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بافت

سهام شرکت های دولتی در حوزه معدن 
به مردم واگذار شود                                3 
۱۷۰مددجوی جرائم غیر عمد نیازمند کمک 
خیرین                                                         4

مدارس از 2۷ اردیبهشت برای رفع اشکاالت 
دانش آموزان بازگشایی می شوند                  4

موادمخدر  کشفیات  دوم  جایگاه  در  کرمان 
کشور                                                        2

کیلویی  محصول  و  میلیون   ۸ کیلویی  بذر 
3۰۰ تومان/ افت قیمت ادامه دارد             2

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

رابر  و  بافت  معیشتی در  بسته کمک   3۰۰
توزیع می شود

مهدی شريف در حاشیه مراسم کمک مؤمنانه در گفتگو با خبرنگار 
مهر اظهار داشت: در قانون به ادارات اوقاف اختیار داده است که از 
محل عوائد و نذوراتی که جهت مشخص و معینی ندارند در امور 

خیريه هزينه کنند.
وی ادامه داد: متأسفانه در سال های گذشته به اين قسمت از قانون 
زياد توجه نمی شد اما رويکرد سازمان اوقاف اکنون به اين سمت 

معطوف شده است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیريه شهرستان های بافت، رابر و ارزوئیه 
با بیان اينکه درآمد اوقاف از عوائد نذورات بقاع متبرکه و موقوفات 
بیماری های  نیازمندان،  به  کمک  جامعه  نیاز  امروز  گفت:  است، 

خاص و مسائل اجتماعی است.
وی با اشاره به اينکه بايد وقف ها به سمت نیازهای جامعه سوق داده 
شود، افزود: امروز 300 بسته معیشتی بین نیازمندان سه شهرستان و 

از طريق هیئت امنا بقاع توزيع می شود.

 فرمانده سپاه کرمان: 
کار  را  با  کرمان  استان  روستاهای  شرب  آب  مشکل 

انقالبی برطرف می کنیم 

مسکن  پروژه های   115 افتتاح  آيین  در  معروفی  حسین  سردار 
مددجويان کمیته امداد امام خمینی)ره( استان کرمان با گرامیداشت 
شب های قدر و تسلیت ايام شهادت حضرت علی)ع( اظهار داشت: 
بزرگترين دشمن ما آمريکا و صهیونیست ها هستند که با انقالب و 

حکومت اللهی ما دشمنی دارند.
وی با بیان اينکه آنها بزرگترين دشمنان اهل بیت)ع( و تفکر اهل بیت 
هستند افزود: ما هم دشمن آنها هستیم چرا که آنها در مقابل دين، 
انسانیت و آرمان های ما ايستادند و شخصیتی چون شهید سلیمانی 
بشريت کار ديگری  برای  پايدار  امنیت  تامین  را که در راهی جز 

نکرد را شهید کردند.
ما  که  طور  همان  اينکه  ابراز  با  کرمان  استان  ثاراهلل  سپاه  فرمانده 
و  فقر  دشمن  هستیم  آنها  دشمن  ناجوانمردانه  رفتار  اين  خاطر  به 
و  فقر  تا  می گذاريم  را  خود  تالش  تمام  و  هستیم  نیز  محرومیت 
از جامعه  رفع محرومیت  افزود:  از جامعه دور کنیم  را  محرومیت 
تنها با روحیه جهادی و انقالبی و با کار بی منت و با اخالص و برای 

خدا و رسالت محوری محقق می شود.
سپاه  اقدامات  اولويت  در  محرومیت زدايی  کرمان:  سپاه  فرمانده 

پاسداران است
وی با بیان اينکه رسالت محوری مختص بسیج و سپاه نیست گفت: 
مکتب شهید سلیمانی عملی کردن مکتب اهل بیت و امامین انقالب 
است يعنی با میل ائمه کار کنیم و خود را به حاشیه نبريم، انسجام 

داشته باشیم تا همه در کنار هم جنود خدا بشويم.
با فقر جامعیت دارد و در  مبارزه  اينکه  به  اشاره  با  سردار معروفی 
بلکه  بوده  مذهبی  و  قومی  سیاسی،  ما  نگاه  نبايد  مردم  به  خدمت 
به  برای خدمت  افزود:  باشد  انقالبی و جامع االطراف  ما  نگاه  بايد 
مردم بايد به دنبال خدمت بی منت و نوکری باشیم برای مردمی که 
پای حق ايستادند و در صحنه های مختلف پشتبانی از نظام به صحنه 

آمدند تالش کنیم.
وی با بیان اينکه تاکید ما اين است که برای خدمت به مردم بايد 
شود  اولويت بندی  و  هدفمند  ما  خدمات  تا  دهیم  تشکیل  قراگاه 
افزود: بايد همه به صحنه آمده، مشکالت را احصاء کرده و برای 

رفع آن همه در کنار هم اقدام کنیم.
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان با اشاره به اينکه استان کرمان در 
معرض تهديدات طبیعی زيادی است و بايد در استان آمادگی برای 
مقابله با آنها در شرايط بحران آمادگی داشته باشیم گفت: بايد در 

سیستم مديريت اجرايی کشور به سمت پیشگیری برويم.
وی با بیان اينکه بايد راهبردی عمل کنیم افزود: گاهی در شرايط 
خسارات  از  بااليی  آمار  که  می شود  مشاهده  سیل  وقوع  بحرانی 
وارده مطرح می شود در حالی که می توانستیم با هزينه بسیار کمتر از 

بروز اين خسارات جلوگیری کنیم.
ما هستند و همه  قرمز  اينکه مردم خط  بر  تاکید  با  سردار معروفی 
ما بايد به خاطر مردم به صحنه بیايیم و سپاه در اين حوزه آمادگی 
کامل دارد گفت: در زمان حوادث غیرمترقبه و بحران هیچ دولتی 
توان ندارد به تنهايی شرايط را مديريت کند و بايد از ظرفیت مردم 
استفاده کرد و خدا را شاکريم که بسیج مستضعفان و سپاه پاسداران 
به  تاکنون  را  بزرگی  خدمات  شده  تشکیل  امام)ره(  دستور  با  که 

مردم ارائه کرده است.
وی با بیان اينکه در سال 98 در اردوهای دانش آموزی 30 هزار و 
700 نفر روز از ظرفیت دانش آموزان در حوزه های مختلف استفاده 
شد افزود: 556 گروه جهادی جغرافیا محور نیز در قالب 110 هزار 

و 619 نفر روز خدمت کردند.
 902 و  هزار  فعالیت  به  اشاره  با  کرمان  استان  ثاراهلل  سپاه  فرمانده 
گروه جهادی محله محور 6 روزه در استان گفت: در سال گذشته 
354 گروه بهداشتی و درمانی در استان خدمت رسانی کردند و 2 
هزار و 719 پروژه محرومیت زدايی و عمرانی در استان اجرا شده و 

همچنان در حال اجراست.
وی با اشاره به ساخت 20 روزه هزار سرويس بهداشتی در مناطق 
قرض الحسنه  صندوق های   947 راه اندازی  گفت:  استان  سیل زده 
اين  در  خانگی  شغل   476 و  هزار   2 ايجاد  و  مردم يار  اشتغالزايی 

راستا از ديگر اقدامات انجام شده سپاه است.
سردار معروفی با بیان اينکه تمام روستاهايی که مشکل آب شرب 
مشکل  انقالبی  کار  با  تا  هستند  شناسايی  حال  در  دارند  بهداشتی 
آنها حل شود افزود: ما آمادگی داريم تا با کار جهادی به کمک 
با  تا اين مشکل در استان حل شود و اعتقاد داريم  مسئوالن آمده 

کارهای جهادی و هزينه کم می توان اين مشکالت را حل کرد.
وی با اشاره به تفاهم نامه ای که بین سپاه پاسداران، بسیج مستضعفان 
و کمیته امداد امام خمینی)ره( بسته شد افزود: ساخت 500 واحد 
برای مددجويان کمیته امداد تفاهمنامه مرکزی بود و 135 پروژه هم 

تفاهم نامه استانی ما بود.
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان با عنوان اينکه اين پروژه های در سه 
مرحله تحويل داده می شود بیان کرد: امروز فاز نخست اين واحدها 
با تحويل 115 واحد در 13 شهرستان در شرق، غرب و شمال افتتاح 

می شود.
وی با عنوان اينکه تحويل 135 واحد مسکن مددجويان کمیته امداد 
اين  مابقی  افزود:  داريم  استان  در جنوب  فتح خرمشهر  سالروز  را 

واحدها در هفته دفاع مقدس تحويل داده می شود.
 42 پروژه های  اين  اجرای  برای  اينکه  به  اشاره  با  معروفی  سردار 
میلیون و 500 هزار تومان ديده شده بود گفت: اين پروژه ها با هزينه 
55 میلیون تومان تمام شد و مابقی آن آورده سپاه استان، خیرين، 

گروه های جهادی و مشارکت مردم بود.
پروژه های  افتتاحات  تومان  میلیارد  اينکه در مجموع 2  بیان  با  وی 
امروز است که 23 درصد آن آورده گروه های جهادی است افزود: 
تمام تالش ما اين است که در کنار همه مسئوالن و خدمت گزاران 

نظام گام کوچکی برای مردم برداريم.

تعداد بیماران بدحال مبتال به کرونا کاهش یافت
بیماران  تعداد  کاهش  به  اشاره  با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
بدحال کرونايی در استان گفت: وضعیت مطلوب کرمان در شیوع کرونا 

ما را از مقابله جدی غافل نکند.
به گزارش حکمت به نقل از تسنیم از کرمان، حمیدرضا رشیدی نژاد در 
ستاد مديريت بیماری کرونا استان کرمان که با حضور محمدجواد فدائی 

بیان  با  شد  برگزار  استانداری  مرتضوی  شهید  سالن  در  کرمان  استاندار 
استان های  بین  بیماری کرونا در  استان کرمان در کنترل  اينکه وضعیت 
کشور، جزو استان های با بروز کم است اظهار داشت: اين مهم را مديون 

همکاری مردم و همه دستگاه های عضو ستاد کرونا هستیم.
آمار فوتی های کرونا در جنوب کرمان نگران کننده است؛ گرما و اقلیم 

تاثیری در کنترل بیماری نداشت
وی با ابراز اينکه اين موفقیت به اين معنا نیست که از کنترل و مقابله با 
ويروس کرونا غافل شويم و بايد همچنان کار را جدی بگیريم افزود: ما 

در حال حاضر يک پیک بیماری کرونا را پشت سر گذاشتیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به افزايش تعداد موارد مثبت 
ابتالی به کرونا در استان گفت: دلیل افزايش آمار مثبت شدگان کرونا 
استان  در  شده  انجام  نمونه گیری  و  آزمايشگاه ها  تعداد  افزايش  به دلیل 

است.
وی با يادآوری اينکه قبال تنها يک آزمايشگاه در استان داشتیم ادامه داد: 
امروز حدود هفت آزمايشگاه در سراسر استان کار نمونه گیری و تست را 
انجام می دهند و شناسايی بیماران در سطح استان افزايش پیدا کرده است.

در  بیماران  اين  همه  و  نیست  نگرانی  جای  اينکه  بیان  با  رشیدی نژاد 
بیمارستان بستری نمی شوند گفت: از طرف ديگر از آنجا که تشخیص 
بیماران زودتر انجام می شود و زودتر تحت درمان قرار می گیرند با تعداد 

مريض های بدحال کمتری روبه رو می شويم.
افزايش  باعث  بهداشتی  پروتکل های  اينکه عدم رعايت  به  اشاره  با  وی 
بیماری در جامعه خواهد شد افزود: شناسايی افراد مبتال به کرونا از شیوع 

بیشتر آن در جامعه جلوگیری می کند و اين مسئله بسیار مهم است.

