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بافت
آدرس: خیابان نواب صفوی جنب آزمايشگاه حکیم  شماره تماس:09162714106

هستی  عرصه  به  پا  و  کرده  نمايان  رخ  که  آنگاه 
الطاف و سپاس عنايت حق که نعمت  به پاس  نهاد 
مادر حکیمه  داشت  ارزانی  خانواده  به  را  وجودش 
اش که بانويی دانا و مؤمنه و هنرمند و خوش ُخلق 
بود نامش را حمدا... نهاد و اين خود نشان از ايمان 
مهرورزی  از  تشکر  و  خداوند  مهربانیهای  به  متقن 
خالق هستی بود که به فرزندش نهاد. از اوان کودکی 
آثار بزرگی و دها و هوشمندی در رفتار و گفتارش 
مبرهن و هويدا بود. وقتی پا به دبستان نهاد به رغم 
روزگار  آن  عشاير  های  خانواده  در  که  مرارتهايی 
وجود داشت و مجبور بودند فرزندان خود را در ايام 
ماهی  بايد چند  اينکه  با  نیز  بگذارند وی  تنها  کوچ 
از آغوش گرم خانواده تنها می ماند اما در مدرسه 
همیشه سرآمد بود و کارنامه اش حکايت از آينده 
درخشان حمدا... داشت معلمان همیشه او را گرامی 
به  نیز  را  ديگران  مقايسه،  مقام  در  و  داشتند  می 
چگونگی درس و رفتار او تشويق می کردند پس از 
طی دوران تحصیل در دبیرستان، نیز همیشه نفر اول 
بود و مورد احترام معلمان و همکالسی ها. شخصیت 
ذاتی وی باعث گرديده بود تا با بزرگان آن ديار و 
نیز با معلمان و مؤمنان حشر و نشر کند و افکارش از 
سن و سالش سال ها جلوتر بود. در ايام تحصیل در 
دبیرستان بیشتر طرف مشورت معلمان قرار داشت و 
اوقاتش را با آنان سپری می کرد سپس با رتبه اول 
به تحصیالت در تربیت معلم ادامه داد و همیشه در 
از آن خود می کرد.  را  اول  رتبه  و تحصیل  درس 
با  ملیحش  تبسم  و  گشاده  چهره  و  نیکو  اخالق 
همسن و ساالن نیز مثال زدنی است. در کنارش و در 
مصاحبت او گذر زمان را فراموش می کرديم. آری 
دکتر حمدا... منظری معلم شد و در تربیت فرزندان 

ديگران  المثل  ضرب  و  سرآمد  هم  هم  باز  محروم 
و همکاران بود. با رتبه اول پا به دانشگاه نهاد و در 
دانشگاه ملی اصفهان دل به تحصیل در رشته مورد 
ها  رشته  ساير  بر  را  بودن  معلم  و  سپرد  دلخواهش 
که پذيرفته شده بود ترجیح داد در کارشناسی رتبه 
اول دانشگاه شد و بی وقفه در کارشناسی ارشد در 
معلومات خويش  تکمیل  به  اصفهان  دانشگاه  همان 
که  شهرمان  به  تحصیل  پايان  در  و  گماشت  همت 
تربیت  برای  بود  گذرانده  آن  در  را  روزگارش  او 
خارق  استعداد  گماشت.  همت  ديار  اين  فرزندان 
مديريت  به  شد  موجب  مديريت  در  اش  العاده 
آموزش و پرورش بافت انتخاب گردد و چه سالهايی 
بود برای مردم اين شهرستان که) در آن زمان رابر 
می  محسوب  بافت  شهرستان  جزو  نیز  ارزوئیه  و 
پربارترين سالهايی  اين شهرستان  فرزندان  شدند( و 
دانشگاه  در  آموزان  دانش  قبولی  و  رشد  برای  که 
پزشکی  های  رشته  در  ويژه  به  و  معتبر کشور  های 
به طوری که در  داشتند.   بود  مهندسی و حقوق  و 
در  آموز  دانش  بیست  از  بیش  درس  کالس  يک 
رشته پزشکی و مهندسی پذيرفته شدند اغراق نیست 
اگر بگويیم مديريت توانا و دلگرمی دادن به معلمان 
معلمان  تشويق  و  ترغیب  و  نیکو  و  زيبا  اخالق  و 
هايی  سال  همان  در  مديران  مدبرانه  بسیار  چینش 
پرورش  و  آموزش  مديريت  منظری  دکتر  که  بود 
و  عزيمت کرد  به کرمان  داشت سپس  عهده  به  را 
معروف  از  که  رجايی  شهید  معلم  تربیت  معاونت 
گرفت  عهده  به  را  بود  معلمان  تربیتی  مراکز  ترين 
و همزمان مشغول تدريس در دانشگاه آزاد گرديد. 
دکتر حمدا... هرگز غافل از شهرستان بافت نبود و 
مشغول  مختلف  عناوين  به  همراه  بافت  دانشگاه  در 

بود به رغم مديريت دانشگاه آزاد کرمان در مقاطع 
اين  مردم  گرو  در  دل  و  نکرد  رها  را  بافت  متعدد 
شهر و فرزندان و جوانان اين ديار داشت و در همان 
ايام نیز به اخذ دکتری موفق گرديد. دکتر منظری از 
نوادر فرزندان اين سرزمین و از خوش مشرب ترين 
واليتمداری  است  شخصیتها  پذيرترين  مسئولیت  و 
استان در  برای سران  نیز  استوارش  ايمان  و  تدين  و 
همان سالهای آغازين عزيمت روشن گرديد و او را 
به عنوان عضو اصلی شورای اصولگرايان واليتمدار 
پذيرفتند و از نظرات صائب و هوشمندانه اش بهره 
ها بردند. اين نعمت بی بديل به درخواست و اصرار 
برای  مکرراً  و  متعدد  موارد  در  شهرمان  فرزندان 
نمايندگی مردم شهرستانهای بافت و ارزوئیه و رابر پا 
به عرصه انتخابات نهاد و بدون ترديد شناخت کامل 
او از منطق ايمان و خداباوری و عدالت خواهی اش 
از سويی و پاکدستی و يکرنگی و محبت به ديگران 

آوری  زبان  و  تدبیر  و  واليتمداری  آن  از  مهمتر  و 
واقع  در  و  فرد  ترين  شايسته  را  وی  ديگر  از سوی 
جامه  برای  مهربان  خداوند  جانب  از  بزرگ  نعمتی 
عمل پوشیدن آرزوهای مردم فرهیخته اين ديار که 
ايجاد  اين شهرستانهای محروم و  پیشرفت و توسعه 
افکار  همدلی و يکپارچگی عمومی و يکی نمودن 
در پیشرفت آبادانی اين منطقه محروم در نمايندگی 
بر گفته های خويش  و  دانیم  دانند و می  مردم می 
خدايمان را از عمق جان با شناخت کامل از اين مرد 
بزرگ شاهد می گیريم باشد که اين دوره که کشور 
و انقالبمان در گذر زمان در پیچی از تحول و تغییر 
با  دارد  قرار  جهانی  الگويی  ترسیم  و  نیکو  عاقبت 
انتخابی ارزشمند و به يادماندنی به ياری وی بشتابیم 
و سرافرازانه به رايمان افتخار کنیم که بهترين گزينه 

را گزين نموده ايم.

اطالعیه ای  در  مرکزی  بانک 
بانک  اين  کرد:  اعالم 
بانک ها،  با  هماهنگی  طی 
اقدامات اصالحی را برای رفع 
برخی  در  موجود  کاستی های 
طی  و  کرد  آغاز  بانک ها 
بهبود  شاهد  نیز  آتی  روزهای 

شرايط خواهیم بود.
اقتصادی  گروه  گزارش  به 

تمام  مرکزی  بانک  آنا،  خبرگزاری 
تالش خود را برای شناسايی و رفع موانع 
اجرايی رمز دوم پويا در برخی بانک ها 

را به انجام خواهد رساند.
مرحله دوم اجرای طرح رمز پويا مبنی بر 
حذف رمز دوم ثابت، همزمان با اعمال 
معافیت برای تراکنش ها با مجموع مبالغ 
بصورت  ريال  میلیون  يک  سقف  تا 
روزانه، از روز 8 تا 23 بهمن ماه بصورت 
موسسات  و  بانک ها  توسط  تدريجی 
بانک  اهتمام  و  نظارت  با  اعتباری، 

مرکزی اجرا شد.
برای  پويا  رمز  از  استفاده  الزامی شدن  با 
تومان،  هزار   100 باالی  تراکنش های 
بانک های  در  طرح  اجرای  با  همزمان 
برخی  در  ناچیزی  افت  کشور، 

تراکنش های اينترنتی ديده شد.
وضعیت  دقیق  بررسی  ضمن  بانک  اين 
طی  کشور،  بانکی  و  پرداخت  شبکه 
هماهنگی با بانک ها، اقدامات اصالحی 
در  موجود  کاستی های  رفع  برای  را 
برخی بانک ها آغاز کرد. طی روزهای 
آتی نیز با پیگیری و توجه بیشتر مشتريان 

عزيز شاهد بهبود شرايط خواهیم بود.
بانک مرکزی تمام تالش خود را برای 
شناسايی و رفع موانع اجرايی در برخی 

بانک ها به انجام خواهد رساند.
مشتريان  همراهی  از  تشکر  ضمن 
آگاهی  به  ملی،  طرح  اين  اجرای  در 
می رساند مرکز تماس رمز پويا)کاشف( 
دريافت  آماده   91009960 شماره  با 

انتقاد، شکايت يا پیشنهاد است.

آموزش های  ارائه  کرمان  استاندار 
عمومی در ارتباط با افزايش آگاهی 
با  مرتبط  روز  مسائل  به  عمومی 
را  اجتماعی  و  اقتصادی  مباحث 

ضروری دانست.
به گزارش روابط عمومی استانداری 
آيین  در  فدائی  محمدجواد  کرمان، 
آزادی 100 نفر از محکومان جرائم 
با  کرمان  استان  زندان های  غیرعمد 
قدردانی از خیران و همه کسانی که 

را  افراد  اين  خانواده  به  بازگشت  و  آزادی  زمینه 
فراهم کردند، عنوان کرد: در جريان وقوع جرائم 
غیرعمد و بدهی های مالی، مسئله عدم آگاهی و 

بی احتیاطی فرد مطرح است.
وی ارائه آموزش های عمومی در ارتباط با افزايش 
آگاهی عمومی را به مسائل روز مرتبط با مباحث 
قرار  تاکید  مورد  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
که  است  ناآگاهی  و  بی احتیاطی  گفت:  و  داد 
آموزش ها  ارائه  با  می شود،  گرفتاری  موجب 
غیرعمد  جرائم  وقوع  از  زيادی  حد  تا  می توان 

جلوگیری کرد.
محکومان  به  خطاب  همچنین  کرمان  استاندار 
فرصت  کرد:  بیان  شده  آزاد  غیرعمد  جرائم 
شده  فراهم  شما  برای  زندگی  در  که  دوباره ای 
صالح  اعمال  و  گذشته  جبران  برای  بايد  است، 

استفاده کرد.
نماينده  سلیمانی  علیدادی  حسن  حجت ا السالم 
در  نیز  کرمان  جمعه  امام  و  استان  در  ولی فقیه 
در  است  ممکن  انسان ها  اينکه  بیان  با  مراسم  اين 
شوند،  روانی  و  روحی  بحران های  دچار  زندگی 
گفت: اين بحران ها گاهی آنقدر شديد است که 

آنها را تحت تاثیر قرار می دهد.
وی افزود: اين بحران ها در شرايطی ممکن است 
اگر  کند،  روبه رو  مشکل  با  نیز  را  آنها  خانواده 
فردی انسانی را از بحران نجات دهد در نگاه دينی 
آن است که انگار تمام جامعه را نجات داده است.

