
شنبه - 06  ارديبهشت  1399 _ 01 رمضان 1441 - 4 صفحه _  قیمت 10000 ريالروزنامه سیاسی- فرهنگی- اقتصادی- اجتماعی و تحلیلی سال سیزدهم _ شماره 736 روزنامه

بافت

بازار  در  اما   ۵۰۰ مزرعه  در  گوجه  نرخ 
۶۰۰۰ تومان/ ورشکستگی کشاورزان         3 
تالش  شاهد  اخیر  ماه های  در  کرمان  مردم 
سپاه و بسیج در عرصه های مختلف بودند      4

سیاستگذاری برای احداث یک میلیون و ۲۰۰ 
هزارواحدمسکونی در کشور                         4

تکمیل ۹ بیمارستان توسط سازمان مجری با 
تخصیص ۵۰۰ میلیاردتومان اعتبار               ۲

بندی مرغ گرم و  ممنوعیت هر گونه قطعه 
منجمد در مراکز عرضه بافت                      ۲

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

سال  طی  اينکه  به  اشاره  با  بردبار  رضا 
در  خوبی  گذاری  سرمايه  گذشته  های 
زمینه توسعه زيرساخت های گردشگری 
افزود:  است،  انجام شده  بافت  شهرستان 
اين  اندرکاران  دست  تالش  تمام 
شهرستان تعامل سازنده با سرمايه گذاران 
بیشتر  برای رشد هرچه  بخش خصوصی 

صنعت گردشگری اين منطقه است.
وی با بیان اينکه شهرستان بافت به دلیل 
داشتن ظرفیت های طبیعی همواره مورد 
توجه گردشگران داخلی و خارجی بوده 
شرايط  عامل  اين  داشت:  اظهار  است، 
توسعه  و  برداری  بهره  برای  را  مساعدی 
فراهم  نیز  گردشگری  های  زيرساخت 

آورده است.
ماهان"  "هواپیمايی  گذاری  سرمايه  به  بردبار 
در منطقه پارک ملی خبر و شرکت "ستاره بام 
کوير" در مرکز شهر بافت اشاره کرد و اظهار 
داشت: با سرمايه گذاری کالن اين دو سرمايه 
خواهد  فراهم  نفر  هزار   2 اشتغال  زمینه  گذار 

شد.
های  طرح  فیزيکی  پیشرفت  کرد:  بیان  وی 
همچنان  که  است  درصد   20 از  بیش  مذکور 

در حال ساخت و ساز هستند.
میراث  کل  اداره  گذاری  سرمايه  معاون 
استان  دستی  صنايع  و  گردشگری  فرهنگی، 
طرح   70 حاضر  حال  در  اينکه  بیان  با  کرمان 

گردشگری در شهرستان بافت در حال فعالیت 
مجتمع  شامل  ها  اين طرح  کرد:  اظهار  است، 
اقامتگاه  بوم گردی،  اقامتی، هتل،  پذيرايی و 

مهمانپذير، خانه مسافر می شود.
 ۵0 دارای  بافت  شهرستان  کرد:  بیان  وی 
برتر  اقامتگاه بوم گردی و جز شهرستان های 
استان کرمان در زمینه راه اندازی اين اقامتگاه 

ها است.
بردبار ادامه داد: منطقه نمونه گردشگری خبر 
بوم گردی و هفت  اقامتی  با داشتن 2۵ واحد 
واحد مجتمع پذيرايی و اقامتی به يک دهکده 
الزم  شرايط  است  شده  تبديل  گردشگری 
برای جذب هرچه بیشتر گردشگران داخلی و 

خارجی را دارد.
از  يکی  بافت  شهرستان  اينکه  بیان  با  او 
مناطق  وهواترين  آب  خوش  و  مرتفع ترين 
شهرستان  افزود:  شود،  می  محسوب  ايران 
بافت منطقه ای کوهستانی و سردسیر است و از 

شهرهای مرتفع ايران به شمار می آيد. 
بردبار با اشاره به اينکه ارتفاع برخی از مناطق 
مسکونی شهرستان بافت مانند روستاهای دامنه 
کوه شاه و بُندر گوغر تا حدود سه هزار و 300 
متر است، خاطرنشان کرد: اين شهرستان داری 
سه منطقه نمونه گردشگری شامل خبر،گوغر 
و طرنگ در سطوح استانی، ملی و بین المللی 

نیز است.

مدير روابط عمومی زغالسنگ:
ورود زغالسنگ به تابلوی بورس برای تمامی 

کرمان منفعت دارد

ورود  گفت:  کرمان  زغالسنگ  معادن  شرکت  عمومی  روابط  مدير 
برای تمامی پرسنل، مجموعه شرکت و  تابلوی بورس  به  زغالسنگ 
استان کرمان منفعت بسیاری دارد لذا می طلبد زحمات بسیاری برای 
حال  در  اندرکاران  دست  و  مسئوالن  تالش  با  که  شود  کشیده  آن 

انجام است.
اکبر سلطانی افزود: واگذاری تمامی شرکت معادن زغالسنگ کرمان 

به بخش خصوصی صحت ندارد.
برای  صندوق  يک  زيرمجموعه  به  تنها  شرکت  اين  داد:  ادامه  وی 
اقدامات  و  شده  وارد  ايران  کاالی  بورس  در  خود  کاالهای  عرضه 

اخیر شرکت هم اين امر را تسهیل می کند.
کرد:  اضافه  کرمان  زغالسنگ  معادن  شرکت  عمومی  روابط  مدير 
برخی کارگران در اعتراض به واگذاری سه معدن در شهرستان های 
داشتند  صنفی  اجتماع  خصوصی  بخش  به  راور  و  کوهبنان  زرند، 
مديرعامل  و  محلی  و  استانی  مسئوالن  با دخالت  اجتماعات  اين  که 
شرکت زغالسنگ کرمان، بدور از کمترين حاشیه ای جمع آوری شد.

وی افزود: اعتراض صنفی ديروز)دوشنبه( کارگران معادن زغالسنگ 
کرمان در فضای آرام و بدور از تنش با راهپیمايی صدها نفر انجام 
شد که معترضان با شفاف سازی مسئوالن، به محل کار خود بازگشتند 

و امروز مشکلی در اين زمینه نداشتیم.
معادن زغال سنگ استان کرمان از سال های دور يکی از منابع بزرگ 
درآمدی و اشتغالزايی بین مردم اين استان محسوب می شده و اقتصاد 
سه شهرستان بزرگ زرند، کوهبنان و راور به صورت مستقیم وابسته 

به اين معادن بوده است.
زغال سنگ کرمان به عنوان يکی از صنايع و معادن موفق در توسعه 
استان کرمان در دوره ای با رکود مواجه شده که در سال جهش تولید 
با برنامه ريزی اساسی دولتمردان، می توان بر روزگار سرد اين معادن 
پايان داد و در راستای توسعه ، صنعتی زيان ده را به سوددهی رساند.

کرمان جزء ۵ استان برتر در مبارزه 
با کروناست

بهداشتی   خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
پرخطر  آرايشگری جزء شغل های  درمانی کرمان گفت: 
مقرر  استانی  ستاد  در  اساس  همین  بر  می شود،  محسوب 

شد، همچنان اين مراکز بسته بمانند.
مهدی شفیعی با تشريح جزئیات آخرين وضعیت کرونا در 
استان کرمان اظهار داشت: روز گذشته در آزمايشگاه های 
سطح استان 237 مورد آزمايش انجام و طی آن 20 مورد 

جديد شناسايی شد که  1۵ نفر مرد و پنج نفر زن هستند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به اينکه 
بیماری  به  ابتالی قطعی  ابتدای اسفند ماه تاکنون آمار  از 
کويد 19 به ۵93 مورد در سطح استان رسیده است، بیان 
دانشگاه  به  مربوط  مورد   1۵ جديد  مورد   20 از  داشت: 
مورد  يک  رفسنجان،  مورد  يک  کرمان،  پزشکی  علوم 
پزشکی  علوم  دانشگاه  به  مربوط  مورد  سه  و  جیرفت 
حال  با  بیمار  چهار  گذشته  روز  همچنین  است،  سیرجان 
مساعد از بیمارستان مرخص شدند و در مجموع تاکنون 

313 نفر در استان بهبود يافته اند.
میان  در  کرونا  بیماری  وضعیت  به  اشاره  با  شفیعی 
وقوع  ابتدای  همان  از  کرد:  تصريح  شهداد  سیل زدگان 
دو  روزانه  تا  کرديم  تقويت  را  مراقبتی  برنامه های  سیل 
و  کرده  بررسی  را  تنفسی  و  گوارشی  بیماران  گروه 

رسیدگی الزم انجام گیرد.
اسکان  محل  در  حاضر  افراد  برای  همچنین  افزود:  وی 
دارند،  قرار  چادر  در  که  خانواده هايی  يا  و  عمومی 
می شود  توزيع  بهداشتی  بسته  و  اجرا  سالمت  برنامه های 
که تا امروز افزايش بیماری گوارشی و تنفسی در آن جا 
آب  برای  کلر  از  استفاده  آموزش  همچنین  نداشتیم، 
آشامیدنی و گندزدايی سطوح و وسايل منزل به خانواده ها 

آموزش داده شد.
آموزشی  مراکز  در  دانشجويان  حضور  بحث  در  شفیعی 
ابتدای  از  شد  مقرر  ابالغیه  آخرين  طبق  کرد:  عنوان 
مقطع  در  تکمیلی  تحصیالت  دانشجويان  ماه  ارديبهشت 
دکترا در صورت رعايت پروتکل بهداشتی در کالس ها 
حاضر شوند و در مورد دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز 
طبق بررسی های انجام شده، از حدود 2 هزار نفر دانشجو 
ظرفیت و امکانات برای حدود 3۵0 نفر وجود دارد تا در 

فضای آموزشی حضور داشته باشند.
خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
در  کالن  تصمیم های  داد:  ادامه  کرمان  بهداشتی درمانی 
با  شرايط  به  بسته  استان  سطح  در  اتخاذ  کرونا  ملی  ستاد 
برخی  استان  ستاد  در  و سپس  اجرا  يا کمتر  بیشتر  شدت 
تصمیم ها بومی سازی می شود، البته در صورت لزوم ستاد 

استانی به صورت اضطراری تشکیل می شود.
وی در بحث ارائه خدمات به کادر درمان مبتال به کرونا 
درمان  کادر  میان  در  فوتی  مورد  تاکنون  داشت:  ابراز 
استان نداشتیم، اما با تهیه فهرستی از اسامی افرادی که در 
خارج از محل کار و يا مواجهه با بیماران آلوده شده اند، 
به آنها خدمات الزم ارائه می شود و اين امر همچنان جزء 
اولويت های دانشگاه است، هر چند اين خدمات هر اندازه 
هم که باشند، قابل قیاس با جانفشانی و ايثار آنها نمی شود 

که در فرهنگ ما اجر وااليی دارد.
شفیعی با اشاره به اينکه تقريبا برای تمام صنوف پروتکل 
 19 بیماری کويد  از  پیشگیری  زمینه  در  واحدی  و  ثابت 
داريم، خاطرنشان کرد: آرايشگری جزء شغل های پرخطر 
با  تماس  در  بسیاری  ساعت های  زيرا  می شود،  محسوب 
فاصله طولی کم با مشتريان قرار دارند بر همین اساس در 

ستاد استانی مقرر شد، همچنان اين مراکز بسته بمانند.
می شود،  طوالنی  اپیدمی  که  هنگامی  داشت:  اذعان  وی 
مجبور هستیم به صورت پلکانی پروتکل ها را اجرا کنیم، 
ما سعی کرديم، زنجیره کرونا را در سطح جامعه قطع کنیم 
که با همت مردم و مسئوالن فاصله گذاری اجتماعی اجرا 

شد.
شفیعی تأکید کرد: اما در گام دوم بايد برخی شرايط به 
حالت عادی برگردد که در اين صورت می طلبد، نظارت 
بايد  مردم  يابد،  افزايش  مردمی  گزارش های  و  نهادها 
صورت  در  و  نیست  امن  همچنان  بیرون  محیط  بدانند، 
حضور در اجتماع بايد از دست و صورت خود محافظت 

کنیم.
برخی  مانند  گسترده  صورت  به  ما  داشت:  اظهار  وی 
استان ها درگیر اپیدمی نشديم، زيرا در اواخر اسفند ماه و 
اوايل فروردين ماه درصد قابل توجهی از تماس ها کاهش 
نداشت،  وجود  ازدحام  بیمارستان ها  در  نتیجه  در  يافت 
و  بود  موجود  الزم  تعداد  به  تخت  و  آی سی يو  امکانات 
کادر درمان به موقع به بیماران خدمات رسانی کردند که 
موجب کاهش مرگ و میر شد و امیدواريم، اين وضعیت 

همچنان به خوبی پیش برود.
خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
بهداشتی درمانی کرمان گفت: استان کرمان جزء ۵ استان 
اجرای  و  بهداشتی  پروتکل های  مديريت  بحث  در  برتر 
کمک  با  مهم  اين  که  است  پزشکی  دستورالعمل های 

مردم، رسانه ها و مسئوالن تحقق يافته است.

