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بافت

استان  پرورش  و  آموزش  میلیاردی   41 درآمد 
کرمان از تجاری سازی فضاهای آموزشی          3 

در روزهای آینده نرخ ارز کاهش می یابد                         
4

پیوند فاطمی ۲4 زوج ارزوئیه در عید غدیر
4     

از آخرین وضعیت پست های خالی در استان 
کرمان چه خبر؟                                         ۲

متهمان اداره کل غله استان کرمان به آخر 
خط رسیدند                                              ۲

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

آگهی مزایده  مرحله دوم )نوبت دوم(
شهرداری بافت  در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی شهر اجاره  سايت زباله  
را از طريق مزايده   به افراد واجد الشرايط واگذار نمايد. .لذا از کلیه متقاضیان دعوت 
امور  به  مزايده  اسناد  تاريخ1399/5/25 جهت دريافت  تا  آيد حداکثر  به عمل می 

قراردادهای شهرداری مراجعه نمايد .
شرايط مزايده:

به  بايستی  که  باشد  می  ريال  میلیون  بیست  مبلغ  به  مزايده  در  شرکت  سپرده    -1
صورت چک تضمینی بانکی در وجه  شهرداری بافت و يا به صورت ارائه ضمانت 

نامه بانکی معتبر باشد.
به  آنها  سپرده  نباشند  قرارداد  انعقاد  به  تا سوم حاضر  اول  نفرات  در صورتیکه   -2

ترتیب ضبط خواهد شد.
3- به پیشنهادات مخدوش، مشروط،ناقض و يا پیشنهاداتی که بعد از تاريخ درج شده 

در اسناد مزايده ارسال گردد رسیدگی نخواهد شد.
4- بديهي است شرکت درمزايده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر 

در اسناد مزايده بوده و شهرداری در رد يا قبول پیشنهادات مجاز و مختار است.
5- هزينه نشر اگهی به عهده برنده مزايده می باشد.

شهرداری  اين  محل  در    99/5/26 شنبه  يک  روز  پاکات   به  رسیدگی  جلسه   -6
تشکیل خواهد شد.

علی خدادادی شهردار بافت

پیام تبریک آقای دکتر زمانیان 
مدیرعامل محترم فوالد به مناسبت 

روز خبرنگار
تقارن روز خبرنگار با عیدواليت وامامت يادآور يک 
تالقی مهم تاريخی بین دو واقعه موثر در ايران است. 
علی،بیش  امام  منش  و  روش  به  اقتدا  با  خبرنگاران 

با رشادت  دارندتا  فعلی، وظیفه  مقطع  در  از گذشته 
از  را  جامعه  وقايع  درست  تحلیل  و  تیزبینی  با  و 
سازندوموجبات  سیراب  خود  ناب  دستاوردهای 
آحادملت  تمامی  همدلی  و  ملی  وحدت 
جامعه  انديشه  و  افکار  به  و  ساخته  فراهم   را 
پويايی بخشندتابتوانیم از مرحله حساس فعلی کشور 
رهنمودهای  درسايه  نجات  ساحل  وبه  عبورداده  را 

رهبر معظم انقالب برسانیم.
ايثارهای  تالشهاو  و  مجاهدتها  فراوان  اهمیت  از 
باسالح  رزمندگان  اين  که  بس  همان  خبرنگاران 
درتندبادحوادث  تفکروانديشه  بنام  فشنگی  و  قلم 
ودر برابر همه نامهربانیها و بی مهری ها پهلوانانه پای 
تا  ايستادگی  اين  و  اند  ايستاده  و وظیفه خود  اعتقاد 
بارديگرازجانب  داشت.  خواهد  ادامه  تاريخ  بلندای 
روز  بافت  فوالد  مجموعه  کارکنان  وتمامی  خود 
به  اعضای جامعه خبری کشور  تمامی  به  خبرنگاررا 
ادعا و زحمتکش  بی  و  ويژه خبرنگاران سختکوش 
تبريک و شادباش  رابروارزويیه  بافت  منطقه  فهیم  و 

عرض می نمايد.
درپناه علی موالی متقیان

17مرداد  شامگاه  کرمان  استاندار 
خبرنگار  روز  گرامیداشت  آيین  در 
رعايت  بر  رسانه  اهالی  از  تقدير  با 
خبرنگاری  کار  در  اخالق  و  انصاف 
رابطه  تقويت  گفت:  و  کرد  تاکید 
های  خواسته  پیگیری  دولت،  و  مردم 
حرفه  ثمرات  از  منصفانه  نقد  و  مردم 
سیاستگذاری  به  کمک  و  خبرنگاری 

درست و حکمرانی خوب است.
استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
از  فدائی  محمدجواد  دکتر  کرمان 
مديريت  در  خبرنگاران  های  فعالیت 
خبری  پوشش  و  کرونا  بیماری 
تصريح  و  تشکر  مختلف  رويدادهای 
کرد: همراهی مستمر رسانه ها منجر به 

ارتقا آگاهی های عمومی و مديريت بهتر بیماری 
کرونا شد.

صنفی  مشکالت  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
خبرنگاران، نسبت به رفع آنها قول مساعد داد.

استان  فرهنگی  ويژگیهای  بیان  به  فدائی  دکتر 
کرمان پرداخت و گفت: کرمان، استان فرهنگی، 
فعالیت  سابقه  و  است  رسانه ای  و  مطبوعاتی 

مطبوعاتی در آن 110 ساله است.
کرمانی،  ناظم االسالم  همچون  بزرگانی  از  وی 
محمدابراهیم  استاد  و  کرمانی  مجداالسالم 
قديمی ترين  افزود:  و  برد  نام  باستانی پاريزی 
است  بیداری  هم  کرمان  انتشار  حال  در  نشريه ی 

که به همت مرحوم محمدرضا هاشمی منتشر شد.
از  خوبی  وضعیت  کرمان  استان  اينکه  بابیان  وی 
افزود: حدود 400 رسانه  دارد  نشريه  تعداد  لحاظ 

داريم و تعداد رسانه ها در کشور 12 هزار است.
استاندار کرمان اظهار کرد: به ازای هر 100 هزار 
نفر در کشور 15 رسانه وجود دارد که اين عدد در 
شمال استان کرمان 12 رسانه به ازای هر 100 هزار 
نفر است که در مقايسه با متوسط کشوری، بیانگر 

وضعیت خوبی است. 
های  فعالیت  و  نقش  به  اشاره  با  فدائی  دکتر 
های  عرصه  در  رسانه ای  فعاالن  و  خبرنگاران 
مختلف تاکیدکرد: اعتماد عمومی به میزان زيادی 
به پیام و محتوايی بستگی دارد که رسانه ها منتقل 
می کنند و هرچه اعتماد عمومی باالتر باشد کارها 

هم بهتر پیش می رود.
به  که  هستند  رسانه ها  کرد:  تصريح  فدائی  دکتر 

و  می پردازند  جامعه  در  انصاف  و  اخالق  ترويج 
باعث همگرايی و همبستگی در جامعه می شوند.

وی يادآور شد: برای رشد و ترقی و حل مشکالت 
مردم به انسجام و همگرايی نیاز داريم.

دستگاههای  منصفانه  نقد  بر  باتاکید  دکترفدائی 
و  رسانه ها  گفت:  ها  رسانه  توسط  اجرايی 
خبرنگاران وقتی منافع مردم و جامعه را بر همه چیز 
با  و  می کنند  امور کمک  پیشبرد  به  دهند  ترجیح 
نقد منصفانه شرايط را برای سیاست گذاری درست 

ايجاد می کنند.
نظام  در  را  مردم  با  مسئوالن  پیوند  فدائی  دکتر 
اجرايی کشور مهم خواند و خاطر نشان کرد: اين 
و  دارد  قرار  برعهده  رسانه ها  است که  مهمی  کار 
اين نشريات هستند که نظرات و خواسته های مردم 
باعث  و  می کنند  منتقل  يکديگر  به  را  دولت  و 

ها  آن  به  رسیدگی  برای  می شوند 
برنامه ريزی گردد.

و  خبرنگاری  کرمان،  استاندار 
پرمخاطره  را  ای  رسانه  فعالیت 
طول  در  گفت:  و  کرد  توصیف 
است،  بوده  همین گونه  نیز  تاريخ 
چون گفتن حرف حق برای برخی 
تلخ است و نمی توانند تحمل کنند 
اما کسی که برای خدا و مناقع مردم 
احاديث  براساس  برمی دارد  قدم 
حق  حرف  گفتن  از  ما،  دينی 
نمی هراسد البته همیشه بايد انصاف 

را مورد توجه قرار دهیم.
استاندار کرمان در ادامه با قدردانی 

از خبرنگاران که در رويدادهای تلخ 
و  دولت  کنار  گذشته  سال  شیرين  و 
رسانه ها  کرد:  اظهار  بودند،  مسئوالن 
کمک  خیلی  کرونا  موضوع  در 
که  خوبی  اطالع رسانی  با  و  کردند 
اين  شرايط  با  را  مردم  دادند،  انجام 
بیماری آشنا و ديدگاه های آنان را به 

مسئوالن منتقل کردند.
تا در  از رسانه ها خواست  دکترفدائی 
باشند  فعال  نیز  برنامه های هفته  دولت 
به  افتتاح می شود را  و پروژه هايی که 

مردم اطالع رسانی کنند.
دکتر فدائی در بخش ديگر از سخنان 
صنفی  مشکالت  به  اشاره  با  خود 
گفت:  استان  در  رسانه ای  فعاالن 
از  اين مشکالت  به حل  تا  وظیفه ی خود می دانیم 
مطبوعات  خانه  به  و  اقدام  تسهیالت  و  بیمه  جمله 

کمک کنیم.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان در اين 
در محوطه  مرداد99  مراسم که شامگاه جمعه 17 
به صورت مجازی  و  برگزار  موزه صنعتی کرمان 
پوشش داده شد از خانواده شهدای خبرنگار استان، 
مديرعامل  و  رسانه  حوزه  پیشکسوتان  از  تعدادی 

سابق خانه مطبوعات تقدير شد.
پروتکلهای  رعايت  دلیل  به  است  ذکر  شايان 
بهداشتی، لوح سپاس به نمايندگی به خانواده شهید 
پیشکسوتان  از  حبیبی  خانم  همچنین  و  مغفوری 

خانواده رسانه استان اهدا شد.

استاندار کرمان در آيین گرامیداشت روز خبرنگار؛

خبرنگاران با نقد منصفانه به اصالح برنامه 
ها و سیاستگذاری صحیح تر کمک می کنند
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برداشت ساالنه هزار ُتن بادام کوهی در کرمان
بادام کوهی يکی از درختان ارزشمندی است که به صورت خودرو 

در عرصه های طبیعی استان کرمان می رويد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، شهرستان های بافت، 
ارزوئیه، رابر، و مناطق سردسیر و کوهستانی جیرفت و شهربابک به 
ترتیب بیشترين عرصه جنگلی بادام کوهی استان کرمان را به خود 

اختصاص داده اند.
 میوه اين درخت اقتصادی و پرخاصیت عالوه بر مصارف خوراکی 
و دارويی در صنايع آرايشی و بهداشتی و همچنین به عنوان روغن 

مکمل در صنعت هوا و فضا کاربرد دارد.
هرچند اهالی اين مناطق سال هاست که از اين میوه پرخاصیت بهره 
برداری می کنند، اما ايجاد مراکز فرآوری می تواند سود حاصل از 

اين محصول را ده ها برابر کند.

آغاز زندگی مشترک 1۰ زوج کرمانی از گلزار شهدا

هدف  با  و  غدير  عید  مناسبت  به  کرمانی  زوج   10 فاطمی  پیوند 
فرهنگ سازی ازدواج آسان در گلزار شهدا کرمان برگزار شد.

فاطمی  ازدواج  جشن  مراسم  برگزاری  مسئول  دهقانی،  مصطفی 
جوانان کرمانی در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه 
خبرنگاران جوان از کرمان ، گفت: به مناسبت عیدغدير و با کمک 
با  اند  داده  از دست  را  مادر خود  و  پدر  که  زوج  ده  برای  خیران 
اعتبار صد میلیون تومان جهیزيه تهیه و مراسم عروسی نیز برای اين 

زوج ها  برگزار شد.
دهقانی افزود:اين مراسم از مسجد خاتم االنبیا)ص( واقع درشهرک 
رعايت  با  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  مرقد  و  گلزارشهدا  تا  باهنر 
اين  با آغاز زندگی خود در  تا جوانان  برگزارشد  بهداشتی  قوانین 
و  به خوشبختی  زندگی خود  در  شهدا  قراردادن  سرمشق  و  مکان 

زندگی پر رونقی برسند.
برای  جوانان  راه  سد  زيادی  اقتصادی  مشکالت  اينکه  اشاره  با  او 
وکمک  ازدواج  گرفتن  آسان  با  جوانان  گفت:  دارد  قرار  ازدواج 

گرفتن از شهدا می توانند اين مسیر را به راحتی سپری کنند.
امر  اين  در  يکديگر  کمک  با  توانیم  می  ما  همه  افزود:  دهقانی 
و  کنیم  کمک  بضاعت  بی  جوانان  به  و  باشیم  سهیم  خداپسندانه 

ازدواج های آسان را افزايش بدهیم.