زندان يک حکم  داشت:  بیان  کرمان  امام جمعه 
است که قاضی عدالت بر اساس قانون اين حکم 
فردی  اگر  ديگر  سوی  از  می دهد،  تشخیص  را 
زندان  در  گرفتار  فرد  که  کند  فراهم  را  بستری 
آزاد شود کار بسیار نیکی است که اجر آن با خدا 

است.
آدمی  هر  برای  کرد:  تصريح  سلیمانی  علیدادی 
هنر  است،  متفاوت  که  می آيد  پیش  لغزش هايی 
انسان اين است که وقتی لغزش خود را فهمید آن 

تکرار نکند و دوباره سراغ آن نرود.
** هیچ زندانی مشمول حمايت ستاد ديه قبل از 
تاريخ اول مهر ماه 98 در زندان های استان وجود 

ندارد
استان کرمان  يداهلل موحد رئیس کل دادگستری 
ابزارهای  از  يکی  کرد:  عنوان  مراسم  اين  در  نیز 
جامعه  در  عدالت  و  امنیت  نظم،  تضمین  قانونی 
ابزار  اين  از  الزم  قدر  به  بايد  اما  است،  زندان 

استفاده شود.
وی بیان داشت: استفاده زياد از ابزار قانونی زندان 
قرار  مضیقه  در  را  زندانی  دارد،  مضرراتی  هم 
و  با شرايط سخت  نیز  زندانی  و خانواده  می دهد 

دشوار مواجه می شوند.
بر  قضائیه  قوه  کالن  سیاست های  افزود:  موحد 
استفاده  زندان  از  مناسب  میزان  به  که  است  اين 
به دلیل گرفتاری مالی و بدهی  افرادی که  شود، 
و جرائم غیرعمد در زندان به سر می برند بايد در 
به  و  شده  برطرف  آنها  مشکل  زمان،  کوتاه ترين 

جمع خانواده خود بازگردند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان به هزينه های 
از  گفت:  و  داشت  اشاره  زندان  معنوی  و  مادی 
بعضا  و  تعبیر می شود  تلخ  عنوان درمان  به  زندان 
اين روش  لذا  به همراه دارد،  آسیب اجتماعی را 

درمانی بايد به حد نیاز استفاده شود.
با  تومان  میلیارد   8 امسال  کرد:  اضافه  موحد 
اقتصادی  و  تولید  شرکت های  خیران،  کمک 
همکاری  و  ديه  ستاد  امنای  هیات  استان،  بزرگ 
و حمايت های استاندار در راستای آزادی زندانی 
شده  پرداخت  کرمان  استان  در  غیرعمد  جرائم 

است.
در  گفت:  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
ستاد  حمايت  مشمول  زندانی  هیچ  حاضر  حال 
زندان های  در   98 ماه  مهر  اول  تاريخ  از  قبل  ديه 
استان وجود ندارد و با حمايت خیران و مسئوالن 

و ستاد، زمینه آزادی آنها فراهم شده است.

که  کرمان  دستباف  فرش 
دور  چندان  نه  گذشته  در 
سرآمد فرش های جهان و 
شهره آفاق بود امروز اما با 
زيادی  های  نشیب  و  فراز 
و  است  شده  رو  به  رو 
تار  بر  فراموشی  از  غباری 
و  است  نشسته  آن  پود  و 
از  حمايت  عدم  با  دولت 

صنعت  اين  ماندن  مهجور  باعث  فرشبافان 
شده است.

آرمان،  راه  از  نقل  به  حکمت  گزارش  به 
ايران  نظیر  بی  گوهر  اين  دستباف؛  فرش 
اين  هنر  تاريخ  در  را  مهم  فصلی  زمین، 
قالی  بین  اين  سرزمین رقم زده است و در 
تارک  بر  گرانبها  دّری  همچون  کرمان، 
جهان  فرش های  ترين  نفیس  و  زيباترين 
می درخشد و می توان گفت که در رنگ  
همتا  جهان  در  طراحی  و  کیفیت  آمیزی، 

ندارد.
گويم؛  می  را  ام  کودکی  خیر،  به  يادش 
پدرم نقشه می گفت و مادرم نقشی از عشق 
به تار و پود قالی می زد تا زندگی مان فرِش 
راهی  خواهرم  قالی  همان  با  شود،  آرامش 
خانه بخت شد و برادرم سامان گرفت و من 
روزها  آن  آور  حسرت  خاطرات  با  امروز 

زندگی می کنم.
در گذشته  دستباف کرمان که  فرش  آری 
و  جهان  های  فرش  سرآمد  دور  چندان  نه 
نشیب  و  فراز  با  اما  امروز  بود  آفاق  شهره 
غباری  و  است  رو شده  به  رو  زيادی  های 

از فراموشی بر تار و پود آن نشسته است.
يکی از عوامل مهجور ماندن فرش دستباف 
اقتصادی  ظالمانه  های  تحريم  کرمان، 
است،  کشورمان  علیه  محدودکننده  و 
محدوديت صادرات وعدم امکان انتقال ارز 
از يک طرف و همچنین افزايش نرخ انواع 
ارز و به دنبال آن کاهش ارزش پول ملی از 
طرف ديگر باعث شده تا بخش عمده ای از 
توسط  کرمان  و  ايران  دستباف  فرش  سهم 
هند،  کشورهای  در  رقیب  تولیدکنندگان 
چین، پاکستان، ترکیه و مصر تصرف شود.

به  مربوط  کرمان  قالی  صادرات  بیشترين 
میلیارد  يک  از  بیش  ارزش  به   1374 سال 

دالر بوده است ولی اين روزها سهم فرش 
کرمان در بازارهای جهانی به شدت کاهش 

يافته است.
انفعال دولت  در برابر دزدی فرهنگی فرش 

دستباف
دستباف  فرش  اتحاديه  رئیس  اشرف 
اقتصادی  های  تحريم  گويد:  می  کرمان 
است  شده  باعث  صادرات  محدوديت  و 
با  پاکستان  و  هند  چین،  مانند  کشورهايی 
در اختیار داشتن نیروی کار ارزان، طرح و 
نقشه های پرطرفداِر فرش کرمان را کپی و 
تولید کرده و به نام فرش ايران به بازارهای 

جهانی عرضه  کنند.
او می گويد: نقشه های زيبای قالی کرمان، 
با  و  شد  تقلید  همسايه  کشورهای  توسط 
مقايسه  قابل  آنها  قالی  اينکه کیفیت  وجود 
قیمت های  خاطر  به  نیست،  کرمان  قالی  با 
قالی  بازار  اروپايی،  بازارهای  در  پايین 

کرمان را گرفتار مشکالت زيادی کردند.
معروف  تاجران  از  يکی  که  ايازی  حسین 
نیز با  فرش دستباف در استان کرمان است 
ارز  شدن  گران  با  گفت:  مطلب  اين  تايید 
امکان  ايران،  ملی  پول  ارزش  کاهش  و 
بسیار  کشورها  ساير  به  فرش  صادرات 
محدود شده است و ما بسیاری از مشتريان 
از  بودند  ايتالیا  و  آلمان  در  که  را  خود 
و  هندی  چینی،  قالی  واکنون  داديم  دست 
پاکستانی، عمال درصدی از بازار قالی ما را 

گرفته اند.
امروز  کرد:  بیان  ادامه  در  فرش  تاجر  اين 
نقش و طرح فرش کرمان را در بسیاری از 
می  ديگر  کشورهای  شده  بافته  های  فرش 
بازارهای  در  تری  ارزان  قیمت  با  که  بینیم 
جهانی عرضه می شود و متاسفانه دولت در 
مقابل اين دزدی فرهنگی هیچ اقدامی انجام 

نداده است.

 استاندار کرمان خواستار شد؛

لزوم ارائه آموزش های عمومی مرتبط با مباحث اقتصادی 
و اجتماعی

فرش دستباف کرمان با فراز و نشیب های زیادی رو به 
رو شده است

بانک مرکزی:
دریافت رمز دوم پویا بهبود می یابد

ريیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
برآنکه  تاکید  با  کرمان  استان  شمال 
امسال  عید  میوه شب  تامین  در  مشکلی 
سیب  تن   700 کرد:  بیان  ندارد،  وجود 
شده  خريداری  ارومیه  شهر  از  درختی 
که تا 6 اسفندماه به استان کرمان حمل 

خواهند شد.
خصوص  در  حسینی نژاد"   "مهدی 
شمال  عید  شب  میوه  وضعیت  آخرين 
کرمانی  مباشرين  گفت:  کرمان  استان 
قرارداهای الزم را در زمینه خريد میوه 
)سیب درختی  فروشندگان  با  عید  شب 
از  بخشی  منعقد کرده اند که  پرتقال(  و 
حال  در  شده  خريداری  میوه های  اين 

حمل به استان می باشند.
وی ادامه داد: مقرر شد که برای شمال 
و  درختی  سیب  تن   700 کرمان  استان 
خريداری  پرتقال  تن   400 هزار  يک 

از  را  پرتقال  راستا  اين  در  که  شود 
جنوب استان خريداری کرده ايم که در 
حال حاضر  800 تن از اين پرتقال ها در 
نیز  مابقی  و  است  کرمان  به  حال حمل 
بزودی به مرکز استان منتقل خواهد شد.

ريیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
مشکل  زمینه  در  کرمان  استان  شمال 
نقدينگی مباشرين خريد میوه شب عید، 
اظهار کرد: بخشی از هزينه را مباشرين 
ديگر  بخش  و  پرداخت کرده اند  نقدی 
نیز با مذاکرات صورت گرفته مقرر شد 

به صورت اقساط پرداخت کنند.
حسینی نژاد با تاکید برآنکه مشکلی در 
تامین میوه شب عید امسال وجود ندارد، 
از  درختی  سیب  تن   700 کرد:  بیان 
ارومیه خريداری شده که تا 6 اسفندماه 

به استان کرمان حمل خواهند شد.

میوه شب عید شمال استان کرمان خریداری شد!

انقالب  تراز  نماینده ای  به دکتر حمدا... منظری  با رای 
اسالمی انتخاب کنیم
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کرمان  استان  سرمايه گذاری  واحد  پنجره  دبیر 
با بیان اينکه بر اساس مصوبه اين شورا، مناطقی 
مسیر دشوار  ارائه می شود که  به سرمايه گذاران 
افراد  گفت:  باشد  نداشته  را  اداری  بروکراسی 
می توانند از صفر تا 100 سرمايه گذاری خود را به 
راحتی انجام دهند و اين امر روند سرمايه گذاری 

استان کرمان را تسهیل می کند.
حمید شهسواری در حاشیه نشست پنجره واحد 
سرمايه گذاری در گفت و گو با خبرنگار ايرنا 
افزود: مقرر شد دستگاه های اجرايی با محوريت 
مرکز خدمات و سازمان صنعت، معدن و تجارت 
روند واگذاری مجوزهای بی نام را پیگیری کنند 
و بحث هزينه ها با هماهنگی امور مالی دستگاه 

های مربوطه انجام شود.
وی اظهار داشت: بیست و پنجمین جلسه پنجره 
چهار  اينکه  به  توجه  با  گذاری  سرمايه  واحد 
جلسه تشکیل نشده بود به دستور استاندار کرمان 
پاسخ  و  مصوبات  پیگیری  و  شد  برقرار  امروز 
با  ماه  بهمن  دهم  نشست  در  که  استعالماتی  به 

توزيع  فدايی  محمدجواد  حضور 
اين  به  اجرايی  های  دستگاه  و  شد 
استعالمات پاسخ دادند، بررسی شد.

اقتصاد  کل  اداره  اقتصادی  معاون 
کرمان گفت:  استان  دارايی  امور  و 
امروز مصوب شد با حضور سرمايه 
گذاران و استاندار کرمان در نشست 
سرمايه  مشکالت  و  موارد  آينده 
گذاری که قابل حل نبودند، مطرح 
شود و مديران پیشنهادات و راه حل 
های خود را در زمینه تسهیل سرمايه 

گذاری و در راستای توسعه کرمان ارائه کنند.
سرمايه گذاری  جذب  آمار  کرد:  اضافه  وی 
استان کرمان در زمان تحريم ها مناسب ارزيابی 
به  را  داخلی  گذاری  سرمايه  توسعه  زيرا  شد 
عنوان پیش زمینه جذب سرمايه گذاری خارجی 
در دستور کار قرار داديم و پیگیر رفع مسائل و 

مشکالت اين حوزه هستیم.
فراهم  ای  زمینه  کرمان  استان  افزود:  شهسواری 

بتوانند  سرعت  به  گذاران  سرمايه  که  کرده 
مسائل استانی خود را حل و فصل و مسیر سرمايه 
گذاری را هموار کنند که اين امر تبلیغی مطلوب 

برای جذب سرمايه گذاران خارجی است.
روند  تسهیل  برای  مسیر خوبی  تاکید کرد:  وی 
استاندار  درايت  با  خارجی  گذاری  سرمايه 
کرمان و معاونانشان در اين استان تعريف شده، 
که فعالیت در اين راستا با درايت پیش می رود.

باورهای غلط درمانی سنتی در جنوب کرمان

دشواری دسترسی به پزشک در جنوب کرمان باعث شده روستايیان 
اين منطقه، همچنان تابع باورهای سنتی درباره موفقیت روش های 
درمانی گره خورده با خرافه باشند. اين درمان های غیر علمی که 
برای مداوای روستايیان  بومی  از سال های دور توسط درمانگران 
جنوب کرمان به کار بسته شده بر تنزل شاخص بهداشت و سالمت 
در اين منطقه تأثیرگذار بوده است. روستانشینان جنوب کرمان بنا به 
اعتقادات سنتی خود، باور دارند که علت عموم بیماری ها سه جور 
است : 1- بیمارصحرايی شده )جن زده( 2- نظر چشم 3- بیماری 

تن )فقط در اين صورت بیمار بايد به پزشک مراجعه کند(
طیف   ، منطقه  اين  در  باورها  همین  تناسب  به  رايج  های  درمان 
داغ گذاشتن  بز،  و  پوست گاو  درمانی   تاثیر  به  اعتقاد  از  متنوعی 
بر بدن )داغ کردن يک تکه سیم و قرار دادن آن بر بازوی بیمار ( 
برای درمان زردی  و باز شدن رگ ها،  شفابخشی ادعیه دعانويس 

محلی، »ماّسک« و »گريزو« را در شامل می شود.
انگشتان  بین  نخ  پیچیدن  با   ، بزن«  »ماّسک   ، مردم  اين  باور  به  بنا 
دستش، می تواند بفهمد بیمار دچار کدام يک از اين بیماری هاست 
و »گريزو زن« با نگاه داشتن يک تسبیح معلق در دست ، به بیمار 
می گويد که درد او درمان خواهد شد يا خیر.گاهی هم اين مردم به 
»مال« متوسل می شوند و از او می خواهند  بابت درمان جن زدگی 

و  زخم چشم، برايشان دعا بنويسد و ذکرهای شفابخش بخواند .
هنوز هم بازار کار »مالها« و »ماسک بزن ها« و »گريزوزن ها« و باقی 
طبیبان کم سواد و بومی در روستاهای جنوب کرمان در منطقه ای  
با فرهنگی آمیخته از فرهنگ بلوچی، بندری و رودباری گرم است 
زيرا هنوز در اين منطقه دسترسی به پزشک از دشوارترين ها در اين 

خطه محروم و خشک است .

