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بافت

سایه سنگین قاچاق کاال بر سر تولید ملی / 
وقتی عزم جدی برای مقابله  نیست             4 
خودرو/  بازار  دالالن  با  رئیسی  حجت  اتمام 
تأکید بر جراحی نظام تولید و توزیع خودرو 4

در  کرونا  به  ابتالء  جدید  مورد  یک  ثبت 
شهرستان ارزوئیه                                            4

نیازمندان  بین  گرم  غذای  پرس  هزار   ۱۵۰
کرمان توزیع شد                                       2

غرق شدن خانم 42 ساله در شکراب دهستان 
وکیل آباد                                                  2

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

خوشتر آن باشد كه ّسر دلبران
گفته آيد در حديث ديگران 
والیتمدارجناب  و  ارجمند  برادر 
مدیرآب  پور  احمدی  علی  آقاي 

و فاضالب شهرستان بافت:
بالغه اي خداوندي و مشیت كامله  حکمت 
عشق  آتشین  كوره  در  تا  است  آن  بر  الهي 
روستائیان  ويژه  به  و  انسانیت  به  خدمت 

سعادتمندان  شايسته  تقدير  شويد.اين  تر  مقاوم  و  تر  آبديده  قانع  و  محروم 
مؤمني است كه اعجاب فرشتگان را در بدو هستي در برابر خالق برانگیخت 
حال كه در سرنوشت آنجناب اين موهبت بي نظیر و اين هديه بي بديل رقم 
پیشگاه خداوند منان تمنا مي  ننمايید.از  خورده در شايستگي خويش ترديد 
به روستائیان  ماندني  بیاد  بلند و منشأ خدماتي  الهي سر  امتحان  اين  كنیم در 
مي  آرزو  برايتان  را  تر  نیك  پاياني  و  نیکو  آمدني  و  باشید.  شهرستان  عزيز 

كنیم. 
دهیاری،شورای اسالمی  و شورای حل اختالف بیدكردوئیه 

برادر ارجمند و بزرگوارمان جناب آقاي 
علی احمدی پور مدیر اداره آب و فاضالب 

روستایي شهرستان بافت:
بال مي گسترد كه در  انديشه اي  فراز آن  بر  هماي سعادت 
جايگاهي  ارزشمند  و  مؤثر  نیروي  عنوان  به  عالم  مکنونات 
دارد كه در كالم قدسي معصوم خدمتگزاري به خلق عبادتي 
در  است كه خالق  اي  هديه  و  معمول  عادت  از  فراتر  است 
كه  ارزشمند  و  هوشمندانه  انتصاب  داده  قرار  انسان  تقدير 
حسن ُخلق، سعه صدر، كارآمدي، تجربه، ايمان و صداقت 
از ويژگیهاي اخالقیتان است را به محضرتان تبريك و تهنیت 
به  بیشتر  توفیق خدمت  و  براي سعادت، سالمت  مي گويیم 
برايتان آرزوي مداوم مي  پیشگاه خداوند  از  جامعه اسالمي 

نمايیم.
روزنامه حکمت بافت

تقدير و قدردانی
فرماندار  توکلی  منظری  حمید  آقای  جناب 

گرانقدر ارزوئیه:
های  خوشه  شهر  محروم  مردم  تقدير  در  سرنوشتی  نیکو  چه 
طاليی پس از استقالل رقم خورده است كه جوان هوشمند دريا 
دل و فرهیخته و فرهنگ پرور و مؤمن سکاندار سامان بخشی به 
شهرستان ارزوئیه كه مدتهای مديد در محرومیت بود به عنوان 

فرماندار گرديد. خداوند منان را شاكر و سپاسگزاريم كه با همت بلند و نگاه ژرف و شناخت واقعی از 
مردم و جغرافیای كم نظیر و مولد ارزوئیه بستر و مسیر توسعه و رفع كاستیهای بی شمار فراهم گرديده 
و استمرار خدمت آنجناب به مردم و منطقه از نعمتهای الهی است گامهای بلند و بنیادين در عمران و 
آبادانی و توسعه و رفع تنگناهای ديرين موجبات تقدير و سپاسگزاری و شکر نعمت را در مردم اين 
ديار برانگیخته بدينوسیله با كمال تواضع و صمیمیت وافر مراتب قدردانی و سپاسگزاری مردم زحمت 
كش و مولد سرزمین ارزوئیه به محضرتان ابراز و آرزويمان عزت و سربلندی و توفیق خدمت به مردم 
كشورمان و عنايات الهی به شما جوان عزيز و تشنه خدمت می باشد اينجانب به سفارش همگانی و 
نمايندگی مردم اين ديار در شورای شهرستان و استان عرض تبريك و تقدير را به محضرتان ابالغ و 

اعالم می دارم با تمام وجود همچون گذشته آماده همکاری و همیاری آنجناب می باشیم 
علیباز شرفعلی پور- رئیس شورای شهرستان و عضو شورای استان

تقدير وقدردانی
جناب  ارزوئیه  سیرت  نیک  و  شایسته  بخشدار 

آقای محسن بحرینی:
چه نیکو بخشداری برای مردم محروم و زحمت كش ارزوئیه 
بر  بوسه  باشید  می  مولد  و  زرخیز  سرزمین  اين  قاموس  در 

دستان زحمت كش و دل پر مهر و نگاه صمیمانه به ارباب رجوع و حشر ونشر گرمانه 
به  تقديمتان می گردد. سر  ای است كه  با مردم كوچکترين هديه  بیان صمیمانه  و 
نعمتی بزرگ در خدمت صادقانه در  به عنوان  سجده شکر می گزاريم كه شما را 
كنار فرماندار پر تالش برای مردم و منطقه ارزوئیه به ما ارزانی داشته است. واژگان 
توسعه  برای عمران و  پیمودن راهی مقدس  را در  ادای شايستگیهای آنجناب  توان 
از  آكنده  دلی  با  ندارند.  ناب  طالی  كان  زرخیزو  اما  محروم  ديار  اين  پیشرفت  و 
مهر به آنجناب از طرف مردم قدرشناس ارزوئیه و به نمايندگی از طیف گسترده از 
زحمت كشان بی ادعا در شورای شهرستان و عضويت شورای استان مراتب قدردانی 
و سپاسگزاری و قدرشناسی از زحمات شبانه روزی شما برادر ارزشمند و نیکو صفت 
را به محضرتان ابالغ و از پیشگاه خداوند كريم، كرامت و عزت و سربلندی و توفیق 

خدمت بیشتر برايتان آرزومندم.
علیباز شرفعلی پور-رئیس شورای شهرستان و عضو شورای استان 

تقدير و قدردانی 
جامعه  استحکام  های  پايه  و  اجتماعی  مهم  مقوله  دو  امنیت  و  نظم 

سالم اند:
جناب آقای عنایت ا... دهقان ریاست محترم دادگاه 

بخش شهرستان ارزوئیه
و  هماهنگي  تعامل،  داوری  امر  در  عدالت  و  عمل  و  رفتار  در  صالبت  و  متقن  ايمان 
و  امنیت  احساس  و  ارزوئیه  شهرستان  امنیت  ايجاد  جهت  در  شما  مجدانه  تالشهاي 
آرامشي كه در سايه هوشیاري و مراقبتها و مساعي شما مسئول ارجمند در بین  شهروندان 
و روستائیان اين شهرستان حاكم شده است تحسین همگان حتی آنانکه حکم مبتنی بر 
عدالت علیه آنانکه صادر شده را برانگیخته است صفای باطن و پاک دستی و شناخت 
عمیق از جامعه ارزوئیه و همدلی و همکاری آن بزرگوار با مسئوالن نهادها و ادارات 
موجی از رضايت خاطر مردم را باعث گرديده با سپاس و قدردانی از آنجناب برايتان 
سالمت و عزت و توفیق خدمت به مردم را از درگاه حضرت حق آرزومنديم، باشد كه 
عملکرد زيبای آنجناب در امر قضا الگويی برای سايرين باشد و در ذهن مردم اين ديار 

جاودانه گردد. كه جايگاه قضا جايگاه بزرگمردان و شرافتمندان و مؤمنان است.
علیباز شرفعلی پور-رئیس شورای شهرستان و عضو شورای استان

جناب آقای دکتر علیرضا مرادی
صمیمانه  را  بافت  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رياست  سمت  به  حضرتعالی  انتصاب 
آرزوی  متعال  خداوند  از  و  میگويم  تبريك  ارزشمندم  و  عزيز  دوست  شما  به 
فرهنگی  و  علمی  جامعه  اعتالی  تحقق  جهت  در  حضرتعالی  برای  روزافزون  توفیق 
باشید. موفق  و  سربلند  همواره  دارم.  را  ارزوئیه  و  رابر  بافت،  های   شهرستان 

همچنین از برادر عزيز و ارزشمند جناب آقای دكتر خراسانی كه سال ها در جهت پیشرفت 
جامعه علمی و فرهنگی اين شهرستان زحمات زيادی متحمل شدند صمیمانه قدردانی می 
 نمايم و برای آن بزرگوار توفیق و سربلندی مسالت دارم. همواره سربلند و تندرست باشید.
روزنامه حکمت

جناب آقای دکتر علیرضا مرادی:
و  دانشی  مردان  شهر  بافت  شهرمان  يافته  پرورش  جنابعالی  كه  است  بالیدن  و  مباهات  جای 
اسالمی واحد  دانشگاه آزاد  به سمت رئیس  افتخار  و  با سربلندی  گردوهای كهنسال هستید 
بافت نائل گشته ايد. اين موهبت ارزشمند و اين انتصاب هوشمندانه و به جا را به محضرتان 
تبريك و تهنیت می گويیم و برايتان آينده ای فرحناک همراه با توفیق خدمت به فرهنگ و 
دانش را از خداوند منان آرزو داريم. همچنین از زحمات و تالشهای بی دريغ و بی ريا جناب 
آقای دكتر خراسانی نهايت سپاس و قدردانی را  داريم برای آن بزرگوار توفیق و سربلندی 

را آرزومنديم
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بافت 

ریاست  مرادی  علیرضا  دکتر  آقای  جناب 
محترم دانشگاه آزاد اسالمی واحد بافت:

 بر خود می بالیم و باور داريم كه آنجناب از شايسته ترين مردان فرهنگی 
و دلسوزترين و صديق ترين شخصیت برای شکوفايی فرهنگی فرزندان 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رياست  هستید  شهرمان  هوشمند  و  مستعد 
بافت انتصابی بسیار هوشمندانه و بجا بوده است اين مسئولیت ارزشمند 

گوارايتان باد آرزويمان بهروزی،سعادت و توفیق آنجناب است 
مهندس وحید مرادی-مهندس حمید مرادی

كل من علیها فان و يبقی وجه ربك 
ذوالجالل و االكرام

جناب آقای بهمن شهابی نژاد:
در آستانه چهلمین روز ضايعه درگذشت همسر 
مؤمنه و گرامیتان حاجیه خانم عشرت شهابی نژاد 
از فقدان آن بانوی جلیل القدر متاثر و اندوهگین 
هستیم ياد و خاطره آن بانوی معظمه كه از محبین 
و دلسوختگان ائمه اطهار به ويژه حضرت فاطمه 
نیکی  به  اذهان  در  بودند   ) علیها  اهلل  )سالم  زهرا 
خداوند  درگاه  از  ؛  است  ماندگار  و  جاودانه 
متعال برای آن فقیده سعیده علو درجات و برای 
شکیبايی  و  صبر  محترمه  فرزندان  و   جنابعالی 

مسالت مینمايم.
  
ابوذر شهابی نژاد

 كل من علیها فان و يبقی وجه ربك ذوالجالل و االكرام
جناب آقای دکتر ناصر شهابی نژاد

جناب آقای فرامرز شهابی نژاد
جناب آقای رجایی و جناب آقای دولتی

در آستانه چهلمین روز ضايعه درگذشت مادر همسر 
نژاد  شهابی  عشرت  خانم  حاجیه  گرامیتان  و  مؤمنه 
اندوهگین  و  متاثر  القدر  جلیل  بانوی  آن  فقدان  از 
از محبین  بانوی معظمه كه  هستیم ياد و خاطره آن 
فاطمه  حضرت  ويژه  به  اطهار  ائمه  دلسوختگان  و 
نیکی  به  اذهان  در  بودند   ) علیها  اهلل  )سالم  زهرا 
متعال  از درگاه خداوند  ؛  ماندگار است  و  جاودانه 
برای آن فقیده سعیده علو درجات و برای جنابعالی 
 و خانواده محترمه صبر و شکیبايی مسالت مینمايم . 
ابوذر شهابی نژاد

خبرگزاری  از  نقل  به  حکمت  گزارش  به 
تکريم  مراسم  امروز  بافت،صبح  از  انا  خبرنگار 
علیرضا  دكتر  معارفه  و  پاريزی  خراسانی  دكتر 
ازاد  دانشگاه  جديد  ريیس  عنوان  به  مرادی 
اقای  جناب  حضور  با  بافت  واحد  اسالمی 
دانشگاه  ريیس  توكلی  منظری  علیرضا  دكتر 
در  كاركنان  و  كرمان  استان  اسالمی  ازاد 
گرديد. برگزار  اداری  ساختمان  جلسات   سالن 

توكلی  منظری  علیرضا  دكتر  جلسه  ابتدای  در   
از زحمات دكتر خراسانی  و تشکر  تقدير  ضمن 
مسوولیت  كه  نمودند   بیان  اخیر  سال  چند  در 
نه  و  میشود  محسوب  امتیاز  نه  ها  موقعیت  و  ها 
اين  بلکه  میکند  ايجاب  كسی  برای  را  حقی 
است. فرد  امتحان  و  ازمون  محل  ها  مسوولیت 

حاصل  اسالمی  جمهوری  نظام  كه  همانگونه 
خونبهای صدها هزار شهید و خانواده معظم  انها 
ها  مسوولیت  اين  و  است  ازادگان  و  جانبازان 
تکلیف و وظیفه و محل امتحان است و حقی را 
انها  خداوند  و  كند   نمی  ايجاب  شخصی  برای 
را فراهم میکند كه ما را در معرض امتحان قرار 
میتوانیم  چقدر  ببیند  كه  میکند  تکلیف  و  دهد  
 تقوا و عدالت را در مسیر خداوند رعايت كنیم.