و  معدن  صنعت،  وزارت  سرپرست 
 200 امسال  پايان  تا  گفت:  تجارت 
طرح صنعتی پیشران با سرمايه گذاری 
و  تومان  میلیارد  هزار   170 بر  بالغ 
امکان اشتغال زايی مستقیم برای بیش 

از 41 هزار نفر افتتاح می شود.
به گزارش حکمت به نقل از وزارت 
»حسین  تجارت،  و  معدن  صنعت، 
يکشنبه  روز  افزود:  خیابانی«  مدرس 
تولید  ملی  پويش  نهم  هفته  قالب  در 
طرح های  از  تعدادی  امید،  تداوم  و 
صنعتی و معدنی در سه استان خراسان 

رضوی، کرمان و البرز به بهره برداری می رسد.
تجارت؛  و  معدن  صنعت،  وزارت  سرپرست 
افزايش  توسعه صادرات،  داخلی،  تولید  تقويت 
تولید، اتکا به توان داخل و بومی سازی تولیدات 
را از مهمترين برنامه های اين وزارتخانه برشمرد 
صنعت  وزارت  محوری  برنامه های  تشريح  با  و 
برنامه   4 امسال  گفت:  تولید«  »جهش  سال  در 
راهبردی در دستور کار اين وزارتخانه است که 
مهمترين آن تحقق اهداف جهش تولید است که 
به عنوان مهمترين راهبرد در سال 99، با اتکا به 
مختلف  بخش های  وابستگی   قطع  داخلی،  توان 
دنبال  ارزی  وابستگی  قطع  و  کشور  صنعتی 

خواهد شد.
وی محور دوم برنامه های راهبردی اين وزارتخانه 
در سال جاری را، راه اندازی طرح های نیمه تمام 
"تولید، تداوم امید" عنوان  در قالب پويش ملی 
طرح  هزار   4 از  بیش  اکنون  هم  گفت:  و  کرد 
درصد   ۸0 باالی  فیزيکی  پیشرفت  با  صنعتی 
اندازی  راه  و  تکمیل  مراحل  کشور،  سطح  در 
خود را طی می کنند که به مرور تا پايان دولت 

دوازدهم به بهره برداری خواهند رسید.
2500 رديف کااليی مشمول ممنوعیت واردات 

شده است
تولید،  ملی  پويش  اينکه  بیان  با  خیابانی  مدرس 
تداوم و امید هر هفته پنجشنبه ها با حضور رئیس 
کشور  سراسر  در  مسووالن  ساير  و  جمهوری 

توسعه  سوم  محور  افزود:  می شود،  اجرايی 
صادرات، کنترل و مديريت واردات است که در 
اين راستا واردات را محدود به کاالهای اساسی، 
مواد اولیه و ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز 
کارخانجات کرده ايم و هم اکنون حدود 2500 
شده  واردات  ممنوعیت  مشمول  کااليی  رديف 
و اين اقالم با هدف مديريت واردات کاالهای 
غیر ضرور و مشابه ساخت داخل ممنوع شده اند.

قطعات  انواع  میلیون دالری  سازی 300  داخلی 
در چهار ماهه نخست سال

تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  سرپرست 
داخل  توسعه ساخت  و  تعمیق  بخش  در  گفت: 
میلیارد   3.2 معادل  ارزبری  کاهش  برنامه  نیز 
دالر در انواع قطعات و تجهیزات وارداتی را در 
دستور کار داريم و در 4 ماهه اول سال، حدود 
داخلی سازی  را  قطعات  انواع  دالر  میلیون   300
کرده و در هفته پیش رو نیز میز تخصصی ساخت 

داخلی ديگری برگزار می شود.
مدرس خیابانی محور چهارم اولويت های کاری 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 99 را 
برای  گفت:  و  کرد  اعالم  بازار  تنظیم  و  کنترل 
برنامه  امسال چهار  تولید،  اهداف جهش  تحقق 
به صورت ويژه در حال پیگیری است که شامل 
استفاده از ظرفیت های خالی واحدهای صنعتی، 
معدنی  و  صنعتی  واحدهای  اندازی  راه  و  احیا 
تعطیل، تکمیل طرح های نیمه تمام و دستیابی به 

فناوری های نوين است.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت 
الزم  اقدامات  خصوص  در  کرد:  تصريح 
مناسب  تامین  مردم،  معیشت  تامین  برای 
نیاز در دستور کار  مورد  اساسی  کاالهای 

ويژه اين وزارتخانه قرار دارد.
مدرس خیابانی با بیان اينکه اکنون در حال 
اقتصادی  عیار  تمام  جنگ  يک  با  مقابله 
هستیم،  رسانهای  تهاجم  غلیظ  چاشنی  با 
از  خبرنگاران  و  رسانه ها  نقش  افزود: 
که  چرا  است  برخوردار  فراوانی  اهمیت 
يک  به  تبديل  اقتصادی  جنگ  اين  وقتی 
باور عمومی شود، همه داشته ها و ابزارهای 
خود را برای مقابله با دشمن بهکار می گیريم و 

اجازه نخواهیم داد نقشه های آنها اجرايی شود.
عرضه  بورس  در  فوالدی  محصوالت  همه 

می شود
در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  سرپرست 
در  فوالدی  محصوالت  عرضه  روند  خصوص 
بورس کاال هم گفت: اصل شفاف سازی نقطه 
بر  سعی  کسی  و  است  تقاضا  و  عرضه  تالقی 
محصوالت  همه  و  ندارد  بورس  سازوکار  لغو 

فوالدی در بورس عرضه خواهد شد.
با توجه به تغییر نرخ ارز  مدرس خیابانی افزود: 
قیمت  تاثیر  تحت  فلزات  بورس  قیمت  اينکه  و 
نرخ  افزايش  با  که  است  طبیعی  است،  جهانی 
و  می يابد  افزايش  کاالها  صادراتی  مزيت  ارز، 
صادراتی  فرصت  از  دارند  سعی  تولیدکنندگان 
در  بنابرين  باشند  داشته  را  استفاده  بهترين 
در  ويژه ای  بندی  جمع  به  نامه  شیوه  يک  قالب 

خصوص فوالد رسیده ايم.
و  تامین خوراک  میزان  همان  به  داد:  ادامه  وی 
محصوالت  صادرات  تولید،  بخش  اولیه  مواد 
فوالدی و ارز آوری مهم است، در اين خصوص 
به دنبال تعیین کف عرضه برای خوراک تولیدی 
تولید  با  همزمان  تا  هستیم  نوردی  کامپوزيت 
صادرات  روند  تولید،  مازاد  محل  از  بتوانیم 

محصوالت فوالدی را هم تداوم بخشیم.

فوت 4 نفر مبتال به کرونا در ۲4 ساعته در 
استان کرمان

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان: مجموع جانباختگان ابتالی 
قطعی به کوويد 19 از ابتدا تا کنون در استان کرمان 520 نفر است.

در  اکنون  هم  کرونا  به  مبتال  قطعی  بستری  موارد  تعداد  شفیعی 
بیمارستان های استان کرمان362نفر در کرمان رفسنجان جیرفت بم 

و سیرجان است.
در  گذشته  ساعته   24 طی  بستری  جديد  موارد  تعداد  وی 

بیمارستان های استان کرمان را 46نفرعنوان کرد.
 شفیعی  افزود : از اين تعداد  2۸ مورد حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان و 2 مورد حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 13مورد 
حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت و 3 مورد حوزه دانشگاه علوم 

پزشکی بم بوده است .
 وی   تعداد کل موارد بستری  دارای تست مثبت کرونا در استان 

کرمان از ابتدا تاکنون4624مورد عنوان کرد.
ساعت   24 در   19 کوويد  به  ابتال  قطعی  های  فوتی  تعداد  شفیعی 
گذشته را 4 نفر شامل: 3نفر شهرستان های تحت پوشش دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان و 1 نفرحوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان  

اعالم کرد .

دادستان کرمان خبر داد؛
متهمان اداره کل غله استان کرمان به آخر 
خط رسیدند/ صدور کیفر خواست برای ۲1 

متهم فساد اقتصادی

دادخدا ساالری از صدور کیفر خواست برای 21 متهم پرونده 
به دادگاه خبر داد و  اداره کل غله استان کرمان و ارسال آن 
گفت: رقم ريالی اختالس و رشوه دريافت توسط متهم اصلی 
پرونده مبلغ 19 میلیارد و 172 میلیون ريال به اضافه 3۸5 قطعه 
سکه بهار آزادی و مقاديری اقالم غیرنقد از جمله کارت هديه 

بوده است.
دادخدا ساالری در تشريح اين خبر با اشاره به اين مطلب که 
و  است  بازداشت  در  حاضر  حال  در  پرونده  اين  اصلی  متهم 
کرد:  اظهار  هستند،  آزاد  مناسب  تامین  اخذ  با  متهمان  ساير 
ارتشاء،  و  رشاء  اختالس،  جمله  از  اتهاماتی  پرونده  اين  در 
نامشروع، حمل، نگهداری و  از طريق  پولشوئی، تحصیل مال 
استعمال مواد مخدر، تحصیل امتیاز از طريق نامشروع، تمرد از 
ماموران در حین انجام وظیفه و نگهداری تجهیزات دريافت از 

ماهواره مطرح است.
سازمان  عنوان  به  کرمان  استان  اطالعات  کل  اداره  از  وی 
دهم  از  پرونده  اين  افزود:  و  کرد  تقدير  جرائم  اين  کاشف 
خردادماه سال جاری مطرح شده و بنا به تاکیدات رهبر معظم 
لزوم رسیدگی  بر  مبنی  قضائیه  قوه  رياست  و  اسالمی  انقالب 
سريع به مفاسد اقتصادی به بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی 
و  اداری  مفاسد  جرائم  به  رسیدگی  ويژه  کرمان  انقالب  و 
قرار  رسیدگی  مورد  نوبت  از  خارج  و  شده  ارجاع  اقتصادی 

گرفت.
راستای  در  کرد:  تصريح  کرمان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
رسیدگی به اين پرونده با شناسايی، تعقیب، تحقیق، جمع آوری 
ادله و صدور کیفرخواست برای 21 متهم، کار بسیار سنگین و 
کار  اين  در حقیقت  و  انجام شده  ماه  دو  مدت  در  تخصصی 
لبیک به فرمان رهبر معظم انقالب اسالمی است زيرا معظم له 
در هفته قوه قضائیه به دادستان ها تکلیف و امر فرمودند که به 

بحث حقوق عامه ومبارزه با فساد ورود جدی داشته باشند.
ساالری با تاکید بر اين مطلب که مجموع اموال تحصیل شده 
از طريق رشوه و ساير روش های غیرقانونی  متهمان  از سوی 
در  کرد:  ابراز  است،  شده  توقیف  دولت  نفع  به  و  شناسايی 
راستای رسیدگی به اين پرونده 590 میلیون تومان وجه نقد، دو 
دستگاه خودروی سواری، 37 سکه تمام بهار آزادی و 9 واحد 
مسکونی نیز به عنوان اموال حاصله از جرم از متهان کشف و 

توقیف شده است.
وی بازه وقوع جرايم انجام شده در اين پرونده را طی دو سال 
با  برای دستگاه قضائی در مبارزه  ادامه داد:  اخیر ذکر کرد و 
وجود  قرمزی  خط  هیچ  مجرمان،  با  برخورد  و  فساد  هرگونه 
ندارد و هیچ فردی در هیچ سمتی از نظارت و برخورد دستگاه 

قضائی با تخلفات احتمالی مصون نیست.
به  توجه  با  کرد:  عنوان  کرمان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
سیاست های قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی، تعامل 
بسیار خوبی بین دستگاه قضائی و نهادهای اطالعاتی و نظارتی 
وجود دارد تا راه بر هرگونه تعدی به حقوق بیت المال و حقوق 

عامه سد شود.
ديگر  از  را  مديران  های  فعل  ترک  به  رسیدگی  ساالری، 
اولويت های رياست قوه قضائیه برشمرد و گفت: قوه قضائیه بر 
دو اصل مبارزه با فساد و شناسايی هرگونه ترک فعل از سوی 
با  مديران متمرکز شده و در اين مسیر هر يک از مديران که 
را  مشکالتی  قانون  در  بینی شده  پیش  وظايف  و  افعال  ترک 
و  باشند  پاسخگو  قانون  برابر  در  بايد  کنند،  ايجاد  مردم  برای 
دادستان ها از باب مدعی العموم به اين موضوعات توجه ويژه 

ای خواهند داشت.
وی در پايان از تالش نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی 
استان و نهاد های اطالعاتی از جمله اداره کل اطالعات استان، 
سازمان اطالعات سپاه و پلیس اقتصادی در شناسايی و برخورد 
با مفاسد به ويژه در حوزه اقتصادی تقدير و خاطرنشان کرد: 
امیدواريم روز به روز شاهد روند رو به رشد مبارزه با فساد بوده 
از اين مسیر جامعه ای سالم و عاری از هرگونه فساد و بی  و 

نظمی را محقق سازيم.

