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بافت

سیل زده  منطقه  در  غذایی  سبد   ۵۰۰۰  
جنوب کرمان توزیع شد                           3 
به  بافت  واحد  آزاداسالمی  دانشگاه  بیانیه 
مناسبت روز قدس                                        4

امداد  کمیته  مومنانه  کمک های  رزمایش   
استان کرمان آغاز شد                                   4

تکلیف  تعیین  برای  کرمان  قضائی  دستگاه 
کارگران ذغالسنگ وارد عمل شد               2

برای  کرمان  مراتع  از  هکتار  هزار   4۸۰
مبارزه با ملخ صحرایی پایش شد             2

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

به شدت  را  مبارزه  عرصه  ای  خامنه  اهلل  آيت  حضرت 
و  خواندند  دائمی  مراقبت  نیازمند  و  تغییرپذير  و  خطیر 
تأکید کردند: عرصه جهاد در همه سرزمین های فلسطینی 

گسترش يابد.
اطالع  پايگاه  از  نقل  به  شبستان  خبرگزاری  گزارش  به 
رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آيت اهلل خامنه ای 
رهبر معظم انقالب اسالمی امروز )جمعه دوم خرداد( در 
سخنانی به مناسبت روز جهانی قدس با اشاره به گشوده 
از  بعد  فلسطین  برای  مبارزه  در  جديدی  فصل  شدن 
تغییر  و  مقاومت  جبهه  ظهور  و  اسالمی  انقالب  پیروزی 
در  را  مهم  توصیه  هفت  مبارزان،  نفع  به  قدرت  موازنه 
خصوص ادامه جهاد بزرگ و مقدس کنونی بیان و تأکید 
کردند: اصلی ترين توصیه، تداوم مبارزه و گسترش عرصه 
بی گمان  و  است  فلسطینی  سرزمین های  همه  در  جهاد 
ويروس صهیونیسم ديری نمی پیمايد و با همت و ايمان و 
غیرت جوانان، از اين منطقه ريشه کن و ازاله خواهد شد.

تبريک  با  سخنانشان  ابتدای  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
تعیین  جهان،  مسلمانان  همه  به  فطر  سعید  عید  پیشاپیش 
روز قدس را ابتکار هوشمندانه امام خمینی و حلقه وصل 
مسلمانان برای هم صدايی درباره قدس شريف و فلسطین 
از روز قدس  به استقبال ملتها  با اشاره  مظلوم خواندند و 
کمرنگ  صهیونیسم،  و  استکبار  عمده  سیاست  گفتند: 
به  و  مسلمان  جوامع  ذهنیت  در  فلسطین  مسئله  کردن 
وظیفه،  ترين  فوری  اما  است  آن  راندن  فراموشی  سمت 
مبارزه با اين خیانت است و قطعاً غیرت و اعتماد به نفس 
فراموش  اجازه  مسلمان  ملتهای  روزافزون  هوشمندی  و 

شدن آن را نخواهد داد.
حضرت آيت اهلل خامنه ای غصب کشور فلسطین و تشکیل 
غده سرطانی صهیونیستی با فجیع ترين انواع قتل و جنايت 
و تداوم دهها ساله اين ستم تاريخی را يک رکورد جديد 
از َسبعیّت و شیطان صفتی بشر، برشمردند و افزودند: عامل 
سیاستهای  و  غربی  دولتهای  فاجعه،  اين  اصلی  مجرم  و 
کمپانی داران  و  آنها  اصلی  هدف  که  بود  آنها  شیطانی 
يهودی از ايجاد دولت صهیونیست و تجهیز آن به انواع 
دائمی  پايگاه  ايجاد يک  اتمی،  تسلیحات  امکانات حتی 
در منطقه و امکان دخالت و تسلط بر کشورهای آن بود.

دولتهای  اغلب  متأسفانه  افزودند:  ايشان 
نخستین،  های  مقاومت  از  پس  نیز  عرب 
به تدريج تسلیم شدند و با فراموشی وظیفه 
و  غیرت  و  سیاسی  و  اسالمی  و  انسانی 
کمک  دشمن  هدفهای  به  عربی،  نخوت 

کردند.
را  تسلیم  اين  نتیجه  انقالب  رهبر 
بی فرجام  راه  به  مبارزه  مسیر  کشانده شدن 
و  دانستند  حامیانش  و  اشغالگر  با  مذاکره 
خاطرنشان کردند: در چنین شرايطی طلوع 
انقالب اسالمی در ايران فصل جديدی در 
مبارزه برای فلسطین گشود و با ظهور جبهه 
مقاومت کار بر رژيم صهیونیستی سخت تر 
شد و البته در آينده بسی سخت تر خواهد 

شد.
مبارزه  کنونی  صحنه  توصیف  در  ايشان 

و  اقتدار  به  رو  مقاومت  جبهه  عرصه،  اين  در  گفتند: 
قدرت  عناصر  روزافزون  مسیر جذب  در  و  فزاينده  امید 
است اما جبهه ظلم و کفر و استکبار روز به روز تهی تر، 

مأيوس تر و کم توان تر می شود.
مبارزه  عرصه  حال  عین  در  خامنه ای  آيت اهلل  حضرت 
دائمی  مراقبت  نیازمند  و  تغییرپذير  و  خطیر  به شدت  را 
خواندند و تأکید کردند: هرگونه غفلت و سهل انديشی 
بسیار مهم و  مبارزه  اين  اساسی در  و خطا در محاسبات 
خواهد  وارد  سنگینی  زيانهای  حیاتی،  و  ساز  سرنوشت 

کرد.
ايشان سپس هفت توصیه مهم را برای همه کسانی که دل 

در گرو مسئله فلسطین دارند، بیان کردند.
صرفاً  مسئله  يک  به  فلسطین  موضوع  نکردن  »محدود 
انقالب  رهبر  اول  توصیه  عربی«  حداکثر  يا  و  فلسطینی 
برای  مبارزه  گفتند:  خصوص  اين  در  که  بود  اسالمی 
آزادی فلسطین عالوه بر اينکه جهاد فی سبیل اهلل و فريضه 
و مطلوب اسالمی است، يک مسئله انسانی است و آنهايی 
که سازش چند عنصر فلسطینی با ُحکام چند کشور عربی 
را مجوز عبور از اين مسئله اسالمی و انسانی می شُمرند، 
خیانت  دچار  احیاناً  و  مسئله  فهم  در  به شدت دچار خطا 

هستند.
خود  توصیه  دومین  بیان  در  خامنه ای  آيت اهلل  حضرت 
افزودند: هدف اين مبارزه، آزادی همه سرزمین فلسطین 
سرزمین  به  فلسطینیان  همه  بازگشت  و  نهر  تا  بحر  از 
خويش است بنابراين فروکاستن آن به تشکیل دولتی در 
گوشه ای از اين سرزمین، نه نشانه حق جويی است و نه 
نشانه واقع بینی زيرا امروز میلیونها فلسطینی به مرتبه ای از 
انديشه و تجربه و اعتماد به نفس رسیده اند که بتوانند اين 
و  الهی  نصرت  به  و  سازند  را وجهه همت  بزرگ  جهاد 

پیروزی نهايی نیز مطمئن باشند.
جامعه  توکل  لزوم  بر  تأکید  با  سوم  توصیه  در  ايشان 
به  مسلمان غیور و ديندار در اين جهاد بزرگ و مقدس 
خداوند و اتکاء به نیروهای درونی و دست قدرتمند خود 
و پرهیز از اعتماد به قدرتهای ظالم غربی و مجامع وابسته 
منطقه،  آبروی  بی  و  دنباله رو  دولتهای  برخی  و  جهانی 
را  کرونا  قربانیان  تعداد  يک  به  يک  دنیا  امروز  گفتند: 
قاتل  نمی پرسد  هیچ کس  اما  می شمارد  سراسر جهان  در 
و مسئول صدها هزار شهید، اسیر و مفقود در کشورهايی 
که آمريکا و اروپا در آن آتش جنگ را روشن کردند، 
و مسئول اين همه جنايت و غصب و تخريب و ظلم در 

فلسطین کیست؟

توصیه  ادامه  در  خامنه ای  اهلل  آيت  حضرت 
سیاسی  نخبگان  به  خطاب  را  خود  چهارم 
کردند:  بیان  اينگونه  اسالم  جهان  نظامی  و 
انتقال  صهیونیست ها  و  آمريکا  سیاست 
راه  و  مقاومت  جبهه  پشت  به  ها  درگیری 
سرگرم  برای  داخلی  جنگ های  اندازی 
به  دادن  فرصت  و  مقاومت  جبهه  کردن 
که  کاری  همانند  است  صهیونیست  رژيم 
ايجاد داعش  با  در سوريه، يمن و در عراق 
سیاست  اين  از  جلوگیری  راه  دادند.  انجام 
خباثت آمیز، خواست و مطالبه جدی جوانان 
توصیه  به  توجه  و  اسالم  جهان  در  غیرتمند 
چه  هر  فرمود  که  است  عظیم  خمینی  امام 
فرياد داريد بر سر آمريکا -و نیز البته دشمن 

صهیونیست- بکشید.
رهبر انقالب اسالمی در توصیه پنجم خود، 
به سیاست آمريکا با کمک پادوهای منطقه ای آن برای 
عادی سازی حضور رژيم صهیونیستی در منطقه و قبول 
با  بايد  گفتند:  و  کردند  اشاره  واقعیت  يک  به عنوان  آن 
واقعیت های مهلک و زيان بخش مبارزه کرد و همانطور 
که امروز انسانهای با شعور، مبارزه با کرونا را واجب می 
نیز ضروری  ديرپای صهیونیسم  ويروس  با  مبارزه  دانند، 
است و ديری نمی پیمايد که اين ويروس به همت و ايمان 

و غیرت جوانان، از منطقه ريشه کن خواهد شد.
ششمین  خامنه ای،  آيت اهلل  حضرت  توصیه  ترين  اصلی 
عرصه  گسترش  و  مبارزه  »تداوم  بر  مبنی  ايشان  توصیه 

جهاد در همه سرزمین های فلسطینی« بود.
ملت  بايد  همه  اينکه  بر  تأکید  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
ياری کنند و جمهوری  اين جهاد مقدس  را در  فلسطین 
با افتخار هر چه در توان داشته باشد در اين راه  اسالمی 
اين شد  بر  انجام خواهد داد، گفتند: يک روز تشخیص 
اما  دارد  شجاعت  و  غیرت  و  دين  فلسطینی،  مبارز  که 
دست او تهی از سالح است، بنابراين به مدد الهی برنامه 
ريزی انجام گرفت و موازنه قدرت در فلسطین دگرگون 
تهاجم  برابر  در  تواند  می  غزه  امروز  که  به گونه ای  شد، 

نظامی دشمن صهیونیست بايستد و بر آن پیروز شود.

رهبر معظم انقالب اسالمی در سخنان زنده و تلويزيونی به مناسبت روز جهانی قدس:

عرصه جهاد در همه سرزمین های فلسطینی گسترش یابد

رئیس اداره پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان گفت: مرگ مغزی ناشی از تصادفات و 
ضربات مغزی در اين استان بیشترين آمار را به 

خود اختصاص داده است .
عضو،  اهدای  روز  مناسبت  به  جعفری  رضا 
اهدای  تاريخچه  کرد:  اضافه  زندگی  اهدای 
عضو در ايران با پیوند قرنیه از سال 1314  و در 
سال 1347 نیز اولین پیوند کلیه در شیراز انجام 
پیوند  به  موفق  در سال 13۸3  نیز  و کرمان  شد 
کلیه زنده به زنده شد و در سال 13۸۵ تیز پیوند 

را از بیماران مرگ مغزی آغاز کرد.
به  منجر  فرد  از  اهدا  قابل  اعضای  ادامه  وی در 
کبد،  کلیه،  ريه،  قلب،  شامل  را  مغزی  مرگ 
برشمرد   روده  و  پانکراس  قرنیه،  استخوان،  مغز 
پیوندهای کلیه ، کبد، مغز  و گفت: در کرمان 

استخوان و قرنیه انجام  می شود.
رئیس اداره پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی 

کرمان افزود: از ابتدای سال 13۸3 
پیوند  از 1100 مورد  بیش  تاکنون 
 677 کبد،  پیوند  مورد    64 کلیه، 
مورد پیوند قرنیه ، 329 مورد پیوند 
انجام  استان  اين  در  استخوان  مغز 
کبد   71 از  بیش  البته   که  شده 
وجود  عدم  دلیل  به  پیوند  جهت 
گیرنده   يا  و  مناسب  خونی  گروه 
مناسب پیوند به شیراز جهت پیوند 

ارسال شده است .
 13۸۵ سال  ابتدای  از  همچنین  داد:  ادامه  وی 
تحت  مغزی  مرگ  بیمار   191 تعداد  تاکنون 
از  و  اند  گرفته  قرار  عضو  اهدا  جراحی  عمل 
تاکنون نیز بیش از 3900 نفر نیز در سطح استان 
کرمان کارت عضويت اهداء عضو را پر کرده 

اند.
تاکنون  امر  ابتدای  از  اينکه  به  اشاره  با  جعفری 

بیماران  از  گیری  رضايت  مورد   2۵0 از  بیش 
شده  انجام  عضو  اهدای  جهت  مغزی  مرگ 
دست  در  با  توانند  می  افراد  همه  گفت:  است 
اعضا  پیوند  اداره  به  خود  ملی  کارت  داشتن 
کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاونت 
به دريافت کارت  اقدام  راه شفا  واقع در چهار 

اهدا عضو نمايند .
وی اين را نیز اضافه کرد که  اهدای عضو هیچ 

محدوديتی ندارد.