تشخیص ویروس کرونا در 15 دقیقه

دانشگاه نانکای چین از دستیابی به موفقیت در تهیه يک کیت تست 
برای ويروس کرونا خبر داده که می تواند ظرف 1۵  سريع جديد 

دقیقه عفونت را در بین بیماران مشکوک تشخیص دهد.
 Novel Coronavirus( محصول جديد تشخیص ويروس با نام
)nCoV-2019 کیت تشخیص آنتی بادی IgM / IgG، توسط 
دانشگاه های  از متخصصان ديگر  به همراه جمعی  و  نانکا  دانشگاه 

چین و شرکت های بیو دارويی تولید شده است.
زمان  می تواند  آزمايش  کیت  گفت:  بیانیه ای  در  دانشگاه  اين 
آزمايش را کوتاه کند، عمل آسان تر و سريع تری داشته باشد و با 
تشخیص سريع بیماران مشکوک و غربالگری در محل شمار افراد 

در خطر را کاهش دهد.
هفته گذشته، وزارت علوم و فناوری چین پروژه های تحقیقاتی را 
در مورد کیت های تست سريع تشخیص کرونا ويروس درخواست 
عملیات  و  می برد  زيادی  زمان  فعلی  معرف های  که  و گفت  کرد 
سريع  نیازهای  به  پاسخگويی  به  قادر  آنها  دارد.  نیز  پیچیده ای 
آزمايش برای بیماران مشکوک و عفونت های بدون عالمت نیستند.

اين  توسعه  در حال  در سراسر چین  تحقیقاتی  تیم های  از  تعدادی 
کیت هستند تا تالش برای کاهش شمار مبتاليان ادامه پیدا کند.

در  زودی  به  آزمايش  کیت  اين  که  است  گفته  نانکا  دانشگاه 
اپیدمی استفاده خواهد شد؛ اين دانشگاه  يک  پیشگیری و کنترل 
نظارت  تحت  مستقیما  که  است  رشته ای  چند  کلیدی  دانشگاه 
بوهای  تیانجین در ساحل دريای  در  و  دارد  قرار  وزارت آموزش 

واقع شده است.

اداره کل راهداری و حمل  نقل  معاون حمل و 
 30 اختصاص  از  کرمان  جنوب  جاده ای  نقل  و 
از  که  رانندگانی  به  تشويقی  سوخت  درصد 
محصوالت  حمل  به  اقدام  کرمان  جنوب  مبدأ 

کشاورزی کنند، خبر داد.
اداره کل  نقل  و  معاون حمل  محمودی  مجتبی 
راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان 
ابتدای  از  با هدف تشويق رانندگانی که  گفت: 
بهمن 98 تا پايان خرداد 99 از مبدأ شهرستان های 
جنوب استان کرمان )جیرفت، کهنوج، منوجان، 
فارياب(  و  جنوب  رودبار  عنبرآباد،  قلعه گنج، 
به حمل محصوالت کشاورزی کنند، 30  اقدام 
تشويقی  سوخت  به عنوان  بیشتر  سوخت  درصد 

تعلق می گیرد.
اداره کل راهداری و حمل  نقل  معاون حمل و 
بیان اينکه 10۵  با  و نقل جاده ای جنوب کرمان 
کرمان  جنوب  در  باری  نقل  و  حمل  شرکت 
فعال است، گفت: در اوج برداشت محصوالت 

کشاورزی منطقه، روزانه بیش از 2 هزار کامیون 
اقدام به بارگیری و حمل محصوالت کشاورزی 
میزان  اين  با  که  می کنند  هدف  بازر های  به 
خروج بار، جنوب کرمان رتبه اول خروج بار در 

کشور را داراست.
او با بیان اينکه در همین راستا اداره کل راهداری 
آمادگی  نقل جاده ای جنوب کرمان  و  و حمل 
برای  نیز  الستیک  حواله  صدور  به  نسبت  دارد 
متذکر  کند،  اقدام  رانندگان  اين  کامیون های 
نقل  و  حمل  برای  موجود  ظرفیت  تمام  از  شد: 
استان  جنوب  کشاورزی  محصوالت  به موقع 

استفاده می کنیم.

معامله ۲۰ میلیون و ۴۷۹ هزار سهم 
در بورس کرمان

به  هزار سهم  و 479  میلیون   20 تعداد  منطقه ای کرمان  بورس  در 
ارزش بیش از 93 میلیارد و 72۵ میلیون ريال معامله شد.

گزارش  کرمانبه  بورس  در  سهم  هزار   479 و  میلیون   20 معامله 
 ، کرمان  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار 
تعداد 20 میلیون و 479 هزار سهم به ارزش بیش از 93 میلیارد و 
72۵ میلیون ريال در بورس کرمان معامله شد که از اين میزان 39 
به فروش سهام  به خريد سهام و 61 درصد مربوط  درصد مربوط 
به  کرمان  استان  در  فعال  کارگزاری  ايستگاه   12 توسط  که  بوده 

انجام رسیده است.
همچنین امروز شاخص کل با 10762 واحد افزايش به رقم 4727۵0 

واحد رسید.

اينکه  بیان  با  کرمان  فرهنگی  میراث  مديرکل 
استعالم برای احداث هتل های پنج و چهار ستاره 
در استان انجام شده گفت: هنوز پاسخ دستگاه ها 

به استعالم ما داده نشده است.
واحد  پنجره  جلسه  پنجمین  و  بیست 
سرمايه گذاری استان کرمان صبح امروز با تاخیر 
دهقان  محمدعلی  حضور  با  و  هفته ای  چهار 
معاون امور اقتصادی استانداری کرمان در سالن 

پیامبر اعظم)ص( استانداری برگزار شد.
میراث  مديرکل  فعالی  فريدون  جلسه  اين  در 
استان  گردشگری  و  صنايع دستی  فرهنگی، 
احداث  برای  استعالم  اينکه  بیان  با  کرمان 
هتل های پنج و چهار ستاره در استان انجام شده 
به  دستگاه ها  پاسخ  هنوز  داشت:  اظهار  است 

استعالم ما داده نشده است.
و  صنايع دستی  فرهنگی،  میراث  مديرکل 
زمین  اينکه  عنوان  با  کرمان  استان  گردشگری 
برای احداث 9 مورد هتل مشخص شده و آماده 
اخذ استعالم است گفت: ايجاد عرصه ها بستری 

برای تسهیل سرمايهگذاری است.
هفت  برای  اينکه  به  اشاره  با  وی 
فقط  اما  فرستاديم  استعالم  مورد 
افزود:  دادند  جواب  دستگاه  دو 
برای  نقطه   23 کرمان  استان  در 
چهار  و  پنج  هتل های  احداث 
مشکل  و  شده  مشخص  ستاره 

عرصه نداريم.
میلیارد   18 فرهنگی:  میراث  وزير 
آثار  مرمت  برای  اعتبار  تومان 
گردشگری  توسعه  و  تاريخی 

کرمان اختصاص داده شده است
اقتصادی  امور  معاون  دهقان  محمدعلی 
استانداری کرمان نیز در اين جلسه با بیان اينکه 
در بعضی از شهرها در گذشته حريم شهر زياد 
در نظر گرفته شده است اظهار داشت: اين مسئله 

امروز مشکل ساز شده است.
وی با عنوان اينکه در اين شهرها امکان اجرای 
ندارد  وجود  تولیدی  و  توسعه ای  طرح  هیچ 

تصريح کرد: از آنجا که اجری اين طرح ها در 
حريم شهر قرار می گیرد محیط زيست با اجرای 

آن مخالفت می کند.
بیان  با  کرمان  استانداری  اقتصادی  امور  معاون 
اينکه اين اضافه بودن حريم شهر نه تنها به توسعه 
آن شهرها کمک نکرده که مانع توسعه هم شده 
بايد  شهرها  بعضی  حريم  محدوده  افزود:  است 

اصالح شده و کم شود.

درج آگهی جعلی در سایت دیوار همچنان 
ادامه دارد

کذب  آگهی  درج  به  اشاره  با  کرمان  استان  فتا  پلیس  رئیس 
نیازمندان در سايت های آگهی محور،  به  تحت عنوان کمک 
اينگونه آگهی ها را  از کاربران فضای مجازی خواست فريب 
نخورده  و از واگذاری اطالعات شخصی خود به افراد ناشناس 

خوداری کنند.
فتا استان کرمان در تشريح  سرهنگ يادگار نژاد رئیس پلیس 
مالی  های  کمک  پوشش  در  سودجو  افراد  گفت:  خبر  اين 
های  شبکه  در  جعلی  های  آگهی   ايجاد  با  نیازمند،  افراد  به 
و  فريبنده  عناوين  با  و...  ديوار  مثل  هايی  سايت  و  اجتماعی 
قراردادن شماره تلفن و نشانی جعلی سعی در جلب اعتماد و 

کالهبرداری از مردم را دارند.
اين مقام انتظامی گفت :اخیرا نیز افراد  فرصت طلب  با  انتشار 
افراد  به  بهره   آگهی جعلی تحت عنوان واگذاری  وام بدون 
نیازمند در اين فضا به دنبال خالی کردن جیب مردم و دريافت 

اطالعات شخصی شهروندان هستند.
در  افراد  شدن  وسوسه  به  اشاره  با  انتظامی  ارشد  مقام  اين 
گونه  اين  به  عنوان  هیچ  به  گفت:  ها  آگهی  اين  خصوص 
تبلیغات اعتماد نکنند چرا که نرخ سود بانکی  اعالمی در اين 
آگهی ها با نرخ های مصوب همخوانی ندارد و اين خود بیانگر 

يک کالهبرداری وسیع از کاربران است.
فضای  در  وجهی  هرگونه  پرداخت  از  افزود:  همچنین  وی 
افراد و  يا پر نمودن فرم هايی که اطالعات شخصی  مجازی و 
حساب آن ها را در اختیار سايرين قرار می دهد خودداری کنید.

در صورت  : شهروندان  در خاتمه سخن  يادگارنژاد  سرهنگ 
از طريق  را  توانند آن  با هرگونه موارد مشکوک می  مواجهه 
سايت پلیس فتا به آدرس WWW.Cyberpolice.ir بخش 
خدمات الکترونیکی، لینک ثبت گزارش های مردمی با ما در 

میان بگذارند.

مواد  از  کافی  اطالعات  داشتن  و  آگاهی 
تا  می شود  مصرف  روزانه  که  غذايی 
افزايش  را  داروها  اثربخشی  زيادی  حد 

می دهد.
به طور  با غذاهايی که  داروها  از  بسیاری 
اما  روزانه مصرف می شود، تداخل دارند 
آن  کامل  حذف  بر  دلیل  تداخل،  وجود 
ماده غذايی نبوده و بايستی طبق صالحديد 
تعديل  غذايی  رژيم  متخصص،  پزشک 
دريافت  با  همزمان  که  گونه ای  به  شود، 
نیز  داروها  قوی،  و  کامل  غذايی  رژيم 

بیشترين کارآيی خود را داشته باشند.
:K سبزيجات حاوی ويتامین

اسفناج،  ريحان،  مانند  سبز  برگ  با  سبزيجات 
کاهو، شاهی، پیازچه، کلم بروکلی و بروکسل، 
خیار،  و خردل،  قرمز  فلفل  مانند  تند  ادويه های 
سويا و روغن زيتون از جمله مواد غذايی حاوی 
همراه  به  آن ها  مصرف  که  هستند  ويتامین  اين 
به کاهش  منجر  وارفارين  مانند  انعقادهايی  ضد 
کارآيی دارو خواهد شد. ويتامین k با حرارت 
از بین نمی رود و به همین دلیل در سبزيجات و 
میوه های خشک به خصوص آلو نیز وجود دارد.

