطین 
دیدار کرد. حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی در دیدار هیئتی عالیرتبه از جنبش 
فلسطین  قضیه  فلسطین)حماس(،  اسالمی  مقاومت 
را قضیه اول و مهمترین مسئله دنیای اسالم دانستند 
شگفت آور  مقاومت  و  ایستادگی  از  تمجید  با  و 
جمله  از  مقاومت  گروههای  و  فلسطین  مردم 
و  مقاومت  بدون  پیروزی  کردند:  تأکید  حماس، 
مبارزه به دست نمی آید و ما براساس وعده تخلف 
به  فلسطین قطعاً  معتقدیم که موضوع  الهی  ناپذیر 
نفع مردم فلسطین و دنیای اسالم، تمام خواهد شد. 
نایب  العاروری  دیدار آقای صالح  این  ابتدای  در 
رئیس دفتر سیاسی حماس نامه آقای اسماعیل هنیه 
رئیس دفتر سیاسی حماس را تقدیم رهبر انقالب 
از  قدردانی  با  ای  خامنه  ا...  آیت  کرد.  حضرت 
مواضع بسیار خوب و مهم آقای اسماعیل هنیه در 
این نامه، گفتند: حماس در قلب حرکت فلسطین 
قلب حرکت  در  فلسطین  همانگونه که  دارد  قرار 
ایستادگی  ایشان  است.  گرفته  قرار  اسالم  دنیای 
و مقاومت مردم غزه و ساکنان ساحل غربی رود 
پیروزی خواندند و  فتح و  بشارت دهنده  اردن را 
افزودند: خداوند به کسانی که ثابت قدم در راه او 
ایستادگی کنند، وعده یاری و پیروزی داده است و 
البته تحقق این وعده الزاماتی دارد که از مهمترین 
در  ناپذیر  خستگی  تالش  و  مبارزه  و  جهاد  آنها 
ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، فکری، اقتصادی و 
نظامی است. رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه 
هیچ  با  فلسطین  قضیه  در  ایران  اسالمی  جمهوری 

کشوری در دنیا رودربایستی ندارد، خاطرنشان 
درباره  را  خود  دیدگاه  همواره  ما  کردند: 
فلسطین به طور صریح و شفاف اعالم کرده ایم 
و حتی در عرصه بین المللی کشورهای دوست 
داریم  نظر  اختالف  آنها  با  زمینه  این  در  ما که 
می دانند که جمهوری اسالمی در قضیه فلسطین 
خامنه  ا...  آیت  حضرت  است.  جدی  کاماًل 
با  دشمنی  مهم  علتهای  از  یکی  افزودند:  ای 
جمهوری اسالمی ایران، موضوع فلسطین است 
نخواهد  موجب  فشارها  و  ها  دشمنی  این  اما 

ایران از مواضع خود در موضوع فلسطین  شد که 
مسئله  یک  فلسطین  از  حمایت  زیرا  بیاید،  کوتاه 
اگر  کردند:  تأکید  ایشان  است.  دینی  و  اعتقادی 
دنیای اسالم به  صورت متحد بر موضوع فلسطین 
ایستادگی می کرد، اکنون شرایط بهتری داشت و 
دوری برخی کشورهای دنباله رو امریکا همچون 
سعودی از موضوع فلسطین یک حماقت بود زیرا 
اگر از فلسطین حمایت می کردند، می توانستند در 
مقابل امریکا، امتیاز بگیرند. رهبر انقالب اسالمی 
پیروزی  الهی،  سنت  براساس  اینکه  بر  تأکید  با 
به  مقدس  این سرزمین  بازگشت  و  فلسطین  مردم 
تحقق  غیرقابل  و  عجیب  موضوع  اسالم،  دنیای 
نیست، گفتند: 40 سال قبل کسی باور نمی کرد در 
ایران که مرکز نفوذ و امید امریکایی ها بود، یک 
اسرائیل  سفارت  و  بیاید  برسرکار  دینی  حکومت 
این  اما  شود  تبدیل  فلسطین  سفارت  به  تهران  در 
تحقق  بنابراین  شد،  محقق  باور  غیرقابل  موضوع 
موضوعاتی که در ظاهر عجیب به نظر می رسند، 
ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت  است.  پذیر  امکان 

می گوید  نصرا...  سیدحسن  آقای  اینکه  افزودند: 
خوانم،  می  نماز  مسجداالقصی  در  شاءا...  ان  من 
برای ما یک امید کاماًل عملی و قابل تحقق است. 
ایشان با تأکید بر اینکه یکی از الزامات تحقق این 
امید، همان مواضع مستحکم و ایستادگی است که 
اشاره کرده است،  به آن  نامه خود  آقای هنیه در 
کنیم،  عمل  خود  وظایف  به  ما  همه  اگر  گفتند: 
انقالب  رهبر  محقق خواهد شد.  قطعاً  الهی  وعده 
اسالمی با اشاره به طرح خیانت آمیز »معامله قرن« 
از  خطرناک،  توطئه  این  از  هدف  کردند:  تأکید 
و  مردم  آحاد  میان  در  فلسطینی  هویت  بردن  بین 
جوانان فلسطینی است که باید با همین نقطه اصلی، 
مقابله کرد و نگذاشت که آنها با استفاده از پول، 
هویت فلسطینی را از بین ببرند. حضرت آیت ا... 
طراحی  این  با  مقابله  اینکه  بر  تأکید  با  ای  خامنه 
فکری  و  فرهنگی  و  تبلیغاتی  کارهای  نیازمند 
است، افزودند: یک راه دیگر مقابله با این توطئه 
این است که مردم فلسطین، احساس پیشرفت کنند 
اتفاق  خداوند  لطف  به  بحال  تا  موضوع  این  که 

افتاده است.

 منشاء ریزگردها در استان کرمان از 
استان یزد است

اینکه  به  اشاره  با  استان کرمان  مدیرکل هواشناسی 
منشاء ریزگردها در استان کرمان از استان یزد است 
در  امروز  عصر  از  ریزگردها  وجود  دلیل  گفت: 
استان کرمان وزش بادهای 120 روزه سیستان است.

از  ناشی  غبار  و  داشت: گرد  اظهار  تورج جدیدی 
وجود ریزگردها شهر کرمان را فرا گرفته و در اکثر 
شهرهای استان کرمان باعث کاهش دید افقی شده 

است.
وی با بیان اینکه میزان کاهش دید در شهر کرمان 
3 تا 4 کیلومتر، زرند و رفسنجان 5 کیلومتر، انار و 
شهداد 4 کیلومتر و شهر بم 2 کیلومتر است گفت: 
استان  در  امروز  عصر  از  ریزگردها  وجود  دلیل 

کرمان وزش بادهای 120 روزه سیستان است.
اینکه  به  اشاره  با  استان کرمان  مدیرکل هواشناسی 
شرقی  و  شمالی  شهرهای  مجموع  در  ریزگردها 
پیش بینی  افزود:  است  گرفته  فرا  را  کرمان  استان 
می شود تا فردا ظهر به همین وضعیت ادامه باشد و 

از فردا ظهر به تدریج فروکش کند.
در  هوا  آلودگی  میزان  بیشترین  اینکه  بیان  با  وی 
شرق استان کرمان و در منطقه بم است خاطر نشان 
درجه   36 کرمان  شهر  در  هوا  دمای  امروز  کرد: 
سانتیگراد بود و در زمان حداقل آن که صبح امروز 

است 24 درجه سانتیگراد ثبت شده است.

مراقب فیشینگ باشیم
جرائم  ارتکاب  میزان  افزایش 

اینترنتی در کرمان
 15 افزایش  از  کرمان  استان  فتای  پلیس  رئیس 

اینترنتی دراین استان در مقایسه با  درصدی جرائم 
پارسال خبر داد.

سرهنگ یادگار نژاد افزود: 68 درصد از جرایمی 
که در فضای مجازی و با استفاده از اینترنت صورت 
افزایش میزان ارتکاب جرائم اینترنتی در کرمانمی 
گیرد در حوزه اقتصادی و به ویژه برداشت غیرمجاز 

از حساب های بانکی است.
آسانتر  و  ارتباطات  رشد  با  همزمان  گفت:  وی 
کالهبرداران   ، اینترنتی  خدمات  از  استفاده  شدن 
و  دزدی  های  روش  نیز  خالفکار  و  شیاد  افراد  و 
کالهبرداری خود را متنوع تر و پیچیده تر کرده اند 
و الزم است مردم نیز با هوشیاری بیشتری از فضای 

مجازی استفاده کنند.
رئیس پلیس فتای استان کرمان به مردم درباره ارائه 
اطالعات مهم شخصی خود به خصوص اطالعات 
از  و  داد  هشدار  اینترنت  در  بانکی  های  حساب 
نوع  هر  با  شدن  مواجه  صورت  در  خواست  آنها 
کالهبرداری اینترنتی و یا هر سوء استفاده دیگری 
از فضای مجازی ، سریع به پلیس فتا مراجعه کنند.

فیشینگ یکی از جرایم سایبری و ترفندهایی است 
برای خالی کردن  از آن  اینترنتی  که کالهبرداران 

حساب افراد سوء استفاده می کنند.

کرمان  استان  دادگستری  کل  رییس 
به  ای  حاشیه  مناطق  الحاق  به  اشاره  با 
توسعه  این وضعیت  با  اظهار کرد:  شهر 
کرمان  شهر  سوم  دو  نیستیم.  موافق  ای 
به صورت قطعه قطعه و حاشیه ای ایجاد 
به محدوده  بعدها  این حاشیه ها  شده و 
شهر الحاق شده اند که این کار موجب 
کنونی  میزان  تا  شهر  وسعت  افزایش  

شده است.
حقوق  حفظ  شورای  جلسه  در  موحد 
با  کرمان  استان  دادگستری  المال  بیت 
اشاره به الحاق مناطق حاشیه ای به شهر 
ای  توسعه  وضعیت  این  با  کرد:  اظهار 

موافق نیستیم.
به  کرمان  شهر  سوم  دو  افزود:  وی 
های  حاشیه  قطعه  قطعه  الحاق  صورت 
که  زمانی  و  آورده  وجود  به  را  شهری 
گرفته،  قرار  شده  انجام  عمل  مقابل  در 
این مناطق را به شهر الحاق کردیم و هم 
اکنون با وسعت کنونی مواجه شده ایم.

مصلحت  همیشه  اینکه  بیان  با  موحد 
اندیشی و مالحظات بوده و این عوامل 
موجب این مسئله شده، تصریح کرد: در 
در  و  دارد  وجود  مسئله  این  استان  کل 
صورتی که یک مورد الحاق شود، باید 
صورت  کار  این  نیز  دیگر  جاهای  در 

بگیرد.
کرمان  استان  دادگستری  کل  رییس 
نمازیان  بلوک  تکلیف  تعیین  درباره 
واقع در انتهای شرف آباد کرمان عنوان 

متولی  نهاد  به  مسئله  این  باید  کرد: 
واگذار شده و کار کارشناسی و مطالعه 
دقیق درباره این مکان صورت گیرد و ما 
نیز هر زمان که در زمینه رفع تصرف و 
حفاظت از حقوق بیت المال نیاز باشد، 

ورود پیدا خواهیم کرد.
قانونگذار  اینکه  به  اشاره  با  موحد 
و  دولتی  سازوکارهای  و  تسهیالت 
حاکمیتی الزم را مشخص کرده است، 
اظهارداشت: در مواردی که دستگاه ها 
می شوند،  ها  پروژه  برخی  اجرای  مانع 
های  ظرفیت  از  استفاده  امکان  ضمن 
قانونی در حوزه مدیریت اجرایی استان، 
دادستان ها نیز می توانند ورود کنند تا 
روند توسعه و خدمت رسانی در استان 

متوقف نشود.
وی در ادامه با اشاره به مسائل به وجود 
آمده در زمینه واگذاری وکالتی امالک 
بیان کرد: مشکالت و کالهبرداری های 
اموال  در  ها  وکالت  دلیل  به  متعددی 
غیرمنقول به وجود می آید که باید آگاه 

سازی در این زمینه صورت گیرد.
رییس کل دادگستری استان کرمان در 
پایان خاطر نشان کرد: در شورای حفظ 
حقوق بیت المال جمع شده ایم معضلی 
را رفع و برای حل مشکل مردم راهکار 
ارائه کنیم پس باید با همه توان مدیریتی 
و  کرده  پیدا  حضور  جلسات  این  در 
بیت  حقوق  حفظ  برای  مناسبی  برنامه 

المال داشته باشیم.