۵۰۰ میلیارد تومان در صنعت گردشگری بافت 
سرمایه گذاری شد

جناب آقای حمید منظری توکلی 
فرماندار گرانقدر ارزوییه

خوش  و  خندان  منظر  خوش  جوان  رحلت  ضايعه 
همشیره  همسر  گوشکی  آقای  مغفور  مرحوم  خلق، 
آيه  به  بردن  پناه  جز  که  بود  ضايعه ای  شما  محترم 
شريفه استعینوا به الصبر و الصالت انسان را به آرامش 
به  را  وی  باورنکردنی  درگذشت  لذا  رساند   نمی 
جنابعالی و همسر گرامیشان ابوی و برادران عزيزتان 

و خانواده محترم آقای گوشکی تسلیت می گويیم.
محمدعلی ساالری بخشدار اسبق ماهان. علی ساالری 
شهرداری بزنجان

شبکه شاد یکی از ایمن ترین محیط های آموزشی 
کشور است

معاون پژوهش و برنامه ريزی آموزش و پرورش استان کرمان گفت: 
شبکه شاد يکی از ايمن ترين محیط های آموزشی در کشور است.

حسین براهويی با بیان اينکه شبکه آموزش دانش آموزان )شاد( يکی 
از ايمن ترين محیط های آموزشی آنالين در کشور است افزود: اين 
شبکه توسط تیمی از متخصصان حوزه فناوری اطالعات به صورت 

شبانه روزی پشتیبانی می شود.
تیم  رصد  اساس  بر  و  ها  بررسی  آخرين  طبق  داشت:  اظهار  وی 
به  دهی  خدمات  حال  در  ايمن  صورت  به  افزار  نرم  اين  پشتیبانی، 

دانش  آموزان و معلمان است.
فناوری  و  برنامه ريزی  مرکز  اعالم  بنابر  کرد:  خاطرنشان  براهويی 
اطالعات وزارت آموزش و پرورش بیش از 9 میلیون دانش آموز در 
شبکه شاد ثبت نام کرده و 232 میلیون و 314 هزار و 33۵ فايل در 

شبکه آموزشی دانش آموزان )شاد( تبادل شده است. 
 وی گفت: بر اساس گزارش وزارت آموزش و پرورش تاکنون 11 
میلیون و 36 هزار و ۵۸7 بار شبکه آموزش دانش آموزی نصب  شده 
که از اين تعداد، اطالعات بیش از 9 میلیون دانش آموز و ۵۸۵  معلم 

در شبکه شاد ثبت  شده است.
و  آموزش  انسانی  نیروی  آموزش  و  ريزی  برنامه  پژوهش،  معاون 
نرم  اين  در  شده  ثبت  اطالعات  کرد:  تاکید  کرمان  استان  پرورش 
افزار از ضريب امنیتی بااليی برخوردار است و اين اطالعات به هیچ 

وجه قابل دسترسی سايرين نخواهد بود.
براهويی اظهار داشت: معلمان و دانش آموزان می توانند با آرامش 
خدمات  از  و  کرده  اقدام  شاد  شبکه  در  عضويت  به  نسبت  خاطر 

آموزشی اين نرم افزار بهره مند شوند.

۶۰۰۰ بسته طرح ضیافت همدلی بین خانواده های 
نیازمند کرمان توزیع شد

سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی اوقاف و امو خیريه استان کرمان از توزيع 6 
هزار بسته معیشتی طرح ضیافت همدلی بین اقشار نیازمند اين استان خبر داد.

حجت االسالم رضا حدادی از اجرای طرح ضیافت همدلی با هدف کمک به اقشار 
آسیب پذير جامعه  خبر داد و گفت: در اين طرح توسط مراکز افق امامزادگان  و 
با مشارکت  خیرين تعداد 6 هزار بسته معیشتی در اختیار اقشار آسیب پذير جامعه 

قرار خواهد گرفت.
برای  غذايی  بسته های  توزيع  و  تهیه  راستای  در  همدلی  ضیافت  طرح  افزود:  وی 
متبرکه  بقاع  مرتبط،  موقوفات  افق،  مراکز  خیران،  ظرفیت  از  استفاده  با  نیازمندان 
همزمان با ماه مبارک رمضان در شرايط شیوع کرونا است و جامعه هدف اين طرح 

در اولويت اول خانواده ها، بیماران و اقشار آسیب ديده از بیماری کرونا هستند.
بیان  با  استان کرمان  امور خیريه  و  اوقاف  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  سرپرست 
اينکه اين طرح در راستای لبیک به فرامین مقام معظم رهبری و در راستای کمک 
به نیازمندان، محرومین و اقشار آسیب پذير در حال اجرا است تصريح کرد: هدف 
اصلی اين طرح کمک به نیازمندان با ترويج روحیه انفاق، بخشش، نوع دوستی و 
ارائه و  نیازمندان و محرومین خدمتی  به  تا  زائرين و مجاورين است  بین  مساوات 

اقدام به تهیه و توزيع سبد غذايی برای اهدا به نیازمندان کند.
حجت االسالم حدادی با بیان اينکه اعتبار و هزينه های اين طرح از محل کمک های 
به  تصريح کرد: کمک  است  تامین شده  استان   موقوفات  و  متبرکه  بقاع  خیران، 
محرومان و اقشار آسیب پذير، ترويج فرهنگ انفاق، نوع دوستی، مساوات و صدقه 
از  مستضعفان  و  محرومان  به  رسیدگی  در  مشارکت عمومی  زمینه  فراهم شدن  و 

جمله مهم ترين اهداف اجرای اين ويژه برنامه در ماه مبارک رمضان امسال است .
راستای کمک ها و  امامزاده های کرمان در  افق  مراکز  و  ادارات  بیان داشت:  وی 
خدمات اجتماعی به نیازمندان  آماده دريافت مساعدت های نقدی و غیرنقدی مردم 

و خیرين اين استان  هستند.

روند افزایشی نسبی دما در کرمان پیش بینی می شود
کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان با اشاره به اينکه جوی آرام برای 
بیشتر مناطق اين استان پیش بینی می شود گفت: به تدريج شاهد روند افزايشی دما 

در کرمان خواهیم بود.
طور  به  هواشناسی  پیش يابی  نقشه های  آخرين  بررسی  طبق  افزود:  سالجقه  مريم 

عمده جوی به نسبت آرام در استان کرمان حاکم است.
نسبت  به  باد  و وزش  ابر  افزايش  ارديبهشت،  هفتم  يکشنبه  روز  از  داد:  ادامه  وی 

شديد پديده غالب جوی در بیشتر مناطق استان کرمان خواهد بود.
کرمان در جنوب شرقی ايران قرار گرفته و تنوع آب و هوايی اين استان به دلیل 

شرايط خاص اقلیمی درخور توجه است.
در نواحی شمال و شمال غربی و مرکزی استان کرمان اقلیم خشک و در جنوب و 

جنوب شرقی گرم و مرطوب است.

عینک مهتاب
ساخت انواع عینک طبی در پانزده دقیقه

فروش انواع عینک های طبی و آفتابی مارک دار و اصل
معاینه چشم تحت نظر اپتومتریست رسولی پور

بافت : خیابان امام )ره( نرسیده به میدان امام علی )ع( جنب 
شهرداری تلفن 03442426443
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سازمان  توسط  بیمارستان   14 /احداث 
 /  9۸ و   97 سال های  طی  در  مجری 
بیماران  درمان  به  بیمارستان ها  تخصیص 

کرونايی
و  راه  وزير  معاون  علیزاده  جعفر  محمد 
شهرسازی جزئیات 14 بیمارستان احداث 
در سال های  توسط سازمان مجری  شده 
97 و 9۸ که به درمان بیماران کرونايی، 
گفت:  و  کرد  اعالم  را  يافت  اختصاص 
 ۵00 جاری  سال  در  دولت  است  امید 
میلیاردتومان به سازمان مجری اختصاص 

دهد تا 9 بیمارستان ديگر تکمیل شود.
علیزاده  محمدجعفر  شهرسازی،  و  راه  وزارت 
معاون وزير راه و شهرسازی و مديرعامل سازمان 
مجری ساختمان ها و تاسیسات عمومی و دولتی 
در ديدار معاون اول ريیس جمهور با وزير راه و 
در  و شهرسازی  راه  وزير  معاونان  و  شهرسازی 
ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی، گفت: 
عمومی  تاسیسات  و  ساختمان ها  مجری  سازمان 
و دولتی در ابتدای دولت تدبیر و امید مجموعا 
127 بیمارستان را با بیش از 23هزار و 262 تخت 
بیمارستانی در دست احداث داشت و موفق شد 
تا 63 بیمارستان را با 7 هزار و ۵00 تخت، تکمیل 

کرده و تحويل بدهد.
و  ساختمان ها  مجری  سازمان  مديرعامل 
اينکه  به  اشاره  با  دولتی  و  عمومی  تاسیسات 

تقريبا  فراوان  بزرگ  و  کوچک  بیمارستان های 
افزود:  تحويل شد،  و  استان ها ساخته  تمامی  در 
در  را  بیمارستان   27 مجری  سازمان  اکنون  هم 
بیمارستان   37 همچنین  دارد.  احداث  دست 
وزارت  به  و  احداث  مجری  سازمان  توسط  نیز 

بهداشت، تحويل شد.
معاون وزير راه و شهرسازی توضیح داد: سازمان 
مجری ساختمان ها و تاسیسات عمومی و دولتی 
اهواز  سوختگی   ِ بیمارستان  هفت   ،97 سال  در 
در خوزستان، خوی در آذربايجان غربی، باشت 
در کهگیلويه و بويراحمد، پارس آباد در اردبیل، 
در  بويراحمد، الهیجان  و  در کهگیلويه  ياسوج 
گیالن و بهار در همدان را با ظرفیت بیش از 6 
هزار و 2۵6 تخت احداث کرد و به وزارت راه 
و شهرسازی تحويل داد که اين بیمارستان ها به 

بیماران کرونايی تخصیص يافته است.
بیمارستان های  کرد:  تصريح  علیزاده 
مجری  سازمان  توسط  شده  احداث 
مردم  به  کرونا  بحران  در  توانستند 
ارايه  به درمان خدمات ويژه ای  نیازمند 

بدهند.
 9۸ سال  در  کرد:  اعالم  همچنین  وی 
شامل  بیمارستانی  پروژه  هفت  نیز 
و  چهارمحال  در  بروجن  بیمارستان 
در  پاوه  مازندران،  در  بهشهر  بختیاری، 
در  تالش  کرمان،  در  زرند  کرمانشاه، 
گیالن، سراوان در سیستان و بلوچستان 
يکهزار  از  بیش  ظرفیت  با  کردستان  در  سقز  و 
و 3۸۵ تخت توسط سازمان مجری تکمیل و به 
بهره برداری رسید که نقش عمده ای در مقابله با 

بحران کرونا داشتند.
درخواست  بیان  در  مجری  سازمان  مديرعامل 
جمهوری،  ريیس  اول  معاون  و  دولت  از  خود 
گفت: با توجه به اينکه در نیمه دوم سال 9۸ به 
مجری  سازمان  به  بودجه ای  کرونا  بحران  دلیل 
دولت  حمايت  با  است  امید  نیافت  تخصیص 
سازمان  میلیاردتومانی   ۵00 اعتبار  تخصیص  و 
مدار  به  نیز  را  ديگر  بیمارستان   9 بتواند  مجری 
به  نیز  بیمارستان ها  اين  آنها،  تکمیل  با  و  بیاورد 

درمان در اين شرايط حساس، تخصیص يابد. 