استاندار کرمان از گلريزان شرکت های 
زندانیان  آزادی  برای  کرمان  بزرگ 
مقرر  و گفت:  داد  خبر  غیرعمد  جرايم 
حدود  ها  شرکت  اين  سوی  از  شده 
در  مالی  کمک  تومان  میلیارد  هشت 

اختیار ستاد ديه قرار گیرد.
سال  سومین  برای  کرمان  استانداری 
استان  پیاپی مديران شرکت های بزرگ 
آزادی  در  تا  کرد  جمع  هم  گرد  را 
در  کنند.  مشارکت  غیرعمد  زندانیان 
اين جلسه که با رعايت موازين بهداشتی 
جواد  محمد  شد،  برگزار  تهران  در 
از  شماری  گذشته  سال  گفت:  فدايی 
میلیارد  پنج  استان  بزرگ  شرکت های 

و 500 میلیون تومان برای آزادی زندانیان جرايم 
غیرعمد هديه کرده اند و انتظار می رود امسال هم 

در اين سنت حسنه مشارکت کنند.
از شرکت هايی که در سال  فدايی در عین حال 
گذشته به تعهداتشان در اين زمینه عمل نکرده اند 
انتقاد کرد و اظهار امیدواری کرد امسال در  هم 
رمضان  مبارک  ماه  در  اجتماعی  حرکت  اين 

مشارکت کنند.
سخنانش  از  ديگری  بخش  در  کرمان  استاندار 
خانواده های  از  عموماً  غیرعمد  زندانیان  افزود: 

محترم و آبرومند هستند که بر اثر جرايم غیر عمد 
و به دلیل مسائلی مانند نوسانات اقتصادی کشور 
با بدهی مواجه شده اند و به زندان افتاده اند و الزم 
است شرکت ها و خیرين استان در شرايط سخت 

به ياری آنها بشتابند.
اين  در  هم  کرمان  استان  دادگستری  رئیس کل 
خیر  مردم  و  معادن  و  صنايع  حمايت  از  نشست 

استان با ستاد ديه تشکر کرد.
نفر   366 گذشته  سال  در  موحد  يداله  گفته  به 
هفت  از  بیش  کمک  با  غیرعمد  جرايم  زندانی 

میلیارد تومانی شرکت ها و مردم از زندان 
آزاد شدند.

کرمان  استان  ديه  ستاد  نمايندگی  مدير 
 170 که  کرد  اعالم  جلسه  اين  در  هم 
انتظار  چشم  غیرعمد  جرايم  زندانی  نفر 
اقتصادی  بنگاه های  و  مردم  حمايت 

هستند.
تاکید کرد:  قوام  سید حجت اهلل موسوی 
طلبکاران  از  می کند  تالش  ديه  ستاد 
شمار  تا  بگیرد  تخفیف  هم  زندانیان  اين 

بیشتری از زندانیان آزاد شوند.
امسال  قوام  موسوی  گفته  به  مجموع  در 
عمد  غیر  جرايم  زندانیان  آزادی  برای 
نیاز  بودجه  تومان  میلیارد   10 از  بیش  به 

است.
شرکت های  مديران  بررسی ها  و  بحث  از  پس 
بیشتر  درصد   20 کردند  توافق  جلسه  در  حاضر 
هشت  حدود  جمعاً  قبلشان،  سال  کمک های  از 
ديه  ستاد  اختیار  در  مالی  کمک  تومان،  میلیارد 
غیر  جرايم  زندانیان  آزادی  زمینه  تا  دهند  قرار 

عمد فراهم شود.
از طرف  سپاس  لوح  اهدا  با  اين جلسه  پايان  در 
حمايت های  از  استان،  ديه  ستاد  و  استاندار 

شرکت های بزرگ استان تقدير شد.

رئیس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو؛
پراید به زیر ۷۰ میلیون تومان رسید / ادامه 

ریزش قیمت خودرو ها

تصمیمات  از  پس  گفت:  تهران  داران خودرو  نمايشگاه  اتحاديه  رئیس 
شورای رقابت و سازمان حمايت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 

قیمت ها ريزشی بوده است و اين ريزش ها ادامه دار خواهد بود
شورای  تصمیمات  از  پس  بازار  وضعیت  درخصوص  موتمنی  سعید 
از  حمايت  سازمان  و  رقابت  شورای  تصمیمات  از  پس  گفت:  رقابت، 
اين  و  است  بوده  ريزشی  قیمت ها  تولیدکنندگان،  و  کنندگان  مصرف 
ريزش ها ادامه دار خواهد بود، اگر قیمت ها را بررسی کنیم سیر نزولی 

آن را مشاهده خواهیم کرد.
وی ادامه داد: ناگفته نماند که در اين دو هفته گذشته خريد و فروشی به 
صورت جدی در بازار خودرو وجود نداشت و قیمت ها صرفا در کاغذ 
جابه جا می شد. در واقع از اسفندماه به دلیل شیوع کرونا متقاضی خاصی 

در بازار خودرو وجود نداشت.
موتمنی تاکید کرد: پس از تعطیالت برخی که خودروها را در انبارها دپو 
کرده بودند با قیمت سازی شروع به باالبردن قیمت ها و شايعه 50 درصدی 
افزايش قیمت کارخانه بازار را ملتهب کردند تا بتوانند خودروهای خود 

را به فروش برسانند.
برخی  در  گفت:  بازار  در  خودرو  فعلی  قیمت های  خصوص  در  وی 
در  و  تومان  میلیون   110 تا   100 درحدود  داخل  مونتاژ  خودروهای  از 
میلیون تومان ريزش قیمت  از جمله 206 حدود 40  خودروهای داخلی 
داشتیم و خودرو 206 تیپ 2 حدود 115 و تیپ 5 حدود 128 تومان در 
میلیون  قیمت 68  امروز حدود  بازار  در  نیز  پرايد  رسید.  فروش  به  بازار 
تومان، سمند 114 میلیون تومان، پژو 405، 110 میلیون معامله می شود. در 
ضمن قیمت 85 تا 90 میلیون تومانی پرايد فقط در کاغذ بود و در آخرين 

مورد 72 میلیون تومان معامله شد.
اخذ  داد: تصمیمات  ادامه  تهران  داران خودرو  نمايشگاه  اتحاديه  رئیس 
قوانین  تابع  بايد  لذا سرمايه گذاران و فروشندگان خودرو  شده است و 
نیز  برای خودرو  10 درصدی مصوب شده  که سود  توجه شود  باشند، 

بسیار قابل توجه است.
وی با بیان اينکه تقاضاهای کاذب برای فروش خودرو به تدريج فروکش 
نام خودرو در  ثبت  و  تقاضاهای خريد  خواهد کرد، گفت:  در گذشته 
با  از سود 100 درصدی بوده است و  به دلیل اطمینان  سايت های خريد 
دست  به  بنابراين خودرو  رفت.  خواهد  بین  از  جديد  فروش  روش های 
مصرف کننده واقعی خواهد رسید و سوداگری در بازار خودرو از بین 

خواهد رفت.
بازار  و  کارخانه  قیمت  زياد  فاصله  صورت  در  اينکه  بیان  با  موتمنی 
سوداگری در بازار افزايش می يابد، گفت: اين روش فروش بايد سال ها 

قبل اعمال می شد تا بتوانیم از دالالن از اين بازار خودداری کنیم.

استاندار کرمان خبر داد:

کمک ۸ میلیاردی شرکت های کرمان برای 
آزادی زندانیان جرایم غیرعمد

برداشت کلزا از مزارع طرح سیماب در ارزوئیه

طرح سیماب با هدف دستیابی به بهترين رقم کلزا از لحاظ عملکرد 
در ارزوئیه در حال اجرا است.

آقای کارگر مدير عامل اتحاديه شرکتهای تعاونی استان گفت: اين 
طرح در سه مزرعه شهرستان ارزوئیه بعنوان پايلوت اجرا شده که  

عملیات برداشت از اين مزارع آغاز شده است.
و  آگامکس  طرح  اين  در  شده  استفاده  های  رقم   : افزود  وی 
تن  4ونیم  کلزا   زير کشت  هکتار سطح  هر  از   و  است  هايوال50 

محصول برداشت می شود.
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شنا در مناطق ممنوع روز پرحادثه ای را در 
کرمان رقم زد

مديرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان از جستجوی پیکر 
5 نفر که غرق شده بودند در شهر های سیرجان و راين خبر داد.

رضا فالح مديرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان گفت: 
در  امروز  عصر  کرمان  استان  احمر  هالل  جمعیت  نجاتگران 
در  را  شده  غرق  پیکر  پنج  شدند  موفق  تالش،  ساعت   5 طی 

شهرستان سیرجان و شهر راين پیدا کنند.
رخ  امروز   16 ساعت  در  سیرجان  حادثه  اينکه  به  اشاره  با  او 
داده است، افزود: سه نفر در استخری در روستای ايزدآباد غرق 
شدند و بالفاصله 5 نفر از نیرو های امدادی هالل احمر سیرجان 
موفق  تالش  ساعت  سه  از  پس  و  شدند  اعزام  حادثه  محل  به 

شدند پیکر های غرق شده از استخر خارج کنند.
غرق  حادثه  به  کرمان  استان  احمر  هالل  جمعیت  مديرعامل 
شدن 2 نفر در سد روستای گیشگان در شهر راين در ساعت 17 
امروز اشاره کرد و گفت: در اين حادثه نیز سه نفر از نجاتگران 
تیم کوهستان راين بالفاصله در محل حضور يافتند و پس از 2 

ساعت تالش، پیکر اجساد غرق شده را از سد بیرون آوردند.

به آتش کشیدن خانه عمه برای انتقام

پسرجوان به خاطر اختالفات خانوادگی، خانه عمه خود را به 
آتش کشید و سه نفر را به کشتن داد. عامل اين حريق عمدی 
از  کمتر  در  قتل  ويژه  بازپرس  و  انتظامی  مأموران  تالش  با 

پنج ساعت در کرمان دستگیر شد.
از  کرمان  انقالب  و  عمومی  دادستان  ساالری«،  »دادخدا 
دستگیری عامل حريق عمدی يک واحد مسکونی در کمتر 
از پنج ساعت خبر داد و گفت: »در اين حادثه سه نفر جان خود 
را از دست داده اند و يک تن نیز به شدت مجروح شده است.«

او در تشريح اين خبر افزود: پس از اعالم مرکز فوريت های 
در  مسکونی  واحد  يک  آتش سوزی  بر  مبنی   110 پلیسی 
پلیس آگاهی  قتل و جنايی  با  مبارزه  دايره  مأموران  کرمان، 
حضور  حادثه  محل  در  کرمان  دادسرای   8 شعبه  بازپرس  و 

يافتند.
تحقیقات در اين رابطه شروع شد و مأموران براساس شواهد 
موجود نسبت به شناسايی عامل اين حادثه اقدام کردند. پس 
او  دستگیری  برای  قضائی الزم  دستورات  متهم  شناسايی  از 

صادر شد.
اين حادثه  عامل  که  پلیسی مشخص شد  تحقیقات  ادامه  در 
برادرزاده اين خانواده بود که در اقدامی ناشی از بی اطالعی 

و خشم آنی اقدام به آتش زدن خانه عمه خود کرده است.
اين مطلب که  به  با اشاره  انقالب کرمان  دادستان عمومی و 
حین  در  و  پنج ساعت  از  کمتر  در  عمدی  حريق  اين  عامل 
فرار با هوشیاری و اقدامات تخصصی پلیس آگاهی دستگیر 
شد، ادامه داد: »علت اصلی اين حادثه اختالفات خانوادگی 
متهم  است. همچنین  بوده  ارث  و  مالی  به حوزه های  مربوط 
سر  به  بازداشت  در  قرار  با  اتهام  تفهیم  از  پس  پرونده  اين 

می برد و تحقیقات از او ادامه دارد.«

دستگیری دزد پمپ های آب پارک ها
دزد حرفه ای با 22 فقره سرقت دستگیر شد

پی  در  گفت:  باره  اين  در  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
وقوع چندين فقره سرقت پمپ های آب در پارک های شهر 
کرمان، دستگیری سارق يا سارقان به صورت ويژه در دستور 

کار ماموران قرار گرفت.
،ماموران  منظور  همین  افزود:به  فداء"  سرهنگ"محمدرضا 
های  زنی  گشت  حین  در  کرمان  شهر   13 کالنتری  انتظامی 
بود  تردد  حال  در  که  موتورسیکلت  دستگاه  يک  به  هدفمند 

مشکوک شدند و آن را توقیف کردند.
وی بیان کرد : طی استعالم مشخصات موتورسیکلت مشخص 
شد که دارای سابقه سرقت است که بالفاصله ماموران انتظامی 
راکب را به همراه موتورسیکلت مسروقه برای تحقیقات بیشتر 

به کالنتری منتقل کردند.
های  بازجويی  در  متهم  کرد:  خاطرنشان  انتظامی  مسئول  اين 
تخصصی ماموران به 11 فقره سرقت پمپ های آب از پارک 
های شهر کرمان،هشت فقره سرقت اماکن خصوصی، دو فقره 
سیکلت  موتور  سرقت  فقره  يک  و  خودرو  محتويات  سرقت 

اعتراف کرد.