زینب بهرامی: از وقتی چادری شدم، 
پسرعموی من، هنگام ورود به جایی 
که من هستم، پشت در می ایستد تا من 

حجاب بگیرم و بعد وارد می شود.
اسالم   دین  به  رهیافته  بهرامی،  زینب 
هستم  کرمان  اهل  من  کرد:  اظهار 
به  راجع   89 سال  بودم،  زرتشتی  و 
به   93 سال  کردم،  تحقیق  ادیان  همه 
حقیقت اسالم رسیدم و بعد از حدود 
از  گرویدم.  شیعه  مذهب  به  ماه  پنج 

سال 95 چادری شدم، 
داد،  من  به  حجاب  که  چیزی  اولین 
روبوسی  ما،  خانواده  در  بود.  زن  ارزش 
اما  است،  رسم  پسرعمه ها  و  پسرعمو ها  با 
دیدم  کردم  سر  به  چادر  اینکه  محض  به 
نه تنها آن ها بلکه عمویم هم از من فاصله 

اجازه  او  به  من  ببیند  بود  منتظر  و  گرفت 
جلو  من  خیر،  یا  بیاید  جلو  که  می دهم 
رفتم و توضیحاتی به ایشان دادم. از وقتی 
چادری شدم، پسرعموی من، هنگام ورود 
به جایی که من هستم، پشت در می ایستد 

وارد  بعد  و  بگیرم  حجاب  من  تا 
می شود. از من پرسید چه احساسی 
گفتم:  داری؟  حجاب  به  نسبت 
احساس بسیار خوبی دارم، زیرا این 
انتخاب می کنم شما  من هستم که 

در ظاهر من چه چیزی ببینید.
 وقتی که چادری شدم خیلی از من 

انتقاد شد!
به  ِکلِی  محمدعلی  گفت:  وی 
حجاب  که  کرد  توصیه  دخترش 
اگر  است،  مقدس  امر  یک 
باید  شود  دور  تو  از  پلید  نگاه  می خواهی 
به  نیز  من  نهان کنی،  مثل صدف  را  خود 
این دلیل حجاب اسالم را برگزیدم. وقتی 
که چادری شدم خیلی از من انتقاد شد، در 

آن دوران دانشجو بودم.

کرمان  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
گفت: 73 درصد از مجموع جمعیت استان 
گازرسانی  شبکه  پوشش  تحت  کرمان 
هستند که نسبت به متوسط کشور یعنی 93 
پایین تر  درصد   20 کرمان  استان  درصد، 

می باشد.
در  مردادماه  اول  امروز  فالح"  "منوچهر 
المال  بیت  حقوق  حفظ  شورای  جلسه 
دادگستری استان کرمان اظهار کرد: از 71 
گازرسانی  شهر   53 به  تاکنون  استان  شهر 
شده ضمن آنکه 17 شهرستان دیگر استان 
اجرای  پیمانکار  دارای  اکنون  هم  نیز 
اتمام گازرسانی  با  خطوط گاز هستند که 
به این شهرها، پوشش شهری استان کرمان 

به 98 درصد خواهد رسید.
وی افزود: 4 هزار و 800 روستا در استان 
کرمان وجود دارد که 3 هزار و 300 روستا 
واجد شرایط گازرسانی بوده  ضمن آنکه 
شده  گازسانی  روستا   1143 به  تاکنون 
سال  پایان  تا  نیز  دیگر  روستای   300 و 
برنامه ریزی برای تحت پوشش شبکه گاز 

خواهد شد.
گازرسانی  فعلی  وضعیت  درباره  فالح 
و  کرمان  استان  روستاهای  و  شهرها  در 
تصریح  کشوری  متوسط  با  آن  مقایسه 
پوشش  در  کرمان  استان  وضعیت  کرد: 
گازرسانی جمعیت شهری 93 درصد بوده 

 97 یعنی  کشوری  متوسط  به  نسبت  که 
نزدیک  بازهم  که  است  تر  پایین  درصد، 
پوشش  در  متاسفانه  اما  هستیم  متوسط  به 
خوب  کرمان  استان  وضعیت  روستایی، 
روستاهای  درصد   44 اکنون  هم  و  نیست 
استان تحت پوشش شبکه گاز هستند این 
در  کشوری  متوسط  که  است  حالی  در 

حدود 79 درصد است.
مجموع  از  درصد   73 کرد:  بیان  وی 
جمعیت استان کرمان تحت پوشش شبکه 
متوسط  به  نسبت  که  هستند  گازرسانی 
 20 کرمان  استان  درصد،   93 یعنی  کشور 

درصد پایین تر می باشد.
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان با بیان 
مشترک  هزار   640 حاضر  حال  در  اینکه 

در  کرد:  اظهار  داریم  کرمان  استان  در 
بحث لوله کشی شبکه گاز در سال گذشته 
به یک هزار و 400 کیلومتر کار  نزدیک 
یک  خودش  نوع  در  که  گرفت  صورت 
رکورد محسوب می شود و امسال نیز برای 
برنامه ریزی صورت  2 هزار کیلومتر کار 

گرفته است.
وی با اشاره به اینکه قاچاق سوخت یکی 
است،  کرمان  استان  جدی  معضالت  از 
 13 به  گازرسانی  سال جاری  برای  افزود: 
محور صنعتی از جمله 11 شهرک صنعتی 
نیز  راستا  همین  در  که  شده  ریزی  برنامه 
اولویت با گازرسانی به گلخانه هاست که 
لیتر  میلیون   50 صورت  این  در  معتقدیم 
مصرف سوخت کاهش پیدا خواهد کرد.

انتقاد رییس کل دادگستری استان کرمان از الحاق مناطق حاشیه ای به شهرها:
با این وضعیت توسعه ای موافق نیستیم

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان:

جمعیت گازدار استان کرمان، 20 درصد پایین تر از متوسط کشوری

صحبت های شنیدنی و تاثیرگذار دختر زرتشتی از مسلمان شدنش

رهبر معظم انقالب در دیدار هیئتی عالیرتبه از جنبش حماس:

موضوع فلسطین قطعًا به نفع مردم فلسطین 
و دنیای اسالم تمام خواهد شد
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حمله افراد شرور به زن جوان در مقابل چشمان 
شوهر

شب گذشته زن و شوهر جوان با ظاهری آشفته و هراسان ضمن 
مراجعه به کالنتری عنوان داشتند توسط دو نفر مورد زورگیری 
به  اظهاراتش  در  جوان  زن  گرفته اند.  قرار  شتم  و  ضرب  و 
ساعتی  هستیم،  لواسان  ساکن  همسرم  و  من  گفت:  مأموران 
برای صرف  و  قوچک شدیم  راهی گردنه  تفریح  برای  پیش 
توقف  سیار  اغذیه فروش  یک  بساط  و  جاده  کنار  در  شام 
کردیم. وی افزود: پس از صرف شام، بر سر قیمت با فروشنده 
و کارگر وی جر و بحث کردیم، زیرا وی قصد داشت بیشتر از 
قیمت واقعی غذا از ما پول بگیرد، در این حین یکی از آنها با 
چاقو به سمت من و همسرم حمله ور شد و چاقو را زیر گلویم 
گذاشت. این زن جوان در ادامه اظهاراتش به مأموران گفت: 
این افراد بسیار شرور بودند و همسرم نیز نتوانست مقابل آنها 
مقاومت کنند که در نهایت سوار بر خودرو شده و از دست 
عملیات  تیم  سرعت  به  شکایت  این  ثبت  با  گریختیم.  آنها 
کالنتری 166 لواسان برای شناسایی و بازداشت متهمان دست 
به کار شده و در تحقیقات متوجه شدند دو متهم این پرونده 
از بساط  گستران گردنه قوچک و جاده منتهی به لواسان هستند. 
مأموران سرانجام در ساعت یک بامداد دو متهم این پرونده را 
بازداشت کرده و به کالنتری انتقال دادند. سرگرد حسن الهی؛ 
متهمان  خبر گفت:  این  اعالم  با  لواسان   166 رئیس کالنتری 
این پرونده با ادوات سالح سرد در فضای مجازی و پیجهای 
به قدرت نمایی می کردند و سابقه  اقدام  نیز  اینستاگرامی خود 
درگیری و نزاع دسته جمعی نیز دارند. وی افزود: این متهمان 
با یک دستگاه پیکان وانت به صورت غیرمجاز اقدام به برپایی 
کالنتری  رئیس  گفته  به  می کردند.  قوچک  گردنه  در  بساط 
166 لواسان، برای هر یک از متهمان توسط مقام قضایی، قرار 
وثیقه 500 میلیون تومانی صادر و پرونده برای تحقیقات بیشتر 

به پایگاه یکم اداره آگاهی ارسال شده است.

تهران معتقد است  بازرگانی  اتاق  رییس 
یارانه های  کل  از  ایرانی  هر  سهم  که 
تخصیصی به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
در کشور ماهانه یک میلیون تومان است. 
مسعود خوانساری صبح امروز )سه شنبه( 
در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی 
شرایطی  به  توجه  با  کرد:  اظهار  تهران 
اقتصادی  که تحریم ها و سایر مشکالت 
نظر  به  است  آمده  وجود  به  ما  برای 
سال  در  بودجه  کسری  خطر  می رسد 
1398 یکی از خطر های جدی است که 
اقتصاد ایران باید راه های مقابله با آن را 

تهران،  بازرگانی  اتاق  رئیس  گفته  به  کند.  پیدا 
در صورتی که نتوان برخی اصالحات را اجرایی 
کرد امکان آنکه بودجه حتی با رقم بیش از 100 
وجود  شود  مواجه  کسری  تومان  میلیارد  هزار 
بازرگانی  اتاق  بررسی های  داد:  ادامه  دارد. وی 
دولت  که  می دهد  نشان  خصوصی  بخش  و 
بودجه ای  الزم  اصالحات  حوزه  سه  در  باید 
حوزه ها  این  اصلی ترین  از  یکی  دهد.  انجام  را 
کاهش بودجه شرکت های حیات خلوت دولتی 
قابل  هزینه های  معموالً  شرکت ها  این  است. 
ایران  اقتصاد  برای  منافع شان  اما  دارند،  توجهی 
زیاد نیست. بودجه کل دولت حدود 400 هزار 
میلیارد تومان است که رقم بودجه این شرکت ها 
یعنی  می کند  عبور  نیز  تومان  میلیارد   1،200 از 
بودجه آن ها سه برابر بودجه جاری دولت است 
که اگر بهره وری باال داشتند، برای این موضوع 
به  توجه  با  اما  داشت،  وجود  اقتصادی  توجیه 
ایجاد  آن ها  در  را  تغییراتی  باید  بهره وری،  نبود 
یکی  را  یارانه ها  قانون  اصالح  خوانساری  کرد. 
از اولویت های اصلی بودجه ای کشور دانست و 

توضیح داد: طبق آمار های رسمی دولت ساالنه 
رقمی نزدیک به 890 هزار میلیارد تومان یارانه 
میلیارد  هزار   580 حدود  که  می کند  پرداخت 
در  است.  سوخت  یارانه  به  مربوط  آن  تومان 
از  استفاده  در  است  واضح  همگان  بر  حالیکه 
بسیاری از این یارانه ها، عدالت رعایت نمی شود 
نمی برند.  بهره ای  آن  از  جامعه  هدف  اقشار  و 
یارانه  این  کل  رقم  ارزیابی  با  داد:  ادامه  وی 
ماهانه  حدوداً  ایرانی  هر  که  می شود  مشخص 
با توجه  یارانه دارد که  میلیون تومان سهم  یک 
اقشار  عماًل  حوزه ها،  برخی  به  آن  تخصیص  به 
از  نمی برند  زیادی  بهره  آن ها  از  کم درآمد 
پرداخت  نحوه  اصالح  می رسد  نظر  به  این رو 
این یارانه و حرکت به سمت شیوه های پرداخت 
به  از گزینه هایی است که می توان  نقدی، یکی 
بار  تهران  بازرگانی  اتاق  رئیس  کرد.  فکر  آن 
دیگر بر لزوم حذف ارز 4200 تومانی از چرخه 
سال  در  گفت:  و  کرد  تاکید  کشور  اقتصادی 
از  بسیاری  که  خوراکی  کاال های  تورم  گذشته 
آن ها ارز 4200 تومانی دریافت کرده اند، حدود 
56 درصد بوده است این در حالی است که اگر 

