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آگهی مزایده
شرکت تعاونی کشاورزی سوم شعبان در نظر دارد 

از طريق مزايده نسبت به فروش 
1-لوله و اتصاالت مستعمل 

2- ادوات کشاورزی 
اقدام نمايند لذا از کسانی که مايلند در اين مزايده شرکت نمايند 
دعوت بعمل می آيد راس ساعت 10 صبح مورخ 99/3/1 روز 
خیابان  بافت  شهرستان  در  واقع  شرکت  دفتر  محل  در  پنجشنبه 

شهید رجائی نبش کوچه شماره 10 حضور نمايند 
شرايط مزايده :

در  شرکت  سپرده  عنوان  به  ريال   100/000/000 مبلغ  1-واريز 
مزايده به حساب شماره 115885029 بانک کشاورزی نمايند.

2- ساير شرايط در جلسه فوق الذکر اعالم خواهد شد.

بیمار  تعداد 13 مورد  اين  از  مهدی شفیعی گفت: 
بستری، 11 مورد بیمار سرپايی و 32 مورد اطرافیان 
بیماران غربالگری شده هستند که 24 نفر آنها زن و 

32 نفر مرد هستند.
جمع  در  شنبه  سه  بعدازظهر  شفیعی  مهدی 
بیماری  وضعیت  آخرين  خصوص  در  خبرنگاران 
ارسال 279  با  اظهار کرد:  استان کرمان  در  کرونا 
 56 تست  کرمان  استان  آزمايشگاه های  به  نمونه 
نفر در 24 ساعت گذشته از نظر کرونا مثبت شده 
بیمار  مورد  تعداد 13  اين  از  داد:  ادامه  است. وی 
بستری، 11 مورد بیمار سرپايی و 32 مورد اطرافیان 

بیماران غربالگری شده هستند که 24 نفر آنها زن و 
32 نفر مرد هستند. شفیعی عنوان کرد: از بین موارد 
علوم  دانشگاه  حوزه  به  مربوط  مورد   12 جديد 
پزشکی کرمان، دو مورد مربوط به حوزه دانشگاه 
علوم پزشکی رفسنجان، 25 مورد مربوط به حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، 16 مورد مربوط به 
هم  مورد  و يک  بم  پزشکی  علوم  دانشگاه  حوزه 
سیرجان  پزشکی  علوم  دانشکده  حوزه  به  مربوط 
است. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیان 
کرد: تعداد کل موارد دارای تست مثبت کرونا در 
نفر است شامل  تاکنون هزار و 274  استان کرمان 

630 نفر بستری و 644 نفر سرپايی و اطرافیان بیمار 
است.

وی با اشاره به اينکه متأسفانه در 24 ساعت گذشته 
به  ابتالء  دلیل  به  زن(  موارد  )همه  فوت  مورد  سه 
شده  اعالم  استان  سطح  در   19 کوويد  بیماری 
علوم  دانشگاه  به  مربوط  مورد  دو  افزود:  است، 
دانشگاه  به  مربوط  مورد  يک  و  جیرفت  پزشکی 

علوم پزشکی کرمان است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیان کرد: 
مجموع جان باختگان ابتالء به کوويد 19 از ابتدا تا 

کنون در استان کرمان 67 نفر است.

تجهیز بخش عفونی بیمارستان شهرستان 
بافت به همت شرکت احیااستیل فوالد

مديرعامل شرکت احیااستیل فوالد بافت از تجهیز بخش 
اين شرکت  به همت  بافت  بیمارستان شهرستان  عفونی 

خبر داد.
کرونا  ستاد  جلسه  در  داشت:  اظهار  زمانیان  سورنا 
شهرستان بافت مطرح شد که بیمارستان شهرستان بافت 

فاقد بخش عفونی ست.

ادامه داد: در  بافت  احیااستیل فوالد  مديرعامل شرکت 
راستای ارائه خدمات مطلوب به بیماران مبتالبه کرونا، 
تجهیز  برای  داوطلبانه  بافت  فوالد  احیااستیل  شرکت 
بخش عفونی بیمارستان شهرستان بافت مبلغ يک میلیارد 

تومان تخصیص داد.
را  ان شاهلل کرونا  به همديگر  با کمک  اينکه  بابیان  وی 
شکست می دهیم، گفت: اقالم مورد نیاز که برای ايجاد 
بخش عفونی خريداری شده است؛ شامل يک دستگاه 
تخت   20 مکانیکی،  تهويه  يا   Ventilator شامل 
بیمارستانی با متعلقات کامل، دو دستگاه EKG و يک 

دستگاه الکتروشوک است.

و  معادن  صنايع،  بازرگانی،  اتاق  ريیس 
صادرات  گفت:  کرمان  استان  کشاورزی 
از  برخی  به  کرمان  از  مرغ  گوشت 
زمینه  می تواند  افغانستان  واليت های کشور 

جديد تجارت بین 2 منطقه را فراهم کند.
بررسی  نشست  در  طبیب زاده  سیدمهدی 
افغانستان  به  مرغ  گوشت  صادرات  توسعه 
 2 مديران  و  بازرگانان  از  با حضور جمعی 
کشور افزود: کرمان يکی از مهمترين استان 
مختلف  محصوالت  تولید  در  کشور  های 
حوزه دام و طیور محسوب می شود و اتاق 
بازرگانی کرمان قصد دارد به عنوان تسهیل 
بازارهای  با  اقتصادی  فعاالن  رابط  و  کننده 
تجارت گوشت  زمینه  در  را  آنها  مختلف، 

مرغ با افغانستان همراهی کند.
وی ادامه داد: تجارت يک فعالیت دوسويه و برد - برد به 
شمار می رود و زمانی اين رابطه تجاری برقرار خواهد ماند 

که هر دو طرف بتوانند سود ببرند.
طبیب زاده عنوان کرد: کیفیت تولیدات صنعت دام و طیور 
اما  است  استانداردهای الزم  دارای  و  مناسب  استان کرمان 
گوشت  نیاز  مورد  میزان  بايد  تجاری  رابطه  برقراری  برای 
مرغ برای هر يک از واليت های مورد نظر افغانستان، وزن 
هر قطعه مرغ، نوع بسته بندی، استانداردهای الزم و مسائل 
گمرکی و حمل و نقل اين محصوالت به طور دقیق بررسی 

شود.
استان  کشاورزی  و  معادن  صنايع،  بازرگانی،  اتاق  ريیس 
های  کامیون  با  مرغ  گوشت  نقل  و  حمل  گفت:  کرمان 
يخچال دار ضوابط ويژه خود را دارد و بايد همه شرايط از 
قبل فراهم شود تا کامیون ها برای عبور از مرز مشکل نداشته 

باشند.
ذبح  به  بسیار  دقت  با  ايران  داشت: کشتارگاه های  بیان  وی 
اسالمی می پردازند، همه مسائل بهداشتی و شرعی با نظارت 
های الزم رعايت می شود و در هر کشتارگاه ناظر شرعی 
محصول  تولید  بايد  کرد:  اظهار  زاده،  طبیب  دارد.  وجود 
بر اساس استانداردهای  نیاز و خواسته و  با  صادراتی مطابق 
کشور هدف باشد و شرکت های تجاری فعال در اين زمینه 

نیز معرفی شوند.
در  نیز  کرمان  بازرگانی  اتاق  کشاورزی  کمیسیون  ريیس 
اين نشست گفت: تولیدکنندگان صنعت دام و طیور استان 
آمادگی خود را برای تامین نیاز گوشت مرغ در افغانستان، 
شفاف  و  رسمی  ارتباط  اين  امیدواريم  که  کرده اند  اعالم 

برقرار شود.
الزم  هماهنگی  بايد  افزود:  موسوی  ترابی  سیدمحمدرضا 
استاندارد،  گمرک،  مانند  مختلف  مجموعه های  بین 
تا  ايجاد  استان  تجارت  و  معدن  و صنعت،  جهادکشاورزی 
همه موارد مدنظر در بازار مقصد فراهم شود تا بتوانیم اين 

تجارت را آغاز و به شکل دائمی ادامه داد.
اشاره  با  نشست  اين  در  نیز  ايران  در  فعال  افغانستانی  تاجر 
به اينکه حداقل وزن هر قطعه مرغ مدنظر مردم افغانستان 2 
کیلو و 500 گرم تا سه کیلوگرم است، گفت: مردم بسیاری 
از مناطق کشور افغانستان، از مرغ برای غذای میهمانی های 
مرغ  قطعه های  به  دلیل  همین  به  و  می کنند  استفاده  خود 

درشت عالقه دارند.
امام زهی تصريح کرد: در افغانستان مرغ گرم با همین بسته 
بندی داخل کشور ايران مورد پسند مردم است و در زمینه 
ذبح اسالمی نیز، نوع کشتار مرغ ايران در آن کشور پذيرفته 

شده است.
وی ادامه داد: همچنین تخم مرغ ايران در مقايسه با تخم مرغ 
وارداتی از ساير کشورها به افغانستان، دارای کیفیت باالتری 
نظر  مورد  تجارت  برای  تواند  می  نیز  موضوع  اين  و  است 

فعاالن اقتصادی استان کرمان قرار گیرد.
همچنین ريیس اتاق تجارت و صنايع غزنی افغانستان، که به 
اشاره  با  بود،  نشست شرکت کرده  اين  در  آنالين  صورت 
به اينکه اتاق کرمان در توسعه روابط بین 2 کشور ايران و 
افغانستان پیش قدم بوده است، گفت: شیوع ويروس کرونا 
و  داده  افزايش  را  مرغ  تخم  و  مرغ  مصرف گوشت  میزان 
شرکت های تولیدی نتوانستند نیاز مردم را تامین کنند و به 
به  مرغ  واردات گوشت  اجازه  افغانستان  دلیل دولت  همین 

اين کشور را صادر کرد.
از  مرغ  گوشت  صادرات  در  افزود:  قلندری،  عبدالمتین 
در  افغانستان  دولت  استانداردهای  بايد  افغانستان  به  کرمان 
نظر گرفته شود و از سوی ديگر نیز مسئولیت تايید کیفیت 
محصول، بسته بندی و حمل و نقل آن نیز بر عهده اتحاديه 

مرغداران ايران است.
گفتنی است در اين نشست ريیس و نايب ريیس کمیسیون 
بازرگانی اتاق بازرگانی کرمان، نمايندگان اتاق های تجارت 
و صنايع هرات، کابل و پکتیا نیز به صورت آنالين حضور 

داشتند و به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند..

استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
کرمان:

مراسم روز قدس در شهرستان های سفید برگزار 
می شود/ رستوران ها از بعد از عید فطر بازگشايی 

می شوند
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان 
اعالم شده و  گفت: در شهرستان هايی که سفید 
قدس  روز  مراسم  می کنند،  برگزار  جمعه  نماز 
بدون راهپیمايی و در همان محل برگزاری مراسم 
برگزار  قطعنامه  قرائت  و  سخنرانی  به صورت 

می شود.
ستاد  مصوبات  به  اشاره  با  بصیری  محمدصادق 
در  داشت:  اظهار  کرونا  با  مبارزه  و  پیشگیری 
که  قدس  جهانی  روز  مراسم  برگزاری  مورد 
جمعه آينده است، قرار شد مانند کل کشور در 
کرمان در شهرستان هايی که سفید اعالم شده و 
قدس  روز  مراسم  می کنند،  برگزار  جمعه  نماز 
بدون راهپیمايی و در همان محل برگزاری مراسم 
به صورت سخنرانی و قرائت قطعنامه برگزار شود.

استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون، 
نماز  برگزاری  خصوص  در  داشت:  بیان  کرمان 
اما  برگزارمی شود  نماز  استان  کل  در  فطر  عید 
نه به صورت اجتماع يکجا و متمرکز که موجب 
تجمع و تزاحم جمعیت و شیوع کرونا می شود که 
محالت  در  مساجد  به صورت جداگانه  شد  قرار 
و جاهای مختلف شهر هرجا که آمادگی دارند 
می توانند با رعايت پروتکل ها نماز عید به صورت 

مستقل برگزار کنند.
وی در خصوص برگزاری کالس های دانشگاهی 
پزشکی  علوم  در  واحدهايی  داشت:  ابراز 

دانشگاه های  و  اجراست  حال  در  برنامه هايشان  
مجازی  به صورت  نظری  غیرپزشکی کالس های 
با  حضوری  به صورت  عملی  کالس های  و 
در  هم  امتحانات شان  و  انجام  دانشگاه  مسئولیت 

وقت مقرر برگزار شود.
بصیری خاطرنشان کرد: کنکور دانشگاه ها امسال 
در زمان خود برگزار می شود و کرمان هم طبق 
به   برنامه است همچنین راجع  اين  میزبان  معمول 
اماکن ورزشی تأکید شد باشگاه هايی که ورزش 
کنند  فعالیت  می توانند  می دهند  انجام  انفرادی 
تابع  جمعی  دسته  ورزش های  خصوص  در  و 
که  اعالم خواهد شد  که  هستیم  مقررات کشور 
لیگ ها در چه زمانی می توانند تمريانت خود را 

آغاز کنند.
بیرون  به صورت  قبال  رستوران ها  داد:  ادامه  وی 
ماه  از  بعد  توزيع می کردند که مقرر شد  بر غذا 
پروتکل ها  رعايت  با  غذا  سرو  رمضان  مبارک 
بازی های  مراکز  فعالیت  برای  و  باشند  داشته 
امکان  اگر  می کند  بررسی  کارگروهی  رايانه ای 
بازگشايی باشد نتیجه را اعالم خواهند کرد و نیز 
در زمینه فعالیت آموزشگاه های تخصصی، منوط 

به نظر کارگروه ويژه در اين خصوص است.
که  تخصصی  نمايشگاه های  شد:  متذکر  بصیری 
معموال برگزار می شود چون جمعیت زيادی در 
مقرر  زمان های  در  برگزاری  امکان  نمی گیرد  بر 

خود را خواهند داشت.

سفید  های  شهرستان  در  قدس  روز  مراسم 
برگزار می شود

صادرات مرغ زمینه همکاری تجاری جدید کرمان و افغانستان را فراهم می کند

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان اعالم کرد:

5۶مورد جدیدکرونا به جمع مبتالیان استان اضافه شد
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عبور از ریزگرد ها با سبزپوش شدن کرمان

آيین بهره برداری از 1500هکتار فضای سبز مجتمع فوالد بوتیای 
ايرانیان با حضور پورمند مديرعامل شرکت مادر تخصصی میدکو 

در محل اين مجتمع برگزار گرديد.
با  همزمان   99 ارديبهشت   30 شنبه  سه  روز  که  مراسم  اين  در 
چهارمین دوره بازديد پورمند از پروژه های میدکو در مجتمع فوالد 
بوتیای ايران برگزارشد ايشان فضای سبز ايجاد شده توسط شرکت 
نظیر توصیف و ضمن  بسیار خوب و کم  ايرانیان را  بوتیای  فوالد 
آرزوی  آنها  برای  پروژه  اين  اندرکاران  و دست  عوامل  از  تشکر 

پیشرفت روز افزون نمودند.
فوالد  مجتمع  مديرعامل  راد  خسروی  نیز  مراسم  اين  ابتدای  در 
ايجاد فضای  انجام شده در  فعالیت های  به تشريح  ايرانیان  بوتیای 

سبز  اين مجتمع پرداختند.  
الزم به ذکر است پروژه فضای سبز مجتمع فوالد بوتیای ايرانیان در 
راستای تعهد به مسوولیت های اجتماعی میدکو و در جهت حفظ و 
اهمیت به محیط زيست از طريق مبارزه با ريزگردها و آلودگی هوا 

در مساحتی بیش از 1500 هکتار احداث گرديده است.

رئیس  نظام صنفی کشاورزی مطرح کرد
افزایش ۱0 برابری قیمت پیاز از مزرعه تا مغازه

رئیس  نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی از افزايش 10 برابری 
قیمت پیاز از مزرعه تا مغازه خبر داد.

يک  را  پیاز  کیلو  هر  شده  تمام  قیمت  ملک زاده  شفیع  محمد 
اين  گفت:  و  کرد  اعالم  تومان   800 و  هزار  يک  تا   500 و  هزار 
 400 تا   300 نرخ  با  پیاز  کیلو  هر  اکنون  هم  که  است  حالی  در 
تومان از کشاورزان خريداری می شود و در مقابل با نرخ 4000 تا 
بازار به دست مصرف کننده می رسد که متاسفانه  5000 تومان در 

کشاورزان سودی حاصلشان نمی شود.
تولید  که  زمستان  و  پايیز  فصل  در  داد:  ادامه  مسئول  مقام  اين 
مديريت،  نبود  دلیل  به  محصوالت  قیمت  می رسد،  حداقل  به 
 10 تا  هفت  تبديلی  صنايع  کمبود  و  الزم  امکانات  و  زيرساخت 
ايجاد  با  حالیکه  در  می رسد،  مصرف کننده  دست  به  قیمت  برابر 
منسجم  برنامه  و  سورتینگ  سردخانه،  انبار،  الزم،  زيرساخت های 

بازار به تعادل می رسد.
در همین زمینه، مصطفی دارايی نژاد رئیس  اتحاديه بارفروشان میدان 
مرکزی میوه و تره بار اظهار داشت: نبود الگوی کشت موجب شده 
بازار رو  نوساناتی در  با  تولید  يا کاهش  مازاد  به سبب  پیاز  قیمت 
به رو شود، از اين رو برای کاهش زيان پیازکاران برنامه ريزی در 

خصوص صادرات کرديم.
جامع  برنامه ای  و  صحیح  کشت  الگوی  که  زمانی  تا  افزود:  وی 
برای میزان تولید محصوالت کشاورزی تدوين نشود، داستان مازاد 

محصول با قیمت نازل ادامه خواهد داشت.
با  گفت وگو  در  مجلس  نماينده  کمالی پور  يحیی  همچنین، 
و  کشاورزی  مسئوالن  بین  در  بی تدبیری ها  به  فارس  خبرگزاری 
مسئوالن مرتبط با بازار  اشاره کرد و گفت: در سال های گذشته پیاز 
را صادر می  کرديم اما اخیراً ستاد تنظیم بازار تعرفه 10 هزار تومانی 
دوباره  تالش  ماه  يک  از  پس  کرد.  وضع  پیاز  صادرات  برای  را 
تعرفه به جای خود بازگشت اما ديگر مشتريان ما رفته بودند تا نیاز 

خود را از جای ديگری تأمین کنند.
وی با  اشاره به مشکالت کشاورزان جنوب افزود: آنطور که مطلع 
شدم هنوز هیچ تصمیم قطعی درباره خريد حمايتی از گوجه فرنگی 
بسته است و  ما  مرز  اکنون  متأسفانه  نشده است.  منطقه گرفته  اين 
در اين مسئله ضعف ديپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه بسیار 

محسوس بود.
اين نماينده مجلس با تأکید بر اينکه اين بی توجهی ها باعث ناامنی 
در جنوب کرمان شده است، گفت: با فقری که در اين منطقه به 
محصول  پیازکاران  هستیم  شاهد  را  مشکالت  انواع  آمده  وجود 

خود را شخم زدند و گوجه کاران هم رها کرده اند.

دستگیری اعضای باند سرقت مسلحانه در سیرجان

مسلحانه  سرقت  چند  پی  در  گفت:  سیرجان  انتظامی  فرمانده 
آگاهی  پلیس  کار  دستور  در  موضوع  شهرستان  سطح  در 
به  اقدام  الزم  شگرد های  با  انتظامی  ماموران  و  قرارگرفت 

شناسايی اين باند کردند.
گزارش  سیرجانبه  در  مسلح  سارقان  باند  اعضای  دستگیری 
خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان،  
شهرستان  انتظامی  فرمانده  نژاد  ايران  رضا  محمد  سرهنگ 
سیرجان گفت:در پی چند سرقت مسلحانه در سطح شهرستان 
وماموران  قرارگرفت  آگاهی  پلیس  کار  دستور  در  موضوع 

انتظامی با شگرد های الزم اقدام به شناسايی اين باند کردند.
او در ادامه بیان کرد: سارقان با انتخاب طعمه وی را به خارج 
از شهر برده و در مسیر مشخص با همدستانشان خود اقدام به 

سرقت اموال و يا خودرو افراد مینمودند.
يا  بانک ها  عابر  از  ديدبانی  با  حتی  نیز  سارقان  اين  افزود:  او 
موقعیت  صورت  در  و  شناسايی  را  خود  طعمه  فروشی ها  طال 
مناسب وی را با ترفند داخل خودرو سوار کرده و حتی سالح 
سرد ياگرم به خارج از شهر میبردند و نیات شوم خود را اجرا 

می کردند.
اطالع  از  پس  سارقین  کرد:  اضافه  نژاد  ايران  سرهنگ 
گرفتار  پلیس  دردام  اينکه  احتمال  و  مردمی  ازشکايت های 
امنیتی  حوزه  واز  متواری  همجوار  شهرستان های  به  شوند 
شهرستان سیرجان خارج می شوند که ماموران ما با هماهنگی 
دستگاه های امنیتی و اجرايی و انتظامی و يکی از آنان در استان 
با معرفی و شناسايی فرد  هرمزگان دستگیرو دو نفر ديگر هم 

دستگیر شده به دام پلیس می افتند.
در  سارق  نفر  سه  اين  داد:  ادامه  سیرجان  انتظامی  فرمانده 
اعترافات خود به 4 فقره ورود به عنف و سرقت اعتراف کردند 
و يک قبضه کلت کمری با فشنگ و همچنین سالح سرد از 
آنان کشف شد و اموال مسروقه هم به مالباختگان تحويل شد.

قیمت جديد محصوالت ايران خودرو 
جديدترين  اساس  بر  سايپا  و 
مشخص  رقابت  شورای  دستورالعمل 
اين اساس قیمت جديد سايپا  بر  شد. 
هزار   400 و  میلیون   37 معادل   131

تومان تعیین شده است.
قیمت  دستورالعمل  جديدترين  طبق 
شورای  توسط  که  خودرو  گذاری 
جديد  قیمت  شد،  تدوين  رقابت 
سايپا   و  خودرو  ايران  محصوالت 
بنگاه  اين  به  اجرا  جهت  و  مشخص 
گفته  به  شد.  ابالغ  تولیدی  های 
رقابت،  شورای  رئیس  شیوا  رضا 

 10 متوسط  طور  به  خودرو  ايران  محصوالت 
 23 متوسط  طور  به  سايپا  محصوالت  و  درصد 

درصد افزايش قیمت دارند. 
اعمال  در  تسريع  ضرورت  دلیل  به  تبصره: 
هزينه  ترکیب  سوابق  نبودن  و  دستورالعمل 
هريک  مورد  در  مرکزی  بانک  تورم  نرخ  و 
به  محاسبات  انجام  زمان  تا  خودروها،  اين  از 
تفکیک توسط بانک مرکزی میانگین نرخ تورم 
محاسبه  مرکزی  بانک  توسط  که  خودروهايی 
فرمول  تورم در  نرخ  مبنای  اعالم شده است،  و 
خودروها  اين  برای  شورا  مصوب  دستورالعمل 

قرار می گیرد.
قبال  که  نرخ هايی  با  جديد  قیمت های  اختالف 

اعالم شده بود
شورای  سوی  از  شده  اعالم  های  قیمت  البته 
شیوا،  رضا  قباًل  که  خودرو   4 مورد  در  رقابت 
کرده  اعالم  را  آنها  نرخ  رقابت  شورای  رئیس 