سارقان به ريل راه آهن هم رحم نکردند
فرمانده انتظامی شهرستان رفسنجان از شناسایی 
راه آهن  ریل  سارقان آهن آالت  و دستگیری 

در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد مهدی کريمی ، فرمانده انتظامی شهرستان رفسنجان 
از آهن آالت  مقاديری  از سرقت  پلیس رفسنجان  ماموران  گفت: 
ريل راه آهن مطلع شدند و به همین منظور موضوع به صورت ويژه 

در دستور کار قرار گرفت.
ادامه گفت: عوامل پلیس موفق به شناسايی دو سارق سابقه  او در 
دار شدند و هنگام سرقت ادوات ريلی، در يک عملیات غافلگیرانه 
و ضربتی آن ها را دستگیر و با تشکیل پرونده، روانه دادسرا کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رفسنجان با اعالم آمادگی پلیس در مبارزه 
با سرقت هايی از اين دست که افزون بر زيان مالی، موجب اختالل 
جدی و خطر آفرين در شبکه راه آهن نیز می شود، ضمن تشکر از 
همکاری شهروندان با پلیس از مسافران خطوط ريلی خواست در 
صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را سريعا به مرکز 

فوريت های پلیسی 110 اطالع دهند.

کرمان در جایگاه دوم کشفیات موادمخدر کشور
معضل  با  مبارزه  و  کنترل  پیشگیری،  بر  کرمان  استاندار  معاون 

موادمخدر تاکید کرد.

نشست  در  کرمان  استانداری  اجتماعی  امنیتی  سیاسی  معاون 
شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان  گفت:در اين جلسه 
از شیوع  فعالیت آنها پس  موضوع کمپ های ماده 16 و نحوه 
ويروس کرونا مطرح شد که تصمیم گرفته شد استان در آمادگی 
کامل قرار گرفته تا نتايج فعالیت کمپ های ماده 16 در استان 
موادمخدر  کشفیات  دوم  جايگاه  در  شود.کرمان  ارائه  تهران 

کشور
با  مبارزه  موضوع  فرهنگی  و  پیشگیری  مسائل  افزود:  بصیری 
موادمخدر  در اين جلسه مطرح شد که طرحها و موارد جديد نیاز 

به بررسی بیشتری دارد که درباره آنها تصمیم گیری می شود.
در  کشفیات  برای  انتظامی  نیروی  خوب  عملکرد  درباره  وی 
استان هم گفت: استان کرمان در زمینه کشفیات در جايگاه دوم 

کشور در سال98 قرار دارد.
جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان  هم گفت: پارسال 147تُن 
از اين  انواع موادمخدر در استان کشف و ضبط شده است که 
و  هروئین  4درصد  حشیش،  ترياک،1درصد  82درصد  مقدار 

مرفین و يک درصد شیشه بود.
طی  124عملیات  در  موادمخدر  قاچاق  35باند  انهدام  از  وی 
به  نسبت  امسال  موادمخدر  کشفیات  افزود:  و  داد  خبر  پارسال 

مدت مشابه پارسال96 درصد افزايش داشته است.

شهرداری  اماکن  اجاره بهای  کامل  بخشودگی 
کرمان در دوره تعطیلی کرونا

شهرداری  گفت:  کرمان  شهرداری  اقتصادی  و  مالی  معاون 
کرمان اجاره بهای تمام اماکن شهرداری نظیر دکه ها، سالن های 
ورزشی و فضاهای تفريحی و بازی در پارک ها را که در اختیار 
طول  در  کامل  بخشودگی  مشمول  هستند،  خصوصی  بخش 

دوره تعطیلی کرونا قرار داده است.
به گزارش حکمت به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، 
رضا دادگرپور اظهار داشت: شهرداری کرمان اجاره بهای تمام 
فضاهای  و  ورزشی  سالن های  دکه ها،  نظیر  شهرداری  اماکن 
تفريحی و بازی در پارک ها را که در اختیار بخش خصوصی 

هستند، مشمول بخشودگی کامل قرار داده است.
اين  اينکه  بیان  با  کرمان  شهرداری  اقتصادی  و  مالی  معاون 
اسالمی  شورای  تصويب  و  شهرداری  پیشنهاد  به  بخشودگی 
شهر کرمان محقق شده است، گفت: اين بخشودگی مربوط به 
اجاره بهای سه ماه اسفند 98 فروردين و ارديبهشت 99 خواهد 

بود.
وی همچنین گفت: در همین راستا پیشنهاد داديم شرکت های 
تبلیغاتی صاحب تابلوهای شهری، از پرداخت 10 درصد سهم 
شهرداری در مدت مذکور معاف شوند و اين پیشنهاد نیز پس 
از تصويب در شورای اسالمی شهر کرمان، به شرکت ها اعالم 

خواهد شد.

اخیرا  که  سرمايه  بازار  کل  شاخص 
سر  پشت  را  پرصعودی  روزهای 
هزار   27 سقوط  امروز  بود،  گذاشته 
که  سقوطی  کرد؛  تجربه  را  واحدی 
برای  را  مختلفی  داليل  کارشناسان 
آن ها  ترين  مهم  که  برشمردند  آن 
رفتار هیجانی جديدالورودها، اصالح 
نمادهای  بازگشايی  و  موقت شاخص 

سايپا و ايران خودرو است.
معامالت امروز )سه شنبه( بازار سرمايه 
شاخص  که  رسید  پايان  به  درحالی 
کل اين بازار با 27 هزار و 451 واحد 
ريزش، در رقم يک میلیون و 20 هزار 

نیز  وزن  هم  معیار  با  ايستاد. شاخص کل  واحد 
6623 واحد کاهش يافت و به رقم 318 هزار و 

133 واحد رسید.
انجام  معامله  میلیون  يک  ديروز  معامله گران 
ارزش  میلیارد ريال  دادند که 186 هزار و 216 

داشت.
صنايع پتروشیمی خلیج فارس، گسترش نفت و 
گاز پارسیان، ملی صنايع مس ايران، بانک ملت 
تاثیر  بیشترين  و گروه مپنا نسبت به ساير نمادها 
منفی و در مقابل سرمايه گذاری تامین اجتماعی 
بیشترين  به ساير نمادها  ايران نسبت  و مخابرات 

تاثیر مثبت را روی بورس داشتند.
بانک  خوارزمی،  سرمايه گذاری  ملت،  بانک 
تجارت، گسترش سرمايه گذاری ايران خودرو، 
و  اصفهان  نفت  پااليش  ايران،  ملی صنايع مس 
بورس  پربیننده  نمادهای  فلزات  و  معادن  توسعه 

بودند.
در آن سوی بازار سرمايه شاخص کل فرابورس 
 354 و  هزار   11 رقم  کاهش  واحد   252 با  نیز 
 640 بازار  اين  معامله گران  کرد.  ثبت  را  واحد 
 342 و  هزار   60 که  دادند  انجام  معامله  هزار 

میلیارد ريال ارزش داشت.
پتروشیمی  خاورمیانه،  معدنی  صنايع  هلدينگ 
مديريت  تامین،  صبا  گذاری  سرمايه  زاگرس، 
تندگويان  پتروشیمی  و  هور  تابان  امید  انرژی 
در  و  منفی  تاثیر  بیشترين  نمادها  ساير  به  نسبت 
مقابل سنگ آهن گهر زمین و پتروشیمی مارون 
نسبت به ساير نمادها بیشترين تاثیر مثبت را روی 

فرابورس گذاشتند.
سهامی ذوب آهن اصفهان، گروه سرمايه گذاری 
میراث فرهنگی، سیمان الر سبزوار، بانک دی، 
گروه کارخانجات صنعتی تبرک، س. توسعه و 
عمران استان کرمان و صنايع ماشین های اداری 

ايران نمادهای پربیننده فرابورس بودند.
دلیل ريزش شاخص چیست؟

در اين راستا، احمد جواهری - کارشناس بازار 
ايسنا، درمورد داليل  با  سرمايه - در گفت وگو 
داد:  توضیح  شاخص  واحدی  هزار   27 ريزش 
اصالح  لزوم  شاخص،  ريزش  داليل  از  يکی 
میلیون  يک  روانی  محدوده  تا  شاخص  موقت 
تاريخ  در  همواره  موضوع  اين  است.  واحدی 
که  زمانی  که  است  داشته  وجود  سرمايه  بازار 
شاخص عدد مهمی را رد می کند، ممکن است 

تا سقف قبلی، کاهش يابد و مجددا 
صعودی شود يا در هنگام از دست 
تا  است  ممکن  مهمی،  عدد  دادن 
و  يابد  افزايش  مذکور،  عدد  سقف 

مجددا نزولی شود.
مجدد  بازگشايی  به  اشاره  با  وی 
خودرو،  ايران  و  سايپا  نمادهای 
نمادهای  بازگشايی  کرد:  اظهار 
ريزش  در  نیز  ايران خودرو  و  سايپا 
از  بسیاری  نبودند.  تاثیر  بی  امروز 
سهام داران برای خريد سهام سايپا و 
ايران خودرو، اقدام به فروش ديگر 

سهم های خود کردند.
 به گفته اين کارشناس بازار سرمايه، تغییرات در 
وزارت صنعت هم در روند بازار تاثیرگذار بود.

شمار  بی  حضور  به  اشاره  با  ادامه  در  جواهری 
نهايت  در  گفت:  سرمايه،  بازار  به  جديد  افراد 
کند  می  تشديد  را  بازار  ريزش  که  موضوعی 
ای  تجربه  افراد  اين  است.  آماتور  افراد  حضور 
در بازار سرمايه ندارند و زمانی که می بینند بازار 
کمی نزولی است، هیجانی رفتار کرده و اقدام به 

فروش سهم های خود می کنند.
رشد  به  توجه  با  ديگر  سوی  از  داد:  ادامه  وی 
خوبی که گروه های بانکی و پااليشی از ابتدای 
شناسايی  و  فروش  انگیزه  کردند،  تجربه  سال 
سود در میان سهام داران اين دو گروه، مخصوصا 
ساير  به  نسبت  ديگر  سوی  از  جديدالورودها، 
گروه ها باالتر بود. با توجه به اينکه اين دو گروه، 
ساير  چشم  همواره  شوند،  می  محسوب  لیدر 
سهام داران به روند رشد اين دو گروه است. بايد 
توجه داشت برای ادامه مسیر رشد بورس دست 
به دست شدن و گردش مالکیت سهام شرکت ها 

نکته مهمی است.

يک  شناسايی  از  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
 86 کشف  و  ديجیتال  ارز  استخراج  مزرعه 

دستگاه ماينر از اين محل خبر داد.
به گزارش حکمت به نقل از پايگاه خبری پلیس 
سردارعبدالرضا ناظری افزود: در راستای تحقق 
شعار سال مبنی بر جهش تولید در همه عرصه ها 
فرمايش  اين  به  نیل  که  از جرائمی  پیشگیری  و 
مقام معظم رهبری را تحت الشعاع قرار می دهند 
کرمان  استان  اقتصادی  امنیت  پلیس  ماموران 
فعالیت  از  اطالعاتی  کار  سری  يک  انجام  با 
در  ديجیتال  ارز  استخراج  مزرعه  غیرمجاز يک 

يک کارگاه تولیدی مطلع شدند.
با  بعدی و  اقدامات  ماموران طی  بیان کرد:  وی 
هماهنگی قضايی از اين کارگاه 86 دستگاه ماينر 
ارز ديجیتال  استخراج  قالب يک مزرعه  که در 
در قسمتی از اين کارگاه تعبیه شده و با استفاده 
را  کردند  می  کار  غیرمجاز  برق  انشعاب  از 

کشف و جمع آوری کردند.
فرمانده انتظامی استان تصريح کرد: اين 
ديجیتال  ارز  استخراج  دستگاه  تعداد 
ريال  میلیارد   9 کارشناسان  نظر  به  بنا 
شکل  به  که  شدند  قیمت  برآورد 
اند  شده  اندازی  راه  و  وارد  غیرمجاز 
مزرعه  اين  مصرفی  برق  انشعاب  و 
ارز ديجیتال هم غیرمجاز بود  استخراج 
که به سبب احتمال خسارات زياد برای 
ديگر مصرف کنندگان، اين انشعاب نیز 

توسط نماينده اداره برق جمع آوری شد.
پول مجازی )بیت کوين( پیش از اين با استفاده 
از رايانه های خانگی تولید می شد اما در سال های 
)ماينر(  آن  تولید  مخصوص  دستگاه های  اخیر 
ساخته شد که واردات و استفاده از آنها در ايران 

غیرمجاز است.
نوع  خصوص  به  ديجیتال  ارزهای  استخراج 

به  دارد  برق  باالی  مصرف  به  نیاز  بیت کوين 
گونه ای که برای استخراج هر واحد بیت کوين 
نیاز به 72 مگاوات ساعت برق است و  بسیاری 
از سودجويان در ايران به استخراج ارز ديجیتال 
با برق ارزان اقدام می کنند اين در حالی است که 
باالترين  به  اين شیوه  با  تولید شده  ارز ديجیتال 

نرخ در جهان خريد و فروش می شود.