دستگیری سارقان سابقه دار پالک خودرو ها 
حین سرقت

فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت گفت: در بررسی سوابق دو 
سارق دستگیر شده مشخص شد قبال نیز 9 فقره سرقت پالک 

خودرو های شهروندان ثبت شده است.
سرقتبه  حین  خودرو ها  پالک  دار  سابقه  سارقان  دستگیری 
گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از 
کرمان سرهنگ رضا محمد رضايی فرمانده انتظامی شهرستان 
جیرفت گفت: ماموران کالنتری 12 شهید بهشتی حین گشت 
زنی در سطح حوزه استحفاظی مشاهده کردند 2 نفر سارق با 
سوء استفاده از تاريکی شب در حال باز کردن پالک های يک 
دستگاه خودرو پرايد هستند، اقدام به دستگیری و سارقان را به 

مقر انتظامی منتقل کردند.
سوء  و  خودرو ها  پالک  سرقت  با  معموال  سارقان  افزود:  او 
و  خرابکارانه  اعمال  به  اقدام  ها،  پالک  نوع  اين  از  استفاده 

سرقت های مسلحانه می زنند.
سرهنگ محمد رضايی تصريح کرد: در بررسی سوابق متهمان 
پالک  سرقت  فقره   9 به  اقدام  نیز  قبال  متهمان  شد  مشخص 

خودرو های شهروندان کرده اند.
فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت گفت: متهمان پس از تشکیل 

پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحويل مرجع قضايی شدند.
توصیه  شهروندان  به  جیرفت  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
کرد:جهت پیشگیری از اين گونه سرقت ها، الزم است مالکان 
وسايل نقلیه نسبت به نصب تجهیزات هشدار دهنده ودزدگیر 
ويا  پارکینگ  در  آن ها  کردن  پارک  نیز  و  خودرو ها  برروی 

محل های مناسب اقدام کنند.

جنوب  جهادکشاورزی  نباتات  حفظ  مدير 
خواربار  سازمان  هشدار  براساس  گفت:  کرمان 
دوم  موج  ريزش  متحد،  ملل  کشاورزی  و 
ملخ ها از 26 فروردين ماه آغاز شده و تا اواسط 

ارديبهشت ماه ادامه دارد.
گزارش  کرمانبه  به جنوب  ملخ ها  مجدد  هجوم 
جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه 
نباتات  حفظ  مدير  فرخی  مجید  کرمان  از 
جهادکشاورزی جنوب کرمان در رابطه با حمله 
اول  موج  استان کرمان گفت:  به جنوب  ملخ ها 

ريزش ملخ از هشتم بهمن ماه آغاز شد.
عربستان  کشور  اينکه  به  توجه  با  داد:  ادامه  او 
مبارزه جدی در کنترل مبارزه با ملخ را در سال 
آمده  ايران  به سمت  ملخ ها  نداد،  انجام  گذشته 
و وارد کشور شدند؛ ملخ ها از تنگه هرمز عبور 
خوزستان،  جمله  از  کشور  جنوبی  استان های  و 
آلوده  را  کرمان  استان  جنوب  و  فارس  بوشهر، 

کردند.
جنوب  جهادکشاورزی  نباتات  حفظ  مدير 
حمله  اول  موج  در  کرد:  بیان  کرمان  استان 
ملخ ها؛ استان های هرمزگان، بوشهر و قسمتی از 
شهرستان های جنوبی استان کرمان مثل منوجان، 

رودبار و قلع گنج درگیر اين آفت شدند.
با  مقابله  برای  خاص  تمهیدات  اتخاذ  از  فرخی 
فروند  يک  کرد:  تصريح  و  داد  خبر  آفت  اين 
در  آفت  اين  با  مقابله  برای  سمپاش  هواپیمای 

جنوب استان مستقر شده است.
بیشتر  که  صحرايی  ملخ های  موج  کرد:  بیان  او 
دشت  در  می شوند؛  ايران  وارد  تکثیر  برای 
مزارع  و  باغات  به  و  هستند  مستقر  جازموريان 
اين  که  است  ذکر  شايان  نمی رسانند.  آسیبی 

ملخ های دريايی )صحرايی( 
کانون  که  مکان هايی  در 
از  و همچنین  بوده  آلودگی 
بافت  گیاهی،  پوشش  نظر 
مناسب  رطوبت  و  خاک 
باشند استعداد تکثیر داشته و 

مستقر می شوند.
نباتات  حفظ  مدير 
جنوب  جهادکشاورزی 
استان کرمان افزود: با توجه 
در  اخیر  بارندگی های  به 
جازموريان و پوشش گیاهی 

خوب، بافت خاک و رطوبت مناسب اين منطقه 
مستعد برای تکثیر ملخ های صحرايی است.

او از آغاز مبارزه با ملخ صحرايی در شهرستان 
منوجان از روز گذشته خبر داد و بیان کرد: روز 
گذشته اولین گزارش ورود ملخ ها در شهرستان 
تخم ريزی  آنجا  در  ملخ ها  داشتیم  را  منوجان 
را  پور  با  مبارزه  کار  ديروز  همان  از  کرده اند 
در شهرستان منوجان آغاز کرديم و از فردا نیز 
مبارزه با ملخ صحرايی که وارد جازموريان شده 
در منطقه سوالن دشت جازموريان انجام خواهد 

شد.
باغات  به  آفت  اين  کنون  تا  اظهار کرد:  فرخی 
خسارتی وارد نکرده است و از زمان ورود موج 
هزار  يک  از  بیش  در  کنون  تا  آفت  اين  اول 
اقدامات  منطقه  اين  مزارع  و  باغات  از  هکتار 

مبارزه ای با ملخ صحرايی انجام شده است.
هکتار  هزار   100 از  بیش  کرد:  خاطرنشان  او 
پیش بینی سطح مبارزه با اين ملخ صحرايی است 
که عمده مبارزه ما از 10 ارديبهشت ماه آغاز و تا 

اواسط خرداد ادامه خواهد داشت.
جهاد  عمومی  روابط  مسئول  عبدالکريمی 
کشاورزی استان کرمان نیز در رابطه با ورود ملخ 
خبرنگار  با  در گفت وگو  اندوهجرد  شهر  به  ها 
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه 
دلیل  به  امسال  می شود  پیش بینی   : کرمانگفت 
بارندگی ها احتماالً هجوم ملخ ها بیشتر و زودتر 

انجام شود.
استان  کشاورزی  جهاد  عمومی  روابط  مسئول   
کرمان گفت: امروز در شهرستان ارزويیه جلسه 

ای در بحث هجوم ملخ ها برگزار خواهد شد.
هجوم  مورد  در  ارزويیه  شهرستان   : افزود  او 
می  هرمزگان  استان  به  نقطه وصل  اولین  ملخ ها 

باشد.
عبدالکريمی با اشاره به هجوم ملخ ها به شهرستان 
اندوهجرد تصريح کرد : تعداد بسیار اندکی ملخ 
مشاهده شده و هنوز نیازی به سمپاشی نمی باشد.

دلیل  به  امسال  می شود  پیش بینی   : گفت  او 
بارندگی ها احتماالً هجوم ملخ ها بیشتر و زودتر 

انجام شود.

معاون وزير نیرو اعالم کرد:
از  پس  کشور  در  جدید  دریاچه   ۵۰ ایجاد 

بارندگی های اخیر

به  و  اسفند  بارندگی های  گفت:  نیرو  وزير  آبفای  و  آب  معاون 
که  کرده  ايجاد  جديد  درياچه   ۵0 حدود  فروردين ماه  خصوص 

تاکنون وجود نداشته است.
نوشت:  خود  اينستاگرام  صفحه  در  خامسی«  زاده  تقی  »قاسم 
بارندگی های اسفند و به خصوص فروردين تاالب های کشور را 

بین 30 تا 79 درصد پر کرده است.
مداخله  اگر  و  هستند  مخرب  ندرت  به  ها  سیالب  داد:  ادامه  وی 
انسان در حريم و بستر رودخانه نباشد می تواند همیشه برای انسان و 

محیط زيست اثرات مثبت داشته باشد.
تقی زاده خامسی نوشت: سیل هفته گذشته شهداد که به کوير لوت 
می رسد و بارندگی های سال گذشته درياچه زيبايی را ساخته اند 

که فضای زيبايی در کوير خشک ايجاد کرده است.

ممنوعیت هر گونه قطعه بندی مرغ گرم و 
منجمد در مراکز عرضه بافت

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بافت از ممنوعیت قطعه کردن هر 
دلیل  به  بافت،  درمراکز عرضه شهرستان  منجمد  و  مرغ گرم  نوع 

شیوع کرونا خبرداد.
منجمد  و  مرغ گرم  و خرد کردن  بندی  قطعه  هر گونه  ممنوعیت 
باشگاه  استان های  بافتبه گزارش خبرنگار گروه  در مراکز عرضه 
دامپزشکی  ريیس  امجدی  پويا  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
شهرستان بافت گفت:در راستای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا 
از  منظور جلوگیری  به  دامپزشکی،  بهداشتی  اقدامات  تشديد  با  و 
انتقال و گسترش اين بیماری، هر گونه قطعه بندی کردن گوشت 
مرغ و فروش آن در مراکز عرضه فرآورده های خام دامی و ساير 
کنندکان  ومصرف  میباشد  ممنوع  دامپزشکی  مجوز  فاقد  مراکز 
مهم  عنوان  به  اجتماعی  گذاری  فاصله  اجرای  استمرار  بر  گرامی 
باشند  داشته  تاکید  بیماری کرونا  راهکار کنترل همه گیری  ترين 

وازورود به اين مراکز خودداری کنند.
اوافزود: اين مراکز صرفا مجاز به عرضه مرغ بصورت بسته بندی 
شناسنامه  دارای  شده  بندی  بسته  محصوالت  عرضه  يا  و  کامل 
سازمان  نظارت  تحت  معتبر  و  مجاز  مراکز  از  تولید  بهداشتی 

دامپزشکی می باشند.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بافت درپايان از مصرف کنندگان 
گرامی درخواست کرد:جهت رعايت اصول بهداشتی و جلوگیری 
از شیوع احتمالی بیماری کرونا از خريد محصوالت فاقد شناسنامه 
بهداشتی تولید و قطعه بندی خارج از سیستم بهداشتی خودداری 
از فروشنده تقاضای  کنند ودر راستای سالمت خود و شهروندان 
به  را  همشهريان  سالمت  که  خدماتی  وديگر  مرغ  کردن  قطعه 

مخاطره می اندازد را نکنند.

وتوزیع ۲۰۰  انتقال  را در  قاچاقچیان  پلیس 
کیلوگرم شیشه ناکام گذاشت

هنگام  کرمان،  شرق  در  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  ماموران 
کنترل خودروهای عبوری در محور ريگان -ايرانشهر به يک 
دستگاه خودروی پرادو حامل يک زوج جوان مشکوک شدند 

و آن را برای بررسی متوقف کردند.
ماموران پس از انتقال خودرو به مقر انتظامی در بازرسی دقیق 
آن ، بیش از ۵7 کیلو شیشه را که به طرز ماهرانه ای جاسازی 
زوج   ، است  حاکی  گزارش  اين  کردند.  کشف  بود،  شده 
قاچاقچی قصد داشتند درقالب مسافرت خانوادگی اين مواد را 

از شرق کشور به شهرهای مرکزی منتقل کنند.
انتظامی استان کرمان هم از  سردار"عبدالرضا ناظری" فرمانده 
کشف 143 کیلو گرم شیشه خبر داد وگفت: ماموران ايستگاه 
اطالعاتی  اشراف  با  راور  شهید"جهانگرد"شهرستان  بازرسی 
داخل  به  شرقی  مرزهای  از  موادمخدر  محموله  يک  ورود  از 

کشور با استفاده از يک دستگاه کامیون آگاه شدند.
وی افزود: در اين زمینه ماموران اين ايستگاه هنگام کنترل شبانه 
را  مدنظر  محور"راور-مشهد"کامیون  در  عبوری  خودروهای 
شناسايی و متوقف کردند که در بازرسی از آن 143 کیلو ماده 

روان گردان و فوق العاده خطرناک شیشه کشف شد.
سردار ناظری با اشاره به اين که اين محموله به منظور توزيع در 
نقاط مختلف کشور از مرزهای شرقی به استان های شمالی در 
انتقال بود که متهمان پس از دستگیری به مرجع قضايی  حال 
تحويل شدند، تصريح کرد:به طور قطع توزيع اين گونه مواد 
و  خطرناک  العاده  فوق  اعتیاد  ساز  زمینه  جامعه  در  صنعتی 

شکننده جوانان عزيز اين مرز و بوم می شود.

دستگیری سارقان احشام و منازل در سیرجان

فرمانده انتظامی سیرجان از دستگیری باند سارقان مغازه، منزل، 
احشام و کشف 11فقره سرقت در اين شهرستان خبر داد.

 سرهنگ محمدرضا ايران نژاد گفت: متهمان در بازجويي هاي 
6۵0میلیون  ارزش  به  گوسفند  12راس  سرقت  به  شده  انجام 
ريال و 11فقره سرقت منزل و مغازه اعتراف کرده انددستگیری 

سارقان احشام ومنازل در سیرجان.
دستگیری  و  ترياک  116کیلوگرم  کشف  از  همچنین  وی 
با  پلیسی خبر داد و گفت:متهمان  2قاچاقچی طی دو عملیات 

تشکیل پرونده به مقام قضائی معرفی شدند.