شکوفايی  و  ،تعالی  رشد  رمز  ادامه  در  ايشان 
و  دانستند  همدلی  و  ،اتحاد  وحدت  را  دانشگاه 
جهت  اصل  ترين  ضروری  را  اخالق  رعايت 
و  برشمردند  سازمان  يك  در  اتحاد  و  همدلی 
 همگان را از تهمت،افترا و غیبت بر حذر داشتند.

ازاد اسالمی واحد  دكتر منظری توكلی دانشگاه 
بافت را در بحث اموزش مجازی در سطح استان  

 در حد عالی و در سطح كشور مطلوب دانستند.
دامپزشکی  رشته  به  مربوط  تجهیزات  بحث  در 
كه  كردند  درخواست  دانشگاه  كادر  از  ايشان 
كلینیکی  و  ازمايشگاهی  تجهیزات  و  خريد 
انجام  و  پیگیری  بیشتری  سرعت  و  جديت  با 
گذشته  كماكان  كه   كردند  نشان  خاطر  و  شود 
بودجه  تخصیص  جهت   را  الزم  مساعدت 
و  ازمايشگاهی  تجهیزات  خريد  برای  الزم 
اورد. خواهند  بعمل  بافت   واحد  با   اموزشی 

در ادامه دكتر خراسانی پاريزی نیز با ارائه گزارشی 
از عملکرد چند ساله خود با توجه به اهمیت دانشگاه 
ها  مسوولیت  گفت:  شهرستان  در  اسالمی  ازاد 
تکلیف است نه امتیاز ،و بايد سعی كنیم در زمان 
برايیم. تکلیف  اين  عهده  از  مسوولیت   تصدی 

اعتماد  از  تشکر  با  مرادی  علیرضا  دكتر  سپس 
در  استان  ريیس  نیت  حسن  و  تهرانچی  دكتر 
جهت  را  خود  های  برنامه   ، ايشان  انتخاب 
اسالمی  ازاد  دانشگاه  اهداف  پیشبرد  و  تعالی 
موجود  های  پتانسیل  به  توجه  با  و  نمودند  بیان 
برای  را  درخشان  ای  اينده  بافت  واحد  در 
نمودند. بافت ترسیم  ازاد اسالمی واحد   دانشگاه 

توسط  احکام  قرائت  با  مراسم،  اين   پايان  در 
تقدير  خراسانی  دكتر  زحمات  از  استان  ريیس 
نمودند. موفقیت  ارزوی  مرادی  دكتر  برای   و 

به  توكلی  منظری  مراسم،دكتر  اين  انجام  از  بعد 
گمنام  شهید  ارامگاه  بر  جلسه  در  حضار  اتفاق 
حضور يافتند و با قرائت فاتحه ياد و خاطره شهدا را 
گرامی داشتند .بازديد از ازمايشگاهها ،كالسهای 
 اموزشی و كلینیك دامپزشکی از ديگر برنامه بود.

دانش  مرادی  علیرضا  دكتر  است  ذكر  شايان 
3ازمون   رتبه  با  تخصصی  دكتری  اموخته 
هیات  عضو  اكنون  و  1387بوده  phdسال 
است  اسالمی  دانشگاه  وقت  تمام   علمی 
دانشگاه  مديريتی  سطوح  ی  كلیه  در  مسیولیت 
فرمانداری  تا رياست،5سال سمت  از كارشناسی 
شهرستان رابر،رياست دانشگاه ازاد اسالمی واحد 
شعبه  تحقیقات  و  علوم  پرديس  زرند،رياست 
كرمان  واحد  عمومی  روابط  كل  كرمان،مدير 
و  ريزی  برنامه  و شوراهای  ها  و عضو كارگروه 

سوابق  از جمله  كرمان  استانداری  سازی  تصمیم 
اداری اين مدير جوان دانشگاهیست. تالیف كتاب 
پژوهشی  و  isi,علمی  معتبر  مقاله  عنوان  چند  و 
،تاسیس  پژوهشی  علمی  همايش  و...برگزاری 
ساخت  زير  تجهیز  و  ،توسعه  علمی  های  انجمن 
های  گروه  ،مديريت  دانشگاه  پژوهشی  های 
)m.s(ارشد كارشناسی  و  كارشناسی  اموزشی 

 از ديگر سوابق اموزشی و پژوهشی نامبرده است 
فرهنگی  های  فعالیت  متعدد  سوابق  دارای  وی 

،اجتماعی در سطح منطقه ای و ملی است .

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد بافت معرفی شد
با حضور دكتر علیرضا منظری توكلی ريیس دانشگاه ازاد اسالمی استان كرمان
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گندم  طرح  مجری  پور  اسفندياری  اسماعیل 
وزارت جهاد كشاورزی درباره آخرين وضعیت 
آمار  آخرين  بنابر  كرد:  اظهار  گندم  برداشت 
بالغ  ارزش  با  گندم  تن  هزار   35 و  میلیون  يك 
كشاورزان  از  تومان  میلیارد   598 و  هزار   2 بر 

خريداری شده است.
به  گندم  وجه  درصد   80 پرداخت  از  وی 

كشاورزان خبر داد.
با اشاره به اينکه برداشت گندم  اسفندياری پور 
بیان  است،  انجام  حال  در  كشور  استان   9 از 
كرد: در حال حاضر گندم تولیدی از استان های 
كهنوج،  جیرفت  كرمان،  جنوب  بوشهر،  ايالم، 
خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، كرمان، 

هرمزگان، كرمانشاه برداشت می شود.
ادامه داد: تاكنون 301 هزار  مجری طرح گندم 
هکتار گندم آبی و 145 هزار هکتاد گندم ديم 

برداشت می شود.
گندم  برداشت  تاخیر  به  توجه  با  وی،  گفته  به 
نسبت به مدت مشابه سال قبل ناشی از بارندگی 

ها، 11 درصد از سال گذشته عقب هستیم.
اينکه  به  اشاره  با  كشاورزی  جهاد  وزير  مشاور 
خريد  اول  رتبه  تن  هزار   700 با  خوزستان 
تضمینی گندم را به خود اختصاص داده است، 
با 96 هزار تن، ايالم 74 هزار  بیان كرد: بوشهر 
تن، فارس 65 هزار تن و جیرفت كهنوج با 61 
هزار تن رتبه های بعدی خريد تضمینی گندم را 

به خود اختصاص داده اند.
خريد  قیمت  متوسط  وی 
را  گندم  كیلو  هر  تضمینی 
اعالم  تومان   516 و  هزار   2
كارخانه های  گفت:  و  كرد 
گندم  كیلو  هر  ماكارانی 
دوروم را 10 درصد باالتر از 
نرخ مصوب با قیمت 2 هزار 
كشاورزان  از  تومان   860 و 

خريداری می كنند.
اسفندياری پور با بیان اينکه 
استان  تولیدی  گندم های 
در  خشك  و  گرم  اقلیم 

حال برداشت است، افزود: استان گلستان از 10 
و  می كند  آغاز  را  خود  گندم  برداشت  خرداد 
سپس مناطق معتدل گرم وارد گردونه برداشت 

می شوند.
امسال  گندم  برداشت  مجموع  مسئول  مقام  اين 
در  اين  افزود:  و  كرد  اعالم  تن  میلیون   14 را 
رقم  اين  از  بیش  تولید  ظرفیت  كه  است  حالی 
اما تحقق اين موضوع مستلزم چند شرط  است، 
گندمکاران  مطالبات  موقع  به  پرداخت  همچون 
دولتی  بازرگانی  با شركت  بانك ها  و همکاری 

است.
وی از بروز بیماری های مختلف گندم در برخی 
استان ها خبر داد و گفت: كشاورزان استان های 

خراسان  مشابه  اقلیم  كه  غرب  شمال  و  غربی 
به  دارند،  فارس  و  شمالی  خراسان  رضوی، 
خوشه  همچون  متعدد  بیماری های  شیوع  سبب 
گندم، زنگ گندم و سن گندم توصیه می شود 
اين حیث  از  تا  با كارشناسان مشورت كنند  كه 

خسارتی متحمل نشوند.
اسفندياری پور در پايان با بیان اينکه امکان تامین 
گندم مورد نیاز از محل تولید داخل وجود دارد، 
تصريح كرد: با توجه به وضعیت فعلی مزارع با 
تالش كشاورزان امکان تامین گندم مورد نیاز از 
محل داخل وجود دارد و تنها برای تحقق اين امر 
نیاز است كه بخش های حاكمیتی كمك كنند تا 

گندم از چرخه خريد دولت خارج نشود.

دفینه ای  هر  گنج:  جويندگان  از  يکی  محسن 
برای خودش طلسم دارد، بعضی از طلسم ها قوی 
هستند و برای باطل كردن آنها بايد آدمش را پیدا 
كنی، كسانی كه بلد باشند سحر و جادو را باطل 
كنند، تعداد اين افراد هم خیلی كم است و پول 

زيادی می گیرند
عتیقه ای  آنکه  امید  به  می كنند،  حفر  را  زمین 
ارزشمند زندگی شان را تغییر دهد؛ همان ها كه با 
بیل  آرزوی يك شبه ثروتمند شدن، سال هاست 
و كلنگ از دست شان جدا نشده. آنها برای يافتن 
ديگری  ارزشمند  چیز  هر  و  دفینه  زيرخاكی، 
راهی كوه و كمر می شوند؛ از بیابان های بی آب 
و  سخت  ارتفاعات  و  جنگل  تا  گرفته  علف  و 
گنج  نقشه  باشد؛  كجا  ندارد،  فرقی  كوهستانی؛ 
به اين طرف و آن طرف  افراد را  است كه اين 
می كشاند. نقشه هايی كه خیلی از آنها فقط برای 
آنها  حسابی  تا  است  ساده لوح  آدم های  فريب 
اساسا گنجی در كار  اينکه  نه  را سركیسه كند. 
از افرادی كه  اما تجربه نشان داده خیلی  نباشد، 
خوشی  عاقبت  رفته اند،  گنج  جست وجوی  به 
روز  چند  همین  است.  نبوده  انتظارشان  در 
تنی در  تخته سنگ 50  زير  میانسال  پیش مردی 
و سه  او  داد.  از دست  را  حوالی رودبار جانش 
نفر ديگر برای يافتن گنج به يکی از روستاهای 
اين منطقه رفته بودند كه سقوط سنگ كار آنها 
به  البته ماجرای اين گروه  نیمه تمام گذاشت.  را 
همین جا ختم نشد. ظاهرا درگیری شديدی هم 
با  آنها  از  باعث شد يکی  داد،  آنها رخ  بین  كه 
خونريزی شديد راهی بیمارستانی در رشت شود 
از  فرار  قصد  حالی  كه  در  هم  ديگر  نفر  دو  و 
محل داشتند، با خودرو واژگون شدند و به شدت 
خیلی های  آن  ماجراهای  و  گنج  ديدند.  صدمه 
يکشنبه  روز  است.  كرده  گرفتار  هم  را  ديگر 
هنگام حفاری  مرد جوانی  رسید  زنجان خبر  از 
را  جانش  متان  گاز  با  مسمومیت  دلیل  به  زمین 
از دست داده است. اين گروه سه نفره هم درپی 
يافتن سکه های ارزشمندی بودند كه سال هاست 
بین اهالی آن منطقه درباره اش صحبت می شود.