بود، متفاوت است.
برخی  تقريبی  قیمت های  مورد  در  پیشتر  شیوا 

خودروها گفته بود:  قیمت سايپا 111 معادل 42 
و  میلیون   59 ساينا  و  تومن  هزار  و100  میلیون 

800 هزار تومان تعیین شده است.
وی همچنین گفته بود:  قیمت تیبای صندوق دار 
تومان  میلیون   59 هاچ بک  تیبای  و  میلیون   52

تعیین شده است.
محدوديت های خريد خودرو از کارخانه

سازمان  رئیس  تابش  عباس  گفته  به  همچنین 
تولیدکنندگان،  و  مصرف کنندگان  حمايت 
خريد  متقاضیان  ثبت نام  برای  محدوديت هايی 
متقاضیان  اساس،  اين  بر  تعیین شده که  خودرو 
نبايد  پیش فروش  خودروهای  ثبت نام  و  خريد 
دارای پال ک های جاری باشند و اين موضوع از 

نیروی انتظامی استعالم می شود.
يک  مدت  به  جديد  خودروهای  سند  همچنین 
امر مخصوصا  اين  باقی می ماند و  سال در رهن 
در  می شود.  رعايت  فوق العاده  فروش های  در 
خودروهای  خريد  متقاضیان  برای  حال،  عین 
همچنین  و  سال  هجده  سنی  شرط  پیش فروش 

است  شده  تعیین  گواهینامه  داشتن 
از  پس  خودرو  که  صورتی  در  و 
و  فروش  از  پس  خدمات  به  ماه  سه 
نمايندگی های مجاز برای سرويس های 
اولیه توسط خريدار ارجاع نداده نشود، 

حتما گارانتی خودرو باطل می شود.
طريق  از  داخلی  خودروهای  فروش 

قرعه کشی به مشتريان
نیارکی  صادقی  مهدی  گفته  به 
امور صنايع وزارت  معاونت  سرپرست 
اين پس فروش فوق العاده،  از  صنعت، 
سه  تولید  در  مشارکت  و  پیش فروش 
بر  و  بود  فروش خودرو خواهد  روش 
اين اساس، 60 درصد از تولید خودروسازان به 
ايفای تعهدات جاری و معوق اختصاص می يابد.

خودرو  فروش  روش های  از  يکی  گفت:  وی 
قرعه کشی است، بر اين اساس که سايت فروش 
خودرو در زمان اعالم پیش فروش به مدت يک 
شرايط  که  متقاضیان  تمامی  و  می شود  باز  هفته 
را  ثبت نام راساس دستورالعمل سازمان حمايت 
دارند، قادر به ثبت نام و واريز وجه خواهند بود. 
انجام  قرعه کشی  ثبت نام،  فرايند  تکمیل  از  بعد 
خواهد شد و کسانی که اسم آنها در قرعه اعالم 
می شود، پس از مدت سه ماه خودروی خود را 

دريافت خواهند کرد.
به گفته صادقی نیارکی، کسانی که نام آنها در 
وجه  تقاضای  می توانند  است،  نبوده  قرعه کشی 
وجه  تعیین شده،  و  مشخص  مدت  طی  و  کنند 
می شود،  بازگردانده  آنها  حساب  به  ثبت نامی 
ضمن اينکه متقاضی می تواند پول خود را برای 

خريدهای بعدی نیز محفوظ نگاه دارد.

درگیری سپاه با یک تیم تروریستی ۸ نفره 
در مریوان

از  روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا )ع( در اطالعیه ای 
درگیری میان رزمندگان سپاه با يک تیم تروريستی ضد انقالب 
به شرح ذيل  متن آن  داد که  استان کردستان خبر  مريوان  در 

است:
می رساند  کردستان  وشهیدپرور  شريف  مردم  استحضار  به 
ساعت 14:40 ظهر امروز )30 ارديبهشت ماه جاری( رزمندگان 
عملیات  يک  در  سپاه  زمینی  نیروی  شهرامفر  شهید  قرارگاه 
مشترک با اداره اطالعات کردستان در منطقه عمومی مريوان 
با يک گروه 8 نفره ضد انقالب درگیر شده و 2 نفر از آنان را 

به هالکت رساندند.
در اين درگیری 4 نفر ديگر از ضد انقالب نیز زخمی شده و 
باقیمانده تیم با توجه به شرايط جغرافیای منطقه متواری شده اند 

که تعقیب آنان همچنان ادامه دارد.

با  اتهام ارتباط  آمریکا یک شرکت چینی را به 
ایران  تحریم کرد

شرکت  يک  کرد  اعالم  سه شنبه  روز  آمريکا  خزانه داری  وزارت 
اضافه کرده  تحريم ها  فهرست  به  ايران  با  ارتباط  بهانه  به  را  چینی 

است.
دفتر کنترل دارايی های خارجی وزارت خزانه داری آمريکا امروز 
به  را  در چین  مستقر  اعالم کرد يک شرکت  بیانیه ای  در  سه شنبه 
بهانه ارتباط با شرکت هواپیمايی ماهان در فهرست تحريم ها قرار 

داده است.
شرکت  کرده  اعالم  بیانیه  اين  در  آمريکا  خزانه داری  وزارت 
Shanghai Saint Logistics Limited مستقر در چین را به 
دلیل فعالیت به عنوان نماينده فروش شرکت ماهان اير در فهرست 

تحريم ها قرار داده است.
خزانه داری آمريکا گفته از سال 2018 اين هفتمین نماينده فروش 
شرکت ماهان اير است که توسط آمريکا در فهرست تحريم ها قرار 

گرفته است.
دولت آمريکا در راستای سیاست فشار علیه ايران شرکت ماهان اير 
را به دلیل آنچه به ادعای اين کشور ارتباط با سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی خوانده شده در فهرست تحرم ها قرار داده است.
برای  »ما  گفت:  آمريکا  خزانه داری  امور  وزير  منوشین«،  »استیون 
هدف قرار دادن شرکت هايی که به ارتباط تجاری با ماهان اير ادامه 

می دهند ترديد نخواهیم کرد.«
به  نیرو  انتقال  به  ماهان  هواپیمايی  شرکت  کردن  متهم  با  آمريکا 
سوريه اين شرکت را در فهرست تحريم ها قرار داده و کشور های 

اروپايی را هم برای تحريم آن تحت فشار قرار می دهد.

ادعای واشنگتن پست درباره ردپای اسراییل 
در حادثه انفجار ناو ایرانی

واشینگتن پست: اسرائیل پشت حمله سايبری به بنادر ايران 
بود

رسانه های  و  پست  واشینگتن  آمريکايی  روزنامه  نوشته  به 
اسرائیل در روز دوشنبه، 29 ارديبهشت ماه، تل آويو پشت 
پرده يک حمله سايبری »دقیق« به بندر رجايی در جنوب 

ايران بوده است.
بر اساس اين ادعاها به نقل از مقاماتی که به نام شان اشاره 
نشده، اين حمله از جمله فعالیت های اصلی مانند بارگیری 
و تخلیه کشتی ها در اين بندر را به شدت مختل کرده و اين 

اختالل تا چند روز هم ادامه داشت.
اين نبرد الکترونیکی سايبری دولتی از جمله به »تسلط« بر 
سامانه های رايانه ای و قطع منابع ارتباطی عمده بندر منجر 
شد که عواقب آن تا تنگه هرمز را نیز تحت تاثیر قرار داد.

کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مديرکل 
در  ريال  میلیارد   13 از  بیش  تاکنون  گفت: 
از  مراقبت  )نظام  نماد  طرح  اجرای  راستای 
شده  هزينه  استان  اين  در  آموزان(  دانش 

است.
در  شنبه  سه  روز  نسب  اسکندری  احمد 
جرم  وقوع  از  پیشگیری  شورای  نشست 
 19 اينکه  بیان  با  کرمان  استان  دادگستری 
هزار و 841 دانش آموز اين استان در طرح 
ابتدای  از  افزود:  اند  ديده  آموزش  نماد 
اجرای طرح نماد تاکنون 130 مدرسه با 19 
هزار و 841 دانش آموز آموزش های الزم 

را فرا گرفته اند.
وی تصريح کرد: طرح نماد به نوعی بیانگر 
و  است  تربیت  تعلیم  نظام  و  خانواده  تعامل 
اصلی  عامل  عنوان  به  خانواده  به  توجه  بايد 
از  بیش  اجتماعی  های  آسیب  از  پیشگیری 
قرار  عنايت  مورد  ها  ريزی  برنامه  در  پیش 

گیرد.
کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مديرکل 
همکاری  نیازمند  نماد  طرح  اجرای  گفت: 
به نوعی مجموعه ای  16 دستگاه اجرايی و 

نظام يافته از خدمات مختلف 
آموزش،  غربالگری،  شامل 
حمايت  و  توانمندسازی 
دانش  اجتماعی  و  روانی 

آموزان است.
پیشگیری  اينکه  بیان  با  وی 
عنوان  به  مدرسه  از  بايد 
تربیت  و  تعلیم  اصلی  کانون 
داشت:  اظهار  شود  آغاز 
افراد زير 18 سال سن جامعه 
و  هستند  نماد  طرح  هدف 

شکل  به  بايد  اجتماعی  مداخالت  معتقديم 
مدرسه محور، خانواده محور و جامعه محور 

باشد.
نظام  اجرای  داد:  ادامه  نسب  اسکندری 
کار  دستور  در  آموزان  دانش  از  مراقبت 
در  کودکان  به  اساس  اين  بر  لذا  دارد  قرار 
مهدهای کودک و پیش دبستانی ها در قالب 
فراگیری مهارت های زندگی آموزش ارائه 
می شود و دانش آموزان در معرض آسیب، 
شناسايی می شوند و آموزش آنها در دستور 

کار قرار می گیرد.

وی گفت: 700 مدرسه کرمان در اورژانس 
اجتماعی و ارائه خدمات مشاوره ای توسط 
در شهرستان  نماد  میز  و  ثبت شده  نماد  میز 
اندازی  راه  پرورش  و  آموزش  مناطق  و  ها 

شده است.
کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مديرکل 
در  اينترنت  به  نداشتن  دسترسی  گفت: 
نبود  و  اعتبارات  بودن  اندک  روستاها، 
های  چالش  جمله  از  الزم  های  زيرساخت 

اجرای طرح نماد در استان کرمان است.

اهدای  دهد،  می  نشان  تحقیقات 
در  را می سوزاند.  خون 650 کالری 
بسیاری  خون  اهدای  مناسب،  فرد 
از مزايای سالمتی را با چند ريسک 

ارائه می دهد.
برای  خون  اهدای  اينکه  بر  عالوه 
زيادی  بیماران  است،  مفید  سالمتی 
و  نیازمندند  خون  اين  به  که  هستند 
مشکل  خوبی  ذخاير  همین  گاهی 
می کند  بیماران حل  اين  از  بزرگی 
و چه بسا جان افراد زيادی را نجات 

می دهد.
اهدای خون قدرت تاثیر گذاشتن بر سه نفر را 
دارد که برای زنده ماندن به خون نیاز دارند. 
زندگی  برای  کنندگان  اهدا  اينکه  دانستن 
می توانند  اند  کرده  ايجاد  تفاوت  ديگران 
استرس فرد را کاهش دهد و باعث شود که 
آنها احساس بهتری نسبت به خودشان داشته 

باشند.
دوام  می تواند  مدتی  برای  تنها  اهدايی  خون 
بیاورد و بايد قبل از انقضای آن استفاده شود. 
بیمارستان ها  و  خون  بانک های  نتیجه،  در 

تقريباً نیاز مداوم به خون اهدا شده دارند.
درگیرهستند  کرونا  با  همه  که  ايام  اين  در 
به  خون  اهدا  رمضان،  ماه  آغاز  همچنین  و 
به  ذخاير خونی  و  است  يافته  کاهش  شدت 
مراتب کاهش يافته به طوريکه برای بیماران 
تاالسمی مشکل جدی به وجود آمده است. 
درصد   8 جمعت  کرمان  استان  آمار  طبق 
خود  به  را  کشور  کل  تاالسمی  بیماران 
اهمیت  موضوع  اين  و  است  داده  اختصاص 

اهدای خون را شفاف تر می کند.