ادويه ها:
داروهای  کارآيی  کاهش  باعث  دارچین 
تتراسايکلین، دمکلوسايکلین و داکسی سايکلین 
اثرات  افزايش  باعث  نیز  زردچوبه  و  شده 

ضدانعقادی داروهايی مانند وارفارين می شود.
غداهای غنی از فیبر:

بروکلی،  کلم  نخودفرنگی،  حبوبات،  انواع 
سیاه، آووکادو، غالت صبحانه،  توت  تمشک، 
دوسر  جو  سبوس،  و  کامل  آرد  با  نان  و  پاستا 
فیبر  از  غنی  غذايی  مواد  جمله  از  غیره،  و 
ساير  و  ديگوکسین  داروهای  با  اگر  که  هستند 
ازتیمايب  سیمواستاتین،  ضدآريتمی،  داروهای 
و لووتیروکسین مصرف شود، باعث کاهش اثر 

اين داروها خواهد شد.
غذاهای حاوی ترامین:

زيادی  ترامین  لیقوان،  پنیر  مانند  کهنه  پنیرهای 
دارند؛ ماهی دودی، ماست، خاويار، جگر مرغ 
و گاو، عصاره گوشت، آووکادو، دانه و سس 
میوه های خشک،  و  تمشک  موز،  انجیر،  سويا، 
حاوی  نوشیدنی های  شکالت،  زيادی  مقادير 
ترامین  از جمله غذاهای حاوی  و کافئین  الکل 
ايزونیازيد،  با داروهای  نبايد همزمان  هستند که 
مانند  اکسیداز  مونوآمین  آنزيم،  مهارکننده های 
ايزوکربوکسازيد،  سلژيلین،  سیپرومین،  ترانیل 
شوند،  مصرف  رزرپین  و  موکلوبمايد  فنلزين، 

زيرا سبب افزايش ناگهانی فشار خون می شود.
غذاهای غنی از پروتئین:

انواع گوشت قرمز )گوسفند و گاو( و گوشت 
سفید )ماهی و مرغ(، انواع پنیر، کشک و ساير 
و  تخم ها  انواع  تخم مرغ،  لبنیات،  انواع  لبنیات، 
مغزها، از جمله غذاهای غنی از پروتئین هستند 
که با داروهای پروپرانولول، وارفارين و لوودوپا 
به طور همزمان نبايد مصرف شوند، زيرا مصرف 
باعث  پروتئینی  و غذاهای  پروپرانولول  همزمان 
شد.  خواهد  پروپرانولول  خونی  سطح  افزايش 
وارفارين  همزمان  مصرف  صورت  در  همچنین 
کاهش   INR تست  مقدار  غذايی  مواد  اين  و 

کاهش  نیز  لوودوپا  اثربخشی  و  يافته 
است  دارويی  ايزونیازيد  می کند.  پیدا 
غذايی  مواد  با  همزمان  مصرف  در  که 
انواع  برخی  مانند  هیستامین  حاوی 
تعريق،  ايجاد سردرد  باعث  )تن(  ماهی 
فشار  کاهش  و  قلب  ضربان  افزايش 

خون می شود.
غذاهای دارای چربی باال:

غذاهايی که چربی بااليی دارند عبارتند 
زرده  تلخ،  شکالت  پنیر،  آووکادو،  از 
تخم مرغ، ماهی های چرب مانند سارين 
روغن  مانند  روغن ها  انواع  مغزها.  سالمون،  و 
با  که  است  غیره  و  پرچرب  ماست  و  زيتون 
تئوفیلین تداخل دارد و باعث افزايش میزان دارو 
در بدن و در نتیجه افزايش احتمال اثرات جانبی 
صورتی  در  امپرازول  اس  و  شد  خواهد  دارو 
که اس امپرازول 1۵ دقیقه قبل از وعده غذايی 
چرب مصرف شود باعث کاهش اثر دارو شده 
غذايی  وعده  از  قبل  دقیقه   30 دارو  اين  اگر  و 

مصرف شود مشکلی پیش نخواهد آورد.
دارند  بااليی کربوهیدرات  غذاهايی که درصد 
نان و آرد، سیب زمینی، انواع پاستا و برنج، شکر 
شده،  خشک  میوه های  شیرين کننده ها،  ساير  و 
انواع شکالت، آبنبات و آدامس غالت صبحانه 
فروش  به  شکر  و  عسل  همراه  به  اغلب  که 
و  ژله  و  مربا  انواع  پاپکورن،  ذرت  می رسند. 
غیره است که با تئوفیلین تداخل دارد و منجر به 
کاهش است، تئوفیلین در بدن شده و همراه آن 

نبايد مصرف شوند. مواد غذايی حاوی پکتین:
مرباها، ژله ها و انواع پاستیل ها و برخی از میوه ها 
موادغذايی  جمله  از  گالبی  مرکبات،  مانند 
حاويپکتن هستند که سبب تداخل با استامینوفن 
تاخیر  موجب  پکتین  می شود.  لوواستاتین  و 
جذب اين داروها می شود و ممکن است اثرات 

ضددردی استامینوفن با تاخیر آشکار شود.

مسیر دشوار بروکراسی اداری از روند سرمایه گذاری کرمان حذف می شود

 احداث هتل های چهار و پنج ستاره در کرمان منتظر پاسخ استعالم است

کدام مواد غذایی بر میزان کارآیی داروها تاثیر می گذارند؟

۳۰ درصد سوخت تشویقی برای کامیون های حامل محصوالت کشاورزی

رقابت 1۹۰ نامزد یازدهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی در استان کرمان

عنوان  استان کرمان  انتخابات  ستاد  اطالع رسانی  رئیس کمیته 
کرد: در مجموع 24 زن و 166 مرد در استان کرمان به عنوان 
تايید  اسالمی  مجلس شورای  دوره  يازدهمین  انتخابات  نامزد 

صالحیت شده اند.
تقی زاده  عباس  استانداری کرمان،  روابط عمومی  به گزارش 
منظور  به  خبری  نشست  در  ماه  بهمن   23 چهارشنبه  شامگاه 
انتخابات  شده  صالحیت  تايید  نامزدهای  آمار  آخرين  اعالم 
کرمان  استان  در  اسالمی  شورای  مجلس  دوره  يازدهمین 
عنوان کرد: طبق آخرين پااليش سامانه وزارت کشور، تاکنون 
اسامی 190 نامزد تايید صالحیت شده انتخابات يازدهم مجلس 
شورای اسالمی در استان کرمان به صورت رسمی منتشر شده 

است.
وی به تفکیک حوزه های انتخابیه استان کرمان بیان کرد: در 
حوزه  مرد،  نامزد  هشت  ارزوئیه  و  رابر  بافت،  انتخابیه  حوزه 
حوزه  مرد،  نامزد   1۵ نرماشیر  و  فهرج  ريگان،  بم،  انتخابیه 
انتخابیه  حوزه  و  مرد  نامزد   12 عنبرآباد  و  جیرفت  انتخابیه 
رفسنجان و انار 21 نفر شامل 19 مرد و 2 زن تايید صالحیت 

شده اند.
تقی زاده ادامه داد: در حوزه انتخابیه زرند و کوهبنان 18 مرد و 
2 زن، حوزه انتخابیه سیرجان و بردسیر 22 مرد و 7 زن، حوزه 
کرمان  انتخابیه  حوزه  زن،  يک  و  مرد   21 شهربابک  انتخابیه 
منوجان،  کهنوج،  انتخابیه  حوزه  و  زن   12 و  مرد   42 راور  و 
نامزد  عنوان  به  مرد   9 قلعه گنج  و  جنوب  رودبار  فارياب، 

انتخابات تايید صالحیت شده اند.
مسئول کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات استان کرمان عنوان 
کرد: در مجموع 9 حوزه انتخابیه اصلی در استان کرمان، 10 
نماينده به مجلس شورای اسالمی راه خواهند يافت که حوزه 

انتخابیه کرمان و راور دو نماينده دارند.
وی گفت: در 2 هزار و 2۵0 شعبه اخذ رای در استان کرمان 
رای گیری انجام خواهد شد که يک هزار و 328 شعبه ثابت و 

922 شعبه سیار هستند.
تقی زاده اظهار داشت: آمار واجدان شرايط و رای اولی پس از 

نهايی شدن در روزهای آينده اعالم خواهد شد.
به  کرمان  استان  انتخابات  ستاد  اطالع رسانی  کمیته  رئیس  
مهلت  خصوص  در  کشور  انتخابات  ستاد   12 شماره  اطالعیه 
اسالمی  شورای  مجلس  دوره  يازدهمین  نامزدهای  تبلیغات 
تبلیغات  ماه  بهمن   24 پنجشنبه  روز  از  و گفت:  داشت  اشاره 
نامزدها آغاز خواهد شد و تا ساعت هشت صبح روز پنجشنه 

اول اسفند ماه ادامه دارد.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، اسامی نامزدهای 
در   اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  دوره  يازدهمین  نهايی 

حوزه انتخابیه بافت، رابر و ارزوئیه  به شرح زير است:
حمداهلل منظری توکلی

صمداهلل محمدی
علی بختیاری

حسین ساالری
علی تیموری رابر
عبدالکريم ناجی
علی موحدی نیا

محمد میرگنجانی
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آگهی تحديد حدود موضوع ماده 10 آيین نامه قانون 
الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمايت از تولید و 
عرضه مسکن و ماده 14 قانون ثبت مربوط به شهر رابر 

اگهی تحديد حدود امالک ذيل که قبال در اجرای بند الف ماده 
7 ايین نامه اجرايی ق.الحاق موادی به ق.ساماندهی و حمايت از 
تولید و عرضه مسکن و در اجرای ماده 10آيین نامه اجرايی قانون 
فوق، اگهی آنها منتشر گرديده، که نیاز به تحديد حدود دارند با 

قید پالک ثبتی و نوع ملک اگهی می گردند:
قطعه يک بخش 42 کرمان:

امالکی که مشمول بند الف ماده 7 آيین نامه ق.فوق، رای به تنظیم 
به تحديد  نیاز  اظهارنامه جهت اشخاص ذيل صادر شده است و 

حدود دارند:
1-آقای سجاد علیمرادی فرزند حسن ششدانگ خانه به مساحت 

216/928 متر مربع پالک 402 فرعی از 11-اصلی.
به  خانه  ششدانگ  احمد  فرزند  الدينی  تاج  ابوالقاسم  2-آقای 

مساحت 83/۵8 متر مربع پالک 403 فرعی از 11-اصلی.
3- آقای مرتضی کريم قاسمی رابری فرزند موسی ششدانگ خانه 

به مساحت 139/98 متر مربع پالک 4372 فرعی از 12-اصلی
به  خانه  ششدانگ  نوراله  فرزند  کريمقاسمی  اله  حبیب  4-آقای 

مساحت 378/748 متر مربع پالک 4373 فرعی از 12-اصلی.
به  خانه  ششدانگ  فرزندسهراب  رابری  يوسفی  مهدی  آقای   -۵

مساحت 371/91 متر مربع پالک 4374 فرعی از 12-اصلی
خانه  ششدانگ  مرتضی  فرزند  کريمقاسمی  رضا  حسن  6-آقای 

به مساحت 4۵3/33 متر مربع پالک 437۵ فرعی از 12-اصلی.
7- آقای مرتضی شمس الدينی لری فرزند محمود ششدانگ خانه 

به مساحت 303/238 متر مربع پالک 4376 فرعی از 12-اصلی
به  خانه  ششدانگ  مراد  فرزند  افضلی  شنبه  طهماسب  آقای   -8

مساحت 344/24 متر مربع پالک 4377 فرعی از 12-اصلی
به  خانه  ششدانگ  يونس  فرزند  تیموری  امیر  يعقوب  آقای   -9

مساحت 336/84 متر مربع پالک 4378 فرعی از 12-اصلی
10-آقای حسام درتاج فرزند عبدالعلی ششدانگ خانه به مساحت 

408/297 متر مربع پالک 4379 فرعی از 12-اصلی.
11-آقای شاپور فرشاد فرزند کرامت ششدانگ مغازه به مساحت 

69/92 متر مربع پالک 4380 فرعی از 12-اصلی.
ششدانگ  رستم  فرزند  رابری  کريمقاسمی  ابوالقاسم  آقای   -12
-12 از  فرعی   4381 پالک  مربع  متر   241/0۵ مساحت  به  خانه 

اصلی
روز  صبح   8 ساعت   از  فوق  امالک  حدود  تحديد  عملیات 
چهارشنبه  1398/12/21  در محل  شروع  و به  عمل خواهد امد.

 لذا به صاحبان  امالک و  مجاوران پالک های فوق الذکر بدين 
وسیله اعالم میگردد که در روز مقرر در محل حاضر و چنانچه 
هر يک از مالکین يا  قائم مقام قانونی انان در موقع تحديد حدود 
حاضر نباشند عملیات تحديدی با حضور و حدود اظهار شده از 
امالک  صاحبان  و  مجاورين  اعتراض  و  انجام  مجاورين  طرف 
آيین   10 ماده  وفق  حدود  تحديد  و  ارتفاقی  حقوق  به  نسبت 
تنظیم صورتمجلس تحديدی  تاريخ  از  الحاق  قانون  نامه اجرايی 
و  پذيرفته  بافت  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  روز   20 مدت  به 
معترض ظرف مدت يکماه از تاريخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
محل، ملکف است درخواست خود را به مرجع ذيصالح قضائی 
قانونی  نماينده  يا  ثبت  متقاضی  اينصورت  غیر  در  نمايد  تقديم 
تقديم  عدم  وگواهی  مراجعه  مربوطه  دادگاه  به  تواند  می  وی 
اداره ثبت  نمايد و  ثبت تسلیم  اداره  به  دادخواست را دريافت و 
ادامه  با رعايت مقررات  ثبتی را  اعتراض عملیات  به  بدون توجه 

می دهد. 