اما جويندگان گنج همه اين حوادث را از نحسی 

قول  به  كه  وردی  و  طلسم  از  می دانند.  گنج 
يکی  محسن  است.  گنج  از  حفاظت  برای  آنها 
از همین افراد است؛ مردی 45 ساله كه خودش 
می گويد از 19 سالگی همراه دايی اش وارد اين 
وادی شده است: »آن موقع خیلی بچه بودم، فقط 
من  دايی  دو  داشتم.  دوست  را  كار  اين  هیجان 
كارشان  اصال  بودند،  زيرخاكی  و  گنج  دنبال 
داشتم  بچگی دوست  همان  از  هم  من  بود.  اين 
همراه آنها باشم.« محسن حدود 25سالگی، دايی 
از دست داد. آنها  بزرگش را جلوی چشمانش 
برای خريد نقشه ای به يکی از روستاهای همدان 
رفته بودند. در مسیر برگشت به تهران، قبل شهر 
با  ساوه چند نفر ناشناس به آنها حمله كردند و 
تهديد چاقو از دايی محسن خواستند نقشه گنج 
را به آنها بدهد. او مقاومت كرد؛ درنهايت هم به 
ضرب چاقو كشته شد. دايی كوچك تر محسن 
مشغول  درحالی  كه  پیش  چند سال  همین  هم 
در  داد.  دست  از  را  جانش  بود،  زمین  حفاری 
اعالم  قلبی  سکته  او  مرگ  علت  فوت  گواهی 
شد، اما محسن می گويد دكترها هرگونه فعالیت 
شديد بدنی و هیجان را برای دايی كوچك ترش 
و  كلنگ  و  بیل  از  او  اما  بودند،  كرده  ممنوع 
از  راه  اين  در  را  جانش  تا  نکشید  دست  گنج 
اتفاقات  اين  همه  همه محسن  اين  با  داد.  دست 
را مربوط به نحسی اين كار می داند: »هر دفینه ای 
برای خودش طلسم دارد، بعضی از طلسم ها قوی 
هستند و برای باطل كردن آنها بايد آدمش را پیدا 
كنی، كسانی كه بلد باشند سحر و جادو را باطل 
كنند، تعداد اين افراد هم خیلی كم است و پول 
زيادی می گیرند.« اما محسن در همه اين سال ها 
مسی  و  سفالی  بشقاب  و  كاسه  مقداری  جز  به 
زيرخاكی هايی  نشده،  دستگیرش  ديگری  چیز 
چند  به  تومان  3 میلیون  مبلغ  به  را  آنها  كل  كه 
اما خودش می گويد اگر  سمسار فروخته است. 
بود  بسته  را  بارش  االن  بود،  يارش  بخت واقبال 
و حسابی وضع مالی اش خوب شده بود: »حدود 
 سال 90 به واسطه يکی از دوستانم نقشه دقیقی 
می توانستم  گنج  آن  نصف  با  رسید.  دستم  به 
بهترين زندگی را برای خودم و خانواده ام فراهم 

كنم. مشتری مطمئن و دست به نقد هم داشتم تا 
يك شبه همه دفینه ها را بفروشم. كلی برنامه ريزی 
كردم، همه چیز هم خوب پیش رفت، فقط چند 
قدم تا گنج فاصله داشتم كه يکدفعه همه چیز به 
هم ريخت. ديواره تونلی كه با كلی زحمت طی 
يك ماه با دست كنده بوديم، فروريخت و همه 
چیز زير خاک مدفون شد. با اتفاقی كه آن شب 
افتاد، مردم محلی آنجا هم هوشیار شدند، حاال 
بايد چند سالی بگذرد تا دوباره كارمان را آنجا 

شروع كنیم.«
جست وجوی  در  زيادی  سال های  هم  مهرداد 
بهترين دوستانش  از  نفر  گنج سپری كرد و سه 
به  فقط  االن  او  داد.  دست  از  راه  همین  در  را 
مشاوره  هستند،  زيرخاكی  عاشق  كه  جوان ترها 
تاريخ  درباره  زيادی  اطالعات  و  می دهد 
تا  می گويد  خودش  دارد.  باستان شناسی  و 
راه  تنها  می كرد  فکر  زندگی  سوم  دهه  اواسط 
كه  حاال  اما  است،  گنج  پیداكردن  پولدارشدن 
سنی از او گذشته است، به برخی از اشتباهاتش 
اعتراف می كند: »شايد اگر عقل االنم را داشتم، 
من  حرف  روی  آنها  بودند.  زنده  بهرام  و  علی 
حساب می كردند. من هر چه می گفتم آنها قبول 
می كند،  را  زمین  داشت  وقتی  علی  می كردند. 
جانش  جا  همان  و  كرد  ريزش  ترانشه  ديواره 
بهرام  و  من  هم  بعد  چند  سال  داد.  دست  از  را 
پیداكردن چند سکه زمان سلجوقی راهی  برای 
آذربايجان بوديم.« مهرداد هیچ وقت آن شب را 
بی وقفه  برف  بارش  نمی كند. شبی كه  فراموش 
تجهیزات  می دانست  اينکه  با  او  و  داشت  ادامه 
ندارند،  را  برفی  هوای  آن  در  تردد  برای  كافی 
دهند.  ادامه  را  مسیر  تا  كرد  راضی  را  بهرام 
درواقع عشق سکه ها كورش كرده بود. خودش 
تخت  روی  ديد  آمد،  هوش  به  وقتی  می گويد 
با  میانه  كیلومتری  چند  آنها  است.  بیمارستان 
ماشین واژگون شدند و بهرام هم در آن حادثه 
از  نفر  دو  جان  بايد  زيرخاكی  شايد  شد.  كشته 
او  تا  می گرفت  را  مهرداد  دوست های  بهترين 

االن به اشتباهاتش پی ببرد.

نشاءکاری پنبه در ُارزوئیه
شهرستان  مزارع  10هکتاراز  در  پنبه  كار ی  نشاء  آزمايشی  طرح 

ارزويیه اجرا شد.
مدير  رمضانی  كرمان،  مركز  صداوسیما  خبرگزاری  گزارش  به 
از  پس  گفت:  ارزوئیه  شهرستان  در  سیماک  طرح  اجرايی  و  فنی 
ابتدا  شد  قرار  استراتژيك  محصول  اين  كشت  در  ساله  چند  وقفه 
نظر مستقیم  بازدهی و عملکرد خوب زير  ارقام مقاوم و دارای  از 
بمنظور  مزرعه  به  انتقال  سپس  و  گیرد  صورت  نشاء  كارشناسان، 

كشت اصلی انجام پذيرد.
در  مای  و  خرداد  و  ورامین  ارقام  از  خصوص  اين  در  گفت:  وی 
مکان خاص و زير نظر مستقیم مركز تحقیقات كشاورزی ارزوئیه 
تا مرحله  بذور اصالح شده  و كارشناسان مربوطه عملیات كاشت 

نشاء انجام شد.
گفت  ارزوئیه  شهرستان  در  سیماک  طرح  اجرايی  و  فنی  مدير 
و  بوده  و عملکرد خوب در واحد سطح  بازدهی  دارای  ارقام  اين 
همچنین به آفات و امراض مقاومتر و مناسب شرايط آب و هوايی 

اين منطقه هستند.

جانشین سپاه ثارهلل استان كرمان از توزيع 
بین  گرم  غذای  پرس  هزار   150 از  بیش 
توزيع  و گفت:  داد  خبر  استان  نیازمندان 
ادامه  قدر  شب های  پايان  تا  گرم  غذای 

دارد.
در  سپاه  همدلی  رزمايش  از  جلوه هايی 
بین  گرم  غذای  پرس  هزار   150 كرمان؛ 

نیازمندان كرمان توزيع شد
و  مواسات  رزمايش  راستای  در 
كمك های مومنانه مورد تاكید مقام معظم 
سردار  حضور  با  و  امروز  عصر  رهبری 
استان  ثاراهلل  سپاه  مطهری جانشین  محمد 
ناحیه مقاومت حضرت  كرمان آشپزخانه 

و  پخت  جهت  كرمان  شهر  امیرالمومنین)ع( 
توزيغ غذا گرم بین ايتام و نیازمندان شهر كرمان 

افتتاح شد.
سردار مطهری جانشین سپاه ثاراهلل استان كرمان 
با آرزوی قبولی طاعات عبادات  در اين مراسم 
روزه داران در ماه مبارک رمضان اظهار داشت: 
اقدامات انجام شده در ادامه رزمايش مواسات و 

كمك های مومنانه در كشور است.

در  انقالب  معظم  رهبر  فرمايش  به  اشاره  با  وی 
افراد آسیب ديده  از آسیب ديدگان و  دستگیری 
فرمان  به  لبیك  در  گفت:  كشور  در  كرونا  از 
اقدامات زيادی در  حضرت آقا هر روزه شاهد 

سطح كشور هستیم.
با عنوان اينکه  جانشین سپاه ثاراهلل استان كرمان 
در اين راستا تاكنون ده ها هزار بسته غذايی بین 
استان  در  كرونا  از  آسیب ديدگان  و  نیازمندان 
كرمان توزيع شده است افزود: امروز هم شاهد 

استان  بسیج  و  سپاه  از  ديگری  اقدام 
كرمان هستیم.

رزمايش  ادامه  در  اينکه  بیان  با  وی 
استان  و  كشور  در  مومنانه  كمك های 
و  بسیج  استان،  ثاراهلل  سپاه  كرمان، 
با  را  ديگری  اقدام  حمايتی  نهادهای 
دادند  انجام  از حضرت علی)ع(  تاسی 
گفت: يکی از اين اقدامات انجام شده 
توزيع بسته های غذای گرم بین ايتام و 

نیازمندان بوده است.
اينکه  به  اشاره  با  مطهری  سردار 
استان  سراسر  بسیج  نواحی  در 
گرم  غذا  تهیه  برای  آشپزخانه هايی 
راه اندازی شده افزود: تاكنون بیش از 150 هزار 
پرس غذای گرم در بین ايتام و نیازمندان استان 

توزيع شده است.
قبل  از  نیازمندان  و  افراد  اين  اينکه  بیان  با  وی 
شناسايی شدند و شب ها اين غذا تهیه شده درب 
منازل آنها توزيع می  شود گفت: توزيع غذا در 
بین نیازمندان استان كرمان تا پايان شب های قدر 

ادامه دارد.

افزایش 4۵ نفری مبتالیان به کرونا در کرمان

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی كرمان: تست 45 نفر در 
24 ساعت گذشته مثبت شده است.

مهدی شفیعی سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی كرمان در 
مورد موارد جديد ابتال به كرونا گفت: با ارسال 301 نمونه 
به آزمايشگاه های استان كرمان تست كرونای 45 نفر در 

24 ساعت گذشته مثبت شده است.
اوافزود: از اين تعداد 22 نفر زن و 23 نفر مرد مبتال شده 

است.
او بیان كرد: موارد مثبت 24 ساعت گذشته 10 مورد آن 
مربوط به افراد بستری در بیمارستان ها، 14 مورد بیماران 

سرپايی و 21 مورد اطرافیان بیماران می شود.
او تصريح كرد:بیشترين تعداد موارد مثبت در 24 ساعت 
دانشگاه  پوشش  تحت  شهرستان های  به  مربوط  گذشته 

علوم پزشکی كرمان با 25 مورد است.
پزشکی  علوم  دانشگاه  حوزه  در  اينکه  به  اشاره  با  او 
نفر   6 بم  پزشکی  علوم  دانشکده  و حوزه  نفر   9 جیرفت 
مثبت، بیشترين تعداد موارد مثبت را در 24 ساعت گذشته 
داشته اند عنوان كرد: تعداد موارد مثبت 24 ساعت گذشته 
حوزه  و  مورد   3 رفسنجان  پزشکی  علوم  دانشگاه  حوزه 

دانشکده علوم پزشکی سیرجان 2 مورد بوده است.
او افزود: متاسفانه با مرگ يك مرد در شهرستان زرند به 
دلیل ابتال به كوويد 19 در 24 ساعت گذشته، تعداد جان 

باختگان اين بیماری در سطح استان به 58 نفر رسید.
بیان  كرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
مراكز  از  گذشته  ساعت   24 در  نفر   5 كرد:خوشبختانه 
از  يافته  بهبود  موارد  تعداد  كه  شده اند  ترخیص  درمانی 

بیماری كوويد 19 در استان كرمان 416 نفر است.

برگزاری مراسم شب های قدر در رابر

با  مبارزه  ستاد  امروز  رابر گفت: طبق مصوبه  امام جمعه شهرستان 
كرونا مراسم شب های قدر در رابر برگزار می شود.

حجت االسالم والمسلمین علیدادی سلیمانی، امام جمعه شهرستان 
رابر در جلسه ستاد مبارزه با كرونای شهرستان رابر گفت: مصوب 
وبارعايت  تجمیعی  بصورت  رابر  شهر  قدر  شب های  مراسم  شد 
رابر  )س(  الزهرا  فاطمه  مسجدمصلی  در  بهداشتی  پروتکل های 

برگزارشود.
او در همین راستا از روزه داران خداجوی خواست: با رعايت فاصله 
قران  مهرنماز،  دستکش،  و  ماسك  از  استفاده  اجتماعی،  گذاری 

ومفاتیح شخصی به اين فريضه الهی بپردازند.
حجت االسالم والمسلمین علیدادی سلیمانی افزود: روزه داران كه 
همراه  به  دارند  را  مسجدمصلی  بیرونی  ازفضای  استفاده  به  تمايل 

خود زيرانداز بیاورند.
منطقه  و  موجود  فضای  بودن  كوچك  به  باتوجه  مصوبه  اين  طبق 
گردشگری شهر هنزا امکان برگزاری مراسم شب قدردرهنزا فراهم 

نمی باشد.
اين  در  بامداد   3 تا   23 از ساعت  احیاء  برگزاری شب های  ساعت 

شهرستان برگزار می شود.