مديرکل سازمان انتقال خون با اشاره به اينکه 
کرمان يک شهر پر مصرف خون و فرآورده 
های خونی است، گفت: همانگونه که برای 
که  فردی  برای  است  حیات  مايع  آب  افراد 
را  حیات  مايع  حکم  خون،  دارد،  تاالسمی 
منظم  به طور  بايد  و  دارد  را  زندگی  و  دارد 

خون به آنها برسد.
يکی  نیز  حوادث  افزود:  میرزايی  اهلل  روح 
را  مصرف خون  که  است  مواردی  از  ديگر 

در استان کرمان باال برده است.
اين مسئول با اشاره به اينکه استان کرمان جز 
معدود استان هايی در زمینه پیوند سلول های 
بنیادی است، تاکید کرد:بیماری هايی همانند 
سرطان خون نیاز به پیوند سلول بنیادی دارد 
و اين مورد نیز مصرف خون و فرآورده های 

خونی را افزايش می دهد.
استان  پهناورترين  پوشش  اينکه  بیان  با  وی 
است،  درمانی  مراکز  تعدد  الزمه  کشور 
مراکز  تعدد  و  پراکندگی  کرد:  خاطرنشان 
درمانی در استان باعث شده است که ما در 
کرمان،  های  شهرستان  در  پايگاه   5 کرمان 

رفسنجان، سیرجان، جیرفت و بم داشته 
باشیم تا در صورت نیاز سريعا به ديگر 

شهرستان ها ارسال شود.
عمل  باالی  تعداد  وی،  ی  گفته  به 
بیماران زنان  و زايمان و  های جراحی، 
استان  از  يکی  به  را  استان  اين  نوزادان 
های  فرآورده  و  پر مصرف خون  های 

خونی تبديل کرده است.
اشاره  با  خون  انتقال  سازمان  مديرکل 
اعالم  با  کرد:  کرونا،اذعان  وضعیت  به 
اهدای  از تجمع طبیعتا  پرهیز  قرنطینه و 
که  شد  مواجه  چشمگری  کاهش  با  خون 
اصحاب  کمک  با  اخیر  های  روز  در  البته 
اين  در  بحران  بروز  از  ها  دستگاه  و  رسانه 
زمینه جلوگیری شد و باز روندی را مشاهده 
دراستان  خونی   ذخاير  کمبود  با  اما  کرديم 

روبرو هستیم.
مبارک  ماه  در  ساله  هر  اينکه  بیان  با  وی 
هستند  باز  خون  انتقال  های  پايگاه  رمضان 
از ساعت  توانند  گفت: همشهريان عزيز می 
تا   16:00 از  و  ظهر   13:30 تا  بامداد   7:30
پايگاه ها مراجعه  اين  به  افطار  از  بعد   22:00

کنند.
به گفته مديرکل سازمان انتقال خون، برخی 
نذر  قدر  های  شب  در  کنندگان  مراجعه  از 
های  شب  اين  در  ساله  همه  و  دارند  خون 

عزيز پايگاه های ما باز است.
وی تاکید کرد در ماه رمضان در فصول سرد 
انتقال خون  پايگاه های  به  با کاهش مراجعه 
مواجه هستیم، ضمن توجه به اين موضوع با 
ديگر  فردی  بخش  نجات  اهدای خون خود 

باشیم.

قیمت های جدید شورای رقابت برای خودروهای داخلی/ پراید 37 میلیون و 400 هزار تومان

۱3 میلیارد ریال برای اجرای طرح نماد در کرمان هزینه شده است

چرا باید خون اهدا کنیم؟
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آگهي مزایده )نوبت اول( 
اجراي احکام حقوقی دادگستري بافت در اجرای نیابت شماره 1397013001014139 ارسالی از اجرای 
احکام مدنی يزد و در پرونده کالسه 960184 اجرايی در نظر دارد، میزان 12/8 سهم مشاع از 96 سهم 
عرصه و اعیان به استثنای قیمت ثمنیه عرصه و اعیان سهم همسر متوفی)عبدا... کاويانی( از پالک 317 
اصلی واقع در بخش 40 کرمان شهرستان بافت به مالکیت مرحوم عبدا... کاويانی فرزند مراد از ماترک 
مرحوم محمود کاويانی فرزند عبدا... به مبلغ دويست و هفتاد و دو میلیون و يکصد و بیست و پنج هزار 
ريال با کلیه متعلقات به فروش برساند، ملک مذکور دارای 46/65 مترمربع عرصه و اعیان)ششدانگ( 
باشد و ملک  از 46/65 مترمربع می  باشد، که سهم مرحوم محمود کاويانی میزان 6/22 مترمربع  می 
مذکور دارای سه دهنه تجاری با اسکلت قديمی و در حال حاضر در دست تعمیر می باشد و دارای 
يک طبقه است، ضمناً ملک موصوف ثبت و دارای پالک ثبتی و مفروز و با کاربری)تجاری( و ثبت 
می باشد و در اجاره نمی باشد)مدارکی دال بر اجاره بودن ارائه نگرديده است( ضمناً از مبلغ دويست 
و هفتاد و دو میلیون و يکصد و بیست و پنج هزار ريال مبلغ سی و هشت میلیون و هشتصد و هفتاد و 
پنج هزار ريال ثمنیه عرصه و اعیان همسر متوفی عبدا...کاويانی از سهم االرث مرحوم محمود کاويانی 
می باشد که از مبلغ مذکور جهت پرداخت محکوم له کسر می گردد،لذا مزايده در تاريخ 1399/3/18 
روز يکشنبه ساعت 9 صبح در محل اجراي احکام دادگستري شهرستان بافت با حضور نماينده دادسرا 
برگزار و قیمت ارزيابي شده توسط کارشناس شروع و ده درصد مبلغ پیشنهادی 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 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 بهاء)کارشناسی( را فی المجلس به قسمت اجرا تسلیم نمايد،ضمناً به درخواستهای 
که بعد از ساعت شروع مزايده به اجرای احکام مدنی ارائه گردد ترتیب اثری داده نخواهد شد، ضمناً 

آدرس ملک: شهرستان بافت خیابان طالقانی شرقی نبش کوچه 18 می باشد ) م الف 22( 
غجه پور-دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بافت 

آگهي حصروراثت
 9900054 شماره  دادخواست  شرح  به   1 شناسنامه  داراي  فرزند-  لری  الدينی  شمس  ا...  عطاء  آقای 
مورخ- توضیح داده شادروان مهین شمس الدينی فرد فرزند میرزا به شناسنامه 263 در تاريخ 1394/1/5 

در شهر رابرفوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1- بتول شمس الدينی فرد به ش ش 14077 متولد 1356 فرزند متوفی.

2- زبیده خاتون شمس الدينی فرد به ش ش 261 متولد 1360 فرزند متوفی.
3- جواد شمس الدينی فرد فرزند آقامیرزا به ش ش 10 متولد 1319 همسر متوفی.

يا  دارد  اعتراض  و چنانچه کسی  کثیراالنتشار محلي درج  از روزنامه  يکي  در  نوبت  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
 9900055 شماره  دادخواست  شرح  به   1 شناسنامه  داراي  فرزند-  لری  الدينی  شمس  ا...  عطاء  آقای 
تاريخ  در   27 شناسنامه  به  میرزا  فرزند  فرد  الدينی  شمس  گیالن  شادروان  داده  توضیح  مورخ- 

1393/6/11 در شهر رابرفوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1- ملکه شمس الدينی فرد به ش ش 651 متولد 1353 فرزند متوفی.

2- مراد علی شمس الدينی فرد به ش ش 230 متولد 1349 فرزند متوفی.
3- احمدعلی شمس الدينی فرد فرزند سلمان به ش ش 13 متولد 1321 همسر متوفی.

يا  دارد  اعتراض  و چنانچه کسی  کثیراالنتشار محلي درج  از روزنامه  يکي  در  نوبت  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
آقای حمید علی مالئی فرزند محمدحسین داراي شناسنامه 149 به شرح دادخواست شماره9900116 
مورخ99/2/27 توضیح داده شادروان نرگس اللهی فرزند ا... يار به شناسنامه 194 در تاريخ 1399/1/2 

در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-قاسم علی مالئی به ش ملی 3130841008 متولد1345 فرزند متوفیه.
2-علی علی مالئی به ش ملی 3130849025 متولد1347 فرزند متوفیه.

3-حمید علی مالئی به ش ملی 3130864539 متولد1351 فرزند متوفیه.
4-کشورعلی مالئی به ش ملی 3130815589 متولد1339 فرزند متوفیه.

5- افسانه علی مالئی به ش ملی 3130028961 متولد1349 فرزند متوفیه.
يا  دارد  اعتراض  و چنانچه کسی  کثیراالنتشار محلي درج  از روزنامه  يکي  در  نوبت  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

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

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي آگهي موضوع 
ماده 3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
تعیین  قانون  موضوع  اول  1398/11/12هیأت  شماره 13986319013000535مورخ  راي  برابر  رسمي 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بافت 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای جهانگیر پیرمرادی فرزند محمد به شماره شناسنامه 3 صادره 
از بافت  در ششدانگ يک باب خانه به مساحت 253/50 مترمربع قسمتی از پالک 854 اصلی قطعه 
يک بخش 40 کرمان واقع در بافت بلوار شهید رجايی کوچه 25 خريداری از مالک رسمی آقای مجید 
ابراهیمی محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب را دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي 
شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت يکماه از تاريخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 99/2/9
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/2/30

محمدمحسن قزوينی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف2(

 شیوع ويروس کرونا و تحريم ها طی ماه ها و 
سال های گذشته چالش های بسیاری در مسیر 
صادرات محصوالت تولیدی در کرمان ايجاد 
کرده که تاثیر آن بر اقتصاد، تولید و معیشت 
مردم اين استان به وضوح مشاهده می شود لذا 
با شناسايی مشکالت و تالش در راستای رفع 
آن می توان وضعیت اقتصادی کشور و استان 

را در ابعاد مختلف بهبود بخشید.
ايران  بر  ظالمانه  های  تحريم  مجدد  تحمیل 
دشمن  همواره  و  شد  آغاز  نفتی  کاالهای  با 
به صفر رساندن سهم  های خارجی سعی در 
چنین  در  که  داشتند  ايران  نفتی  صادرات 
از  بیش  دولتمردان  و  مسئوالن  شرايطی 
گذشته توسعه صادرات غیر نفتی را در دستور 
نوع  اين  توسعه  زيرا  داده اند  قرار  خود  کار 
صادرات عالوه بر جلوگیری از خام فروش، 
نقشی مستقیم بر توسعه تولید و همچنین تولید 

ناخالص داخلی کشور دارد.
نفتی  غیر  کاالهای  صادرات  و  تولید  توسعه 
جديد  بازارهای  آوردن  دست  به  موجب 
جان  و  داخل  ساخت  کاالهای  فروش  برای 
گرفتن صنايع، معادن و کشاورزی و در نتیجه 
اشتغالزايی، جهش تولید و بهبود وضع معیشتی 
مردم می شود، به گونه ای که راه رسیدن به 
اهداف توسعه اقتصادی کشور از مسیر توسعه 

صادرات غیرنفتی می گذرد.
استان کرمان نیز با 56 نوع محصول صادراتی 
صنايع  و  مس  فوالد،  خرما،  پسته،  جمله  از 
دستی هر ساله سهمی عمده از صادرات غیر 
نفتی کشور را در اختیار دارد که طی ماه های 
گذشته صادرات اين محصوالت به علت های 
مختلفی از جمله بستن مرزها، فقدان مقررات 
کرونا،  از  ديده  آسیب  محصوالت  برای 
مشکالت ارزی و بانکی، عوارض صادراتی، 
فقدان مديريت واحد و کنسرسیوم صادراتی، 
های  چالش  با  اين  های  طرح  ماندن  معطل 
سهم  ها  چالش  اين  که  شده  روبرو  جدی 