این طرح حمایتی بنا بود نتیجه بخش 
پایین تر  بسیار  تورم  این  باید  شود، 
ارز  خوانساری،  گفته  به  می بود. 
چند نرخی نتیجه ای جز ایجاد رانت 
کشور  اقتصاد  در  سودجویی  و 
گذشته  ماه های  عملکرد  و  ندارد 
به  حوزه  این  در  که  تخلف هایی  و 
ثبت رسیده نیز این مساله را به خوبی 
امیدواریم  این رو  از  می دهد.  نشان 
به عنوان سومین موضوع  که دولت 
بحث  بودجه،  اصالح  در  تأثیرگذار 
حذف ارز چند نرخی نیز در دستور 
کار قرار دهد. وی در بخش پایانی صحبت های 
درباره  که  غلطی  رویکرد  به  اشاره  با  خود 
اقتصاد  در  شده  رمزگذاری  و  دیجیتال  ارز های 
ایران وجود دارد، تصریح کرد: ما از حدود دو 
هیأت  در  را  ارز ها  این  بررسی  بحث  قبل  سال 
در  و  کردیم  آغاز  بازرگانی  اتاق  نمایندگان 
همان زمان نیز اعالم شد که با رویکردی درست 
اما  کرد،  استفاده  آن ها  ظرفیت های  از  می توان 
تا  نکرد  را روشن  متأسفانه دولت تکلیف آن ها 
صدی  و  صفر  نگاه  یک  با  می بینیم  که  امروز 
زمینه  این  در  محدودیت  یا  ممنوعیت  دنبال  به 
در  تهران  بازرگانی  اتاق  رئیس  گفته  به  هستند. 
صورتی که تنها مشکل فعلی با این ارزها، میزان 
تعیین  با  می توان  است  برق شان  مصرف  باالی 
تعرفه ای مناسب این انتخاب را به فعال اقتصادی 
داد که با قیمت های جدید ارزیابی کند که آیا 
حضور در این بخش برایش صرفه دارد یا خیر، 
این  در  فعالیت  کلی  طور  به  که  برخوردی  اما 
حوزه را محدود می کند، به صالح اقتصاد ایران 

نیست.

کارت  با  گیری  سوخت  الزام  جزئیات 
سوخت شخصی

وکیل زاده گفت:استفاده از کارت شخصی سوخت از قاچاق بنزین 
جلوگیری و امکان رصد مصرف آن در لجستیک قاچاق کاال را 
فرآورده های  ملی  شرکت  مدیرعامل  زاده  وکیل  می کند.  فراهم 
الزام  درباره  خبر  شبکه   18:30 گوی  و  گفت  برنامه  در  نفتی 
استفاده  شروع  گفت:  شخصی  سوخت  کارت  با  گیری  سوخت 
از سواستفاده  این طرح   و  است  مرداد  از 20  از کارت شخصی 
ادامه داد:  از کارت های موجود سوخت جلوگیری می کند. وی 
در حال حاضر ما می دانیم از نازل هر جایگاه چقدر بنزین خارج 
شده، اما نمی دانیم چه کسی از آن استفاده می کند و اگر عرضه 
بنزین با کارت جایگاه دار باشد هیچ کنترلی بر آن وجود نخواهد 
داشت. وکیل زاده درباره هدف از اجرای این طرح تصریح کرد: 
هدف اصلی جلوگیری از قاچاق بنزین است همچنین استفاده از 
خدمت  در  بنزین  مصرف  رصد  امکان  سوخت  شخصی  کارت 
لجستیک قاچاق کاال را هم فراهم می کند و استفاده غیرمتعارف 
از کارت سوخت شناسایی می شود. مدیرعامل شرکت ملی پخش 
برای  سوخت  روی  که  یارانه ای  کرد:  تاکید  نفتی  فرآورده های 
مردم داخل سرزمین داده می شود نباید به دلیل اختالف قیمتی به  
سمت خارج از کشور قاچاق شود. وی ادامه داد: این طرح از 20 
مرداد ابتدا در شهر های تهران، کرج، اصفهان و تبریز اجرا می شود 
و سپس در همه کالن شهر ها و ظرف چند ماه به کل کشور توسعه 
اجرای  احتمالی  زاده در خصوص مشکالت  پیدا می کند. وکیل 
این طرح گفت: شروع هر طرحی مشکل است  ما در ابتدای طرح 
با امکان عرضه سوخت با کارت جایگاه دار سعی می کنیم روالی 
انتظار ما  اما   اینکه مردم دچار مشکل شوندطی شود،  کار بدون 
ابتدا  نام کنند. در  افرادی که کارت ندارند ثبت  اینست که همه 
اگر کارت همراه فرد نباشد سوخت با محدودیت به وی می دهیم 
افرادی  افزود:  لیتر عرضه می شود. وی  لیتر 30  به جای 60  یعنی 
که کارت سوخت ندارند یا گم کرده اند باید با مدارک خودرو 
کردن  فراموش  مورد  در  وی  کنند.  مراجعه  پلیس+10  مراکز  به 
را  خود  کارت  رمز  فردی  اگر  گفت:  سوخت  کارت های  رمز 
تغییر نداده باشد 4 رقم آخر کارت ملی مالک خودرو به صورت 
پیش فرض رمز کارت سوخت است و در غیر اینصورت می تواند 
مسئول  مقام  این  کند.  مراجعه  ما  سایت  به  مشکل  رفع  برای 
داد:  توضیح  طرح  این  اجرای  برای  الزم  زیرساخت های  درباره 
افزار  نرم  و  نشد  آوری  جمع  گاه  هیچ  سوخت  هوشمند  سامانه 
جایگاه ها  کلیه  به  پشتیبان ها  است.  کار  آماده  آن  افزار  و سخت 
مراجعه کردند و اقدامات پشتیبانی انجام شده و هیچ مشکلی در 
جایگاه ها نیست. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
در خصوص مصرف بنزین و گازوئیل گفت: میزان متوسط روزانه 
و مصرف  لیتر  میلیون   95 کنون  تا  سال  ابتدای  از  بنزین  مصرف 
متوسط گازوئیل هم 65 تا 70 میلیون لیتر است. وی تاکید کرد: با 
اجرای طرح استفاده از کارت سوخت شخصی، دسترسی به بنزین  
محدود و جلوی قاچاق آن گرفته می شود بنابراین میزان مصرف 

هم کاهش می یابد

کاروان  از  تریاک  کیلوگرم   3۱9 کشف 
موتوری اشرار

فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف 319 کیلوگرم تریاک 
در درگیری ماموران یگان تکاوری 114 امام رضا )ع( شهرستان 
به  داد.  خبر  سمسور  دشت  در  اشرار  موتوری  کاروان  با  بم 
اظهار  ناظری  عبدالرضا  سردار  پلیس،  خبری  پایگاه  گزارش 
داشت: ماموران یگان تکاوری 114 امام رضا )ع( شهرستان بم 
در چند نقطه از دشت سمسور مستقر و حوالی غروب با کاروان 
موتوری قاچاقچیان که با 9 دستگاه موتورسیکلت در حال عبور 
کرمان  استان  انتظامی  فرمانده  شدند.  درگیر  بودند،  کویر  از 
بیان داشت: قاچاقچیان مسلح پس از مواجهه با پلیس اقدام به 
تیراندازی به سمت ماموران کردند و در ادامه در مقابل آتش 
پرحجم ماموران از محل متواری شدند که در پاکسازی منطقه 
و  تریاک  کیلوگرم   107 و  تریل  موتورسیکلت  دستگاه  یک 
همچنین یک دستگاه وانت مزدا حامل بیش از 212 کیلوگرم 
تریاک کشف شد که تالش پلیس برای شناسائی و دستگیری 

قاچاقچیان ادامه دارد.

بیش از ۱۴ هزار کارگر بسیجی در استان 
کرمان وجود دارد

با  کارگران  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  کارگری  بسیج  رئیس 
تالش جهادگونه خود در صف اول این جنگ اقتصادی قرار دارند 
گفت: بیش از 14 هزار کارگر بسیجی در استان کرمان وجود دارد. 
سرهنگ محسن شفیعی در نشست خبری یادواره شهدای کارگری 
استان کرمان با اشاره به اینکه دفاع مقدس یک گنجینه پایان ناپذیر 
این  نقش شهدای کارگری در  اظهار داشت:  انقالب ماست  برای 
حماسه بی بدیل است.  شفیعی با اشاره به اینکه کارگران می توانند با 
تالش جهادگونه خود در صف اول این جنگ اقتصادی ایستادگی 
بیان کرد: کارگران می توانند از این امتحان الهی نیز سربلند  کنند 
از14هزار  بیش  کرمان  استان  در  اینکه  عنوان  با  وی  بیایند.  بیرون 
بسیجی کارگر در تولید و صنعت و معادن داریم گفت: برنامه هایی 
مشکالت  و  موانع  رفع  دارد  کرمان  استان  در  کارگری  بسیج  که 
کارگران است و با تعاملی که با بسیج کارمندان در ادارات داریم 
سعی می کنیم راه را برای کارگران هموارتر کنیم.  رضا اسماعیلی 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه و اجتماعی استان کرمان در این جلسه 
استان  کارگری  شهدای  یادواره  از  گذشته  سال  اینکه  به  اشاره  با 
کرمان استقبال خوبی شده بود اظهار داشت: در سال گذشته 5 هزار 
صندلی پر شده بود و قریب هزار و 600 نفر ایستاده برنامه  را دنبال 
می کردند. وی با بیان اینکه شهدای استان کرمان نقش بسیار مهمی 
در دفاع از کشور بر عهده داشتند گفت: امروز وظیفه ما این است 
که به خوبی یاد و خاطره آنها را زنده نگهداریم  و آرمان های آنها 
را به نسل امروز منتقل کنیم. مدیرکل تعاون، کار و رفاه و اجتماعی 
استان کرمان با اشاره به اینکه 320 هزار کارگر بیمه شده در استان 
کرمان داریم بیان کرد: این تعداد کارگر در 50 هزار واحد مشغول 
یادواره شهدا  این  اصلی  اینکه صاحبان  بیان  با  به کار هستند. وی 
هستند و این شهدا هستند که ما را هدایت می کنند که در چه راهی 
قدم برداریم گفت: شهدا احتیاج ندارند که ما یادشان کنیم بلکه این 
ما هستیم که احتیاج داریم راه و منش شهدا برای ما یادآوری شود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان کرمان خبر داد:
۱5 مردادماه، بهره برداری از پروژه ۱۱ کیلومتر 

انتهایی خط لوله انتقال آب به کرمان
فیزیکی  پیشرفت  کرمان  استان  منطقه ای  آب  شرکت  عامل  مدیر 
 70 را  کرمان  به  آب  انتقال  لوله  خط  انتهایی  کیلومتر   11 پروژه 
این  گرفته  صورت  های  پیگیری  با  گفت:  و  کرد  اعالم  درصد 
پروژه در 15 مردادماه به بهره برداری خواهد رسید. ابراهیم علیزاده 
انتقال آب شهر کرمان گفت:  در خصوص آخرین وضعیت خط 
مقرر بود 11 کیلومتر پروژه خط انتقال آب شهر کرمان در ابتدای 
مردادماه به بهره برداری برسد که متاسفانه این پروژه با تاخیر روبرو 
خواهد شد. وی پیشرفت فیزیکی این پروژه را 70 درصد اعالم کرد 
و افزود: با پیگیری های صورت گرفته این پروژه در 15 مردادماه به 
بهره برداری خواهد رسید. مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان 
عنوان  و  پرداخت  پروژه  این  اجرای  تاخیر  دالیل  تبیین  به  کرمان 
کرد: در تولید لوله ها مشکلی نداشتیم اما در حمل لوله ها با مشکل 
روبرو شدیم زیرا هر تریلر حداکثر دو لوله را می تواند حمل کند لذا 
قرارگاه سازندگی خاتم النبیاء از بخش خصوصی برای حمل لوله ها 

استفاده کرد که اکنون این مشکل برطرف شده است.