غرق شدن خانم 42 ساله در شکراب دهستان 
وکیل آباد

 

مورخه 21 ارديبهشت ساعت 9 صبح يك مورد غرق شدگی 
های  فوريت  مركز  طرف  از  آباد  وكیل  دهستان  شکراب  در 
پزشکی ارزوئیه دريافت بالفاصله اورژانس وكیل آباد به محل 
و  رويت مصدوم  و  ارزيابی صحنه  از  پس  و  اعزام  نظر  مورد 
به احیاء قلبی و ريوی مصدوم  از استخر شروع  بیرون آوردن 
نموده علیرغم 45 دقیقه احیاء هیچ گونه عالئمی دال بر زنده 
بودن مصدوم يافت نشد. به گفته همراهان بیش از سه ساعت از 
زمان آغاز احیا متوفی میگذشت كه با 115 تماس حاصل شد.

خسارت ۵۰ میلیاردی سیل و طوفان به 
کشاورزی کرمان

مدير جهاد كشاورزی شهرستان كرمان، گفت: در اثر سیل 
و طوفان ارديبهشت ماه بیش از 50 میلیارد ريال خسارت 

به بخش كشاورزی شهرستان كرمان وارد شده است.
مسعودی ،مدير جهاد كشاورزی شهرستان كرمان، گفت: 
بر اساس  اثر وقوع سیل و طوفان در ارديبهشت ماه و  بر 
جهاد  مركز  كارشناسان  وگزارشات  میدانی  بازديد های 
شهرستان  باغات  از  هکتار   69.05 سطح  در  كشاورزی 
 97.25 سطح  در  و  ريال  میلیارد   22.5 میزان  به  كرمان 
هکتار از مزارع شهرستان به میزان 7 میلیارد ريال، خسارت 

وارد شده است
او افزود در زير بخش دام به میزان 750 میلیون ريال و در 
بخش شیالت به میزان 700 میلیون ريال و در بخش آب 
و خاک به میزان 19 میلیارد ريال نیز خسارت وارد شده 

است.
اثر سیل و طوفان ارديبهشت  مسعودی تصريح كرد : در 
ماه بیش از 50 میلیارد ريال خسارت به بخش كشاورزی 

شهرستان كرمان وارد شده است.

 جلوه هايی از رزمايش همدلی سپاه در كرمان؛ 
۱۵۰ هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان کرمان توزیع شد

مجری طرح گندم در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح كرد:

پرداخت ۸۰ درصد مطالبات گندمکاران

طـلسم شــوم گنـــج

استاندار كرمان خبر داد
گلریزان شرکت های بزرگ استان برای آزادی 

زندانیان جرائم غیرعمد

های  شركت  مديران  پیاپی  سال  سومین  برای  كرمان  استانداری 
بزرگ استان را گرد هم جمع كرد تا در آزادی زندانیان غیرعمد 

مشاركت كنند.
"محمد جواد فدائی" استاندار كرمان در جمع مديران شركت های 
بزرگ استان گفت: در سال گذشته شماری از شركت های بزرگ 
زندانیان جرائم  آزادی  برای  تومان  میلیون  و 500  میلیارد   5 استان 
غیرعمد هديه كرده اند و انتظار می رود امسال هم در اين سنت حسنه 

مشاركت كنند.
وی در عین حال از شركت هايی كه در سال گذشته به تعهداتشان 
در اين زمینه عمل نکرده اند هم انتقاد كرد و افرود: امیدواريم امسال 

در اين حركت اجتماعی در ماه مبارک رمضان مشاركت كنند.
استاندار كرمان در بخش ديگری از سخنانش تصريح كرد: زندانیان 
اثر  بر  آبرومند هستند كه  و  از خانواده های محترم  غیرعمد عموما 
جرايم غیر عمد و به دلیل مسايلی مانند نوسانات اقتصادی كشور با 
بدهی مواجه شده اند و به زندان افتاده اند و الزم است شركت ها و 

خیرين استان در شرايط سخت به ياری آنها بشتابتد.
 يداله موحد ريیس كل دادگستری استان كرمان هم در اين نشست 
از حمايت صنايع و معادن و مردم خیر استان با ستاد ديه تشکر كرد 
و گفت: در سال گذشته 366 نفر زندانی جرائم غیرعمد با كمك 

بیش از 7 میلیارد تومانی شركت ها و مردم از زندان آزاد شدند.
نمايندگی  مدير  قوام  موسوی  حجت اهلل  سید  گزارش،  اين  برپايه 
ستاد ديه استان كرمان هم در اين جلسه اعالم كرد: 170 نفر زندانی 
اقتصادی  بنگاه های  و  مردم  حمايت  انتظار  چشم  غیرعمد  جرائم 

هستند.
وی تاكید كرد: ستاد ديه تالش می كند از طلبکاران اين زندانیان نیز 
تخفیف بگیرد تا شمار بیشتری از زندانیان آزاد شوند و در مجموع 
امسال برای آزادی زندانیان جرايم غیر عمد به بیش از 10 میلیارد 

تومان بودجه نیاز است.
پس از بحث و بررسی ها مديران شركت های حاضر در جلسه توافق 
كردند 20 درصد بیشتر از كمك های سال قبلشان، جمعا حدود 8 
تا زمینه  قرار دهند  اختیار ستاد ديه  میلیارد تومان، كمك مالی در 

آزادی زندانیان جرائم غیر عمد فراهم شود.
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آگهي مزایده )نوبت اول( 
از  ارسالی   1397021001124698 شماره  نیابت  اجرای  در  بافت  دادگستري  حقوقی  احکام  اجراي 
اجرای احکام مدنی شعبه 2 كرمان و در پرونده كالسه 970456 اجرايی در نظر دارد، يك قطعه زمین با 
كاربری كشاورزی به مساحت 2002 مترمربع با حدودات اربعه شماالً زمین احمد نصیری، جنوباً جدول 
آب و زمین حاج فتح ا... نصیری، غرباً جاده خاكی، شرقاً جدول آب ، شهرستان بافت به مالکیت داوود 
محسنی فرزند قلندر به مبلغ يکصدو چهار میلیون تومان)ششدانگ( به فروش برساند و با توجه به اظهار 
محکوم له زمین مورد ارزيابی دارای نیم ساعت آب در گردش شش شبانه روز می باشد، ضمناً ملك 
موصوف فاقد پالک ثبتی با كاربری)كشاورزی( و دارای قولنامه دستی و در ملك فوق يك باب اتاق 
بنا شده كه محکوم له اظهار داشته متعلق به زمین معرفی شده نمی باشد و در اجاره نمی باشد )مداركی 
دال بر اجاره بودن ارائه نگرديده است(،لذا مزايده در تاريخ 1399/3/10 روز شنبه ساعت 9 صبح در 
محل اجراي احکام دادگستري شهرستان بافت با حضور نماينده دادسرا برگزار و قیمت ارزيابي شده 
توسط كارشناس شروع و ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس مابقی 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 5 روز قبل از روزی كه برای 
قبل  تا  شده  ومهر  الک  پاكت  در  را  خود  پیشنهاد  مذكور  ملك  از  بازديد  ضمن  شده  معین  فروش 
بايد ده درصد مبلغ  برنده مزايده  نمايند و  از شروع مزايده تحويل اجرای احکام نموده و رسید اخذ 
بها)كارشناسی را فی المجلس به قسمت اجرا تسلیم نمايد و به درخواستهای كه بعد از ساعت شروع 
مزايده به اجرای احکام مدنی ارائه گردد ترتیب اثری داده نخواهد شد، ضمناً آدرس ملك: شهرستان 

بافت بزنجان- اراضی مرزغان می باشد ) م الف 18( 
غجه پور-دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بافت 

آگهي مزایده)نوبت اول(
دادنامه  اجراي  راستاي  در  دارد  نظر  در  ارزوئیه  عمومي  دادگاه  حقوقی  احکام  اجراي 
اجرايی  پرونده  موضوع  ارزوئیه  بخش  عمومی  دادگاه  از  صادره   23/3/96-9609973461300555
كالسه 960019 كه طی آن آقايان1- محسن حاتمی فرزند موسی 2- حسین حاتمی فرزند موسی 3- 
موسی حاتمی فرزند جمعه به نحو تضامنی به پرداخت يك میلیاردو ششصدمیلیون و هفتصدو شصت 
و چهار هزار و هفتصدو چهل و هشت ريال بابت اصل خواسته و پرداخت هزينه دادرسی و حق الوكاله 
وكیل و خسارات تاخیر و تاديه وفق قرارداد در حق محکوم له بانك ملت با وكالت خانم سودابه نبی 
پور و پرداخت نیم عشر اجرايی كه توسط اجرا محاسبه می گردد محکوم گرديده و از نامبرده يك 
قطعه زمین كشاورزی واقع در روستای تخت خواجه دوم معروف به قطب الدينی با شماره پالک ثبتی 
7 فرعی از 288 اصلی بخش 41 كرمان با حدود اربعه شماال جاده دولت آباد صوغان شرقاً جاده خاكی 
بین مزارع جنوباً اراضی سهراب نیکويی غرباً اراضی هرندی به مساحت 17625/5 متر مربع حصاركشی 
با بلوک سیمانی و دارای يك ساختمان قديمی و دارای يك انشعاب آب روستايی و يك انشعاب برق 
تك فاز به انضمام 12 نفر درخت خرما از نوع خاصويی حدوداً يك تا 12 ساله به ارزش 163914000 
تومان 2- يك قطعه زمین تجاری مسکونی با پالک ثبتی 71 فرعی از 36 اصلی بخش 41 كرمان واقع 
در شهر شاهماران با حدود اربعه شماالً خیابان اصلی شرقاً كوچه جنوباً زمین مسکونی عیسی حاتمی 
غرباً منزل مسکونی منوچهر شرفی به مساحت 250/2 مترمربع به ارزش 80 میلیون تومان برآورد قیمت 
شده است فلذا با وصف موجود مزايده با حضور نماينده محترم دادگاه در مورخه چهار شنبه 1399/3/7 
ساعت 12ظهر در محل اجرای احکام دادگاه ارزوئیه برگزارشخص يا اشخاصی كه باالترين قیمت را 
پیشنهاد دهند برنده شناخته می شود ضمناً افراد شركت كننده در مزايده بايستی ده درصد مبلغ پیشنهادي 
را فی المجلس در پاكت در بسته تحويل اجراي احکام دهند كه در صورت انصراف مبلغ مذكور به 
نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد.طالبین در صورت تمايل مي توانند يك هفته قبل از 

موعد به دايره اجراي احکام مراجعه تا ترتیب بازديد آنها از ملك مورد نظر داده شود.
محسن روانان- مدير اجراي احکام حقوقی دادگاه عمومی بخش ارزوئیه

آگهي حصروراثت
آقای محمد ژاله فرزند عباس داراي شناسنامه 3114 به شرح دادخواست شماره 980589 مورخ99/2/17 
توضیح داده شادروان علی ژاله فرزند محمد به شناسنامه 5830062038 در تاريخ 1398/10/17 در شهر 

كرمان فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1- محمد ژاله فرزند عباس به ش ش 3114متولد 1327 پدر متوفی.

2- فهیمه افضلی فرزند امیر به ش ش 18 متولد 1338 مادرمتوفی.
يا  دارد  اعتراض  و چنانچه كسی  از روزنامه كثیراالنتشار محلي درج  يکي  در  نوبت  مراتب يك  لذا 
شخص يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يك ماه از نشر آگهی به شورای حل 
اختالف تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری كه بعد از اين 

موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
خواجه حسنی-دفتر شورای حل اختالف شماره يك  شهرستان رابر

آگهي حصروراثت
خانم مريم مهدی پور رابری فرزند علیرضا داراي شناسنامه 4977 به شرح دادخواست شماره 980576 
مورخ99/2/17 توضیح داده شادروان علیرضا مهدی پور رابری  فرزند غالمرضا به شناسنامه 3 در تاريخ 

1398/10/15 در شهر رابر فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1- جواد مهدی پور رابری به ش ش 95 متولد 1358 فرزند متوفی.

2- كشور مهدی پور رابری فرزند مراد به ش ش 6 متولد 1332همسر متوفی.
3- مريم مهدی پور رابری به ش ش 4977 متولد 1356 فرزند متوفی.

4- اسماعیل مهدی پور رابری به ش ش 148 متولد 1364 فرزند متوفی.
5- منور مهدی پور رابری به ش ش 287 متولد 1361 فرزند متوفی.