صادرات استان را کاهش داده است.
با شناسايی نقاط ضعف و علت های کاهش 
صادرات استان کرمان و تالش در راستای رفع 
فراروی جهش  از چالش های  توان  آنها می 
انباشت محصوالت تولیدی و  از جمله  تولید 
فقدان بازار فروش و بیکاری بسیاری از مردم 

در استان پهناور کرمان جلوگیری کرد.
محصوالت  انباشت  موجب  مقررات  فقدان 

صادراتی کرمان شد
و  معادن  صنايع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
نبودن  تنظیم  گفت:  کرمان  استان  کشاورزی 
صادراتی  محصوالت  برای  مقررات  وضع  و 
انباشت  موجب  کرونا،  از  ديده  آسیب 
محصول خرما و پیاز در اين استان شد که بايد 

به اين مشکل پرداخته و رفع شود.
که  صورتی  در  افزود:  طبیب زاده  سیدمهدی 
بخش  برای  کارمزد  يارانه  تومان  میلیارد   76
مشکالت  رفع  به  شود  پرداخت  کشاورزی 

تولید در کشاورزان کمک می شود.
وضعیت  بر  کرونا  اثرات  داشت:  اظهار  وی 
استان  صادراتی  محصوالت  و  اقتصادی 
کرمان بسیار عمیق ارزيابی می شود و جبران 

اين خسارت ها دشوار است.
و  معادن  صنايع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
صورتی  در  گفت:  کرمان  استان  کشاورزی 
که فکری برای اين مسائل و مشکالت استان 
کرمان نکنیم، در سال های آينده نیز کسب و 

کارهای مختلف را تحت تاثیر قرار می دهد.
و  کرمان  بازرگانی  اتاق  داشت:  بیان  وی 
بخش خصوصی در ايام شیوع ويروس کرونا 
سهم خود را در کمک کادر به درمانی انجام 
اين  در  اجتماعی  مسئولیت  به  باتوجه  و  داده 

زمینه خوش درخشیده است.
طبیب زاده با اشاره به فعالیت واحدهای تولیدی 
اظهار  تحريم  و  کرونا  سخت  شرايط  در 
داشت: بین ابالغ بخشنامه ها و دستورالعمل ها 
و رسیدن به اجرايی شدن آنها در سازمان های 
استانی و شهرستانی فاصله بسیاری وجود دارد 
و  دولت  سوی  از  آنها  ابالغ  و  مصوبات  لذا 
رسانه ها، به منزله الزم االجرا بودن تلقی شود.

وی تصريح کرد: قوانین مختلفی در سال های 
وضع  تولید  از  حمايت  راستای  در  گذشته 
کرديم اما ضرورت دارد که نحوه اداره بنگاه 
های اقتصادی در شرايط بحرانی جمع آوری 

و مصوب شود.
و  معادن  صنايع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
کشاورزی استان کرمان گفت: اين نهاد هرچه 
را که در زمینه مالیات، بانک ها و بیمه برای 
بوده، گردآوری کرده  تولید الزم  به  کمک 
که در شورای گفت و گوی دولت و بخش 
خصوصی استان مصوب و در شورای کشور 
نهايی شود و آمادگی تدوين اين قانون کلی 

در استان کرمان وجود دارد.

در  گذاری  سیاست  تمام  کرد:  عنوان  وی 
کمیسیون های اتاق بازرگانی کرمان تشکیل 
ها  تشکل  آن  اجرای  بازوهای  که  دهیم  می 

هستند.
کرمان  صادراتی  بازارهای  به  کرونا  شیوع 

خسارت وارد کرد
و  معادن  صنايع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
جنوب  گفت:  نیز  کرمان  استان  کشاورزی 
برای  صادراتی  خوب  بازارهای  کرمان 
محصوالت گلخانه ای به دست آورده بود که 

شیوع ويروس کرونا به آن ضربه زده است.
طبیب زاده افزود: موسسه ملل به عنوان يک 
محصول  صادرات  مديريت  توانمند  شرکت 
آن  کنار  در  که  بگیرد  برعهده  را  جنوب 
پايانه صادراتی، لجستیک کلی و فعال کردن 

فرودگاه را انجام دهد.
گلخانه هايی  ملل  موسسه  داشت:  اظهار  وی 
دارد  کشور  شمال  و  کهنوج  شهرستان  در 
محصوالت  صادرات  برای  ريزی  برنامه  که 

گلخانه ای کشور سازماندهی می کند.
را  کرمان  خرمای  تولید  صادراتی  عوارض 

دچار چالش کرد
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
تولید  کرمان گفت: وضع عوارض صادراتی 
چالش  دچار  را  استان  اين  خرمای  محصول 

کرده است.
مهدی حسینی نژاد افزود: قیمت خرما در سال 
98 بیش از 22 هزار تومان و اکنون اين نرخ 
عوارض  جمله  از  ها  چالش  برخی  علت  به 
رسیده  تومان   500 و  هزار   16 به  صادراتی 

است.
متوسط مصرف خرما کشور  به  اشاره  با  وی 
80 هزارتن در ماه مبارک رمضان است اظهار 
داشت: همچنین کرونا موجب کاهش قیمت 
محصوالت خرمای استان کرمان شد و در ماه 

مبارک رمضان بازار داخلی را تامین کرديم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
کرمان گفت: برنامه ريزی کنیم که تصمیمات 
ملی در حوزه محصوالت کشاورزی و خرما، 
استان کرمان را در حوزه تامین نیاز داخلی و 

صادرات دچار چالش نکند.
وی اظهار داشت: درحال رايزنی برای بحث 
تعهد ارزی محصول صادراتی پسته هستیم اما 
با توجه به چالش های ارزی کشور اين چالش 

به راحتی عملیاتی نمی شود.
فقدان  ما  مشکل  اينکه  بیان  با  حسینی نژاد 
مديريت واحد در محصول پسته است گفت: 
کاال  با  کاال  تعويض  با  و  تهاتر  طريق  از 
آن  جای  به  و  بفروشیم  را  پسته  توانیم  می 
با  را  مس  شرکت  آالت  ماشین  و  تجهیزات 

مديريتی واحد وارد کنیم.
رقابت کاذب بین صادرکنندگان داخلی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
کرمان گفت: قیمت پسته صادراتی کرمان به 
صادرکنندگان  بین  که  کاذبی  رقابت  علت 
کاهش  دالر   5.6 به   10 از  دارد  وجود  پسته 

يافت.
حسینی نژاد با بیان اينکه 56 کاال در صادرات 
استان تاثیرگذار است گفت: برخی کاالها به 
استان شمالی فراوری و صادرات می شود که 
ضعفی برای اين استان است که سال ها درگیر 

آن هستیم.
فقدان کنسرسیوم صادراتی در کرمان

وی اظهار داشت: پیشنهاد می شود کنسرسیوم 
صادراتی سه واحد از جمله پسته و محصوالت 
کشاورزی جنوب کرمان در استان ايجاد شود 

و صادرات را مديريت کنیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
موضوع  در  ای  مجموعه  کرد:  تاکید  کرمان 
را  پسته  صادرات  که  کند  می  ورود  پسته 

مديريت کند.
پس  ها  نمايشگاه  برگزاری  اينکه  بیان  با  وی 
از شیوع کرونا دچار چالش شد عنوان کرد: 
22 نمايشگاه را در سايت نمايشگاهی تعريف 
کرديم که با وجود مشکل کرونا با در رعايت 

پروتکل ها و مصوبه ستاد ملی کرونا اجرايی 
می شود.

محصوالت  اصلی  مشکل  مرزها  بستن 
صادراتی کرمان است

انباشت  اصلی  علت  گفت:  کرمان  استاندار 
محصوالت کشاورزی صادراتی اين استان از 
بسته شدن مرزها است و  پسته و خرما  جمله 
در زمینه تعرفه ارزی و پیمان سپاری مشکلی 

وجود ندارد.
در  کاال  ترانزيت  افزود:  فدائی  محمدجواد 
کامیون ها  و  تريلر  جابجايی  مشکل  با  مرزها 
روبرو هستند و برخی مرزها از چند ماه پیش 

کامال بسته شده است.
کشاورزی  محصوالت  به  يارانه  تخصیص 

صادراتی
از محل کمک های  يارانه  اظهار داشت:  وی 
فنی و اعتباری تنها به صنعت اختصاص يافته 
محصوالت  برای  و  کشاورزی  حوزه  در  که 

صادراتی اعتبار دولتی نداشتیم.
نداشتن  اينکه  بیان  با  کرمان  استاندار 
برنامه ريزی برای تولید موجب تغییر مقررات 
برخی  که  دارد  ضرورت  گفت:  شود  می 
با  را  کرمان  استان  کشاورزی  طرح های  از 

پرداخت يارانه به سمت تولید تشويق کنیم.
رفع  برای  دولت  ريزی  برنامه  و  اقدامات 

مشکالت توسعه صادرات در کرمان
صادراتی  طرح  سه  گفت:  کرمان  استاندار 
جنوب کرمان تا پايان سال جاری بايد به بهره 
برداری رسد که اين طرح ها موجب مديريت 
صادرات در مناطق جنوبی استان خواهد شد.

پايانه  بحث  افزود:  فدائی  محمدجواد 
صادرات  خدمات  مرکز  جیرفت،  صادراتی 
جنوب کرمان با مشارکت موسسه ملل و مرز 
صادراتی جیرفت به علت کرونا معطل مانده 

که هرسه بايد امسال به نتیجه برسد.
محصوالت  صادرات  اينکه  بیان  با  وی 
عراق  واردات  بودن  ممنوع  و  ما  کشاورزی 
مکاتبه  نتیجه  گفت:   ، شود  می  پیگیری 
حمايتی  خريد  مورد  در  کرمان  استانداری 
محصوالت صادراتی جنوب کرمان رسما به 
ابالغ نشده و اکنون خريد توافقی  استان  اين 

توسط تعاون روستايی انجام می شود.
محصوالت  داشت:  بیان  کرمان  استاندار 
ها  استان  در  اکنون  کرمان  جنوب  صادراتی 
که  دولت  اما خريد حمايتی  می شود  توزيع 
نشده  ابالغ  استان  به  تاکنون  بوديم  آن  دنبال 

است.
غرفه  درصدد  کشاورزان  داشت:  اظهار  وی 
بودند  تهران  در  محصوالت  مستقیم  عرضه 
که اين خواسته آنان تاثیر بر عرضه به صورت 

مستقیم به بازار مصرف داشت.
کشور  وزرات  اينکه  بیان  با  کرمان  استاندار 
محوريت  با  ها  غرفه  اين  که  داشت  تاکید 
تمام  گفت:  شود  برگزار  روستايی  تعاون 
تولید کنندگان توان صاردات را ندارد و يک 

شرکت بايد آن را برعهده بگیرد.
صادرات  توسعه  کارگروه  گفت:  فدائی 
استان  صمت  سازمان  دبیری  با  دستی  صنايع 
فرهنگی  میراث  و  بازرگانی  اتاق  و عضويت 
صادرات  وضعیت  که  شود  تشکیل  کرمان 

استان کرمان را بررسی کند.
وی اضافه کرد: برگزاری نمايشگاه با رعايت 
اما  شود  می  برگزار  بهداشتی  های  پروتکل 
به ستاد ملی  پیشنهاد  از طريق وزارت صمت 
مقابله با کرونا برود که پس از ابالغ به استان 

ها در مورد آن تصمیم گیری می شود.
توسعه  برنامه  اينکه  بیان  با  کرمان  استاندار 
موارد   99 سال  در  کرمان  استان  صادرات 
گفت:  گرفت  قرار  بررسی  مورد  متعددی 
خارجه  وزارت  طريق  از  گمرک  بودن  بسته 
همسايه  به  صادرات  که  شود  می  پیگیری 

توسعه يابد.
به  خارجی  کامیون  ورود  مشکل  افزود:  وی 
را  صادرات  تواند  می  که  شده  رفع  جیرفت 

توسعه دهد.