پلیس ما باشید
دفتر نظارت همگاني پل ارتباطی بین مردم و مسئولین انتظامی شهرستان ارزوئیه و استان کرمان می 
باشد و تلفن 197 آماده دریافت هر گونه تقدیر و تشکر،پیشنهاد و درخواست، انتقاد و شکایت از 
تلفن  تلفن 197،  با دفتر نظارت همگانی: شماره  ارتباطی مردم  ابزارهای  باشد.  پلیس می  عملکرد 
گویای سراسری 02188727777 ، مراجعه حضوری،جلسات ارتباط مستقیم تلفنهای دفتر نظارت 

همگانی بازرسي ف. ا. شهرستان ارزوئیه:03442481178
مشارکت و نظارت شما=امنیت پایدار 

پلیس ما باشید
دفتر نظارت همگاني پل ارتباطی بین مردم و مسئولین انتظامی شهرستان بافت و استان کرمان می 
باشد و تلفن 197 آماده دریافت هر گونه تقدیر و تشکر،پیشنهاد و درخواست، انتقاد و شکایت از 
با دفتر نظارت همگانی: شماره تلفن 197، تلفن  ارتباطی مردم  ابزارهای  عملکرد پلیس می باشد. 
گویای سراسری 02188727777 ، مراجعه حضوری،جلسات ارتباط مستقیم تلفنهای دفتر نظارت 

همگانی بازرسي ف. ا. شهرستان بافت: 0342185736
مشارکت و نظارت شما=امنیت پایدار 

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری 
میلیارد   276 اینکه  به  اشاره  با  کرمان 
کشاورزی  وام های  امهال  برای  تومان 
اختصاص  استان  بانک های  به  استان 
کرمانی  کشاورزان  گفت:  شده  داده 
تا 15 مردادماه مهلت دارند برای امهال 

وام های خود اقدام کنند.
خبری  نشست  در  دهقان  محمدعلی 
در کرمان  بانکی کشاورزی  تسهیالت 
سال  در  کرمان  استان  داشت:  اظهار 
کشاورزی  خسارت های  دچار  گذشته 

از جمله سرمازدگی محصوالت شد.
خسارت  این  اینکه  عنوان  با  وی 
دچار  را  ما   97 سال  زراعی  محصول 

شد  استان  تولید  کاهش  باعث  و  کرد  آسیب 
سال  در  کرمان  استان  پسته  محصول  افزود: 

گذشته 95 درصد دچار خسارت شد.
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
در سال 97  اینکه  به  اشاره  با  استانداری کرمان 
در شش شهر استان فقط 5 درصد محصول پسته 
برداشت شده است تصریح کرد: در شمال استان 
تک محصولی پسته را داریم و با خسارتی که به 
آنها وارد شد کشاورزان خسارت زیادی دیدند.

سود  که  بود  این  کار  حداقل  اینکه  بیان  با  وی 
و  بخشیده  سال  سه  به مدت  کشاورزی  وام های 
پرداخت اصل وام نیز به مدت سه سال امهال شود 
گفت: در ابتدا هیئت وزیران موافقت و مصوب 
کرد که افرادی که تا 30 اسفند 97 سررسید وام 

آنها می رسد مشمول امهال می شوند.
دهقان با اشاره به اینکه بعدا با اختصاص دو هزار 
میلیارد تومان بودجه مواقف شد که 176 میلیارد 

کرد  پیدا  اختصاص  کرمان  استان  به  آن  تومان 
امهال  به  موظف  استان  بانک های  تمام  افزود: 

وام های کشاورزی برای سه سال شدند.
وی با بیان اینکه با پیگیری های انجام شده هزار 
میلیارد تومان دیگر به این کار اختصاص یافت 
به  تومان  میلیارد   110 مبلغ  این  از  کرد:  عنوان 

استان کرمان اختصاص یافت.
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
مجموع  در  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استانداری 
276 میلیارد تومان برای امهال وامهای کشاورزی 
شده  داده  اختصاص  استان  بانک های  به  استان 
البته 110 میلیارد تومان مرحله دوم فقط  گفت: 

به بانک کشاورزی اختصاص داده شده است.
تولیدی  وام های  درصد   85 اینکه  بیان  با  وی 
کشاورزی  بانک  توسط  استان  در  کشاورزی 
 15 تا  کشاورزان  افزود:  است  شده  پرداخت 
مردادماه مهلت دارند به بانک کشاورزی مراجعه 

کرده و برای امهال وام های خود اقدام کنند.

وام ها  مبلغ  اینکه  به  اشاره  با  دهقان 
برای بانک کشاورزی سقف ندارند 
سریع تر  چه  هر  باید  کشاورزان  و 
به  خود  وام های  امهال  به  نسبت 
سایر  یا  و  مربوطه  کشاورزی  بانک 
دریافت  تسهیالت  که  بانک هایی 
کرد:  تصریح  کنند  مراجعه  کردند 
مراجعه  ما  استان  کشاورزان  اگر 
نتواند  کشاورزی  بانک  و  نکنند 
مبلغ  کنند  جذب  را  بودجه  این 
اختصاص داده شده به سایر استان ها 
داده می شود و سهمیه استان از دست 

می رود.
استان  جمعیت  اینکه  بیان  با  وی 
کرمان سه درصد جمعیت کل کشور است که 
بخش زیادی از آن در بخش کشاورزی مشغول 
هستند افزود: مبلغ اختصاص داده شده به استان 
 10 حدود  کشاورزی  وام های  امهال  بحث  در 

درصد از کل مبلغ اختصاص داده شده است.
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
استانداری کرمان با اشاره به اینکه عدم مشاوره 
در پرداخت تسهیالت بانکی یکی از مشکالتی 
است که امروز شاهد آن هستیم و باید پرداخت 
تسهیالت با مشاوره دقیق و کارشناسی شده باشد 
گفت: در سال گذشته حدود 175 میلیارد تومان 
پرداخت  استان  در  روستایی  خوداشتغالی  وام 

شده است.
وی با بیان اینکه پرداخت این وام ها رصد شده و 
بالغ بر 92 درصد در جای خود هزینه شده است 
اقدام  قانونی  مهلت  سر  اگر  هم  مابقی  افزود: 

نکنند باید این تسهیالت برگشت بخورد.

 ۱5 با  ساختمانی  مصالح  سارقان  دستگیری 
فقره سرقت در کرمان

سارق  نفر   2 دستگیری  از  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
مصالح ساختمان های در حال ساخت توسط ماموران کالنتری 

16 خبر داد.
کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده  فداء،  محمدرضا  سرهنگ 
ساختمانی  مصالح  سارقان  16کرمان  کالنتری  ماموران  گفت: 

را با 15فقره سرقت دستگیر کردند.
وی با اشاره به اعتراف سارقان به 15 فقره سرقت از ساختمان های 
این  در  مالخر  نفر  و همچنین دستگیری یک  در حال ساخت 
رابطه افزود: با توجه به فصل تابستان و در راستای پیشگیری از 
انواع سرقت بر تعداد تیم های گشت انتظامی افزوده شده و چه 
بهتر که شهروندان نیز با مراقبت بهتر از اموال و امالک خود، 

یاریگر پلیس باشند.

کشف 3۱ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در کرمان
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان کرمان از کشف 

31 هزار و 900 لیتر گازوئیل قاچاق خبر داد.
استان کرمان گفت:  پلیس آگاهی  سرهنگ حسن پور، رییس 
با  مبارزه  اداره  ماموران  سوخت،  قاچاق  با  مبارزه  تداوم  در 
کاالی قاچاق و ارز پلیس آگاهی یک دستگاه تانکر نفتکش 
که مبادرت به حمل سوخت قاچاق از کرمان به شهرستان بم 
می کرد را در ایست و بازرسی راین توقیف و در بازرسی از آن 

31 هزار و 900 لیتر گازوئیل قاچاق کشف کردند.
مراجع  به  آن  معرفی  و  متهم  یک  دستگیری  به  اشاره  با  وی 
قضائی، گفت: منابع سوختی ثروت ملی و تجدیدناپذیر میهن 
و حق همه مردم هستند که نباید اجازه بدهیم خارج از مقررات 

از کشور خارج بشوند.

رییس اتاق بازرگانی:

سهم هر ایرانی از یارانه، ماهی یک میلیون تومان است

 2۷۶ میلیارد تومان برای امهال وام های کشاورزی استان کرمان اختصاص داده شد
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شیر بخورید تا سرطان نگیرید

به  ابتال  از  لبنی  محصوالت  مصرف  دریافتند  محققان 
سرطان های مثانه و روده بزرگ جلوگیری می کند. مدت ها 
بهبود سالمتی شناخته  برای  ماده ای  عنوان  به  است که شیر 
اعالم  خود  جدید  مطالعات  در  محققان  اکنون  است؛  شده 
بیماری های  انواع  به  ابتال  خطر  کاهش  به  شیر  که  کردند 
دیلی«،  »مدیکال  گزارش  براساس  می کند.  کمک  مزمن 
غذایی  نیازهای  می توانند  لبنی  محصوالت  دیگر  و  شیر 
بدن را برآورده کنند. محققان بین المللی دانشگاه های اروپا 
تا  انداختند  از سراسر جهان  به 14 مطالعه  نگاهی  و آمریکا 
درک بهتری از نقش محصوالت لبنی بر سالمتی داشته باشند. 
محققان دریافتند که محصوالت لبنی کم چرب می تواند به 
کاهش خطر ابتال به سندروم متابولیک، شکستگی مهره ها و 
دیابت نوع دو کمک کند. برای کسانی که در تالش برای 
و  شیر  متوسط  هستند مصرف  به سرطان  ابتال  از  جلوگیری 
سرطان های  به  ابتال  شانس  و  است  موثر  لبنی  محصوالت 
البته باید بدانید که  روده بزرگ و مثانه را کاهش می دهد. 
است؛  گفتنی  ندارد.  پروستات  سرطان  بر  تاثیری  هیچ  شیر 
به  که  افرادی  در  عروقی  و  قلبی  بیماری های  به  ابتال  خطر 
اسیدهای  و  فیتوسترول ها  لبنی،  محصوالت  روزانه  طور 

چرب امگا3 را مصرف می کنند، کاهش می یابد.

تولید آزمایشی پژو 30۱ آغاز شد

معاون علمی  با حضور  پژو 301  تولید آزمایشی خودرو سواری 
ایران خودرو آغاز شد.  فناوری ریاست جمهوری در شرکت  و 
سواری  خودرو  آزمایشی  تولید  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به 
پژو 301 با حضور سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
و هاشم یکه زارع، مدیر شرکت خودروسازی ایران خودرو آغاز 
قطعات  از  بر 60 درصد  بالغ  است  ایران خودرو در تالش  شد.  
داخل کشور  در  ایرانی  قطعه سازان  با همت  را  پژو 301  خودرو 

تولید کند.

تهران زندگی  ایرانی ها در  چند درصد 
می کنند؟

از  که  می دهد  نشان  ایران  در  شهرنشینی  وضعیت  به  نگاهی 
هر 100 نفر، 11 نفر در شهر تهران زندگی می کنند؛ یعنی 11 
درصد ایرانی ها در تهران زندگی  می کنند. نگاهی به وضعیت 
نفر  نفر، 11  از هر 100  ایران نشان می دهد که  شهرنشینی در 
ایرانی ها در  در شهر تهران زندگی می کنند؛ یعنی 11 درصد 
تهران زندگی  می کنند. مروری بر وضعیت شهرنشینی ایران در 
آمار مرکز آمار از این حکایت دارد که تا پایان سال 1395، 
تهران به عنوان پرجمعیت ترین شهر ایران بوده و جمعیت آن 
برابر  هشت  و  پرجمعیت(  شهر  )دومین  مشهد  شهر  برابر  سه 
حالی  در  این  است.  بوده  پرجمعیت(  شهر  )هشتمین  به  اهواز 
است که از بین هر 100 نفر جمعیت ساکن در کشور حدود 
11 نفر در تهران ساکن بوده اند. از سال 1335 تا 1395 تعداد 
افزایش پیدا  ایران از حدود 199 به 1242 شهر  کل شهرهای 
از  جمعیت  نفر  میلیون  یک  از  بیش  شهرهای  تعداد  و  کرده 
یک به هشت شهر رسیده است. همچنین بیش از یک چهارم 
جمعیت ایران در شهرهای پرجمعیت یعنی بیش از یک میلیون 
نفر زندگی می کردند. در پایان سال 1395، حدود 35 درصد 
و  داشته اند  جمعیت  نفر  میلیون  یک  از  بیش  ایران  شهرهای 

ماباقی کمتر از این تعداد جمعیت داشته اند.