6- حسن رضا مهدی پور رابری به ش ش 5830004682 متولد 1370 فرزند متوفی.
يا  دارد  اعتراض  و چنانچه كسی  از روزنامه كثیراالنتشار محلي درج  يکي  در  نوبت  مراتب يك  لذا 
شخص يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يك ماه از نشر آگهی به شورای حل 
اختالف تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری كه بعد از اين 

موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
خواجه حسنی-دفتر شورای حل اختالف شماره يك  شهرستان رابر

آگهي حصروراثت
خانم نازی ساالری پور رودباری فرزند بهزاد داراي شناسنامه 4 به شرح دادخواست شماره9900067 
مورخ99/2/15 توضیح داده شادروان عنايت ا...  علیرضائی فرزند هدايت ا... به شناسنامه 35 در تاريخ 

1398/12/2 در شهربافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-صغری علیرضائی به ش ملی 3130165142متولد 1342 فرزند متوفی.

2- زين العابدين علیرضائی به ش ملی 3130597824متولد 1348 فرزند متوفی.
3-عباس علیرضائی به ش ملی 3131165529متولد 1357 فرزند متوفی.

4- كلثوم علیرضائی به ش ملی 3131445335متولد 1353 فرزند متوفی.
5- نوذرعلیرضائی به ش ملی 3131464682متولد 1362 فرزند متوفی.

6- نازی ساالری پور رودباری به ش ملی 3130759948متولد 1321 همسر متوفی.
يا  دارد  اعتراض  و چنانچه كسی  از روزنامه كثیراالنتشار محلي درج  يکي  در  نوبت  مراتب يك  لذا 
شخص يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يك ماه از نشر آگهی به شورای حل 
اختالف تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری كه بعد از اين 

موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.)م الف 20(
دفتر شورای حل اختالف شماره1 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
آقای رامین حمزه فرزند ابراهیم داراي شناسنامه 3131502584 به شرح دادخواست شماره9900077 
مورخ99/2/13 توضیح داده شادروان امیرعلی حمزه فرزند رامین به شناسنامه 3120512516 در تاريخ 

1399/1/26 در شهربافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-رامین حمزه به ش ملی 3131502584متولد 1366 پدر متوفی.

2- منصوره امیرطاهری افشار به ش ملی 3080150554متولد 1371 مادرمتوفی.
يا  دارد  اعتراض  و چنانچه كسی  از روزنامه كثیراالنتشار محلي درج  يکي  در  نوبت  مراتب يك  لذا 
شخص يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يك ماه از نشر آگهی به شورای حل 
اختالف تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری كه بعد از اين 

موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.)م الف 19(
دفتر شورای حل اختالف شماره3 شهرستان بافت

اصالحی آگهي حصروراثت 
شماره980842  دادخواست  شرح  به   3875 شناسنامه  داراي  امیر  فرزند  پورعبدالعلی  نجمه  خانم 
تاريخ  در   45 شناسنامه  به  علی  فرزند  پورعبدالعلی  امیر  شادروان  داده  توضیح  مورخ98/12/5 

1385/11/12 در شهربافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-سعید پورعبدالعلی به ش ش 3130972617 متولد 1362 فرزند متوفی.

2- پدرام پورعبدالعلی به ش ش 3131476419 متولد 1364 فرزند متوفی.
3- پیام پورعبدالعلی به ش ش 3131476427 متولد 1364 فرزند متوفی.

4- پوريا پورعبدالعلی به ش ش 3131494166 متولد 1366 فرزند متوفی.

5- نجمه پورعبدالعلی به ش ش 3131505699 متولد 1367 فرزند متوفی.
6- سمنبر حبیبی فتح آبادی فرزند شعبانعلی به ش ش 1 متولد 1339 همسر متوفی.

7- سکینه موسی احمدی فرزند محمد به ش ش 83 متولد 1317 مادر متوفی.
يا  دارد  اعتراض  و چنانچه كسی  از روزنامه كثیراالنتشار محلي درج  يکي  در  نوبت  مراتب يك  لذا 
شخص يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يك ماه از نشر آگهی به شورای حل 
اختالف تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری كه بعد از اين 

موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
دفتر شورای حل اختالف شماره2 شهرستان بافت

بنابر  گفت:  نباتات  سازمان حفظ  سخنگوی 
و  هزار   195 معادل  سطحی  در  آمار  آخرين 
155 هکتار مبارزه علیه آفت ملخ صحرايی در 7 

استان جنوبی كشور صورت گرفته است.
نباتات  سازمان حفظ  سخنگوی  میر  رضا   محمد 
و  صنعت،تجارت  با  گو  و  گفت  در  كشور 
خبرنگاران  باشگاه  اقتصادی  گروه  كشاورزی 
جوان، درباره آخرين وضعیت مبارزه علیه آفت 
تا  آمار  بنابر آخرين  اظهار كرد:  ملخ صحرايی 
روز گذشته در سطحی معادل 195 هزار و 155 
 7 در  صحرايی  ملخ  آفت  علیه  مبارزه  هکتار 

استان جنوبی كشور صورت گرفته است.
وی با اشاره به اينکه سیستان و بلوچستان با 75 
مبارزه آفت  باالترين سطح  هزار و 295 هکتار 
به خود اختصاص داده است،  ملخ صحرايی را 
 893 و  هزار   47 با  هرمزگان  استان های  افزود: 
هکتار، بوشهر 29 هزار و 320 هکتار، فارس 19 
و  هزار   12 كرمان  جنوب  هکتار،   360 و  هزار 
770 هکتار و خوزستان 6 هزار و 17 هکتار در 
ملخ صحرايی  علیه آفت  مبارزه  بعدی  رده های 

قرار دارند.
میر با اشاره به اينکه خسارتی به باغات و مزارع 
جات  دسته  ورود  با  كرد:  بیان  نداشتیم،  كشور 
همانند  كه  است  آن  بر  تالشمان  تمامی  جديد 

سال گذشته خسارتی نداشته باشیم.
ورود دسته جات جديد ملخ صحرايی به كشور 

در راه است
دسته  ورود  از  نباتات  حفظ  سازمان  سخنگوی 
جات جديد ملخ صحرايی به كشور خبر داد و 
ملخ  آفت  از  آتی حجمی  روز های  گفت: طی 
كشور های  فارس،  خلیج  حاشیه  از  صحرايی 
استان های  به  متحده  امارات  و  عمان  عربستان، 
هرمزگان، سیستان و بلوچستان و جنوب فارس 

وارد می شود.
وی با اشاره به اينکه كمبودی در زمینه تخصیص 
اعتبارات ملخ صحرايی وجود ندارد، بیان كرد: 
به  اعتبار  تومان  میلیارد   35 تاكنون  آمار  بنابر 
داده  ملخ صحرايی تخصیص  علیه آفت  مبارزه 
صورت  به  اعتبارات  تخصیص  و   است  شده 

پلکانی انجام می شود و مشکل خاصی نداريم.
كم كاری كشور های عربی در زمینه تخصیص 

اعتبار ادامه دارد
اين مقام مسئول با انتقاد از كم كاری كشور های 
صحرايی  ملخ  آفت  علیه  مبارزه  پیرامون  عربی 
وارد  كه  آفت  باالی  حجم  به  توجه  با  گفت: 
كشور شده است، چندين بار موضوع كم كاری 
سازمان  از  را  عربی  كشور های  سوی  از  مبارزه 
منطقه  كمیسیون  دبیر  و  كرديم  پیگیری  فائو 

هشدار های الزم را داده است.
عربی  كشور های  آنکه  وجود  با  میر،  گفته  به 
مبارزه  رو  اين  از  ندارند،  غنی  منابع كشاورزی 

جدی علیه آفت ملخ صحرايی انجام نمی دهند.

اينکه  بیان  با  نباتات  حفظ  سازمان  سخنگوی 
خواهیم  كشور  به  جديدی  جات  دسته  ورود 
خشکی  روبه  مراتع  به  توجه  با  گفت:  داشت، 
كشور های عربی و شرايط مساعد وضعیت آب 
و هوايی در كشور ما، امکان مهاجرت ملخ های 

صحرايی از كشور های عربی وجود دارد.
آنکه  وجود  با  كرد:  تصريح  پايان  در  میر 
به  صحرايی  ملخ  آفت  ورودی  دروازه  ايران 
كشور های هند، پاكستان و عراق است، بنابراين 
از  كمتری  حجم  شده  موجب  ما  بهتر  مبارزه 
آفت ملخ صحرايی به كشور های هند، پاكستان 

و عراق وارد شود.

شركت  كارگری  شورای  ساعته  هفت  جلسه 
صندوق  مديرعامل  با  كرمان  سنگ  زغال 
استان  كار  اداره  محل  در  فوالد  بازنشستگی 

كرمان برگزار شد.
عمومی  روابط  از  نقل  به  حکمت  گزارش  به 
جلسه،  اين  در  فوالد،  بازنشستگی  صندوق 
زغالسنگ  شركت  كارگری  شورای  اعضای 
را  شركت  اين  كارگران  های  خواسته  كرمان، 
با مديرعامل صندوق بازنشستگی فوالد در میان 

گذاشتند.
اينجا  ما  كرد:  تصريح  سخنانی  در  نیز  مسرور 
مشکالت  دوسويه،  تعامل  با  كه  آمدهايم 
به  قانون  كه  جايی  تا  و  كنیم  حل  را  كارگران 
های  خواسته  تحقق  جهت  در  دهد  اجازه  ما 
توجه  بايد  البته  كرد.  خواهیم  اقدام  كارگران 
نه  كارگران  های  خواسته  از  برخی  كه  داشت 
حوزه  از  بلکه  صندوق  اختیارات  حوزه  از  تنها 
اختیارات دولت نیز خارج است و نیاز به مصوبه 

مجلس دارد.
بندی  طبقه  طرح  اجرای  مقدمات  افزود:  وی 
كارگران  مطالبات  ترين  مهم  جزء  كه  مشاغل 
خواهد  اجرايی  زودی  به  و  شده  فراهم  است، 

شد.
مديرعامل صندوق بازنشستگی فوالد با اشاره به 
اين  بندی مشاغل گفت صورتجلسه  طرح طبقه 

گرفتن  نظر  در  با  بايد  و  شده  امضا  طرح 
همه جوانب اجرايی شود و اگر الزم باشد 
تغییرات و بازنگری هايی در بندهای آن هم 

ايجاد می شود.
خواست  زغال سنگ  شركت  مدير  از  وی 
به اجرايی شدن  كه در اسرع وقت، نسبت 
احتمالی  ايرادات  رفع  و  بندی  طبقه  طرح 

طرح اقدام كند.
تاكید  با  فوالد  بازنشستگی  صندوق  مديرعامل 
بر افزايش درآمد در شركت زغالسنگ كرمان 
برنامه  شركت،  توسعه  برای  بايستی  گفت: 
درصد   90 كه  چرا  گیرد  صورت  مدون  ريزی 
پرسنلی  های  هزينه  صرف  شركت  درآمدهای 

می شود.
سنوات  ضريب  اعمال  خصوص  در  مسرور 
اين  گفت:  هم   2 به   1.5 از  كارگران  كاری 

موضوع نیازمند قانون جديد است.
به  از مديران شركت خواست كه  وی همچنین 
توجه  گذشته  از  بیش  كارگران  رفاهی  مسايل 

كنند.
مسرور در بخش ديگری از سخنانش با اشاره به 
گفت:  كرمان  زغالسنگ  شركت  شدن  بورسی 
موضوع  كردم  اعالم  نیز  پیشتر  كه  همچنان 
خصوصی  بخش  به  شركت  اين  واگذاری 
سرمايه  شركت  داالهو  شركت  و  نیست  مطرح 

درصد   100 و  است  فوالد  صندوق  گذاری 
است.بنابراين  فوالد  به صندوق  متعلق  آن  سهام 
كارگران نبايد نگران واگذاری شركت به بخش 

خصوصی باشند.
شركت  شدن  بورسی  كرد  تصريح  مسرور 
جمله  از  ذينفعان  نصیب  را  منافعی  زغالسنگ 
و  شفافیت  باالبردن  كه  كرد  خواهد  كارگران 
از آن جمله  دارايی های شركت  بازده  افزايش 

است.
ساعته  هفت  جلسه  اين  پايان  در  است  گفتنی 
و  انتخابات  سیاسی،  كل  اداره  سرپرست  كه 
تقسیمات كشوری استانداری كرمان، فرمانداران 
ارشد صندوق  مديران  و  استان  معدنی  شهر  سه 
سه  روز  از  شد  مقرر  داشتند،  حضور  نیز  فوالد 
شركت  در  را  خود  فعالیت  كارگران  شنبه 
اجرای  اينکه  ضمن  بگیرند.  سر  از  زغالسنگ 
مسئوالن  كار  دستور  در  نیز  كارگران  مطالبات 

قرار گرفت.

مديركل آموزش و پرورش استان كرمان:
مدارس  گندزدایی  برای  تومان  میلیارد   ۳۶

کرمان اختصاص یافت

مدير كل آموزش و پرورش استان كرمان از اختصاص 36 میلیارد 
تومان برای گندزدايی مدارس اين استان خبر داد.