آگهي حصروراثت
آقای محمد حسین مرادی گروئیه فرزند کرامت  داراي شناسنامه 3120261610 به شرح دادخواست 
به  سلیمان  فرزند  گروئیه  مرادی  کرامت  شادروان  داده  توضیح  مورخ98/11/28   980879 شماره 
شناسنامه 160 در تاريخ 1398/11/2 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند 

از:
1-محمدحسین مرادی گروئیه به ش ملی 3120261610 متولد 1376 فرزند متوفی.

2- امیرمحمد مرادی گروئیه به ش ملی 3120398268 متولد 1382 فرزند متوفی.
3- حمیدرضامرادی گروئیه به ش ملی 31204673۵9 متولد 1389 فرزند متوفی.

4-معصومه مرادی گروئیه به ش ملی 3131۵2984 متولد 1367 فرزند متوفی.
۵-فرشته مرادی گروئیه به ش ملی 312014۵068 متولد 1371 فرزند متوفی.

6- فاطمه مرادی گروئیه به ش ملی 3120227366 متولد 1374 فرزند متوفی.
7-کفايت رجبی پور فرزند يدا... به ش ملی 313036221۵ متولد 1346 همسر متوفی.

8- نخواهی مرادی گروئیه فرزند آزاد به ش ملی 3130097678 متولد 1310 مادر متوفی.
يا  اعتراض دارد  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی  نوبت در يکي  لذا مراتب يک 
شخص يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای 
حل اختالف تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از 

اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.)م الف 203(
دفتر شورای حل اختالف شماره2 شهرستان بافت

آگهی ابالغ
به اين شعبه مراجعه و اظهار  اينکه خانم صديقه مظفرپور سیاهکوهی در تاريخ 1398/06/10  به  نظر 
داشت که همسرم بنام محمد دالور زرندی در تاريخ 1398/۵/22 فوت کرده و تقاضای تحرير ترکه 
آن مرحوم را نموده است لذا وفق مقررات مقتضی است نشر آگهی تا در تاريخ 1398/12/10 کلیه 
وارث يا ذينفعان مرحوم در محل شهر بافت بلوار شهدا ک 7 حاضر تا در حضور عضو مجری قرار و 

کارشناس منتخب عبدالرضا ناظمی اقدام به تحرير ترکه آن مرحوم شود.
دادخدا مهدوی نژاد – رئیس شورای حل اختالف شماره يک شهرستان بافت

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه:۹8۰۰۰۷۴ 
کد  دارای  زرندی  ا...دالور  روح  نام  به  زرندی  دالور  محمد  مرحوم  ورثه  از  احدی  به  وسیله  بدين 
پست  مامور  برابر گزارش  فوق که آدرس  شما  پرونده کالسه  بدهکار  عنوان  به  ملی299219716۵ 
شناسائی نگرديده ابالغ می گردد که مبلغ 8۵7/771/192 ريال بابت اصل طلب به خانم صديقه مظفر 
پور سیاهکوئی و مبلغ 42/888/۵60 ريال بابت حقوق دولتی بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت 
وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشريفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق 
در اين اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می 
گردد از تاريخ انتشار اين آگهی که تاريخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط يک نوبت در روزنامه 
منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر اين صورت بدون 

انتشار آگهی ديگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
سعید نظری-مسئول واحد اجرای اسناد رسمی ارزوئیه 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه:۹8۰۰۰۷۴ 
بدين وسیله به احدی از ورثه مرحوم محمد دالور زرندی به نام ساره دالور دارای کد ملی29801۵3613 
نگرديده  شناسائی  پست  مامور  گزارش  برابر  شما  آدرس   که  فوق  پرونده کالسه  بدهکار  عنوان  به 
ابالغ می گردد که مبلغ 8۵7/771/192 ريال بايت اصل طلب به خانم صديقه مظفرپور سیاهکوئی و 
مبلغ 42/888/۵60 ريال بابت حقوق دولتی بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار 
درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشريفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در اين اجراء 
از  ابالغ می گردد  به شما  اسناد رسمی  مفاد  اجرائی  نامه  آئین  ماده 18/19  لذا طبق  باشد  مطرح می 
تاريخ انتشار اين آگهی که تاريخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط يک نوبت در روزنامه منتشر می 
گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر اين صورت بدون انتشار آگهی 

ديگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
سعید نظری-مسئول واحد اجرای اسناد رسمی ارزوئیه 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه:۹8۰۰۰۷۴ 
کد  دارای  زرندی  دالور  عدی  نام  به  زرندی  دالور  محمد  مرحوم  ورثه  از  احدی  به  وسیله  بدين 
پست  مامور  برابر گزارش  فوق که آدرس  شما  پرونده کالسه  بدهکار  عنوان  به  ملی2992916382 
صديقه  خانم  به  طلب  اصل  بايت  ريال   8۵7/771/192 مبلغ  که  گردد  می  ابالغ  نگرديده  شناسائی 
اثر عدم  بر  باشید که  بابت حقوق دولتی بدهکار می  مبلغ 42/888/۵60 ريال  مظفرپور سیاهکوئی و 
به  قانونی اجرائیه صادر و  از تشريفات  نموده پس  اجرائیه  بستانکار درخواست صدور  پرداخت وجه 
کالسه فوق در اين اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما 
ابالغ می گردد از تاريخ انتشار اين آگهی که تاريخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط يک نوبت در 
روزنامه منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر اين صورت 

بدون انتشار آگهی ديگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
سعید نظری-مسئول واحد اجرای اسناد رسمی ارزوئیه 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه:۹8۰۰۰۷۴ 
کد  دارای  زرندی  دالور  علی  نام  به  زرندی  دالور  محمد  مرحوم  ورثه  از  احدی  به  وسیله  بدين 
پست  مامور  برابر گزارش  فوق که آدرس  شما  پرونده کالسه  بدهکار  عنوان  به  ملی2992146722 
صديقه  خانم  به  طلب  اصل  بايت  ريال   8۵7/771/192 مبلغ  که  گردد  می  ابالغ  نگرديده  شناسائی 
اثر عدم  بر  باشید که  بابت حقوق دولتی بدهکار می  مبلغ 42/888/۵60 ريال  مظفرپور سیاهکوئی و 
به  قانونی اجرائیه صادر و  از تشريفات  نموده پس  اجرائیه  بستانکار درخواست صدور  پرداخت وجه 
کالسه فوق در اين اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما 
ابالغ می گردد از تاريخ انتشار اين آگهی که تاريخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط يک نوبت در 
روزنامه منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر اين صورت 

بدون انتشار آگهی ديگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
سعید نظری-مسئول واحد اجرای اسناد رسمی ارزوئیه 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه:۹8۰۰۰۷۴ 
کد  دارای  زرندی  دالور  سوده  نام  به  زرندی  دالور  محمد  مرحوم  ورثه  از  احدی  به  وسیله  بدين 
پست  مامور  برابر گزارش  فوق که آدرس  شما  پرونده کالسه  بدهکار  عنوان  به  ملی29928۵7۵۵6 
صديقه  خانم  به  طلب  اصل  بايت  ريال   8۵7/771/192 مبلغ  که  گردد  می  ابالغ  نگرديده  شناسائی 
اثر عدم  بر  باشید که  بابت حقوق دولتی بدهکار می  مبلغ 42/888/۵60 ريال  مظفرپور سیاهکوئی و 
به  قانونی اجرائیه صادر و  از تشريفات  نموده پس  اجرائیه  بستانکار درخواست صدور  پرداخت وجه 
کالسه فوق در اين اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما 
ابالغ می گردد از تاريخ انتشار اين آگهی که تاريخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط يک نوبت در 
روزنامه منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر اين صورت 

بدون انتشار آگهی ديگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
سعید نظری-مسئول واحد اجرای اسناد رسمی ارزوئیه 

آگهي مزایده)نوبت دوم(
دادنامه  مفاد  اجراي  راستاي  در  دارد  نظر  در  ارزوئیه  عمومي  دادگاه  حقوقی  احکام  اجراي 
در  دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان سیرجان  دو  از شعبه  9۵70997346120008۵-97/2/9 صادره 
پرونده اجرايی 98009۵ که طی آن آقای علو اسکندرزاده افشار فرزند محمدعلی به پرداخت پانصد 
با  فرزند علی  اناری  باقری نسب  ابراهیم  اقای  از دادرسی در حق  ناشی  بعالوه خسارات  میلیون ريال 
محکوم  دولت  صندوق  حق  در  اجرائی  عشر  نیم  پرداخت  و  شکفتی  شامیری  محمد  آقای  وکالت 
اربعه شماال  با حدود  نیم  و  هکتار  مساحت يک  به  زراعی  زمین  قطعه  علیه يک  محکوم  و  گرديده 
زمین تیمور  زمین محمد دستور غرباً  باغ مهدی آگاه شرقاً  پاينده جنوب ديوار  زمین زراعی محمود 
هلیرودی که از خانم فاطمه اسکندرزاده با حقابه 2/۵ ساعت از هر ده شبانه روز از موتور پمپ زارعین 
با وصف  فلذا  است.  قیمت شده  برآورد  ريال  میلیون  پنجاه  و  پايه ملک هفتصد  قیمت  )شیرزاد( که 
موجود مزايده با حضور نماينده محترم دادگاه در مورخه يک شنبه 1398/12/11 ساعت 12ظهر در 
محل اجرای احکام دادگاه ارزوئیه برگزارشخص يا اشخاصی که باالترين قیمت را پیشنهاد دهند برنده 
شناخته می شود ضمناً افراد شرکت کننده در مزايده بايستی ده درصد مبلغ پیشنهادي را فی المجلس در 
پاکت در بسته تحويل اجراي احکام دهند که در صورت انصراف مبلغ مذکور به نفع صندوق دولت 
ضبط و مزايده تجديد مي گردد.طالبین در صورت تمايل مي توانند يک هفته قبل از موعد به دايره 
اجراي احکام مراجعه تا ترتیب بازديد آنها از ملک مورد نظر داده شود ضمناً ملک مذکور مشاع و 

در صوغان واقع شده است. 
محسن روانان- مدير اجراي احکام حقوقی دادگاه عمومی بخش ارزوئیه

رئیس کل دادگستری استان کرمان با 
اشاره به پرداخت هشت میلیارد تومان 
توسط خیرين و مسئوالن برای آزادی 
زندانیان جرائم غیرعمد اين استان طی 
اعالم  صراحت  به  گفت:  جاری  سال 
می کنم زندانی قبل از يک مهرماه 98 
مشمول حمايت در کرمان وجود ندارد 

و همه اين افراد آزاد شده اند.
يداهلل موحد روز دوشنبه در آئین جشن 
جرائم  محکومان  از  نفر   100 آزادی 
کرمان  استان  های  زندان  غیرعمد 
بدهکار  زندانیان  از  نفر   100 افزود: 

مقررات  مشمول  که  افرادی  از  نفر   20 و  مالی 
ستاد ديه نبودند توسط سازمان حمايت زندانیان 
و همت خیرين و پیگیری های استاندار کرمان 

آزاد شدند.
اظهار  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
داشت: گذشت شکات از مبلغ 12 میلیارد تومان 
در مقابل 2 میلیارد پرداخت، دهها برابر کمک 
اين  که  بوده  کرمان  استان  در  ديه  ستاد  های 
کمک ها به مراتب باالتر از کمک های مادی 

است و اين گذشت و همت قابل تقدير است.
و  شرور  افراد  برای  زندان  اينکه  بیان  با  وی 

مردم  و  عمومی  امنیت  و  نظم  که  است  کسانی 
را به مخاطره می اندازند تصريح کرد: مسئوالن 
و دولتمردان بايد تالش کنند تا زندانیان غیرعمد 
را که موجب تحمیل هزينه های مادی و معنوی 
شان  خانواده  آغوش  به  شوند  می  جامعه  به 

برگردانند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: يکی 
از ابزارهای قانونی که نظم، امنیت و عدالت را 

تضمین می کند بحث زندان است.
در  را  عمد  غیر  زندانیان جرائم  زياد  تعداد  وی 
بايد تالش کنیم  ندانست و گفت:  ايرانیان  شان 

که تعداد زندانیان کشور را در حدی قرار 
دهیم که الزم است.