بهبودی و ترخیص 3۰۹ بیماری کرونایی از 
بیمارستان های کرمان

ساعت   24 طی   : گفت:  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
گذشته 7 بیمار مبتال به کرونا از مراکز درمانی استان کرمان ترخیص 

شده اند که از ابتدا تا کنون در مجموع 309 نفر بهبود پیدا کردند.
بهبودی و ترخیص 309 بیماری کرونايی از بیمارستان های کرمان

مهدی شفیعی با اشاره به آخرين وضعیت بیماری کرونا در استان 
کرمان تا ساعت 1۵ و 30 دقیقه امروز دوم ارديبهشت در نشست 
خبری اظهار داشت: از 2۸۵ نمونه ارسالی به آزمايشگاه های استان 

کرمان تست 12 نفر در 24 ساعت گذشته مثبت شده است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان عنوان داشت: اين 12 نفر 
۵ زن و  7 مرد شامل 6 نفر از حوزه علوم پزشکی کرمان، 3 نفر 
پزشکی  علوم  حوزه  از  نفر  دو  رفسنجان،  پزشکی  علوم  حوزه  از 

جیرفت و يک نفر از دانشکده علوم پزشکی سیرجان هستند.
کرمان  استان  در  کرونا  مثبت  موارد  کل  تعداد  اينکه  بیان  با  وی 
نفر از  ادامه داد: طی 24 ساعت گذشته 7  تاکنون ۵73 نفر است، 
مراکز درمانی ترخیص شده اند که از ابتدا تا کنون در مجموع  309 

نفر بهبود پیدا کردند.

مديرعامل سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات عمومی و دولتی
تکمیل ۹ بیمارستان توسط سازمان مجری با تخصیص ۵۰۰ میلیاردتومان اعتبار 

از سوی دولت

هجوم مجدد ملخ ها به جنوب کرمان/ فعال نیازی به سم پاشی در اندوهجرد نیست

و  کنندگان  مصرف   حمايت  سازمان 
تولیدکنندگان اعالم کرد که با توجه به مصوبات 
ستاد مقابله با کرونا، حداکثر نرخ مصوب فروش 
منتخب  واحدهای  به  درصد   96 اتانول  الکل 
به  ضدعفونی کننده  محصوالت  تولیدکننده 

میزان هر لیتر معادل 17 هزار تومان تعیین شد.
تولید  و  مصرف  کنندگان  حمايت  سازمان 
مصوبات  به  توجه  با  که  کرد  اعالم  کنندگان 
ستاد مقابله با کرونا، حداکثر نرخ مصوب فروش 
منتخب  واحدهای  به  درصد   96 اتانول  الکل 
به  کننده  عفونی   ضد  محصوالت  کننده  تولید 

میزان هر لیتر معادل 17 هزار تومان تعیین شد.
نرخ  با  متناسب  حمايت  سازمان  اعالم  طبق 
و  ژل  انواع  نرخ  آخرين  اتانول،  مصوب 
محصوالت ضدعفونی کننده با پايه الکل حداقل 
لحاظ کلیه  با  احجام مختلف  در  نیز  70 درصد 
هزينه های مترتب بر فرآيند تولید مصوب و ابالغ 
شده که در سامانه اطالع رسانی کاال و خدمات 

اين سازمان )ir.124( قابل مشاهده است.
الکل  تولیدکننده  واحدهای  کلیه  اساس  اين  بر 
اتانول مکلف به رعايت قیمت مصوب و فروش 
صرفاً با حواله های صادره از سوی سازمان غذا و 
دارو و در شبکه توزيع منتخب و تولیدکنندگان 
درج  به  مکلف  نیز  ضدعفونی کننده  اقالم 
بسته بندی  روی  بر  قیمت مصرف کننده مصوب 
است  ذکر  به  الزم  هستند.  خود  محصوالت 
حواله های  از  خارج  درصد،   96 الکل  عرضه 
منزله  به  دارو  و  غذا  سازمان  سوی  از  صادره 
از شبکه محسوب شده و مشمول  عرضه خارج 

قوانین تعزيری می شود.

سازمان  اعالم  اساس  بر  همچنین 
پخش،  شرکت های  “کلیه  حمايت 
داروخانه  و  زنجیره ای  فروشگاه های 
محصوالت  فروش  به  مکلف  نیز  ها 
ضدعفونی کننده با نرخ تکلیفی هستند 
قیمت های  با  کاال  فروش  مسئولیت  و 
تامین  بر  عالوه  ای  بهانه  هر  به  باالتر 
مذکور  واحدهای  متوجه  کننده، 
و  سازمان  اين  بازرسین  و  هست  نیز 
سازمانهای صنعت، معدن و تجارت و 
واحدهای  با  مربوطه  ساير دستگاه های 
توزيع  کنندگان،  تامین  از  اعم  خاطی 
نهايی  کنندگان  عرضه  و  کنندگان 
و  کنونی  شرايط  از  سوءاستفاده  با  که 
کاال  گران فروشی  به  اقدام  مردم  نیاز 
می کنند برخورد قاطع می شود که در 

اين خصوص پرونده تخلف برخی از واحدهای 
خاطی تنظیم و در حال ارسال به سازمان تعزيرات 
حکومتی است و تا حصول نتیجه، پیگیری برای 
برخورد با واحدهای متخلف در راستای احقاق 
حقوق مصرفکنندگان صورت خواهد پذيرفت و 

نتايج آن اطالع رسانی می شود”.
همچنین در اين اطالعیه خاطرنشان شده که عالوه 
بر رصد و پايش مستمر بازار از سوی بازرسین، 
شهروندان میتوانند شکايات خود را در صورت 
هرگونه مغايرت در قیمت اقالم عرضه شده در 
نام  تامینکننده،  مشخصات  ذکر  با  بازار،  سطح 
شماره  به  نهايی،  عرضهکننده  واحد  يا  و  برند 
تماس 124 يا سامانه اطالعرسانی کاال و خدمات 

منعکس کنند.

اواخر اسفند ماه حداکثر نرخ هفت قلم از انواع 
از  دست  کننده  ضدعفونی  محلول های  و  ژل 
و  مصرف کنندگان  حمايت  سازمان  سوی 
قلم   10 قیمت  و  بود  شده  اعالم  تولیدکنندگان 
به  هفته گذشته  هم  بخش  اين  در  ديگر  کاالی 

سامانه اضافه شده است.
سامانه  در  شده  درج  اطالعات  طبق  همچنین 
 100 بسته  هر  دستکش  قیمت  محدوده   ،124
تومان  هزار   1۸ تا   14 دستکش التکس  عددی 
و دستکش نیتريل 19 تا 2۵ هزار تومان و قیمت 
ترتیب  به  نیز  کشدار  و  بنددار  اليه  سه  ماسک 

1100 و 9660 تومان تعیین شده است.
بسته  قیمت  ايسنا،  میدانی  گزارش  براساس  البته 
به  ماه  اسفند  در  التکس  دستکش  عددی   100

70 هزار تومان هم رسیده بود.

نرخ مصوب الکل اتانول ۹۶ درصد اعالم شد
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آگهي مزایده )نوبت اول( 
از  ارسالی   139۸021001۵62۵30 شماره  نیابت  اجرای  در  بافت  دادگستري  حقوقی  احکام  اجراي 
فرعی  دارد، پالک 709  نظر  اجرايی در  پرونده کالسه 9۸0499  و در  مدنی سیرجان  احکام  اجرای 
از 1 اصلی واقع در بخش 41 کرمان شهرستان بافت به مالکیت مظفر سلجوقی فرزند بهزاد به مبلغ پنج 
میلیارد و ششصد و هشت میلیون ريال)شش دانگ( به فروش برساند ضمنا ملک موصوف ثبت و دارای 
پالک ثبتی و مفروز وبا کاربری)خانه باغ( و ثبت می باشد و در اجاره نمی باشد)مدارکی دال بر اجاره 
بودن ارائه نگرديده است(، ملک مذکور دارای 2204/3 متر مربع عرصه و 1۵0 مترمربع اعیان با مصالح 
بلوک و تیرآهن و درختان گردو و نیز امتیازات آب و برق می باشد،لذا مزايده در تاريخ 1399/2/30 
روز سه شنبه ساعت 9 صبح در محل اجراي احکام دادگستري شهرستان بافت با حضور نماينده دادسرا 
برگزار و قیمت ارزيابي شده توسط کارشناس شروع و ده درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس مابقي 
ظرف مهلت معین از برنده اخذ خواهد شد.در صورت انصراف متقاضي ده درصد اولیه به نفع صندوق 
دولت ضبط و مزايده تمديد مي گردد.بنابراين متقاضیان خريد در صورت تمايل مي توانند تا مدت پنج 
روز قبل از روزی که برای فروش معین شده ضمن بازديد از ملک مذکور پیشنهاد خود را در پاکت 
الک و مهر شده تا قبل از شروع مزايده تحويل اجرای احکام نموده و رسید اخذ نمايند و برنده مزايده 
بايد ده درصد مبلغ بهاء )کارشناسی( را فی المجلس به قسمت اجرا تسلیم نمايد ضمناً به درخواست 
هايی که بعد از ساعت شروع مزايده به اجرای احکام مدنی ارائه گردد ترتیب اثری داده نخواهد شد. 

ضمناً آدرس ملک : شهرستان بافت خبر باالخیابان اصلی می باشد. 
غجه پور-دفتر اجرای احکام دادگستری شهرستان بافت )م الف 10(

آگهي مزایده)نوبت اول(
نیابت  مفاد  اجراي  راستاي  در  دارد  نظر  در  ارزوئیه  عمومي  دادگاه  حقوقی  احکام  اجراي 
بافت  شهرستان  دادگستری   مدنی  احکام  اجرای  شعبه   139۸/12/1 مورخ   139۸021001661734
در  بافت  شهرستان  دادگستری  حقوقی  اول  شعبه  از  صادره   9609973470100277 دادنامه  موضوع 
پرونده اجرايی 9۸0206 که طی آن آقای خانم زينب فاطمی فرزند سیدمحمد به پرداخت پانصدمیلیون 
بابت هزينه دادرسی و سیزده  پنج هزار ريال  نود و  مبلغ نهصدو  بابت اصل خواسته و پرداخت  ريال 
میلیون و هشتصدهزار ريال بابت حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر و تاديه از 1394/۵/19 در حق 
محکوم له گل اندام پورچنگیز فرزند موسی و پرداخت و نیم عشر اجرائی که توسط اجرا محاسبه می 
گردد محکوم گرديده و از نامبرده میزان يک سهم از 96 سهم ششدانگ موتور پمپ برقی با لوله آب 
شش اينچ و پیشرفته از لوله کشی که بر مدار هر دانگ آن 16 سهم 24 ساعت مورد آبیاری نسبت به 
آب و زمین قرار گرفته که يک سهم از 96 سهم به میزان 1/۵ ساعت در 24 ساعت مورد شرب اراضی 
به  معروف  پیشه  زارع  موتورپمپ  قادرآباد  آباد  و در دولت  بوده  قرار می گیرد ملک مذکور مشاع 
موتور پمپ بختیار اخالص پور سمت چپ آسفالت واقع است و طبق مبايعه نامه عادی مورخ 94/4/19 
و سند وکالت شماره 27۸۸۸ مورخ 94/۵/19 خريداری گرديده که بهای پايه کارشناسی ملک يک 
میلیارد و دويست و پنج میلیون ريال برآورد قیمت شده است فلذا با وصف موجود مزايده با حضور 
نماينده محترم دادگاه در مورخه چهارشنبه 1399/2/17 ساعت 12ظهر در محل اجرای احکام دادگاه 
ارزوئیه برگزارشخص يا اشخاصی که باالترين قیمت را پیشنهاد دهند برنده شناخته می شود ضمناً افراد 
بايستی ده درصد مبلغ پیشنهادي را فی المجلس در پاکت در بسته تحويل  شرکت کننده در مزايده 
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.
محسن روانان- مدير اجراي احکام حقوقی دادگاه عمومی بخش ارزوئیه

آگهي حصروراثت
شماره9900021  دادخواست  شرح  به   ۸2 شناسنامه  داراي  غالمحسین  فرزند  صفابافتی  سهیال  خانم 
مورخ99/1/31 توضیح داده شادروان غالمحسین صفابافتی فرزند کربالئی شکرا... به شناسنامه 962 در 

تاريخ 1377/4/20 در شهربافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-ساحل صفابه ش ملی 313002۸773 متولد1347 فرزند متوفی.
2- سعید صفابه ش ملی 3130۸419۸9 متولد134۵ فرزند متوفی.

3- سیروس صفابه ش ملی 3130۸۵709۵ متولد1349 فرزند متوفی.
4- سهیال صفابافتی به ش ملی 3130۸33۵36 متولد1343 فرزند متوفی.