با تالش و ايثار آتش نشانان
نجات زوج سالمند از حریق در منزل مسکونی

با تالش آتش نشانان اصفهانی زوج سالمند از شعله های آتش 
در انبار منزل مسکونی نجات يافتند.

شهرداری  ايمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  سخنگوی 
اصفهان گفت: در پی اطالع از آتش سوزی انبار منزل مسکونی 

دو گروه از ايستگاه 5 و 20 به محل اعزام شدند.
آتش  ايثارگری  با  سالمند  زوج  افزود:  آهنگران  کاوه  فرهاد 
نديدند و  از محوطه خطر خارج شدند و آسیب جدی  نشانان 
با تالش بی وقفه آتش نشانان آتش مهار و از بروز خسارت به 

خانه های اطراف جلو گیری شد.

رسانه  امور  در  کرمان  استاندار  مشاور 
وضعیت  آخرين  عمومی  روابط  و 
را  کرمان  استان  در  خالی  پست های 

تشريح کرد.
خالی  درباره  تقی زاده"  "عباس  دکتر 
استان  کرسی های  از  برخی  بودن 
کرمان گفت: گزينه مورد نظر معاونت 
استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی 
کرمان به وزارت کشور معرفی شده و 
منتظر صدور حکم وی از سوی وزارت 
اين  تا  که  است  گفتنی  هستیم  کشور 
را  بیشتری  استاندار کرمان وقت  لحظه 

صرف کرده تا در حوزه معاونت اقتصادی کاری 
بر روی زمین باقی نماند.

اظهار  نیز  سیرجان  فرماندار  انتصاب  درباره  وی 
به وزارت کشور  فرماندار سیرجان  کرد: گزينه 
معرفی شده است ضمن آنکه تاکید می شود که 
آقای "ابوذر عطاءپور" فرماندار فعلی جیرفت به 

عنوان گزينه فرمانداری سیرجان نیست.
روابط  و  رسانه  امور  در  کرمان  استاندار  مشاور 
عمومی با اشاره به استعفای فرماندار بافت عنوان 

و  نشده  پذيرفته  بافت  فرماندار  استعفای  کرد: 
دکتر فدايی در حال بررسی اين موضوع هستند. 
معاون  و  بوده  مرخصی  در  فعال  بافت  فرماندار 
فرماندار  به جای  در حال حاضر  بافت  فرماندار 
کارهای مربوطه را انجام می دهند و اگر استعفای 
آقای حمزه ای پذيرفته شود بالفاصله گزينه ای 
برای فرمانداری شهرستان بافت به وزارت کشور 

معرفی خواهد شد.
شهرستان  فرمانداری  وضعیت  درباره  زاده  تقی 
شهرستان  فرماندار  گفت:  ايسنا  به  نیز  بردسیر 

داده  استعفا  شفاهی  صورت  به  بردسیر 
ضمن  نداده اند  ارايه  کتبی  استعفای  و 
آنکه ايشان در حال حاضر مشغول به کار 
هستند اما اگر استعفای کتبی ارايه کنند و 
گزينه ای  حتما  شود،  پذيرفته  استعفايشان 
معرفی  کشور  وزارت  به  مسند  اين  برای 

خواهیم کرد
»زهرا  شدن  بازنشسته  به  اشاره  با  وی 
اجتماعی  امور  دفتر  مديرکل  موسی پور« 
و فرهنگی استانداری کرمان اظهار کرد: 
هنوز گزينه نهايی اين پست انتحاب نشده 
است و در حال بررسی افراد شايسته برای 

اين پست هستیم.
روابط  و  رسانه  امور  در  کرمان  استاندار  مشاور 
اين  نهايی  اسامی  مطلب که  اين  بیان  با  عمومی 
افراد زمانی اعالم خواهد شد که به تايید وزارت 
کشور رسیده و حکم آنها صادر شده باشند، بیان 
آخرين  امسال  شهريور  اينکه  به  توجه  با  کرد: 
هفته دولت، دولت تدبیر و امید است، امیدواريم 
گزينه ها  اين  تمامی  دولت  هفته  به  رسیدن  تا 

تعیین تکلیف شوند.

نحوه فروش 3۰درصد دوم سهام عدالت؟

بعد از عید واليت، 30 درصد دوم سهام عدالت در سبد )پرتفوی( 
سهام داران قابل معامله می شود.

اين بار مشموالن سهام عدالت می توانند به بانک ها مراجعه و اقدام 
به فروش سهام عدالت کنند و محدوديت زمانی وجود ندارد.

ناهماهنگی بازار پول و سرمايه مشکالتی در فروش سهام عدالت در 
دوره اول رقم زد که در اين دوره اين اختالف برطرف شده است.

گفت:  کرمان  استان  منطقه ای  آب  مديرعامل 
استان  شمال  در  آب  غیرمجاز  چاه های  تعداد 
9۸1 و در جنوب ۸ هزار و 6۸6 و در مجموع 9 

هزار و 667 حلقه چاه غیر مجاز است.
در  آب  غیرمجاز  چاه  حلقه  هزار   9 وجود 
آب  بحرانی  وضعیت  در  شهرستان  کرمان/15 

شرب
کرمان  استان  اداری  شورای  در  رشیدی  علی 
اظهار داشت: از 41 محدوده مطالعاتی در سطح 
پتانسیل، 25 محدوده  استان چهار محدوده فاقد 
ممنوعه و 12 محدوده کامال بحرانی آبی داريم.

بیان  کرمان  استان  منطقه ای  آب  مديرعامل 
سال   4۸ طی  استان  بارندگی  متوسط  داشت: 
میزان  اين  از  که  است  میلی متر   129 گذشته، 
مترمکعب آب  میلیارد  استان حدود 23.5  بیالن 
تولید  که 1۸ میلیارد مترمکعب آن تبخیر می شود 
و کسری منابع آب 902 میلیون مترمکعب است.

رشیدی تصريح کرد: 34 هزار و 500 حلقه چاه، 
2 هزار و 390 رشته قنات و يک هزار و 990 دهنه 
داريم که 94 درصد در  استان  چشمه در سطح 
بخش کشاورزی، دو درصد شرب و يک درصد 

در بخش صنعت مصرف می شود.
شهید  جیرفت،  سد  چهار  اينکه  به  اشاره  با  وی 
قاسم سلیمانی، تنگوئیه و نساء در استان کرمان 
آب  ساالنه  افت  باالترين  افزود:  دارد،  وجود 
بافت  شهرستان  ارزوئیه  دولت آباد  دشت  در  را 
در  زيرزمینی  آب  تجمعی  کاهش  با  و  داريم 
که  بوديم  مواجه  استان  دشت های  از  تعدادی 

نشان می دهد، تخريب بسیار باال است.
رشیدی عنوان کرد: از سال 1350 تا 1390 بیش 

 636 با  چاه  حلقه   600 و  يک هزار  از 
داشتیم  آب  برداشت  مترمکعب  میلیون 
و  به 34 هزار  ما  و سال 1390 چاه های 
و ۸00  میلیارد   5 برداشت  با  500 حلقه 

مترمکعب رسیده است.
مديرعامل آب منطقه ای استان کرمان با 
اشاره به پیامدهای اضافه برداشت از آب 
سفره های زيرزمینی ادامه داد: نشست و 
شکاف زمین، نابودی کشاورزی، مرگ 

آبخوان ها و ... از جمله اين پیامدها است و افت 
است  متر   3۸ زرند حدود  دشت  در  آب  سطح 
که در خوشبینانه ترين حالت و با اقدامات عالج 
بخشی قابل احیا نیست و در صورت عدم حفظ 
آباد دورنمای  آبخوان ها سرنوشت دشت زنگ  

کشاورزی استان را نشان می دهد.
استان  در  شرب  آب  کمبود  به  توجه  با  وی 
درصد   66 و  شهرستان   15 داشت:  ابراز  کرمان 
جمعیت شهری و روستايی آنها از جمله کرمان 
در وضعیت بحرانی آب شرب قرار دارد و 702 

روستا نیز با مشکل کمبود آب مواجه هستند.
اضافه  پیامدهای  ديگر  از  اينکه  بیان  با  رشیدی 
اين  کیفیت  کاهش  زيرزمینی  آب  از  برداشت 
تاکید کرد: 10 شهرستان  است،  منبع خدادادی 
 19 حد،  از  بیش  شوری  مشکل  روستا   16۸ و 
سنگین  فلزات  مشکل  روستا   592 و  شهرستان 

داريم.
به آب  روستا  داشت: دسترسی 760  اذعان  وی 
وسیله  به  روستا   912 به  آبرسانی  و  آشامیدنی 
تانکر از جمله اقدامات انجام شده است و برای 
رفع اين مشکل يک مجموعه به تنهايی نمی تواند، 

و  بخشد  بهبود  و  حفظ  را  استان  آب  وضعیت 
دستگاه های  تمام  همیاری  و  همکاری  نیازمند 

اجرايی با محوريت استانداری هستیم.
است  مکلف  دولت  کرد:  خاطرنشان  رشیدی 
رهاسازی  کم آبی،  بحران  با  مقابله  منظور  به 
پايداری  برای  محیطی  زيست  حقابه های 
بخش  در  تولید  افزايش  و  پايداری  سرزمین، 
آب  سفره های  بخشی  تعادل  کشاورزی، 
آورد  عمل  به  را  الزم  اقدامات   ... و  زيرزمینی 
کشور  سطح  در  آب  مترمکعب  میلیارد   11 تا 

صرفه جويی شود.
وی گفت: برای کاهش برداشت آب، پُر کردن 
چاه های غیرمجاز و نصب کنتور حجمی را در 
دستور کار قرار داديم و تعداد چاه های غیرمجاز 
در شمال استان 9۸1 و در جنوب ۸ هزار و 6۸6 
و در مجموع 9 هزار و 667 حلقه چاه غیر مجاز 

است.
وی بیان داشت: تاکنون 7 هزار و 334 حلقه چاه 
صرفه جويی  مترمکعب  میلیون   3۸4 با  غیرمجاز 
 3 و  توقیف  غیرمجاز  حفاری  دستگاه   75۸ پُر، 
يک هزار  و  نصب  هوشمند  کنتور   9۸1 و  هزار 

و 6۸3 حلقه چاه مجاز بهره برداری شده است.

از آخرین وضعیت پست های خالی در استان کرمان چه خبر؟

همه محصوالت فوالدی در بورس عرضه می شود

وجود 9 هزار حلقه چاه غیرمجاز آب در کرمان/1۵ شهرستان در وضعیت بحرانی آب شرب
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بافت 

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي آگهي موضوع 
ماده 3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
تعیین  قانون  موضوع  اول  1399/4/5هیأت  139960319013000092مورخ  شماره  راي  برابر  رسمي 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بافت 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم فرحناز خوبیاری شورباز فرزند عوض به شماره شناسنامه 224 
صادره از بافت در ششدانگ يک باب خانه به مساحت 204/45 مترمربع قسمتی از پالک 9۸7- اصلی 
مالک رسمی  از  نواب صفوی کوچه 7 خريداری  بافت خیابان  واقع در  قطعه يک بخش 40 کرمان 
آقای حسن شکوه زاده مع الواسطه 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:19 /99/5
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/6/10

محمدمحسن قزوينی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف52(

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

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي آگهي موضوع 
ماده 3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
تعیین  قانون  موضوع  دوم  1399/5/1هیأت  139960319013000123مورخ  شماره  راي  برابر  رسمي 
ثبتي حوزه ثبت ملک  فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
به شماره شناسنامه  ماشاا...  فرزند  نژاد  متقاضي آقای علی محمدی  بالمعارض  مالکانه  بافت تصرفات 
3944 صادره از رابر در ششدانگ يک باب خانه به مساحت 171/47 مترمربع قسمتی از پالک 1657 
فرعی از 12- اصلی قطعه يک بخش 42 کرمان واقع در رابر کوچه روبروی سپاه جنب مهمانسرای 
است.  الواسطه محرز گرديده  مع  فتحعلی سالجقه موردو  آقای  مالک رسمی  از  مخابرات خريداری 
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 
انقضاي مدت  نمايند. بديهي است در صورت  به مراجع قضايي تقديم  اعتراض، دادخواست خود را 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/5/19

تاريخ انتشار نوبت دوم: 10 /99/6
محمدمحسن قزوينی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف4۸(

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

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي آگهي موضوع 
ماده 3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي برابر راي شماره 139۸603619013000534مورخ 139۸/11/12هیأت دوم موضوع قانون تعیین 
ثبتي حوزه ثبت ملک  فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
بافت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم مهناز کاشف گنج دره فرزند عباس به شماره شناسنامه 
913 صادره از رابر در ششدانگ يک باب خانه به مساحت 459/20 مترمربع قسمتی از پالک 2174 
فرعی از 12- اصلی قطعه يک بخش 42 کرمان واقع در رابر خیابان امام خیابان منتظری کوچه محضر 
قديم خريداری از مالک رسمی ايراندخت ياسائی مع الواسطه محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب را دو نوبت به فاصله 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: 99/4/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/5/19