موانع توسعه صادرات در کرمان، سد راه جهش تولید

رودخانه های  الیروبی  اجرای طرح های  بر  تاکید 
استان کرمان

دلیل  رودخانه ها  نشدن  اليروبی  گفت:  کرمان  استاندار  معاون 
وقوع سیالب دراستان کرمان است و اقدامات پیشگیرانه از سیل 

در استان بايد با سرعت بیشتری انجام شود.
گفت:  استاندارکرمان  معاون  آيت اللهی موسوی  سیدمصطفی 
را  آب  حرکت  جهت  رودخانه  نکردن  اليروبی  همین  متاسفانه 
تغییر می دهد و مسیر حرکت سیالب ها را به سمت روستا ها برده 

است.
اوبا اشاره به وقوع دو سیل ازابتدای امسال در استان کرمان افزود: 
در دو سیل ابتدای فروردين در جنوب استان و حتی سیل شهداد  

اليروبی نکردن رودخانه ها يکی از داليل اصلی سیالب است.
مطالعات  اين که  بیان  با  کرمان  استانداری  عمرانی  معاون 
گفت:  است  زمان بر  منطقه ای  آب  توسط  استان  رودخانه های 
بايد اين اقدامات در استان کرمان هر چه سريع تر انجام شود تا از 

خسارات آينده جلوگیری کرد.

 کاروان کمک های مومنانه و لوازم خانگی اهدایی 
سپاه به منطقه سیل زده شهداد اعزام شد

رسول)ص(  حضرت  ناحیه  مومنانه  کمک  رزمايش  دوم  مرحله 
با  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  سپهبد  تمثال  از  رونمايی  و  کرمان 
برگزار  کرمان  استان  ثاراهلل  سپاه  فرمانده  معروفی  سردار  حضور 

شد.
سردار حسین معروفی فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان در حاشیه 
اين رزمايش مومنانه در جمع خبرنگاران با درود به ارواح مطهر 
شهدا، امام شهدا و سیدالشهدای جبهه مقاومت حاج قاسم سلیمانی 
اظهار داشت: در راستای رزمايش مواسات و کمک های مومنانه 
مورد تاکید مقام معظم رهبری امروز مرحله سوم اين رزمايش و 

کمک ويژه به مردم سیل زده استان آغاز شده است.
سیل زده  مردم  برای  امروز  مومنانه  کمک های  اينکه  بیان  با  وی 
اين  در  گفت:  است  امیرآباد  و  جهر  روستای  اندوهجرد،  مناطق 
مرحله از رزمايش مومنانه 250 سبد غذايی به ارزش هر بسته 365 

هزار تومان برای مردم اين منطقه در نظر گرفته شده است.
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان با اشاره به اينکه پس از وقوع سیل 
در منطقه شهداد و براساس شناسايی که انجام شد بخشی از کاالها 
و وسايل زندگی مردم آسیب ديده بودند افزود: در اين کاروان 
کاالهای مورد نیاز مردم که توسط ناحیه حضرت رسول)ص( و 
بسیج سازندگی پیش بینی شده بودند نیز در نظر گرفته شده که در 

اختیار مردم آسیب ديده قرار می گیرد.
وی با عنوان اينکه 30 دستگاه کولرآبی، 36 تخته قالی، 8 دستگاه 
يخچال، 30 سرويس 7 پارچه قابلمه و 5 اجاق گاز در اين کاروان 
به منطقه سیلزده شهداد ارسال می شود ادامه داد: دو سری جهیزيه 
و  بودند  کرده  ازدواج  تازگی  به  که  جوانی  زوج های  برای  نیز 
وسايل آنها در سیل از بین رفته بود در قالب کمک مومنانه اهدا 

شد.

 30 درصد مدارس ساخته شده استان کرمان 
خیر ساز است

مديرکل نوسازی مدارس استان کرمان با بیان اينکه تقريبا 
30 درصد مدارس ساخته شده استان خیر ساز است گفت: 
فضای  بحث  در  زيادی  مشکالت  کرمان  استان  جنوب 

آموزشی دارد.
سیدمحمد واعظی نژاد با اشاره به دو پروژه حیات طیبه که 
در شهر کرمان در حال اجراست اظهار داشت: اين پروژه ها 
پروژه های شاخصی هستند که اعتبارات ملی هم دارند و در 

سال 90 عملیات اجرايی اين پروژه ها آغاز شده است.
وی عنوان کرد: در اين پروژه ها دو مجتمع خیلی بزرگ با 
40 کالس درس از پیش دبستانی تا کالس دوازدهم همراه 
هزار   12 زيربنای  با  ورزشی  سالن  و  اجتماعات  سالن  با 

مترمربع ساخته می شود.
کرمان  استان  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مديرکل 
و  شده  تعطیل   91 سال  در  پروژه  دو  اين  متاسفانه  افزود: 
تغییر معماری  با  پروژه ها در سال 98  اين  اجرايی  عملیات 
پیشرفت  پروژه ها  اين  از  يکی  که  است  آغاز شده  مجددا 

بااليی دارد.
برای  پروژه  اين  زمان بندی  برنامه  طبق  اينکه  بیان  با  وی 
تحويل  و  می رسد  بهره برداری  به  جاری  سال  مهرماه 
آموزش و پرورش داده می شود گفت: پروژه دوم اين طرح 
استان کرمان  پرورش  و  به آموزش  مهرماه سال 1400  نیز 

تحويل داده می شود.
سپهبد  شهید  شهادت  از  بعد  اينکه  به  اشاره  با  واعظی نژاد 
کالسه   36 بزرگ  بسیار  مجتمع  دو  سلیمانی  قاسم  حاج 
نام سردار  به  مربع در شهر کرمان  متر  با زيربنای 11 هزار 
سلیمانی و سردار پورجعفری کلنگ زنی شد افزود: عملیات 
اجرايی اين پروژه ها تا حدود يک ماهه آينده آغاز می شود.

نام  به  کالسه   12 پروژه  يک  ساخت  اينکه  عنوان  با  وی 
سردار سلیمانی در شهرستان رابر نیز آغاز شده است گفت: 
نیز  پورجعفری  نام سردار  به  6 کالسه  پروژه  ساخت يک 
تمام  که  شده  آغاز  نیز  شهید  اين  زادگاه  گلباف  شهر  در 
اين پروژه ها از محل اعتبارات ملی در سطح استان کرمان 

ساخته می شوند.
کرمان  استان  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مديرکل 
اينکه خیرين نقش مهمی در ساخت مدارس استان  بیان  با 
کرمان به ويژه در نقاط محروم استان دارند افزود: تقريبا 30 
درصد مدارس ساخته شده در استان کرمان توسط خیرين 

مدرسه ساز احداث شده است.
تومان  میلیارد   22 مبلغ   96 سال  در  اينکه  به  اشاره  با  وی 
کمک خیرين را به سازمان نوسازی مدارس داشتیم ادامه 
داد: در سال 97 خیرين استان 32 میلیارد تومان برای ساخت 
به   98 سال  در  و  کردند  کمک  کرمان  استان  در  مدرسه 
مدرسه  ساخت  برای  تومان  میلیارد   97 خیرين  خدا  ياری 

در استان مشارکت داشتند که يک مبلغ قابل توجه است.
فضای  کمبود  با  کرمان  شهر  در  اينکه  بیان  با  واعظی نژاد 
آموزشی روبه رو هستیم و سعی کرديم کمک خیرين را به 
سوی ساخت مدرسه در شهر کرمان و حاشیه شهر کرمان 
بیاوريم عنوان کرد: در حال حاضر چند مدرسه در حاشیه 
شهر کرمان توسط خیرين در حال ساخت است و پیش بینی 
برای  تومان  میلیارد   200 جاری  سال  در  خیرين  می شود 
ساخت مدرسه در سطح استان کرمان مشارکت و همکاری 

کنند.
زيادی  مشکالت  کرمان  استان  جنوب  اينکه  ابراز  با  وی 
در بحث فضای آموزشی دارد گفت: با رايزنی هايی که با 
فعاالن اقتصادی استان انجام شده به زودی ساخت تعدادی 

مدرسه در جنوب استان کرمان آغاز می شود.
مديرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان با 
کرمان  استان  در  کپری  مدارس  از  دقیقی  آمار  اينکه  بیان 
نیست افزود: بر اساس نیاز منطقه و به دلیل تخريب مدرسه 
تا  می کنند  ايجاد  کپری  مدرسه  يک  زلزله،  و  سیل  اثر  بر 

دانش آموزان سريع به کالس درس دست پیدا کنند.
تالش  مدارس  نوسازی  سازمان  در  اينکه  به  اشاره  با  وی 
می کنیم تا همان فضای آموزشی که در مرکز استان وجود 
ايجاد  نیز  استان کرمان  دانش آموزان جنوب  برای  را  دارد 
مدارس  استان  در   96 سال  زلزله  در  شد:  يادآور  کنیم 
بررسی  کرمان  شهر  و  فارياب  زرند،  راور،  شهرستان های 

شده و مدارسی که ايمن نبودند تخلیه شدند.
واعظی نژاد ادامه داد: در شهر کرمان در سال 96 بر اثر زلزله 
تعدادی از مدارس ما ناايمن شدند و بر اساس اطالعی که 
پرورش  و  آموزش  دو  ناحیه  در  مدرسه   17 تعداد  داريم 
کرمان و 21 مدرسه در ناحیه يک آموزش و پرورش تخلیه 
شده و به همین دلیل تعدادی از مدارس ما دوشیفت شدند.

مديرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان با 
بیان اينکه چهار پروژه در بخش گلباف کرمان اول مهرماه 
با  افزود:  بهره برداری خواهد رسید  به  و  امسال آماده شده 
آموزشی  فضای  مشکل  تقريبا  مدارس  اين  از  بهره برداری 

بخش گلباف برطرف می شود.
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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

تقدیر از پزشکان، پرستاران و کادر 
درمانی شهرستان بافت

عیادت  منظور  به  بافت گفت:  سپاه شهرستان  فرمانده 
پرستاران  پزشکان،  از  تقدير  و  کرونايی  بیماران  از 
سپاه  مقاومت  ناحیه  پاسداران  از  جمعی  پرسنل  و 
اين  االنبیاء  خاتم  بیمارستان  در  بافت  شهرستان 

شهرستان حاضر شدند.
اهمیت دارد که  بیماران آنقدر  از  پرستاری  افزود:  او 
پیامبر خدا صلی اهلل علیه وآله وسلّم فرمودند هر کس 
يک شبانه روز بیماری را پرستاری کند، خداوند، او 
را همراه با ابراهیم خلیل، برمی انگیزد و به سان برقی 

پُر درخشش، از صراط می گذرد.
بی وقفه جامعه پزشکی  از تالش  تقدير  بامری ضمن 
سعادت  به  خوش  پس  کرد:  تصريح  کادردرمان  و 
اين  خدمت  برای  همت  کمر  عاشقانه  که  پرستارانی 

عزيزان بسته اندو يقینا اجری اخروی دارند.
فرمانده سپاه شهرستان بافت بیان داشت: ضمن آرزوی 
سالمتی و صحت برای اين قهرمانان صف مقدم مبارزه 

با ويروس کرونا از آن ها تقدير میکنیم.
اين  در  پرستاران  و  درمان  کادر  از  بازديد  اين  در 

بیمارستان با اهداء شاخه گل تقدير شد.