علت ریزش 2۷ هزار واحدی در بورس

انواع محصوالت کشاورزی  برداشت 
در جنوب کرمان ادامه دارد اما قیمت 
کمتر  مزرعه  در  روز  هر  محصوالت 
و  می شود  بیشتر  مصرف  بازار  در  و 

مسئوالن سکوتشان ادامه دارد.
گروه استان ها: کرمان بزرگترين استان 
به  است  فصل  چهار  اقلیمی  با  کشور 
استان  شمال  تا  جنوب  از  که  طوری 
تفاوت  اين  فاصله است  700 کیلومتر 
اقلیمی موجب شده در فصول مختلف 
در  کشاورزی  محصوالت  انواع  سال 

اين استان تولید شود.
تن  میلیون   6 تا   5 بین  سال  هر  استان  جنوب  از 
انواع محصوالت تولید و روانه بازارهای مصرف 
شهرستان  هفت  و  می شود  خارجی  و  داخلی 
در  توجهی  قابل  نقش  کرمان  استان  جنوبی 
تأمین نیاز بازار مصرف داخلی دارد. بخش قابل 
توجهی از بازار مصرف کشورهای حاشیه خلیج 
فارس، روسیه و عراق و افغانستان را نیز به خود 
اختصاص داده اما همزمان با اسفند ماه 98 برگ 
دالالن  نفع  به  کرمان  جنوب  کشاورزان  برنده 
کمتر  روز  به  روز  محصوالت  قیمت  و  برگشته 

می شود.
و  می شود  افزوده  مشکالت  حجم  بر  روز  هر 
برای  مسئوالن  سوی  از  راهکاری  هم  هنوز 
حاضر  حال  در  نشده،  انديشیده  معضالت  رفع 
کشاورزان در اوج برداشت پیاز هستند و بارها در 
گزارش هايی  مهر  خبرگزاری  در  خصوص  اين 
از افت قیمت و مشکالت کشاورزان منتشر شده 

است.
قیمت بنزينی که در باک ماشینم هست از قیمت 

محصولی که بار زدم بیشتر است
گزارش  آخرين  انتشار  زمان  در  قبل  هفته  يک 
نرخ  کمترين  در  پیاز  قیمت  خصوص،  در  مهر 
1,000 تومان بود و در حال حاضر قیمت پیاز به 
بنا به میزان کیفیت محصول  300 تا 700 تومان 
رسیده است. در اين خصوص با کشاورزانی که 
در میدان تره بار جیرفت حضور دارند به گفتگو 

نشستیم.
به  که  است  جیرفتی  کشاورزان  از  يکی  محمد 
نمی  را  محصول  کسی  می گويد:  مهر  خبرنگار 
خرد و اگر هم خريداری پیدا شود اينقدر قیمت 
برای  کارگر  هزينه  حتی  که  می آورد  پايین  را 

برداشت محصول هم تأمین نمی شود.
وی با اشاره به اينکه هر کیلو بذر پیاز را 8 میلیون 
تومان خريداری کرده است می افزايد: پیاز سفید 
درجه يک را يک هفته است بار وانت کرده ام 
تومان خريداری  را کیلويی 300  پیاز  و دالل ها 

می کنند و نمی دانم بايد چه انجام دهم.

پیگرد  از  نگرانی  هیچ  بدون  دالل  عده  يک 
مسئوالن  و  می کنند  تاراج  را  ما  دسترنج  قانونی 
هم روی اين رويه اسم عرضه و تقاضا گذاشته اند

اهل  و  کرمان  جنوب  کشاورز  ديگر  علی 
از  پس  قبل  ماه  شش  می گويد:  است  عنبرآباد 
قرض و وام به سختی توانستم بذر گران پیاز که 
هر کیلو در بازار آزاد 7 تا 8 میلیون تومان قیمت 
که  بنزينی  قیمت  و حاال  کنم  داشت خريداری 
در باک ماشینم هست از قیمت محصولی که بار 

زدم بیشتر است!
اين کشاورز گفت: نیمه شب و در اوج گرمای 
روز در دمای 40 درجه در بیابان ها کار کرديم 
از  نگرانی  هیچ  بدون  دالل  عده  يک  حاال  اما 
و  می کنند  تاراج  را  ما  دسترنج  قانونی،  پیگرد 
مسئوالن هم روی اين رويه اسم عرضه و تقاضا 

و  عرضه  قانون  چه  اين  گذاشته اند، 
پول  دالالن  سال  هر  که  است  تقاضايی 

دار تر و کشاورزان بیچاره تر می شوند.
قبول  مسئولیت  چرا  نمی توانید  اگر 

کرديد؟
تولید  کشاورز  من  کار  می گويد:  وی 
محصول است چون همین کار ديگری 
از دست من برمی آيد و کار کسی که 
پشت میز مسئولیت نشسته اين است که 
بازاريابی کند، اجازه صادرات بدهند و 
جلوی دالل ها را بگیرند، اگر نمی توانند 

پس چرا مسئولیت را قبول کرده اند.
ابراهیم ديگر کشاورز است که می گويد: شرايط 
عجیبی است من به عنوان کشاورز در حال ضرر 
خريداری  من  از  ارزان  محصول  چون  هستم 
می شود و مصرف کننده هم ضرر می کند چون 
محصول را گران می خرد، چرا مسئوالن بررسی 
چه  جیب  به  قیمت  اختالف  اين  که  نمی کنند 

کسانی می رود.
شهرهای  در  داران  میدان  متأسفانه  گفت:  وی 
واقع  در  و  هستند  دست  هم  دالالن  و  بزرگ 
میدان داران  از همین  نماينده برخی  اين دالالن 

هستند و سود به جیب آنها می رود.
در  اين  دارد  ادامه  همچنان  قیمت  کاهش  روند 
جنوب  کشاورزی  جهاد  مسئوالن  که  حالیست 
روند  شوند  خارج  دلیل  به  دارند  اعتقاد  کرمان 
تنظیم بازار محصوالت کشاورزی از حوزه اين 
اداره و واگذاری به سازمان صمت و عدم تجربه 
موجود  آشفتگی های  اين حوزه  در  تخصص  و 

روی داده است.
نیز  پیاز  صادرات  عوارض  هنگام  دير  برداشتن 
از  باشد  کشاورزان  درد  بر  مرهمی  نتوانست 
و  مدارس  دانشگاه ها،  بسته شدن  با  ديگر  سوی 
کاهش  نیز  پیاز  برای  تقاضا  میزان  رستوران ها 
و  بازی  دالل  که  حالیست  در  اين  است.  يافته 
در  نیز  هستند  بومی  غیر  اکثراً  که  واسطه هايی 
روال  و  هستند  کشاورزان  محصول  تاراج  حال 
عادی عرضه و تقاضا را نیز دچار اخالل کرده اند.

بذر کیلویی ۸ میلیون و محصول کیلویی 3۰۰ تومان/ افت قیمت ادامه دارد

۸۶ دستگاه استخراج ارز دیجیتال در کرمان کشف شد
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از  خبری  پايگاههای  از  برخی  که  درحالی 
اعتصابات کارگران  و  اعتراضی  پايان تجمعات 
داده  خبر  کرمان  زغالسنگ  معادن  شرکت 
کارگران  از  جمعی  پرجمعیت  حضور  بودند، 
اين شرکت به همراه همسرانشان در ورودی اين 

شرکت در کرمان چیز ديگری را می گفت.
جلسه  اساس  بر  کرمان  کارگران  خبری  پايگاه 
ای که با حضور مدير عامل صندوق بازنشستگی 
شرکت  مديران  فرمانداران،  از  جمعی  و  فوالد 
زغالسنگ و مدير عامل شرکت داالهو در اداره 
را  جلسه  اين  نتیجه  و  شد  برگزار  کرمان  کار 
از  بود،  خوانده  بخش  رضايت  کارگران  برای 
پايان اعتصاب کارگران در کرمان خبر داد، اما 
چه شده که امروز عالوه بر جمعی از کارگران، 
اعتراضی  تجمع های  به  پا  هم  همسرانشان 

گذاشتند!؟
در جلسه مذکور، مقرر شده بود که قراردادهای 
کارگران بر اساس قوانین کار منعقد شود! و طرح 
االجرا  اين شرکت الزم  در  مشاغل  بندی  طبقه 
شودد و کارگران از سه شنبه 23 ارديبهشت ماه 
اما حل  از سر گیرند؛  را  تولید  امروز کار  يعنی 
کارگران  قرارداد  تغییر ضريب  به  مرتبط  مسئله 

)ضريب سختی کار( را نیازمند 
که  دانستند  قانونی  ماده  يک 
و  خانه  وزارت  سوی  از  بايد 

مجلس پیگیری شود.
با  يکی از کارگران در گفتگو 
صدای زرند از عدم رضايت از 
اين جلسه گفت و  تصمیم های 
را  کارگران  کنونی  تقاضای 
مديرعامل  اخراج  و  استعفای 
اعالم کرد؛ تقاضايی که امروز 
نیز  معترضین  جمع  در  بارها 
و  کارگران  و  می شد  شنیده 

تاکید  خواسته  اين  بر  شعارهايی  با  همسرانشان 
می کردند.

به نظر می رسد گره اين مشکل هر روز در حال 
ادامه اين روند و اين  کورتر شدن است و قطعاً 
به ويژه به  به نفع هیچکس  تجمع های اعتراضی 
نفع اقتدار نظام مقدس جمهوری اسالمی نیست 
مشکل  اين  برای  ای  چاره  زودتر  هرچه  بايد  و 

انديشیده شود.
نمايندگان  ويژه  به  مجلس  نمايندگان  می طلبد 
از  و  مجدانه  کوهبنان  و  زرند،گ  و  کرمان 

طريق وزارتخانه ها و هیات دولت برای حل اين 
و  نگرانی ها  اين  سرانجام  تا  کنند  ورود  مشکل 

اعتراض ها هرچه زودتر فرارسد.
دارد،  وجود  تجمع ها  اين  در  که  ديگری  نکته 
در  است!  کرونا  انتشار  خطر  گرفتن  ناديده 
به  مبتال  اگر يک فردی  اين جمعیت  با  تجمعی 
کرونا و بدون عالئم بیماری حضور داشته باشد، 
می تواند خطرات زيادی برای تمام افراد حاضر 
به  جامعه  کل  برای  ادامه  در  و  تجمع  اين  در 

همراه داشته باشد.

ویروس کرونا جان ۵۹ نفر را در کرمان گرفت

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به فوت يک نفر 
بر اثر کرونا ويروس در کرمان گفت:مجموع جان باختگان مبتال 

به کوويد 19 در استان کرمان به 59 نفر رسید.
اشاره  با  دانشگاه علوم پزشکی کرمان  مهدی شفیعی، سخنگوی 
بیماران  به مجموع  امروز  تا عصر  ابتالی 26بیمار جديد ديگر  به 
مبتال به کرونا ويروس در کرمان گفت: اين تعدادشامل )3 مورد 
بیمار بستری، 7 مورد بیمار سرپايی، يک مورد پرسنل و 15 مورد 
که  بود  ساعت گذشته   24 در  غربالگری شده(  بیماران  اطرافیان 

تست شان مثبت شده است.
او افزود: از26نفر بیمار جديد 12 زن و 14 مرد بوده است.