بیشترین اهدای عضو بیماران در کرمان مرگ مغزی ناشی از تصادفات است
معاون توسعه مديريت و پشتیبانی 
پرورش  و  آموزش  کل  اداره 
عملیات  آغاز  از  کرمان  استان 
واحد  هزار  پنج  از  بیش  ساخت 
اين  فرهنگیان  ويژه  مسکونی 

استان طی سال جاری خبر داد.
روز  میرحسینی  رضا  قوام  سید 
روسای  در گردهمايی  چهارشنبه 
پرورش  و  آموزش  ادارات 
شهرستان ها و مناطق استان کرمان 
کنفرانس  ويدئو  صورت  به  که 
برگزار شد افزود: از تمام ظرفیت 

شهرسازی  مسکن  ظرفیت  ببخصوص  ها 
استفاده  فرهنگیان  مسکن  ساخت  برای 

خواهیم کرد.
برای  مسکن  ساخت  داشت:  اظهار  وی 
ما در  اصلی  راهبرد  فاقد مسکن  فرهنگیان 

آموزش و پرورش استان کرمان است.
مقدمات  انجام  به  اشاره  با  میرحسینی 
شهر  در  فرهنگیان  مسکن  ساخت  ابتدايی 
احداث  کلنگ  بزودی  کرد:  بیان  کرمان 
مسکن فرهنگیان در شهرستان های کرمان 

و جیرفت به زمین خواهد خورد.

سفارش  ثبت  جدی  پیگیری  بر  وی 
کتاب های درسی دانش آموزان در 
سامانه تاکید و تصريح کرد: سفارش 
صورت  به  درسی  های  کتاب 
و  مدارس  مديران  توسط  گروهی 

انفرادی توسط اولیا انجام می شود. 
امالک  سازی  تجاری  بر  میرحسینی 
قانون  اساس  بر  پرورش  و  آموزش 
درآمد  ايجاد  راستای  در  بودجه 
پايدار نگهداری و حفاظت از اموال 
و  کرد  تاکید  پرورش  و  آموزش 
استفاده بهینه  از تجهیزات و امکانات 

را نیز ضروری دانست.
میرحسینی  تعامل، همدلی، شفاف سازی، 
افزايش  الزمه  را  توامان  تخصص  و  تعهد 
بهروری و کارآمدی در حوزه های مالی، 

اداری دانست.

افزون بر پنج هزار واحد مسکونی ویژه فرهنگیان در کرمان احداث می شود
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۱4۷ هزار لیتر سوخت قاچاق در عنبرآباد 
کشف شد

فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف 147 هزار لیتر سوخت 
سبزگزی  و  میثم آباد  روستاهای  پاکسازی  عملیات  در  قاچاق 

عنبرآباد خبر داد.
قاچاق  با  مبارزه  عملیات  در  گفت:  ناظری  عبدالرضا  سردار 
حضور  با  عنبرآباد  سبزگزی  و  میثم آباد  روستاهای  سوخت 
نیروهای نظامی و انتظامی و قرارگاه عملیاتی ابوذر بیش از ۵0 

نقطه پاکسازی شد.
وی تصريح کرد: طبق مصوبه شورای تامین استان و شهرستان 
و  منسجم  عملیات  يک  در  قضا  دستگاه  همکاری  و  عنبرآباد 
قاچاق  با  مبارزه  و  آلوده  مناطق  پاکسازی  طرح  هماهنگ 
سوخت در روستاهای شرقی عنبرآباد با موفقیت به پايان رسید.

فنی  اقدامات  انجام  با  داد:  ادامه  استان کرمان  انتظامی  فرمانده 
تعدادی خانه و محل دپوی  میدانی،  اطالعاتی و جستجوی  و 

سوخت قاچاق شناسايی شد.
اين عملیات آغاز  از ساعات نخستین روز گذشته  وی گفت: 
شد و مقادير زيادی سوخت قاچاق گازوئیل کشف و تعدادی 
شد.  تخريب  انتقال  قابل  غیر  مخازن  و  جمع آوری  مخازن  از 
شرکت  تحويل  قاچاق  سوخت های  از  زيادی  مقدار  همچنین 
نفت و مقداری هم به دلیل نبود امکانات جابه جايی معدوم شد.

سردار ناظری افزود: در مجموع 17 تانکر 30 تا 20 هزار لیتری 
در اين عملیات کشف و همچنین 1۵7بشکه 220 لیتری و تعداد 

زيادی گالُن کشف شد.
وی با تاکید بر جديت و قاطعیت پلیس در استمرار طرح های 
پاکسازی نقاط آلوده گفت: اجازه نخواهیم داد افراد مجددا در 
اين مکان ها کار دپو و قاچاق سوخت را انجام دهند و تمامی 
دستگیر  زودی  به  که  شدند  شناسايی  سوخت  قاچاق  عوامل 
خواهند شد و از اين پس با قاچاقچیان سوخت برخورد جدی 

و قانونی می شود.
جهش  سال  در  داشت:  اظهار  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
تولید يکی از ماموريت های اصلی ناجا برخورد با قاچاق کاال 
بوده که در دستور کار قرار دارد و اجازه نخواهیم داد برخی 

افراد به سرمايه ملی خسارت وارد کنند.
شده  واقع  کرمان  جنوب  کیلومتری   260 فاصله  در  عنبرآباد 

است.

خودروهای  روی  بر  فاصله  رعایت  سنسور 
کرمان نصب می شود

رعايت  سنسور  نصب  گفت:  کرمان  استاندار  عمرانی  امور  معاون 
ارتقای  راستای  در  کشور  در  بار  نخستین  برای  خودرويی  فاصله 

ايمنی راه ها، در اين استان اجرا می شود.
سیدمصطفی آيت اللهی موسوی روز پنجشنبه در نشست کمیسیون 
ايمنی راه های استان کرمان افزود: سنسور خودروی مرکز تحقیقات 
ضمن رعايت فاصله با مرز جاده، محدوده ديگر خودروها کنترل 
جاده ای،  تالفات  و  حوادث  آمار  کاهش  بر  عالوه  که  کند  می 

جايگاه ايمنی راه های استان کرمان را ارتقا می بخشد.
وی ادامه داد: مقرر شد مشاوره ای برای اجرای اين طرح در نظر 
گرفته و در زمان تمديد بیمه خودرو اجبار در نصب و راه اندازی 
تصادفات  آمار  از  فاصله  رعايت  زيرا  شود  لحاظ  هم  سیستم  اين 

استان کرمان را کاهش میدهد.
معاون امور عمرانی استاندار کرمان گفت: هدف اصلی همه ما اين 
جاده ای  حوادث  از  ناشی  فوت  درگیر  خانواده ای  هیچ  که  است 
نشود و تلقات جاده ای خسارات روحی بسیاری را بر جامعه تحمیل 

می کند لذا امسال نیز با توان بیشتر به ايمنی راه ها کمک می کنیم.
شهرستان  دادخدای  چاه  بخش  در  تابلو  نصب  به  اشاره  با  وی 
ممنوعیت  کرد:  تصريح  جاده ای  حوادث  کاهش  برای  گنج  قلعه 
صورت  به  بايد  ساردويیه   - رابر   - بافت  محور  در  کامیون  تردد 

کارشناسی بررسی و نتیجه آن اعالم شود.

دستگاه قضائی کرمان برای تعیین تکلیف 
کارگران ذغالسنگ وارد عمل شد

رئیس کل دادگستری استان کرمان از پیگیری دستگاه قضائی اين 
گفت:  و  داد  خبر  ذغالسنگ  کارگران  تکلیف  تعیین  برای  استان 
در اين رابطه نشست مشترکی با مديرعامل صندوق بازنشستگی و 

استاندار کرمان برگزار شده است.
از  بعدی  های  پیگیری  نشست،  اين  بر  عالوه  افزود:  موحد  يداله 
حوزه  در  عامه  حقوق  از  دفاع  راستای  در  قضائی  دستگاه  سوی 

کارگری نیز انجام خواهد شد. 
وی تصريح کرد: حمايت از تولید در سالی که از سوی رهبر معظم 
راهبردی  شده،  نامگذاری  تولید  جهش  عنوان  به  اسالمی  انقالب 
اصلی است و تمام مجموعه های مربوطه بايد در اين زمینه همکاری 

الزم را داشته باشند.
استان کرمان خاطرنشان کرد: جهش  نماينده عالی قوه قضائیه در 
تولید مسئولیتی بزرگ، امر واليی، حکم شرعی و وظیفه وجدانی 
است و بايد با استفاده حداکثری از تمام ظرفیت های موجود  محقق 

شود.
موحد اظهار داشت: پشتوانه حمايت قضايی از واحدهای تولیدی 
و صنعتی زمینه تداوم فعالیت های اين واحدها را با رعايت موازين 
قانونی و در راستای رفع موانع تولید فراهم می کند زيرا با وجود 
تولید،  جهش  در  اندرکار  دست  طرفین  از  قضايی  های  حمايت 
با  طرفین  از  هر يک  و  بوده  تر  پررنگ  مصوبات  اجرای  ضمانت 
اقدام  خود  تعهدات  اجرای  به  نسبت  بیشتری  پذيری  مسئولیت 

خواهند کرد.

کشاورزی  جهاد  سازمان  نباتات  حفظ  مدير 
مراتع  از  هکتار  هزار   4۸0 گفت:  کرمان  استان 
اين استان به منظور مبارزه با آفت ملخ صحرايی 

پايش شد.
ناصر طاهری افزود: شبکه های مراقبت و گروه 
استان کرمان  بانی در مناطق مختلف  های ديده 
مشغول پايش و رصد شرايط از نظر وجود ملخ 

های صحرايی هستند.
وی با بیان اينکه در برخی از مناطق استان کرمان 
محلی  نیروهای  از  شرايط  رصد  و  پايش  برای 
استفاده شده است تصريح کرد: رديابی ملخ ها 
در تمام شهرستان های اين استان بخصوص در 
بلوچستان،  و  سیستان  با  مرز  هم  های  شهرستان 
فارس هرمزگان و جنوب کرمان به صورت ويژه 

انجام می شود.
کشاورزی  جهاد  سازمان  نباتات  حفظ  مدير 
شهرستان  بیشتر  در  اينکه  بیان  با  کرمان  استان 
آفت  از  آلودگی  هیچ  تاکنون  استان  اين  های 
فقط 20  اظهار داشت:  است  نشده  ملخ مشاهده 
هکتار از اراضی شهرستان ارزوئیه به دلیل تخم 
ريزی ملخ ها طی سال گذشته به اين آفت آلوده 

پاشی  سم  گذشته  روز  که  شده 
شد.

وی با اشاره به اينکه سال گذشته 
 2 طريق  از  کرمان  استان  شمال 
به  ارزوئیه  و  ريگان  شهرستان 
شد  آلوده  صحرايی  ملخ  آفت 
 2 اين  نیز  امسال  کرد:  تصريح 
مورد  ويژه  به صورت  شهرستان 

بررسی و پايش قرار می گیرند.
وی تاکید کرد: جهاد کشاورزی 
استان کرمان در زمینه تهیه سم و 
امکانات مورد نیازز برای مبارزه 
با ملخ صحرايی مشکلی ندارد و 

با توجه به حجم زياد ملخ در استان های جنوبی 
کشور به صورت آماده باش است.

های  از خشکی  20 درصد  ملخ صحرايی  آفت 
بیش  تواند  می  و  دارد  خود  سیطره  در  را  دنیا 
از 200 کیلومتر در روز پرواز کند که در هفته 
البته  و  رسد  می  کیلومتر  هزار  يک  از  بیش  به 

رکورد پنج هزار کیلومتر را نیز دارد.
اين ملخ روزانه معادل وزن خود، خوراک دارد 

می  روز  يک  در  ملخ   100 و  هزار  يک  هر  و 
تواند معادل يک انسان يعنی حدود 2 کیلوگرم 
از محصوالت غذايی استفاده کند که در شرايط 

طغیانی تنه درختان از هجوم آنها مصون نیستند.
زاد و ولد اين آفت نیز به گونه ای است که در 
به فاصله يک  تا پنج  ماهه، 300 تخم  طول سه 
هفته و در هر دوره 90 تا 120 عدد تخم در عمق 

10 سانتیمتری خاک می گذارد.

۷ مصدوم در برخورد دو خودرو در شهر کرمان
ريیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدير حوادث دانشگاه علوم 
برخورد دو خوروی سواری  امروز در  پزشکی کرمان گفت: 

پرايد و پژو، 7 نفر مصدوم شدند.
و  بیمارستانی  پیش  اورژانس  ريیس  صابری،  محمد  سید 
مديرحوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: در برخورد 
پژو 40۵ و پرايد در بزرگراه امام رضا)ع( شهر کرمان، محدوده 
پل کوثر که ساعت 16:۵6  امروز جمعه به وقوع پیوست، 7 نفر 

مصدوم شدند. 
 او با بیان اينکه 3 تیم فوريت های پزشکی به محل اين حادثه 
صورت  به  حادثه  محل  در  مصدوم  يک  افزود:  شدند،  اعزام 
سرپايی درمان و 6 نفر از مصدومان اين تصادف، بعد از انجام 
اقدامات اولیه درمانی با حال عمومی مساعد به بیمارستان شهید 

باهنر کرمان منتقل شدند. 
صابری بیان کرد: مصدومان اين تصادف  شامل 6 مرد و يک 

زن  هستند که در رده سنی 19 تا 2۸ سال قرار دارند.

بیماری های  پژوهشکده  علمی  هیات  عضو 
تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  کبد  و  گوارش 
روده ای  میکروبیوم  چرا  که  سوال  اين  طرح  با 
هرکدام  گفت:  است،  حیاتی  ما  سالمت  برای 
روده های  در  مشخصی  میکروبی  ترکیب  ما  از 
يا  روده ای  میکروب های  اين  داريم،  خود 
تعداد زيادی میکروب ها  " شامل  "میکروبیوم ها 
جايگزين  يا  ترکیب  خوردن  هم  به  که  هستند 
سبب  می تواند  مضر  میکروب های  با  آنها  شدن 
افراد  در  مختلف  بیماری های  تشديد  يا  ايجاد 

شود.
جمعیتی از باکتری ها و میکروب ها که در روده 
میکروبیوم  عنوان  تحت  می کنند  زندگی  ما 
دسته  دو  روده  در  می شوند.  نامگذاری  روده 
مضر  و  زا(  بیماری  )غیر  مفید  باکتری های 
نسبت  هرگاه  می کنند.  زندگی  زا(  )بیماری 
بروز  خطر  شود  زياد  مفید  به  مضر  باکتری های 

بیماری ها افزايش می يابد.
2 تا 9 خرداد ماه به عنوان هفته سالمت گوارش 
نامگذاری شده و امسال به موضوع "میکروبیوم 
انجمن  شود.  می  پرداخته  گوارش"  دستگاه  و 
علمی  های  برنامه  کبد  و  گوارش  متخصصین 
قم،  تهران،  مانند  مناطقی  در  مناسبت  اين  به 
فارس،  کرمان،  گلستان،  گیالن،  مازندران، 
اصفهان، کردستان و خوزستان برگزار می کند.