با این شربت  غلظت و فشار خون خود را 
گوارا درمان کنید

فشار  درمان  برای  که  می کنند  تصور  برخی  آنچه  به خالف 
ضروری  شیمیایی  داروهای  مصرف  خون  غلظت  یا  باال  خون 
برخی  مصرف  گنجاندن  و  ساده  تدابیر  برخی  رعایت  با  است، 
از خوراکی ها در رژیم غذایی روزانه می توان این دو بیماری را 
درمان کرد. از جمله بیماری هایی که امروز طیف گسترده ای از 
خون  غلظت  و  خون  فشار  هستند،  گریبان  به  دست  آن  با  مردم 
است که در صورت عدم درمان، این دو بیماری می توانند منشأ 
ایجاد امراض دیگری شوند. به  خالف آنچه برخی تصور می کنند 
که برای درمان فشار خون باال یا غلظت خون، مصرف داروهای 
شیمیایی ضروری است، با رعایت برخی تدابیر ساده و گنجاندن 
مصرف برخی از خوراکی ها در رژیم غذایی روزانه می توان این 
عناب"  "شربت  تهیه  نحوه  ادامه  در  کرد.  درمان  را  بیماری  دو 
آموزش داده شده است که با آغاز فصل تابستان می توان از این 
شربت خوشمزه و گوارا نوشید و در عین حال، مصرف این شربت 
خانگی، کمک شایانی به درمان فشار خون باال، غلظت خون و 
غلبه گرما، صفرا و عوارض ناشی از آن دارد. برای درست کردن 
یک  داخل  و  کنید  نیم کوب  را  "عناب"  مقداری  عناب،  شربت 
ظرف آب بریزید و اجازه دهید به مدت 12 ساعت خیس بخورد. 
در ادامه این عناب های خیس خورده را به همراه آب داخل ظرف 
بجوشانید تا پخته شوند و در ادامه این ترکیب را با یک تکه پارچه 
نخی تمیز صاف کنید و آب حاصل از آن را مجدداً بجوشانید تا 
نصف شود. در پایان باید یک ونیم برابر حجم این شربت به آن 
برسد؛  قوام الزم  به  با جوشیدن  دهید  اجازه  و  کنید  اضافه  شکر 
حاال دیگر شربت عناب و مصفای خون شما آماده است و برای 
هر بار مصرف، نصف استکان از این شربت را با نصف استکان 

آب خنک مخلوط و نوش جان کنید.

در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
خارجه  امور  وزیر  اخیرا  نمی دانیم 
چه  با  و  مجوزی  چه  با  کشورمان 
نمایندگان  از  تعدادی  با  روشی 
کرده،  صحبت  آمریکا  کنگره 
این  در  خارجه  امور  وزیر  از  حتما 
خواهیم  سؤال  مجلس  در  رابطه 
پورابراهیمی  محمدرضا  کرد. 
فاطمه  بیمارستان  پرسنل  جمع  در 
مشکالت  به  اشاره  با  کرمان  الزهرا 
اقتصادی و سیاست  های ارزی اشتباه 

با  کرد:  اظهار  گذشته  ماه های  در  دولت 
مدیریت  را  بازار  می توانستیم   4200 ارز 
افزایش  شاهد  و  ندادند  اجازه  اما  کنیم، 
بودیم.  قیمت ها  افزایش  و  دالر  غیرمنطقی 
بیان  با  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
منابع  از  دالر  میلیارد  نیم  و   3 هنوز  اینکه 
است،  نشده  حساب  تسویه  کشور  ارزی 
گفت: حال که دشمنان علیه ما هستند، چرا 
مشکل  غیرکارشناسی  اقدامات  با  داخل  در 
همین  در  را  کشور  می شود  کنیم،  بیشتر  را 
که  شرطی  به  کرد  اداره  سخت  شرایط 
انجام  کارشناسی  و  معقول  کارهای  دولت 
شوک  با  که  اوایلی  در  گفت:  وی  دهد. 
را  متعددی  جلسات  شدیم،  مواجه  ارزی 
مدیران  با  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  در 
هیچ  به  اما  کردیم  برگزار  دولت  ارشد 
نتیجه ای نرسیدیم و کشور را به لب پرتگاه 
ابراز داشت: تصمیمات  پورابراهیمی  بردند. 
 97 سال  در  ایران  سقوط  بر  آمریکایی ها 
و  کردند  اعالم  رسما  را  مسأله  این  و  بود 

نمی دانیم اخیرا وزیر امور خارجه کشورمان 
با تعدادی از  با چه مجوزی و با چه روشی 
نمایندگان کنگره آمریکا صحبت کرده که 
در براندازی دولت جمهوری اسالمی کمتر 
ادامه  پورابراهیمی  نیستند.  آمریکا  از دولت 
کشورمان  خارجه  امور  وزیر  از  حتما  داد: 
خواهیم  سؤال  مجلس  در  رابطه  این  در 
این  با  رابطه  در  را  خود  نظر  اظهار  تا  کرد 
مذاکرات بیان کند. وی بیان داشت: آمریکا 
و  است  مخالف  ایران  اسالمی  جمهوری  با 
آنها  جناح های  و  گروه ها  میان  فرقی  هیچ 
مسائل  از  آمریکایی ها  گزارش های  نیست، 
شده  حساب  و  دقیق  کامال  ایران  اقتصادی 
است. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس 
عنوان کرد: به گفته کارشناسان آمریکایی، 
اقتصادی عبور خواهد کرد  بحران  از  ایران 
ماه  چند  از  بعد  تحریم ها  که  می گویند  و 
پیشنهاد  لذا  بود  نخواهد  اثرگذار  ایران  در 
تا  برداشته شود  از تحریم ها  می دهند برخی 
ایران به فضای غیرتحریم عادت کنند و بعد 
اقدامات  اعمال کنند. وی  دوباره تحریم را 

نیروهای سپاه پاسداران را موجب 
معادالت  کل  ریختن  هم  به 
کرد:  بیان  و  دانست  آمریکایی ها 
در جریان زدن پهپاد آمریکایی ها، 
مذاکره ای از طریق واسطه ها آغاز 
کردند که از ما بخواهند به شکلی 
برگردانند.  را  خودشان  آبروی 
قدرت  داد:  ادامه  پورابراهیمی 
دست  اسالمی  جمهوری  نظامی 
مطمئن  و  است  منطقه  در  برتر 
به ما  باشید اگر می توانستند حتما 

حمله می کردند.
وی اضافه کرد: اقدامات شورای عالی امنیت 
ملی در بحث فضای برجام فضای مثبت در 
جامعه ایجاد کرد و همه همراه شده اند و به 
فضل الهی از گردنه سختی که آمریکایی ها 
برای ما ایجاد کردند عبور می کنیم و عالئم 
آن هم مشخص است، آمریکایی ها آرزوی 
نابودی جمهوری اسالمی را به گور می برند 
چون ما عقبه ای مانند شهدا، امام زمان و مقام 
معظم رهبری را داریم. نماینده مردم کرمان 
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  راور  و 
و  اقدامات  با  و  است  ما  مسیر حرکت  مهم 
برنامه هایی که نظام در آینده خواهد داشت 
را  قدرتمند  دولت  که  قدرتمند  مجلس  و 
می تواند تشکیل دهد، شاهد پیشرفت کشور 
واسطه  به  داشت:  ابراز  وی  بود.  خواهیم 
سال های  این  طی  دولت  در  درونی  ضعف 
پرداخت  را  زیادی  هزینه های  گذشته 
دولت  آینده  دولت  ان شاءهلل  اما  کردیم، 
قدرتمندی باشد که دهه پنجم انقالب را با 

اقتدار طی کنیم.

کرمان  اجتماعی  تامین  مدیرکل 
درصد   25 تا   20 اینکه  بیان  با 
پوشش  زیر  هنوز  استان  مردم 
گفت:  نیستند  بیمه ای  هیچ 
جنوب  مردم  درصد   20 فقط 
تامین  پوشش  زیر  کرمان  استان 
حسینی  علی  هستند.  اجتماعی 
برخورداری  حق  اینکه  بیان  با 
همگانی  حق  اجتماعی  تامین  از 

از  اظهار داشت: دولت مکلف است  است، 
مشارکت خود  و  عمومی  درآمدهای  محل 
بیان  با  وی  بدهد.  انجام  را  کار  این  مردم 
جمعیت  از  نفر  میلیون   42 از  بیش  اینکه 
هستند  اجتماعی  تامین  زیرپوشش  کشور 
گفت:  می دهد  مردم  به  زیادی  خدمات  و 
کمک هزینه بارداری، ازدواج و سایر موارد 
خدمات  این  از  بخشی  بیکاری  بیمه  مانند 
است. مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمان 
استان کرمان 26 شعبه  در  اینکه  به  اشاره  با 
کارگزاری   12 و  اقماری  شعبه   16 اصلی، 
داریم افزود: بیش از یک میلیون و 400 صد 
هزار نفر در استان کرمان تحت پوشش بیمه 
تامین اجتماعی هستند. وی با بیان اینکه در 
شمال استان بیش از 60 درصد جمعیت زیر 
کرد:  عنوان  هستند  اجتماعی  تامین  پوشش 

 20 حدود  استان  جنوبی  شهرستان های  در 
اجتماعی  تامین  پوشش  زیر  مردم  درصد 
اجتماعی  تامین  نمایندگی  اخیرا  و  هستند 
است.  شده  راه اندازی  نیز  استان  جنوب  در 
حسینی با اشاره به اینکه 110 هزار خانوار در 
دریافت  مستمری  اجتماعی  تامین  از  استان 
کسانی  همه  قانون  براساس  گفت:  می کنند 
که حقوق دریافت می کنند باید زیرپوشش 
تامین اجتماعی قرار بگیرند. وی با بیان اینکه 
کارگاه  هزار   50 از  بیش  کرمان  استان  در 
می کنند  ارائه  را  خود  بیمه  لیست  تولیدی 
این  در  کارگر  نفر  هزار   320 کرد:  عنوان 
آنها  بیمه  لیست  و  هستند  شاغل  کارگاه ها 
اجتماعی  تامین  مدیرکل  می شود.  دریافت 
هزار   150 اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان 
نفر نیز در استان بیمه توافقی تامین اجتماعی 

هستند افزود: یک هزار و 700 نفر از 
اجتماعی  تامین  بیمه  نیز  استان  طالب 
را  بیمه  حق  درصد   7 که  هستند 

خودشان پرداخت می کنند.
وی با بیان اینکه ساز و کار بیمه شدن 
در تامین اجتماعی ساده است و مردم 
می توانند از این ظرفیت استفاده کنند 
در  پرونده سرپرستی  هزار  گفت: 35 
دریافت  خدمات  که  داریم  استان 
تامین  اینکه  به  اشاره  با  حسینی  می کنند. 
اجتماعی امنیت آور است و یک روز تاخیر 
زیادی  مشکالت  مستمری ها  پرداخت  در 
برای جامعه و آرامش جامعه ایجاد می کند 
افزود: خدمات تامین اجتماعی نظیر دریافت 
سوابق و تمدید دفاتر الکترونیکی شده و نیاز 
به مراجعه حضوری نیست. وی با بیان اینکه 
استان  جمعیت  از  درصد   47 مجموع  در 
زیرپوشش بیمه تامین اجتماعی هستند گفت: 
مردم  درصد   25 تا   20 می شود  پیش بینی 
بیمه ای  هیچ  زیرپوشش  هنوز  کرمان  استان 
استان  اجتماعی  تامین  مدیرکل  نیستند. 
کرمان با اشاره به اینکه تامین اجتماعی یک 
سازمان غیردولتی است، بیان کرد: پسران تا 
سن 18 سالگی می توانند زیرپوشش پدر در 
تامین اجتماعی باشند و اگر بیشتر از آن باشد 