دانشگاه علوم پزشکی کرمان تصريح کرد: در حوزه  سخنگوی 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان17 نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
رفسنجان 2 نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت2 نفر، حوزه 

دانشگاه علوم پزشکی بم 5 نفر بوده است.
شفیعی تعداد کل موارد مثبت کرونا در استان کرمان را هزار و 

39 نفر اعالم کرد.
او گفت: متاسفانه در 24 ساعت گذشته يک نفر مرد در شهرستان 
استان کرمان جان  بیماری کوويد 19 در  به  ابتال  دلیل  به  کرمان 

خود را از دست داد.
جان  مجموع  افزود:  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
و  رسید  نفر   59 به  کرمان  استان  در   19 کوويد  به  ابتال  باختگان 
بهبود يافته ها طی 24 ساعت گذشته، 5 بیمار با عاليم کوويد 19 

از مراکز درمانی ترخیص شدند.
او اظهار داشت:  مجموع بهبود يافته های اين بیماری در استان از 

ابتدا تاکنون 421 نفر است.

دست رد مامور وظیفه شناس پلیس جیرفت به 
رشوه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی

میلیون  و 500  میلیارد  رد رشوه يک  از  انتظامی جیرفت  فرمانده 
ريالي توسط مامور وظیفه شناس در اين شهرستان خبر داد.

دست رد مامور وظیفه شناس پلیس جیرفت به رشوه يک میلیارد 
کرمان  سیما  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  ريالیبه  میلیون   500 و 
سرهنگ رضا محمدرضايی گفت :مأموران پلیس مبارزه با مواد 
محور"  عبوری  خودروهای  کنترل  حین  شهرستان  اين  مخدر 
کامیون  دستگاه  يک  به  راه  پلیس  حوالی  کرمان"  جیرفت- 
مشکوک شده که پس از متوقف نمودن خودرو و بررسی های 

بعدی مشخص شد کامیون حامل مواد مخدر است.
وي افزود: راننده اين کامیون پیشنهاد رشوه به مامور بازرسی کننده 
کامیون را داده تا از دستگیری وی و کشف مواد جاساز شده در 
داخل خوردو صرف نظر کند, اما  مامور وظیفه شناس بالفاصله 
مراتب را به فرماندهی و مسئوالن امر اطالع داد که  مراتب پیشنهاد 
يک میلیارد و پانصد میلیون ريال صورتجلسه و کامیون مذکور نیز 

جهت بازرسی به مقر انتظامی منتقل شد.
از کامیون تعداد 108  بازرسی  سرهنگ محمدرضايی گفت: در 
بسته آب بندی شده مواد مخدر از نوع ترياک به میزان 318 کیلو 
و 500 گرم کشف و در اين رابطه 2 نفر قاچاقچی بازداشت و يک 

دستگاه کامیون نیز توقیف شد.

از کارخانه  برداری  بهره  به  العموم منجر  ورود مدعی 
تولید کنسانتره سیرجان با اشتغالزایی ۷۰ نفر شد

شرکت  کنستانتره  تولید  کارخانه  فعالیت  آغاز  روند  بررسی  هدف  با 
زرين گوهر سیرجان ، دادستان سیرجان صبح امروز به همراه سرپرست 

فرمانداری و تعدادی از مديران شهرستان از اين کارخانه بازديد کرد.
کسب  از  پس  داشت:  اظهار  بازديد  اين  حاشیه  در  ورز  نیک  محسن 
گزارشی مبنی بر ايجاد مشکالتی برای خط انتقال برق به يک کارخانه 
دستورات  و  ورود  موضوع  به  دادستانی  بالفاصله  سیرجان،  در  تولیدی 
قضايی جهت برطرف شدن موانع راه اندازی خط تولید کنسانتره در اين 

کارخانه صادر شد.
اين مقام قضايی در سیرجان اعالم کرد: با توجه به قرار گرفتن بخشی از 
مسیر خط انتقال برق به اين واحد تولیدی در امالک شخصی، مشکالتی 
جلسه  چندين  برگزاری  از  پس  که  بود  شده  ايجاد  معارضین  ناحیه  از 
مشترک، نهايتا با اصالح بخشی از پروژه انتقال برق، مشکل چند ماهه 

انتقال برق به اين واحد تولیدی برطرف شد.
دادستان سیرجان تاکید کرد: الزمه تحقق شعار »جهش تولید« حمايت 
از سرمايه گذاران برای توسعه تولید است که منجر به اشتغال پايدار و 
از همه ظرفیت خود در  اين شعار خواهد شد و دستگاه قضايی  تحقق 

جهت تحقق شعار سال استفاده می کند.
وی افزود: خط تولید کنسانتره اين کارخانه که در 17 کیلومتری محور 
سیرجان بندرعباس واقع شده، در فاز اول 250 هزار تن کنسانتره تولید 
خواهد کرد که می تواند تولید خود را تا 500 هزار تن نیز افزايش دهد.

نیک ورز با بیان اينکه فاز اول اين کارخانه با اشتغالزايی مستقیم 70 نفر 
اين  کرد، گفت:  کار خواهد  به  آغاز  زودی  به  نفر   150 غیرمستقیم  و 
طرح با سرمايه گذاری 50 میلیارد تومانی بخش خصوص فعالیت خود 

را آغاز کرده است.

بیماری های دانشکده علوم  ريیس گروه 
نوعی  مالت  پزشکی سیرجان گفت: تب 
باکتری عفونی است که از حیوان به انسان 
و بیشتر از طريق شیر، پنیر و ساير لبنیات 

غیر پاستوريزه منتقل می شود.
وبخش  سالمت  نظام  گذشته  دوماه  طی 
سیرجانی  همشهريان  و  ودرمان  بهداشت 
شدند  درگیر  ويروس  کرونا  بیماری  با 
بیماری های  به  توجه  اهمیت  از طرفی  و 
روتین  بشکل  که  فصلی  و  واگیردار 
وبراساس نوع فصل سال بروز میکنند مثل 
) CCHF(بیماری مهم تب کريمه کنگو

وتب مالت کم شده است در اين راستا خبرنگار 
گفت  فصلی  های  بیماری  بمنظوراهمیت  ما 
های  بیماری  گروه  ريیس  اسدی  با  وگويی 

دانشکده علوم پزشکی سیرجان داشته است.
ريیس گروه بیماری های دانشکده علوم پزشکی 
وبه  مفید  های  بارش  به  باتوجه  گفت:  سیرجان 
های  فرآورد  ورونق  تولید  و  امسال  بهاره  موقع 
در  و شهروندان  مردم  ودامی درصورتیکه  لبنی 
رعايت  مالت  تب  بیماری  از  مراقبت  خصوص 
متوسط  بطور  امسال  ننمايند  را  کنترلی  اصول 
درسطح  مالت  تب  به  مبتال  12تا15نفر  هرماه 

شهرستان سیرجان خواهیم داشت.

وی گفت: عامل بیماری تب مالت سايکروفیل 
نظر  برخالف  و  است  دوست  سرما  میکروب 
فراهم  وفريز  سرمايی  شرايط  هرچه  عمومی 
بیشتر  مالت  تب  میکروب  وتکثیر  رشد  سازيم 

خواهد شد.
بیماری تب  انتقال  اسدی در خصوص راههايی 
شیر  طريق  از  بیماری  اين  کرد:  اظهار  مالت 
معموال  شود  می  منتقل  انسان  بدن  به  نجوشیده 
و  جوشانند  نمی  را  شیر  پنیر  تولید  برای  عشاير 
اعتقاد غلطی دارند که شیر نجوشد بهتر پنیرمی 
اصالح  بايد  و  نیست  درست  باور  اين  و  شود 

شود.

دبیر فنی ستاد کرونا معاونت بهداشتی 
شیرفله  گفت:  سیرجان  شهرستان 
يا  دامپروری  و  ها  مغازه  از  که  ای 
کامال  را  گردد  می  تهیه  ديگر  جايی 
نقطه  به  شیر  آنکه  از  بعد  و  بجوشانید 
 4 مدت  به  رسید  زدن  قل  و  جوش 
دقیقه شیر را بهم بزنید تا حرارت نقطه 

جوش به تمام سطح شیر برسد.
بیماری  اين  اسدی درخصوص عالئم 
گفت:بیماری تب مالت عالئمی مانند 
ستون  شديد  لرز  شبانه،  تب،عرق 
فقرات و لرزش شديد عضالنی را دارد 
بیماری  نام  به  بیماری  اين  پزشکی  علم  در  که 
هزار چهره نام گرفته است که می تواند با خیلی 
اگر  و  شود  گرفته  اشتباه  ديگر  های  بیماری  از 
از  بعد  راحتی  به  نشود  کامالدرمان  مالت  تب 
دوماه وحتی يکسال بعد دوباره برگشت خواهد 

داشت.
که  کرد  درخواست  همشهريان  تمامی  از  وی 
بهداشت  رعايت  تابستان  و  گرما  فصل  دلیل  به 
فردی بخصوص شستن دست ها را جدی بگیرند 
که  موادی  و  موادغذايی  مصرف  از  هرگز  و 
فوری و بشکل دوره گرد تهیه و بعضا در معابر 

عرضه می گردد جدا خودداری فرمايند.

آگهي حصروراثت
شماره9900127  دادخواست  شرح  به   309 شناسنامه  داراي  علی  فرزند  شهرياری  صديقه  خانم 
تاريخ  در   2 شناسنامه  به  محمدقلی  فرزند  طبع  نیک  اصغر  شادروان  داده  توضیح  مورخ99/2/24 

1399/2/4 در شهر کرمان فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-محمدامین نیک طبع به ش ملی 3120321095 متولد1379 فرزند متوفی.
2- محمدمعین نیک طبع به ش ملی 3120368814متولد1382 فرزند متوفی.

3- صديقه شهرياری به ش ملی3070326196متولد1350 همسر دائمی 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 2 شهرستان بافت

آگهي مزایده )نوبت اول( 
اجراي احکام حقوقی شوراهای حل اختالف بافت در اجرای دادنامه شماره 9709973494300998 
باب مغازه  نظر دارد يک  بافت و در پرونده کالسه 980113 اجرايی در  از شورای شماره 3  صادره 
مترمربع عرصه  ابعاد حدود 45  با  اصلی بخش 40 کرمان  از 1886  فرعی  به شماره پالک 3  تجاری 
و اعیانی با اسکلت آجری با سقف آجر آهن با قدمت باالی 15 سال و دارای امتیاز برق مشترک به 
مالکیت آقای يارعلی کاوه را به قیمت کارشناسی يک میلیارد و پانصد میلیون ريال)1/500/000/000 
ريال( به فروش برساند لذا مزايده در تاريخ 1399/3/12 روز دوشنبه ساعت 10 صبح در محل اجراي 
احکام مدنی شوراهای حل اختالف بافت با حضور نماينده دادسرا برگزار وساعت 11 خاتمه می گردد 
مابقی ظرف  المجلس  پیشنهادی فی  مبلغ  ارزيابي شده توسط کارشناس شروع و ده درصد  و قیمت 
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 که برای فروش معین شده ضمن بازديد از ملک مذکور پیشنهاد خود را در پاکت الک 
ومهر شده تا قبل از شروع مزايده تحويل اجرای احکام نموده و رسید اخذ نمايند و برنده مزايده بايد 
ده درصد مبلغ بها)کارشناسی( را فی المجلس به قسمت اجرا تسلیم نمايد و به درخواستهای که بعد 
از ساعت شروع مزايده به اجرای احکام مدنی ارائه گردد ترتیب اثری داده نخواهد شد، ضمناً آدرس 

ملک مذکور: شهرستان بافت خ مفتح نبش کوچه 23 می باشد )م الف 21( 
محمدرضاعباس زاده فتح آبادی- قاضی شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان بافت 