۵-نصرت صفابافتی به ش ملی 3130740۵3۸ متولد 1314 همسر 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 الف6(
دفتر شورای حل اختالف شماره1 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
شماره9900023  دادخواست  شرح  به   ۸2 شناسنامه  داراي  غالمحسین  فرزند  صفابافتی  سهیال  خانم 
تاريخ  در   49۵ شناسنامه  به  احمد  فرزند  صفابافتی  کاظم  شادروان  داده  توضیح  مورخ99/1/26 

13۵7/4/1۸ در شهربافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-زيور صفابافتی فرزند کربالئی قاسم به ش ملی 3130106162 متولد1290 همسرمتوفی.

2- سعدا... صفابافتی به ش ملی 3130742263 متولد1312 فرزند متوفی.
3-احمد صفا به ش ملی 31307۵7۸21 متولد1321 فرزند متوفی.

4- کشورصفابافتی به ش ملی 3130769۸۵4 متولد1326 فرزند متوفی.

۵-نصرت صفابافتی به ش ملی 3130740۵3۸ متولد1314 فرزندمتوفی.
6- مهین صفابافتی به ش ملی 3130792309 متولد1333 فرزند 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 الف۵(
دفتر شورای حل اختالف شماره2 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
شماره9900022  دادخواست  شرح  به   ۸2 شناسنامه  داراي  غالمحسین  فرزند  صفابافتی  سهیال  خانم 
تاريخ  در   11۵ شناسنامه  به  کاظم  فرزند  صفابافتی  نصرت  شادروان  داده  توضیح  مورخ99/1/31 

1393/2/20 در شهربافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-ساحل صفابه ش ملی 313002۸773 متولد1347 فرزند متوفیه.
2- سعید صفابه ش ملی 3130۸419۸9 متولد134۵ فرزند متوفیه.

3- سیروس صفابه ش ملی 3130۸۵709۵ متولد1349 فرزند متوفیه.
4- سهیال صفابافتی به ش ملی 3130۸33۵36 متولد1343 فرزند متوفیه.

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 الف۸(
دفتر شورای حل اختالف شماره1 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
شماره9900023  دادخواست  شرح  به   ۸2 شناسنامه  داراي  غالمحسین  فرزند  صفابافتی  سهیال  خانم 
مورخ99/1/26 توضیح داده شادروان زيور صفا بافتی فرزند کربالئی قاسم به شناسنامه 207 در تاريخ 

1391/۵/2۵ در شهربافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-سعدا... صفابافتی به ش ملی 3130742263 متولد1312 فرزند متوفی.
2- نصرت صفابافتی به ش ملی 3130740۵3۸ متولد1314 فرزند متوفی.

3- کشورصفابافتی به ش ملی 3130769۸۵4 متولد1326 فرزند متوفی.
4- مهین صفابافتی به ش ملی 3130792309 متولد1333 فرزند 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.
دفتر شورای حل اختالف شماره2 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
شماره6/1/99  دادخواست  شرح  247۵به  شناسنامه  داراي  اصغر  علی  فرزند  نصیری  اکبر  علی  آقای 
مورخ1399/1/27 توضیح داده شادروان مرحومه فاطمه ملک حسینی رابری فرزند خانعلی به شناسنامه 

2199 در تاريخ 139۸/7/10 در شهربافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-بتول شیخ االسالمی به ش ملی 313106204۵ متولد13۵9 بافت فرزند متوفیه.

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.
دفتر شورای حل اختالف شماره۸ شهرستان بزنجان

آگهي حصروراثت
به شرح دادخواست  داراي شناسنامه 313011۸۵۵1  فرزند درويش  نژاد گوغری  امرا...  خانم حکیمه 
فرزند  گوغری  حسنخانی  موسی  نساء  گل  شادروان  داده  توضیح  مورخ99/1/31  شماره9900044 
غالمحسین به شناسنامه 6۸7 در تاريخ 1392/۸/4 در شهربافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت 

وي عبارتند از:
1-مراد حاصل الهامی به ش ملی 313006۵4۸2 متولد1330 فرزند متوفی.

2- امان ا... الهامی به ش ملی 31300۸۵092 متولد1337 فرزند متوفی.
3- حکیمه امرا... نژاد گوغری به ش ملی 313011۸۵۵1 متولد 1339 فرزند متوفی.

4- حنیفه امرا... نژاد گوغری به ش ملی 31307۵0924 متولد 131۸ فرزند متوفی.
۵- ماه صنم امرا... نژاد گوغری به ش ملی 31307۵۸232 متولد 1321 فرزند متوفی.

6- پری امرا... نژاد گوغری به ش ملی 3130۸12970 متولد 133۸ فرزند متوفی.
يا  دارد  اعتراض  و چنانچه کسی  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج  يکي  نوبت در  مراتب يک  لذا 
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.
دفتر شورای حل اختالف شماره2 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
شماره9900016  دادخواست  شرح  به   1 شناسنامه  داراي  ماشاا...  فرزند  پور  جمعه  مسعود  آقای 
تاريخ  در   ۸9 شناسنامه  به  قلندر  فرزند  پور  جمعه  ماشاءا...  شادروان  داده  توضیح  مورخ99/1/2۵ 

1399/1/23 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-تابنده جمعه پور به ش ملی 3130۵609۵۵ متولد1339 فرزند متوفی.
2- مجید جمعه پور به ش ملی 3130۸7۵417 متولد13۵4 فرزند متوفی.
3- نجمه جمعه پور به ش ملی 3130944۸34 متولد1360 فرزند متوفی.
4- فهیمه جمعه پور به ش ملی 313097۸۵93 متولد1363 فرزند متوفی.
۵- طاهره جمعه پور به ش ملی 31314160۸4 متولد1343 فرزند متوفی.
6- مسعود جمعه پور به ش ملی 31314227۵0 متولد134۵ فرزند متوفی.

7- سعید جمعه پور به ش ملی 31314413۸0 متولد13۵1 فرزند متوفی.
۸- پرويز جمعه پور به ش ملی 3131۵00۵22 متولد1366 فرزند متوفی.
9- طلعت بهزادی به ش ملی 31313۵16۸3 متولد1321 همسر متوفی. 

يا  دارد  اعتراض  و چنانچه کسی  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج  يکي  نوبت در  مراتب يک  لذا 
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 3(
سکینه آبساالن-دفتر شورای حل اختالف شماره3 شهرستان بافت

 
آگهي حصروراثت

دادخواست  شرح  به   31311036۵۵ شناسنامه  ا...داراي  محب  فرزند  جهانداری  پريدخت  خانم 
شماره990002۵ مورخ99/1/26 توضیح داده شادروان غنچه جهانداری فرزند مال فتح ا... به شناسنامه 

1۵4 در تاريخ 69/9/1 در روستای خبر فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-فرح بخش جهانداری به ش ملی 3130276343متولد132۵ فرزند متوفیه.

2- فرح لقا جهانداری به ش ملی 31302۸73۵3متولد1339 فرزند متوفیه.
3- جهان بخش جهانداری به ش ملی 3131090227متولد1320 فرزند متوفیه.

4- پريدخت جهانداری به ش ملی 31311036۵۵متولد1329 فرزند متوفیه.
۵- مهین دخت جهانداری به ش ملی 3131114401متولد1333 فرزند متوفیه.

يا  دارد  اعتراض  و چنانچه کسی  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج  يکي  نوبت در  مراتب يک  لذا 
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.
سکینه آبساالن-دفتر شورای حل اختالف شماره3 شهرستان بافت

 
آگهي حصروراثت

شماره9۸0۸43  دادخواست  شرح  به   42 شناسنامه  ا...داراي  محب  فرزند  جهانداری  پريدخت  خانم 
به شناسنامه 1۵1 در  فرزند مال علیجان  ا...جهانداری  فتح  داده شادروان مال  مورخ9۸/10/16 توضیح 

تاريخ 1323/7/16 در روستای خبر فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-هدايت ا...جهانداری به ش ملی 313026۸۵۵3متولد1297 فرزند متوفی.

2- غنچه جهانداری به ش ملی 313026۸۵61متولد1300 فرزند متوفی.
3- نوچه جهانداری به ش ملی 313026۸۵71متولد1301 فرزند متوفی.

4- مه نوچه جهانداری به ش ملی 313026۸۵۸۸متولد1302 فرزند متوفی.
يا  دارد  اعتراض  و چنانچه کسی  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج  يکي  نوبت در  مراتب يک  لذا 
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.
سکینه آبساالن-دفتر شورای حل اختالف شماره3 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
آقای سهراب محسن زاده فرزند حاج مراد داراي شناسنامه 237 به شرح دادخواست شماره990002۵ 
به شناسنامه 96 در  فرزند غالمحسین  نژاد شورباز  امیری  مورخ99/1/30 توضیح داده شادروان ستاره 

تاريخ 1390/7/22 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-سهراب محسن زاده به ش ملی 31302۵۸671متولد1343 فرزند متوفیه.
2- مرصع محسن زاده به ش ملی 3131026۸63متولد133۸ فرزند متوفیه.
3- تیمور محسن زاده به ش ملی 313102۸769متولد1339 فرزند متوفیه.

4- خجسته محسن زاده به ش ملی 313104016۵متولد1134۵ فرزند متوفیه.
۵-ناصر امیری نژاد شورباز به ش ملی 303039912۵متولد1332 فرزند متوفیه.

يا  دارد  اعتراض  و چنانچه کسی  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج  يکي  نوبت در  مراتب يک  لذا 
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.
سکینه آبساالن-دفتر شورای حل اختالف شماره3 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
شماره9900034  دادخواست  شرح  به   23 شناسنامه  داراي  خیرا...  فرزند  االسالمی  شیخ  فاطمه  خانم 
تاريخ  در   14 شناسنامه  به  يار  گل  فرزند  علیزاده  حاج  مريد  شادروان  داده  توضیح  مورخ99/2/2 

139۸/11/29 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-جواد حاج علیزاده به ش ملی 31201۵990۵متولد1372 فرزند متوفی.

2- سجاد حاج علیزاده به ش ملی 29۸0249610متولد1369 فرزند متوفی.
3- میالد حاج علیزاده به ش ملی 29939031۸7متولد1367 فرزند متوفی.
4- انیس حاج علیزاده به ش ملی 31203۸1020متولد13۸2 فرزند متوفی.

۵- فاطمه شیخ االسالمی به ش ملی 313103۸91۸متولد134۵ همسر متوفی. 
يا  دارد  اعتراض  و چنانچه کسی  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج  يکي  نوبت در  مراتب يک  لذا 
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.
طوبی اسفنديارپور-دفتر شورای حل اختالف شماره يک شهرستان بافت

کشاورزی  محصوالت  قیمت  افت 
شده  آغاز  خیار  از  که  کرمان  جنوب 
بود حاال به گوجه رسیده و هر کیلوی 
تومان   ۵00 مزارع  در  محصول  اين 

خريداری می شود.
گذشته  سال  ماه  بهمن  استان ها:  گروه 
در  خیار  کیلو  هر  قیمت  که  بود 
 100 به  کرمان  جنوب  گلخانه های 
هزينه  حتی  که  نرخی  رسید،  تومان 
آن  در  خیارها  که  پالستیکی  خريد 
قرار می گرفتند را هم جبران نمی کرد، 
اين در حالی بود که به تبع تورمی که 

گرفت  را  جامعه  گريبان  جاری  سال  ابتدای  از 
قابل  قیمت  افزايش  با  هم  کشاورزی  نهادهای 

توجه مواجه شدند.
افزايش قیمت بذر، سم و کود يکی از نمونه های 
بخش  در  تولید  هزينه های  صعودی  سیر 

محصوالت کشاورزی است.
افزايش قیمت بذر، سم و کود يکی از نمونه های 
بخش  در  تولید  هزينه های  صعودی  سیر 

محصوالت کشاورزی است
اين در حالیست که اين روزها قیمت ها جهشی 
ديگر را نیز تجربه کرده است که ناشی از شیوع 
ويروس کرونا و تأثیر آن بر تولیداتی مانند کود 
بطوريکه  است  جهانی  بازار  در  بذر  و  سم  و 
محموله های سم و کود که اکثراً از چین و هند 
تر  ياب  همیشه کم  از  ايران می شود  بازار  وارد 

شده است.
نیز  سم  و  کود  توزيع  و  تهیه  مراکز  همچنین 
عنوان می کنند که ارز وارداتی به اين اقالم نیز 

مدتهاست اختصاص نیافته است.
کشاورزان  که  حالی  در  شرايطی  چنین  در 
محصول خیار را به خوراک دام ها تبديل و يا در 
کف خیابان ها رها کردند حاال نوبت به گوجه 

فرنگی رسیده است.
جاری  سال  تابستان  در  که  دارند  ياد  به  همه 
قیمت هر قوطی يک کیلويی رب گوجه فرنگی 
به 2۵ هزار تومان رسید. اما حاال همین گوجه در 
مزرعه ۵00 تومان توسط دالالن خريد و فروش 