محمدمحسن قزوينی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف7(

آگهی فقدان سند مالکیت 
از999-اصلی  فرعی  مغازه پالک 72  مالک ششدانگ  فرزند درويش  ارشلو  علیرضا طهماسبی  آقای 
ابتدای جاده بافت ارزوئیه روبروی نمايندگی ايران  قطعه 1 بخش 40 کرمان واقع در شهرستان بافت 
خودرو که سند مالکیت آن به شماره چاپی 030617 صادر و تسلیم گرديده ضمن تسلیم يک برگ 
و  مفقود  جابجايی  علت  به  را  مزبور  پالک  مالکیت  سند  است  مدعی  شده  تصديق  شهود  شهادت 
درخواست سند مالکیت المثنی نموده لذا باستناد اصالح تبصره 1 ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب 
يک نوبت در تاريخ مندرج در ذيل آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مذکور و يا وجود سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی به اداره 
ثبت اسناد بافت مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت يا سند معامله نمايد واال پس از مدت 

مذکور نسبت به صدور مالکیت المثنی اقدام خواهد شد. )م الف50(
تاريخ انتشار: 99/5/16    

محمدمحسن قزوينی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بافت

»آگهي تحدید حدود اختصاصي«
چون تحديد حدود ششدانگ يک باب خانه قديمی دارای پالک 11۸ فرعی از ۸65 -اصلی  قطعه يک 
بخش 40 کرمان به مساحت 523/95 مترمربع واقع در بافت خیابان طالقانی غربی کوچه شماره 12 مورد 
تقاضای آقای مهدی محمديزاده فرزند عوض به شماره شناسنامه 110 صادره از بافت حسب درخواست 
منتشر وعملیات تحديدي آن  بدينوسیله  مرقوم  اختصاصي پالک  تحديد حدود  نامبرده آگهي  کتبي 
ساعت ۸ صبح روز دوشنبه 99/6/10 در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا به مالک و مجاورين رقبه 
مرقوم اخطار مي شود که در موعد مقرر در اين اعالن در محل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسي بر 
حدود و حقوق ارتفاقي آن واخواهي داشته باشد مي تواند از تاريخ تنظیم صورت مجلس تحديدي 
لغايت 30 روز اعتراض خود را کتبا و مستقیما به اداره ثبت تسلیم نمايد ضمنا متذکر مي گردد برابر 
ماده ۸6 آئین نامه اصالحي قانون ثبت معترض ظرف مدت يکماه از تاريخ تسلیم اعتراض به اين اداره 
بايستي با مراجعه به مرجع ذيصالح قضائي نسبت به تقديم دادخواست اقدام و گواهي را به اين اداره 
تقديم نمايد در غیر اينصورت متقاضي ثبت يا نماينده قانوني وي مي توانند به دادگاه مربوطه مراجعه 
و گواهي عدم تقديم دادخواست دريافت و به اين اداره تسلیم نمايند اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 

عملیات را با رعايت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاريخ انتشار: 99/5/16

محمدمحسن قزوينی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بافت)م الف51(

آگهي مزایده )نوبت اول( 
اجراي احکام حقوقی شوراهای حل اختالف بافت در اجرای دادنامه شماره 319 صادره از شورای 
حل اختالف شماره يک ارزوئیه)نیابت صادره آن شهرستان( و در پرونده کالسه 970101 اجرايی در 
نظر دارد، يک قطعه زمین واقع در بزنجان به ارزش يک میلیاردهفتصدوپنجاه میلیون ريال به مالکیت 
ورثه مرحوم محمد الله زاری به فروش برساند ملک مذکور بر روی قسمتی از آن ديوار واحد تجاری 
احداث گرديده و قسمت بر خیابان به طول )3/1 + 13/9 متر(به ارتفاع حدود سه متر با آجر و ضخامت 
35 سانتی متر ديوارکشی شده است و يک درب بزرگ به طول 5 متر نرده ای و 4 ستون جفت ناودانی 
۸ و 4 ورق زير سری )60*30( و حدود 30 متر آهن 16 مستعمل کارشده است قسمتی از زمین در 
لذا  باشد.  می  مترمربع  به مساحت 255  نظر  مورد  زمین  ياد شده  ارزش  قرار می گیرد  تعريض  طرح 
مزايده در تاريخ 1399/5/29 روز چهارشنبه ساعت 9 صبح در محل اجراي احکام مدنی شوراهای 
حل اختالف شهرستان بافت با حضور نماينده دادسرا برگزار و قیمت ارزيابي شده توسط کارشناس 
شروع و ده درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس مابقي ظرف مهلت معین از برنده اخذ خواهد شد.در 
صورت انصراف متقاضي ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تمديد مي گردد.بنابراين 
بدايره اجرای  اداری سه شنبه 99/5/2۸  پايان ساعت  تا  توانند  تمايل مي  متقاضیان خريد در صورت 
احکام مراجعه تا ترتیب بازديد از ملک مذکور داده شود و پیشنهاد خود را در پاکت الک و مهر شده 
تا قبل ازساعت شروع مزايده تحويل اجرای احکام نموده و رسید اخذ نمايند و به پیشنهادات بعد از 
شروع مزايده ترتیب اثری داده نخواهد شد.و قابل پذيرش نمی باشد ضمناً آدرس ملک : شهرستان 

بافت شهر بزنجان بلوار وحدت سمت چپ ورودی کوچه شهردای سمت چپ می باشد. 
محمدرضا عباس زاده فتح آبادی-قاضی شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان 
بافت )م الف 153(

آگهي مزایده )نوبت اول( 
از  ارسالی   13990210023154۸6 شماره  نیابت  اجرای  در  بافت  دادگستري  حقوقی  احکام  اجراي 
اجرای احکام مدنی شعبه دو کرمان و در پرونده کالسه 9900049 اجرايی در نظر دارد، يک دستگاه 
بیل هیدرولیکی چرخ زنجیری مدل 2۸0 به شماره موتور 300359-2366 به مالکیت محمدمهدی معین 
الدينی فرزند شهريار به مبلغ هشت میلیارد و دويست میلیون ريال)ششدانگ( به فروش برساند بیل فوق 
الذکر برابر سند خريداری شده در تاريخ 1373/1/24 دارای مشخصات فنی: نوع بیل هیدرولیکی چرخ 
زنجیری، سیستم:دوو، مدل dh2۸0  شماره سری :1906، شماره سری موتور  d2366300359 و بیل 
مذکور از ناحیه زيربندی و دکل دچار مشکل است و همچنین کلیه شیشه های کابین آن)بجز يک 
جام از شیشه های لچکی(شکسته اند لذا مزايده در تاريخ 1399/6/3 روز دوشنبه ساعت 10 صبح در 
محل اجراي احکام دادگستري شهرستان بافت با حضور نماينده دادسرا برگزار و قیمت ارزيابي شده 
توسط کارشناس شروع و ده درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس مابقي ظرف مهلت معین از برنده اخذ 
خواهد شد.در صورت انصراف متقاضي ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تمديد 
مي گردد.بنابراين متقاضیان خريد در صورت تمايل مي توانند تا مدت پنج روز قبل از روزی که برای 
فروش معین شده ضمن بازديد از ملک مذکور پیشنهاد خود را در پاکت الک و مهر شده تا قبل از 
شروع مزايده تحويل اجرای احکام نموده و رسید اخذ نمايند و برنده مزايده بايد ده درصد مبلغ بهاء 
به درخواست هايی که بعد از ساعت  )کارشناسی( را فی المجلس به قسمت اجرا تسلیم نمايد ضمناً 
شروع مزايده به اجرای احکام مدنی ارائه گردد ترتیب اثری داده نخواهد شد. ضمناً آدرس ملک : 

شهرستان بافت خبر باال خیابان می باشد. 
غجه پور-دفتر اجرای احکام دادگستری شهرستان بافت )م الف 154(

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه:98۰۰176
بدينوسیله به احدی از ورثه مرحوم اکبر بیژنی به نام محمد بیژنی دارای کدملی 33916657۸5 متولد 
برابر  شما  آدرس  که  فوق  کالسه  پرونده  بدهکار  عنوان  به   2221 شناسنامه  شماره  و   1360/10/23
گزارش مامور شناسايی نگرديده ابالغ می گردد مبلغ 700/000/000 ريال بابت اصل طلب به خانم 
فاطمه رضائی و مبلغ 35/000/000 ريال بابت حقوق دولتی بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت 
وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشريفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق 
در اين اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 1۸/19 آئین نامه اجرايی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می 
گردد از تاريخ انتشار اين آگهی که تاريخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط يک نوبت در روزنامه 
منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر اينصورت بدون انتشار 

آگهی ديگری عملیات اجرايی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
سعید نظری-مسئول واحد اجرای اسناد رسمی ارزوئیه 

آگهي حصروراثت
شماره9900412  دادخواست  شرح  به   5 شناسنامه  داراي  شاهمراد  فرزند  افشار  آقايی  حلیمه  خانم 
مورخ99/5/12 توضیح داده شادروان شاهمراد آقايی افشارفرزند طهماسب به شناسنامه 99 در تاريخ 

1396/2/21 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-محمود آقايی افشار به ش ملی 3131021519 متولد1334 فرزند متوفی.
2-يارعلی آقايی افشار به ش ملی 3130231۸۸9 متولد1343 فرزند متوفی.
3-حلیمه آقايی افشار به ش ملی 31311۸7496 متولد1351 فرزند متوفی.
4-طاهره آقايی افشار به ش ملی 3131032936 متولد1341 فرزند متوفی.

5-رخساره آقايی افشار به ش ملی 3130231۸97 متولد1344 فرزند متوفی.
6-حکیمه رجائی نژاد فرزند صمدا... به ش ملی 3130996907 متولد1312.

يا  اعتراض دارد  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی  نوبت در يکي  لذا مراتب يک 
شخص يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای 
حل اختالف تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از 

اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
دفتر شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
شماره9900439  دادخواست  شرح  به   2۸0 شناسنامه  داراي  حسین  فرزند  پور  حسین  حمید  آقای 
تاريخ  در   79 شناسنامه  به  غالمحسین  فرزند  اکبرپور  سکینه  شادروان  داده  توضیح  مورخ99/5/14 

1399/4/2 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-امیرحسین قلی پور به ش ملی 3130۸612۸9 متولد1350 فرزند متوفیه.

2- امین حسین قلی پور به ش ملی 31309067۸9 متولد1357 فرزند متوفیه.
3- عبدا...حسین قلی پور به ش ملی 3130۸29۸۸1 متولد1342 فرزند متوفیه.

4- حمیدحسین پور به ش ملی 3130۸69042 متولد1352 فرزند متوفیه.
5- پروين حسین قلی پور به ش ملی 3130۸53707 متولد134۸ فرزند متوفیه.

6- عشرت حسین قلی پور به ش ملی 3130۸10676 متولد133۸ فرزند متوفیه.
7- شمسی حسین قلی پور به ش ملی 3130۸799۸6 متولد13550 فرزند متوفیه.

يا  اعتراض دارد  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی  نوبت در يکي  لذا مراتب يک 
شخص يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای 
حل اختالف تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از 

اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
دفتر شورای حل اختالف شماره 1 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
خانم مینا يوسف زاده دشتابی فرزند بارانعلی داراي شناسنامه 399 به شرح دادخواست شماره990041۸ 
مورخ99/5/12 توضیح داده شادروان  بارانعلی يوسف زاده دشتابی فرزند درويش به شناسنامه 217 در 

تاريخ 1399/4/12 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-بهروز يوسف زاده دشتابی به ش ملی 3131139579 متولد1342 فرزند متوفی.

2- علیرضا يوسف زاده دشتابی به ش ملی 3131157615 متولد1351 فرزند متوفی.
3- غالمرضا يوسف زاده دشتابی به ش ملی 3131157623 متولد1351 فرزند متوفی.

4- حمیدرضا يوسف زاده دشتابی به ش ملی 3131169710 متولد1360 فرزند متوفی.
5- فیروز يوسف زاده دشتابی به ش ملی 3131145404 متولد1345 فرزند متوفی.

6- گل جان يوسف زاده دشتابی به ش ملی 3131150۸۸2 متولد134۸ فرزند متوفی.
7- مینا يوسف زاده دشتابی به ش ملی 3130341439 متولد1355 فرزند متوفی.

۸- ماه جان دهقانی به ش ملی 31310۸64۸3 متولد131۸ همسر متوفی.
يا  اعتراض دارد  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی  نوبت در يکي  لذا مراتب يک 
شخص يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای 
حل اختالف تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از 

اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
دفتر شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
دادخواست  شرح  به   9190 شناسنامه  داراي  غالمرضا  فرزند  پورمدروان  عباسی  محمدرضا  آقای 
شماره9900430 مورخ99/5/۸ توضیح داده شادروان  کلثوم شیخ بردسیری فرزند کريم به شناسنامه 
5 در تاريخ 1397/1/31 در شهر بافت روستای مدروان فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي 

عبارتند از:
1-منوچهرعباسی پورمدروان به ش ملی 31300599۸ متولد1320 فرزند متوفیه.