میکروب  اينکه  به  اشاره  با  امانی  محمد  دکتر 
داشت:  اظهار  نیستند،  مضر  اکثرا  ما  روده  های 
آمیزی  مسالمت  زندگی  ما  با  ها  میکروب  اين 
دارند و سبب تولید ويتامین ها می شوند که در 

ها  سرطان  از  پیشگیری  ايمنی،  سیستم  افزايش 
روده  پذير  تحريک  های  بیماری  افسردگی،  و 
و کبد چرب نقش اساسی دارند و اگر ترکیب 
آنها به هم بخورد می تواند برای فرد مضر باشد.

امانی به نقش به هم خوردن ترکیب میکروبیوم 
ها  بیماری  از  برخی  ايجاد  و  افراد  در  ای  روده 
بیماری  از  که  چرب  کبد  گفت:  و  کرد  اشاره 
تواند  است، می  بشری  امروز  های شايع جوامع 
عالئم و عوارض متعددی داشته باشد و می تواند 
نقش  شود،  همراه  ديابت  و  باال  خون  فشار  با 
بروز آن مشخص  ناسالم در  میکروب روده ای 

شده است.
مانند  ها  بیماری  ساير  مورد  در  داد:  ادامه  وی 
کولیت  بیماری  و  غیرعادی  الغری  چاقی، 
اين  هم  پذير  تحريک  عصبی  روده  يا  عصبی 
داروهايی  امروزه  و  است  نقش کامال چشمگیر 
تحت عنوان "پروبیوتیک" يا محصوالت غذايی 
حاوی پروبیوتیک گاهی در درمان اين بیماران 

استفاده می شود.
علت تغییرات میکروبیوم طبیعی در بدن چیست؟

تغییر  علت  مورد  در  اينکه  به  اشاره  با  وی 
به سمت میکروب های  افراد  میکروبیوم طبیعی 
مضر برای بدن تئوری های مختلفی وجود دارد، 
به دنیا  به روش سزارين  نوزادانی که  گفت: در 
آمده اند، نوزادانی که مصرف شیر مادر نداشته 
يا در دوران کودکی و در طول عمر بزرگسالی 
برای هر بیماری استفاده بی رويه از آنتی بیوتیک 
اند، احتمال تغییر میکروبوم روده ای باال  داشته 

است.
امانی تاکید کرد: همچنین افرادی که در تغذيه 
استفاده  میوه جات کمتری  و  از سبزيجات  خود 
می کنند و تمايل به مصرف کربوهیدرات ها و 
نشاسته مصنوعی دارند، احتمال تغییر میکروبوم 
می  موضوع  اين  و  بوده  باال  آنان  در  ای  روده 
چاقی،  چرب،  کبد  مانند  هايی  بیماری  با  تواند 
سرطان، روده تحريک پذير و نفخ روده همراه 

باشد.
و  دوغ  سبزيجات،  مصرف  داشت:  اظهار  وی 
ترکیب  ايجاد  در  مهمی  نقش  تواند  می  ماست 
افراد  است  بهتر  و  باشد  داشته  مفید  میکروبی 
مواد  و  مصنوعی  جات  شیرينی  مصرف  از 
رويه  بی  مصرف  همچنین  و  دار  کربوهیدرات 

آنتی بیوتیک به شدت پرهیز کنند.
های  بیماری  پژوهشکده  علمی  هیات  عضو 
تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  کبد  و  گوارش 
گفت: بسیاری از افراد سالم عالئم روده تحريک 
پذير با نفخ دارند که تغییرات میکروبی روده ای 
نفخ  کاهش  سبب  تواند  می  افراد  اين  در  مفید 

آنان شود.

از  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
بازار  در  طال  نرخ  کاهشی  روند  آغاز 
گفت:  و  داد  خبر  نزديک  آينده  در 
در  نیز  را  طال  بازار  ارزی  ساماندهی 

آرامش خواهد برد.
به  اشاره  با  پورابراهیمی  محمدرضا 
قیمت طال و سکه در بازار و نوسانات 
و  اخیر طال  نوسانات  آن گفت:  بسیار 
سکه تحت تاثیر دو عامل قیمت جهانی 

و همچنین تعیین قیمت ارز است.
نماينده مردم کرمان در مجلس شورای 
سال های  تجربه  اينکه  بیان  با  اسالمی 

گذشته و دهه های اخیر در اقتصاد ثابت کرده که 
افزايش قیمت جهانی بر قیمت طال در ايران بیش 
بیشترين  افزود:  است،  داشته  اثر  آن  کاهش  از 
تغییرات قیمت طال در اقتصاد ايران بیش از متاثر 
بودن از انس و قیمت جهانی به نوسانات نرخ ارز 

مربوط است.
قیمت  بانک مرکزی  اگر  اينکه  بر  تاکید  با  وی 
ارز را در اقتصاد کشور مديريت کند که امکان 
نیز  طال  نرخ  طورحتم  به  است  فراهم  کار  اين 

ساماندهی خواهد شد، تصريح کرد: ساماندهی 
ارزی در سال 9۸ که سخت ترين سال از حیث 
بانک  کار  مهم ترين  بوده  ارزی  تالطم های 
مرکزی بوده و در سال جاری نیز ادامه رويه سال 

گذشته مورد انتظار است.
پور ابراهیمی با بیان اينکه مديريت تراز تجاری 
انجام  خوبی  به  مرکزی  بانک  سوی  از  کشور 
با  که  است  اين  ما  پیش بینی  است، گفت:  شده 
بانک مرکزی در حوزه  توان مديريتی  به  توجه 

ارز  بازار  بر  عالوه  ارزی  های  سیاست 
به تعادل قیمتی  نیز  بازارهای موازی  ساير 

نزديک خواهند شد.
اين نماينده مردم در مجلس دهم، با تاکید 
قیمت  بازده  زود  آثار  عکس  بر  اينکه  بر 
کاهش  روند  آثار  ارز  نرخ  از  متاثر  طال 
بسیار  آن  قیمت جهانی  از  متاثر  نرخ طال 
پیش بینی  کرد:  تصريح  است،  تاخیر  با 
ارز و  اين است که روند کاهشی نرخ  ما 
شد  خواهد  آغاز  بازار  در  زودی  به  طال 
برای  مناسبی  مکان  بازار  اين  رو  اين  از 

سرمايه گذاری نیست.
در  گذشته  ماه  چند  تجربه  طبق  داد:  ادامه  وی 
متضرر  و  ارز  نرخ  باره  يک  کاهش  خصوص 
چنین  منتظر  هم  باز  بايد  مردم  از  بسیاری  شدن 
نبايد سرمايه های  اين رو مردم  از  باشیم  اتفاقی 

خود را به اين مسیر هدايت کنند.
شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
بهترين  بدانند  بايد  مردم  شد:  يادآور  اسالمی، 

بازار برای سرمايه گذاری امور مولد است.

کیلو   62۰ انتقال  در  قاچاقچیان  ناکامی 
تریاک در هرمزگان

با هوشیاری و تالش ماموران انتظامی استان قاچاقچیان در انتقال 
620 کیلو مواد مخدر ترياک ناکام ماندند.

با  مبارزه  پلیس  ماموران  گفت:  جعفری  غالمرضا  سردار 
قاچاق  با  مقابله  راستای  در  آباد  حاجی  شهرستان  مخدر  مواد 
موادمخدر و برخورد با سوداگران مرگ، با پیگیری های شبانه 
محورهای  بر  کامل  اشرافیت  و  اطالعاتی  اقدامات  روزی، 
محور  در  زنی  روز گذشته حین گشت  مواصالتی شهرستان، 
به يکدستگاه خودرو مشکوک و پس  به حاجی آباد  ارزويیه 
 2۵1 آن  از  بازرسی  در  و  متوقف  طوالنی  گريز  و  تعقیب  از 
کیلو و 391 گرم ترياک کشف و يک قاچاقچی مواد مخدر 

را دستگیر کردند.
وی افزود: ماموران انتظامی حاجی آباد طی عملیاتی ديگر در 
شب گذشته با انجام کار اطالعاتی يک محل دپو مواد مخدر را 
شناسايی و به محل اعزام و در بازرسی دقیق محل دپو 230 کیلو 
ماموران  تالش  که  کردند  وضبط  کشف  ترياک  مخدر  مواد 

برای شناسايی و دستگیری قاچاقچیان ادامه دارد.
عملیات  اداره  ماموران  داشت:  اظهار  استان  انتظامی  مقام  اين 
اطالعاتی  همکاری  با  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  ويژه 
پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی يک باند قاچاق مواد 
عملیات  در يک  و  شناسايی  بندرعباس  رادر شهرستان  مخدر 
ضربتی در روز گذشته 4 نفر از اعضای اين باند دستگیر و ضمن 
از  بازرسی  در  قاچاقچیان  به  متعلق  خودرو  دستگاه   2 توقیف 
مخفیگاه آنان 13۸ کیلو و 400 گرم مواد مخدر ترياک کشف 

کردند.
تالش  با   : کرد  نشان  خاطر  هرمزگان  استان  انتظامی  فرمانده 
طی  گذشته  ساعت   24 در  استان  انتظامی  ماموران  جانبه  همه 
سه عملیات جداگانه ۵ قاچاقچی مواد مخدر وسوداگر مرگ 
دستگیر، 3 دستگاه خودرو حامل و فعال در قاچاق مواد توقیف 
تشکیل  با  متهمان  و  ضبط  و  کشف  مخدر  مواد  کیلو   620 و 
پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضايی معرفی شدند.

پور ابراهیمی:

روند کاهش نرخ طال به زودی آغاز می شود

4۸۰ هزار هکتار از مراتع کرمان برای مبارزه با ملخ صحرایی پایش شد

چرا میکروبیوم روده ای برای سالمت ما حیاتی است؟

اين  ارتش  که  کرد  اعالم  ونزوئال  دفاع  وزير 
زمانی  را  ايران  بنزين  حامل  تانکرهای  کشور 
شوند  ونزوئال  اقتصادی  ويژه  منطقه  وارد  که 

اسکورت خواهند کرد.
پادرينو« وزير  اسپوتنیک، »والديمیر  به گزارش 
تلويزيونی  مصاحبه  يک  در  که  ونزوئال  دفاع 
با  ونزوئال  ارتش  که  افزود  می کرد،  صحبت 
آنها  از  ايران  بنزين  حامل  تانکرهای  اسکورت 
استقبال کرده و از مردم ايران برای همبستگی و 

همکاری با ونزوئال قدردانی می شود.
وی همچنین گفت که دولت ونزوئال در تماس 

با »امیر حاتمی« وزير دفاع ايران است.
تهديد  بر  مبنی  گزارش هايی  انتشار  پی  در 
برای  مزاحمت  ايجاد  به  آمريکا  دولت  مقامات 

تانکرهای حامل سوخت ايران به مقصد ونزوئال، 
در هفته ای که گذشت، سفیر سوئیس در تهران 
معاون  عراقچی  عباس  سید  توسط  يکشنبه  روز 
و  شد  احضار  ايران  خارجه  وزارت  سیاسی 
آمريکايی  مقامات  به  احضار  اين  در  عراقچی 
های  نفتکش  علیه  تهديد  هرگونه  داد:  هشدار 
مواجه  ايران  قاطع  و  فوری  واکنش  با  ايرانی 
خواهد شد و دولت آمريکا مسئول عواقب آن 

خواهد بود. 
از سوی ديگر محمدجواد ظريف وزير خارجه 
ملل  سازمان  دبیرکل  به  هشدارآمیز  نامه ای  نیز 

نوشت.
امور  وزارت  سخنگوی  موسوی  عباس  سید 
خارجه نیز روز دوشنبه در نشستی خبری با بیان 

درباره  آمريکايی ها  به  الزم  توصیه های  اينکه 
کرد:  تصريح  شده،  داده  ايرانی  کشتی های 
امیدواريم آمريکايی ها دست به کار احمقانه ای 
خواهند  مواجه  ايران  پاسخ  با  قطعا  چون  نزنند، 

شد.
آمريکا  دولت  ارشد  مقام  يک  پنجشنبه  روز 
خبرگزاری  به  نشد،  نامش  افشای  به  حاضر  که 
رويترز گفت واشنگتن در حال بررسی اقدامات 
انتقال بنزين  به  مناسب برای واکنش نشان دادن 

توسط ايران به ونزوئال است.