احمد اسکندری نسب ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: به 
مدارس  همه  مختلف،  گروه های  در  استثنايی  آموزان  دانش  جز 
خدمات  ارائه  و  اشکال  رفع  منظور  به  صرفاً  متوسطه  و  ابتدايی 
آموزشی از تاريخ 27 ارديبهشت به آن گروه از دانش آموزانی كه 

از دريافت خدمات آموزشی محروم مانده اند، داير خواهد شد.
دانش  حضور  بر  دال  الزامی  يا  و  اجبار  هیچ  كرد:  اضافه  وی 
آموزان در مدرسه وجود ندارد و دانش آموزان برای رفع اشکال 

و پرسیدن سواالت خود از معلم به مدرسه مراجعه می كنند.
مدير كل آموزش و پرورش استان كرمان با اشاره به اينکه همچنان 
و  تلويزيون  طريق  از  و  غیر حضوری  به صورت  آموزش  مبنای 
شبکه شاد است، اظهار كرد: ارائه خدمات به دانش آموزان پايه 
دوازدهم تا دهم خرداد است و امتحانات نهايی آنها از 17 خرداد 

آغاز می شود.
وی تصريح كرد: 36 میلیارد تومان به عنوان سرانه بهداشتی مدارس 
پروتکل های  رعايت  و  مدارس  گندزدايی  و  ضدعفونی  برای 
بهداشتی اختصاص داده شده است لذا سالمت دانش آموزان در 

ايام بازگشايی مدارس برای ما بسیار مهم است.
اسکندری نسب ادامه داد: به آموزش دانش آموزان جهت رعايت 
ان  تا  كرد  توجه  بايد  مدارس  در  هنگام حضور  بهداشتی  نکات 

شاءاهلل وضعیت موجود به بهترين شکل كنترل شود.

مشق زندگی پسر چوپان سیرجانی

زدنی  مثال  ای  و عالقه  پشتکار  با  سیرجانی  ساله  هفت  بچه  پسر 
شغل چوپانی را انجام می دهد و در كنار يادگیری دروس دبستان، 

برای آينده خود مشق زندگی هم می كند.
به  پیشینیان  كه  است  بشری  مشاغل  ترين  سابقه  پر  چوپانی جزو 
آن با ديده احترام نگاه می كردند و چوپان از مورد اعتمادترين و 

متبحرترين افراد جامعه انتخاب می شد.
امیر عباس سلمانی پور اهل روستای محمد آباد تزرج بخش بلورد 
سر  پشت  عمر خود  از  بیشتر  بهار  هفت  اينکه  وجود  با  سیرجان 
نگذاشته است اما چوپانی گله گوسفند روستا را برعهده دارد كه 

با جديت در كارش مورد اعتماد مردم است.
اين پسر كه خانواده اش نیز مشغول به چوپانی بوده و هستند عشق 
خود،  كم  سن  به  نسبت  و  دارد  گوسفندان  به  خاصی  عالقه  و 

مهارت بسیار خوبی در هدايت گله گوسفندان برای چرا دارد.
تعطیلی  است، در فصل  دبستان  اول  دانش آموز كالس  وی كه 
گوسفندی  گله  اكنون  هم  و  پردازد  می  چوپانی  امر  به  مدارس 
500 راسی مردم روستای محمد آباد را از سحرگاه تا غروب به 

دشت و صحرا می برد.
امیر عباس را حین چوپانی، سگ چوپان نیز  همراهی می كند و 
االغش نیز مركب سواری است كه گهگاهی طی مسیر در كوه و 

دشت با اين حیوان است.
اين پسر چوپان سیرجانی در گفت و گو با خبرنگار ايرنا گفت: 
بسیار  گرفته  قرار  توجه  مورد  گوسفندان  به  من  عالقه  اينکه  از 
خوشحالم كه اين قدرت را به من داده تا به تنهايی چوپانی گله 
گوسفندان اداره كنم  و هنگامی كه با گله هستم احساس خوبی 

دارم.
پدر اين چوپان هفت ساله گفت: خیلی خوشحالم كه چنین فرزند 
خوبی را خداوند به من داده است و طی يك سال گذشته يعنی 6 
سالگی امیر عباس در چوپانی من را همراهی می كرد و مهارتش 
در اداره گله گوسفندان در دشت و صحرا و بیابان خیلی خوب 

بود.
و  بهتر است  از من چوپانی اش  امروز  افزود:  پور  اسالم سلمانی 
به  او آنقدر شد كه حاال گوسفندان را  به  اهل روستا اعتمادشان 

وی سپردند.
عصمت پور جهانشاهی مادر امیر عباس هم می گويد: پسرم خیلی 
مهارت گوسفند داری و گله را دارد و در برگشت گله هم هر 
گوسفند را درب خانه مالکش می رساند و طی 6 ماه گذشته كه 
در كارش  را  مشکلی  و  نقص  هیچ  گرفته  تحويل  را  روستا  گله 
هم  مردم  با  اجتماعی  رابطه  در  خوشحالیم  و  است  نداده  بروز 

كارآمد و موفق است.
حقوق  و  حق  گفت   تزرج  آباد  محمد  روستای  شورای  رئیس 
چوپانی امیر عباس سلمانی پور توسط مردم و به صورت ماهیانه 
پرداخت می شود و در ماه بیش از 18 میلیون ريال حقوق چوپان 

هفت ساله مان هست.
و  دوستی  روستا  مردم  ها  وقت  بیشتر  افزود:  جهانشاهی  حسین 
محبت خود را به وی ابراز می دارند انعام و پاداشی هم  به امیر 

عباس می دهند و در مجموع موفق و دوست داشتنی است.
چوپان  اين  از  تمجید  با  نیز  تزرج  آباد  محمد  روستای  اهالی 
خردسال مهارت وی در چرای گوسفندان و وقت شناسی و تبحر 
به وی  اعتماد  و  انتخاب  های  از شاخصه  را  امور گوسفندان  در 

عنوان كردند.

سر  بر  كاال  قاچاق  سايه  كه  شرايطی  در 
جدی  عزم  می كند  سنگینی  ملی  تولید 
نیست  قاچاق كاال در كشور  با  مقابله  برای 
را  سختی  روزگار  ما  تولیدكنندگان  و 

می گذرانند.
انقالب  معظم  رهبر  سوی  از   1399 سال 
است  شده  نام گذاری  تولید  جهش  سال 
وارد  حوزه  اين  در  مختلفی  دستگاه های  و 
عمل  جامه  را  سال  شعار  تا  شدند  عمل 
از  حمايت  در  موثر  گامی  تا  بپوشانند 
تولیدكنندگان داخلی، افزايش اشتغال و به 

تبع آن رشد اقتصاد كشور داشته باشند.
جهش  و  داخلی  تولیدات  از  حمايت  راستای  در 
تولید عوامل زيادی دخیل هستند كه به عنوان يکی 
از مهمترين عوامل در اين عرصه می توان به مبارزه 
تا جايی كه سیدابراهیم  با قاچاق كاال اشاره كرد 
جدی  نیازهای  از  يکی  قوه قضائیه  رئیس  رئیسی 
رونق تولید، جهش تولید و پا گرفتن اقتصاد ملی و 
اقتصاد مقاومتی را جلوگیری از قاچاق كاال دانست 
و گفت: قاچاق كاال با رونق تولید و جهش تولید 
دنبال  طرف  يك  از  نمی شود  و  ندارد  همسازی 
اقتصاد و تولید ملی، استفاده از محصوالت داخلی 
و توجه به دست ساخته های جوانان و كارخانه های 
وفور كاالی  ديگر شاهد  از طرف  و  ايرانی رفت 
قاچاق در بازار بود و مخاطب مقام معظم رهبری 
به نام جهش تولید، همه  در نام گذاری شعار سال 
مسئوالن هستند تا اين شعار تحقق يابد. تحقق اين 
شعار در گرو مبارزه با قاچاق كاالست و اگر اين 
مبارزه به صورت جدی انجام نمی شود، حتما يك 

جای كار می لنگد.
امین غفاری نژاد معاون امور صنايع سازمان صنعت، 
با اشاره به تاثیر  معدن و تجارت استان كرمان نیز 
كاالی قاچاق بر بازار فروش تولیدات داخلی اظهار 
از  ارزان تر  قیمت  با  قاچاق  كاالی  عرضه  داشت: 
محصوالت  كه  می شود  باعث  داخل  تولیدات 

داخلی بازار فروش خود را از دست بدهند.
وی با بیان اينکه زمانی كه تولیدات داخلی فروش 
پیدا كرده،  ما كاهش  اقتصادی  به طبع رشد  نرود 
اشتغال پايدار كشور كم شده و درآمدهای دولت 
قاچاق  كاالی  مجموع  در  افزود:  می شود  كمتر 
واسطه  به  دولت  درآمدی  بدنه  به  هم  كشور  در 
از  بايد  كه  مالیات هايی  و  دولتی  حقوق  تعرفه  ها، 
ورود كاال دريافت شود ضربه می زند و هم  در 

كنار كاالی داخل قرار گرفته و رقیبی جدی برای 
مالیات،  بايد  كه  می شود  داخلی  تولیدكنندگان 

عوارض، حقوق دولتی و بیمه را بپردازند.
معاون امور صنايع سازمان صنعت، معدن و تجارت 
نابرابر  رقابت  اين  در  اينکه  ابراز  با  كرمان  استان 
قطعا تولیدات داخلی و صنايع ما دچار مشکل شده 
اين  كرد:  تصريح  می زند  داخل ضربه  تولید  به  و 
مسئله كاهش تولید، تعطیلی اصناف و كارخانه ها 

و تبعات زياد ديگری به دنبال دارد.
وی با اشاره به سهم كاالی قاچاق در بازار داخلی 
مختلف  مراجع  سوی  از  كه  آمارهايی  گفت:  ما 
داده می شود از روش های مختلفی به دست می آيد 
و اين ارقام تفاوت هايی با هم دارد كه گاهی اين 

تفاوت ها بسیار زيادی دارد.
غفاری نژاد به ارقامی چون 8، 10 و 12 میلیارد دالر 
بازار داخلی كشور  به  قاچاق  ورود ساالنه كاالی 
ارقام عمده قاچاق در كشور  افزود:  اشاره كرد و 
بازی،  اسباب  ما در بحث پوشاک، كفش، دارو، 
لوازم آرايش و بهداشتی و ... است كه به صورت 
مبادی  در  متاسفانه  و  شده  كشور  وارد  عمده 
جدی  خیلی  صورت  به  آن  كنترل  برای  ورودی 
ضربه  داخل  تولید  به  مسئله  اين  و  نمی كند  عمل 

زيادی می زند.
با بیان اينکه مطرح شده كه 40 تا 50 درصد  وی 
مبادی  از  و  رسمی  غیر  صورت  به  ما  پوشاک 
گفت:  است  بااليی  رقم  كه  می شود  وارد  قاچاق 
و  سیستان  مرز  از  پوشاک  اين  كه  نمی كند  فرقی 
بلوچستان، تركیه و ... وارد شود قطعا با اين میزان 
كاالی قاچاق صنعتگر ما مجبور است 50 درصد 
و  آن  تبع  به  و  كشور  داخل  اقتصادی  ظرفیت 
تولیدكننده  به  را  از درآمد خود  بخشی  و  اشتغال 

خارجی تقديم كند.
معاون امور صنايع سازمان صنعت، معدن و تجارت 

استان كرمان در پاسخ به اين سوال كه چرا 
برای مقابله با كاالی قاچاق عزم جدی در 
مسئله  اين  كرد:  بیان  ندارد  وجود  كشور 
كاال  سودآوری  و  دارد  متعددی  داليل 
اقدام  امر  اين  به  كه  كسی  برای  قاچاق 
گاهی  اگر  كه  است  اندازه ای  به  می كند 
معدوم  و  كشف  آنها  كاالی  از  بخشی 
سودآوری  هم  باز  شوند  جريمه  يا  و  شده 
بااليی برای آنها دارد و اين خسارات برای 
آنها سنگین نیست و قاچاق كاال را به يك 
تبديل  قاچاقچیان  برای  امن  نسبتا  تجارت 

كرده است.
وی با اشاره به گستردگی مرزهای ايران و مبادی 
ورودی رسمی و غیررسمی زيادی كه در كشور 
خلیج  حاشیه  كنترل  كرد:  تصريح  دارد  وجود  ما 
فارس و مرزهای شرقی و غربی كار آسانی نبوده 
شهادت  با  راه  اين  در  گاهی  و  است  هزينه بر  و 

نیروهای انتظامی كشورمان هم روبه رو می شويم.
غفاری نژاد با تاكید بر اينکه كنترل مبادی ورودی 
كشور كار بسیار سختی است و شايد بايد به دنبال 
كاال  قاچاق  با  مقابله  برای  ديگری  راهکارهای 
نباشد  به صرفه  مقرون  قاچاق كاال ديگر  تا  باشیم 
ساده ای  كار  قاچاق  كاالی  تشخیص  كرد:  عنوان 
نیست و گاهی مشاهده می شود پوشاک داخلی را 
را  مارک خارجی زده و گاهی پوشاک خارجی 

مارک داخلی می زنند.
وی با بیان اينکه وزارت صمت دو سال است كه 
سیستم شناسه و رهگیری كاال برای تولید پوشاک 
هستیم  اين  دنبال  به  گفت:  می كند  پیگیری  را 
پوشاک ما شناسه داشته و مشخص شود اين كاال 
در كدام كارخانه و چه زمانی تولید شده و چگونه 

بدست مصرف كننده رسیده است.
معاون امور صنايع سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان كرمان با ابراز تاسف از اينکه از اين مکانیسم 
دستگاه های  افزود:  است  نشده  استقبالی  رديابی 
و  صمت  سازمان  حوزه  در  بازرسی  و  نظارتی 
بازار  رصد  برای  را  الزم  انسانی  نیروی  استاندارد 
در اختیار ندارند و قطعا استفاده از اين شناسه تاثیر 
بوده  راحت تر  داشته،  كاالها  رهگیری  در  زيادی 
را  غیرقاچاق  از  قاچاق  كاالی  شناسايی  امکان  و 
اين  پشت  مسائلی  چه  نمی دانم  اما  می كند  فراهم 

مسئله است كه اين مسئله محقق نشده است.