می شود.
مسئوالن سکوت می کنند و دالالن می تازند

در اين میان مسئوالن همچنان سکوت کرده اند، 
اين در حالیست که پیش از اين افزايش عرضه 
دلیل کاهش قیمت عنوان می شود اما بايد به اين 
سال  ابتدای  گسترده  سیل  که  کرد  اشاره  نکته 
و  هرمزگان  شمال  کرمان،  جنوب  در  جاری 
شد  موجب  بلوچستان  و  سیستان  از  بخش هايی 
شده  کشت  گوجه  آنها  در  که  زمینی  هکتارها 
با ضرر  کشاورزان  و  برود  و الی  زير گل  بود 

هنگفت مواجه شوند.
جواب  کشاورزان  سوال  يک  به  استان  مديران 

دهند
کشاورزانی  اين  از  يکی  اسماعیلی  محمدرضا 
است که در جیرفت اقدام به کشت گوجه کرده 
اين  مسئوالن  از  می گويد:  مهر  خبرنگار  به  و 
به  بار  دارم يک  تقاضا  آنها  از  و  دارم  را  سوال 
اين سوال کشاورزان جنوب کرمان پاسخ دهند 
که تفاوت قیمت محصول در مزرعه و بازار به 
جیب چه کسانی می رود و چرا با آنها برخورد 

نمی شود.
امرار  تمام  و  هستم  کشاورز  من  می افزايد:  وی 
معاشم از همین کار تامین می شود،  چند میلیون 
وام گرفتم و اقدام به ايجاد گلخانه و کشت خیار 
 ۸0 به  برداشت  زمان  در  خیار  قیمت  اما  کردم 
اينکه  برای  شدم  مجبور  و  رسید  تومان   100 تا 
بیشتر ضرر نکنم گلخانه را به حال خود رها کنم 
و  نکرده  پرداخت  را  قبلی  هنوز ضرر کشت  و 

مقروض هستم.
دلخوش بودم که با فروش گوجه می توانم ضرر 
گوجه  قیمت  يکباره  به  اما  کنم  جبران  را  قبلی 

هم افت کرد
اين کشاورز گفت: دلخوش بودم که با فروش 
به  اما  قبلی را جبران کنم  گوجه می توانم ضرر 
يکباره قیمت گوجه هم افت کرد، ديروز 3۵0 
هزار تومان هزينه برداشت محصول دادم و 1۵0 
کردم،  هزينه  جعبه  خريد  برای  نیز  تومان  هزار 
تره  میدان  تا  نقل گوجه  و  هزينه حمل  با جمع 
تنها  نه  بار که 140 هزار تومان می شود عماًل  و 
سود نکرده ام بلکه ديگر نمی توانم محصول فردا 

صبح را برداشت کنم!
مسئوالن دست دالالن را از بازار قطع کنند

علی حسینی کشاورز عنبرآبادی است می گويد: 
برای خیار بهانه مسئوالن عدم صادرات خیار به 
عراق و روسیه بود و بعد مشکل کرونا مطرح شد 
اما بايد به اين مساله اشاره کنم که گوجه اصاًل 
کشور  داخل  در  و  نیست  صادراتی  محصول 
نوبرانه  محصول  بايد  من  چرا  می شود.  مصرف 
را که تازه برداشت شده را ۵00 تا 1,000 تومان 
گوجه  همین  و  بفروشم  محصول  کیفیت  به  بنا 
در کرمان 6000 تا 7,000 تومان و در تهران با 

قیمت بیشتر به مصرف کننده فروخته شود.

از  خبری  گذشته  سال  دو  افزود:  وی 
دالالن نبود اما امسال مجدد سر و کله اين 
افراد که اکثراً غیر بومی هستند پیدا شده 
چرا يک بار با اين سیستم فاسد برخورد 

جدی نمی شود؟

دو سال گذشته خبری از دالالن نبود اما 
امسال مجدد سر و کله اين افراد که اکثراً 
غیر بومی هستند پیدا شده چرا يک بار با 
اين سیستم فاسد برخورد جدی نمی شود

وی افزود: چرا شرکت تعاونی منسجمی 
از کشاورزان ايجاد نمی شود. کشاورزی 
که در سیل رودبار و کهنوج نیمی از مزرعه اش 
زير گل رفته چرا بايد محصول باقیمانده را يک 

ششم قیمت نهايی محصول بفروشد؟
کرمان  جنوب  کشاورز  ديگر  احمدی  علیرضا 
بالتکلیف  باربری  میانه  در  وانتش  بار  است که 
می گويد:  مهر  خبرنگار  به  وی  است؛  رها شده 
زمانی بحث انتقال و فروش بی واسطه محصول 
جنوب کرمان به میدان های میوه و تره بار تهران 
مطرح شد همچنین بحث فرآوری و تولید رب 
گوجه عنوان شد استفاده از فرودگاه برای انتقال 
آسان محصوالت به شهرهای بزرگ بیان شد و 
حاال از مسئوالن می پرسم اين وعده ها به کجا 

رسیده است؟
وی گفت: چرا مسئوالن که می بینند کشاورزان 
نگاه  فقط  هستند  شدن  ورشکست  حال  در 
تولید  وقتی  نمی دهد،  روی  اتفاقی  و  می کنند 
داخلی  مصرف  بازار  و  است  کار  پای  کننده 
نان  همیشه  چرا  دارد؛   وجود  هم  نشده  اشباع 

کشاورز بايد سر سفره دالل برود؟
بذر  عرضه  مشکل  هنوز  گفت:  کشاورز  اين 
يارانه ای پیاز هم حل نشده و بذر آزاد هم قیمت 
که  هم  پیازی  وجود  اين  با  دارد  زيادی  بسیار 
و دالالن  ندارد  مشتری  است  برداشت  در حال 

حاضر به خريد محصول نیستند.
سیستم تقاضا دچار فساد شده است

وی ادامه داد: مسئوالن می گويند عرضه و تقاضا 
بايد مشکل را حل کند اما چرا کسی نمی بیند 
است،  معیوب  تقاضا  و  عرضه  سیستم  اين  که 
متقاضی  که  داللی  اما  می شود  انجام  عرضه 
خريد است به صورت انحصاری قیمت را پايین 

می آورد.
گويی داستان افت قیمت محصوالت کشاورزی 
در سال جاری به صورت دومینويی بار ديگر در 
حال تکرار است و انتظار می رود با توجه به عدم 
نظارت بر بازار،  دالالن در زمان برداشت ساير 
با  هم  زمینی  سیب  و  پیاز  جمله  از  محصوالت 
شکستن قیمت ها زمینه را برای صدمه به صنعت 

کشاورزی استان فراهم کنند.

موج سواری دالالن در سکوت مسئوالن

نرخ گوجه در مزرعه ۵۰۰ اما در بازار ۶۰۰۰ تومان/ ورشکستگی کشاورزان

شمخانی: 
غافلگیری های جدید در راه است

و  قدرت  مستمر  تولید  اينکه  بیان  با  ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر 
بیمارستان  از  مردم  ايران  رفاه  و  امنیت  برای  روز  دانش  از  بهره گیری 

تا  فضا  ادامه خواهد داشت، گفت: غافلگیری های جديد در راه است.
شمخانی: غافلگیری های جديد در راه است

عالی  دبیر شورای  فارس، علی شمخانی  از  نقل  به  به گزارش حکمت 
امنیت ملی ايران امروز )پنجشنبه( در توئیتی با اشاره به پرتاب ماهواره 
نور نوشت: »تحريم، تهديد و تطمیع سیاسی نمی تواند حرکت جمهوری 

اسالمی در مسیر تامین منافع ملی و حقوق قانونی اش را کند نمايد.«
وی افزود: »تولید مستمر قدرت و بهره گیری از دانش روز برای امنیت و 

رفاه مردم  ايران  از بیمارستان تا  فضا  ادامه خواهد داشت.«
شمخانی يادآور شد: »غافلگیری های جديد در راه است.«

دبیر شورای عالی امنیت ملی ديروز نیز در توئیتی پرتاب اين ماهواره را 
به سپاه پاسداران تبريک گفت و عنوان کرد: سپاه پاسداران در سالروز 

تولدش بار ديگر  قاصد نور  شد.
ايران  اسالمی  جمهوری  نظامی  ماهواره  نخستین  عنوان  به  نور  ماهواره 
صبح ديروز )چهارشنبه 3 ارديبهشت ماه( از ماهواره بر قاصد از کوير 
مرکزی ايران توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمی با موفقیت پرتاب و 

در مدار 42۵ کیلومتری زمین قرار گرفت.
اين ماهواره بر سه مرحله ای و ترکیبی از سوخت جامد و مايع است.

گروهی از جوانان شهرستان قلعه گنج و روستای 
نوگک گروهی با عنوان »توپ« تشکیل داده اند 
و با گره زدن نی های بیابان به هم کپر می سازند. 
آنان با طرح های منحصر به فرد کاربری کپر را 

با ساخت يک هتل و مدرسه تغییر داده اند.
اقتصادی  کار  يک  درباره  زدن  حرف  شايد 
نشسته  که  همینجا  بتوانیم  و  باشد  ساده  خیلی 
قرار  که  جورواجوری  کارهای  درباره  ايم 
اينها  تمام  اما  کنیم.  صحبت  دهیم  انجام  است 
قرار  اگر  است.  حرف  نرسد  عمل  عرصه  به  تا 
باشد حرف به عمل برسد و اين 2کلمه 3حرفی 
بايد تالش کرد و کلی زحمت  بپیوندند  به هم 
گنج  قلعه  شهرستان  جوانان  از  گروهی  کشید. 
»توپ«  عنوان  با  گروهی  نوگک  روستای  و 
تشکیل داده اند و با گره زدن نی های بیابان به 
به  منحصر  های  طرح  با  آنان  میسازند.  کپر  هم 
فرد کاربری کپر را با ساخت يک هتل و مدرسه 
پرداز  ايده  میرزايی«  »منصور  اند.  داده  تغییر 
شهرستان  اهالی  از  توپ  گروه  مسئول  و  اصلی 
قلعه گنج و روستای نوگک است. ايده ای که 
اشتغالزايی  روستا  اهالی  از  ۸0نفر  از  بیش  برای 
کرده و اتفاقات خوبی را برای روستايشان رقم 
زده است. او میگويد: »خیلی وقتها چیزهايی را 
نیافتنی  دست  و  دور  خیلی  کنیم  می  فکر  که 
سادگی  به  و  ماست  نزديکی  همین  در  هستند 
اتفاق میافتد. کار تولید کپر هم برای ما اينطور 
بتوانیم از طريق  بود. حتی فکر نمی کرديم که 

آن درآمدزايی داشته باشیم.«

يک فکر ناب
همه در روستا مشغول کار هستند. مردها همان 
به  و  دارند  برمی  را  داس  روز  ابتدای  ساعت 
پیکار نیزار میروند. بعد هم نی ها را می بافند و 
سازه ای زيبا درست میکنند. اما کار ساخت کپر 
نیست.  واژه های رديف شده  به سادگی همین 
بسته  پینه  دستهای  تواند  می  موضوع  اين  اثبات 
استادکاران باشد. تا همین چندسال پیش جوانان 
روستا بیکار بودند؛ بیکاری که امانشان را بريده 
بود. تنها يک اتفاق و پیشنهاد مسیر زندگی اين 
باره  دراين  آقامنصور  میکند.  عوض  را  جوانان 
توضیح می دهد: »يک روز مثل همه روزهايی 
که با بیکاری سپری می شد با دوستانم دور هم 
جمع شده بوديم. يکی از بچه ها گفت يکی از 
اهالی که برای ساخت کپر به شهر ديگری رفته 
برگشته  کار  ماه  چند  از  بعد  بود 
اند.  نداده  هم  را  مزدش  و  است 
اين چندمین بار بود که چنین خبر 
ناراحت کننده ای را می شنیدم. 
بیايد خودمان کپر بسازيم  گفتم: 
هم  پشت  قوی  تیم  يک  مثل  و 
اين  به  دوستانم  واکنش  باشیم. 
حرف من خنده بود. گفتند: مگر 