ونزوئال تانکرهای حامل بنزین ایران را اسکورت می کند

هواپیمای سقوط کرده کراچی مسافر ایرانی داشته؟
هواپیمای  سقوط  درپی  کشوری  هواپیمايی  سازمان  سخنگوی 
نبود  يا  حضور  درباره  توضیحاتی  کراچی،  نزديکی  در  مسافربری 

مسافر ايرانی در اين پرواز داده است.
گزارشی از حضور مسافر ايرانی در هواپیمای سقوط کرده کراچی 

نداشتیم
بعد از ظهر امروز، خبری منتشر شد مبنی بر اينکه هواپیمای ايرباس 
A320 که از الهور به سمت کراچی می آمده کمی پیش از زمان 
فرود که برای ساعت 14 و 4۵ دقیقه به وقت محلی تعیین شده بود 
در منطقه باغ جناح در نزديکی شهر ملیر تاون کراچی سقوط کرده 

است.
سازمان هواپیمايی کشوری پاکستان اعالم کرد: تخمین زده می شود 
9۸ نفر مسافر از جمله 91 نفر در بخش اکونومی و 7 نفر در بخش 
بیزينس کالس در پرواز حضور داشتند و برخی رسانه های محلی 
بر  البته  کردند  اعالم  نفر   107 را  هواپیما  اين  سرنشینان  تعداد کل 
اساس گزارش سازمان هواپیمايی اين کشور ارتباط اين هواپیما با 

آن ها يک دقیقه پیش از سقوط قطع شده بود.
درباره  کشوری-  هواپیمايی  سازمان  -سخنگوی  جعفرزاده  رضا 
پرواز حضور  اين  ايرانی در  مسافر  آيا  اينکه  و  اين هواپیما  سقوط 
داشته است يا خیر؟ اين گونه به ايسنا توضیح داد: تاکنون گزارشی 
به  است  داشته  حضور  پرواز  اين  در  ايرانی  مسافر  اينکه  بر  مبنی 

دستمان نرسیده اما بررسی ها ادامه خواهد داشت.
وی افزود: بررسی اين سانحه و اينکه متوجه شويم آيا مسافر ايرانی 
در اين پرواز وجود داشته يا خیر به زمان بیشتری نیاز دارد که نتايج 

دقیق تر بررسی ها نیز پس از مشخص شدن اعالم می شود.
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سرپرست وزارت صنعت در جلسه امروز کمیته 
خودرو  دستگاه  هزار   2۵ فروش  از  خودرو 
هم زمان با ايام عید سعید فطر خبر داد و گفت: 
محصول   4 و  سايپا  محصول   7 فروش  اين  در 

ايران خودرو در اين فروش عرضه می شود.
سرپرست وزارت صنعت در جلسه امروز کمیته 
خودرو  دستگاه  هزار   2۵ فروش  از  خودرو 
هم زمان با ايام عید سعید فطر خبر داد و گفت: 
محصول   4 و  سايپا  محصول   7 فروش  اين  در 

ايران خودرو در اين فروش عرضه می شود.
حسین مدرس خیابانی با تشريح ضوابط فروش 
سعید  عید  روز  در  خودرو  دستگاه  هزار   2۵
فروش  ضوابط  در  خاصی  شرايط  گفت:  فطر 
تا  شده  گرفته  نظر  در  تحويل  اولويت های  و 
به مصرف کنندگان واقعی  تنها  بتوان خودرو را 

فروخت و تقاضای کاذب را حذف کرد.
ريیس  ابالغی  سیاست های  به  اشاره  با  وی 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  به  جمهور 
وزارت  بازار خودرو گفت:  ساماندهی  بر  مبنی 
اجرای  راستای  در  تجارت  و  معدن  صنعت، 
منسجمی  برنامه ريزی های  دولت،  سیاست های 
کرده  طراحی  خودرو  بازار  ساماندهی  برای  را 
منظور  به  تولید  افزايش  آن  اصلی  محور  که 
بازار  در  موجود  تقاضای  به  بهینه  پاسخگويی 
با مجموعه سیاست های  اما در کنار آن،  است، 
خواهد  صورت  کافی  نظارت  شده،  تعريف 
ثبت نام  موضوع  ساماندهی  بر  عالوه  تا  گرفت 
مستقیم  عرضه  برای  زمینه  تحويل،  و  فروش 
محصوالت به مصرف کنندگان واقعی و حذف 

تقاضای کاذب از بازار خودرو نیز فراهم شود.
گذاری های  سیاست  اساس  بر  افزود:  وی 
هماهنگی  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
با خودروسازان، فروش ويژه 2۵  به عمل آمده 
دستگاه  هزار   1۵ شامل  خودرو  دستگاه  هزار 
و  خودرو  ايران  صنعتی  گروه  خودروهای 
گروه  تولیدی  خودروهای  دستگاه  هزار   10
خودروسازی سايپا، در ايام عید سعید فطر انجام 

می شود.
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  سرپرست 
افزود: در اين دوره از فروش های خودروسازان، 
نظر  در  کنندگان  ثبت نام  برای  شروط محکمی 
کنندگان  ثبت نام  آن،  اساس  بر  که  گرفته شده 
عالوه بر شرايط اختصاصی، نبايد ظرف 36 ماه 
و  هیچ گونه خودرويی خريداری کرده  گذشته 

پالک فعال به نام خود داشته باشند.
وزارت  سیاست  بر  تاکید  با  وی 
بر  مبنی  تجارت  و  معدن  صنعت، 
و  خودرو  بازار  از  دالالن  حذف 
توجه ويژه نسبت به فروش خودرو 
تصريح  واقعی  مصرف کنندگان  به 
کرد: پیش  ثبت نام و به روز آوری 
اطالعات از روز يکشنبه 4 خردادماه 
خواهد  ادامه  روز   10 مدت  به 
داشت و در نهايت ثبت نام قطعی از 
خودروسازان  فروش  سايت  طريق 

ضمن  داشت،  خواهد  ادامه  هفته  يک  مدت  به 
اينکه شرايط سخت گیرانه ای در ضوابط فروش 
تا  شده  گرفته  نظر  در  تحويل  اولويت های  و 
به مصرف کنندگان واقعی  تنها  بتوان خودرو را 

فروخت.
مدرس خیابانی با بیان اينکه مراحل قرعه کشی 
خودروسازان  توسط  نظارتی  مراجع  حضور  با 
در  منتخبان  اسامی  و  گرفت  خواهد  صورت 
منتشر خواهد  به صورت رسمی  نیز  فرآيند  اين 
شد، گفت: ضوابط فروش به گونه ای تعیین شده 
فروش  عنوان خريدار خودرو، حق  هیچ  به  که 
نیز  فروخته شده  و خودروی  نداشته  را  وکالتی 

قابل صلح به ديگران نیست.
اين در حالی است که اگر در هر يک از مراحل 
فروش، تکمیل وجه، تحويل خودرو و حتی هر 
بازه زمانی پس از تحويل خودرو مشخص شود 
که خريدار از ضوابط تعريف شده عدول کرده 
و سیستم های نظارتی تخلفات را کشف نمايند، 
عالوه بر اينکه امتیاز خودرو از وی سلب خواهد 
شد، خودروی وی توقیف شده و مطابق با قانون 

با آن برخورد خواهد شد.
وی اظهار داشت: هیچ گونه محدوديتی در ثبت 
نام بر اساس ضوابط وجود ندارد و مردم نگران 
نباشند، چراکه در يک هفته مهلت تعیین شده و 
می توانند در مهلت مقرر، برای ثبت نامه مراجعه 
کنند، اما تقدم يا تاخر ثبت نام هیچگونه تاثیری 
در فرآيند قرعه کشی نخواهد داشت. به اين معنا 
که تحويل خودرو بر اساس قرعه کشی تصادفی 
کمیته خودرو  که  بود  ساير ضوابطی خواهد  و 

تعیین خواهد کرد.
 4 و  سايپا  محصول   7 گفت:  خیابانی  مدرس 
عرضه  فروش  اين  در  خودرو  ايران  محصول 
کارخانه  رهن  در  سند  اينکه  ضمن  شوند،  می 

باقی خواهد ماند و در عین حال، فروش وکالتی 
خودرو نیز متوقف خواهد شد که به اين منظور، 
هماهنگی های الزم با قوه قضايیه، دادستانی کل 
خواهد  صورت  اسناد  ثبت  سازمان  و  کشور 

پذيرفت.
خودروی  هر  حال،  عین  در  داشت:  اظهار  وی 
تحويل  فروش  فرآيند  در  که  کیلومتری  صفر 
سه  مدت  ظرف  بايد  حداکثر  می شود،  مشتری 
خودروسازان  به  گارانتی  از  استفاده  برای  ماه 
خودرو  صورت  اين  غیر  در  کند،  مراجعه 
برخوردهای  و  شده  محسوب  احتکار  مصداق 

قانونی با آن صورت می گیرد.
وزارت  است  ممکن  گفت:  خیابانی  مدرس 
بعدی،  مراحل  در  تجارت  و  معدن  صنعت، 
خودرو  تحويل  برای  نیز  را  اولويت بندی هايی 
در نظر گیرد. سرپرست وزارت صنعت، معدن و 
تجارت تاکید کرد: عالوه بر ضوابط فروش که 
به صورت شفاف در زمان ثبت نام بر روی سايت 
هر  در  بايد  متقاضی  و  درج شده  خودروسازان 
يک از مراحل، ضوابط در نظر گرفته شده برای 

فروش را در سامانه خوداظهاری کند.
وی اظهار داشت: به موازات فروش، حلقه های 
وقفه  بدون  همچنان  بازار  کنترلی  و  نظارتی 
و  کرد  خواهند  عمل  بیشتری  قدرت  با  و 
که  نحوی  به  داد،  نخواهند  را  تخلفات  اجازه 
تحت  خودروها  نگهداری  محل  پارکینگ های 
ذره بین  زير  متخلفان  و  بود  خواهند  کنترل 
دستگاههای نظارتی قرار خواهند داشت؛ ضمن 
اينکه با هماهنگی پلیس راهور ناجا، خودروهای 
صفر کیلومتر متعلق به خودروسازان حق خروج 
و  ندارند  را  پالک  نصب  بدون  کارخانه  از 
پالک  فاقد  خودروهای  تردد  از  موازات،  به 
نیز  شهری  برون  محورهای  و  شهری  معابر  در 

جلوگیری به عمل خواهد آمد.

آگهی تحدید حدود  
تولید عرضه  از  قانون ساماندهی و حمايت  به  الحاق موادی  قانون  اجرايی  نامه  ماده 10 آئین  در اجرای 
کرمان   41 بخش  قطعه يک  در  واقع  ذيل  رقبات  تحديد حدود  آگهی  وسیله  بدين   ۸۸ مسکن مصوب 
مربوط به شهر ارزوئیه منتشر و عملیات تحديدی آن از ساعت ۸ صبح روزهای تعیین شده در محل شروع 

و بعمل خواهد آمد.
پزشکی  علوم  دانشگاه  نمايندگی  به  ايران  اسالمی  دولت جمهوری  اصلی  از 36-  فرعی  1-پالک 777 
کرمان و شبکه بهداشت و درمان ارزوئیه ششدانگ يک باب خانه پزشک به مساحت 206/۵4 مترمربع 

واقع درارزوئیه بلوار شهدای نیروی انتظامی
روز يک شنبه 99/3/2۵

نمايندگی دانشگاه علوم پزشکی  به  ايران  از 36- اصلی دولت جمهوری اسالمی  2- پالک 77۸ فرعی 
کرمان و شبکه بهداشت و درمان ارزوئیه ششدانگ يک باب خانه پزشک به مساحت 723/49 مترمربع 

واقع درارزوئیه بلوار شهدای نیروی انتظامی
روز يک شنبه 99/3/2۵

نمايندگی دانشگاه علوم پزشکی  به  ايران  از 36- اصلی دولت جمهوری اسالمی  3- پالک 779 فرعی 
کرمان و شبکه بهداشت و درمان ارزوئیه ششدانگ يک ساختمان بیمارستان امام حسین )ع( به مساحت 

17376/۵0 مترمربع واقع درارزوئیه بلوار شهدای نیروی انتظامی
روز يک شنبه 99/3/2۵

نمايندگی دانشگاه علوم پزشکی  به  ايران  از 36- اصلی دولت جمهوری اسالمی  4- پالک 7۸0 فرعی 
کرمان و شبکه بهداشت و درمان ارزوئیه ششدانگ ساختمان آزمايشگاه آب به مساحت 136/۵3 مترمربع 

واقع درارزوئیه بلوار شهدای نیروی انتظامی
روز يک شنبه 99/3/2۵

نمايندگی دانشگاه علوم پزشکی  به  ايران  از 36- اصلی دولت جمهوری اسالمی  ۵- پالک 7۸2 فرعی 
 672/66 مساحت  به  درمانگاه  باب  يک  ساختمان  ششدانگ  ارزوئیه  درمان  و  بهداشت  شبکه  و  کرمان 

مترمربع واقع درارزوئیه بلوار شهدای نیروی انتظامی
روز سه شنبه 99/3/27

6- پالک 140 فرعی از ۵4- اصلی خانم دختربس اشرف پوررودخانه فرزند لطفعلی ششدانگ خانه به 
مساحت 2۸۸/47 مترمربع واقع در ارزوئیه روبروی جاده چیل آباد.

روز سه شنبه 99/3/27
7- پالک 141 فرعی از ۵4- اصلی آقای میالد خجسته نژاد فرزند بهمن ششدانگ يک قطعه زمین محصور 

به مساحت 2۵0/47 مترمربع واقع در ارزوئیه بلوار غدير.
روزسه شنبه 99/3/27

مساحت  به  خانه  ششدانگ  مراد  فرزند  نژاد  رمضانی  مهدی  آقای  اصلی   -۵4 از  فرعی   142 پالک   -۸
267/0۸ مترمربع واقع در ارزوئیه بلوار غدير.