2-محمدرضاعباسی پورمدروان به ش ملی 3120265457 متولد1337 فرزند متوفیه.
3-حسن عباسی مقدم به ش ملی 31302606410 متولد1329 فرزند متوفیه.

4-جماله عباسی پور به ش ملی 3131031131 متولد1340 فرزند متوفیه.
5-معصومه عباسی پور به ش ملی 31310097۸0 متولد1324 فرزند متوفیه.

يا  اعتراض دارد  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی  نوبت در يکي  لذا مراتب يک 
شخص يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای 
حل اختالف تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از 

اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
دفتر شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
شماره9900407  دادخواست  شرح  به   53 شناسنامه  داراي  ببراز  فرزند  زاده  بختیاری  محمد  آقای 
تاريخ  به شناسنامه 7 در  فرزند محمدعلی  بختیاری زاده  ببراز  مورخ99/4/12 توضیح داده شادروان  

13۸6/9/7 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-محمد بختیاری زاده به ش ملی 30906۸26۸0 متولد1354 فرزند متوفی.
2-مجتبی بختیاری زاده به ش ملی 3091252043 متولد1362 فرزند متوفی.
3-مهدی بختیاری زاده به ش ملی 30906۸2745 متولد1354 فرزند متوفی.

4-مرتضی بختیاری زاده به ش ملی 309114255۸ متولد1355 فرزند متوفی.
5-مصطفی بختیاری زاده به ش ملی 30۸0102355 متولد1370 فرزند متوفی.

6-لیلی بختیاری زاده به ش ملی 309110447۸ متولد1352 فرزند متوفی.
7-معصومه بختیاری زاده به ش ملی 3090232502 متولد1357 فرزند متوفی.

۸-سهیال بختیاری زاده به ش ملی 309149197۸ متولد1364 فرزند متوفی.

9-زينب بختیاری زاده به ش ملی 3091496139 متولد1365 فرزند متوفی.
10-فاطمه بختیاری زاده به ش ملی 3120032646 متولد136۸ فرزند متوفی.

11- گل اندام افشون فرزند علی به ش ملی 3131105526 متولد1329 همسرمتوفی.
يا  اعتراض دارد  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی  نوبت در يکي  لذا مراتب يک 
شخص يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای 
حل اختالف تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از 

اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
دفتر شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
شماره9900133  دادخواست  شرح  به   57 شناسنامه  داراي  میرزا  فرزند  نژاد   رجايی  رضا  آقای 
تاريخ  به شناسنامه 2۸0 در  يار  فرزند علی  نژاد  مورخ99/5/13 توضیح داده شادروان  گوهر رجائی 

13۸۸/10/14 در شهر دائمی خود فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-رضا رجائی نژاد به ش ملی 313023۸123 متولد1339 بافت فرزند متوفی.

يا  اعتراض دارد  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی  نوبت در يکي  لذا مراتب يک 
شخص يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای 
حل اختالف تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از 

اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
دفتر شورای حل اختالف شماره ۸ شهرستان بزنجان

مديرکل آموزش و پرورش استان کرمان 
در ديدار با استاندار کرمان گفت: تجاری 
سه  در  استان  آموزشی  فضاهای  سازی 
میلیون   150 و  میلیارد   41 اخیر  سال 
تومان درآمد اختصاصی برای آموزش و 

پرورش استان ايجاد کرده است.
روابط  و  رسانی  اطالع  اداره  گزارش  به 
عمومی آموزش و پرورش استان کرمان، 
بر  کرد:  اظهار  نسب  اسکندری  احمد 
تبصره  )هـ(  بند  اجرايی  نامه  آيین  اساس 
 1۸4 و شش،  نود  سال  بودجه  قانون   )9(

واحد تجاری با متراژی بالغ بر 16 هزار و 750 
سازی  بهینه  و  ساماندهی  منظور  به  مربع  متر 
کاربری بخشی از امالک و فضاهای آموزشی با 
رعايت مالحظات آموزشی و تربیتی در راستای 
در حال  يا  و  احداث شده  پايدار  آمد  در  خلق 

ساخت است.
آموزشی  فضاهای  سازی  تجاری  افزود:  وی 
در استان در سه سال اخیر بیش از 41 میلیارد و 
150 میلیون ريال برای آموزش و پرورش استان 

درآمد اختصاصی ايجاد کرده است.
پیشتاز  جیرفت،  شهرستان  پرورش  و  آموزش 

تجاری سازی در استان کرمان
تجاری  واحد   47 ساخت  از  نسب  اسکندری 
تغییر کاربری 5 فضای  با  در شهرستان جیرفت 
و  داد  خبر  مربع  متر   1272 متراژ  به  آموزشی 
در  آموزشی  فضاهای  سازی  تجاری  کرد:  بیان 
و  میلیارد  دو  بر  بالغ  سالیانه درآمدی   جیرفت  
650 میلیون تومان برای آموزش و پرورش اين 

شهرستان آورده داشته است.
واحد   1۸ از  برداری  بهره  و  ساخت  از  وی 
تجاری  واحد   13 بافت،  شهرستان  در  تجاری 
در  تجاری  واحد   12 سیرجان،  شهرستان  در 
شهرستان زرند، دو  واحد تجاری در شهرستان 
راور،  ۸  واحد تجاری در شهرستان شهربابک،  
9 واحد تجاری در شهرستان عنبرآباد، 7 واحد 
تجاری در شهرستان بردسیر، 4 واحد تجاری در 

شهرستان نرماشیر خبر داد .
اسکندری نسب گفت: عملیات ساخت  5 واحد 
رابر، ۸  واحد تجاری در  تجاری در شهرستان 
منطقه  تجاری در  قلعه گنج، 3 واحد  شهرستان 
بلوار  کرمان  شهر  در  تجاری  20واحد  و  راين 
جمهوری اسالمی آغاز شده و تا پايان سال 99 

به بهره برداری می رسند.
استان  پرورش  و  آموزش  که  اين  بیان  با  وی  
کرمان در چند سال اخیر تجاری سازی فضاهای 
آموزشی دارای قابلیت تجاری را به منظور ايجاد 
از  قانونی  های  مجوز  اساس  بر  پايدار  درآمد 
مهمترين راهبرد های خود قرار داده خاطر نشان 
کرد:  در  همین راستا بیش از 5 کیلومتر زمین 
دارای موقعیت بر تجاری در فضاهای آموزشی 
 ۸00 از  بیش  ساخت  قابلیت  که  شده  شناسايی 

واحد تجاری ديگر را دارد لذا به علت کمبود 
منابع مالی و عدم استقبال بخش خصوصی برای 
مشکلی جدی  با  اين حوزه  در  سرمايه گذاری 
را  دولتی  های  نهاد  همکاری  که  هستیم  مواجه 

در زمینه تحقق اين مهم می طلبد.
مردمی  مشارکت های  برابری جذب  رشد  سه 

در آموزش و پرورش استان کرمان در سال 9۸
مديرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: 
و  آموزش  در  مردمی  های  مشارکت  جذب 
 95 از  بیش  جذب  با  کرمان  استان  پرورش 
میلیارد تومان  از محل کمک های خیران رشد  
به سال 97 داشته  برابری در سال 9۸ نسبت  سه 

است.
زنی302   کلنگ  و  افتتاح  نسب  اسکندری 
دو  در  قالب   1345  کالس درس  در  مدرسه 
افزود: اجرای  سال گذشته در استان خبر داد و 
طرح ملی آجر به آجر نقش موثری در به روز 
آموزشی  فضاهای  سازی  استاندارد  و  رسانی 

دارد.
وی با بیان اين که تکريم معلم بخش مهمی از 
راهبرد اصلی آموزشی و پرورش استان و الزمه 
مديريت منابع  و مدرسه پويا است، خاطر نشان 
کرد:  آموزش و پرورش در راستای تحقق اين 
مهم اقدامات موثری را از محل جذب مشارکت 
های مردمی و درآمد های اختصاصی در زمینه 
و  رسانی  روز  به  تجهیز،  ساخت،  اندازی،   راه 
و  رفاهی  آموزشی  مراکز  سازی  استاندارد 
چند  در  فرهنگیان  ويژه  پزشکی  های  کلینیک 

سال اخیر انجام داده است.
ساخت  و  رسانی  روز  به  اندازی،  راه 
پزشکی  رفاهی و کلینیک های  مراکزآموزشی 
پرورش  و  آموزش  راهبرد  مهمترين  فرهنگیان 

استان در راستای تکريم معلم است
کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مديرکل 
ساخت  و  رسانی  روز  به  اندازی،  راه  گفت: 
مراکز آموزشی رفاهی و کلینیک های پزشکی 
پرورش  و  آموزش  راهبرد  مهمترين  فرهنگیان 

استان در راستای تکريم معلم است.
تجهیزکلینیک  و  ساخت  از  نسب  اسکندری 
بر  بالغ  اعتباری  با  جیرفت  شهرستان  فرهنگیان 
يک میلیارد و 200 میلیون تومان  از محل جذب 
در  افزود:  و  داد  خبر  مردمی  های  مشارکت 

همین راستا کلینیک فرهنگیان کرمان 
سونوگرافی،  پیشرفته  های  دستگاه  به 
اعتباری  با  راديولوژی  و  ماموگرافی 
محل  از  تومان  میلیارد  سه  بر  بالغ 
و  آموزش  اختصاصی  آمدهای  در 

پرورش استان تجهیز شده است.
مرکز  ساخت  و  اندازی  راه  وی 
شهرستان  فرهنگیان  رفاهی  آموزشی 
مربع،  متر  مساحت  1200  با  سیرجان 
ظرفیت  سوئیت،  باب   12 دارای 
دارای   ، نفر   50 از  بیش  پذيرش 
رستوران و تاالر پذيرايی با  اعتباری بالغ بر دو 
و  آموزش  اقدامات  ديگر  از  را  تومان  میلیارد 

پرورش استان در راستای تکريم معلم دانست.
آموزشی  کپری  مرکز  گفت:  نسب  اسکندری 
رفاهی فرهنگیان قلعه گنج با زير بنای 1300 متر 
مربع دارای 12 سوئیت و ظرفیت پذيرش بیش 
تومان  میلیون  بر 300  بالغ  اعتباری  با  نفر  از ۸0 
و  آموزش  اختصاصی  های  آمد  در  محل  از 
ماه  استان در حال ساخت است و مهر  پرورش 

سال جاری به بهره برداری می رسد.
مديرکل آموزش و پرورش استان کرمان اظهار 
جیرفت   فرهنگیان  رفاهی  آموزشی  مرکز  کرد: 
کنفرانس،  سالن  به  مجهز  سوئیت،   22 دارای 
بالغ  اعتباری  با  اجتماعات  سالن  و  رستوران 
های  درآمد  محل  از  تومان  میلیارد  يک  بر 
اختصاصی استان و جذب مشارکت های مردمی 
در چند سال اخیر ساخته شده و به بهره برداری 

رسیده است.
اندازی و تجهیز مراکز  از راه  اسکندری نسب  
های  شهرستان  در  فرهنگیان  رفاهی  آموزشی 
بالغ  اعتباری  با  منطقه شهداد  و  فارياب  و  بافت 
های  آمد  در  محل  از  تومان  میلیون   ۸00 بر 
اختصاصی آموزش و پرورش استان نیز خبر داد.

سازی،  استاندارد  که   اين  بیان  با  افزود:  وی 
تجهیز و به روز رسانی میهمان سرای فرهنگیان 
چهار  بر  بالغ  اعتباری  با  آسمان(  )هتل  کرمان 
میلیارد و دويست میلیون تومان از محل در آمد 
در  استان  پرورش  و  آموزش  اختصاصی  های 

چند سال اخیر انجام شده است.
سوم  فاز  افتتاح  و  ساخت  از  نسب   اسکندری 
خانه معلم کرمان با اعتباری بالغ و يک میلیارد و 
500 میلیون تومان خبر داد و بیان کرد: عملیات 
ساخت تاالر خانه معلم کرمان با اعتباری بالغ بر 
يک میلیارد 500 میلیون تومان از محل در آمد 
های اختصاصی آموزش و پرورش استان آغاز 
شده است و مهر ماه سال جاری به بهره برداری 

می رسد.
باشگاه پیشکسوتان فرهنگی در شهرستان  کرمان 
با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد و 400 میلیون تومان 
در راستای تکريم معلم تجهیز و راه اندازی شده 

است.