می شود!«
اتفافی که همه چیز را عوض کرد

ساخت کپر و تشکیل يک گروه 
می  درگیر  را  آقامنصور  فکر 

کند. تا اينکه اتفاقی را که منتظرش بود رقم می 
خورد: »گروهی خیر می خواستند در روستايمان 
وقتی  گشتند.  می  کارگر  دنبال  بسازند.  مدرسه 
با آنها مواجه شدم پیشنهاد دادم که مدرسه ای 
ارزانتر از آن چه فکرش را می کنند برايشان می 
خواهی  می  چگونه  گفت:  آنها  از  يکی  سازم. 
کپر  با  برايتان  گفتم:  دهی؟  انجام  کاری  چنین 
مدرسه می سازم. يکی ديگر گفت: باد خرابش 
ها  بچه  آيد  می  باران  گفت:  ديگری  کند.  می 
اصولی  اگر  گفتم:  بخوانند.  درس  توانند  نمی 
بعد  نمی کند.  هیچ چیزی خرابش  ساخته شود 
به طرف خانه مان راهنمايی شان کردم و کپری 
و  دادم  نشانشان  بوديم  ساخته  حیاط  در  که  را 
می  تا  گفتم  نفر  يک  به  و  داخل  بردم  را  آنها 
تواند با شیلنگ رويش آب بريزد. آن فرد يک 
قطره  ساعت روی کپر آب ريخت، حتی يک 
به ستونهايش  از خیران  نفر  نشد. يک  وارد  هم 
آنها  به  نلرزيد.  خودش  به  حتی  سازه  زد؛  لگد 
توضیح دادم که فاصله کپر چیست و اجدادمان 
در آن سال ها زندگی می کردند. آنها هم پروژه 
را به ما دادند و ما آنجا را بدون هیچ دستمزدی 
ساختیم. البته ديواره هايش را با مصالح موجود 
در منطقه از جنس سنگ ساختیم که نمای بسیار 
زيبايی پیدا کرد. اکنون چند سال از ساخت آن 
کپرها می گذرد و هیچ اتفاقی برايشان رخ نداده 

است. «

مدير ستاد هماهنگی کانون های مساجد جنوب کرمان خبر داد 
در  مومنانه  کمک  و  همدلی  رزمایش  اجرای 

راستای طرح ملی راهکار 
جنوب  مساجد  های  کانون  هماهنگی  ستاد  گفت:  خوبی  مجید 
کرمان در نظر دارد، در راستای اجرای طرح ملی راهکار، رزمايش 

همدلی و کمک مومنانه را در سطح جنوب کرمان برگزار کند.
مساجد  های  کانون  هماهنگی  ستاد  گفت:  زاده«  خوبی  »مجید 
جنوب کرمان در نظر دارد در راستای اجرای طرح ملی راهکار، 
کرمان  جنوب  سطح  در  را  مومنانه  کمک  و  همدلی  رزمايش 

برگزار کند.
اشاره  با  مدير ستاد هماهنگی کانون های مساجد جنوب کرمان 
به اين که اين رزمايش با هدف اطعام نیازمندان برگزار می شود، 
ادامه داد: به همین منظور در حال تهیه اقالم خوراکی همچون رب 
گوجه، برنج و روغن هستیم که در قالب سبد غذايی ظرف چند 
روز آينده در بین خانوارهای نیازمند توزيع خواهند شد و عالوه 
بر آن چند گوسفند نذری قربانی شده و گوشت های نذری نیز 

در سبد غذايی اين خانوارها قرار داده می شود.
وی ابراز کرد: سبدهای غذايی با مشارکت موسسه خیريه روضه 
الشهدا تهیه می شود و سعی داريم ان شاءاهلل تا پايان ماه رمضان 
با جلب کمک های مردمی و خیرين بتوانیم به نیازمندان بیشتری 

کمک کنیم.
کمک  و  همدلی  رزمايش  اجرای  برای  کرد:  اظهار  زاده  خوبی 
شناسايی  برای  مساجد  های  کانون  اعضای  ظرفیت  از  مومنانه 
نیازمند استفاده کرده و سپس سبدهای غذايی را در  خانوارهای 

بین اين خانوارها توزيع خواهیم کرد.
مدير ستاد هماهنگی کانون های مساجد جنوب کرمان با تاکید بر 
نیازمندان در جامعه، اضافه  انفاق و اطعام  لزوم گسترش فرهنگ 
کرد: يکی از برنامه های کانون های مساجد در ايام ماه رمضان 
شناسايی افراد نیازمند در محله های خود است تا با جلب کمک 

های مردمی و خیرين به آنها کمک رسانی کنند.
وی يادآور شد: در ماه های رجب و شعبان نیز با مشارکت کانون 
اهلل  های مساجد جنوب کرمان و موسسه حضرت خديجه سالم 
علیها قم و خیرين برنامه سمت خدا تعداد 20 راس گوسفند نذری 
مناطق  زدگان  سیل  بین  در  نذری  های  گوشت  و  شده  قربانی 

محروم رودبار جنوب توزيع شدند.
خوبی زاده در خاتمه تاکید کرد: امیدوارم همه ما بتوانیم با الگو 
پذيری از بزرگان  دين، با اطعام نیازمندان توشه ای برای آخرت 

خود ذخیره کنیم.

کارآفرينی از کپر

جوانانی که مفاهیم را عوض می کنند؛ کپرنشینی با ایده های الکچری
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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

با  ارزوئیه  شهرستان  فرهنگی  اجتماعی  کارگروه 
محوريت طرح همدلی، مواسات و کمک مومنانه 
در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گرديد. 
اجتماعی  کارگروه  خبر؛  سیرجان  گزارش  به 
فرهنگی شهرستان ارزوئیه با محوريت طرح همدلی 
سالن جلسات  محل  در  مومنانه  و کمک  مواسات 
منظری  گرديد.  برگزار  شهرستان  اين  فرمانداری 
طرح  اجرای  کرد:  عنوان  ارزوئیه  فرماندار  توکلی 

همدلی ]…[
با  ارزوئیه  شهرستان  فرهنگی  اجتماعی  کارگروه 
محوريت طرح همدلی، مواسات و کمک مومنانه 

در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گرديد.
با  ارزوئیه  شهرستان  فرهنگی  اجتماعی  کارگروه 
مومنانه  و کمک  مواسات  همدلی  طرح  محوريت 
شهرستان  اين  فرمانداری  جلسات  سالن  محل  در 

برگزار گرديد.
کرد:  عنوان  ارزوئیه  فرماندار  توکلی  منظری 
مومنانه  کمک  و  مواسات  و  همدلی  طرح  اجرای 
در شهرستان ارزوئیه در لبیک به فرمان مقام معظم 
رهبری امام خامنه ای )مدظله العالی( که فرمودند: 
“چه خوب است که يک رزمايش گسترده ای در 
و  همدلی  و  موسات  برای  بیايد  وجود  به  کشور 
کمک مومنانه به نیازمندان و فقرا که اين اگر اتفاق 
ها  ذهن  در  امسال،  از  را  خوشی  ی  خاطره  بیفتد، 

خواهد گذاشت.” است.
با  طرح  اين  اجرای  اينکه  بیان  با  ارزوئیه  فرماندار 
جمعه،  امام  دفتر  بین  شده  انجام  های  هماهنگی 
امداد،  کمیته  سپاه،  مقاومت  ناحیه  فرمانداری، 
است،  ظهور  تا  حرم  موکب  و  دادگاه  بهزيستی، 
تصريح کرد: جهت کمک رسانی به افراد مستمند 

غربالگری کامل انجام میشود تا آسیب ديدگان از 
ويروس کرونا ضمن اين طرح پوشش داده شوند.

فرمايشات  در  اينکه  بیان  با  ارزوئیه  جمعه  امام 
اجرای رزمايش  العالی(  مقام معظم رهبری)مدظله 
صورت  به  مومنانه  کمک  و  مواسات  و  همدلی 
راهبردی و مهم تاکید شده است خاطر نشان کرد: 
اين طرح زير ساخت يک طرح آينده نگرانه است، 
از  نشان  مستمندان  به  کمک  و  امروز  شرايط  اما 

اورژانسی و سريع انجام شدن طرح دارد.
وی خاطر نشان کرد: ياری رساندن به خانواده های 
آسیب ديده از کرونا وظیفه ی همه ی ارگان های 
انتظامی، سپاه،  شهرستان از جمله ادارات نظامی و 
کمیته امداد، بهزيستی و ساير ادارات دولتی است و 
مسئولین بااخالص پای در میدان بگذارند، که اين 

کار زمینه ساز ظهور است.
بیان کرد: قرارگاه مواسات، همدلی و کمک  وی 
مومنانه به صورت سازمان يافته در سراسر شهرستان 
حال  در  بسیج  فرماندهان  و  دهیاران  هماهنگی  با 
تک  مسئولیت  احساس  و  است  انجام  و  پیگیری 
خوب  خروجی  با  رزمايش  اين  بزرگواران  تک 

ياری می کند.
بیان  ارزوئیه  سپاه  مقاومت  ناحیه  اجتماعی  مسئول 
کرد: سپاه در اجرای طرح رزمايش کمک مومنانه 
مجازی،  فضای  فرهنگی  های  کمیته  تشکیل  با 
در  خیرين  ی  کمیته  و  جلسات  پايش،  و  رصد 
جهت اطالع رسانی، جمع آوری آمار و اطالعات، 
از خیرين  و دعوت  شناسايی  و  ها  بودجه  پیگیری 

اقدام کرده است.

ساختمان  و  مسکن  معاون  محمودزاده  محمود 
وزارت راه و شهرسازی با اعالم اينکه احداث يک 
میلیون و 200 هزار واحد مسکونی در برنامه قرار 
دارد، خواستار همراهی سیستم بانکی در تخصیص 

20 درصد تسهیالت به بخش مسکن شد.

به گزارش حکمت به نقل از پايگاه خبری وزارت 
راه و شهرسازی، محمود محمودزاده معاون مسکن 
ديدار  در  شهرسازی  و  راه  وزارت  ساختمان  و 
معاون اول ريیس جمهور با وزير راه و شهرسازی و 
معاونان وزير راه و شهرسازی در ساختمان دادمان 
اينکه  به  توجه  با  راه و شهرسازی، گفت:  وزارت 
اقتصاد کشور  مسکن نقش باالی 30 درصدی در 
دارد، می توان از اين نقش سود برد. بدين معنا، در 
مسکن دولت می تواند با کمترين آورده، بیشترين 

سود را ببرد.
با توجه  يادآور شد:  معاون وزير راه و شهرسازی 
به اينکه هدف جداشدن از اقتصاد متکی بر نفت و 
منابع دولتی است، رونق بخش مسکن می تواند به 
پیشران  بیايد و  اقتصادی  کمک ديگر بخش های 
توسعه اقتصادی شود و در عین حال به رضايتمندی 

اجتماعی بینجامد.
راه  نقشه  خصوص  در  ساختمان  و  مسکن  معاون 
طرح اقدام ملی مسکن، گفت: نقشه راه اقدام ملی 
مسکن برای دهک های اول تا سوم بدين نحو است 
که پروژه ای 200 هزارواحدی با همراهی دستکاه 
های مختلف از جمله بنیاد مسکن احداث می شود. 
از  واجدشرايط  خانوارهای  طرح،  اين  اجرای  در 
کشور،  سطح  در  بهزيستی  و  امداد  کمیته  طريق 
شناسايی شدند. برای اين خانوارها نقشه شهری و 
استانی تهیه شده و هرکدام از دستگاه ها با توجه به 

میزان کمک در اجرای طرح مشارکت می کنند. 
مسکونی  واحدهای   ، محمودزاده  گفته  به 
خانوارهای دهک اول تا سوم با کمترين آورده و 

بعضا بدون آورده تحويل متقاضیان می شود.
وی اجرای طرح اقدام ملی مسکن را برای دهک 

های 4 تا 7 نیز اعالم کرد و گفت: برای اين دهک 
ها، 400 هزارواحدمسکونی برنامه ريزی شده است 
که ساخت واحدها در دستورکار است. زمین اين 
واحدها به شکل اجاره 99 ساله، فروش اقساطی و 
مشارکتی به متقاضیان واگذار می شود. 100 هزار 
و  فرسوده  بافت  در  هزارواحد   400 اين  از  واحد 
 300 شود.  می  انجام  خودمالک  وام  شکل  به 
هزارواحد ديگر نیز که در شهرهای جديد و ساير 

شهرهاست، تامین زمین شده است.
معاون وزير راه و شهرسازی تصريح کرد: بیش از 
ملی  اقدام  طرح  در  نفر  هزار   600 و  میلیون  يک 
مسکن ثبت نام کردندکه کار پااليش آنها در حال 

انجام است.
ملی  اقدام  طرح  در  کرد:  خاطرنشان  محمودزاده 
های  وزارتخانه  و  سازمانها  ها،  دستگاه  با  مسکن 
مختلفی از جمله وزارت آموزش و پرورش برای 
وزارت  با  صمت،  وزارت  با  فرهنگیان،  مسکن 
و  دفاع  وزارت  با  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون، 
پشتیبانی نیروهای مسلح، و مناطق آزاد، تفاهم نامه 

هايی امضا شده است.
مجموع  گفت:  ساختمان  و  مسکن  معاون 
سیاستگذاری ها در دوره مهندس اسالمی، احداث 

يک میلیون و 200 هزار واحد است.
 160 ملی  اقدام  هزارواحد   400 مالی  گردش 

هزارمیلیاردتومان

وی ادامه داد: گردش مالی طرح اقدام ملی مسکن 
با  هزارمیلیاردتومان،   120 زمین  احتساب  بدون 
احتساب زمین 160 هزارمیلیاردتومان است.چنانچه 
احداث يک میلیون واحدمسکونی را مالک قرار 
ملی مسکن، 300  اقدام  مالی طرح  دهیم، گردش 