روزسه شنبه 99/3/27
لذا به امالک مجاور و رقبه مذکور اخطار می گردد که در موعد مقرر در اين اعالن در محل وقوع ملک 
بر  انجام و چنانچه کسی  با معرفی مالک  حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورين عملیات تحديدی 
حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد طبق ماده 10 آئین نامه حداکثر ظرف 20/بیست روز از 
به اداره ثبت اسناد  بايد اعتراض خود را به صورت مکتوب  تاريخ تنظیم صورت مجلس تحديد حدود 
و امالک ارزوئیه تسلیم نمايند و ظرف يکماه از تاريخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را 
به مرجع ذيصالح قضايی تقديم و گواهی تقديم دادخواست به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم نمايد . 
بديهی است در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر و يا تحويل گواهی عدم تقديم دادخواست به 

اداره ثبت اسناد و امالک عملیات ثبتی با رعايت مقررات تعقیب خواهد شد.
تاريخ انتشار:روز پنجشنبه:99/03/1

سعید نظری-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارزوئیه 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بافت 

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي آگهي موضوع 
ماده 3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
برابر راي شماره 139۸603619013000۵34مورخ 139۸/11/12هیأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بافت تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي خانم مهناز کاشف گنج دره فرزند عباس به شماره شناسنامه 913 صادره از 
رابر در ششدانگ يک باب خانه به مساحت 4۵9/20 مترمربع قسمتی از پالک 2174 فرعی از 12- اصلی 
قطعه يک بخش 42 کرمان واقع در رابر خیابان امام خیابان منتظری کوچه محضر قديم خريداری از مالک 
رسمی ايراندخت ياسائی مع الواسطه محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب را دو نوبت 
به فاصله 1۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت يکماه از تاريخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/3/1

تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/3/19
محمدمحسن قزوينی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف7(

آگهی ابالغ اخطاریه 
آگهی ابالغ اخطاريه ماده 101 پرونده اجرايی کالسه شماره:9۸00191 شهرستان بافت و کالسه 9۸00074 
شهرستان سیرجان بدينوسیله به آقايان محمدرضا صفی نژاد فرزند هدايت ا... به شماره ملی 3060۵3376۸ 
و شهربان صفی نژاد فرزند هدايت ا... به شماره ملی 3130071342 و ناهید صفی نژاد فرزند هدايت ا... 
به شماره ملی 3060267022 و نسرين صفی نژاد فرزند هدايت ا... به شماره ملی 313147194۸ و راضیه 
صفی نژاد فرزند هدايت ا... به شماره ملی 3060723737 و فاطمه صفی نژاد فرزند همتعلی به شماره ملی 
3130۸014۸0 و ترالن صفی نژاد فرزند هدايت ا... به شناسنامه 2۸9 و شماره ملی 3131۵222۵9 و علیرضا 
صفی نژاد فرزند هدايت ا... به شماره ملی 306099063۸ و مرضیه صفی نژاد فرزند هدايت ا... به شماره 
ملی 31309۵4791 و امیرحسین صفی نژاد فرزند هدايت ا... به شماره ملی 30603۸6۵11 به نشانی همگی 
سیرجان بلوار عباسپور شهرک امام رضا که به اين آدرس شناخته نگرديده ايد اطالع داده می شود که 
پالک ثبتی 36 فرعی از 244 اصلی بخش 40 کرمان واقع در بافت ملکی مرحوم هدايت ا... صفی نژاد با 
توجه به درخواست خانم ترالن حمزه نژاد بانگودی بستانکار پرونده اجرايی پالک فوق بازداشت شده 
است،و به موجب گزارش مورخ 139۸/12/1۵کارشناس رسمی دادگستری به شرح تصوير پیوست،پالک 
ثبتی 36 فرعی از 244 اصلی بخش 40 کرمان به مبلغ يک میلیارد و پانصد و هشتاد و پنج ريال ارزيابی 
گرديده لذا چنانچه به مبلغ ارزيابی پالک مذکور معترض می باشید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت ۵ 
روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجديد نظر به مبلغ ۵/۵00/000 
دستمزد  بانکی  فیش  فاقد  يا  موعد  از  خارج  که  اعتراضی  به  ضمناً  نمايید  تسلیم  اجرا  اين  دفتر  به  ريال 

کارشناس تجديد نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
محمد محسن قزوينی-مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بافت)م الف 9(

»اگهي تحدید حدود اختصاصي«
چون تحديد حدود ششدانگ يک قطعه زمین مزروعی دارای پالک 7۸6-اصلی  قطعه 1 بخش 40 کرمان 
واقع در بافت مورد تقاضاي آقای مسعود وزيری احدی از ورثه زرين تاج ايلخانی پور به عنوان احدی 
از نوبت خارج گرديده و اعمال تبصره ذيل ماده 1۵ قانون ثبت هم میسر نمی  از ورثه عباس ناظم پور 
باشد لذا حسب درخواست کتبي نامبرده آگهي تحديد حدود اختصاصي پالک مرقوم بدينوسیله منتشر 
وعملیات تحديدي آن ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه مورخه 99/3/22 در محل شروع و بعمل خواهد آمد 
لذا به مالک و مجاورين رقبه مرقوم اخطار مي شود که در موعد مقرر در اين اعالن در محل وقوع ملک 
حاضر و چنانچه کسي بر حدود و حقوق ارتفاقي آن واخواهي داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون مي تواند 
از تاريخ تنظیم صورت مجلس تحديدي 30 روز اعتراض خود را کتبا و مستقیما به اداره ثبت تسلیم نمايد 
ضمنا متذکر مي گردد برابر ماده ۸6 آئین نامه اصالحي قانون ثبت معترض ظرف مدت يکماه از تاريخ 
تسلیم اعتراض به اين اداره بايستي با مراجعه به مرجع ذيصالح قضائي نسبت به تقديم دادخواست اقدام و 
گواهي را به اين اداره تقديم نمايد در غیر اينصورت متقاضي ثبت يا نماينده قانوني وي مي توانند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهي عدم تقديم دادخواست دريافت و به اين اداره تسلیم نمايند اداره ثبت بدون توجه 

به اعتراض عملیات ثبتي را با رعايت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاريخ انتشار:99/3/1

محمدمحسن قزوينی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بافت)م الف10(

آگهی ثبتی 
تاسیس شرکت سهامی خاص خدماتی پیام آوران بام کوير در تاريخ 1399/2/2۸ به شماره ثبت 101 به 
شناسه ملی 14009147626 ثبت و امضاء ذيل دفاتر تکمیل گرديده که خالصه آن به شرح زير جهت 

اطالع عموم آگهی میگردد.
کلیه  نگهداری  و  ايجاد  و  نظارت  محاسبه،  طراحی،   : شامل  بازيافت  و  شهری  فعالیت:خدمات  موضوع 
شامل  امور خدماتی  کلیه  انجام  معابر  آمیزی  رنگ  و  سازی  زيبا  سازی  محوطه  و  سبز  فضای  پروژهای 
تنظیفات،محوطه سازی فضای سبز، تامین نیروی انسانی مجاز شرکت، اجرای کلیه خدمات شهری اعم 
ازمبلمان های شهری رنگ آمیزی جداول و جدول کشی، تسطیح اراضی همچنین اجراء کلیه طرحهای 
بازيافت انواع زباله و پسماندهای صنعتی و غذايی و تولیدی خدمات برگزاری نمايشگاه شامل: برگزاری 
خدمات  کلیه  و  سمینارها  کنفرانسها،  همايشها،  برپايی  المللی  بین  و  داخلی  تخصصی  های  نمايشگاه 
نمايشگاهی اعم از طراحی، نصب و اجرا و ساخت انواع دکوراسیون داخلی و نمايشگاهی و غرفه سازی 
کلیه  در  و شرکت  غرفه  برپايی  و  ايجاد  و خارجی  داخلی  معتبر  های  نمايندگی شرکت  اعطای  و  اخذ 
رنگ  انواع  ساخت  و  تولید  شامل:تهیه،  سازی  زيبا  و  آمیزی  رنگ  خدمات  المللی  بین  های  نمايشگاه 
رنگ  تولید  کارخانجات  و  تولید  خطوط  اندازی  راه  و  تجهیز  و  طراحی  صنعتی  پوششهای  و  زرين  و 
ايزوگام آسفالت  نماهای ساختمان و جدول گذاری  ارائه کلیه خدمات در زمینه رنگ کاری  همچنین 
کاری، عايق بندی، شستشو و پاکسازی معابر، سند پالست،کنیتکس، رومالین، مولتی کالر و کلیه خدمات 
ساختمانی خريد و فروش تهیه و توزيع تولید واردات و صادرات کلیه کاالهای بازرگانی اخذ و اعطای 
نمايندگی ايجاد شعب شرکت در کلیه مناقصات اخذ و وام و اعتبارات بصورت ارزی و ريالی خدمات 
خودرويی شامل: ارايه کلیه فعالیتها در زمینه طراحی، ساخت، تولید و مونتاژ کلیه قطعات و لوازم يدکی 
انواع خودروهای داخلی و خارجی فروش و خدمات پس از فروش محصوالت تولیدی خودرو تعويض، 
تعمیر و نگهداری فنی خودرو همچنین ارايه خدمات فنی در محل توقف خودرو در داخل و خارج از 
شهر و در صورت نیاز حمل خودرو به تعمیر گاه جهت بازديد فنی و تعمیر اساسی مشارکت و سرمايه 
گذاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خدمات پشتیبانی و فنی مهندسی)کارهای حجمی( شامل: تعمیر 
و نگهداری تجهیزات و وسائل اداری)غیر از امور رايانه(، خدمات فنی خودرو موارد مشابه امور آشپزخانه 
و رستوران: شامل طبخ و توزيع غذا، اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه خدمات عمومی: شامل تنظیفات، 
نامه رسانی، پیشخدمتی، امور آبدارخانه، خدمات پاسخ گويی تلفنی و موارد مشابه نگهداری و خدمات 
شامل  تکثیر:  و  چاپ  امور  مشابه  موارد  و  سبز  فضای  نگهداری  و  باغبانی  خدمات  شامل   : سبز  فضای 
صحافی، حروف چینی،غلط گیری، خطاطی، چاپ و تکثیر و ساير امور فنی و هنری چاپ و موارد مشابه 
برودتی و حرارتی و موارد مشابه  تاسیسات  از  برداری  بهره  تعمیر و نگهداری و  : شامل  تاسیساتی  امور 
خدمات تهیه و طبخ غذا و خدمات مجالس شامل : ارائه کلیه امور خدماتی مربوط به برگزاری جشنها و 
همايش ها از قبیل آذين بندی، طبخ غذا، سرويس دهی به اشخاص حقیقی و حقوقی سفره آرايی، تامین 
نیاز تامین اقالم غذايی و دسر و شیرينی جات تامین نیروی انسانی مورد  ظروف و اقالم و وسايل مورد 
با اشخاص جهت ارائه خدمات فوق خريد و فروش صادرات و واردات کلیه  نیاز شرکت عقد قرارداد 
اقالم مورد نیاز بازرگانی شرکت در کلیه مناقصات و مزايدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی اخذ 
و اعطای نمايندگی داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیالت ارزی و ريالی از بانکها و ارگانهای دولتی و 

خصوصی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذيربط 
مدت فعالیت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 

اشرفی،  ارزوئیه، محله خیابان شهید  ارزوئیه، بخش مرکزی، شهر  استان کرمان، شهرستان  اصلی:  مرکز 
خیابان شهید اشرفی، کوچه احمد شهابی زاده، پالک 0، طبقه اول کدپستی 7۸۵914۸۵4۵ 

سرمايه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 ريال نقدی
منقسم به 10 سهم 1000000 ريالی تعداد 10 سهم آن با نام عادی 

مبلغ 10000000 ريال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۵019/10۵۵ مورخ 139۸/11/21 نزد 
بانک کشاورزی شعبه ارزوئیه با کد 20۸6 پرداخت گرديده است

اعضاء هیئت مديره
خانم زهراء دهقانی ارزوئی به شماره ملی 3130426647 و به سمت عضو هیئت مديره به مدت 2 سال 

به مدت  نايب رئیس هیئت مديره  به سمت  به شماره ملی 3304473۸۵ و  ارزوئی  آقای يوسف دهقانی 
2 سال

آقای کرامت گلمرادی زاده به شماره ملی 313114۵110 و به سمت مدير عامل به مدت 2 سال و به سمت 
رئیس هیئت مديره به مدت 2 سال 

 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدير عامل و رئیس هیئت 
با مهر شرکت و اوراق عادی و  با شماره ملی 313114۵110 همراه  مديره آقای کرامت گلمردای زاده 
اداری به امضای مدير عامل آقای کرامت گلمرادی زاده با شماره ملی 313114۵110 همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.
اختیارات مدير عامل: طبق اساسنامه 

بازرسان 
آقای اسماعیل گلمرادی زاده به شماره ملی 3130312961 به سمت بازرس اصلی به مدت يک سال مالی 
خانم فرزانه محمدی نژاد به شماره ملی 3131۵43۵07 به سمت بازرس علی البدل به مدت يک سال مالی 

روزنامه کثیراالنتشار حکمت بافت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گرديد.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ارزوئیه  

اداره ثبت  نوبتی سه ماهه چهارم سال ۱39۸-  آگهی 
اسناد و امالک شهرستان ارزوئیه

مواد  و  امالک  و  اسناد  ثبت  12-قانون  ماده  موجب  به  بدينوسیله 
اصالحی ۵9 و 64- آيین نامه امالک مجهول المالک که در سه ماهه 
در بخش41- کرمان حوزه  واقع  اسفند سال139۸  و  چهارم دی،بهمن 
نام  نام و  با ذکر  ثبتی ارزوئیه که تقاضای ثبت آنها پذيرفته شده است 
و  قطعه  ثبتی،  پالک  شماره  ترتیب  به  تقاضا  مورد  سهام  و  خانوادگی 

بخش مربوطه به شرح ذيل آگهی می گردد.
قطعه 2 بخش 41 کرمان 

فرزند  کلیانی  نجفی  مراد  آقای  2۵3-اصلی  از  فرعی  1-پالک13۵۵ 
علی ششدانگ يک باب دامداری به مساحت 2۵4/۵7 مترمربع واقع در 

روستای دهسرد قريه پتکان   
لذا به استناد ماده 16-قانون ثبت و ماده ۸6- آيین نامه مذکور چنانچه 
اشخاص حقیقی يا حقوقی نسبت به امالک تقاضای ثبت شده در اين 
آگهی اعتراض داشته باشد از تاريخ نشر آگهی نوبت اول به مدت90 
روز اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارزوئیه 
تسلیم نموده و رسید دريافت دارد ضمناً طبق تبصره 2 ماده واحده قانون، 
ظرف مدت يکماه از تاريخ تسلیم واخواهی خود به اداره ثبت اسناد و 
و چنانچه  نمايد  تقديم  دادگاه صالحه  به  نیز  دادخواست الزم  امالک، 
در  دعوی  آگهی  اول  نوبت  انتشار  از  قبل  ديگری  و  کننده  تقاضا  بین 
دادگستری در جريان باشد طبق ماده 17 قانون ثبت طرف دعوی بايستی 
ظرف مهلت مذکور گواهی دادگاه مشعر بر جريان  دعوی را از دادگاه 
صالحه اخذ و به اين اداره ارائه نمايد و پس از مهلت ياد شده حق او 
ساقط و قابل  مسموع نخواهد بود و عملیات ثبتی بنام متقاضی ثبت ادامه 
خواهد يافت و همچنین به موجب ماده ۵6-آئین نامه قانون ثبت حقوق 
ارتفاقی احتمالی امالک  فوق الذکر در موقع تعیین حدود مشخص و 

صورتمجلس تحديدی منظور خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول دوشنبه: 1399/2/01