3 کشته در واژگونی دو خودرو

واژگونی دوخودروی سواری پژو405 در محورفرعی 
نراب-جیرفت 2 کشته و در محور بافت -ارزوئیه يک 

کشته بر جا گذاشت.
بر  گفت:  کرمان  استان  جنوب  راه  پلیس  سرپرست 
در  پژو405  سواری  خودروی  يک   اثرواژگونی 
تن    2 و  نفرکشته    2 "نراب-جیرفت"  محورفرعی 
سوانح  از  توجهي  قابل  درصد  که  شدند  مصدوم  
انسانی  عامل  وبیشتر  است  واژگونی  نوع  از  رانندگی 
دو  واژگونی  در  کشته  شود.3  می  آن  وقوع  باعث 

خودروی سواری در کرمان
باختن  از جان  استان کرمان هم  راه   پلیس  سرپرست 
يک نفر و مصدوم شدن يک تن بر اثر واژگونی يک 
-ارزوئیه  محور"بافت  در  پژو 405  خودروی سواری 

" خبر داد.
 31 مردحدود  حادثه  اين  در  افزود:  نصیری  سرهنگ 
ساله در دم جان باخت و يک کودک6 ساله مصدوم 

و روانه بیمارستان شد.

عیادت فرماندهی سپاه ارزوئیه از بسیجی 
پیشکسوت

ايرج  پیشکسوت  بسیجی  از  ارزوئیه  ناحیه  سپاه  فرماندهی 
حاتمی عیادت کرد.

فرمانده سپاه ناحیه ارزوئیه به همراه جمعی از پايوران ناحیه 
پیشکسوت  رزمنده  و  بسیجی  منزل  در  حضور  با  ارزوئیه 
خداوند  درگاه  از  و  کردند  عیادت  وی  از  حاتمی  ايرج 
درخواست  را  مخلص  بسیجی  اين  زودتر  چه  هر  بهبودی 

نمودند.
از  با تشکر  ايرج حاتمی  اين ديدار بسیجی پیشکسوت  در 
حضور فرماندهی سپاه ارزوئیه به شرح آسیب ديدگی خود 

پرداخت.
با  اين عیادت  نیز در  امام بخش  پاسدار مصطفی  سرهنگ 
های  تالش  از  بسیجی،  رزمنده  اين  برای  سالمت  آرزوی 
وی در عرصه های مختلف پیشرفت و تعالی انقالب و نظام 

و کشور تشکر کرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان به تدوين 
از وقوع  پیشگیری  برنامه سجام در راستای 
سامانه  قالب  در  گفت:  و  کرد  اشاره  جرم 
شهروند  هر  )سجام(،  مردمی  ارتباط  جامع 
يک ديده بان پیشگیری از جرم است و در 
اين استان تاکنون افزون بر 6 هزار نفر برای 

مشارکت در اين سامانه ثبت نام کرده اند.
شورای  در  شنبه  سه  روز  موحد  يداله 
جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی 
اجرای  به  کرمان  استان  کل  دادگستری 
طرح مصلحین در استان کرمان اشاره کرد 
و افزود: افزون بر پنج هزار نفر در اين زمینه 
برای مشارکت در صلح و سازش و اقدامات 
پیشگیرانه از جرائم، تخلفات و پیشگیری از 

جرائم آموزش ديده اند.
دانش  از  مراقبت  اجتماعی  نظام  طرح  اجرای  به  وی 
مبتنی  اين طرح  بیان کرد:  و  اشاره  نیز  )نماد(  آموزان 
بر مداخالت رشدمدار است تا افرادی که در معرض 
ارتکاب جرم و آسیب های اجتماعی هستند، شناسايی 
شده و پس از آن مورد حمايت و آموزش قرار گیرند.

داشت:  اظهار  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
که  است  ای  برنامه  بهترين  مدار  های رشد  پیشگیری 
در دنیا جواب مثبت داده و اساس کار تعالیم اسالم اين 
است که برنامه های اصالحی به شکلی اجرا شود که 

فرد به سمت جرم و انحراف تمايل پیدا نکند.
با  بايد  نماد  طرح  که  مطلب  اين  به  اشاره  با  موحد 
جديت دنبال شود، خاطرنشان کرد: انتظار درر استان 
مسئول  دستگاه   14 همکاری  با  که  است  اين  کرمان 
و  مدون  برنامه  مربوطه  های  سازمان  ساير  همراهی  و 

هدفمند برای سال جاری تدوين و اجرايی شود.
با  پديده مجرمانه همزاد  اينکه جرم و  به  اشاره  با  وی 

بشری  تولد جامعه  با  تاکید کرد:  است،  بشری  جامعه 
استمرار  بشری  جامعه  با  همراه  و  متولد شده  نیز  جرم 

يافته است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: از آنجا 
که وقوع جرم،  امنیت جامعه را به مخاطره می اندازد، 
جوامع تالش کرده اند در برابر آن عکس العمل نشان 
و  داشته  مختلفی  اشکال  العمل  عکس  اين  که  دهند 
تمام اين اقدامات به اين امید انجام شده که با کاهش 

نرخ جرم، امنیت جامعه ارتقا يابد.
سنتی  طور  به  اخیر  های  دهه  تا  داشت:  اظهار  موحد 
ذهن بشر در مقابله با جرم معطوف به ساز و کارها و 
ابزارهای کیفری بود اما تحقیقات و مطالعات اجتماعی 
و جرم شناسی صاحب نظران را به اين نتیجه رساند که 
ابزار زرادخانه های کیفری توانايی کافی برای مقابله 
با جرم را ندارند و در برخی موارد خودشان جرم خیز 

خواهند بود و بايد به سمت پیشگیری حرکت کرد.
جرم  وقوع  از  پیشگیری  راستای  در  داد:  ادامه  وی 
گونه  به  شده  ريزی  برنامه  و  هدفمند  صورت  به  بايد 

ای حرکت کرد که فرصت ارتکاب جرم از 
بین برود.

تصريح  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
وقوع  از  پیشگیری  باشد  قرار  زمانی  کرد: 
گسترده  ابعاد  شود،  پیگیری  جامعه  در  جرم 
ای  قوه  فرا  به موضوعی  را  اين موضوع  آن، 
و فراحاکمیتی تبديل می کند و نشان می دهد 
که پیشگیری از وقوع جرم تنها بر عهده قوه 
قضائیه نیست و برای به سرانجام رسیدن اين 
رسالت بزرگ،  همه قوا و نهادهای حاکمیتی 
و عمومی بايد در امر پیشگیری همکاری کنند. 
موحد اظهار داشت: برای پیشگیری از وقوع 
گذاری،  سیاست  های  حوزه  در  بايد  جرم 
های  آرمان  و  اهداف  تعقیب  و  ريزی  برنامه 
وی  شود.  ايجاد  الزم  همدلی  و  همکاری  پیشگیرانه 
بايد  وقوع جرم  از  پیشگیری  با  رابطه  در  عنوان کرد: 
متوسل به نهادهای مدنی شد و جوشش و جنبش مدنی 
اهداف  به  تا  گیرد  وقوع جرم شکل  از  پیشگیری  در 
استان  دادگستری  کل  رئیس  يابیم.  دست  شده  تعیین 
وقوع  از  پیشگیری  که  مطلب  اين  به  اشاره  با  کرمان 
جرم به جای برخوردهای کیفری در دنیا و در کشور 
ما به عنوان يک اولويت مورد توجه قرار دارد، گفت: 
جامعه  به  را  زيادی  های  هزينه  کیفری  برخوردهای 
نمونه برآوردها نشان می  به عنوان  تحمیل می کند و 
هر  نگهداری  برای  تومان  میلیون   18 ساالنه  که  دهد 
زندانی هزينه می شود. وی گفت: قانون پیشگیری از 
وقوع جرم در سال 94 برای تحقق مشارکت نهادهای 
دولتی و عمومی در پیشگیری از وقوع جرم تصويب 
وقوع  از  پیشگیری  عالی  شورای  قانون  آن  در  و  شد 
بینی شده که در سطح ملی و استانی فعال  جرم پیش 

است.

فردگمشده در کوه های بندر هنزا استان 
کرمان پیدا شد

بندر  ارتفاعات  در  گمشده  فرد  پیداشدن  از  هنزا  بخشدار 
هنزا از توابع شهرستان رابر در استان کرمان خبرداد.

از  پس  دوشنبه  روز  غروب  افزود:  حسینی  سیدابوالفضل 
60ساله  مرد  يک  بر گم شدن  مبنی  مردمی  گزارش  اعالم 
در ارتفاعات بندر هنزا بالفاصله بادستور فرماندار شهرستان 
رابر 10تیم امداد و نجات از ارگان های مختلف شهرستان 
با  گمشده  فرد  جوی  و  جست  عملیات  و  اعزام  منطقه  به 

مشارکت بسیجیان و اهالی آغاز شد.
وی اظهار داشت: اين فرد با 2 نفر همراه برای چیدن سبزی 
های کوهی به منطقه رفته بودند که غروب ازهم جدا شدند 
و فرد مذکور باتوجه به کوهستانی بودن منطقه راه را گم 
به سمت کوه های دروين جیرفت حرکت می  و  می کند 

کند.
بامداد  يک  تاساعت  جست وجو  عملیات  افزود:  حسینی 
ادامه و گمشده در اطراف منطقه دروين شهرستان جیرفت 

پیداشد.
وی گفت: حادثه شب گذشته محک خوبی برای آمادگی 
درمواقع  ادارات  کامل  وهمکاری  شهرستان  بحران  ستاد 

بحران بود.
مقاومت  نیروی  وپرسنل  بسیجیان  حضور  از  درپايان  وی 
قنات  بسیج  پايگاه  سپاه،  اطالعات  حفاظت  رابر،  بسیج 
فرماندار، معاونت محترم  پاسگاه هنزا،پاسگاه هنزا،  ملک، 
برنامه ريزی، کارشناس بحران فرمانداری، مديريت کمپ 
زيست،  محیط  جهادکشاورزی،  مديريت  کالنتربندرهنزا، 
اصناف  احمر،  هالل  جاده ای،  نقل  و  حمل  و  راهداری 

شهرستان قدردانی کرد.

 12 عرضه  از  خودرو  ايران  صنعتی  گروه  مديرعامل 
هزار دستگاه از محصوالت اين شرکت خودروسازی 
در راستای تامین نیاز واقعی مردم به خودرو و متعادل 

سازی قیمت ها در بازار طی روزهای آينده خبر داد.
به گزارش حکمت به نقل از پايگاه اطالع رسانی گروه 
مقیمی« درحاشیه طرح  »فرشاد  ايران خودرو،  صنعتی 
با تدابیر جديد  ايساکو گفت:  کمک مومنانه شرکت 
وزارت صنعت، رفع موانع موجود و با افزايش عرضه 
دالل گونه  فعالیت های  شاهد  ديگر  بازار  به  خودرو 

نخواهیم بود.
گفت:  پالک  بدون  خودروهای  دپوی  درباره  وی 
يا  نمايندگی  از  شدن  خارج  حق  خودرويی  هیچ 
ندارد، خودروهايی که  را  خودروسازی بدون پالک 
دارای  قطعا  شود  می  مشتری  تحويل  نمايندگی  در 

پالک هستند.
اشاره  با  و  احتکار  گونه  هر  شائبه  رد  ضمن  مقیمی 
پارگینگ های  از  هوايی  عکس های  انتشار  به 
از  بعضی  افزود:  مجازی  فضای  در  خودروسازان 
با  که  هستند  قطعه  تک  کسری  دارای  خودروها 
به  و  تکمیل  خودروها  اين  گمرگ  از  کاال  ترخیص 

مشتريان تحويل داده خواهند شد.
فرهنگ  شدن  نهادينه  اينکه  به  اشاره  با  مقیمی 

ايران  اولويت های  از  مشتری مداری 
خودرو است، خاطر نشان کرد: تکمیل 
مشتری  به  خودرو  يک  حتی  تحويل  و 
بااليی  اهمیت  از  خودروساز  اين  برای 

برخوردار است.
خودرو  ايران  صنعتی  گروه  مديرعامل 
شهروندان  به  را  قول  اين  کرد:  تصريح 
صورت  کارهای  سازو  با  که  می دهیم 
خودرو  عرضه  و  تولید  روند  گرفته، 
است  انجام  حال  در  سرعت  با  بازار  به 
آتی  درروزهای  آن  ملموس  نتیجه  که 

نمايان خواهد شد.
ايران  در  کرونا  درايام  خودرو  تولید  مقايسه  به  وی 
گفت:  و  پرداخت  خارجی  شرکت های  و  خودرو 
آمارهای تولید خودروسازان خارجی نشان از کاهش 
با  خودرو  ايران  در  که  حالی  در  دارند  تولید  شديد 
افزايش  شاهد  جهادگونه  تالش  با  و  کارکنان  همت 
ماه  اردبیهشت  تولید خودرو در  از 25 درصدی  بیش 

نسبت به ماه مشابه سال گذشته بوديم.
مديرعامل گروه صنعتی ايران خودرو میزان تولید اين 
هزار   34 بر  بالغ  را   98 ارديبهشت  در  خودروسازی 
تولید  میزان  اين  داشت:  اظهار  و  کرد  عنوان  دستگاه 

دستگاه  هزار  از 45  بیش  به  امسال  ماه  ارديبهشت  در 
رسیده است.