موحد با توجه به اينکه در کشور ايران و 
بسیاری از کشورهای ديگر در دنیا زندان 
درمان نیست و نتیجه آن به وجود آمدن 
آسیب های اجتماعی است افزود: زندان 
نیاز  حد  در  بايد  که  است  تلخی  داروی 
برای درمان از آن استفاده کرد و مصرف 
تولید  بیماری  و  عارضه  دارو  اين  زياد 

خواهد کرد.
با  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
قضايیه  قوه  رياست  های  گفته  بر  تاکید 
ادامه داد: سیاست ما بر اين است که به زندانیان 
و خانواده زندانیان رسیدگی کنیم و زندانیان را 
نیست  آزادی کسانی که الزم  زمینه  و  بازرسی 
در زندان بمانند به ويژه محکومان مالی يا جرم 

غیرعمدرا فراهم کنیم. 
رئیسی  اهلل  آيت  تاکید  به  توجه  با  گفت:  وی 
رئیس قوه قضايیه مبنی بر اينکه به میزان مناسب 
کرد،  استفاده  قانونی  ابزار  و  مجازات  از  بايد 
بلکه  نیست  مفید  زندان  از  غیرضرور  استفاده 
مضر و زندانی را در مضیقه و خانواده زندانی را 

در شرايط سختی قرار می دهد.

مدير تعاون روستايی جنوب کرمان خبر داد 
توزیع یک هزار و 55۰ تن کود شیمیایی اوره در 

بین کشاورزان جنوب کرمان 

تاکنون يک هزار و  امسال  ابتدای  از  کیومرث لطفی گفت: 
۵۵0 تن کود شیمیايی اوره در بین کشاورزان جنوب کرمان 

توزيع شده است.
خبرگزاری  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  لطفی«  »کیومرث 
جاری  سال  ابتدای  از  گفت:  جنوب،  کرمان  از  شبستان 
های  کارخانه  از  شیمیايی  کود  تن   ۵۵0 و  يکهزار  تاکنون 
منطقه  به  تناوبی  شکل  به  و  خريداری  داخلی  پتروشیمی 
جنوب استان کرمان حمل شد و ماحصل اين خريد از سوی 
برداران  بهره  بین  مديريت  اين  نظارت  تحت  های  تعاونی 

بخش کشاورزی توزيع شد.
که  مطلب  اين  بیان  با  کرمان  جنوب  روستايی  تعاون  مدير 
کودهای شیمیايی توزيع شده از نوع اوره می باشند، عنوان 
جنوب  در  تولید  های  نیازمندی  به  توجه  منظور  به  کرد: 

کرمان، اين فرآيند صورت گرفته است.
با  کشاورزی  های  نهاده  موقع  به  تامین  کرد:  اظهار  وی 
کود  توزيع  چرخه  در  انحراف  از  جلوگیری  و  کیفیت 
شیمیايی موجب بازدهی بیشتر مزارع و رضايت مندی قشر 

مولد خواهد شد.
اقتصاد  به  می تواند  خدمات  اين  ارائه  کرد:  بیان  لطفی 
روستائیان و کشاورزان کمک شايانی کنند و آنان را از رفت 

و آمدهای پر هزينه و زمان  بر دور نگه دارد.
مدير تعاون روستايی جنوب کرمان ابراز کرد: تأمین مايحتاج 
کشاورزان يکی از دغدغه های اصلی تعاون روستايی است 
تا چرخۀ تولید محصوالت کشاورزی دست خوش کاستی 

نشود.

نیاز به ديپلماسی سیاسی و تجاری داريم
را  خیابان  سنگ فرش  که  خیارهايی 
قلم   19 است،لغو صادرات  مزين کرده 
و  خیار  ازجمله  عراق  به  ايرانی  کاالی 
به  خیار  صادرات  اقتصادی  توجیه  عدم 
که  است  داليلی  مهم ترين  از  روسیه، 
اين روزها مسئولین دولتی برای کاهش 
؛  کرده اند  عنوان  محصول  اين  قیمت 
ديگری  مسئله  داليلی  اين  کنار  در  اما 
به  کمتر  روزها  اين  که  دارد  وجود  نیز 
داليل  ساير  سايه  در  و  شده  توجه  آن 

قرارگرفته است.
قبل از توسعه کشت می بايست بازاريابی 
ضرر  و  منفی  رقابت  شود/  انجام 

گلخانه ای  کشت های  توسعه  تبعات  کشاورزان، 
سیاسی  ديپلماسی  به  بود/نیاز  برنامه خواهد  بدون 

و تجاری داريم
که  زاده:خیارهايی  قاضی  گفتارنو/مرضیه 
اين  است،  کرده  مزين  را  خیابان  سنگ فرش 
تصويری است که در شبکه های مجازی در حال 
قلم   19 صادرات  .لغو  است  شدن  دست به دست 
کاالی ايرانی به عراق ازجمله خیار و عدم توجیه 
مهم ترين  از  روسیه،  به  خیار  صادرات  اقتصادی 
داليلی است که اين روزها مسئولین دولتی برای 
کاهش قیمت اين محصول عنوان کرده اند ؛ اما در 
کنار اين داليلی مسئله ديگری نیز وجود دارد که 
اين روزها کمتر به آن توجه شده و در سايه ساير 

داليل قرارگرفته است.
با توجه به اطالعات دريافت شده از سازمان های 
دولتی و سايت های معتبر در حال حاضر در جنوب 
استان  شمال  در  و  300هکتار  و  2هزار  کرمان 
گلخانه ای  کشت های  به  200هکتار  به  قريب  نیز 
برای  کشاورزی  جهاد  برنامه  و  دارد  اختصاص 
3هزار  کوتاه مدت  در  گلخانه ها  اين  توسعه 
کمیسیون  دبیر  گفته  به  حال آنکه  هکتاراست. 
در  روند  اين  ادامه  با  کرمان  اتاق  کشاورزی 
بلندمدت، احتمال افزايش سطح اين گلخانه ها به 

10 هزار هکتار هم می رسد .
دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان در خصوص 
کشت های  توسعه  برای  کشاورزی  جهاد  برنامه 
وزارت  امسال  می گويد:  گفتارنو،  به  گلخانه ای 
که  داده  استان ها  به  ابالغیه ای  کشاورزی  جهاد 
به سمت راه اندازی  اعتبارات  تمامی  مبنای آن  بر 
در  حال  برود،  مختلف  مناطق  در  گلخانه ها 
جیرفت  استان کرمان خصوصاً  منطقه ای همچون 
کشت های گلخانه ای توجیه اقتصادی دارد اما در 
علت  به  تبريز  و  همدان  همچون  مناطق  از  خیلی 
برودت هوا کشت گلخانه ای صرفاً هزينه بر است 

و توجیه پذير نیست.
برخی  صحبت های  تائید  ضمن  زاده  تکنو  مقداد 
بی برنامگی  بر  مبنی  جنوب  منطقه  کشاورزان  از 
بازار،  توسعه  به  توجه  عدم  و  کشاورزی  جهاد 
می گويد:سیاست کلی چنین چیزی بوده است. اما 

من هم با اظهارات اين کشاورزان کاماًل موافقم .
اشاره  با  کرمان  اتاق  کشاورزی  کمیسیون  دبیر 
گلخانه های  سطح  درصدی   30 تا   20 افزايش  به 
ما  اگر  می گويد:   ، دور  نه چندان  آينده  در  استان 
به  و ۵00هکتار  از 2هزار  را  سطح گلخانه هايمان 
با  هکتار  سطح  اين  برسانیم،  ۵00هکتار  و  3هزار 
توجه به تولید بااليی که در گلخانه ها داريم که به 
100 تا 1۵0تن در هر هکتار می رسد حجم وسیعی 

از محصول را روانه بازار می کند.
موضوع  اين  تبعات  خصوص  در  زاده  تکلو 
می گويد: حجم وسیعی از محصوالت را وارد بازار 
می کنیم و اين حجم وسیع از محصوالت می تواند 
در قیمت ها چالش برانگیز باشد و موجبات رقابت 

منفی و عماًل ضرر کشاورزان باشد.
در توسعه بازار، بايد اتفاقات بهتری می افتاد

بازار،  توسعه  حوزه  در  که»  جمله  اين  بابیان  او 
شايد  می گويد:  می افتاد«  بهتری  اتفاقات  بايد 

دولت  که  بود  اين  امر  اين  اصلی  داليل  از  يکی 
و سیاست گذاران ذهنیتشان اين بود که بعداً يک 
خاطر  به  عماًل  بگیرد.  صورت  بازاری  توسعه 
محدوديت صادرات به عراق و حذف اين کشور، 
عرضه و تقاضا به هم بخورد و قیمت کاهش پیدا 

کرد.
توسعه  روند  اگر  آتی  سال های  در  می گويد:  او 
بازار  نتوانیم  ما  و  باشد  ترتیب  همین  به  بازار 
اين  پیدا کنیم،  را  مناسب خود  مناسب و جايگاه 
قیمت شکنی ها و اين تولید بی رويه محصول وجود 
می شود،  متضرر  که  کسی  عماًل  و  شد  خواهد 

تولیدکننده اصلی است.
، از دست تولیدکننده و صادرکننده  بازار  توسعه 

خارج است
در  کرمان  اتاق  کشاورزی  کمیسیون  دبیر 
خصوص نقش بخش خصوصی برای بازار سازی 
از  اتفاق  اين  می گويد:  کشاورزی  محصوالت 
بخش خصوصی خارج است چرا که مسئله مهم 
خصوصی  بخش  وقتی  است،  سیاسی  مذاکرات 
کشورها  اما  کند  می  مذاکره  بازاريابی  برای 

محدوديت ايجاد می کنند، فايده ای ندارد .
از  اتفاق  »اين  که  جمله  اين  بابیان  زاده  تکلو 
دست تولیدکننده و صادرکننده ما خارج است « 
می گويد: اين مسئله نیاز به يک ديپلماسی سیاسی 
و  کرده  تمرکز  زمینه  اين  در  که  دارد  تجاری  و 

مشکل را حل کنند.
ما  دست  از  موضوع  اين  می افزايد:  ادامه  در  او 
می کنیم  تجاری  مذاکره  ما  چراکه  است  خارج 
ولی بعد روابط نامناسب بانکی و تجاری به وجود 
می آيد، شرکت های واسط ايمیل می زنند و اعالم 
دست  از  موضوع  اين   . می کنند  همکاری  عدم 
تاجر هم خارج است و تاجر چگونه توسعه بازار 
دهد، وقتی محدوديت های سیاسی و امنیتی وجود 

دارد .
کمتر  ما  به  نسبت  کشورها  ساير  گمرکی  تعرفه 

است
خیار،  صادراتی  مهم  کشورهای  از  يکی  روسیه 
منطقه  به طوری که  است.  خاردار  خیار  خصوصاً 
جیرفت و قسمتی از منطقه يزد صرفاً خیار خاردار 
را برای صادرات به اين کشور کشت می کنند و 
اردن و  با ورود کشورهايی همچون ترکیه،  حال 
اقتصادی  با عدم توجیه   ، به مقوله صادرات  مصر 

صادرات به روسیه مواجه شده اند .
جنوب  داران  گلخانه  انجمن  رئیس  درحالی که 
و  دولتی  مسئولین  کردن  عمل  ضعیف  کرمان، 
خیار  بازار  دادن  دست  از  عامل  را  ايران  سفارت 
با  روسیه  قرارداد  از  و  می داند  روسیه  در  خاردار 
گمرکی  درصدی   37.۵ تخفیف  به منظور  ترکیه 
جنوب  کشاورزی  جهاد  رئیس  می دهد،  خبر 
عامل  را  مسیر  بودن  طوالنی  و  مسافت  کرمان 
برای  روسیه  شدن  خارج  محوريت  از  اصلی 

صادرات می داند.
اگرچه  کرمان  اتاق  کشاورزی  کمیسیون  دبیر 
اعالم،  ترکیه  کشور  گمرکی  تخفیفات  به  نسبت 
از  ديگری  بخش  در  اما  می کند،  بی اطالعی 
صحبت هايش می گويد: در حوزه خرما کشورهای 
غرفه های  و  نمايشگاهی  هزينه های  تونس  مثل 

محصوالت کشاورزی را پرداخت می کند.
می کند:  خاطرنشان  ادامه  در  زاده  تکلو 
هم  گلخانه ای  محصوالت  حوزه  در 
حمايت هايی انجام می دهند، ولی اينکه آيا 
اين تعرفه را دولت ها پرداخت می کنند يا با 
رايزنی های سیاسی مشکل را حل می کنند، 

بنده اطالعی ندارم.
مشکل  حل  شاه کلید  تجاری،  مذاکرات 

است
او بابیان اين جمله که تعرفه گمرکی ساير 
کشورها نسبت به ما کمتر است، می گويد: 
به هرحال تفاهم نامه اوراسیايی منعقدشده و 
روسیه هم جزء اين تفاهم نامه است. به نظر 
من اينجا اين پتانسیل وجود داشت و می شد 
ما  به هرحال  ارسال کرد چراکه  بار  اين کشور  به 
هم  را  فصل  از  خارج  میوه های  صادرات  مزيت 
داريم و می توانیم در بازه زمانی تولید و صادرات 