سایه سنگین قاچاق کاال بر سر تولید ملی / وقتی عزم جدی برای مقابله  نیست 

 مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی

تصمیمات جدید برای پایان دادن به اعتصاب کارگران »شرکت زغال سنگ کرمان«

 کشف 2۰۰کیلو حشیش در"بافت"
765گرم  و  200كیلو  كشف  از  استان  انتظامي  فرمانده 
پلیس  عملیات  در  مرگ  سوداگر   2 دستگیری  و  حشیش 

شهرستان"بافت"خبر داد.
پلیس،  خبري  پايگاه  از  نقل  به  حکمت  گزارش  به 
ماموران  گفت:  خبر  اين  تشريح  ناظری"در  سردار"عبدالرضا 
دقیق  پايش  با  بافت  شهرستان  موادمخدر  با  مبارزه  پلیس 
قابل  مقدار  انتقال  براي  مرگ  سوداگران  قصد  از  اطالعاتي 
استان  مركز  به  شهرستان  اين  فرعی  معابر  از  حشیش  توجهی 

مطلع و دستگیری قاچاقچیان را در دستور كار قرار دادند.
وی تصريح كرد: در اين رابطه ماموران با اشرافیت اطالعاتی 
محور  از  نقطه  در يك  قاچاقچیان  تردد  احتمالی  مسیرهای  بر 
را   405 پژو  خودروی  دستگاه  خاكی"اسفندقه-بافت"يك 

مشاهده كرده و به آن دستور ايست دادند.
بیان داشت: ماموران در بازرسی از اين خودرو  سردار ناظری 
دستگیر  را  آن  راننده  و  كشف  حشیش  756گرم  و  200كیلو 

كردند.
از  بهره گیري  با  انتظامي  نیروي  استان گفت:  انتظامی  فرمانده 
تمام توان خود با حامالن و فروشندگان موادمخدر مبارزه مي 
كند تا جامعه اي به دور از هر گونه آسیب و معضالت مرتبط 

با اين پديده خانمانسوز داشته باشیم.
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شهرستان فریادگر محرومیت دیار فرهیختگان در  حکمت  روزنامه  نماينده 
ارزويیه، صوغان و توابع

مهدی نظری فتح آباد 09139173348. 

انم حکمت، شهره اش رو راستی 

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

 حکمت آید هر کجا حق داشتی

فرمانده انتظامي ارزوئیه به همره فرماندار اين شهرستان با 
خانواده شهید"احمد میرزاده "ديدار كرد و گفت: 

روحیه شهامت و شجاعت شهداء برخواسته 
از ایمان واقعي آنها به خداوند است

سرهنگ "مهدي پورامینايي" افزود: تکريم خانواده معزز 
وظیفه  ايثار  و  رشادت، شجاعت  هاي  اسوه  اين   ، شهدا 

همه آحاد جامعه است.
ناجا در سال 1376 طي  از شهداي  میرزاده  احمد  شهید 
درگیري با اشرار مسلح در شهرستان تربت جام به درجه 

رفیع شهادت نائل آمد.

پیش بینی برداشت 4۰۰۰ تن جو از مزارع 
شهرستان ارزوئیه در سال جاری

مدير جهاد كشاورزی شهرستان ارزوئیه گفت: برداشت 
جو در اين شهرستان ابتدا ارديبهشت ماه آغاز شده و تا 

اواسط خرداد ماه ادامه دارد.
امیری تصريح كرد: ارقام جو كاشته شده در شهرستان 
شامل بهرخ، نصرت و محلی می باشد و به طور متوسط 
از هر هکتار 2تن محصول برداشت و در مجموع 4000 

تن محصول تولید می گردد.
امیری اظهار داشت:كشاورزان محصول تولیدی خودرا 
آينده  سال  بذر  وتامین  وطیور  دام  مصارف  جهت 

بصورت خود مصرفی تولید می نمايند.
وی افزود: تا كنون در سطح بیش از 20 هکتار برداشت 
در  جو  برداشت  كمباين  دستگاه   4 وتعداد  انجام 

شهرستان را برعهده دارند.
اين  جو  مزارع  در  كرد:  خاطرنشان  پايان  در  امیری 
شهرستان جهت تولید محصول با كیفیت در سطح 200 
هکتار ازمزارع با آفت سن مادری ودر سطح 25 هکتار 

علیه بیماری زنگ زرد به موقع مبارزه شد.

 مدیریت بهینه عوامل خسارتزادر محصول 
استراتژیک گندم در شهرستان ارزوئیه

محصول  خسارتزای  عوامل  كنترل  راستای  در 
استراتژيك "گندم"وباالبردن كمیت وكیفیت محصول 
،كشاورزان ارزوئیه با همت خود وبا نظارت كارشناسان 
كشاورزی  جهاد  مديريت  وكارشناسان  بندی  پهنه 
ضمن مديريت صحیح واصولی مزرعه،مبارزه با آفات 
اقدام  موقع  وبه  گرفته  جدی  را  گندم  وبیماريهای 
 ، شهرستان  در  كیفیت،  با  محصول  اين  می كنند.تا 

دستخوش خسارت نشود.
ارزوئیه  شهرستان  كشاورزی  جهاد  مدير  امیری  رضا 
نظیر  مختلف  خسارتزای  عوامل  با  كشاورزان  گفت: 
"علفهای هرز ،سن گندم در دومرحله)مادروپوره(،شته 
قارچی  هلیوتیس،بیماريهای  كرم  زرد،  زنگ  گندم، 
وباكتريايی"مواجه می شوند كه بالفاصله پس از ظهور 
شیوع  تااز  كرده  مديريت  را  ،مزارع   خسارتزا  عوامل 

واپیدمی شدن آفات وبیماريها جلوگیری بعمل آيد.
مراقبت  شبکه   15 جاری  زراعی  درسال  افزود:  وی 
متشکل از كارشناسان مراكز ومديريت تشکیل  واعضا 
شبکه مراقبت ضمن رديابی آفات وبیماريها ونظارت در 
به  مزارع تحت پوشش خود، توصیه های فنی خود را 

كشاورزان ارائه می دهند
وی افزود: كارشناسان پس از رديابیها زمان دقیق مبارزه، 
متعادل مزارع  مناسب وتغذيه  با دز  موثر  معرفی سموم 
نیز  اقدام  از  نموده وپس  به كشاورزان توصیه  را  گندم 
مجددا مزارع را از نظر كارآيی تاثیر اقدامات ودرصد 

كنترل آفت مورد ارزيابی قرار می دهند.
اولین  گفت:  ارزوئیه  شهرستان  كشاورزی  جهاد  مدير 
با يك هفته ريزش زودتر نسبت به  ريزش سن مادری 
سطح  در  مبارزه  با  كه   98/11/29 تاريخ  در  قبل  سال 
7800 هکتار در مزارع ،از خسارت آفت وتخم ريزی 
آمد.  بعمل  جلوگیری  گندم  مزارع  در  افت  باالی  
وهمچنین جهت جلوگیری از خسارت شته گندم ،كه 
برگها  روی  عسلك  تجمع  و  گندم  مزارع  از  باتغذيه 
باعث كاهش فتوسنتز وكاهش عملکرد میشود  به موقع  

در سطح 8200 هکتار مباره انجام شد.
وی ادامه داد: مبارزه با پوره سن گندم نیز پس از اعالم 
نرم مبارزه توسط اكیپ شبکه مراقبت در فروردين ماه 
سال جاری آغاز وتاكنون در سطح بیش از 4200 هکتار 
مبارزه صورت گرفته وكنترل پوره سن گندم همچنان 
از  بیش  در سطح  امسال  میشود  بینی  وپیش  دارد  ادامه 

12000 هکتار مبارزه با پوره صورت بگیرد.
آسمانی  نزوالت  باالی   ريزش  توجه  با  افزود:  وی 
وجود  شهرستان  در  گندم  بیماريهای  ظهور  احتمال 
شده  داده  هشدار  نیز  كشاورزان  به  قبل   از  كه  داشت 
بود  كه در صورت مشاهده اولین عاليم بیماری ،مزرعه 
به  مبارزه  با  وخوشبختانه  گردد  كوبی  كانون  آلوده 
موقع با بیماری زنگ زرد در سطح  25 هکتار  وكنترل 
بیماری فوزاريوم وساير بیماريهای قارچی نیز در سطح 
تا جلوی  شیوع  مزارع كانون كوبی شد  5000 هکتار 

واپیدمی اين بیماريها در مزارع گرفته شود
سطح  هرزكه  علفهای  با  مبارزه  درزمینه  افزود:  امیری 
نیز در سطح 4500   بسزايی در كاهش عملکرد دارند  
هکتار با علفهای هرز پهن برگ ،3050 هکتار با علفهای 
هرز نازک برگ ودر سطح14115 هکتار نیز به صورت 

توام مبارزه انجام شد.

ثبت یک مورد جدید )چهارمین مورد مثبت 
کوید۱۹( ابتالء به کرونا در شهرستان ارزوئیه  

به گزارش حکمت مهندس مرتضی امیری پاک رئیس 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان ارزوئیه از مثبت شدن 
تست كرونای يك مورد پسر بچه 6 ساله در شهرستان 

ارزوئیه خبر داد.
مهندس امیری پاک در تشريح اين خبر افزود: 

متاسفانه تست يك مورد ديگر كه پسربچه 6 ساله ای 
است و سابقه سفر چند روز پیش به استان هرمزگان را 
داشته است در شهر ارزوئیه مثبت اعالم شد ، اين بیمار 

قرنطینه و تحت درمان كامل در منزل میباشد.
رئیس شبکه بهداشت و درمان افزود: با احتساب ابتالی 
تا  كرونا  ويروس  شیوع  ابتدای  از   ، مورد  اين  قطعی 
ارزوئیه  شهرستان  در  كويد19  به  ابتالء  مورد   4 كنون 
بیمارستان  از  و  يافته  بهبود  قبل  مورد  سه  ثبت شد كه 

ترخیص شدند و مورد جديد هم تحت درمان است.
بهداشت  شبکه  اينکه  به  اشاره  با  پاک  امیری  مهندس 
كرونای  ويروس  با  مبارزه  ستاد  همکاری  با  درمان  و 
نیروی   ، بسیج  و  سپاه   ، محترم  فرماندار   ، شهرستان 
ها  دستگاه  ساير  و  ، شهرداری   احمر  ، هالل  انتظامی 
آمادگی الزم را جهت مقابله و كنترل اين ويروس دارد 
از شهروندان خواست به علت اينکه ويروس به صورت 
اجتماعات  در   حضور  هرگونه  از  دارد  وجود  بومی 
را  اجتماعی  گذاری  فاصله  طرح  همچنان   ، بپرهیزند 
رعايت نمايند و از منازل خود خارج نشوند و مقررات 
مردم  از  ما  درخواست  و  نمايند.  رعايت  را  بهداشتی 
اين است كه از مسافرت به شهرهای آلوده به ويروس 
آلوده  شهرهای  از  میهمان  پذيرای  و  كنید  اجتناب 
ضمن  تا  نکنید  تجمع  شلوغ  های  مکان  در  و  نباشید 
رعايت كامل پروتکل های بهداشتی از اين بحران انشاء 

اله عبور كنیم.
مردم  گفت:  ارزوئیه  درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس 
میتوانند با ديدن عالئم كرونا ويروس مثل تنگی نفس ، 
تب باال و سرفه خشك بالفاصله به نزديك ترين مركز 

درمانی مراجعه كنند.

کشف عتیقه در ارزوئیه

فرمانده انتظامی ارزوئیه ار کشف ۶ قطعه 
اشیاء عقیقه در این شهرستان خبر داد

 : گفت  خصوص  اين  در  پورامینايی  مهدی  سرهنگ 
ماموران پلیس اطالعات با انجام يکسری كار اطالعاتی 
قدمت  كه  شدند  عتیقه  اشیاء  قطعه   6 كشف  به  موفق 
به 4  به گفته كارشناسان میراث فرهنگی نزديك  آنها 

هزار پیش است.
رابطه  اين  پايان گفت: در  ارزوئیه در  انتظامی  فرمانده 
2 نفر متهم دستگیر و يکدستگاه گنج ياب نیز كشف 

گرديد.