برابر دستور ماده 12-قانون ثبت اسناد و امالک و مواد 
که  اشخاصی  اسناد  ثبت  نامه  آیین  و 64-   59 اصالحی 
سال   خرداد(  اول)فروردین-اردیبهشت-  ماهه  سه  در 
 42 و   40 های  بخش  در  واقع  امالک  به  1398نسبت 
نموده  ثبت  تقاضای  بافت،  ثبتی شهرستان  کرمان حوزه 
و  تقاضا  مورد  سهام  و  خانوادگی  نام  و  نام  ذکر  با  اند 
شماره پالک اصلی و فرعی و موقعیت محل به شرح ذیل 

آگهی می گردد.
قطعه یک بخش 40 کرمان

9 فرعی از 402-اصلی خانم عزت ایزدپناه فرزند حسین 
ششدانگ یک باب  خانه واقع در بافت خیابان فردوسی 

شرقی کوچه شماره 8 به مساحت 131/25 مترمربع.
طهماسبی  بخش  فرح  آقای  1240-اصلی  از  فرعی   1
بافت  در  واقع  طویله  ششدانگ  اسدا...  فرزند  ارشلو 

روستای سفته به مساحت 254/05 مترمربع.
3468-اصلی آقای شهرام چالش فرزند مختار ششدانگ 
مغازه واقع در بافت خیابان طالقانی شرقی روبرو مسجد 

جامع به مساحت 42 مترمربع.
1 فرعی از 3642-اصلی آقای نادر معینی اقطاعی فرزند 
محمد جواد ششدانگ خانه واقع در بافت خیابان چمران 

کوچه شماره 34 پالک 3 به مساحت 433/35 مترمربع.
قطعه دو بخش 40 کرمان

418 فرعی مجزی شده از 117 فرعی از22-اصلی آقای 
علی عبادی راد فرزند زین العابدین ششدانگ خانه واقع 
در بزنجان- باغفتک یعقوبیه به مساحت 721/45 مترمربع.

از28-اصلی  فرعی   372 از  شده  مجزی  فرعی   582
درویش  فرزند  بزنجانی   پور  خسروی  مهدی  آقای 
ششدانگ خانه واقع در بزنجان خیابان امام کوچه شهید 

ابوالمعصومی به مساحت 152/78 مترمربع.
آقای  از37-اصلی  فرعی   12 از  شده  مجزی  فرعی   62

بزنجانی فرزند غالم عباس ششدانگ  امینی زاده  مجتبی 
خانه واقع در بزنجان خیابان امام حسین)ع( کوچه شماره 

4 به مساحت 147/65 مترمربع.
خانم  از37-اصلی  فرعی   20 از  شده  مجزی  فرعی   63
ششدانگ  خدارضا  فرزند  بزنجانی  زاده  صفری  سکینه 
به   4 امام حسین)ع( شماره  بزنجان کوچه  در  واقع  خانه 

مساحت 214/85 مترمربع.
قطعه یک بخش 42 کرمان

12-اصلی   از  1176فرعی  از  شده  مجزی  فرعی   4319
ششدانگ  محمدعلی  فرزند  رابری  اخترعسکری  خانم 
کوچه  ای  خامنه  خیابان  رابر  در  واقع  خانه  باب  یک 
به  اندیشه  تربیت  فرهنگی  کانون  جنب  دوازده  شماره 

مساحت 305/59 مترمربع.
قطعه سه بخش 42 کرمان

1144 فرعی مجزی شده از پالک های 671و672و676 
از 102-اصلی آقای حمدا... شهابی رابری فرزند  فرعی 
و  انباری  و  خانه  بر  مشتمل  باغچه  ششدانگ  ا...  حبیب 
درخت واقع در رابر محله دیوران به مساحت 2853/73 

مترمربع 
قانون  نامه  آیین   -86 وماده  16-قانون  ماده  برابر  لذا 
مذکور هر شخص نسبت به امالک مورد تقاضا واخواهی 
مدت90  به  اگهی  انتشار  اولین  تاریخ  از  تواند  می  دارد 
روز واخواهی خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک 
 86 ماده  طبق  ضمنا  دارد  دریافت  رسید  و  تسلیم  بافت 
آیین نامه قانون ثبت، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
را  الزم  دادخواست  ،باید  اسناد  ثبت  به  خود  واخواهی 
تقاضا  بین  چنانچه  و  نماید  تقدیم  صالحه  دادگاه  به  نیز 
دعوی  اگهی  اول  نوبت  انتشار  از  قبل  دیگری  و  کننده 
در دادگستری در جریان باشد بر طبق ماده 17 قانون ثبت 
طرف دعوی بایستی ظرف مهلت یاد شده گواهی دادگاه 

مشعر بر جریان ثبت را اخذ و به این اداره ارائه نماید و 
پس از مهلت مذکور حق او ساقط و دعوی او مسموع 
خواهد  ادامه  متقاضی  بنام  ثبتی  عملیات  و  بود  نخواهد 
یافت و همچنین به موجب ماده 56-آئین نامه قانون ثبت 
موقع  در  الذکر  فوق  امالک   احتمالی  ارتفاقی  حقوق 
تعیین حدود مشخص و در صورتمجلس تحدیدی منظور 

خواهد شد.
آگهی نوبتی و تحدیدی که مطابق ماده 13 قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 
آئین نامه ق- مذکور واقع در بخش های 40و42 کرمان 

به شرح ذیل آگهی می گردند.
قطعه دو بخش 40 کرمان

544 فرعی مجزی شده از 409 فرعی از 21- اصلی آقای 
جواد گوشکی نژاد فرزند جعفر ششدانگ خانه واقع در 
بزنجان- باغ گدا- جنب پمپ بنزین به مساحت 477/45 

مترمربع 
قطعه یک بخش 42 کرمان

از 12-اصلی آقای سیدعلی هاشمی  579 و1301 فرعی 
مشتمل  مغازه  ششدانگ  اشرف  سید  فرزند  رابری  پور 
مسجد  جنب  امام  خیابان  رابر  در  واقع  فوقانی  طبقه  بر 

صاحب الزمان به مساحت 138/30 مترمربع 
اشخاصی که به اصل ملک معترض اند ظرف مدت 90 
روز و اشخاصی که به حدود و حقوق ارتفاقی معترض 
اند ظرف مدت 30 روز از تاریخ انتشار آگهی مطابق ماده 
86 آئین نامه قانون ثبت می توانند اعتراض خود را کتبا به 

واحد ثبتی تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول:سه شنبه: 98/5/1

تاریخ انتشار نوبت دوم: شنبه: 98/6/2
محمدمحسن قزوینی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
بافت)م الف 69( 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک 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 139760319013001366 مورخ 1397/12/15هیأت 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 خانم فرنگی خالوئی فرزند حسین به شماره شناسنامه 1 صادره از 
رابر در ششدانگ  یک باب خانه به مساحت 399/95 مترمربع قسمتی از پالک 54 فرعی از 6- اصلی 
قطعه یک بخش 42 کرمان واقع دررابر کوچه شهید کاظم علیمرادی خریداری از مالک رسمی آقای 
به  نوبت  را دو  مراتب  اطالع عموم  منظور  به  لذا  است.  الواسطه محرز گردیده  مع  علیجان خدادادی 
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: 98/5/1

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/5/20
محمدمحسن قزوینی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف70(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک 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 139860319013000049 مورخ 1398/02/17هیأت 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 غالمرضا تناور فرزند محمد به شماره شناسنامه 403 صادره از 
بافت  در ششدانگ  یک باب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 326/70 مترمربع قسمتی از پالک 
1882- اصلی قطعه یک بخش 40 کرمان واقع دربلوار امیر کبیر خیابان رودکی کوچه 15 خریداری از 
مالک رسمی  خانم سیما پرنده غیبی 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: 98/4/16
تاریخ انتشار نوبت دوم:  98/5/1

محمدمحسن قزوینی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف65(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک 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 139760319013001017 مورخ 1397/09/25هیأت 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 جواد کریمقاسمی رابری فرزند عباس به شماره شناسنامه 15 
صادره از رابر در ششدانگ  یک باب خانه به مساحت 503/40 مترمربع قسمتی از پالک 1102 فرعی 
از 12- اصلی قطعه یک بخش 42 کرمان واقع در رابر خیابان خامنه ای کوچه روبروی دندانپزشکی 
خریداری از مالک رسمی آقای گداعلی کریم قاسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
به صدور سند  نسبت  اشخاص  فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که  به  نوبت  را دو  مراتب 
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:16 /98/4
تاریخ انتشار نوبت دوم:  98/5/1

محمدمحسن قزوینی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف63(

آگهي مزایده )نوبت دوم( 
اجراي احکام حقوقی دادگستري بافت در اجرای دادنامه 9709973470102174 صادره از شعبه اول 
حقوقی در پرونده کالسه 980045 اجرایی در نظر دارد یک دستگاه خودروی سواری پراید به شماره 
انتظامی 65-985 س52 به شماره موتور4160162 و شماره شاسی 3412290929544 به رنگ سفید 
میلیون  دویست  مبلغ  به  اکبر  علی  فرزند  مقصودی  اکرم  مرحوم  ماترک  از   1390 مدل   sx131تیپ
ریال)ششدانگ( به فروش برساند، ضمناً خودرو فوق دارای مشخصات، سقف دارای آفتاب خوردگی 
و خودرو تمام رنگ و کاپوت جلو ضربه و آثار رنگ دارد و جلو پنجره ای شکستگی دارد و اطراف 
بدنه خودرو تو رفتگی های جزئی دارد و گلگیر جلو سمت راست بر اثر تصادف ضربه دارد و نیاز به 
بازسازی دارد سپر جلو شکستگی دارد و اعتبار بیمه شخص ثالث تا مرداد ماه 98 می باشد.لذا مزایده 
در تاریخ 1398/5/30 روز چهارشنبه ساعت 9 صبح در محل اجراي احکام دادگستري شهرستان بافت 
با حضور نماینده دادسرا برگزار مي گردد و قیمت ارزیابي شده توسط کارشناس شروع و ده درصد 
مبلغ بها في المجلس مابقي ظرف مهلت معین از برنده اخذ خواهد شد.در صورت انصراف متقاضي ده 
درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تمدید مي گردد.بنابراین متقاضیان خرید در صورت 
تا ترتیب  به دایره اجراي احکام مراجعه  اداري دوشنبه 1398/5/28  پایان ساعت  تا  توانند  تمایل مي 
بازدید از ملک مذکور داده شود و پیشنهاد خود را در پاکت الک و مهر شده تا پایان مهلت مذکور 

تحویل اجراي احکام نموده و رسید اخذ نمایند.   
محمدحسین نصیری مقدم- دادورز اجرای احکام شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 
بافت )م الف 72( 

آگهي مزایده)نوبت اول(
دادنامه  مفاد  اجراي  راستاي  در  دارد  نظر  در  ارزوئیه  عمومي  دادگاه  حقوقي  احکام  اجراي 
در  بندرعباس  حقوقی  عمومی  دادگاه  شعبه  از  صادره   11/7/95-29/1/97-970997710400048
پرونده اجرایی  960246 که طی آن آقای ناصر شرفی پور فرزند منوچهر به پرداخت یکصدو و ده 
قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و پرداخت خسارت دادرسی مجموعاً 1/676/940/000 ریال 
محکوم گردیده و از نامبرده از پالکهای ثبتی 9 فرعی از 36 اصلی بخش 41 ششدانگ عرصه و اعیان 
به مساحت 5703/75 مترمربع و پالک ثبتی 10 فرعی از 36 اصلی بخش 41 کرمان به مساحت 5063 
مترمربع واقع در شهرستان ارزوئیه که مجموعاً دومیلیارد و هفتصدو پنجاه میلیون ریال برآورد قیمت 
شده است. لذا با وصف موجود مزایده با حضور نماینده محترم دادگاه در مورخه دوشنبه 1398/5/14 
ساعت 12ظهر در محل اجراي احکام دادگاه ارزوئیه برگزار شخص یا اشخاصي که باالترین قیمت 
را پیشنهاد دهند برنده شناخته مي شوند.ضمناً افراد شرکت کننده در مزایده مي بایست ده درصد مبلغ 
پیشنهادي را في المجلس در پاکت در بسته تحویل اجراي احکام دهند که در صورت انصراف مبلغ 
مذکور به نفع صندوق دولت ضبط مي گردد.طالبین در صورت تمایل مي توانند یک هفته قبل از موعد 