تاريخ انتشار نوبت دوم پنجشنبه: 1399/3/01
سعید نظری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارزوئیه 

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم  سال ۱39۸- ثبت اسناد و 
امالک شهرستان بافت

برابر دستور ماده 12-قانون ثبت اسناد و امالک و مواد اصالحی ۵9 و 
ماهه سوم)دی-بهمن- سه  در  که  اشخاصی  اسناد  ثبت  نامه  آيین   -64

اسفند( سال 139۸نسبت به امالک واقع در بخش های 40 کرمان حوزه 
ثبتی شهرستان بافت، تقاضای ثبت نموده اند با ذکر نام و نام خانوادگی 
و سهام مورد تقاضا و شماره پالک اصلی و فرعی و موقعیت محل به 

شرح ذيل آگهی می گردد.
قطعه يک بخش 40 کرمان

3213-اصلی آقای اسماعیل حبیبی زاده  فرزند عبدا... ششدانگ يک 
باب خانه واقع در بافت خیابان امام کوچه شماره ۵9 به مساحت 310/11 

مترمربع.
قطعه دو بخش 40 کرمان 

۵۸۵ فرعی مجزی شده از 99 فرعی از 2۸-اصلی  آقای حسن گله داری 
بزنجانی فرزند رمضان ششدانگ يک باب خانه واقع در بزنجان  خیابان 

شهید باهنر نبش فرعی اول به مساحت 123/7۵مترمربع. 
هر شخص  مذکور  قانون  نامه  آيین  ماده ۸6-  ماده 16-قانون  برابر  لذا 
اولین  تاريخ  از  تواند  می  دارد  واخواهی  تقاضا  مورد  امالک  به  نسبت 
انتشار اگهی به مدت90 روز واخواهی خود را کتبا به اداره ثبت اسناد 
آيین   ۸6 ماده  طبق  دارد ضمنا  دريافت  رسید  و  تسلیم  بافت  امالک  و 
به  واخواهی خود  تسلیم  تاريخ  از  يکماه  مدت  ثبت، ظرف  قانون  نامه 
ثبت اسناد ،بايد دادخواست الزم را نیز به دادگاه صالحه تقديم نمايد و 
چنانچه بین تقاضا کننده و ديگری قبل از انتشار نوبت اول اگهی دعوی 
در دادگستری در جريان باشد بر طبق ماده 17 قانون ثبت طرف دعوی 
بايستی ظرف مهلت ياد شده گواهی دادگاه مشعر بر جريان ثبت را اخذ 
و به اين اداره ارائه نمايد و پس از مهلت مذکور حق او ساقط و دعوی 
او مسموع نخواهد بود و عملیات ثبتی بنام متقاضی ادامه خواهد يافت و 
همچنین به موجب ماده ۵6-آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی احتمالی 
امالک  فوق الذکر در موقع تعیین حدود مشخص و در صورتمجلس 

تحديدی منظور خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: دوشنبه: 99/2/01

تاريخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه: 99/3/01
محمدمحسن قزوينی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بافت)م الف 1( 

آگهي حصروراثت
شماره9900124  دادخواست  شرح  به   1400 شناسنامه  داراي  سعدا...  فرزند  بردانیا  ستاره  خانم 
تاريخ  در   27 شناسنامه  به  مراد  فرزند  بردسیری  شیخ  مجتبی  شادروان  داده  توضیح  مورخ99/2/24 

139۸/4/7 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-محمدطاها شیخ بردسیری به ش ملی 31204۸24۸1 متولد1390 فرزند متوفی.

2- محمدمهدی شیخ بردسیری به ش ملی 3120416193 متولد13۸۵ فرزند متوفی.
3- مراد شیخ بردسیری به ش ملی 3130791361 متولد1333 پدر متوفی.

4- خديجه قلعه عسکری به ش ملی ۵۸3969۸113 متولد133۵ مادرمتوفی.
۵- ستاره بردانیا به ش ملی 3130931۵03 متولد13۵9 همسر متوفی.

يا  دارد  اعتراض  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی  نوبت در يکي  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 شماره 3 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
خانم فاطمه شیبانی تذرجی فرزند -داراي شناسنامه محمدحسین به شرح دادخواست شماره9900107 
مورخ99/2/2۸ توضیح داده شادروان سمنبر نظری فرزند يوسف به شناسنامه 2273 در تاريخ 1394/1/2 

در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-تابنده شیبانی تذرجی به ش ملی 3130۸06792 متولد1337 فرزند متوفیه.

2- فروزنده شیبانی تذرجی به ش ملی 3130۸16۵26 متولد1339 فرزند متوفیه.
3- علی شیبانی تذرجی به ش ملی 31300270۸4 متولد134۵ فرزند متوفیه.

4- فاطمه شیبانی تذرجی به ش ملی 313002۸374 متولد134۸ فرزند متوفیه.
۵- محمدحسین شیبانی تذرجی به ش ملی 3070۵34317 متولد1307 همسر متوفیه.

6- معصومه شیبانی تذرجی به ش ملی 3130030۵49 متولد13۵1 فرزند متوفیه.
يا  دارد  اعتراض  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی  نوبت در يکي  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 شماره يک شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
دادخواست  شرح  به   3120034924 شناسنامه  داراي  ا...  امان  فرزند  بزنجانی  زاده  امینی  مهدی  آقای 
به  خیرا...  فرزند  بزنجانی  زاده  امینی  ا...  امان  شادروان  داده  توضیح  مورخ99/2/30  شماره9900103 
شناسنامه 42 در تاريخ 1399/2/۵ در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:

1-محمد امین امینی زاده بزنجانی به ش ملی 3120144101 متولد1371 فرزند متوفی.
2-محمد حسین امینی زاده بزنجانی به ش ملی 31202۵4304 متولد1376 فرزند متوفی.

3- روح ا...امینی زاده بزنجانی به ش ملی 3130921079 متولد13۵9 فرزند متوفی.
4- محمدعلی امینی زاده بزنجانی به ش ملی 31310۵1۸92 متولد13۵2 فرزند متوفی.

۵- فاطمه امینی زاده بزنجانی به ش ملی 339214۵02۵ متولد1363 فرزند متوفی.
6- جواد امینی زاده بزنجانی به ش ملی 3392۵۵7129 متولد1366 فرزند متوفی.

7- محمد مهدی امینی زاده بزنجانی به ش ملی 3120034924 متولد136۸ فرزند متوفی.
يا  دارد  اعتراض  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی  نوبت در يکي  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 شماره يک شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
دادخواست شماره99000۵9  به شرح   1 شناسنامه  داراي  فرزند رحیم  سلیمانی  عبدا... محمدی  آقای 
مورخ99/2/20 توضیح داده شادروان گلنساء فرزند جان احمد به شناسنامه 34 در تاريخ 139۸/9/17 

در شهر رابر فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-مختار محمدی سلیمانی به ش ش ۵۵ کدملی ۵۸39723۸۸6 فرزند متوفی.

2- درويش محمدی سلیمانی به ش ش 146 کدملی ۵۸39۵612۸2 فرزند متوفی.
3- بختیار محمدی سلیمانی به ش ش 69 کدملی ۵۸39۵746۵1 فرزند متوفی.
4- عبدا... محمدی سلیمانی به ش ش 1 کدملی ۵۸39۸63۵0۵ فرزند متوفی.
۵- زينب محمدی سلیمانی به ش ش ۵6 کدملی ۵۸39723۸94 فرزند متوفی.

6- سیماء محمدی سلیمانی به ش ش 14۵ کدملی ۵۸39۵61274 فرزند متوفی. 
يا  دارد  اعتراض  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی  نوبت در يکي  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 شماره يک شهرستان رابر

شهری  تخلفات  رفع  و  پیشگیری  واحد  مدير 
شهرداری کرمان از جمع آوری میدان داِم بلوار امام 

صادق )جاده قديم ماهان( خبر داد.
فردا«،  »شهر  تحلیلی   - خبری  پايگاه  گزارش  به 
میدان  کرد:  اظهار  باره  اين  در  عسکری  محمدرضا 
کیلومتری  يک  به  الزم  امکانات  و  تجهیزات  با  دام 
جاده کاظم آباد منتقل شده است و دامداران با تبعیت 

از قانون، حق فروش دام در حريم شهر را ندارند.
اينکه دام فروشان علی رغم اين که مکانی  بیان  با  وی 
برای آن ها فراهم شده بود، به دلیل وجود کشتارگاه 
مستقر  ماهان  قديم  جاده  در  متمادی  سالیان  قديم، 
میدان  در  را  خود  دام های  دامداران  گفت:  بودند، 
برای  دامی که پشت کشتارگاه قديم وجود داشت، 
در  دام،  فروش  زمان  تا  و  می داشتند  نگه  فروش 

اتاق هايی در آن محل زندگی می کردند.
شهری  تخلفات  رفع  و  پیشگیری  واحد  مدير 
شهرداری با تأکید بر اين که طبق قانون میدان دام بايد 
از  پنج کیلومتری کشتارگاه و خارج  تا  حدود يک 
محیط شهر باشد، گفت: به دلیل احتمال مسری بودن 
بیماری های مشترک انسان و دام و وجود مخاطرات 
بهداشتی برای اهالی محل، کشتارگاه از جاده قديم 

ماهان به جاده کاظم آباد منتقل شد.
به  مربوط  موارد  شدن  منحل  به  توجه  با  افزود:  وی 

دام و کشتار در کشتارگاه قديم، فضايی استاندارد در 
محل جديد برای نگهداری گوسفندان تعبیه و آغول 

بندی شد.
در  علوفه  انبار  و  از وجود سیستم حفاظتی  عسکری 
میدان دام جديد خبر داد و گفت: دامپزشک نیز در 
از نظر سالمت کنترل  محل حضور دارد و دام ها را 

می کند.
مدير واحد پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
از  بودن  دور  به دلیل  دامداران  اينکه  بیان  با  کرمان 
و  می کردند  امتناع  جديد  محل  به  انتقال  از  شهر، 
ترجیح می دادند تا در همان محل سابق بمانند، گفت: 
»کرمان–ماهان«  جاده  مسیر  در  دامداران  فعالیت 
عالوه بر مشکالت بهداشتی، در معرض ديد عمومی 
نیز قرار داشت و اين اقدام به چهره شهر لطمه می زد.

شهرداری  اجرايیات  واحد  اين که  بیان  با  عسکری 
طی سال های متمادی به دنبال جابه جايی دامداران به 
میدان دام جديد بود، گفت: در دوره جديد مديريت 
شهری تصمیم گرفتیم روی اين مشکل تمرکز کرده 
و با جديت کار را دنبال کنیم تا جابه جايی دامداران 
با  ارتباط  در  جلسه ای  برگزاری  از  وی  بیفتد.  اتفاق 
اين موضوع در شورای اسالمی شهر کرمان در سال 
اين جلسه مصوب شد  گذشته خبر داد و گفت: در 
پنج ماه  دامداران  به  مناسب  مکان  کردن  پیدا  برای 

فرصت داده شود.
شهری  تخلفات  رفع  و  پیشگیری  واحد  مدير 
شهرداری افزود: در اين جلسه تصمیم گیری شد که 
از دامداران تعهد گرفته شود در محل کشتار نداشته 
باشند و دام های خود را از فضای آغول بندی بیرون 

نیاورند.
عسکری ادامه داد: متأسفانه دامداران به تعهدات خود 
عمل نکردند؛ بنابراين، چندين بار برای آن ها اخطاريه 
نیز  دادگستری  و  انتظامی  نیروی  از  و  کرديم  صادر 
دادستان  معاون  پیگیری  از  وی  خواستیم.  کمک 
اين که  بیان  با  و  داد  خبر  مشکل  اين  رفع  برای 
گفت:  است،  قانون  اجرای  اقدامات،  اين  از  هدف 
و  شد  پلمب  محل  قضائی،  دستگاه  هماهنگی  با 
دام فروشان  و  بودند  افرادی که پشت صحنه ذی نفع 
واحد  مدير  شدند.  دستگیر  می کردند،  تحريک  را 
اشاره  با  تخلفات شهری شهرداری  رفع  و  پیشگیری 
به اين که علی رغم اخطارهای داده شده، تعدادی از 
دام فروشان بر خالف قانون پلمب را شکستند، گفت: 
درنهايت پس از پیگیری شهرداری، نیروی انتظامی و 
دادگستری، اين افراد جابه جا شدند و ديگر در محل 
سابق مستقر نیستند. عسکری افزود: متأسفانه دام ها در 
میدان دام، به صورت اصولی فروخته نمی شد و اين به 

نفع خريدار دام نبود.

جزئیات جلسه کمیته خودرو/عرضه ۷ محصول سایپا و 4 محصول ایران خودرو در عید فطر

کمک  رزمايش  در  معروفی  حسین  سردار 
با  جنوب  رودبار  زده  سیل  منطقه  ويژه  مومنانه 
سیدالشهدای  و  امام شهدا  به شهدا،  سالم درود 
جبهه مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
فرمان  از  پس  شاکريم  را  خدا  داشت:  اظهار 
تا  داد  توفیق  خداوند  خامنه ای  امام  حضرت 
امداد  کمیته  مستضعفان،  بسیج  پاسداران،  سپاه 
حضرت  فرمان  اجرايی  ستاد  خمینی)ره(،  امام 
و  جماعت  و  جمعه  ائمه  مستضعفان،  بنیاد  امام، 
مسئوالن اجرايی استان همه در کنار و در قالب 
قرارگاه امام حسن مجتبی)ع( فرمان امام خويش 

را لبیک گويیم.
وی رزمايش کمک مومنانه را حرکتی بسیار زيبا 
و اللهی در کشور برای کمک به آسیب ديدگان 
از کرونا عنوان کرد و افزود: تالش ما اين است 
تا بتوانیم بخشی از خالء معیشتی را برای کسانی 
که شیوع ويروس کرونا به شغل آنها آسیب زده 
را  کرده  روبه رو  مشکل  با  را  آنها  معیشت  يا  و 

جبران کنیم.
اين  داد:  ادامه  کرمان  استان  ثاراله  سپاه  فرمانده 
توفیق اللهی است که بتوانیم حکمت فرمان امام 
خويش را مشاهده کنیم و ببینیم که تا چه اندازه 
با ظرافت و با حکمت اللهی از مسلمین و مومنان 

عزيز و نیازمندان جامعه مراقبت می کنند.
رزمايش  مرحله  دو  در  کنون  تا  کرد:  بیان  وی 
انجام  اقدامات خوبی  استان کرمان   مواسات در 
و  بسیج  و  سپاه  کمک  آن  از  بخشی  که  شد 
جمله  از  حاکمیتی  رده های  کمک های  بخشی 
اجرايی  ستاد  مستضعفان،  بنیاد  امداد،  کمیته 
کمک های  و  خیرين  امام)ره(،  حضرت  فرمان 
مردمی در داخل استان بود که توزيع شده است.