کنیم که ساير کشورها اين امکان را ندارند.
دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان با تأکید بر 
می گويد:  تجاری  مذاکرات  اهمیت  و  ضرورت 
نظام  ارشد  مقامات  توسط  سیاسی  مذاکرات 
تا  کند  کمک  تجار  به  و  کشاورزان  به  می تواند 
مشکل  و  عرضه  کشورها  اين  به  را  محصوالت 
جزء  تعرفه ها  اين  به هرحال  کنند.  برطرف  را 

مذاکرات سیاسی است.
کشورها  از  خیلی  می افزايد:  زاده  تکلو 
نیز  آن ها  برنده  برگ  و  است  صفر  تعرفه هايشان 
همین موضوع است، عالوه بر اين موضوع؛ برخی 
از کشورها در حوزه حمل ونقل نیز به توافق هايی 
کشور  يک  به  کاال  يک  رسیده اند،به طوری که 
ارسال و کاالی ديگر با همان کانتینر وارد کشور 
بار به شدت  می شود و عماًل هزينه های جابه جايی 
اين  به  هنوز  ما  متأسفانه  اما  می کند،  پیدا  کاهش 

جايگاه نرسیده ايم.
ديگر  سال  می شود،  کاشته  خیلی  پیاز  سال  يک 

گوجه ، امسال هم خیار
بخش  در  کرمان  بازرگانی  اتاق  کمیسیون  دبیر 
کاهش  خصوص  در  صحبت هايش  از  ديگری 
تا   1۵ از  بیش  چالش  اين  می گويد:  خیار  قیمت 
کشاورزی  محصوالت  حوزه  در  که  سال   20
می کند:  تشريح  رابطه  اين  در  او  دارد.  وجود 
و  کانادا  چون  هم  کشورهای  در  و  دنیا  تمام  در 
هستند،  گندم  و  غالت  تولیدکننده  که  روسیه 
کشت  الگوی  بحث  کشاورزانشان  برای  دولت 
را معرفی می کند. ما اين بحث را سالیان سال در 
برای  اجرايی  ضمانت  هیچ  ولی  داشته ايم  کشور 

اين الگوی کشت وجود ندارد.
کاشته  خیلی  پیاز  سال  يک  می افزايد:  زاده  تکلو 
می شود و قیمت پايین می آيد، سال ديگر گوجه ، 

يک سال ديگر هم خیار.
دبیر کمیسون کشاورزی اتاق کرمان می گويد: ما 
آماده  پروپزال  يک  بازرگانی  اتاق  کمیسیون  در 
کرديم . تکلو زاده در اين رابطه می افزايد: با توجه 
اين  اجرای  برای  استان  جنوب  منطقه  شرايط  به 
پروپزال با يک شرکت در حال مذاکره هستیم و 
با همکاری  از سال زراعی آتی  تا قبل  امیدواريم 
سازمان های دولتی و اين شرکت، مستندات علمی 
الگوی  اصالح  روش  يک  به  ما  و  شود  تهیه  آن 
کشت در منطقه دست پیدا کنیم. همچنین در سال 
آتی با همکاری سازمان های دولتی اين الگو را به 

سرانجام برسانیم.
او با اشاره به از بین رفتن حجم عظیمی از منابع در 
اثر عدم مديريت کشت، می گويد: در اين پروپزال 
و  کشاورزان  همفکری  و  همراهی  نحوه  حتی 
اين  اگر   . است  شده  آورده  هم  تولیدکنندگان 
اتفاق مثبت بیفتد و کشاورزان همکاری کنند، در 
سال های آتی کمتر شاهد اين مسائل خواهیم بود؛ 
با  چندانی  ارتباط  خیلی  کشاورزان  ازآنجاکه  اما 
سازمان های دولتی ندارند کمی کار سخت است 

اما به هرحال بايد اين اقدام صورت پذيرد.

حمله سنگین ارتش ترکیه به مواضع کردها در 
شمال حلب

گروه ديده بان حقوق بشر سوری از حمالت راکتی ارتش 
ترکیه به مواضع کردها در شمال حلب خبر داد.

گروه ديده بان حقوق بشر سوری که مقر آن در لندن قرار 
در  کردها  مواضع  به  ترکیه  ارتش  راکتی  از حمالت  دارد 

شمال حلب خبر داد.
بر اساس اين گزارش؛ ارتش ترکیه مواضع نیروهای سوريه 
کفرنايا،  کفرآنتون،  مالکیه،  مرعناز،  در  را  دموکراتیک 
شیخ هالل، مطحنه فیصل و شوارغه در شمال حلب هدف 

حمالت راکتی قرار داده است.
تاکنون گزارشی از تلفات و خسارات احتمالی اين حمالت 

مخابره نشده است.
سوريه  نیروهای  مواضع  توپخانه  با  ترکیه  ارتش  همچنین 
دموکراتیک را در شیخ عیسی در حومه شمال حلب گلوله 

باران کرد.

هشت میلیارد تومان برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در کرمان پرداخت شد

دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان کرمان در خصوص کاهش قیمت خیار مطرح کرد:
رقابت منفی و ضرر کشاورزان، تبعات توسعه کشت های گلخانه ای بدون برنامه است
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انم حکمت، شهره اش رو راستی 

رد تالش رفع نقص و کاستی
جلوه ای نو از هواخوااهن بافت

 حکمت آید هر کجا حق داشتی

فروش فوری
تمامی وسايل بستنی فروشی بصورت 

يک جا به فروش میرسد
09138489720

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان 
دربخش تحول اداری در زمینه عملکرد کارگروه 
توسعه مديريت و گروه های تخصصی رتبه دوم 

کشوری را کسب کرد.
به گزارش حکمت به نقل از روابط عمومی اداره 
کرمان،  جنوب  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
جنوب  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره 
کرمان در بخش تحول اداری در زمینه عملکرد 
کارگروه توسعه مديريت و گروه های تخصصی 

رتبه دوم کشوری را کسب کرد.
تخصصی  جلسه  چندين  ماه  طول  در  کارگروه  هر 
و  اداری  هنری،  کارفرهنگی،  زمینه  در  مصوباتی  و 
اداره  اين  اهداف  پیشبرد  راستای  در  کلی  بصورت 

کل به رياست مدير کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اين  عملکرد  گزارش  و  تشکیل   کرمان  جنوب 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  به  مجموعه 
بندی  ارسال و توسط کارشناسان وزارتخانه رتبه 

می شود.
های  گروه  و  کارگروه  اين  تخصص  و  فعالیت 
تخصصی زير مجموعه آن در خصوص ساختار و 
فناوری های مديريتی، فناوری اطالعات، صیانت 
مديريت  و  عملکرد  مديريت  و  مردم  حقوق  از 

نیروی انسانی می باشد.  

معامله گری به طور کلی شغل بسیار سودآوری است 
همراه  خود  با  نیز  را  زيادی  بسیار  مخاطرات  البته  که 
ترم  چند  و  روياپردازی  با  توان  نمی  قولی  به  و  دارد 
به  تبديل  فاندامنتال،  و  تکنیکال  تحلیل  های  کالس 
گرگ وال استريت شد! اين را می توان از حجم باالی 
جستجوی عبارتهايی همچون آموزش بورس، آموزش 
هستند  خب  اما  شد.  متوجه  گوگل  در   ... و  فارکس 
افرادی که شب و روز خود را کامال وقف تريدينگ 
کرده اند و سودهای کالنی به جیب می زنند. در اين 
مقاله می خواهیم شما را با زير و بم اين کار آشنا کنیم 
تا  بدهیم  شما  به  را  الزم  هشدارهای  امکان  حد  تا  و 

بتوانید با چشم باز اقدام به معامله گری کنید.
اول از همه برويم سراغ مقايسه بازارهای مالی مختلفی 
که شما به عنوان يک فرد تازه کار می توانید با فعالیت 
در آن ها برای خود درآمدزايی داشته باشید. معروف 
ترين بازار مالی در هر کشوری، بازار بورس و اوراق 
قاعده  اين  از  هم  ما  کشور  است،  کشور  آن  بهادار 
مستثنی نیست و شما می توانید با دريافت کد بورسی 
از هر کارگزاری مدنظرتان، شروع به خريد و فروش 
يا  سهام شرکت های مختلف پذيرفته شده در بورس 
قراردادهای آتی سکه  معامله  به  يا  و  نمايید  فرابورس 

طال بپردازيد.
مزايا و معايب بازار بورس ايران

قانونی  لحاظ  از  ايران  فرابورس  و  بورس  بازار 
ساختارمند هستند و تحت نظارت های شديد سازمان 
های مختلف هستند تا احتمال تقلب و خطا در معامالت 
به صفر برسد. بنابراين يک معامله گر با فعالیت در اين 
بازار، نه تنها به رونق اقتصادی کشور کمک می کند، 
می تواند از نوسانات خوبی که اغلب سهامها دارا می 

باشند، کسب سود و درآمد کند.
از روز  4 ساعته  فعالیت  به  توان  معايب آن می  از  اما 
تريدرهای  عبارتی  به  کرد.  اشاره  چهارشنبه  تا  شنبه 
بورسی امکان فعالیت تمام وقت در اين بازار را ندارند 
تا صبح فردا  بايست  فرارسیدن ظهر هر روز، می  با  و 
صبر کنند. از طرفی بسیاری از اتفاقات مهم تاثیر گذار 
بر قیمت سهام شرکت ها و يا شاخص بورس، امکان 

دارد در زمان تعطیلی بازار پیش بیايد 
کنترل  گر  معامله  شود  می  سبب  که 
خويش  سرمايه  و  معامالت  بر  کامل 

نداشته باشد.
در  ابداعی  مفهومی  ديگر  طرف  از 
که  دارد  وجود  ايران  سهام  بازار 
ضررهای هنگفتی می تواند به سرمايه 
گذاران وارد کند، آن هم دامنه نوسان 
از  سهم  هر  مثال  برای  است.  روزانه 
 ۵ نهايتا  روز  در  خود  آغازين  قیمت 
درصد افزايش يا کاهش قیمت را می 
تواند تجربه کند و سفارشات خريد يا 

باشد  نوسانات  دامنه  اين  از  خارج  که  سهامی  فروش 
انجام نخواهند شد و به روز ديگری موکول می شوند.
بازار ارزهای بین المللی به چه صورت عمل می کند؟

مشکالت  از  بسیاری  اما  المللی  بین  ارزهای  بازار 
شبانه  فعالیت  با  و  ندارد  را  کشورها  بورس  بازارهای 
بسیاری  تمام وقت  تريدرهای  روزی در ۵ روز هفته، 
را در دنیا به سمت خود جذب کرده است. از طرف 
دالر،  تريلیون   ۵ روزانه  مالی  مبادالت  با حجم  ديگر 
دنیاست.  مالی  بازار  بزرگترين  زيادی،  اختالف  با 
و  قیمتی  های  دستکاری  امکان  عدم  به  مورد  همین 

تاثیرناپذيری بر اتفاقات خرد میانجامد.
سس

در اين بازار معامله گران و افراد عالقه مند می توانند 
با گشت و گذار در اينترنت و افتتاح حساب در يک 
بروکر  قبیل  از  بااليی دارد،  اعتبار  بروکر فارکس که 
در  فعالیت  به  شروع  فارکس،  هات  و  تايم   فارکس 
بازار کنند. تنها موردی که وجود دارد، سرعت بسیار 
باعث می شود  بازار است که  اين  نوسانات در  باالی 
افراد تازه کار به راحتی تمام سرمايه خود را از دست 
بدهند. به همین دلیل اکثر بروکرها حساب آزمايشی به 
تريدرها ارائه می کنند تا با تست و بررسی بلند مدت 
بااليی  اطمینان  با  خويش،  معامالتی  های  استراتژی 

وارد بازار شوند.

بازار ارزهای ديجیتال پس چی؟
بازار رمزارزها يا ارزهای ديجیتال که با پادشاهشان به 
بسیار جالب  بیت کوين شناخته می شوند، فضای  نام 
تری از بازار ارزهای بین المللی دارد. به اين ترتیب که 
24 ساعت روز و هر روز هفته باز هستند و حتی يک 
روز يا يک ساعت تعطیلی در سال ندارند! اين بازار را 
می توان به جرات پر ريسک ترين مارکت دنیا نامید 
به اين ترتیب که به دلیل کم بودن حجم نقدينگی در 
اين بازار و زياد بودن ارزهايی که می توان آن ها را 
معامله کرد، احتمال اين که سرمايه شما در يک ساعت 
10 برابر شود و يا حتی به صفر برسد، بسیار زياد است.

و  تحلیلی  دانش  نیازمند  بازار  اين  در  فعالیت  و  تريد 
تجربه معامالتی بسیار باالست که طبیعتا سرمايه گذاران 
برای  مارکت هستند.  اين  ايده آل  کارکشته مخاطبان 
شروع به کار می بايست در يک صرافی ارز ديجیتال 
ثبت نام کنید و با خريد و واريز بیت کوين به حساب 
خود، کار خود را شروع کنید. از طرفی ديگر اگر به 
دنبال تريد نیستید می توانید با استخراج بیت کوين يا 
ارزی  درآمد  کسب  بازار  اين  در  نیز  ماينینگ  کلود 

داشته باشید.
فرقی ندارد در کدام بازار قصد فعالیت داريد، در هر 
صورت سعی کنید ابتدا به مقدار الزم و کافی آموزش 
بوته  به  را  خود  های  آموخته  امکان  حد  تا  و  ببینید 
آزمايش بگذاريد و مهم تر از هر چیزی، با سرمايه ای 

وارد شويد که تحمل از دست دادنش را داريد.