به دایره اجراي احکام مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از ملک مورد نظر داده شود
محسن روانان- مدیردفتر اجراي احکام حقوقی دادگاه عمومی بخش ارزوئیه

انتقاد تند پورابراهیمی به عملکرد وزیر امور خارجه؛

ظریف با چه مجوزی با نمایندگان آمریکا صحبت کرده است؟

25 درصد مردم استان کرمان هنوز زیرپوشش هیچ بیمه ای نیستند

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال ۱398- ثبت اسناد و امالک شهرستان بافت
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شهرستان فریادگر محرومیت دیار فرهیختگان در  حکمت  روزنامه  نماینده 
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بافت

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی، سالیانه، 
به طور فوق العاده)نوبت اول(

طبیعی  منابع  طبیعت  مشکان  برداران  بهره  فراگیر  تعاونی  شرکت  اتحادیه 
جلسه  که  رساند  می  تعاونی  محترم  اعضای  کلیه  اطالع  به  ارزوئیه  شهرستان 
تعاونی  شرکت  اول(  العاده)نوبت  فوق  بطور  سالیانه-  عادی-  عمومی  مجمع 
فراگیر بهره برداران مشکان طبیعت منابع طبیعی شهرستان ارزوئیه استان کرمان 
در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخه 98/5/22 در محل مسجد امام حسین 

ارزوئیه برگزار می شود.
از کلیه اعضاء دعوت می شود شخصا یا وکالتا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به 

موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.

منابع طبیعی  برداران مشکان طبیعت  بهره  تعاونی فراگیر  هیات مدیره شرکت 
شهرستان ارزوئیه 

دستور جلسه:
1-طرح و تصویب انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره

2- طرح و تصویب انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

ضمنا به اطالع می رساند افرادی که متقاضی کاندیداتوری سمتهای هیئت 
مدیره یا بازرسان می باشند حداکثر تا تاریخ 98/5/17 جهت ثبت نام به 

محل دفتر شرکت تعاونی مراجعه نمایند .

اینکه  بیان  با  پزشکی کشور  بیوتکنولوژی  تمام  استاد 
می کند  بیداد  کشور  در  غذایی  مواد  واردات  مافیای 
گفت: فردی هست که 10 میلیون تن سویای تراریخته 
وارد کشور می کند و باید جلوی این کار گرفته شود.

فرهنگی  فعاالن  از  جمعی  دیدار  در  کرمی  علی 
حسن  والمسلمین  حجت االسالم   با  کرمان  استان 
امام  و  استان  در  ولی فقیه  نماینده  علیدادی سلیمانی 
جمعه کرمان اظهار داشت: بیش از 40 سال در حوزه 

سالمت به دنبال ریشه ها بودم.
وی با بیان اینکه اینکه بیماری در دنیا در حال افزایش 
و  نازایی  چون  بیماری هایی  متاسفانه  گفت:  است، 
سرطان در دنیا زیاد شده و استرس افزایش پیدا کرده 

است.
اشاره  با  کشور  پزشکی  بیوتکنولوژی  تمام  استاد  این 
و  دادم  انجام  دنیا  را در آن طرف  اینکه تحصیالتم  به 
چیزهایی از آنجا می دانم که دانستن آن بد نیست ادامه 

داد: ریشه بیماری ها در اختالل سبک زندگی است.
وی با بیان اینکه قرآن و ائمه اطهار سبک زندگی را 
به ما آموزش دادند و از این سبک باید استفاده کنیم 
و  سنتی  که طب  است  سال   70 دشمن  کرد:  تصریح 
ما گرفته و داروهای شیمیایی را  از  را  سبک زندگی 

تحویل ما داده است.
و  بیماری هاست  مرکز  معده  اینکه  به  اشاره  با  کرمی 
ایجاد  را  بیماری ها  از غذاهاست که  نادرست  استفاده 

بیماری  علت  گفت:  می کند 
تا  آمده  حدیث  در  که  است  این 
گرسنه نشدی غذا نخور و البته هر 

چیزی را هم نخور.
وی با بیان اینکه استفاده نوشیدنی 
یکبارمصرف  ظرف  در  داغ 
برای  نازایی  و  بیماری های سخت 
افزود:  می آورد  به وجود  انسان 
بعد ما همین کار را در هیئت های 
دشمن  نابودی  هدف  که  مذهبی 
است انجام می دهیم و انقالبی ها و 
مذهبی هایمان را به دست خودمان 

نابود می کنیم.
دفاع  عرصه  برجسته  چهره  این 
زیستی کشور با تاکید بر اینکه امروز وقت حرف زدن 
گذشته و باید عمل کنیم تصریح کرد: مافیای واردات 
مواد غذایی در کشور بیداد می کند و از روغن نباتی 
به  تا سایر موادی که مصرف می کنیم  که می خوریم 

سالمت ما ضربه می زند.
وی با بیان اینکه با تن سالم است که می توانیم به اسالم 
با تن بیمار هیچ کار نمی توانیم انجام  خدمت کنیم و 
بدهیم و دشمن به دنبال همین است گفت: واردکننده 

63 درصد خوراک دام کشور فقط یکنفر است.
قطره  یک  رضوی  نان  در  اینکه  به  اشاره  با  کرمی 
روغن تراریخته نیست و در آستان قدس در حال تغییر 
و متحول شدن صنایع غذایی هستیم افزود: بیمارستان 
می سازیم و هر روز تعداد آن را اضافه می کنیم اما به 

ریشه فکر نمی کنیم.
وی با بیان اینکه سند 2030 سند نابودی سبک زندگی 
مردم ایران بود و دشمن به خوبی در حال تغییر سبک 
زندگی ماست عنوان کرد: فردی هست که 10 میلیون 
تن سویای تراریخته وارد کشور می کند و باید جلوی 

این کار گرفته شود.
این استاد تمام بیوتکنولوژی پزشکی با اشاره به اینکه 
و  شد  باید کم  از محصوالت کشاورزی  کود  و  سم 
محصول ارگانیک مصرف کنیم افزود: مصرف غذای 
اولویت  و  شود  فرهنگ سازی  کشور  در  باید  سالم 

امروز است.

تاکید امام جمعه کرمان بر ترویج عقالنیت و منطق در 
الگوی تغذیه

در  علیدادی سلیمانی  حسن  حجت االسالم والمسلمین 
بیوتکنولوژی  تمام  استاد  کرمی  علی  پروفسور  دیدار 
پزشکی و چهره برجسته عرصه دفاع زیستی کشور با 
را  زندگی خود  از  دورانی  بشر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
داشت:  اظهار  دارد  الزاماتی  که  می گذارد  سر  پشت 
دارد  مطابقت  وحی  با  زندگی  گذران  این  از  چقدر 

یک سوال جدی است که باید از خود بپرسیم.
زندگی  به  مجازی  فضای  ورود  با  اینکه  بیان  با  وی 
بشر دوران جدیدی روبه روی آدمی قرار گرفته است 
موجود  شرایط  با  و  دوران  این  در  زندگی  گفت: 

تهدیدات خاص خود را دارد.
نماینده ولی فقیه در استان کرمان با اشاره به اینکه بشر 
به هر دلیل با جهل و سهو و خطا دنبال این است که در 
جهت مصلحت خود حرکت کند تصریح کرد: نادانی 

و ناآگاهی از مشکالت بشر است.
خلق  گونه ای  به  را  انسان  خداوند  اینکه  بیان  با  وی 
دارند و  تنگاتنگ  ارتباط  کرده که جسم و روح آن 
سینا  ابن  کرد:  خاطرنشان  می گذارند  اثر  هم  روی  بر 
طبیب حاذق ایرانی به ارتباط روح و جسم بشر پرداخته 

است.
علیدادی سلیمانی با اشاره به اینکه جسم و روح انسان 
به هر دلیلی بیمار می شود و روح تاثیر زیادی بر جسم 
دارد گفت: طب سنتی باید در یک چارچوب قانونی و 
مدون جلو برود و احساسی نمی توانیم به نتیجه برسیم.

به سمت طب سنتی  اینکه گرایش جامعه  بیان  با  وی 
جهش  این  اینکه  از  افزود:  است  کرده  پیدا  افزایش 
زندگی  سبک  و  سنتی  طب  سمت  به  که  شده  آغاز 

اسالمی برویم خوشحال هستم.
دوم  چهله  در  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  جمعه  امام 
داریم  عهده  بر  سنگین تری  بسیار  مسئولیت  انقالب 
گفت: کارها باید ریشه ای اصالح شود و کار ریشه ای 

نیازمند منطق و برنامه دقیق و مدون است.
اسالمی  زندگی  سبک  از  بخشی  اینکه  بیان  با  وی 
تغذیه است ادامه داد: باید مصرف غذای سالم که نیاز 
به فرماندهی مناسب دارد را با عقالنیت و منطق ترویج 

بدهیم.

پیشنهادی  طرحهای  گفت:  استاندارکرمان 
شورای  مشترک  جلسه  در  کرمان  استان 
توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور 

به ریاست وزیر کشور تصویب شد.
استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
از  خبر  این  بااعالم  فدائی  دکتر  کرمان 
بهسازی محور بم -جیرفت و محور کرمان 
شهرهای  به  آبرسانی  تکمیل  دیهوک،   -
سایت  تکمیل  و  نسا  سد  از  بروات  و  بم 
صداوسیمای کرمان و پوشش شهرستانهای 
از  تعدادی  عنوان  به  کرمان  استان  شرقی 

طرح های مصوب نام برد.
های  طرح  از  همچنین  استاندارکرمان 
 - کهنوج  دوم  باند  احداث  و  مطالعه 

و  بم  کیلوولت   400 برق  پست  احداث  ایرانشهر، 
کهنوج،  بازسازی 15 مدرسه تخریبی در شهرستانهای 
تکمیل  کهنوج،  و  منوجان  نرماشیر،  فهرج،  ریگان، 

قلعه گنج،  و  فهرج  رابر،  ریگان،  در  فرهنگی  مجتمع 
احداث مجتمع فرهنگی ارزوئیه، نرماشیر و فاریاب و 
تکمیل زیرساخت های گردشگری شهداد و کلوت ها 

نیز نام برد که در این جلسه مصوب شدند.
افزود: در این جلسه مسائل مربوط  فدائی 
استان های عضو مورد  امنیت و توسعه  به 
طرح  ده  و  گرفت  قرار  بررسی  و  بحث 
پیشنهادی هر استان از جمله استان کرمان 

تصویب شد.
سقف  موضوع  همچنین  جلسه  این  در 
استانها  این  در  سود  یارانه  و  تسهیالت 
صورتیکه  در  گردید،  مقرر  و  شد  مطرح 
بانک ها در استانها دستورالعمل های بانک 
مرکزی را در این خصوص اجرا ننمایند، 
مراتب توسط استانداران به وزارت کشور 

گزارش گردد.
شورای  مشترک  جلسه  دهمین  دوشنبه 
توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور با حضور 
اعضا  سایر  و  عضو  استان   9 استانداران  کشور،  وزیر 

برگزار شد.

رییس اورژانس کرمان خبر داد:
نیروی  هایلوکس  تویوتا  واژگونی 

انتظامی در محور »رابر – بافت«
دکتر "محمد صابری" در گفت و گو با خبرنگار ایسنا منطقه 
کویر، با اعالم این خبر گفت: این حادثه در ساعت 20 و 
47 دقیقه شب گذشته در کیلومتر 13 محور »رابر – بافت« 

به وقوع پیوسته است.
وی تعدادمصدومین را 5 نفر اعالم کرد و افزود: مصدومین 
این حادثه به بیمارستان خاتم االنبیاء )ص( شهرستان بافت و 

امام خمینی )ره( شهرستان رابر منتقل شدند.
سنی  رده  که  مطلب  این  بیان  با  کرمان  اورژانس  رییس 
مصدومین 20 الی 35 ساله می باشد، اظهار کرد: مصدومین 
5 نفر آقا و  از پرسنل نیروی انتظامی می باشند گفتنی است 
که برای تمامی مصدومی اقدامات اولیه تشخیصی و درمانی 
در بیمارستان انجام شده و همه تحت نظر و بستری هستند 
ومشکل  است  شده  گزارش  مساعد  آنها  عمومی  وحال 

خاصی ندارند.