آگهي مزایده)نوبت دوم(
نیابت  مفاد  اجراي  راستاي  در  دارد  نظر  در  ارزوئیه  عمومي  دادگاه  حقوقی  احکام  اجراي 
بافت  شهرستان  دادگستری   مدنی  احکام  اجرای  شعبه   1398/12/1 مورخ   1398021001661734
در  بافت  شهرستان  دادگستری  حقوقی  اول  شعبه  از  صادره   9609973470100277 دادنامه  موضوع 
پرونده اجرايی 980206 که طی آن آقای خانم زينب فاطمی فرزند سیدمحمد به پرداخت پانصدمیلیون 
بابت هزينه دادرسی و سیزده  پنج هزار ريال  نود و  مبلغ نهصدو  بابت اصل خواسته و پرداخت  ريال 
میلیون و هشتصدهزار ريال بابت حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر و تاديه از 1394/5/19 در حق 
محکوم له گل اندام پورچنگیز فرزند موسی و پرداخت و نیم عشر اجرائی که توسط اجرا محاسبه می 
گردد محکوم گرديده و از نامبرده میزان يک سهم از 96 سهم ششدانگ موتور پمپ برقی با لوله آب 
شش اينچ و پیشرفته از لوله کشی که بر مدار هر دانگ آن 16 سهم 24 ساعت مورد آبیاری نسبت به 
آب و زمین قرار گرفته که يک سهم از 96 سهم به میزان 1/5 ساعت در 24 ساعت مورد شرب اراضی 
به  معروف  پیشه  زارع  موتورپمپ  قادرآباد  آباد  و در دولت  بوده  مشاع  قرار می گیرد ملک مذکور 
موتور پمپ بختیار اخالص پور سمت چپ آسفالت واقع است و طبق مبايعه نامه عادی مورخ 94/4/19 
و سند وکالت شماره 27888 مورخ 94/5/19 خريداری گرديده که بهای پايه کارشناسی ملک يک 
میلیارد و دويست و پنج میلیون ريال برآورد قیمت شده است فلذا با وصف موجود مزايده با حضور 
نماينده محترم دادگاه در مورخه يکشنبه 1399/2/17 ساعت 12ظهر در محل اجرای احکام دادگاه 
ارزوئیه برگزارشخص يا اشخاصی که باالترين قیمت را پیشنهاد دهند برنده شناخته می شود ضمناً افراد 
بايستی ده درصد مبلغ پیشنهادي را فی المجلس در پاکت در بسته تحويل  شرکت کننده در مزايده 
اجراي احکام دهند که در صورت انصراف مبلغ مذکور به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد 
مي گردد.طالبین در صورت تمايل مي توانند يک هفته قبل از موعد به دايره اجراي احکام مراجعه تا 

ترتیب بازديد آنها از ملک مورد نظر داده شود.
محسن روانان- مدير اجراي احکام حقوقی دادگاه عمومی بخش ارزوئیه

آگهي حصروراثت
 980570 شماره  دادخواست  شرح  به   16 شناسنامه  داراي  حبیب  فرزند  سروری  مريم  خانم 
مورخ99/2/21 توضیح داده شادروان حبیب سروری فرزند میرزا به شناسنامه 15 در تاريخ 1398/9/25 

در شهر رابرفوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1- سمیه سروری به ش ش 186 متولد 1361 فرزند متوفی.
2- فرزان سروری به ش ش 29 متولد 1348 فرزند متوفی.
3- مريم سروری به ش ش 16 متولد 1354 فرزند متوفی.
4- فردين سروری به ش ش 4 متولد 1347 فرزند متوفی.

5- طاهره سروری به ش ش 4053 متولد 1351 فرزند متوفی.
6- منیژه رک رابری فرزند امامعلی به ش ش 37 متولد 1318 همسر متوفی.

7- معین سروری به ش ش 1217 متولد 1366 فرزند متوفی.
8- روح ا... سروری به ش ش 101 متولد 1358 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.
خواجه حسنی-دفتر شورای حل اختالف شماره يک  شهرستان رابر

آگهي حصروراثت
شماره9900085  دادخواست  شرح  به   2 شناسنامه  داراي  سعدا...  فرزند  نژاد  حمزه  بهرام  آقای 
تاريخ  در   11 شناسنامه  به  ا...  حبیب  فرزند  نژاد  سعدا...حمزه  شادروان  داده  توضیح  مورخ99/2/15 

1368/11/19 در شهربافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-فیض ا...حمزه نژاد به ش ملی 3130765972 متولد1324 فرزند متوفی.

2- بهرام حمزه نژاد به ش ملی 3130774671متولد1328 فرزندمتوفی.
3- ماه نوش حمزه نژاد به ش ملی3130789448متولد1332 فرزند متوفی.

4- حفیظ ا...حمزه نژاد به ش ملی 3130800891 متولد1335  فرزند متوفی.
5- گل افروز حمزه نژاد به ش 3130826971متولد1341 فرزندمتوفی.

6- زهرا بانو حمزه نژاد به ش ملی3130110437 متولد1305 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.
سکینه آبساالن- دفتر شورای حل اختالف شماره3 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
شماره9900081  دادخواست  شرح  به   9 شناسنامه  داراي  ا...  فضل  فرزند  بابائی  حمیدرضا  آقای 
به شناسنامه 37 در  فرزند محمدحسین  بافتی  زاده  مورخ99/2/20 توضیح داده شادروان کنیز عباسی 

تاريخ 1399/1/15 در شهربافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-مهدی بابائی به ش ملی 3130820450 متولد1340 فرزند متوفیه.

2- عفت بابائی به ش ملی 3130833706متولد1343 فرزندمتوفیه.
3-حمیدرضا بابائی به ش ملی3130848738متولد1347 فرزند متوفیه.

4- سعید بابائی به ش ملی 3130860894 متولد1350  فرزند متوفیه.
5- مسعود بابائی به ش 3130898786متولد1356 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

آگهی تحدید حدود عمومی ثبت اسناد و امالک شهرستان بافت 
پیرو آگهی تحديد حدود عمومی شماره 98/11016/3410/ ص مورخه 1398/12/20 و بنا به تجويز 
ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالک تحديد حدود قانونی امالک مشروحه ذيل واقعات در محدوده بخش 

40، 42 کرمان حوزه ثبتی شهرستان بافت در تاريخ های مقرر ذيل به عمل خواهد آمد.
-قطعه يک بخش 40 کرمان 

3 فرعی از2408-اصلی آقای عباسعلی دهقانی دشتابی فرزند محمدعلی ششدانگ يک باب خانه واقع 
در بافت خیابان امام کوچه 53 فرعی 4 به مساحت 313/90مترمربع.

مورخه:دوشنبه 1399/3/19
باب خانه دانگ واقع در  فرزند احمد ششدانگ يک  پرزيوند  از2587-اصلی خانم سلطنت  2 فرعی 

بافت خیابان چمران کوچه 23 به مساحت 215/97مترمربع.
مورخه:سه شنبه99/3/20
قطعه 2 بخش 40 کرمان

565 فرعی مجزی شده از 141 فرعی از 21-اصلی آقای باقر رشیدی فرزند غالمرضا ششدانگ يک 
باب خانه واقع در بزنجان جاده بافت-کرمان کوچه نبش نانوايی به مساحت 267/25 مترمربع 

مورخه:چهارشنبه 99/3/21
قطعه 3 بخش 42 کرمان

1145 فرعی مجزی شده از 943 فرعی از 102 اصلی خانم صديقه شهابی رابری فرزند عین ا... ششدانگ 
يک باب خانه وقع در رابر محله ديوران خیابان باهنر به مساحت 322/65 مترمربع 

مورخه:يکشنبه 1399/3/25
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالک به صاحبان امالک و مجاوران پالک های فوق الذکر به 
وسیله اين آگهی اعالم می گردد که در روزهای مقرر در محل حضور به هم رسانند و چنانچه هر يک 
از مالکین يا قائم مقام قانونی آنان درموقع تحديد حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15-قانون ثبت ملک 
آنها با حضور و حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد و اعتراض مجاورين و صاحبان امالک 
و دارندگان احتمالی حقوق ارتفاقی وفق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظیم صورتمجلس تحديدی به 
مدت30 روز پذيرفته و معترض بايد وفق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت ظرف مدت يکماه از تاريخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت محل ملک درخواست خود را به مرجع ذيصالح قضائی تقديم نمايد. ضمنا حقوق 
ارتفاقی احتمالی امالک مذکوردر آگهی به موجب ماده 56 آئین نامه قانون ثبت به عمل خواهد آمد 
درغیر اينصورت متقاضی ثبت يا نماينده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم 
تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسلیم نمايد اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 

را با رعايت مقررات ادامه می دهد.
تاريخ انتشار: چهارشنبه 1399/2/24

محمد محسن قزوينی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بافت)م الف 6(

»اگهي تحدید حدود اختصاصي«
چون تحديد حدود ششدانگ مزرعه دغلوئیه پالک 417-اصلی  قطعه 8 بخش 40 کرمان واقع در دره 
مريد کیسکان مورد تقاضاي آقای دادخدا سلطانی نژاد فرزند عزت ا...نسبت به دو و نیم سهم مشاع از 
سه و يک چهارم سهم مشاع از 96 سهم ششدانگ مزرعه دغلوئیه مشتمل بر چشمه سار از نوبت خارج 
گرديده و اعمال تبصره ذيل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا حسب درخواست کتبي نامبرده 
آگهي تحديد حدود اختصاصي پالک مرقوم بدينوسیله منتشر وعملیات تحديدي آن ساعت 8 صبح 
به مالک و مجاورين رقبه مرقوم  لذا  روز شنبه مورخه 99/3/24 در محل شروع و بعمل خواهد آمد 
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 86 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: 99/2/24

محمدمحسن قزوينی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بافت)م الف5(

تب مالت از طریق شیر نجوشیده به بدن انسان منتقل می شود

تجمع جمعی از کارگران شرکت زغالسنگ کرمان به همراه همسرانشان در نهمین روز اعتراض

رئیس جمهور گفت: بايد سهام شرکت های 
دولتی در حوزه معدن به مردم واگذار شود 
که در اين راستا به ايمیدرو توصیه می کنم 

سهام خود را در بورس عرضه کند.
حجت االسالم حسن روحانی ظهر پنج شنبه 
ملی  طرح های  از  بهره برداری  آئین  در 
صنعت مس ايران به ظرفیت های حوزه مس 
داشت:  بیان  و  کرد  اشاره  کشور  فلزات  و 
و  )فوالد  فلزات  ساير  و  مس  حوزه  در 
آلومینیوم( دارای رتبه های مهمی هستیم که 

نیازهای داخلی در اين حوزه ها  عالوه بر تأمین 
صادرات نیز انجام می شود.

وی با اشاره به اينکه کرمان به عنوان تولیدکننده 
فعال  مختلف  بخش های  در  صادرکننده  و 
بسیار  شخصیت های  مهد  کرمان  افزود:  است، 
حاج  سپهبد  شهید  سردار  همچون  ارزشمندی 

قاسم سلیمانی است.
رئیس جمهور گفت: در بخش معدن در سال قبل 
و  شد  افتتاح  کرمان  در  پروژه  میلیارد  هزار   26
پیش بینی می شود تا پايان سال جاری حدود 30 
پاسخ  که  افتتاح شود  ديگر  پروژه  میلیارد  هزار 
قاطع کارگران، مسئوالن و مديران ما به استکبار 
حال  در  دشمنان  توطئه های  برخالف  که  است 
پیشرفت و رو به جلو هستیم و ضمن اشتغالزايی 

به بازار سرمايه نیز رونق می بخشیم.
دارای  کرمان  استان  کرد:  تصريح  روحانی 
همچون  محصوالتی  در  صادراتی  ظرفیت های 
با  متأسفانه  اينکه  ضمن  است  خرما  و  پسته 
بیماری کرونا مشکالتی برای کشاورزان  شیوع 
که  آمده  به وجود  فروش محصوالتشان  جهت 
بايد در اين خصوص فکری کنیم تا کشاورزان 
محصوالت خود را با قیمتی که به نفعشان است، 

بفروشند.
وی با اشاره به نامگذاری سال 99 به عنوان سال 
از سوی رهبر معظم  امسال  افزود:  تولید  جهش 
انقالب سال جهش تولید نام گرفته که بايد در 
راستای جهش تولید سريع تر حرکت کنیم زيرا 
بوده  اين دلیل  به  تولید  بر جهش  تاکید رهبری 
که در شرايط فعلی برای پیشرفت کشور راهی 

جز تولید نداريم.
تولید،  راستای  در  شد:  يادآور  جمهور  رئیس 
صادرات و ايجاد اشتغال يکی از سرمايه هايی که 