مديرکل آموزش و پرورش استان کرمان در ديدار با استاندار کرمان مطرح کرد:
درآمد 41 میلیارد تومانی آموزش و پرورش استان کرمان از تجاری سازی فضاهای آموزشی

استدالل  آمريکا  سابق  هسته ای  مذاکره کننده 
تحريم ها  تمديد  برای  کشور  اين  فعلی  دولت 

علیه ايران را رد کرد.
برجام  از داخل خود  بايدن: می توانستیم  مشاور 

تحريم ها علیه ايران را تمديد کنیم
نامزد  بايدن«،  »جو  مشاور  بلینکن«،  »آنتونی 
حزب دموکرات در انتخابات رياست جمهوری 
اين  گفته  برجام  مفاد  از  تمجید  ضمن  آمريکا 
توافق به گونه ای طراحی شده که دولت آمريکا 
می توانست با ماندن در آن تحريم های تسلیحاتی 

ضد ايران را تمديد کند.
سخنرانی  آسپن  امنیتی  اجالس  در  که  بلینکن 
می کرد درباره تالش دولت فعلی آمريکا برای 
گفت:  ايران  علیه  تسلیحاتی  تحريم های  تمديد 
با  ما  متحد  االن می دانم حتی يک  »تا آنجا که 
موافق  نامعلوم  مدت  برای  تحريم ها  اين  تمديد 

نیست.«
روز  آمريکا  خارجه  وزير  پامپئو«،  »مايک 
چهارشنبه گفت که دولت اين کشور به زودی 
تحريم های  تمديد  خواستار  که  را  قطعنامه ای 
تسلیحاتی علیه ايران است تقديم شورای امنیت 

خواهد کرد.
بلینکن تأکید کرد که تحريم های تسلیحاتی علیه 
او  است.  توافق  اين  کلیدی  مفاد  از  يکی  ايران 
به  درباره  است  ممکن  ]ترامپ[  »دولت  گفت: 
متعارف  علیه سالح های  تحريم ها  پايان رسیدن 
ايران گاليه کند، اما اين تحريم ها با کار سخت 
و ديپلماسی اصولی دولت اوباما تدوين و مستقر 

شد.«
مذاکره کننده  تیم  اعضای  از  يکی  که  بلینکن 
توافق  در  که  تأکید کرد  بوده  ايران  با  هسته ای 
بازگرداندن  برای  بندهايی  برجام  هسته ای 

تحريم ها علیه ايران در نظر گرفته شده است.
برجام  متن  خود  داخل  در  ما  »البته  گفت:  او 
تحريم ها  بازگرداندن  برای  مهمی  مفاد  روی 
اصرار کرديم. فقط يک مشکل جود دارد: بند 
بازگشت خودکار تحريم ها بايد توسط يکی از 
هسته ای  توافق  در  مشارکت کننده  طرف های 

فعال شود.«

که  ترامپ  دولت  استدالل های  رد  با  بلینکن 
مدعی است علی رغم خروج از برجام هنوز هم 
يکی از طرف های مشارکت کننده در اين توافق 
فعال  برای  توافق  اين  مفاد  از  می تواند  و  است 
استفاده  ايران  علیه  بین المللی  تحريم های  کردن 
از  خروج  هنگام  ترامپ  دولت   « گفت:  کند 
"پايان  را  خودش  مطبوعاتی  بیانیه   متن  برجام 
انتخاب  برجام"  در  آمريکا  مشارکت  به  دادن 
دولت  )مقام های  آنها  بنابراين،  است.  کرده 
می خواهند  که  استداللی  هر  آزادند  ترامپ( 
بیاورند ولی به نظر می رسد که استدالل های آنها 
از  به آنها برای استفاده  بنیادهای لرزانی دارد و 
مفاد بازگشت خودکار که با مذاکره ما به دست 

آمد کمکی نمی کند.«
تمديد  در  که  صورتی  در  گفته  ترامپ  دولت 
نشود  موفق  ايران  علیه  تسلیحاتی  تحريم های 
با  که  برجام  بندهای  از  يکی  از  دارد  قصد 
نام هايی مانند »مکانیسم ماشه«، »ساز و کار حل و 
فصل اختالف« يا »ساز و کار بازگشت خودکار 
بازگرداندن  برای  می شود  شناخته  تحريم ها« 

تحريم های بین المللی علیه ايران استفاده کند.
با اين حال کارشناسان می گويند آمريکا از آن 
برجام  از   1397 سال  ارديبهشت ماه  که  جهت 
خارج شده جزو طرف های مشارکت کننده در 
»برجام« نیست و نمی تواند از بندهای اين توافق 

برای تمديد تحريم ها علیه ايران استفاده کند.
از طرف ديگر، مقام های دولت »دونالد ترامپ«، 
با  آمريکا  می کنند  ادعا  آمريکا  رئیس جمهور 
و  نکرده  »نقض«  را  توافق  اين  برجام  از  خروج 
هنوز يکی از طرف های مشارکت کننده در آن 

محسوب می شود. 

آنتونی بلینکن در ادامه تصريح کرد: »در اينکه 
دولت ترامپ دولت اوباما-بايدن را بابت اتمام 
تحريم های تسلیحاتی علیه ايران گاليه می کند 
چون  دارد  وجود  زيادی  دوگانه گويی های 
دولت  توسط  ها  تحريم  اين  از  زيادی  بخشی 

خود ما )دولت اوباما( وضع شد.«
وی در ادامه اضافه کرد که دولت فعلی آمريکا 
می توانسته با استناد به مفاد داخلی توافق برجام 
تحريم های تسلیحاتی علیه ايران را تمديد کند. 
داشتن  با  می توانستیم  احتماالً  »ما  گفت:  او 
جبهه ای متحد همراه با متحدانمان آن تحريم ها 

را از داخل خود توافق تمديد کنیم.«
هنوز  اينکه  درباره  آمريکا  مقام های  ادعای 
و  هستند  برجام  توافق  طرف های  از  يکی  هم 
می توانند تحريم ها علیه ايران را کلید بزنند قباًل 
حتی توسط مقام های دولت اين کشور هم زير 

سئوال رفته است.
کاخ  ملی  امنیت  وقت  مشاور  بولتون«،  »جان 
اعتراف  برجام  از  آمريکا  خروج  از  بعد  سفید 
در  توافق  طرف  ديگر  واشنگتن  که  بود  کرده 
و  حل  کار  و  ساز  از  نمی تواند  و  نیست  برجام 
فصل اختالف برای احیای تحريم های بین المللی 

علیه ايران استفاده کند.
دولت  نماينده  هوک«،  »برايان  اين،  بر  عالوه 
آمريکا در امور ايران هم مردادماه سال گذشته 

به صراحت به همین موضوع اعتراف کرد.
به  پاسخ  در  مرداد  روز 30  آمريکايی  مقام  اين 
آمريکا  آيا  اينکه  بر  مبنی  خبرنگار  يک  سوال 
می تواند از بند موسوم به »مکانیسم ماشه« برای 
ايران  علیه  بین المللی  تحريم های  بازگرداندن 
استفاده کند يا خیر گفت: »در خصوص مکانیسم 
ماشه(  )مکانیسم  تحريم ها  خودکار  بازگشت 
)برجام(  توافق  آن  داخل  ديگر  ما  بگويم  بايد 
نیستیم. طرف هايی که هنوز داخل توافق هستند 
بگیرند که می خواهند  را  بايد تصمیم خودشان 
خیر.  يا  کنند  استفاده  اختالف  مکانیسم حل  از 
نقض  حال  در  ايران  که  ندارد  وجود  ترديدی 
توافق هسته ای است ولی اين تصمیمی است که 

آنهايی که داخل توافق هستند بايد بگیرند.«

مشاور بایدن: 
می توانستیم از داخل خود برجام تحریم ها علیه ایران را تمدید کنیم

آگهي حصروراثت
شماره9900376  دادخواست  شرح  به   14 شناسنامه  داراي  حیاقلی  فرزند  بختیاری  اندام  خوش  خانم 
تاريخ  در   - شناسنامه  به  محمدکرم  فرزند  پور  احمدی  افشان  گل  شادروان   داده  توضیح  مورخ99/5/12 

1394/4/1 در بافت خود فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-حامد بختیاری به ش ملی 3131519134 متولد1366 فرزند متوفی.
2- علی بختیاری به ش ملی 3131450533 متولد1357فرزند متوفی.

3- خوش اندام بختیاری به ش ملی 31312727۸3 متولد1354فرزند متوفی.
4- پوران بختیاری به ش ملی 313006۸333 متولد135۸فرزند متوفی.

5- لیلی بختیاری به ش ملی 3131456647 متولد1360فرزند متوفی.
6- پروين بختیاری به ش ملی 31309۸952۸ متولد1363فرزند متوفی.

7- حیاقلی بختیاری فرزند قديرقلی به ش ملی 3130712127 متولد 129۸همسرمتوفی.
لذا مراتب يک نوبت در يکي از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی اعتراض دارد يا 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 حصروراثت
شماره9900299  دادخواست  شرح  به   759 شناسنامه  داراي  اکبر  علی  فرزند  حسنخانی  علی  هاجر  خانم 
ا... به شناسنامه 1 در تاريخ  مورخ99/5/11 توضیح داده شادروان صغری حمزه نژاد بیدشکی فرزند عنايت 

1399/3/30 در بافت خود فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-مصطفی علی حسنخانی به ش ملی 3131499567 متولد1366 فرزند متوفی.
2- مرتضی علی حسنخانی به ش ملی 31309614۸۸ متولد1361فرزند متوفی.

3- هاجرعلی حسنخانی به ش ملی 3130973257 متولد1362فرزند متوفی.
4- خديجه علی حسنخانی به ش ملی 31309۸۸246 متولد1363فرزند متوفی.

5- الهه علی حسنخانی به ش ملی 3120069213 متولد1369فرزند متوفی.
لذا مراتب يک نوبت در يکي از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی اعتراض دارد يا 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 حصروراثت
شماره9900314  دادخواست  شرح  به   1 شناسنامه  داراي  غالمحسین  فرزند  کوه  شیب  رجائی  فاطمه  خانم 
مورخ99/5/12 توضیح داده شادروان نصرت رجائی نژاد فرزند خوبیار به شناسنامه 9 در تاريخ 139۸/9/11 

در بافت خود فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-اسماعیل رجائی شیب کوهی به ش ملی 3130072543 متولد1357 .

2- اکبر رجائی نژاد به ش ملی 3131035072 متولد1342.
3- عیسی رجائی شیب کوه به ش ملی 3131049022 متولد1350.

4- عصمت رجائی شیب کوهی به ش ملی 3130237143 متولد1343.
5- فاطمه رجائی شیب کوه به ش ملی 3131053021 متولد1352.

لذا مراتب يک نوبت در يکي از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی اعتراض دارد يا 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 حصروراثت
شماره9900369  دادخواست  شرح  به   36 شناسنامه  داراي  ا...  عین  فرزند  نژاد  سلطانی  خیرا...  آقای 
مورخ99/5/15 توضیح داده شادروان فاطمه سلطانی نژاد فرزند خیرا... به شناسنامه 312031516۸ در تاريخ 

1399/4/12 در بافت خود فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-خیرا... سلطانی نژاد فرزند عین ا... به ش ملی 3131397225 متولد1336 پدر متوفیه.

2- کبری برسم فرزندغريب به ش ملی 3130564535 متولد1351مادر متوفیه.
لذا مراتب يک نوبت در يکي از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی اعتراض دارد يا 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 حصروراثت
شماره9900425  دادخواست  شرح  به   3131451564 شناسنامه  داراي  مريد  فرزند  تردست  ملیحه  خانم 
مورخ99/5/14 توضیح داده شادروان مريد تردست فرزند ياراحمد به شناسنامه 157 در تاريخ 1391/1/19 در 

بافت خود فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-جلیل تردست به ش ملی 31300۸3456 متولد1345 فرزند متوفی.

2- کلثوم تردست به ش ملی 3131439572 متولد1350 فرزند متوفی.
3- ملیحه تردست به ش ملی 3131451564 متولد1357 فرزند متوفی.

4- امین ا... تردست به ش ملی 3131433175 متولد134۸ فرزند متوفی.
5- معصومه تردست به ش ملی 3131401052 متولد1337 فرزند متوفی.
6- نرگس تردست به ش ملی 31305۸757۸ متولد1342 فرزند متوفی.
7- حلیمه تردست به ش ملی 3130۸۸۸977 متولد1355 فرزند متوفی.

لذا مراتب يک نوبت در يکي از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی اعتراض دارد يا 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
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Email : ali_365@yahoo.com

شهرستان فریادگر محرومیت دیار فرهیختگان در  حکمت  روزنامه  نماينده 
ارزويیه، صوغان و توابع

مهدی نظری فتح آباد 0913917334۸. 

انم حکمت، شهره اش رو راستی 

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

 حکمت آید هر کجا حق داشتی

17 مردادماه روز خبرنگار بر شما مبارک
روز خبرنگار فرصت پاسداشت پاسداران ارزش های 

جامعه است .
با  پیامی  در  ارزوئیه  انتظامی  فرماندهی  سرپرست 
تبريک روز خبرنگار به تمامی خبرنگاران و اصحاب 
رسانه شهرستان ارزوئیه اين مناسبت ارزنده را فرصت 
جامعه  های  ارزش  پاسداران  از  صمیمانه  قدردانی 

برشمرد. 
در اين پیام آمده است.