بعد  مرحله  به  بافت  آراد  فوتسال  تیم   
بانوان  فوتسال  سوم  دسته  لیگ  رقابت های 

کشور صعود کرد

استان  نماینده  عنوان  به  بافت  آراد  بانوان  فوتسال  تیم 
کرمان به دور دوم و مرحله بعد رقابت های لیگ دسته 

سوم فوتسال کشور صعود کرد.
در  بانوان کشور  فوتسال  سوم  دسته  لیگ  رقابت های 
منطقه 3 به میزبانی استان کرمان شهرستان بافت برگزار 
شد که قرار بود 8 تیم برای حضور در این گروه اعالم 
آمادگی کنند که در نهایت رقابت های لیگ دسته سه 

فوتسال بانوان کشور با 3 تیم در این گروه آغاز شد.
نتایج به دست آمده، دو تیم هیئت فوتبال  با توجه به 
زاهدان و آراد بافت به ترتیب به عنوان تیم های اول و 
دوم به دور بعدی این رقابت ها صعود کردند. گفتنی 
نیز ممکن  تیم فوتبال دانش آموختگان عنبرآباد  است 
رقم  نتایج  و  گروه ها  سایر  شرایط  به  توجه  با  است 

خورده در آن گروه ها نیز به دور بعد صعود کند.

 واژگوني خودرو پراید 2کشته و2زخمي بر 
جا گذاشت

واژگوني یک دستگاه  از  بافت  انتظامي شهرستان  فرمانده 
خودرو پراید در محور بافت سیرجان با 2کشته و 2 زخمی 

خبر داد.
سرهنگ"نبی اله میر افضلی" گفت: روز گذشته  در محور 
جاده  از  پراید  خودروی  دستگاه  یک  –سیرجان  بافت 

خارج و واژگون مي شود.
ماموران  حادثه  این  از  اطالع  از  پس  افزود:  وي 
حادثه  محل  به  امدادي  نیروهاي  همراه  به  پاسگاه"گوغر" 
عزیمت می کنند؛ بالفاصله مصدومین حادثه جهت مداوا به 
بیمارستان خاتم االنبیا شهرستان بافت انتقال داده مي شوند.

وي بیان داشت: راننده و یک نفر از سرنشینان این خودرو 
به علت جراحات وارده در بیمارستان جان خود را از دست 

می دهند و 2نفر دیگر نیز در حال مداوا هستند.
میر افضلی با اشاره به ازدیاد حضور گردشگران در فصل 
در  گفت:  بافت،  شهرستان  بودن  ییالقی  دلیل  به  تابستان 
این  به  منتهی  مواصالتي  محورهاي  که  باشیم  داشته  نظر 
شهرستان حادثه خیز است و از هم وطنانمان انتظار داریم با 
صبر و حوصله فراوان رانندگي کنند تا شاهد چنین حوادث 

ناگواري نباشیم.

استاندارکرمان خبرداد:
۱0 طرح پیشنهادی استان کرمان در شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور تصویب شد

 روایت استاد  بیوتکنولوژی از مافیای واردات مواد غذایی در کشور

فردی  ۱0 میلیون تن سویای تراریخته وارد کرد

رییس شبکه دامپزشکی شهرستان بافت :
حمل دام و فرآورده های خام دامی 

بدون مجوز دامپزشکی ممنوع
بافت؛  شهرستان  دامپزشکی  شبکه  رییس 
ازممنوعیت حمل و نقل غیر مجاز دام و فرآورده 
و  ازانتقال  پیشگیری  منظور  به  دامی  خام  های 

شیوع بیماریهای مشترک ودامی خبرداد.
عمومی  روابط  از  نقل  به  حکمت  گزارش  به 
دکترپویاامجدی  بافت؛  دامپزشکی  شبکه 
به  توجه  با  گفت:  باخبرنگارحکمت  درگفتگو 
خطر انتقال بیماری های واگیردار، از طریق حمل 
و  زنده سبک  دام  هرگونه حمل  دام،  غیرمجاز 
سنگین که  فاقد مجوز دامپزشکی باشد، تخلف 
برخورد جدی  متخلفان  با  و   می شود  محسوب 

صورت خواهد گرفت.
به صورت  دام  نقل  و  : حمل  تصریح کرد  وی 
مجاز ،همانند گذشته بایستی طی مراحل قانونی 
دامپزشکی  اداره  از  الزم  مجوزهای  اخذ  و 
:متقاضیان  افزود  امجدی  بگیرد.  دکتر  صورت 
حمل دام و فرآورده های خام دامی درشهرستان 
و  قرنطینه  واحد  به  درخواست  ازارائه  پس  باید 
طی مراحل الزم، مجوز قانونی حمل را دریافت 
و سپس با خودروهای ویژه و کد دار ،اقدام به 

جابجایی محموله ی موردنظر خود نمایند.
که  حمل  مجوزهای  ازمهمترین  افزود:  وی 
توسط دامپزشکی صادر میشود میتوان به  مجوز 
حمل  دام و طیور زنده، گوشت سفید و قرمز، 
انواع فرآورده های جانبی دام از قبیل شیر، تخم 
مرغ، عسل،  پشم، پوست، کود، امعاء و احشاء 

داخلی و همچنین انواع آبزیان اشاره نمود.

استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
کرمان از کاهش مالیم قیمت مرغ در استان کرمان خبر 
داد و گفت: قیمت مرغ در استان کرمان باید به سمت 12 

هزار و 900 تومان حرکت کند.
ستاد  جلسه  سیزدهمین  در  امروز  دهقان صبح  محمدعلی 
تنظیم بازار استان کرمان با اشاره به مشکالت مطرح شده 
برای مرغداری ها و مرغداران کرمانی در این جلسه اظهار 
داشت: مرغداری ها اگر مشکل بهداشت ندارند به سمت 

قانونی شدن هدایت شوند.
وی با بیان اینکه مرغداری هایی که مشکل سند دارند و یا 
در روستاها مشکل سوخت دارند باید در مدار نگه داشته 
موجود  مرغداری های  تا  کرد  کمک  باید  افزود:  شوند 
باال  را  استان  تولید  تا  بمانند  باقی  تولید  چرخه  در  استان 
ببریم که این مسئله هم برای استان و هم برای کشور مفید 

است.
استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
کرمان با اشاره به اینکه قیمت مرغ را با قیمت استان های 
مجاور و قیمت کشوری آن هماهنگ کنیم بیان کرد: اگر 
مرغ را با قیمت پایین تولید کنیم مرغ به استان های مجاور 
می رود و در خود استان کمبود ایجاد می شود و تعادل در 

عرضه و تقاضا در استان به هم می ریزد.
و  گام  به  گام  باید  مرغ  قیمت  کاهش  اینکه  بیان  با  وی 
استان  انجام شود عنوان کرد: قیمت مرغ در  با شیب کم 

کرمان باید به سمت 12 هزار و 900 تومان حرکت کند.
نیست  جوابگو  قهری  برخورد  اینکه  بر  تاکید  با  دهقان 
این است که قیمت مرغ زنده در  تصریح کرد: هدف ما 

استن 8 هزار و 500 تومان و با قیمت 12 هزار و 900 تومان 
به دست مصرف کننده برسد.

با اشاره به اینکه باید حرکت ما به  گونه ای باشد که  وی 
تخلیه مرغ را از استان نداشته باشیم عنوان کرد: نهاده های 
دولتی مانند سویا و کنجاله با عرض دولتی در استان آماده 

است و باید قیمت مرغ با شیب مالیم کاهش یابد.
استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
اینکه  بیان  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  کرمان 
موفق ترین استان در خرید گندم استان کرمان بوده است 
خریداری  گندم  استان  در  گذشته  سال  اندازه  گفت: 

کرده ایم.
مرغوب ترین  کرمان  استان  گندم  اینکه  به  اشاره  با  وی 
گندم است افزود: این گندم با گندم هایی که از استان های 
دیگر می ایند قاطی می شود و آرد نسبتا خوبی را تشکیل 

می دهد.
گفت:  کرمان  استان  در  شکر  مشکل  به  اشاره  با  دهقان 
بازار  تنظیم  برای  آینده  روز  چند  در  شکر  کیلو  2هزار 

عرضه خواهد شد.
مهدی حسینی نژاد مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان 
کرمان در این جلسه با بیان اینکه قیمت مرغ به یک چالش 
تبدیل شده است، گفت: قیمت مرغ زنده 8 هزار و 550 
تومان است. محمدرضا خواجویی معاون امور بازرگانی و 
استان  تجارت  و  معدن  اداره کل صنعت،  تجارت  توسعه 
مرغ  قیمت  بیشترین  داشت:  اظهار  جلسه  این  در  کرمان 
 900 و  هزار   12 آن  ملی  مصوبه  در  مصرف کننده  برای 

تومان است.

این  باید  مرغ  عرضه کننده  مراکز  کلیه  اینکه  بیان  با  وی 
روی  بر  و  در کشتارگاه ها  کنند گفت:  رعایت  را  قیمت 
فروش  مراکز  و  شود  درج  باید  قیمت  این  بسته بندی ها 

مکلف به صدور فاکتور برای مصرف کننده هستند.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، 
این  از  دیگری  بخش  در  کرمان  استان  تجارت  و  معدن 
جلسه با اشاره به اینکه دستور کار بعد تهیه مواد خوراکی 
مصرفی نیاز ماه محرم است که دچار کمبود نشویم اظهار 
داشت: حبوبات و برنج و روغن در سایز 16 کیلوگرم و 

جامد نیاز استان است.
آمادگی تعزیرات حکومتی استان برای برخورد با متخلفان

کرمان  استان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل  میری  ارسالن 
تولیدکنندگان  از  یک  هیچ  داشت:  اظهار  جلسه  این  در 
از طرف  که  و چرخه ای  از چارچوب  بیرون  ندارند  حق 
جهادکشاورزی و دیگر سازمان ها تعریف شده است مرغ 
را به بازار عرضه کنند اظهار داشت: اگر عرضه ای خارج از 
این چارچوب انجام شود سازمان تعزیرات حکومتی آماده 
مرغداران  تعاونی  یزدان پناه  واحد هاست.  این  با  برخورد 
از شبکه  اینکه عرضه خارج   بیان  با  این جلسه  کرمان در 
مرغ در کرمان نداریم اظهار داشت: نگهداری مرغ بیشتر 

از 55 تا 60 روز برای مرغداران مقرون به صرفه نیست.

 کاهش تدریجی قیمت مرغ در کرمان

گزارش اجالس شورای عالی استانها
مهمان جلسه :

کشور  اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی  کمالوندی   دکتر 
درخصوص  گزارش  ارائه  و  گفتگو  و  بحث   ، نظر  تبادل 

وضعیت هسته ای کشور ، برجام ،تحریم ها 
دستور کار :

 1( بررسی بندهایی از آئین نامه داخلی شورای عالی استانها
پژوهش های شورای  امناء مرکز  اعضاء هیئت  انتخاب   )2

عالی برای نخستین بار در کشور
شوراهای  انتخابات  قانون  بازنگری  طرح  وصول  اعالم   )3

اسالمی شهر و روستا و انتخاب شهرداران 
4( اعالم وصول طرح ساماندهی نظام مدیریت روستاهای 

فاقد دهیاری از طریق دهیاری های معین
قراردادی  پرسنل  استخدام  و  تکلیف  تعیین  پیگیری   )5

شهرداری 
6( اعالم وصول طرح تشکیل اتحادیه شهرداری های کشور 
قانون   26 ماده  به  7تبصره  الحاق  پیشنهاد  اعالم وصول   )7
رسیدگی به تخلفات رانندگی )در راستای حفاظت از جان 
در  ترددشان  مسیر  که  حیواناتی  و  زیست  ،محیط  انسانها 

مسیر تردد خودروها قرار دارند (