مقیمی همکاری و حمايت سرپرست وزارت صنعت، 
ستود  را  موجود  مشکالت  رفع  در  وتجارت  معدن 
در  همکاری  و  نیاز  مورد  ارزی  منابع  تامین  افزود:  و 
خصوص ترخیص قطعات از گمرگ در سايه تعامل و 

همکاری صورت گرفته است.
قوه  توسط  گرفته  صورت  اقدامات  از  پايان  در  وی 
قضائیه و نهادها و سازمان های مسئول جهت نظارت و 
کنترل بازار خودروبا هدف ثبات دراين بازار قدردانی 

کرد.

دامداران  به  بافت  دامپزشکی  شبکه  هشدار 
در جهت پیشگیری از بیماری تب خونریزی 

دهنده کریمه کنگو
افزايش  بافت،از  شهرستان  دامپزشکی  شبکه  رئیس 
بیماری تب  انتقال  ها در فصل گرما واحتمال  فعالیت کنه 
انسان در صورت  به  از دام  خونريزی دهنده کريمه کنگو 
داد.                                                 خبر  دامپزشکی  بهداشتی  موازين  رعايت  عدم 
بافت،دکتر  دامپزشکی  شبکه  عمومی  روابط  گزارش  به 
کرد:  عنوان  باخبرنگارحکمت  گفتگو  در  امجدی  پويا 
دام  پاشی  سم  و  ها  دامداری  در  پیشگیرانه  اقدامات  انجام 
ها ، ازجمله راهکارهای موثر در پیشگیری از بروز بیماری 
دامداران  به  و  دانست  دهنده کريمه-کنگو  تب خونريزی 
هشدار داد تا با رعايت موازين بهداشتی دامپزشکی از بروز 

اين بیماری جلوگیری کنند.
بیماری  اين  انتقال  راه های  ترين  تأکید کرد:از عمده  وی 
به انسان را میتوان تماس با دام های آلوده، تماس با خون 
و ترشحات الشه دام آلوده در زمان ذبح، گزش کنه يا له 
با خون،ترشحات و نمونه های  با دست، تماس  کردن آن 
در  خواست  دامداران  از  و  کرد  ذکر  آلوده  بیمار  بافتی 
نگهداری دام ها و تماس با آنها نکات بهداشتی دامپزشکی 

وقرنطینه ای را رعايت کنند.
دکترامجدی از دامداران خواست کرد: نسبت به سم پاشی 
و ضدعفونی دام و جايگاه نگهداری دام ها و انجام حمام 
گوشت  گرامی  شهروندان  نمايندهمچنین  کنه،اقدام  ضد 
قرمز مورد نیاز خود را از مراکز عرضه مجاز تحت نظارت 
دام  مجاز  غیر  ذبح  و  کشتار  واز  نمايند  تهیه  دامپزشکی 

خودداری نمايند.

مدير مجتمع فوالد بافت:
لبیک گروه مالی گردشگری به فرمان 
رهبری/ ۱550 بسته معیشتی توزیع شد

بسته   550 و  هزار  توزيع  از  بافت  فوالد  مجتمع  مدير 
کمک معیشتی در سه شهرستان بافت، رابر و ارزوئیه 

خبر داد.
با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری  يعقوب حاتمی 
به  توجه  با  داشت:  اظهار  مومنانه  کمک  مورد  در 
آسیب های که بعضی از اقشار مردم از ويروس کرونا 
النبی )س( وابسته  ديده اند مؤسسه خیريه ياس فاطمه 
به گروه مالی گردشگری به فرمان مقام معظم رهبری 
لبیک گفت و اقدام به تأمین هزار و 550 بسته کمک 

معیشتی در سطح شهرستان های ابر انجام داد است.
کمک  بسته   550 و  هزار  تقريبی  ارزش  گفت:  وی 
بسته  هر  که  است  تومان  میلیون   700 تقريباً  معیشتی 
کمک  بسته های  اين  و  می باشد  کاال  قلم   12 شمال 
معیشتی با همکاری شرکت احیا استیل فوالد بافت و 
مسئوالن شهرستان های بافت، رابر، ارزوئیه در هر سه 

شهرستان توزيع شد.
اين  بر  عالوه  کرد:  بیان  بافت  فوالد  مجتمع  مدير 
آباد  حاجی  سیرجان،  در  مومنانه  کمک  بسته  صدها 
هرمزگان، رودبار جنوب و جازموريان از طرف گروه 

مالی گردشگری توزيع شده است.

۶ هزار نفر در سامانه جامع ارتباط مردمی دادگستری کرمان نام نویسی کردند

مدير عامل ايران خودرو اعالم کرد:

تحویل ۱2 هزار دستگاه خودرو در راستای متعادل سازی قیمت ها

کشور  فوتبال  مسابقات  تعطیلی  ماه  سه  از  پس 
مبارزه  ملی  ستاد  کرونا،  ويروس  شیوع  دلیل  به 
مجدد  شروع  نحوه  دستورالعملی  طی  کرونا  با 
تمرينات تیم های فوتبال و آغاز دوباره لیگ های 

فوتبال ايران را اعالم کرد.
بهاروند سرپرست فدراسیون  براين اساس حیدر 
فوتبال ايران و رئیس سازمان لیگ به باشگاه های 
تا  کرده  ابالغ  را  دستورالعمل  اين  ايران  فوتبال 
باشگاه های فوتبال در لیگ های برتر، دسته اول و 
دو فوتبال از زمان رسمی شروع دوباره تمرينات 

و مسابقات خود مطلع شوند.
مسابقات  شروع  ماه،  خرداد  اوايل  تمرينات  شروع 

اوايل تیرماه
ستاد ملی مبارزه با کرونا در ابالغیه خود به باشگاه های 
لیگ برتری اعالم کرده تا از سوم خرداد ماه می توانند 

تمرينات خود را از سر گیرند.
حاال با اعالم اين خبر تیم های لیگ برتری فوتبال ايران 
بايد تمرينات خود را پس از چند ماه وقفه آغاز کنند، 
تمريناتی که مقدمه آن انجام تست های پزشکی و البته 
فاکتورهای  از  يکی  که  است  کرونايی  تست  انجام 
اصلی در سنجش سالمت بازيکنان و عوامل تیم ها به 

حساب می رود.
گل گهر  اين  کرمان  استان  فوتبال  تیم های  بین  در 
از  تمريناتش  برگزاری  به  مجاز  که  است  سیرجان 
تا  که  مجید جاللی  شاگردان  و  ماه شده  سوم خرداد 
پیش از اوج گیری ويروس کرونا اوج گیری خود را 
میانه های  تا  انتهايی جدول شروع کرده و  از رده های 
جدول روند صعودی رضايت بخشی داشتند، حاال بايد 
در ادامه و در مسابقات باقی مانده يکبار ديگر فرمول 

موفقیت دور برگشت خود را تکرار کنند.
اعالم  کرونا  ويروس  با  مبارزه  ملی  ستاد  که  آن گونه 
معوقه  مسابقات  برگزاری  زمان  ماه  خرداد   29 کرده 
تیر   2 از  سیرجانی ها  و  شده  اعالم  فوتبال  برتر  لیگ 
ماه رسما گام به بازی های باقی مانده از دور برگشت 

مسابقات می گذارند.
هیجان لیگ يک در انتظار کرما نی ها

بايد  را  ايران در فصل 98-99  فوتبال  اول  لیگ دسته 
يکی از حساس ترين ادوار لیگ يک برای کرمانی ها 
دانست. دو نماينده هم خانواده مسی از استان کرمان 
تا پیش از شیوع کرونا با تصاحب صدر جدول رقابت 
برتر  لیگ  به  برای کسب سهمیه و راهیابی  را  جذابی 
فوتبال ايران داشتند و حاال پس از چند ماه انتظار اين 
دو تیم بايد با سروسامان دادن به شرايط خود بار دگر 
به میدان مبارزه بازگردند. ستاد ملی مبارزه با ويروس 
کرونا زمان شروع تمرينات تیم های لیگ يکی را پنج 
خرداد ماه اعالم کرده و تیم ها پس از گذشت حدود 
بايستی  تیرماه   4 آماده سازی  تمرينات  از  ماه  يک 
گیرند.  سر  از  را  فصل  اين  از  باقی مانده  مسابقات 
برگزاری  زمان  هم  ماه  خرداد   30 تاريخ  همچنین 

مسابقات معوقه به تیم ها اعالم شده است.
مس  و  کرمان  مس  جدولی  باالی  تیم  دو  ديدار 
پساکرونايی  و  زودرس  فینال  بايد  را  رفسنجان 
از  تیم  دو  برای  ديدار  اين  دانست.  ايران  فوتبال 
برای  ويژه  به  است،  برخوردار  ويژه ای  اهمیت 
تیم  از  بايد  مسابقات  اين  در  که  کرمان  مسی ها 
مس  حاضر  حال  در  کنند.  میزبانی  خود  نام  هم 
رفسنجان صدرنشین رقابت های لیگ يک فوتبال 

ايران است.
در  استان  نماينده  ديگر  سیرجان  گهر  آرمان 
شهبا  قاسم  است.  ايران  فوتبال  يک  لیگ  رقابت های 
و شاگردانش که در دور برگشت مسابقات روی هم 
رفته نتايج قابل توجهی بدست آورده بودند، حاال بايد 
در ادامه لیگ ماراتن گونه اين فصل فوتبال ايران در 

برابر رقبا خود صف آرايی کنند.
مسی های کرمان پنجشنبه تست کرونا می دهند

اما آنگونه که احمد نخعی سرپرست تیم فوتبال مس 
تیم  اين  عوامل  و  بازيکنان  است  کرده  اعالم  کرمان 
پنجشنبه هفته جاری در کرمان حضور يافته تا از آن ها 
تست کرونا گرفته شود. وی همچنین با اشاره به اينکه 
پزشکی  مقامات  و  مديرعامل  حضور  با  جلسه ای  در 
و  بازيکنان  سالمتی  حفظ  برای  الزم  تدابیر  باشگاه 
عوامل تیم اتخاذ شده است، گفت: تمرينات تیم مس 

مطابق با زمان اعالم شده در کرمان آغاز خواهد شد.
در  ايران  فوتبال  مسابقات  باقی مانده  است  گفتنی 
حضور  بدون  دوم  و  اول  دسته  برتر،  لیگ های 
و  بهداشتی  موارد  همه  رعايت  با  و  تماشاگران 
با  مبارزه  ملی  ستاد  سوی  از  شده  اعالم  پروتکل های 

کرونا برگزار می شود.

 روزهای پر فراز و نشیب فوتبال کرمان