خبرنگاران و اصحاب رسانه بعنوان وجدان های بیدار 
سالمت  و  کنند  می  زندگی  جامعه  عمق  در  جامعه، 
های  تالش  مرهون  ای،  جامعه  هر  فکری  و  فرهنگی 

شبانه روزی آنها است.

روز خبر نگار گرامی باد

به تمامی خبر نگاران حوزه های  اين روز خجسته را 
خبری تبريک می گويیم

نگاهش    ، واقعیت هاست  ترسیم  ، کارش  نگار  خبر 
هوشمندانه ، بیانش روشنفکرانه ، حرفه اش مشتاقانه و 

برداشتش عالمانه است.
 ، پس واقعیت نگارهايی که هوشمندانه، روشنفکرانه 
مشتاقانه و عالمانه عمل می کنند اليق ستايش و تمجید 

هستند.
خبرنگاران عزيز ؛ از درگاه حضرت باريتعالی برايتان 

آرزوی ايّامی نیک  مسئلت داريم.
صمداهلل محمدی نماينده مردم شريف شهرستان های 

بافت ، رابر و ارزوئیه در مجلس شورای اسالمی

سرقت خودرو در بافت، کشف آن 
در سیرجان

دستگاه  يک  کشف  از  سیرجان  انتظامی  فرمانده 
خودروی سواری پژو 405 سرقت شده از بخش گوغر 

شهرستان بافت در سیرجان خبر داد.
انتظامی  فرمانده  نژاد،  ايران  محمدرضا  سرهنگ 
سیرجان از کشف يک دستگاه خودروی سواری پژو 
در  بافت  بخش گوغر شهرستان  از  405 سرقت شده 
سیرجان خبر داد و گفت: در پی سرقت يک دستگاه 
خودرو در شهرستان بافت و در پی هم پوشانی انجام 
گشت  حین  در  بلورد  انتظامی  پاسگاه  ماموران  شده، 
زنی به يک دستگاه سواری پژو 405 که در جاده های 

فرعی روستايی متوقف شده بود، مشکوک شدند.
که  شد  مشخص  آمده  عمل  به  استعالم  در  افزود:  او 
اين خودرو مسروقه و  از بخش گوغر شهرستان بافت 
است.  سرهنگ ايران نژاد با بیان اينکه اين خودرو به 
پارکینگ منتقل شد و اقدامات الزم برای تحويل آن 
عملیات  کرد:   تصريح  گرفت،  صورت  صاحبش  به 

پلیس برای شناسايی و دستگیری سارق ادامه دارد.
شهروندان  به  هشدار  ضمن  سیرجان  انتظامی  فرمانده 
و  توصیه ها  به  سرقت  از  پیشگیری  برای  گفت: 
صورت  در  و  باشند  داشته  توجه  پلیسی  هشدار های 
ناشناس،  و  مشکوک  افراد  تردد  هرگونه  از  اطالع 
مراتب را سريعا به شماره تلفن فوريت های پلیسی 110 

اعالم  کنند.

و  سپاه  فرمانده  همراه  به  ارزوئیه  امام جمعه شهرستان 
مدير آموزش و پرورش ارزوئیه از روند کار تولیدی 

ماسک بازديد کردند.
مردم  و حفظ سالمت  بیماری کرونا  کنترل  منظور  به 
مدظله  خامنه ای  امام  فرمان  به  لبیک  راستای  در  و 
العالی پايگاه های مقاومت بسیج خواهران شهرستان با 
همکاری اداره آموزش و پرورش و شبکه بهداشت و 
درمان و هنرجويان رشته ی خیاطی هنرستان، ولی عصر 
)عج( با شعار "به ياری خدا کرونا را شکست میدهیم" 

اقدام به تولید ماسک کرده اند.
حفظ  هدف  با  ماسک  تولید  کارگاه های  اندازی  راه 

سالمتی مردم و لبیک به فرمان امام خامنه ای
اقدامات  به  بازديد  اين  امام بخش در حاشیه  سرهنگ 
و  کنترل  در  بسیج  جهادی  نیرو های  شده ی  انجام 
مديريت کرونا در شهرستان پرداخت و اظهار داشت: 
نیاز در صحنه  مورد  تمام عرصه های  بسیج در  و  سپاه 
است. وی با اشاره به نیاز شهرستان به ماسک، با توجه 

سالمت  حفظ  راستای  در  و  کرونا  شیوع  گسترش  به 
توسط  بسیج  ماسک  تولید  کارگاه  کرد:  بیان  مردم 
با  و  است  شده  اندازی  راه  خواهر  جهادی  نیرو های 
تولید 500 ماسک در روز کار خود را شروع کرده و 
ان شاءاهلل به 1000 ماسک در روز افزايش پیدا خواهد 
ايام  اين  در  نیاز ها  و  کمبود ها  رفع  جهت  در  تا  کرد 

ياری رسان مردم باشد.
فرمانده سپاه ارزوئیه در پايان با تاکید بر رعايت مسائل 
حتما  که  سالمتی  حفظ  جهت  در  مردم  از  بهداشتی 
ماسک  از  ويروس  اين  گسترش  از  جلوگیری  جهت 
استفاده شود، ابراز کرد: رعايت پروتکل های بهداشتی 
اين  نابودی  شاهد  تا  گیرد  قرار  همگان  توجه  مورد 

ويروس منحوس باشیم.
فعالیت جهادی خواهران در کارگاه های تولید ماسک 

نمونه بارز انقالبی گری
حجت االسالم سید يوسف منصوری امام جمعه ارزوئیه 
طی اين ديدار و بازديد از روند تولیدماسک، فعالیت 

جهادی خواهران را جهاد فی سبیل ا... دانست و با اشاره 
به سخن مقام معظم رهبری مدظله العالی که فرمودند: 
"انقالبی گری به حرف نیست، به عمل است. " فعالیت 
تولید  کارگاه های  در  چندماه  اين  طی  را  خواهران 

ماسک را نمونه ای از انقالب گری دانست.
نظام  و  مردم  به  هر مسئولی در مرحله ی خدمتگزاری 

است
آقای تهمتن کريمی رئیس آموزش و پرورش شهرستان 
ارزوئیه در حاشیه اين بازديد بیان کرد: خدمتگزاری به 
مردم جزو وظايف کوچک آموزش و پروش است و 
نظام  و  مردم  به  هر مسئولی در مرحله ی خدمتگزاری 

است و کارکردن برای رضای خدا دلسردی ندارد.
وی خاطر نشان کرد: خط قرمز ما نظام و مقام معظم 
سرباز  را  خودمان  ما  و  است  العالی  مدظله  رهبری 
سربازی  لباس  در  بتوانیم  ان شاءاهلل  میدانیم  واليت 
خدمتگزار واليت و مردم و پای بند به آرمان های نظام 

و انقالب باشیم.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اين که نرخ واقعی 
و  است  بازار  در  فعلی  قیمت  از  پايین تر  بسیار  ارز 
راه  از  يابد  ارز کاهش می  نرخ  آينده  در روزهای 
اندازی سامانه تلفنی بانک مرکزی برای پاسخگويی 

به درخواست های تسهیالت خرد خبر داد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اين که نرخ واقعی 
و  است  بازار  در  فعلی  قیمت  از  پايین تر  بسیار  ارز 
راه  از  يابد  ارز کاهش می  نرخ  آينده  در روزهای 
اندازی سامانه تلفنی بانک مرکزی برای پاسخگويی 

به درخواست های تسهیالت خرد خبر داد.
در  مرکزی  بانک  کل  رئیس  همتی  عبدالناصر 
گفت وگوی زنده با برنامه »بدون تعارف« با اشاره به 
وضعیت اقتصادی کشور اظهار داشت: تمام تالش 
کنترل  را  حداکثری  فشار  اين  تا  می کنیم  را  خود 

کنیم و فشار کمتری به مردم بیايد.
 97 سال  گفت:  ارز  بازار  مديريت  درباره  وی 
التهابات وحشتناکی در بازار ارز ايجاد شد که آن 
 9۸ آبان  تا  را  خوبی  شرايط  و  کرديم  مديريت  را 
نتیجه  داشتیم و ثبات خوبی را شاهد بوديم که در 
مرکزی  بانک  تیم  نیز  اکنون  شد.  نزولی  تورم  آن 
همان تیم است و قادريم ثبات را به بازار بازگردانیم.

افتاد  اتفاق  چند   9۸ آبان  از  اينکه  بیان  با  همتی 
ماه  آبان  حوادث  افزود:  زد،  هم  به  را  سیستم  که 
به  اگر  و  کرد  ايجاد  جامعه  در  را  منفی  انتظارات 
نمودار ارز دقت کنید نمودار ارز از آبان 9۸ شروع 

به باال رفتن می کند.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: پس از اين اتفاق 
دوباره به سمت ثبات حرکت می کرديم که با شیوع 
و  تجاری  سیستم  و  شديم  مواجه  کرونا  ويروس 
اقتصادی کشور به هم خورد چراکه تجار نتوانستند 
صادرات  از  حاصل  ارزی  درآمد  و  کنند  تجارت 

کاهش يافت.
همتی تاکید کرد: البته در افزايش نرخ ارز در اين 
اواخر همانطور که مقام معظم رهبری نیز فرمودند، 
مسائل سیاسی و امنیتی نیز دخالت داشت و دشمنان 
اهداف باالتری داشتند اما ما تالش کرديم تا بازار 
زمینه  اين  در  را  جدی  اقدامات  و  کنیم  کنترل  را 

شروع کرده ايم که نتیجه آن مشخص خواهد شد.
اقداماتی  رئیس شورای پول و اعتبار تصريح کرد: 
وابسته  ارز  قیمت  روز  هر  که  است  انجام  حال  در 
اين اساس جلوی يک  بر  نباشد؛  به يکسری موارد 
سری رانت ها، تخلفات و بی نظمی ها را گرفته ايم و 

با قدرت پیش می رويم.
نرخ واقعی ارز بسیار پايین تر از قیمت فعلی در بازار 

است
بسیار  رقمی  ارز  واقعی  نرخ  اينکه  بر  تاکید  با  وی 
پايین تر از قیمت فعلی آن در بازار است، گفت: نرخ 
دالر در اقتصاد ما تبديل به شاخص مهمی شده اما 
اين موضوع درست می شود و همه ابزارها را به کار 

می بريم تا اين نرخ را تعديل کنیم.
همتی خاطرنشان کرد: در اين راه تالش بانک 
از بخش های  بسیاری  و  نیست  مرکزی کافی 
قوه  مالی و  مانند بخش تجاری، بخش  ديگر 
قضايیه بايد کمک کنند که همکاری هايی نیز 

انجام شده که از آنها تشکر می کنیم.
مسئله  کرد:  تاکید  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
امنیتی،  مسئله ای  و  نیست  اقتصادی  فقط  ارز 
سیاسی و اقتصادی است و نهادهای امنیتی نیز 

بايد در اين زمینه همکاری کنند.
حاشیه  کشورهای  از  ارز  بازار  اخاللگران 

خلیج فارس حمايت می شوند
وی با بیان اينکه اخاللگران بازار ارز از کشورهای 
قوه  از  کرد:  تصريح  می شوند،  حمايت  حاشیه 
قضايیه به ما اطالع دادند که تعدادی از 250 نفری 
و  کرده اند  بازداشت  را  داده ايم  را  آنها  اسامی  که 
يک  حتی  که  هستند  حرفه ای  اخاللگرانی  اين ها 
فعلی  شرايط  اگر  نکرده اند.  کشور  وارد  ارز  دالر 
اما  می داد  انجام  را  خود  کار  مرکزی  بانک  نبود 
می خواهند  که  آنهايی  که  است  شرايطی  شرايط 
استفاده  ابزارهايشان  همه  از  بزنند  هم  به  را  کشور 

می کنند.
همتی در پاسخ به اين شبهه که دولت خود قیمت 
گفت:  است،  برده  باال  درآمدزايی  برای  را  ارز 
قیمت  با  می کند  مصرف  که  ارزی  هنوز  دولت 
4200 تومان است و حتی بخشی از ارزهای بانک 
تومان   4200 قیمت  با  قانونی  مجوز  با  را  مرکزی 
برای اين منظور صرف کرده است، بنابراين افزايش 

قیمت ارز تاثیری در درآمدهای دولت ندارد.
نرخ  کنترل  دنبال  جمهوری  رئیس  داد:  ادامه  وی 
ارز است و به هیچ عنوان چنین کاری نخواهد کرد. 
مگر می توان ۸5 میلیون نفر را به خاطر درآمدزايی 
اصاًل  ارز  نرخ  با  مقايسه  در  درآمد  کرد؟  نابود 
اهمیتی ندارد چراکه وقتی نرخ ارز باال برود کشور 

نابود می شود.
 کاهش نرخ ارز در روزهای آينده

مردم  به  کرد:  تصريح  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
وجود  چیزی  چنین  اصال  که  می دهم  اطمینان 
ندارد و اگر بتوانیم نرخ ارز را پايین بیاوريم که در 
روزهای آينده انشااهلل اين اتفاق خواهد افتاد، نشان 

خواهیم داد که دولت چنین هدفی ندارد.
وی با بیان اينکه 27 میلیارد دالر ارز مربوط به دو 
سال گذشته در اختیار صادرکنندگان است، يادآور 
شد: 250 نفری که اسامی آنها داده شده تولیدکننده 
اينها  بودند  نیاورده  ارز  هم  دالر  يک  و  نبودند 
اما  شد.  می  برخورد  آنها  با  بايد  که  بودند  کسانی 
بقیه بخشی تولیدکننده و برخی شرکت هايی هستند 
که درصدی از ارز خود را آورده اند، بنابراين تالش 
کنیم که با آنها مدارا کنیم، اکنون نیز با آنها در حال 

مذاکره هستیم و هرکدام آمادگی داشته باشند که 
ارز خود را بیاورند، استقبال می کنیم.