اينکه امروز توزيع ۵  به  با اشاره  سردار معروفی 
رودبارجنوب  شهرستان  در  را  سبدغذايی  هزار 
بسته  هزار   2 تعداد  اين  از  کرد:  عنوان  داريم 
متعلق به بنیاد علوی و بنیاد مستضعفان و 3 هزار 
شهرستان  خیران  و  بسیج  و  سپاه  به  متعلق  بسته 

است.

تومان  هزار   300 را  بسته  هر  ريالی  ارزش  وی 
میلیارد و  افزود: در مجموع يک  و  عنوان کرد 
۵00 میلیون تومان ارزش کل اين بسته  هاست که 

توزيع آن از عصر امروز آغاز می شود.
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان با اشاره به تعداد 
در  امداد  کمیته  پوشش  تحت  مددجويان  زياد 
مقرر  امداد  کمیته  با  هماهنگی  با  گفت:  منطقه 
خانوارها  اين  بین  در  را  بسته ها  اين  توزيع  شد 
هم داشته باشیم و در اين راستا ۵00 سبد غذايی 
بین  غذايی  بسته   ۵00 و  رودبار  مددجويان  بین 

مددجويان ذهکلوت توزيع می شود.
مواسات  رزمايش  سوم  مرحله  آغاز  از  وی 
همزمان با روز عید سعید فطر و پیروزی خرمشهر 
و با رمز يا امیرالمومنین علی ابن ابیطالب)ع( خبر 
داد و افزود: در اين مرحله از رزمايش توزيع 36 
هزار سبد غذايی در شهرستان های کرمان آغاز 

می شود.
سردار معروفی با تاکید بر اينکه اين کمک های 
گفت:  دارد  ادامه  و  شد  نخواهد  تمام  مومنان 
از جمله  باشد  نیاز  سپاه در همه عرصه هايی که 
محرومیت زدايی، حوادث غیر مترقبه، در حوزه 
اجتماعی و فرهنگی، تامین جهزيه و آب شرب 

روستايی به صورت ويژه ورود کند.

 فرمانده سپاه استان کرمان :
 ۵۰۰۰ سبد غذایی در منطقه سیل زده جنوب کرمان توزیع شد

مدير واحد پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری کرمان:
دامداران حق فروش دام در حریم شهر را ندارند
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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

 و اعالم انزجار از جنايات رژيم صهیونیستي و آل سعود 
به  اي  بیانیه  با صدور  بافت  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
با  را  خود  همبستگي  اعالم  قدس  جهاني  روز  مناسبت 

مردم مظلوم فلسطین اعالم داشت.
دانشگاه  عمومي  روابط  از  نقل  به  حکمت  گزارش  به 
آزاداسالمی واحد بافت ، متن اين بیانیه به اين شرح است:

نیست  روزي  است.  جهاني  روز  يک   " قدس  "روز 
مقابله  روز  باشد.  داشته  قدس  به  اختصاص  فقط  که 
با مستکبرين است. روز مقابله ملتهايي است  مستضعفین 
که در زير فشار ظلم امريکا و غیر امريکا بودند، در مقابل 

ابرقدرتهاست .
 روزي است که بايد مستضعفین مجهز بشوند در مقابل 
مستکبرين، و دماغ مستکبرين را به خاک بمالند. روزي 
شد.  خواهد  امتیاز  متعهدين  و  منافقین  بین  که  است 
مي  عمل  و  دانند،  مي  قدس  روز  را  روز  اين  متعهدين 
کنند به آنچه بايد بکنند. و منافقین آنهايي که با ابرقدرتها 
اين  در  اسرائیل دوستي  با  و  دارند  پرده آشنايي  زير  در 
روز بي تفاوت هستند، يا ملتها را نمي گذارند که تظاهر 
بايد سرنوشت ملتهاي  کنند. روز قدس روزي است که 
اعالم  مستضعف  ملت هاي  بايد  شود،  معلوم  مستضعف 
وجود بکنند در مقابل مستکبرين. بايد همانطور که ايران 
به خاک مالید و خواهد  قیام کرد و دماغ مستکبرين را 
را  فساد  هاي  اين جرثومه  و  کنند  قیام  ملتها  تمام  مالید، 
سره( قدس  خمیني  امام  بريزند.«)حضرت  دانها  زباله   به 

بیش از 70 سال است که رژيمی منحوس با اعالم وجود 
است که  مظلوم  مردمی  به  و جنايت  خود در حال ظلم 
تعیین  برای  قانونی  حق  داشتن  آنان  خواسته  کمترين 

سرنوست در سرزمین مادری خود است.
جنايات  خورده  زخم  نیز  اسالم  دنیاي  آن  بر  عالوه 
مستقیم و غیر مستقیم صهیونیزم و استکبار جهاني است. 
خنجرهاي  قرباني  عراق  و  سوريه  مردم  سو  يک  در 
سوي  از  و  هستند  ها  تکفیري  و  ها  داعشي  صهیونیستي 
ديگر مسلمانان مظلوم يمن آماج وحشیانه ترين حمالت 
آل سعود با سالح هاي آمريکائي و کشتار غیر نظامیان 
پايمال  امروز  انساني،  حقوق  ترين  ابتدائي  و  باشند  مي 
سبعیت  اوج  در  که  است  سعود  آل  ددمنشي  و  قساوت 
نظامیان مظلوم  قتل و سالخي کودکان و زنان و غیر  به 
و  مقاومت  زيباي  تابلوي  میان  اين  در  مشغولند که  يمن 
ايستادگي با نقش آفريني مردم فلسطین و يمن و سوريه و 
عراق و لبنان و همه آزادگان جهان در حال ترسیم است 
#حاجقاسمسلیمانی  سردارشهید  مقاومت  اين  نماد  که 
مداری  واليت  و  ايمان  پشتوانه  با  که  بودند  يارانش  و 
و  ايران  غیور  ملت  و  مسلمان  ملتهای  آفرينی  حماسه  و 
رزمندگان محور مقاومت طومار داعش را در هم پیچید.

سینه  المللي  بین  مجامع  روي  طفره  و  تفاوتي  بي  قطعاً 
و حمايت  ها،  فاجعه  اين  در  و صلح  بشر  چاک حقوق 
هاي بي شرمانه و فاقد اندک منطق دولت هاي آمريکايي 
و غربي لکه هاي ننگ جاوداني را براي آنها در خاطره 

ملت ها و دادگاه وجدان بشريت آزاده رقم مي زند.
روح  امسال  اما  داريم  قرار  قدس  روز  آستانه  در  اکنون 
بلند #شهید_قدس حاج قاسم سلیمانی بیش از هر زمان 

ديگر الهام بخش رزمندگان محور مقاومت خواهد بود.
بیماری  شیوع  از  ناشی  شرايط  دلیل  به  امسال  همچنین 
ايران  شريف  وملت  اسالمی  امت  شده  موجب  کرونا 
نفرت وانزجار خود از غاصبین سرزمین مقدس فلسطین 
ورژيم جعلی اسرائیل را به گونه ديگری ابراز نموده ودر 
روز قدس گوش جان به رهنمودهای حکیمانه مقام معظم 

رهبری درباره فلسطین بسپارد.
ضمن  بافت،  واحد  آزاداسالمی  دانشگاه  دانشگاهیان 
محکومیت شديد جناياتي که امروز در سرزمین فلسطین 
پیکر مجروح  و يمن و سوريه و عراق و ساير بخشهاي 
هايي  سکوت  و  ها  حمايت  و  دهد  مي  رخ  اسالم  امت 
با  همزمان  شود  مي  جنايات  اين  تشديد  به  منجر  که 
همه آزادگان و مسلمانان جهان و به ويژه مردم غیور و 
دانشگاهیان ايران اسالمي حمايت خود از فلسطین و روز 
قدس که به فرموده امام راحل)ره( روز اسالم و روز نبي 

اکرم )صلي اهلل علیه و آله( است اعالم می دارد.
امید آن که آن چنان که رهبري معظم انقالب فرمودند:" 
روز قدس بايد روز آمادگي براي آزادسازي قدس باشد 
و  اسرائیل  آمريکا،  بر  مرگ  فرياد  بايد  قدس  روز  و   ،
کند"؛  پر  را  اسالمي  کشورهاي  سراسر  فضاي  ارتجاع 
در پرتو حضور و اقدام امت مسلمان شاهد رهايي قدس 
شريف و نابودي رژيم نامشروع صهیونیستي و حامیان آن 

باشیم.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اينکه 
نفر ديگر در استان  در 24 ساعت گذشته، تست 64 
اين  اپیدمی  از آغاز  اند، گفت:  مثبت شده  به کرونا 
اين  به  استان  در  نفر   403 و  هزار  تاکنون،  بیماری 

بیماری مبتال شده اند.
بیماری های  با  مبارزه  گروه  مدير  شفیعی،  مهدی 
واگیردار و سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
در  کرونا  بیماری  وضعیت  از  آمار  آخرين  درباره 
خرداد  دوم  امروز   1۵:00 ساعت  تا  کرمان  استان 

استان  های  آزمايشگاه  به  نمونه   301 ارسال  با  گفت: 
کرمان، در 24 ساعت گذشته تست 64 نفر، شامل 9 مورد 
بیمار بستری، 31 مورد بیمار سرپايی، 17 مورد پرسنل و 7 
مورد اطرافیان بیماران غربالگری شده از نظر کرونا مثبت 

شده است.
 او با بیان اينکه از 64 نفر مبتالی جديد، 36  نفر زن و 2۸ 
دانشگاه  به حوزه  مربوط  نفر  افزود: 22  مرد هستند،  نفر 
دانشگاه  حوزه  به  مربوط  نفر   41 کرمان،  پزشکی  علوم 
علوم پزشکی جیرفت و يک نفر مربوط به حوزه دانشگاه 

علوم پزشکی بم است. 
دارای  موارد  کل  تعداد  مجموع  در  کرد:  بیان  شفیعی 
تست مثبت کرونا در استان کرمان هزار و 403 نفر، شامل 
6۵9 نفر بستری و 744 نفر سرپايی و اطرافیان بیمار است. 
در  زن  يک  گذشته  ساعت   24 در  متاسفانه  افزود:  او   
بیماری  به  ابتال  دلیل  به  بم  پزشکی  علوم  دانشگاه  حوزه 
بنابراين  است؛  داده  دست  از  را  خود  جان   19 کوويد 
مجموع جان باختگان ابتال به اين بیماری از ابتدای شیوع 

اين بیماری تاکنون در استان کرمان  69 نفر است.

ارزوئیه  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدير 
با  جاری  سال  در  نشاءپنبه  کشت  گفت: 
در  استان  تولید  تعاونی  اتحاديه  همکاری 
اواسط ارديبهشت ماه در منطقه تخت خواجه 
انجام شد و با اجرای اين امر تعداد 244۸00 
اصله نشاءرقم ورامین و43200 اصله نشاء رقم 
از 6 هکتار  مای جهت کشت در سطح بیش 

زمین تولید می شود.
شهرستان  در  پنبه  نشاء  هزار   2۸۸ تولید  آغاز 

ارزوئیه
نشاء  صورت  به  شده  کشت  ارقام  اينکه  بیان  با  امیری 
باشد،  می  مای وخرداد  ورامین،  ارقام  اين شهرستان  در 
تصريح کرد: حدودا 30 روز قبل از کشت مرسوم منطقه 
انجام می شود تا در زمان مناسب به مزرعه منتقل شوند 
با  اينکار حدودا 4000 سینی نشاء و بذور  انجام  برای  و 

کیفیت واستانداردی تامین وتدارک شد.
امیری خاطرنشان کرد: اصوال بر روی هرحفره سینی نشاء 
يک بذر  کشت می شود اما جهت  اطمینان از تولید نشاء 
به صورت  بذر  از يک  بیش  سالم وکافی  در هر حفره 
مناسب  بستر  با  ها  حفره  داخل  در  و  شد  کاشته  دستی 

کشت پر شده وسپس آبیاری شدند.
از 11 کارگر،کار کشت نشاءپنبه  وی اظهار کرد: بیش 
از  باالتر  ها  سینی  اصوال  میدهند  انجام  را  شهرستان  در 

سطح زمین قرار می گیرند تا نور کافی به نشاءها برسد و 
ريشه ها آسیب نبینند و نشاء باکیفیتی تولید شود و نشاء 
تولیدی پس از 3۵ روز آماده  انتقال به زمین اصلی است.

بايد  گفت:  ارزوئیه  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدير 
نشاءهای  و  نگردد  میری  بوته  دچار  تا  گردد  مراقبت 
تولیدی با دستگاه نشا کار در زمین اصلی کشت می شوند.

می  نشاکاری  مزايای  از  کرد:  خاطرنشان  پايان  در  وی 
کردن  طوالنی  بذر،  مصرف  در  جويی  صرفه  به  توان 
فصل رشد، کنترل  بهتر آفات در مراحل اولیه رشد گیاه، 
کاهش تعداد وجین علف هرز در مراحل اولیه،  استقرار 
نتیجه  در  و  مطلوب  تراکم  به  رسیدن  و  ها  بوته  مناسب 
عملکرد باالتروزودرسی  وصرفه جويی در مصرف آب 

در  محصول اشاره کرد.