هزارمیلیاردتومان می شود.
طرح  استانی  برنامه  تهیه  اعالم  ضمن  محمودزاده 
اقدام ملی مسکن، گفت: پروژه اقدام ملی مسکن به 
شیوه ای برنامه ريزی شده است که خودش بدون 
اتکا به منابع مالی دولتی می تواند هزينه های خود 

را تامین کند.
اول  معاون  از  خود  های  درخواست  بیان  در  وی 
طرح  اجرای  برای  دولت  گفت:  جمهور،  ريیس 
مالی  کمک  درصد   2 حداکثر  مسکن  ملی  اقدام 
درصد   20 تا  کند  کمک  دولت  همچنین  کند. 
مسکن،  ملی  اقدام  طرح  به  ها  بانک  تسهیالت 

تخصیص يابد.
هم  کرد:  تصريح  شهرسازی  و  راه  وزير  معاون 
وجود  بانکی  سیستم  در  شديدی  مقاومت  اکنون 
دارد. چنانچه بانک ها ملزم به پرداخت 20 درصد 
تسهیالت خود به بخش مسکن شوند، سیاستگذاری 
احداث يک میلیون واحد طرح اقدام ملی، محقق 

خواهد شد.
مسکونی  واحد  هزار   300 از  افزود:  محمودزاده 
و  جديد  شهرهای  در  که  مسکن  ملی  اقدام  طرح 
هزارواحد   210 شود،  می  اجرايی  شهرها،  ساير 
های طرح  پروژه  اولین  است. همچنین  آغاز شده 
تیر امسال  اوايل  اقدام ملی مسکن اواخر خرداد و 

با افتتاح 2200 واحد در سیرجان آغاز می شود.
معاون مسکن و ساختمان توضیح داد: برای جهش 
بر  که  است  شده  تعريف  جديدی  پروژه  تولید، 
اساس آن، افراديکه زمین و يا پروژه مسکونی نیمه 
کاره دارند، به اقدام ملی مسکن متصل شوند. هم 
نیمه  مسکونی  واحد  هزار   200 به  نزديک  اکنون 
تمام در کشور وجود دارد که اگر در برنامه اقدام 
ملی وارد شود هم موجب تعادل بازار می شود و 

هم بر اشتغال تاثیر خواهد گذاشت.
تامین  موضوع  در  اکنون  هم  گفت:  محمودزاده 
اساس  بر  آنکه  اول  دارد.  وجود  مشکل  دو  زمین 
موظف  ها  دستگاه  تمام  ساماندهی  قانون   6 ماده 
هستند اراضی مازاد خود را در اختیار وزارت راه و 
شهرسازی برای ساخت و ساز قرار دهند که در اين 
زمینه مقاومت هايی وجود دارد. همچنین، بر اساس 
اراضی  طبیعی،  منابع  زمین شهری،  قانون  ماده 10 
داخل محدوده و حريم را بايد تحويل سیستم بدهد 
که متاسفانه اين مقاومت سالهاست وجود دارد که 

امیدواريم اين مشکالت حل شوند.

و خدمات سپاه به حوزه سالمت، محرومان و 
سیل زدگان را فراموش نمی کنند.

دوم ارديبهشت 13۵۸، يادآور تدبیر حکیمانه 
پاسداران  سپاه  تأسیس  در  خمینی)ره(  امام 
انقالب اسالمی است و هدف از تشکیل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، نگهبانی از انقالب 
و دستاوردهای آن و کوشش در راه تحقق 
الهی و گسترش حاکمیت قانون  آرمان های 
جمهوری  دفاعی  توان  تقويت  البته  که  بود 
نیروهای  ديگر  با  همکاری  راه  از  اسالمی 
اهداف  ديگر  از  نظامی،  آموزش  و  مسلح 

تشکیل اين نهاد است.
در  خود  سخنان  از  بخشی  در  اهلل  رحمه  خمینی  امام 
فرمود:  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  از  حمايت 
شما  از  نظرم  به هیچ وجه  و  هستم  راضی  سپاه  از  »من 
نبود. من سپاه  نبود، کشور هم  برنمی گردد. اگر سپاه 
پاسداران را بسیار عزيز و گرامی می دارم. چشم من به 
شماست. شما هیچ سابقه ای جز سابقه اسالمی نداريد.«

رهبر معظم انقالب اسالمی، حضرت آيت اهللهّ  خامنه ای 
اسالمی  جمهوری  نظام  در  سپاه  جايگاه  درباره  هم 
خود  شناخته شده  تاريخ  در  »سپاه  می فرمايد:  ايران 
يعنی  است؛  بی نظیر  شايد  و  کم نظیر  پديده  يک  ما، 
نمای  و  رشد  و  والدت  که  است  موجودی  سپاه، 
دشوارترين  عرصه  در  هم  آن  انقالب،  در صحنه  آن 

آزمون های انقالب بود.«
به  لحظه  اين 40 سال،  از جنس مردم، که در  سپاهی 
تأثیر  و  شده  افزوده  ملت  میان  محبوبیتش  بر  لحظه 
مثبت حضورش در همه عرصه ها، خصومت دشمنان 
بايد گفت  مجموع  در  و  است  کرده  بیشتر  را،  آن  با 
کارنامه پرافتخار سپاه در عرصه  های مختلف، امیدهای 
فراوانی را بر مسئوالن نظام و همه دوستداران انقالب 
در سراسر جهان ايجاد کرده است، سپاهی که از خود 
مردم است و ضرورت حضورش در همه صحنه ها غیر 

قابل انکار است.
سپاه پاسداران در شرايط فعلی برای عبور از بحران ها 
بازيگر نقش اول است و به عنوان پرچم دار سازندگی 
در مناطق محروم و آسیب ديده، با دانش جوانان ايرانی 
گره گشايی می کند که نمونه آن را در بحران های اخیر 

در کشور به خوبی می توان ديد.
قاسم  حاج  شهید  سپهبد  ديار  کرمان  استان  مردم 
سلیمانی سیدالشهدای جبهه مقاومت در ماه های اخیر 
شاهد ازخودگذشتگی و تالش سپاه، بسیج و نیروهای 
تالش  شاهد  بودند؛  مختلف  عرصه های  در  جهادی 
به سردار دل ها حاج  با تأسی  انسان های فداکاری که 
مردم  به  خدمت رسانی  مقدم  خط  در  سلیمانی  قاسم 

محروم و آسیب ديده قرار گرفتند،
با شیوع کرونا در استان کرمان کنار مدافعان سالمت 
قرار گرفتند و با راه اندازی کارگاه های تولید ماسک 
میدان  به  حوزه  اين  در  استان  نیاز  تأمین  برای  بسیج 

آمدند.
گروه های جهادی که شب تا صبح معابر و خیابان های 
نیاز  احساس  زمان  در  و  کردند  ضدعفونی  را  شهر 
پرسنل در مانی استان به لباس محافظتی کارگاه تولید 

لباس را راه اندازی کردند.
مردم آسیب ديده در سیل استان کرمان يادشان نمی رود 
حضور پرشور بسیجیان، پاسداران و جهادگران کرمان 
را،  معابر  و  منازل  در اليروبی و ضدعفونی کردن  را 
زانو در گل والی  تا  را که  نمی رود روزهايی  يادشان 

فرو می رفتند سپاه به کمک آنها آمد.
تعمیر  و  فرش  شست وشوی  کرمان  سیل زده  مردم 
و  نمی کنند  فراموش  را  سپاه  خانگی  لوازم  اهدای  و 
يادشان نمی رود سپاه برای حفاظت و ايمنی شهرها و 

روستاهای سیل زده با تمام توان به میدان آمد.
سردار حسین معروفی فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان 
مثلت  را  بودن  انقالبی  و  بودن  مکتبی  بودن،  مردمی 
اظهار  و  دانست  پاسداران  سپاه  اصلی  رکن  و  اصلی 
انقالب اسالمی مردم را ولی نعمت خود  داشت: سپاه 
و خط قرمز خود می داند و اين عقیده را دارد و با همه 

وجود برای به اين مردم خدمت می کند.
وی با بیان اينکه خدمت رسانی به مردم رسالت و وظیفه 
گفت:  است  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  اصلی 
خدمت، نوکری و فدا شدن برای مردم اصل مأموريت 
سپاه است و مأموريت ما اين است که تکیه گاه مردم 

باشیم تا مردم ما احساس آرامش کنند.
انقالبی  نهاد  يک  سپاه  اينکه  ابراز  با  معروفی  سردار 
با  و  عرصه ای  هر  در  سپاه  گفت:  است  انعطاف پذير 
در  هم  امروز  و  شده  صحنه  وارد  مردم  نیاز  به  توجه 
موضوع مقابله با ويروس کرونا همه امکانات خود را 

به میدان آورده تا به مردم خدمت رسانی کند.
بسیج  مسئول  پاداش  حجت اهلل  پاسدار  سرهنگ 
اينکه  ابراز  با  کرمان  استان  ثاراهلل  سپاه  سازندگی 
در  که  نیازهايی  و  استان  در  کرونا  شیوع  به  توجه  با 
مدافعان  کنار  بسیج  و  سپاه  داشت  وجود  حوزه  اين 
به صحنه  آنها  به  برای کمک  و  قرار گرفتند  سالمت 
آمدند اظهار داشت: 110 کارگاه تولید ماسک بسیج 
در استان راه اندازی شد و روزانه بین 60 ال 6۵ هزار 

ماسک در استان تولید می شود.
وی با اشاره به راه اندازی کارگاه تولید لباس بیمارستانی 
در کرمان گفت: روزانه بین 300 تا 3۵0 دست لباس 
تولید  بیمارستان  اين  در  بیمارستانی  پرسنل  محافظتی 

می شود.
با  کرمان  استان  ثاراهلل  سپاه  سازندگی  بسیج  مسئول 
در  سپاه  اقدامات  از  گوشه ای  اينها  اين که  به  تصريح 
در  ويروس  اين  زنجیره  قطع  و  با شیوع کرونا  مبارزه 
استان است گفت: ضدعفونی معابر توسط گروه های 
از  نوين  جنگ  گردان های  از  بهره گیری  و  جهادی 

ديگر اقدمات سپاه است.
اولین ساعات  از  بسیج  و  به حضور سپاه  اشاره  با  وی 
وقوع سیل در استان در کنار ديگر دستگاه ها و نهاده ها 
اسالمی  انقالب  جبهه  خدمت رسانی  قرارگاه  گفت: 
به مردم سیل زده  امدادرسانی  برای  با ديگر دستگاه ها 

تشکیل شد.
با حداکثر توان و تجهیزات  اينکه سپاه  بیان  با  پاداش 
شد  حاضر  منطقه  در  سیل زده  مردم  به  کمک  برای 
در  سپاه  سنگین  دستگاه   2۵ حدود  کمک  با  افزود: 
منطقه چیزی در حدود 24 کیلومتر از سیل بند روستاها 

و شهر زهکلوت در جنوب کرمان ترمیم شد.
وی از توزيع حدود 10 هزار و ۵00 بسته غذايی بین 
يک  گفت:  و  داد  خبر  کرمان  جنوب  سیل زده  مردم 
میلیارد و ۵00 میلیون تومان لوازم خانگی توسط سپاه 

بین مردم سیل زده جنوب کرمان توزيع شد.
با  کرمان  استان  ثاراهلل  سپاه  سازندگی  بسیج  مسئول 
هم  سیل زده  مناطق  بازسازی  در  سپاه  اينکه  بر  تأکید 
در صحنه است افزود: تا پايان بازسازی و ترمیم منازل 

مسکونی کنار بنیاد مسکن می مانیم.
پايان فروردين ماه در  با يادآوری وقوع سیل در  وی 
سیل  وقوع  ابتدای  از  گفت:  گلباف  و  شهداد  منطقه 
7۵0 نفر از پاسداران، بسیجیان و گروه های جهادی در 

منطقه حضور دارند.
و  سپاه  کمک های  کاروان  توزيع  به  اشاره  با  پاداش 
لوازم خانگی در روز گذشته در منطقه سیل زده شهداد 
گفت: فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان روز گذشته از 
منطقه بازديد داشت و از نزديک در جريان مشکالت 

مردم و وضعیت امدادرسانی قرار گرفت.

برگزاری کارگروه اجتماعی فرهنگی شهرستان ارزوئیه با محوریت طرح 
همدلی، مواسات و کمک مومنانه

معاون مسکن و ساختمان

سیاستگذاری برای احداث یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور

مردم دیار حاج قاسم در ماه های اخیر شاهد تالش سپاه و بسیج در 
عرصه های مختلف بودند