صمت  تالش  پر  وزير  به  گفت:  قضايیه  قوه  رئیس 
به  نیاز  كشور  در  خودرو  توزيع  و  تولید  نظام  گفته ام، 

جراحی دارد.
دشوار  شرايط  در  ما  مردم  گفت:  قضايیه  قوه  رئیس 
مجتبی  امام  از  تأسی  با  كرونا  منحوس  ويروس  شیوع 
سالمت  از  صیانت  میدان  در  ايستادگی  در  هم  )ع(، 
جامعه و هم در كمك مؤمنانه به نیازمندان و دستگیری 

و گره گشايی از زندگی يکديگر خوش درخشیدند.
قاطع و خستگی ناپذير با قاچاق مبارزه می كنیم

بیانات  به  اشاره  با  رئیسی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
اقتضائات جهش  و  الزامات  درباره  رهبری  معظم  مقام 
ايشان  فرامین  اجرای  برای  برنامه ريزی  لزوم  بر  تولید، 
از سوی همه دستگاه ها تأكید و سه مأموريت مهم قوه 

قضايیه در اين زمینه را تبیین كرد.
را  سازمان يافته«  قاچاق  با  »مبارزه  قضايیه  قوه  رئیس 
و  دانست  رهبری  معظم  مقام  همیشگی  دغدغه های  از 
در  اصولی  تصمیمات  نیازمند  قاچاق  با  مبارزه  گفت: 
برای  كاال  قاچاق  تا  است  بانکی  و  پولی  بخش های 

قاچاقچی صرف نکند.
به  راستا  همین  در  رئیسی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
نشست اخیر خود با مسئوالن ستاد مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز اشاره كرد و افزود: همه دستگاه ها كارنامه ای در 
زمینه مبارزه با قاچاق دارند، اما ارائه آمار كافی نیست 
و برای كسب توفیق در اين زمینه، نیازمند سازوكار های 
بخش های  در  هماهنگ  اقدامات  سلسله  يك  و  دقیق 

مختلف اجرايی و اطالعاتی و قضايی هستیم.
خستگی  و  قاطع  مبارزه  بر  تأكید  با  قضايیه  قوه  رئیس 
و  سازمان يافته  قاچاق  با  قضا  دستگاه  همکاران  ناپذير 
امیدواری  ابراز  به آن،  پرونده های مربوط  به  رسیدگی 
قابل  پايان سال جاری كارنامه  در  كرد همه دستگاه ها 
ارائه  كشور  در  قاچاق  كاهش  برای  تالش  از  قبولی 

دهند.
حجت االسالم و المسلمین رئیسی در اين خصوص به 
واردات بی رويه كاال نیز اشاره كرد و گفت كه واردات 
بی رويه در كشور از موانع جدی رونق و جهش تولید 
است و با ايجاد مانع برای عرضه محصوالت داخلی در 

بازار، فضای كسب وكار را مختل می كند.
دادگاه های تجاری به زودی تشکیل می شوند

رئیس قوه قضايیه، دومین موضوع محوری بیانات مقام 
عنوان  تجاری«  دادگاه های  »تشکیل  را  رهبری  معظم 
كرد و گفت: اگر قاضی ما در دادگاه های تجاری رای 
خود را بر اساس نظر كارشناسان بازار و فعاالن اقتصادی 
صادر كند، بی ترديد رای او از اعتبار بیشتری برخوردار 

خواهد بود.
اين كه  بر  تأكید  با  رئیسی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
نگاه تجاری و اقصادی و نگاه متخصصانه به پرونده ها، 
صدور  و  درست  گیری  تصمیم  و  سازی  تصمیم  به 
فضای  بر  مستقیمی  تأثیر  و  می كند  كمك  متقن  رای 
تشکیل  از  داشت،  خواهد  نیز  مردم  كسب وكار 
مراكز  و  تهران  در  تجاری  دادگاه های  قريب الوقوع 

استان ها و برخی شهرستان ها خبر داد.
و  مشورت  از  قاضی  اين كه  گفت:  قضايیه  قوه  رئیس 
استقالل  خالف  نه  كند،  استفاده  كارشناسان  نظرات 
قضايی است و نه آن را مخدوش می كند، بلکه مشورت 
هم از آموزه های دينی ما و هم از اصولی است كه در 
قانون به آن تأكید شده و موجب تقويت آرای صادره 

از سوی قضات می شود.

اسناد  با  رسمی  اسناد  جايگزينی 
عادی برای تثبیت حق مالکیت

رئیسی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
مقام  تأكید  مورد  موضوع  سومین 
مالکیت«  »حقوق  را  رهبری  معظم 
عنوان كرد و با اشاره به دغدغه مندی 
خود در اين زمینه از زمان حضورش 
از  كرد:  اعالم  قضايی  دستگاه  در 
اين  در  كارگروهی  گذشته  سال 
خصوص تشکیل شده كه قرار است 
امسال  ماه  خرداد  پايان  تا  حداكثر 
درباره  را  خود  كارشناسی  نظرات 

اين موضوع ارائه كند.
اسناد  با  رسمی  اسناد  »جايگزينی  قضايیه،  قوه  رئیس 
مالکیت  تثبیت  در  مسائل  محوری ترين  از  را  عادی« 
خواست  قضا  دستگاه  حقوقی  معاونت  از  و  دانست 
با  تا  كند  پیگیری  نتیجه  تا حصول  را  موضوع  اين  كه 
عملیاتی شدن هرچه سريع تر اين كار، مشکالت مربوط 

به تثبیت مالکیت در كشور برطرف شود.
نظام توزيع و تولید خودرو نیازمند جراحی است

به  زمینه  همین  در  رئیسی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
با  افزايش قیمت خودرو اشاره كرد و  از  دغدغه مردم 
اشاره به نارضايتی همزمان تولیدكننده و مصرف كننده 
از اين وضعیت، تأكید كرد: نظام تولید و توزيع خودرو 
برای  هیزم  نبايد  توزيع  روش  و  است  جراحی  نیازمند 

شعله ور شدن آتش دالالن شود.
اصالح  امروز  اين كه  بر  تأكید  با  قضايیه  قوه  رئیس 
وضعیت بازار خودرو مورد تأكید همگان است، متذكر 
شد: به وزير پرتالش صمت گفتم كه الزم است نظام 
تولید و توزيع خودرو با همکاری دستگاه های مختلف 

مورد بازنگری قرار گیرد.
نظامات دالل پرور بايد اصالح شود

حجت االسالم و المسلمین رئیسی افزود: آقايان گاهی 
دالالنی  با  بايد  می گويند  رسانه ها  در  سخنانشان  در 
برخورد  می كنند  مختل  را  بازار  نظام  و  تولید  نظام  كه 
با  شود و مردم هم می بینند كه دستگاه قضايی قاطعانه 
اخاللگران نظام تولید و توزيع و نظام ارزی و پولی و 
بانکی برخورد می كند، اما اين برخورد ها اصالح كننده 

نظامات نیست.
رئیس قوه قضايیه بر همین اساس خاطر نشان كرد كه تا 
دولت اقدام به اصالح برخی سازكار های اجرايی نکند، 
از درون نظام های مالی و بانکی و ارز و طال و همچنین 
نظام تولید و توزيع، افراد دالل و اخاللگر بیرون می آيد.

استقبال گسترده  به  رئیسی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
مردم از بازار بورس اشاره كرد و ادامه داد: امروز رونق 
گرفتن بازار بورس برای همه نشاط  آور است، اما اگر 
اين نقدينگی در اين بازار به سمت تولید نرود و بورس 
بازی و آفات آن مورد توجه قرار نگیرد، طبعاٌ در آينده 
مشکل آفرين خواهد بود كه يکی از تبعات آن افزايش 

پرونده های قضايی است.
دست  در  عمل  ابتکار  امروز  آمريکا،  تالش  وجود  با 

مجاهدان در میدان منطقه است
رئیس قوه قضايیه در بخش ديگری از سخنانش با اشاره 
باختری  كرانه  الحاق  برای  آمريکايی ها  اظهارات  به 
قطعاً  اقدامی  چنین  كه  گفت  اشغالی  سرزمین های  به 
سراسر  در  جديد  انتفاضه  يك  گیری  شکل  موجب 
و  آمريکا  كه  می شود  منظقه  و  اشغالی  سرزمین های 

اشغالگران قدس شريف را پشیمان خواهد كرد.
اگر  كرد:  تصريح  رئیسی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
تا ديروز میز های مذاكره تعیین كننده مسائل مربوط به 
فلسطین و منطقه بود، امروز ابتکار عمل در دست جبهه 
مقاومت و مجاهدان در میدان است و آن ها هرگز اجازه 
تحقق  مستکبران  پلید  نیت های  و  تصمیمات  نمی دهند 

يابد.
الکترونیکی  دهی  نوبت  سامانه  آزمايشی  كار  به  آغاز 

محاكم قضايی
فناوری  و  آمار  مركز  رئیس  پور  زارع  جلسه  اين  در 
نوبت دهی  سامانه  راه اندازی  از  قضايیه  قوه  اطالعات 
الکترونیك محاكم در دستگاه قضايی خبر داده و اعالم 
اين سامانه در راستای سیاست كالن قوه قضايیه  كرد: 
هفته  از  مردم،  كرامت  حفظ  بر  مبنی   1399 سال  در 
استان آذربايجان شرقی  به صورت آزمايشی در  جاری 

آغاز به كار كرده است.
قضايی  و  اداری  پرسنل  سامانه،  اين  در  افزود:  وی 
و  كرده  اعالم  را  خود  خدمات  ارائه  زمان های 
مراجعه كنندگان امکان انتخاب وقت از میان زمان های 
ازدحام،  امر زمینه كاهش  اين  را دارند كه  اعالم شده 
آرامش مراجعه كنندگان، منظم و شفاف  شدن عملکرد 
را  آماری  ارزيابی  و  تحلیل  ارائه  و  قضايی  همکاران 

فراهم خواهد كرد.
الکترونیك  نوبت دهی  سامانه  داد:  ادامه  زارع پور 
شرقی  آذربايجان  در  هفته  دو  بازه  در  قضايی  محاكم 
و  كشور  سراسر  در  تدريج  به  و  شد  خواهد  اجرايی 
سازمان های تابعه قوه قضايیه و همچنین سازمان ثبت و 

پزشکی قانونی به اجرا در خواهد آمد.
حذف شورای رقابت از گردونه قیمت گذاری خودرو 

عامل التهابات اخیر بازار
كل  بازرسی  سازمان  رئیس  درويشیان  حجت االسالم 
از وضعیت  ارائه گزارشی  به  اين نشست  نیز در  كشور 
بازار خودرو پرداخت و گفت: شركت های خودروساز 
فروش  بر  مبنی  اعالمی  هیچ  ماه سال گذشته  اسفند  از 
فوری نداشته اند. در مرداد ماه 1397 نیز به مدت يك سال 
تصمیم گیری درباره قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار 
سپرده و عماًل شورای رقابت از گردونه قیمت گذاری 
كنار گذاشته شد. با اين كه مدت يك ساله مذكور بیش 
همچنان  رقابت  شورای  يافته،  اتمام  كه  است  ماه   6 از 
در اين فرايند دخیل نیست؛ در حالی كه قیمت گذاری 
اعالم  رسمی  به صورت  آنچه  با  شورا  اين  پیشنهادی 

شده، اختالف فاحش دارد.
برگزار  صمت  وزير  با  كه  جلسه ای  در  داد:  ادامه  وی 
اختیارات شورای رقابت  اين وزارتخانه  شد، مقرر شد 
همچون  فوريت  قید  با  را  خودرور  گذاری  قیمت  در 

گذشته به اين شورا بازگرداند.

آگهی مزایده شماره ۱۰۹۸۰۹۱7۹2۰۰۰۰۰2 )نوبت اول(
مديريت آموزش و پرورش شهرستان ارزوئیه در نظر دارد 4 راس گاو هنرستان 
سامانه  از  گیری  بهره  با  عمومی  مزايده  طريق  از  را  آباد  وكیل  مطهری  شهید 
تداركات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( به صورت الکترونیکی به فروش 

برساند.
زمان انتشار در سايت:1399/02/22 

مهلت دريافت اسناد مزايده: از تاريخ درج آگهی تا تاريخ 1399/3/1
نحوه دريافت اسناد مزايده:از طريق سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد(

مهلت تکمیل و ارسال اسناد مزايده:حداكثر تا پايان وقت اداری مورخ 1399/3/3 
از طريق سامانه ستاد 

اسناد مزايده:ساعت 8 صبح مورخ 1399/03/6 در محل دفتر  بازگشايی  تاريخ 
مديريت آموزش و پرورش شهرستان ارزوئیه 

جهت آگاهی از شرايط عمومی و توضیحات برگزاری و ساير اطالعات مزايده 
به سامانه ستاد به نشانی )setadiran.ir( مراجعه شود.

مديريت آموزش و پرورش شهرستان ارزوئیه 

در جلسه مسئوالن عالی قضايی مطرح شد؛

اتمام حجت رئیسی با دالالن بازار خودرو/ تأکید بر جراحی نظام تولید و توزیع خودرو