معادن هستند ضمن  دارد  قرار  اختیار دولت  در 
اقدامات  نیز  عمق  حوزه  در  بايد  معادن  اينکه 

خود را آغاز کنند.
معادن  اول  بخش  در  اکتشاف  داد:  ادامه  وی 
قرار دارد و جای خوشحالی دارد که در دولت 
يازدهم و دوازدهم اقدامات بسیار خوبی در اين 

زمینه انجام شده است.
قرار  کار  دستور  در  معادن  پهنه های  آزادسازی 

گیرد
پهنه های  آزادسازی  بايد  داشت:  ابراز  روحانی 
معادن را در دستور کار قرار داد زيرا آزادسازی 
اشتغالزايی  موجب  می تواند  معدنی  پهنه های 
صورت  اقداماتی  بايد  همچنین  شود.  زيادی 
اختیار  در  سرعت  به  اکتشافی  معادن  تا  گیرد 
زمینه  اين  در  اينکه  ضمن  شود  گذاشته  مردم 
معادن  و  زيست  محیط  بین  اختالفاتی  معموالً 
وجود داشته که بايد تالش شود در شورای عالی 

حفظ محیط زيست حل و فصل شود.
و  پیشرفته  تکنولوژی  کارگیری  به  افزود:  وی 
حرکت در مسیر درست در حوزه معادن، باعث 
دستیابی به اهداف بدون آسیب به محیط زيست 
بايد سهام شرکت های  می شود. روحانی گفت: 
دولتی در حوزه معدن به مردم واگذار شود که 
سهام  می کنم  توصیه  ايمیدرو  به  راستا  اين  در 

خود را در بورس عرضه کند.
وی ادامه داد: بورس تهران استعداد بسیار زيادی 
برابر  چندين  به  را  بورس  می توانیم  زيرا  دارد 
چیزی که در حال حاضر در بورس تهران وجود 
دارد برسانیم لذا بورس تا وقتی زنده است که ما 

سهام جديدی در آن عرضه کنیم.
زمینه  در  امسال  داشت:  بیان  جمهور  رئیس 
بورس گام های خوبی برداشته شده ضمن اينکه 

سهام عدالت نیز در بورس عرضه خواهد شد.

برای  اکثراً  عدالت  سهام  افزود:  وی 
شرکت هايی است که بسیار سود ده هستند 
فروش  به  بورس  در  راحتی  به  می توانند  و 
برسند ضمن اينکه بايد موضوع سهام عدالت 
راه های  زيرا  دهیم  توضیح  مردم  برای  را 
زيادی برای فروش اين سهام وجود دارد که 
مردم بتوانند به راحتی سهام خود را بفروشند 
و از پول آن بهره مند شوند که در اين راستا 
وزارت اقتصاد و دارايی مسئولیت آن را بر 

عهده دارد.
شیوع  دلیل  به  حاضر  حال  در  گفت:  روحانی 
بیماری کرونا و همچنین تحريم شرايط سختی 
به وجود آمده که باعث تعطیلی و کساد بسیاری 
از مشاغل شده و بسیاری از مردم از اين موضوع 
آسیب ديده اند به همین دلیل کسانی که نیازمند 

هستند می توانند سهام عدالت خود را بفروشند.
سرمايه گذاری  حوزه  در  کرد:  بیان  وی 
در  همچنین  داريم  نشده ای  آزاد  ظرفیت های 
فروش  همچون  موضوعاتی  نیز  بورس  زمینه 
زمین های بزرگ و عرضه معادن وجود دارد که 
تا به حال مطرح شده که بايد مورد توجه واقع 

شود.
خام  از  است  الزم  شد:  يادآور  جمهور  رئیس 
معادن  کنیم؛  پرهیز  معدنی  محصوالت  فروشی 
همچون  خود  پروژه های  اجرای  اول  روز  از 
دريافت  سفارشاتی  بايد  ساختمانی  پروژه های 

کنند.
بخش  به  را  معادن  بايد  گفت:  ادامه  در  وی 
خصوصی واگذار کنیم زيرا اين بخش می تواند 
دولتی  بخش  ببرد؛  پیش  را  کارها  راحتی  به 
معموالً بخش چابکی نیست و برای انجام کارها 
ضمن  کند  رعايت  را  بسیاری  تشريفات  بايد 
را  خود  کار  صبح  هشت  دولتی  بخش  اينکه 
به  می کند  رها  را  کار  بعدازظهر  چهار  و  آغاز 
تر است و  همین دلیل بخش خصوصی چابک 

می توان کار را بهتر پیش ببرد.
همچنین رئیس جمهور پس از درخواست ويدئو 
خريد  خصوص  در  کرمان  استاندار  کنفرانسی 
تضمینی محصوالت کشاورزی در جنوب استان 
اعالم کرد که در هیئت دولت موضوع را مطرح 
ابالغ  کشاورزی  وزير  به  را  الزم  دستورات  و 

می کند.

روحانی:

سهام شرکت های دولتی در حوزه معدن به مردم واگذار شود
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شهرستان فریادگر محرومیت دیار فرهیختگان در  حکمت  روزنامه  نماينده 
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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

آگهی مزایده شماره ۱۰۹۸۰۹۱۷۹2۰۰۰۰۰2 )نوبت دوم(
مديريت آموزش و پرورش شهرستان ارزوئیه در نظر دارد 4 راس گاو هنرستان 
سامانه  از  گیری  بهره  با  عمومی  مزايده  طريق  از  را  آباد  وکیل  مطهری  شهید 
تدارکات 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 تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

مهلت تکمیل و ارسال اسناد مزايده:حداکثر 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 

عامل  دستگیری  از  کرمان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
حريق عمدی يک واحد مسکونی در کمتر از 5 ساعت 
خبر داد و گفت: متاسفانه در اين حادثه سه نفر جان خود 
را از دست داده اند و يک نفر نیز به شدت مجروح شده 

است.
"دادخدا ساالری" در تشريح اين خبر افزود: 
پس از اعالم مرکز فوريت های پلیسی 110 
مسکونی  واحد  يک  سوزی  آتش  بر  مبنی 
قتل  با  مبارزه  دايره  ماموران  کرمان،  در 
 8 شعبه  بازپرس  و  آگاهی  پلیس  جنايی  و 
دادسرای کرمان در محل حادثه حضور يافته 
و بر اساس شواهد موجود نسبت به شناسايی 
عامل يا عامالن اين حادثه اقدام کردند و پس 
از شناسايی متهم دستورات قضائی الزم برای 

دستگیری وی صادر شد.
اين  عامل  متاسفانه  کرد:  خاطرنشان  وی 
در  که  بود  خانواده  اين  برادرزاده  حادثه 
اقدامی ناشی از بی اطالعی و خشم آنی اقدام 

به آتش زدن منزل عمه خود کرده است.
دادستان عمومی و انقالب کرمان با اشاره به اين مطلب 
از 5 ساعت و در  اين حريق عمدی در کمتر  که عامل 
حین فرار با هوشیاری و اقدامات تخصصی پلیس اگاهی 
حادثه  اين  اصلی  علت  کرد:  خاطرنشان  شد،  دستگیر 

به حوزه های مالی و ارث  اختالفات خانوادگی مربوط 
بوده است.

وی تصريح کرد: متهم اين پرونده پس از تفهیم اتهام با 
قرار بازداشت در بازداشت بسر می بردو تحقیقات از وی 

ادامه دارد.

در  پلیس  تالش  از  تقدير  ضمن  پايان  در  ساالری 
و  خشن  جرائم  با  مقابله  جهت  افزود:  قاتل  دستگیری 
حفظ و صیانت از امنیت مردم اقدامات مجموعه قضايی 

و انتظامی بصورت شبانه روز ادامه دارد.

مدارس از 27 ارديبهشت برای رفع 
بازگشايی  دانش آموزان  اشکاالت 

می شوند
پرورش  و  آموزش  وزير 
از  شد  گرفته  تصمیم  گفت: 
مدارس  همه  ارديبهشت ماه   27
کارکنان  تمام  و  شوند  بازگشايی 
و معلمان در مدرسه حضور يابند تا 

چنانچه دانش آموزان ابهامات و اشکاالتی در خصوص 
دروس خود دارند، برطرف شود.

و  گفت  در  سه شنبه  امروز  میرزايی”  حاج  “محسن 
همه  افزود: حضور  ملی پخش شد،  رسانه  از  گويی که 
و  ماسک  با  آينده  هفته  از  مدارس  در  دانش آموزان 
و  است  مجاز  اجتماعی  فاصله های  رعايت  و  دستکش 
شورای آموزشی مدرسه اختیار دارد، متناسب با حضور 
آن  ادامه  و  جلسات  تشکیل  درخصوص  آموزان  دانش 

تصمیم گیری کند.
وی با بیان اينکه دانش آموزانی که سوال و يا مشکلی با 
به حضور  ملزم  ندارند،  تلويزيونی  يا  و  آموزش مجازی 
در مدرسه  نیستند،  افزود:  ولی حضور معلمان در مدارس 
الزامی است و دانش آموزان پیش دبستانی و استثنايی نیز 
به دلیل آسیب پذير بودن در برابر ويروس کرونا اجازه 

حضور در مدارس را ندارند.
اول  هفته  از  پیش  داد:  ادامه  پرورش  و  آموزش  وزير 
اسفندماه سال 98 که مدارس به دلیل شیوع کرونا تعطیل 
شد، حدود 70 درصد کتب درسی آموزش داده شده بود 
و 30 درصد باقیمانده نیز به صورت مجازی آموزش داده 

شد تا سال تحصیلی به اتمام برسد.
به عنوان يکی  اينکه تلويزيون  بر  با تاکید  حاج میرزايی 
ابزارهای مهم به کمک آموزش دانش آموزان آمد،  از 
اظهار داشت: همه دروس باقیمانده در تلويزيون آموزش 

آموزی  دانش  شبکه  و  شد  داده 
 12 از  بیش  تا  شد  فعال  نیز  »شاد« 
برای  آموزان  دانش  از  نفر  میلیون 
را  آموزشی  شبکه  اين  يادگیری، 
که  مناطقی  در  البته  کردند.  دنبال 
آموزش  يا  و  اينترنت  به  دسترسی 
بسته های  از  نبود،  فراهم  از راه دور 
مکتوب  روش های  و  آموزشی 
اينترنت شبکه  پیگیری هستیم که  و درحال  استفاده شد 

آموزشی شاد نیز رايگان شود.
و  اول  دوره  آموزان  دانش  امتحانات  برگزاری  به  وی 
به  نهم  پايه  امتحانات  گفت:  و  کرد  اشاره  متوسطه  دوم 
حضوری  صورت  به  آموزان  دانش  رشته  انتخاب  علت 
برگزار می شود، ولی درباره مجازی و غیرحضوری بودن 
امتحانات ساير پايه های تحصیلی هنوز تصمیم نگرفته ايم.

وزير آموزش و پرورش با تاکید بر اينکه برای بازگشايی 
آموزشگاه های کنکور و زبان هنوز تصمیم قطعی گرفته 
خانواده ها  و  آموزان  دانش  داشت:  است،  اظهار  نشده 
مديران  با  بايد  مدارس  سرويس  از  مجدد  استفاده  برای 

مدارس هماهنگ کنند.

ملزم  مدارس  مديران  اينکه  بر  تاکید  با  میرزايی  حاج 
بازگشايی  برای  بهداشتی  دستورالعمل های  رعايت  به 
دستورالعمل های  کرد:  هستند،  خاطرنشان  مدارس 
)پروتکل های( بهداشتی وزارت بهداشت برای بازگشايی 
الزامی است.  ابالغ شده و رعايت آن ها  به همه مدارس 
میزان  می دهد  نشان  بهداشت  وزارت  نظرسنجی های 
بیش  بهداشتی  دستورالعمل های  با  ايران  جامعه  آشنايی 
که  است  آن  از  حاکی  امر  اين  و  است  درصد   82 از 

خانواده های با نکات بهداشتی آشنا هستند.

