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آگهی مناقصه
انجام عملیات بوجاری گندم بذری

الف: موضوع : بوجاری گندم بذری به مقدار 3000 تن
استان  روستائی  تعاونی  اتحاديه  مجتمع  ثارا...  راهی  سه  ارزوئیه-  اجراء:شهرستان  ب:محل 

کرمان
پ:تاريخ برگزاری مناقصه: 5 روز کاری بعد از تاريخ انتشارآگهی.

ت: محل تحويل پاکات شرکت در مناقصه:
الف- کرمان خیابان 24 آذر روبروی کوچه 75- ساختمان تعاون روستائی طبقه دوم دبیرخانه 

اتحاديه.تلفن:09131439193 
ب- ارزوئیه – سه راه ثارا...- مجتمع اتحاديه تعاونی روستائی استان کرمان

تضمین شرکت در مناقصه:مبلغ ده میلیون ريال به حساب 792934175 بانک کشاورزی بنام 
اتحاديه تعاونی روستائی استان کرمان 

تلفن تماس:09131409455-03432473581 
اتحاديه تعاونی روستائی استان کرمان

آگهی مناقصه عمومی
انجام عملیات دپو کردن

مناقصه گذار: اتحاديه تعاونی روستائی استان کرمان
موضوع مناقصه:انجام عملیات دپو کردن و بارگیری گندم

محل اجراء مناقصه : ارزوئیه - سه راهی ثارا...
مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی لغايت 5 روز کاری

محل دريافت اسناد:
الف: کرمان- کرمان خیابان 24 آذر روبروی کوچه 75- ساختمان تعاون 

روستائی طبقه دوم دبیرخانه اتحاديه.
ب:ارزوئیه –سه راهی ثارا... مجتمع اتحاديه تعاون روستائی استان کرمان

تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ده میلیون ريال به حساب 792934175 
بانک کشاورزی، اتحاديه تعاونی روستائی استان کرمان 

تلفن تماس:09131409455-03432473581
اتحاديه تعاون روستائی استان کرمان

مبادالت  سطح  اينکه  بیان  با  کرمان  استاندار 
باال  افغانستان اکنون چندان  تجاری کرمان و 
هدف گذاری  در  امیدواريم  گفت:  نیست، 
 200 به  مبادالت  حجم  مشخص  زمانبندی  و 
میلیون دالر در سال برسد که هم به نفع اين 

استان و هم برای افغانستان مفید خواهد بود.
عبدالغفور  با  ديدار  در  فدايی  جواد  محمد 
با  افزود:  ايران  در  افغانستان  سفیر  ولیوال 
افتتاح دفتر اتاق مشترک افغانستان و کرمان، 
امکان همکاری بیشتر فراهم شده و مبادالت و 

سرمايه گذاری ها توسعه پیدا می کند.
به اشتراکات دو کشور و عالقه  با اشاره  وی 
مندی استان برای تعامالت به ويژه در حوزه 
اقتصادی، تصريح کرد: ما با افغانستان به لحاظ 
خوب  ارتباطات  همسايگی  و  زبان  مذهب، 
می کند  ايجاب  که  داريم  شباهت هايی  و 
ظرفیت ها  اين  از  و  داشته  بیشتری  همراهی 

برای توسعه استفاده کنیم.
کرمان  استان  کرد:  بیان  کرمان  استاندار 
افغانستان  کشور  نیازهای  از  بخشی  می تواند 
برای  سرمايه گذاری  موارد  و  کند  تامین  را 
افغانستان وجود دارد که می تواند  کرمان در 

در برنامه مشترک قرار گیرد.
صدور  و  هويت  تثبیت  به  اشاره  با  وی 

مهاجران  برای  هويتی  اسناد 
اين  کرد:  تاکید  افغانستانی 
و  است  ارزشمند  بسیار  اقدام 
مجوز  بدون  مهاجران  حضور 
کرمان  استان  مشکالت  از 
تعداد  که  شود  می  محسوب 
مجاز  مهاجران  برابر   2 آنها 
برآورد می شود به ويژه آنهايی 
وارد  نامناسب  شرايط  با  که 

استان می شوند.
فدايی ادامه داد: تعیین تکلیف 
اقامت  به  مجاز  که  مهاجرانی 
و  است  خوب  بسیار  نیستند، 
اين  در  را  الزم  همکاری های 

زمینه خواهیم داشت.
و  ايران  مشترک  اتاق  دفتر 

افغانستان افتتاح می شود
و  معادن  صنايع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
ديدار  اين  در  نیز  کرمان  استان  کشاورزی 
کشور  میان  متقابل  صادرات  بستر  گفت: 
افغانستان و استان کرمان در حال آماده سازی 