بنا به اعالم روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان 
جهاد  سازمان  رئیس  سعیدی  عباس  حضور  با  کرمان، 
محیط  حفاظت  کل   مدير  کرمان،  استان  کشاورزی 
زيست استان ، مدير ا مور اراضی مسئولین نیروی انتظامی 
و کارشناسان امور  اراضی سازمان و مديريت های جهاد 

کشاورزی شهرستانها برگزار گرديد.
در اين نشست تقی ايروانی  مشاور انتظامی سازمان امور 
کاهش  پديده  گفت:  کشاورزی  جهاد  وزارت  اراضی 
اراضی کشاورزی خسارات زيادی به محیط زيست وارد 
می کند و يگان حفاظت امور اراضی مسئولیت حفظ امور 
اراضی را با سامانه 133 دارد و سازمان امور اراضی نیز 
با يگان حفاظت امور اراضی ، مامور حفظ امور اراضی 
کشاورزی  جهاد  سازمان  حمايت  با  و  است  کشاورزی 
و ديگر ارگانها موجب تقويت پوشش حفاظت زمین و 

اراضی کشاورزی شده است.
حفاظت  يگان  فرمانده  آبادی  حسن  ابراهیم  سرهنگ 
ناجا  از  فرمانده  اين  جلسه گفت: 28  اراضی کشور در 

با اين يگان همکاری می نمايند
وی افزود: امنیت مسئولیت اجتماعی است  امنیت پايدار 
و  شود  می  برقرار  مردم  و  ديگر  های  دستگاه  با  همراه 
اراضی  حفظ  عمومی  بسیج  غذايی  امنیت  تامین  برای 
با  استان  در  هها  دستگاه  کلیه  و  طلبد  می  را  کشاورزی 

آن  طبع  به  و  اراضی  تخريب  مانع  يگان  اين  همکاری 
امنیت غذايی جامعه حفظ می شود.

می  جرم  وقوع  موجب  که  هايی  بستر  داد:  ادامه  ايشان 
بنگاه  و...  اصناف  اطاق  دادستان،  همکاری  با  شوند 
هايی که در امور زمین تقلب کنند را تعطیل نمايند و  با 
استفاده از ظرفیت بزرگ پايگاه های بسیج و ائمه جمعه 

و جماعت مساجد  در روستا به مردم
آگاهی بخشی می کنیم و مردمیکه به ساخت و ساز می 

پردازد را از اين امر منصرف نمايند.
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  سعیدی  عباس 
کرمان در اين جلسه گفت: اگر دولت امنیت غذايی را 
نتواند تامین کند کشور وابسته می شود و امنیت غذايی 

بايد همراه با سالمت غذايی  باشد.
وی گفت: زمین حاصلخیز کم است و بايد اين زمین ها 
حفظ شود و در اراضی کشاورزی و حاصلخیز ساخت 
طبیعی و  منابع  های  و عرصه  نبايد صورت گیرد  و ساز 

محیط زيست هم بايد حفظ شود.
سعیدی خاطر نشان کرد: تغییر کاربری اراضی کشاوزی، 
خط قرمز بحث کشاورزی است و هیچ کس نبايد اراضی 
کشاورزی را تغییر دهد چرا که رزق و روزی مردم است

فرمانده  بعنوان  اسد  بنی  سرهنگ  مراسم  اين  حاشیه  در 
يگان حفاظت امور اراضی استان کرمان معرفی شد.

از مسئوالن عالی  تعدادی  به همراه  قوه قضائیه  رئیس 
قضائی کشور به منظور حضور در مراسم اربعین سپهبد 

شهید قاسم سلیمانی به استان کرمان سفر کرد 
به گزارش حکمت به نقل از روابط عمومی استانداری 
قوه  رئیس  رئیسی،  سیدابراهیمی  آيت اهلل  کرمان، 
قضائیه به همراه مسئوالن عالی قضائی کشور امروز 27 
به استان کرمان سفر کرد. وی در فرودگاه  بهمن ماه 
استقبال  مورد  کرمان  رفسنجانی  هاشمی  آيت اهلل 
رئیس  کرمان،  استاندار  استان،  در  ولی فقیه  نماينده 
کل دادگستری استان، اعضای شورای تامین، اعضای 

شورای قضائی و ساير مقامات قرار گرفت.
آيت اهلل رئیسی بدو ورود به استان کرمان عنوان کرد: 
ترديد نداريم به برکت خون شهید سلیمانی که متصل 
شده به خون مطهر اباعبداهلل الحسین )ع( است، انتقام 

خون ايشان گرفته خواهد شد.
راستای  در  ای  پرونده  تشکیل  از  قضائیه  قوه  رئیس 
دادسرای  در  سلیمانی  قاسم  حاج  شهادت  پیگیری 
تهران خبر داد و گفت: مسئوالن قضائی در جمهوری 
با آنها تماس داشتیم  اسالمی و عزيزانی که در عراق 
سلیمانی  قاسم  پرونده شهادت حاج  پیگیری  حال  در 
نماينده  همراه  به  قضائیه  قوه  رئیس  ادامه  در  هستند. 
کل  رئیس  کرمان،  استاندار  استان،  در  ولی فقیه 
به گلزار شهدای شهر کرمان رفت  استان  دادگستری 
و به مقام شامخ شهیدان به ويژه سیدالشهدای مقاومت 

سپهبد حاج قاسم سلیمانی ادای احترام کردند.
به  گل  نثار  و  فاتحه  قرائت  ضمن  رئیسی  آيت اهلل 
شهدای واالمقام، بار ديگر با آرمان های شهدا تجديد 
میثاق کرد. رئیس قوه قضائیه در سفر يک روزه خود 
اداری  کارکنان  و  قضات  با  نشستی  کرمان  استان  به 

دستگاه قضائی استان کرمان داشت.

مسئوالن  از  جمعی  همراه  به  همچنین  رئیسی  آيت اهلل 
کردند.  ديدار  سلیمانی  قاسم  شهید  سپهبد  خانواده  با 
قاسم  شهید  سپهبد  سردار  اربعین  مراسم  در  سخنرانی 
سلیمانی در مصلی امام علی )ع( شهر کرمان از ديگر 

برنامه های رئیس قوه قضائیه در استان کرمان است.

حمايت  طرح  راستای  در  کرمان  استاندار 
اتفاق  به  مددجويان  خانواده های  از  مديران 
مددجوی  خانواده  سه  با  مديران  از  جمعی 
کمیته امداد امام خمینی )ره( در منزلشان در 

نقاط مختلف شهر کرمان ديدار کرد.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، 
اين ديدار در ادامه طرح استاندار کرمان برای 
توانمند ساختن خانواده محرومان با مشارکت 
مديران انجام شد و استاندار تصمیمات الزم 

ابالغ  مديران  به  آنها  مشکالت  حل  و  پیگیری  برای  را 
نمود.

نفر ه ای  سه   خانواده  با  ابتدا  همراهان  و  کرمان  استاندار 
بودن  زندانی  دلیل  به  خانواده  مادر  که  کردند  ديدار 
عهده  به  را  اش  دبستانی  کودک  دو  سرپرستی  همسر، 
و  مسکن  مشکالت  و  فرزند  ديابت  بیماری  و  دارد 

معیشتی، روزگار را بر آنها سخت کرده است.
موارد  پزشکی  علوم  دانشگاه  تا  مقرر شد  ديدار  اين  در 
کند،  دنبال  را  خانواده  اين  کوچک  فرزند  درمانی 
تامین  حامی  مديران  توسط  آنها  منزل  لوازم  از  برخی 
امداد و  با کمک کمیته  اجاره مسکن هم  شد و مشکل 

استانداری حل گردد.
خانواده  از  ادامه  در  استان  مديران  و  فدائی  دکتر 
مددجويی ديدار کردند که مادر خانواده با وجود بیماری 
به عهده دارد، پسر  را  صعب العالج سرپرستی سه فرزند 
دوم اين خانواده نیز يک کلیه خود را از دست داده  و 
پسر بزرگ خانواده نیز عصرها پس از اتمام مدرسه برای 
کمک به معیشت خانواده به کارگری ساختمان مشغول 

است.
برای  خانواده  مادر  های  تالش  به  باتوجه  ديدار  اين  در 

اشتغال خانگی و حل مشکل مسکن، مقرر شد تا مديران 
مربوطه نسبت به تامین مسکن مناسب ، کمک به درمان، 
تهیه لوازم منزل و تحصیل فرزندان اقدامات الزم را انجام 

دهد.
سومین ديدار مديران حامی از زن و شوهر میانسالی بود 
که سرپرست خانواده  به بیماری صعب العالج دچار شده 
بیمه  مقرری  عدم  ندارد.  قدرت حرکت  است  سال ها  و 
تامین اجتماعی مشکل اين خانواده بود که مقرر شد تا با 
ارائه مدارک الزم، سازمان تامین اجتماعی نسبت به رفع 

مشکل آنها اقدام کند.
ديدار  کرمان،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
حضور  با  امداد  کمیته  پوشش  تحت  های  خانواده  با 
دانشگاه  رئیس  خمینی)ره(،  امام  امداد  کمیته  مديرکل 
استان  اجتماعی  تامین  مديرکل  کرمان،  پزشکی  علوم 
مديرکل  استان،  احمر  هالل  جمعیت  معاون  کرمان، 
بازرسی استانداری کرمان، مشاور استاندار در  امور رسانه 

و روابط عمومی انجام شد.
هدف  با  کرمان  استاندار  برنامه  قالب  در  ديدارها  اين   
توانمندسازی خانواده مددجويان به کمک مديران استان 

انجام می شود.

سفر رئیس قوه قضائیه به استان کرمان

معامله گری در کدام بازار مالی سودآوری بیشتری دارد؟

کسب رتبه دوم کشوری تحول اداری توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان

تحت  خانواده های  از  تعدادی  با  کرمان  استاندار  دیدار 
پوشش کمیته امداد

کاهش اراضی کشاورزی خسارات زیادی به محیط زیست وارد می کند

بهمن   28 روز  صبح  موحد  يداهلل 
نفر   100 آزادسازی  آئین  در  ماه 
از محکومین جرائم غیرعمد زندان 
زندان  گفت:  کرمان  استان  های 
نظم،  که  است  ابزارهای  از  يکی 
عدالت  و  عمومی  آسايش  امنیت، 
اما  کند  می  تضمین  جامعه  در  را 
مناسب  میزان  به  ابزار  اين  از  بايد 
آن  از  زياد  اگر  زيرا  شود  استفاده 
نخواهد  مفید  ديگر  شود  استفاده 
خواهد  تبديل  مضر  ابزار  به  و  بود 

شد.
وی از سیاست های قوه قضائیه سخن به میان آورد 
و اظهار کرد: ريیس قوه قضائیه تاکیدات زيادی بر 

استفاده مناسب از اين ابزار قانونی دارد.
ريیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: زندان 
به جامعه تحمیل  هزينه های مادی و معنوی زيادی 
می کند لذا بايد دست در دست يکديگر بگذاريم 
تا جمعیت زندانیان کشور را به حد مناسب برسانیم 
و جمعیت زياد زندانیان در شان جمهوری اسالمی 

نیست.
وی زندان را به يک داروی تلخ تشبیه کرد و افزود: 
نه  زندان  ديگر،  کشورهای  برخی  و  ما  کشور  در 
های  آسیب  افزايش  باعث  بلکه  نیست  درمان  تنها 
اجتماعی می شود بنابراين سعی کنیم که محکومین 

جرايم غیرعمد و بدهکاران مالی در زندان نمانند.

موحد به اقدامات استان کرمان در زمینه آزادکردن 
برای  ادامه داد: استان کرمان  زندانیان اشاره کرد و 
بدهکاران  و  غیرعمد  جرايم  زندانیان  کردن  آزاد 
مالی انجام داده است به طوری که امسال حدود 8 
میلیارد تومان در اين خصوص توسط خیرين و ستاد 

ديه پرداخت شده است.
وی با اشاره به اينکه امسال شکات به مبلغ حدود 12 
بیان  اند،  کرده  گذشت  خود  حق  از  تومان  میلیارد 
زندانی  ما  اعالم می کنم که  افتخار  با  اکنون  کرد: 
مشمول حمايت ستاد ديه قبل از اول مهرماه 98 در 

استان نداريم.
ريیس کل دادگستری استان کرمان با يادآوری سفر 
روز قبل ريیس قوه قضايیه به استان کرمان، گفت: 
يکی از دستاوردهای اين سفر آزاد کردن 100 نفر 

از مشمولین ستاد ديه بود.

ريیس کل دادگستری استان کرمان گفت: 
زندانی مشمول حمایت ستاد دیه قبل از اول مهرماه ۹8 

در استان نداریم