مدير کل زندان های استان کرمان گفت:ا مسال برای 
آزادی 170نفر مددجوی واجد جرايم به بیش از ده 
نیاز  میلیارد و 830میلیارد تومان هزينه در کل استان 

داريم.
170مددجوی جرائم غیر عمد نیازمند کمک خیرينبه 
گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان از کرمان، رمضان امیری، مديرکل زندان های 
استان کرمان امروز در جمع اصحاب رسانه با اشاره 
به برگزاری جشن های گلريزان گفت: امسال جشن 
متفاوت  کرونا  بیماری  شیوع  دلیل  به  گلريزان  های 
و به صورت مجازی، چهره به چهره ياتلفنی برگزار 

می شود.
او افزود: برکسی پوشیده نیست نقش زندان در امنیت 
کنار  در  زندان  و  می کند  ايفا  را  نقش خوبی  جامعه 
نگهداری  وظیفه  قضايی  و  امنیتی  دستگاه های  ساير 
بر  بنا  که  دارد  برعهده  را  محکومین  و  متهمین 
تشخیص مقامات قضايی به زندان ورود پیدا می کند.

امیری اظهار داشت: دراستان کرمان ده زندان، يک 
تربیت  و  اصالح  کانون  يک  و  موقت  بازداشتگاه 
تفکیک  جرايم  براساس  مکان  در  که  دارد  وجود 

شده اند.
مدير کل زندان های استان کرمان گفت: بازداشتگاه 
باز  زندان  به  مددجو  پای  که  است  اين  برای  موقت 
که  باشد  داشته  فرصت  ماه  يک  مدت  در  و  نشود 
باوکیل و ياشاکی ارتباط داشته باشند و دراين مدت 

زمینه آزادی آن ها فراهم شود.
او افزود: کانون اصالح و تربیت هم برای افراد زير 
18سال است که به زندان و محیط آن ورود پیدا کنند 
و در ان مکان با اقدامات مهم و موثر در زمینه اصالح 
فراهم  زندگی  به  آن ها  مجدد  بازگشت  زمینه  رفتار 

شود.
گفت:  درکرمان  موقت  اقامتگاه  با  رابطه  در  امیری 
اقامتگاه  اندازی  راه  پايلوت  عنوان  به  کرمان  استان 
موقت متهمین بین 31 استان انتخاب شد و رای اولین 
در  متهمین  نگهداری  موقت  اقامتگاه  درکشور  بار 

کرمان راه اندازی شد.
او افزود: درگذشته متهمینی که برای آن ها قرار های 
تامینی ازجمله قرار کفالت يا وثیقه صادر می شود، اما 
به دلیل ناتوانی از توديع قرار در زمان مقرر به زندان 
ورود پیدا می کردند، اما باافتتاح اين اقامتگاه ازورود 

افراد بی جهت به زندان جلوگیری می شود.
قوه  ريیس  تالش  که  آنجايی  داشت:از  اظهار  او 
جمعیت  کاهش  راستای  در  جديد  دردوره  قضايیه 
کیفری است و يکی ازسیاست های ابتکاری آن آغاز 
شده است اقامتگاه های موقت نگهداری متهمین است 
تا عالوه بر اينکه سوء سابقه ای برای آن ها نمی شود 

ازورود زندان نیز جلوگیری می شود.
او گفت: اين اقامتگاه راه اندازی شده است تامتهمین 
در حال حاضر در مدت 15روز کاری در خصوص 
قرار وثیقه و ازادی خود اقدام کنند درغیر اينصورت 

به زندان ورود میکنند.
او ابراز امیدواری کرد: انتطار داريم باکشوری شدن 
1000تا  از  بیش  بی جهت  ازورود  سالیانه  طرح  اين 

هزارو 500 نفر به زندان جلوگیری شود.

تصريح  ادامه  در  کرمان  استان  زندان های  مدير کل 
نیم  و  يک  استان  زندانیان  آمار  مجموعه  از  کرد: 
را  و...  مهريه  نفقه  جمله  از  عمد  غیر  جرايم  درصد 
میلیاردو  ده  آن ها  آزادی  برای  که  می دهند  تشکیل 
امیدواريم  که  داريم  نیاز  هزينه  تومان  830میلیون  و 
امسال هم با کمک خیرين همچون سال های گذشته 
عمد  غیر  جرائم  مددجويان  آزادی  زمینه  بتوانیم 
زندان  خود  از  زندان  نام  چراکه  کنیم  برگزار  را 
سنگین تر است و بار اقتصادی و روانی زيادی برای 
و  دارد  همراه  به  زندانیان  خانواده  و  زندانی  زندان، 

خانواده آن ها بیشتر آسیب می بینند.
غیر  جرائم  آزادی  زمینه  در  کرمان  استان  گفت:  او 

عمد و کمک خیرين جز استان های اول است.
امیری ادامه داد: در سه ماه اخیر اقامتگاه های موقت 
در استان کرمان از ورود 350 نفر به زندان و ثبت نام 

آن ها به عنوان زندانی جلوگیری شد.
مدير کل زندان های استان کرمان بیان کرد: در طول 
سال 200جلسه صلح و سازش باحضور هیات امنا و 
شاکیان برگزار می شود که 86میلیارد تومان شکات 
شده  باعث  گذشت  اين  و  می گذرند  خود  طلب  از 

طلبکاران و شکات خودشان جز خیرين باشند.
قوام، مدير عامل ستاد  اين نشست موسوی  ادامه  در 
کنونی  حساس  شرايط  به  بااشاره  کرمان  استان  ديه 
جشن های  برگزاری  امکان  گفت:  کرونا  بیماری  و 
فضای  غیرحضوری،  صورت  به  امسال  گلريزان 
خیران  با  تماس  و  چهره  به  چهره  ديدار  و  مجازی 

برگزار می شود.
او افزود: کمیته فضای مجازی در راستای برگزاری 
مختلفی  برنامه های  و  تشکیل  گلريزان  جشن های 
ماه رمضان  پايان  تا  اجراست که  طراحی و در حال 

ادامه دارد.
او تصريح کرد: ازابتدای فعالیت ستاد ديه درکرمان 
شرايط  واجد  مددجوی  نفر   597 و  3هزار  تاکنون 
اند  استان کرمان آزاد شده  از زندان های  غیرعمدی 

که67 میلیارد تومان بابت زندانی اين افراد پرداخت 
شده است.

او اظهار داشت: 642 نفر از اين افراد از محل اعتبارات 
قرض الحسنه به میزان 13 میلیارد تومان، 559 نفر از 
محل کمک های ستاد ديه کشور به مبلغ 16 میلیارد 
تامین  صندوق  اعتبارات  محل  از  نفر   216 تومان، 
خسارت های بدنی که بیشتر بدهکاران ديه تصادفات 

بوده با مبلغ بیش از 17 میلیارد تومان آزاد شده اند.
مدير عامل ستاد ديه استان کرمان در ادامه افزود: از 
چند  طی  نفر   478 و  هزار  خیران  کمک های  محل 
پرداخت  با  کرمان  استان  زندان های  از  گذشته  سال 

مبلغ بیش از 20 میلیارد تومان آزاد شده اند.
استان  در  تاکنون  گلريزان  جشن   204 داد:  ادامه  او 
کرمان برگزار شده که بیش از 33 میلیارد تومان تعهد 
خیران و 22 میلیارد تومانی وصولی خیران بوده است.

مددجويان  از  نفر  کرد:702  تصريح  قوام  موسوی 
اخذ  با  و  وجه  پرداخت  بدون  نیز  غیرعمد  جرائم 

رضايت شاکی آزاد شده اند.
میلیون   200 و  میلیارد   9 گذشته  سال  در  گفت:  او 
تومان تعهد خیران در 22 جشن گلريزان داشته ايم و 

7 میلیارد و 260 میلیون تومان آن وصول شد.
مدير عامل ستاد ديه استان کرمان با اشاره به اينکه در 
شب های قدر امسال 11 نفر از زندانیان جرائم غیرعمد 
به  مربوط  نفر  شش  گفت:  می شوند  آزاد  زندان  از 
شهرستان کرمان، سه نفر رفسنجان و دو نفر بم است 
که مجموع بدهی اين 11 نفر حدود 2 میلیارد تومان 

بوده و توانستیم 70 درصد تخفیف بگیريم.
براساس  هرکس  براينکه  باتاکید  قوام  موسوی 
کند  کمک  امر  اين  در  میتواند  خود  مالی  توان 
کارت  شماره  طريق  از  می توانند  خیران  گفت: 
کارت  شماره  ملی،  بانک   6037991899974202
5859837000132411 بانک تجارت و شماره گیری 
کد دستوری #7777*780* کمک های نقدی خود 

را برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد واريز کنند.

وزير آموزش و پرورش:۱۷۰مددجوی جرائم غیر عمد نیازمند کمک خیرین
مدارس از 2۷ اردیبهشت برای رفع اشکاالت دانش آموزان بازگشایی می شوند

دادستان کرمان خبر داد
عامل حریق عمدی کمتر از ۵ ساعت در کرمان دستگیر شد/تا این 

لحظه 3 نفر در این حادثه جان باختند

اينکه  از  تاسف  ابراز  با  کرمان  استان  بهزيستی  مديرکل 
استان کرمان  در  را  اعتیاد  متنوع ترين کلکسیون درمانی 

داريم گفت: نیاز است اين اقدامات تخصصی شود.
شورای  جلسه  در  امروز  ظهر  از  بعد  صادق زاده  عباس 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان که با حضور 
بصیری معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمان برگزار شد 
بیان اينکه ريسک گروه معتادان متجاهر و تبعاتی که  با 
تجمعات آنها دارد بسیار باالست اظهار داشت: در حال 
حاضر مقرر شده در کشور يک جمعیت صد نفره ای را 

جمع آوری و به صورت آزمايشی نگهداری شوند.
در  معتادان  از  نگهداری  ويژه  شرايط  به  اشاره  با  وی 
پروتکل  رعايت  گفت:  کشور  در  کرونا  شیوع  شرايط 

ويژه ای برای نگهداری معتادان متجاهر الزم است.
بحث  اينکه  بیان  با  کرمان  استان  بهزيستی  مديرکل 
پیشگیری از اعتیاد بسیار مهم است و همراه مقابله با مواد 
مخدر بايد پیش برود افزود: پیشگیری از مواد مخدر بر 
درمان اعتیاد مقدم بوده و از آسیب های اجتماعی آينده 

جلوگیری می کند.
و  مدارس  سطح  در  آموزش  اينکه  به  اشاره  با  وی 
به  توجه  با  کرد:  تصريح  دارد  اهمیت  بسیار  دانشگاه ها 
اعتبارات  اين  کاهش  و  فرهنگی  اعتبارات  محدوديت 
نسبت به سال های گذشته نتايج خوبی حاصل شده است.

صادق زاده با عنوان اينکه توانسته ايم آموزش در مدارس 
درصد   25 خانواده ها  سطح  در  و  افزايش  درصد  دو  را 
که  خانواده هايی  در  پازک  طرح  گفت:  بدهیم  افزايش 

فرد معلول دارای اعتیاد دارند در استان حال اجرا است.
وی با بیان اينکه سال گذشته اين طرح در 10 محله شهر 
کرمان اجرا شده است افزود: طرح ياريگران با همکاری 

آموزش و پرورش در حال اجراست و تاکنون در 752 
مدرسه اجرايی شده است.

مديرکل بهزيستی استان کرمان با اشاره به اينکه پیشگیری 
از اعتیاد هزينه بر و زمان بر بوده و با اعتقاد به اينکه هزينه 
همه  همکاری  به  نیاز  است  درمان  از  کمتر  پیشگیری 
کلکسیون  متنوع ترين  متاسفانه  گفت:  داريم  دستگاه ها 
اين  است  نیاز  که  داريم  استان  در  را  اعتیاد  درمانی 

اقدامات تخصصی شود.
سپاه  کننده  هماهنگ  معاون  مسلمی  سیاوش  سرهنگ 
سپاه  داشت:  اظهار  جلسه  اين  در  کرمان  استان  ثاراهلل 
نگهداری  و   16 ماده  کمپ  مجدد  راه اندازی  آمادگی 

معتادان متجاهر را دارد.
وی با بیان اينکه اين کمپ هزينه هايی دارد و از قبل نیز 
همکاری  با  امیدواريم  که  دارد  وجود  بدهکاری هايی 
ساير دستگاه ها به نتیجه برسیم گفت: 800 میلیون تومان 
مطالبات هزينه ای سپاه در گذشته است که نیاز است در 

اسرع وقت وصول شود.

 اقدامات درمانی اعتیاد در استان کرمان باید تخصصی شود