بیانیه دانشگاه آزاداسالمی واحد بافت به مناسبت روز قدس
کمک های  و  مواسات  رزمايش  فطر  عید  آستانه  در 
و  نیازمندان  بین  معیشتی  بسته های  توزيع  و  مومنانه 
کرمان  استان  امداد  کمیته  پوشش  تحت  مددجويان 

آغاز شد.
امداد  کمیته  کارکنان  همدلی  و  مواسات  رزمايش 
امام)ره( استان کرمان صبح امروز با حضور موسی پور 
مديرکل امور اجتماعی استانداری کرمان، مهرعلیزاده 
صادقی  و  کرمان  استان  ثاراهلل  سپاه  فرهنگی  معاون 

مديرکل کمیته امداد استان برگزار شد.
در  کرمان  استان  امداد  کمیته  مديرکل  يحیی صادقی 
خرداد  سوم  و  قدس  روز  گرامیداشت  با  مراسم  اين 
اين  امیدواريم  داشت:  اظهار  خرمشهر  فتح  سالروز 
دست  به  قدس  آزادسازی  در  الفتوحی  فتح  چنین 

رزمندگان اسالم داشته باشیم.
تحت  خانواده  هزار   120 از  بیش  اينکه  عنوان  با  وی 
گفت:  دارد  قرار  کرمان  استان  امداد  کمیته  پوشش 
تاکنون کمکی به اين خانواده ها در بحث کمک های 
مومنانه نشده است و دستگاه های مختلف هم به خیال 
را  کار  اين  خودش  امداد  کمیته  مددجويان  اينکه 
انجام می دهد گفته بودند که کمک های آنها مشمول 

مددجويان کمیته امداد نمی شود.
اين  اينکه  بیان  با  کرمان  استان  امداد  کمیته  مديرکل 
امام جمعه مطرح شده و مقرر شد که  مسئله در دفتر 
نیازمندان کمیته  بین  کمک های آستان قدس رضوی 
امداد توزيع شود افزود: امروز هم تعداد دو هزار بسته 
که توسط کارکنان کمیته امداد تهیه شده بین نیازمندان 

توزيع می شود.
از محل  اين کمک  ها  اينکه  بیان  با  وی 
نیت خیرخواهانه پرسنل اين اداره است 
که  دارد  وجود  امکان  اين  داد:  ادامه 
اين  از  الگوگیری  با  نیز  ادارات  ساير 
طرح مددجويان کمیته امداد را فراموش 

نکنند.
استان  در  اينکه  به  اشاره  با  صادقی 
از  جامعی  اطالعاتی  بانک  کرمان 
افزود:  نداشت  وجود  نیازمندان 
اطالعات  که  شد  راه اندازی  سامانه ای 
تحت  که  آنهايی  از  نیازمندان  تمام 
پوشش کمیته امداد هستند يا نیستند در 

اين سامانه وارد و ثبت شود و اين سامانه می تواند از 
موازی کاری در استان جلوگیری کرده و کمک کند 

تا اين بسته ها به دست نیازمندان واقعی برسد.
استانداری  اجتماعی  امور  مديرکل  موسی پور  زهرا 
ويروس  شیوع  اينکه  بیان  با  رزمايش  اين  در  کرمان 
کرونا با تمام مشکالتی که در سطح جامعه داشت اما 
جلوه های زيادی از همدلی در جامعه ايجاد کرد اظهار 
داشت: همه دستگاه ها، سازمان های مردمی و نهادهای 
انقالبی، خیرين و مردم پای کار آمدند و امروز موجی 

از همدلی در کشور را شاهد هستیم.
وی با اشاره به اينکه ما همیشه در کنار هم هستیم و رمز 
پیروزی ملت ايران نیز همین اتحاد، همدلی و وحدت 
است افزود: بعد از فرمايش رهبر معظم انقالب مبنی بر 

رزمايش مومنانه اين وحدت بیشتر شد و مردم با توان 
بیشتر پای کار آمدند.

تاکید  با  کرمان  استانداری  اجتماعی  امور  مديرکل 
و مردم  باشد  داشته  تداوم  بايد  اين کمک ها  اينکه  بر 
فراموش نکنند که کرونا تمام نشده است گفت: الزم 
بهداشتی  پروتکل های  دقیق  با رعايت  هم  هنوز  است 

و فاصله گذاری اجتماعی با اين ويروس مبارزه کنیم.

برنج،  معیشتی شامل  بسته  به ذکر است دو هزار  الزم 
توسط  ماکارونی  و  ماهی  تن  شکر،  مايع،  روغن 
تهیه  کرمان  استان  امداد  کمیته  امداد  کمیته  کارکنان 
و  مددجويان  بین  فطر  سعید  عید  آستانه  در  که  شده 
کرمان  استان  امداد  کمیته  پوشش  تحت  نیازمندان 

توزيع می شود.

با  کرمان  استان  احوال  ثبت  مديرکل 
جمعیتی  رشد  نرخ  درصد   1.1 به  اشاره 
گذشته  سال  در  گفت:  کرمان  استان 
47هزار و 190 والدت در استان ثبت شد 

که 11 درصد کاهش داشته است.
محمد قاسمی در جلسه مشترک شورای 
راهبردی جمعیت و هماهنگی ثبت احوال 
استان کرمان که با حضور بصیری معاون 
استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی، 
اينکه جمعیت  بیان  با  برگزار شد  کرمان 
استان کرمان در پايان سال 9۸ به 3 میلیون 
و 2۸۸ هزار نفر رسیده اظهار داشت: 3۵ 
استان  جمعیت  به   9۸ سال  در  نفر  هزار 

کرمان اضافه شده است.
 190 و  هزار   47 گذشته  سال  در  اينکه  بیان  با  وی 
کاهش  درصد   11 که  شد  ثبت  استان  در  والدت 
 9۸ سال  در  فوت  واقعه  هزار   13 و  است  داشته 
داشتیم افزود: 1,1 درصد نرخ رشد جمعیتی استان 

کرمان است.
اينکه  عنوان  با  کرمان  استان  احوال  ثبت  مديرکل 
کل  درصد  پنج  استان  سال   6۵ باالی  جمعیت 
جمعیت استان را شامل می شود گفت: استان کرمان 
هرمزگان،  بلوچستان،  و  سیستان  استان های  از  بعد 
بوشهر  و  گلستان  قم،  بويراحمد،  و  کهکیلوئیه 

هفتمین استان جوان کشور است.
بیان اينکه در پنجره جمعیتی قرار داريم که  با  وی 
اکثر جمعیت استان در سن فعالیت هستند ادامه داد: 
سن فعالیت سن 1۵ تا 64 سال است که 6۸ درصد 
جمعیت ما را شامل می شود که می توانند به اقتصاد 

ما کمک کنند.
استان  در  پسران  نامگذاری  فراوانی  افزود:  قاسمی 
و  امیرحسین  ابوالفضل،  علی،  امیرعلی،  کرمان 
الزهرا،  فاطمه  حلما،  فاطمه،  نام های  و  بوده  حسین 
دختران  بر  که  است  نامی  بیشترين  رقیه  و  زهرا 

کرمانی گذاشته شده است.
وی با بیان اينکه بالغ بر دو میلیون و 119 هزار نفر در 

استان مشمول دريافت کارت ملی هستند که از اين 
کردند  ثبت نام  نفر  هزار   476 و  میلیون  يک  تعداد 
گفت: نیاز است که علل فوت توسط پزشکی قانونی 
به صورت کامل در اختیار ثبت احوال گذاشته شده 

تا در سیستم ثبت شود.
داد:  ادامه  کرمان  استان  احوال  ثبت  مديرکل 
درخواست داريم که نیروی ثبت احوال در پزشکی 
قانونی مستقر شده و بالفاصله فوت افراد ثبت شود 

و اين مسئله از مراجعه مردم نیز جلوگیری می کند.
وی با بیان اينکه نیاز است شهرداری ها و دهیاری ها 
باشند  داشته  متولی  و  کنند  را محصور  آرامستان ها 
آرامستان ها  استان  نقاط  از  بسیاری  در  گفت: 

محصور نیست و حتی متولی هم ندارند.
قاسمی با بیان اينکه ۵0 درصد شناسنامه های استان 
کرمان تعويض شده و مکانیزه است افزود: 20 دفتر 
خدمات  استان  و  کرمان  شهر  سطح  در  پیشخوان 

ثبت احوال را انجام می دهند.
شاخصه های  از  يکی  جمعیت  اينکه  بیان  با  وی 
اصلی پیشرفت هر جامعه ای است و در حال حاضر 
گفت:  است  اکثريت  در  کشور  جوان  جمعیت 
بايد  و  است  توجه  مورد  استان  جمعیت  افزايش 
نظر  افزايش جمعیت در  برای  زيرساخت های الزم 

گرفته شود.
انجام  عدم  اينکه  بیان  با  نیز  کرمان  استاندار  معاون 

آسیب شناسی  دولتی  دستگاه های  ماموريت 
به شیوع ويروس کرونا  توجه  با  شود گفت: 

حضور مردم در ادارت بايد به حداقل برسد.
در  امروز  ظهر  از  بعد  بصیری  محمدصادق 
و  جمعیت  راهبردی  شورای  مشترک  جلسه 
بیان  با  کرمان  استان  احوال  ثبت  هماهنگی 
کنیم  فراهم  تسهیالتی  بتوانیم  چه  هر  اينکه 
کمتر  دولتی  ادارات  به  مردم  مراجعات  که 
شود بهتر است اظهار داشت: با توجه به شیوع 
استان الزم است  ويروس کرونا در کشور و 
سفرهای  از  مردم  تا  شود  اقدام  به گونه ای 

غیرضرور در سطح شهرها دوری کنند.
ثبت  مامور  که  است  نیاز  اينکه  بیان  با  وی 
بیمارستا ن ها  و  باشد  مستقر  بیمارستان ها  در  احوال 
در  ويژه  به  احوال  ثبت  نیروی  استقرار  برای  نیز 
که  اعظم)ص(  پیامبر  و  افضلی پور  بیمارستان  دو 
را  است  بیشتر  آنها  در  بیشتر  نوزاد  والدت  درصد 
فراهم کنند تا از مراجعه والدين به اداره ثبت احوال 
ازدحام جمعیت  از هرگونه  افزود:  جلوگیری شود 

در سطح اماکن دولتی بايد جلوگیری کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان 
برای آن کمیته  از موارد که  بسیاری  تصريح کرد: 
است  ادارات  ذاتی  وظايف  جزو  می شود  تشکیل 
يا  و  نمی شود  عمل  وظايف  اين  به  يا  متاسفانه  که 
بیشتر  پیگیری  برای  که  گرفته  صورت  کوتاهی 

کمیته تشکیل می دهند.
وی با تاکید بر اينکه بايد عدم انجام ماموريت های 
هر سازمان ريشه يابی و آسیب شناسی شود گفت: با 
تشکیل کمیته و کارگروه که نمی شود مشکالت را 
حل کرد و اگر هر دستگاهی به وظايف ذاتی خود 
عمل کند بسیاری از مشکالت حل شده و نیازی به 

تشکیل کارگروه و کمیته نیست.
کمیته  تشکیل  از  منظور  اگر  اينکه  بیان  با  بصیری 
جذب اعتبار از ساير دستگاه ها است افزود: وضعیت 
اعتبارات استان اين گونه نیست که برای هر کاری 

اعتبار گذاشته شود.

فعالیت  فتا در خصوص  پلیس  پیشگیری  مرکز  رئیس 
غیرقانونی کانال ها و صفحاتی در فضای مجازی تحت 

عنوان سرمايه گذاری در بورس هشدار داد.
حجم  است  مدتی  اينکه  بیان  با  رجبی  سرهنگ 
معامالت بورس افزايش پیدا کرده است رغبت زيادی 
بورس سرمايه گذاری  در  تا  آمده  به وجود  مردم  در 
کنند، گفت: معموال وقتی فضا در يک حوزه جذاب 
می کنند  سعی  و  شده  فعال  هم  کالهبرداران  می شود 
از فضای به وجود آمده برای رسیدن به برنامه هايشان 

استفاده کنند.
رصد  که  چیزهايی  از  يکی  اينکه  به  اشاره  با  وی 
عنوان  تحت  که  است  صفحاتی  و  کانال ها  شده 
اين  افزود:  سرمايه گذاری در بورس فعالیت می کنند، 
صفحات و کانال ها سعی می کنند اعتماد مردم را جلب 
و سرمايه های مردم را بگیرند و با هدايت اين سرمايه ها 
يا هدايت مردم به سمت خريد يک سری از سهام های 
خاص در پشت پرده کارهايی را انجام دهند که روی 
بازار بورس تاثیر بگذارد يا اينکه اطالعات را سرقت و 

کالهبرداری کنند.
رئیس مرکز پیشگیری پلیس فتا 
يک  در  خود  سخنان  ادامه  در 
کرد:  تاکید  تلويزيونی  برنامه 
در  حضور  که  بدانند  بايد  مردم 
دارد  را  خودش  قواعد  بورس 
شرکت های  طريق  از  بايد  و 
کار  اين  معتبر  گذاری  سرمايه 
انجام شود. مردم بايد توصیه های 
گوش  را  متخصصان  اقتصادی 
ها  توصیه  اين  براساس  و  دهند 
در  و  شوند  بورس  فضای  وارد 
دقت  هم  مجازی  فضای  حوزه 
اين  از  خیلی  که  باشند  داشته 

صفحات و کانال ها قابل اعتماد نیستند و نمی توان به 
بورس  خصوص  در  محتوايی  صفحه ای  اينکه  صرف 
منتشر می کند به آنها اعتماد کرد و حتما بايد مشاوران 

و متخصصان مشورت کنند.

سرهنگ رجبی در پايان تاکید کرد: االن هیچ فعالیت 
و  نداريم  تلگرام  روی  مجوزی  دارای  و  رسمی 
اينستاگرامی هم همینطور است، به طوريکه  صفحات 
هیچ صفحه رسمی که دارای مجوز از يک نهاد قانونی 

باشد در اينستاگرام وجود ندارد.

 رزمایش کمک های مومنانه کمیته امداد استان کرمان آغاز شد

میزان والدت ها در کرمان ۱۱ درصد کاهش یافت

هشدار پلیس فتا به تازه واردهای بورس

 آغاز تولید 2۸۸ هزار نشاء پنبه در شهرستان ارزوئیه

افزایش باالی مبتالیان به کرونا در استان کرمان