داد: طی همین 10  ادامه  بانک مرکزی  رئیس کل 
ارز  میلیارد دالر   2,5 بوديم  داده  مهلت  که  روزی 
وارد سامانه نیما شده و برای واردات از اين طريق 
آرامش  به  حتماً  کار  اين  که  است  ارز شده  تامین 
بازار کمک می کند و بخش زيادی از کاالهايی که 

در گمرک بود، ترخیص خواهد شد.
وی ادامه داد: ثبات در بازار ايجاد شده و هنگامی 
که وارد ثبات می شويم روند پايین آوردن نرخ ارز 
قیمت  بیايد،  پايین  ارز  نرخ  اگر  می کنیم.  آغاز  را 

کاالها نیز در میان مدت پايین خواهد آمد.
16 هزار میلیارد تومان از مطالبات بدهکاران بانکی 

وصول شد
همتی در بخش ديگری از سخنانش درباره اقدامات 
بانکی  اختالس های  با  مقابله  برای  مرکزی  بانک 
کند،  می  برخورد  خوب  قضايیه  قوه  کرد:  تاکید 
رئیسی  آقای  جناب  گذشته  ماه  چند  همین  ظرف 
اقدامات بسیار خوبی را انجام داده اند و نزديک به 
16 هزار میلیارد تومان از مطالبات بدهکاران بانکی 

را وصول کرده ايم.
گفت:  نیز  خرد  تسهیالت  پرداخت  درباره  وی 
به  که  است  اين  بانک ها  مديران  از  ما  خواهش 
که  طبقاتی  خصوص  به  نکنند،  سخت گیری  مردم 
وام های خرد درخواست دارند را با حداقل ضمانت 
بانک  پول  که  باشند  مطمئن  تنها  و  کنند  پرداخت 
برمی گردد. در همین زمینه سامانه ارتباطی با شماره 
بانک  که  می شود  راه اندازی  آينده  هفته  از   2706

مرکزی در اين زمینه پاسخگو خواهد بود.

از  خارج  ارزهای  بازگشت  در  ها  گشايش  برخی 
کشور

وی با اشاره به تالش بانک مرکزی برای بازگشت 
کشورهای  گفت:  کشور  از  خارج  ارزهای 
می کنند  سنگ اندازی  آمريکا  تاثیر  تحت  ديگر 
نقاط  برخی  در  و  داده ايم  انجام  را  اقداماتی  اما 
نیز  موارد  برخی  در  گرفته،  صورت  گشايش هايی 
در حال تالش هستیم اما در مجموع وضعیت خوبی 

داريم.

کرمان
آغاز طرح کارخانه فرآوری مس در ُارزوئیه

و  مس  کنستانتره  و  مس  تولید  فراوری  کارخانه  ايجاد  ملی  طرح 
صنايع تبديلی سیم و کابل در اُرزوئیه آغاز شد.

مس  کنستانتره  و  مس  تولید  فراوری  کارخانه  پروژه  مدير  بدرلو 
اينده  در  اين طرح  اجرای  با  و کابل گفت:  تبديلی سیم  و صنايع 
می شود.آغازطرح  ايجاد  اشتغال  نفر  هزار  از   بیش  برای  نزديک 

کارخانه فرآوری مس در اُرزوئیه
با اجرای طرح کارخانه فرآورده های مس در ارزوئیه همچنین از 

خام فروشی مس جلوگیری خواهد شد.

کمیته ی برنامه ريزی ازدواج آسان و پیوند فاطمی در ارزوئیه؛
پیوند فاطمی ۲4 زوج ارزوئیه در عید غدیر

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ارزوئیه گفت: ويژه برنامه پیوند 
هدف  با  واليت  و  امامت  دهه  با  همزمان  زوج   24 برای  فاطمی 
ازدواج آسان در روز عید غدير در شهرستان ارزوئیه در نظر گرفته 

شده است.
امام  با حضور  فاطمی  پیوند  و  آسان  ازدواج  برنامه ريزی  کمیته ی 
جمعه، فرمانده ناحیه، فرمانده حوزه خواهران و مسئول بسیج جامعه 
خیرين  از  و  سامان  فرهنگی ورزشی  باشگاه  مدير  شهرستان،  زنان 
شهرستان، رئیس مرکز بهداشت و درمان، معاون فرمانداری، رئیس 
کمیته امداد و سرپرست شهرداری شهرستان ارزوئیه در محل دفتر 

فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان ارزوئیه برگزار شد.
سرهنگ امام بخش، فرمانده سپاه ارزوئیه گفت: ويژه برنامه پیوند 
فاطمی برای زوج های جوان با هدف ازدواج آسان در دستور کار 
قرار گرفته است، در اين طرح دو مقوله مهريه ی آسان و عقد آسان 

مدنظر است، تا حرکتی مستمر و پايدار شکل بگیرد.
با  مستضعفین  بسیج  ارزوئیه خاطرنشان کرد: سازمان  سپاه  فرمانده 
امروز  اين طرح کرده است و  انجام  به  اقدام  هدف ازدواج آسان 
کنترل  و  امکانات  حداقل  با  امر  اين  در  سازی  گفتمان  و  ترويج 

هزينه ها قابل انجام است.
پیوند  برنامه  ويژه  راستا  اين  در  کرد:  تصريح  امام بخش  سرهنگ 
هدف  با  واليت  و  امامت  دهه  با  همزمان  زوج   24 برای  فاطمی 
ازدواج آسان در روز عید غدير در شهرستان ارزوئیه در نظر گرفته 

شده است.
بهترين مقوله برای فرهنگ سازی، حرکت ازدواج آسان است

حجت االسالم سید يوسف منصوری، امام جمعه ارزوئیه با اشاره 
بر سخن مقام معظم رهبری در خصوص شبیخون فرهنگی خاطر 
آن  ترويج  به  غرب  که  فرهنگی  شبیخون  از  نمونه ای  کرد:  نشان 
ندارد و  با آداب و رسوم سنخیت  ازدواج هايی است که  پرداخته 
امروز بهترين مقوله برای فرهنگ سازی در جهت گفتمان سازی 

امر ازدواج فاطمی، ازدواج آسان است.
شهرستان  درمان  و  بهداشت  مرکز  رئیس  امیری پاک  مهندس 
همکاران  و  شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه  کرد:  بیان  ارزوئیه 
ما در اين مجموعه در زمینه مشاوره ازدواج و آزمايشات همکاری 
بهداشتی  پروتکل های  رعايت  با  مراسم  و  داشت  را خواهند  الزم 

انجام خواهد شد.
چنین  اطالع رسانی  کرد:  عنوان  فرمانداری  معاون  حمزه  دکتر 
برنامه هايی ايجاد انگیزه میکند و با توجه به اهمیت جمعیت شیعه، 
تسهیل راه برای ازدواج جوانان در حفظ جمعیت هم تاثیر به سزايی 

دارد.
از  و  سامان  ورزشی  فرهنگی  باشگاه  مدير  نیکوئی،  ساسان  آقای 
ازدواج جوانان شغل و  موانع  از  بیان کرد: يکی  خیرين شهرستان 
مسکن است و تجمالت هم جدا از اين موضوع نیست که در اين 

شرايط ازدواج آسان، الگوی خوبی برای جوانان است.

همتی:
کاهش نرخ ارز در راه است

بازدید از کارگاه تولید ماسک در ارزوئیه

رئیس جمهور آمريکا در يک کنفرانس خبری بامداد شنبه 
پیروزی  به  رياست جمهوری  انتخابات  در  چنانچه  گفت 

برسد خیلی زود با ايران به توافق دست پیدا خواهد کرد.
ترامپ: اگر در انتخابات پیروز شوم سريع با ايران به توافق 

می رسیم
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمريکا گفته در صورتی که 
در انتخابات رياست جمهوری به پیروزی برسد خیلی زود 

با ايران به توافق خواهد رسید.
گزارش  به  شنبه  بامداد  خبری  کنفرانس  يک  در  ترامپ 
به  را  و روسیه  ايران، چین  آمريکا که  اطالعاتی  دستگاه 
بود  متهم کرده  انتخابات آمريکا  برای دخالت در  تالش 

واکنش نشان داد.
در  دارد  دوست  روسیه  که  فردی  »آخرين  گفت:  وی 
قدرت ببیند، دونالد ترامپ است چون هیچ کس با روسیه 

سخت گیرتر از من نبوده است.«
ما  دارد  دوست  »چین  کرد:  اضافه  آمريکا  رئیس جمهور 
انتخاباتی داشته باشیم که در آن دونالد ترامپ به جو بايدن 
می کنند.  روياپردازی  مورد  اين  در  می بازد.  خواب آلود 

کشورمان را تصاحب خواهند کرد.«

وی اضافه کرد: »اگر جو بايدن رئیس جمهور شود، چین 
کشور ما را تصاحب خواهد کرد.«

ترامپ خطاب به خبرنگاری که در اين باره سوال پرسیده 
به  بود گفت که گزارش دستگاه اطالعاتی آمريکا فقط 

چین و روسیه مربوط نیست و ايران را هم شامل می شود.
او گفت: »اين گزارش از ايران هم اسم آورده و شما به آن 
اشاره نکرديد. ايران دوست دارم من رئیس جمهور نشوم. 
اين  که  زمانی  شوم-و  برنده  من  اگر  کنم،  اعالم  را  اين 
اتفاق بیفتد- خیلی سريع با ايران به توافق می رسیم. با کره 

شمالی خیلی سريع به توافق می رسیم.«
انتخابات  در  او  چنانچه  مدعی شد  آمريکا  رئیس جمهور 
درگیر  االن  آمريکا  بود  نرسیده  پیروزی  به   2016 سال 

جنگ با کره شمالی بود.
وی گفت: »کره شمالی و ايران... همه اينها خیلی سريع با 
ما توافق می کنند. ايران برای توافق با ما له له می زند، ولی 
بايدن  با  می دهند  ترجیح  چون  بمانند  منتظر  می خواهند 
توافق کنند. اگر چین هنگامی که بايدن در قدرت است با 

آمريکا توافق کند، کشورمان را تصاحب خواهند کرد.«
ترامپ گفت: »ببنید من چکار کرده ام؟ ده ها میلیارد دالر 

را  سال  بدترين  چین  گرفته ام.  چین  از 
ظرف 67 سال گذشته داشت در حالی 

که برای ما بهترين سال بود.«
کرد:  اضافه  آمريکا  رئیس جمهور 
»آخرين چیزی که روسیه، چین و ايران 
]در  ترامپ  دونالد  پیروزی  می خواهند 

انتخابات[ است.«
ترامپ در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او پرسید چه 
انتخابات  در  کشورها  اين  دخالت  با  مقابله  برای  کاری 
اطالعاتی  دستگاه  گزارش  که  گفت  داد  خواهد  انجام 
آمريکا به تازگی منتشر شده و به دقت مورد بررسی قرار 

خواهد گرفت.
آن  با  که  پستی  رأی گیری های  به  را  مسئله  ادامه  در  او 
مخالف است ربط داد و مدعی شد در صورت برگزاری 
راحت تر  خارجی«  »قدرت های  روش  اين  به  انتخابات 

می توانند در آن مداخله کنند.
به دقت آن را ]گزارش  »ما  رئیس جمهور آمريکا گفت: 
اندکی  گزارش  اين  داد.  خواهیم  قرار  بررسی  مورد  را[ 
قرار  بررسی  مورد  به دقت  را  آن  ما  و  منتشر شده  قبل تر 

خواهیم داد.«
ترامپ در ادامه گفت: »بزرگترين خطری که پیش روی ما 
است، انتخابات پستی است چون در انتخابات پستی، برای 
ايران،  چین،  يا  باشد  روسیه  خواه  خارجی-  قدرت های 
کره شمالی و خیلی کشورهای ديگری که شما انتظارش 
با  است.  راحت تری  کار  آرا  کردن  جعل  نداريد-  را 
که  است  راحت تر  خیلی  برايشان  پستی  رأی گیری های 

تقلب کنند.«
دستگاه اطالعاتی آمريکا در بیانیه ای روز جمعه جديد بار 
در  برای دخالت  به تالش  را  و چین  ايران، روسیه  ديگر 

انتخابات رياست جمهوری آمريکا متهم کرد.

ترامپ: 
اگر در انتخابات پیروز شوم سریع با ایران به توافق می رسیم