است و مراودات روز به روز بیشتر می شود.
افتتاح  به  اشاره  با  زاده  طبیب  مهدی  سید 
افزود:  افغانستان،  و  ايران  مشترک  اتاق  دفتر 

کشور  با  موفقی  تجارت های  و  مراودات 
افغانستان داشته ايم و تالش داريم تا مرزهای 

ايران با کشور افغانستان را ساماندهی کنیم.
 24 مدرسه  کلنگ زنی  کرد:  تصريح  وی 
به  کرمان  شرف آباد  در  اتباع  ويژه  کالسه 
کمک تجار افغانستان و اداره کل اتباع استان 
کرمان نیز در آينده نزديک انجام خواهد شد.

و  معادن  صنايع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 

اظهار داشت: هیات  استان کرمان  کشاورزی 
خورشیدی  نیروگاه  از  بازديدی  افغانستان 
اين  تجار  از  جمعی  و  داشت  خواهند  ماهان 
گلناز  نباتی  روغن  کارخانه  از  نیز  کشور 

بازديد می کنند.
براساس اين گزارش هم اکنون 300هزار تبعه 

افغان در استان کرمان زندگی می کنند.

استاندار کرمان: 

میلیون   200 به  افغانستان  و  کرمان  مبادالت  حجم 
دالر می رسد
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اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک بافت 

فاقد سند رسمي آگهي  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  هیأت موضوع 
موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي برابر راي شماره 139960319013000117مورخ 1399/4/29هیأت دوم موضوع 
ثبتي  واحد  در  مستقر  فاقد سند رسمي  و ساختمانهاي  اراضي  ثبتي  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون 
حوزه ثبت ملک بافت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای حسین شمس الدينی لری فرزند 
 681/49 مساحت  به  خانه  باب  يک  درششدانگ  رابر  از  صادره   4 شناسنامه  شماره  به  ناز  ملک 
رابر  – اصلی قطعه يک بخش 42 کرمان واقع در  از 12  از پالک 2039 فرعی  مترمربع قسمتی 
الواسطه  مع  الدينی  تاج  مالک رسمی خانم آراء  از  بنزين خريداری  به پمپ  نرسیده  امام  خیابان 
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: 99/6/1

تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/6/19
محمدمحسن قزوينی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف67(

آگهی حصر وراثت
آقای حسن حسنخانی فرزند اکبر دارای شناسنامه 3120066648 به  شرح دادخواست شماره9900480 
مورخ 28/5/99توضیح داده شادروان اکبر حسنخانی فرزند عین ا... به شناسنامه 94 در  مورخه 7/7/1398  

درشهر بافت فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتند از 
1_کبری محمددرختی فرزند ذوالفعلی به ش ملی 3130825649متولد 1341 همسر متوفی.

2_حامد حسنخانی به ش ملی 3130969764 متولد 1362 فرزند متوفی
3-حسین حسنخانی به ش ملی 3131476923 متولد 1364 فرزند متوفی.
4_حسن حسنخانی به ش ملی 3120066648متولد 1369فرزند متوفی. 
5_علی حسنخانی به ش ملی 3120246484متولد 1375 فرزند متوفی. 
6_رضا حسنخانی به ش ملی 3120246476متولد 1375 فرزند متوفی. 

7_اسماء موسی حسنخانی به ش ملی 3131506040 متولد 1366 فرزند متوفی. 
8_شیما موسی حسنخانی به ش ملی 3120164526متولد 1372 فرزند متوفی

لذا مراتب يک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی میشود چنانچه کسی اعتراض دارد يا 
وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف 
تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد به هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری ک بعد از اين موعد 

ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است
دفتر شورای حل اختالف شماره دو شهرستان بافت

شوراهای  و  شهری  امور  دفتر  مديرکل 
بودجه  افزايش  از  کرمان  استانداری 
به 2 هزار و  شهرداری ها در سال جاری 

800 میلیارد تومان خبر داد.
خبری  نشست  در  شهسواری  علی 
مجموع  در  کرد:  عنوان  دولت  هفته 
طرح   280 کرمان  استان  شهرداری های 
آماده افتتاح است که 31 مورد در مراکز 
شهرستان ها و 21 مورد در شهر کرمان و 

مابقی در ساير شهرها خواهند بود.
آسفالت  شامل  را  افتتاح  قابل  پروژه های  وی 
خیابان و معابر، احداث پارک بانوان و کودکان، 
با  غیره  و  آتش نشانی  مراکز  مسافربری،  پايانه 

مجموع 241 میلیارد تومان اعتبار اعالم کرد.
شهسواری همچنین از کلنگ زنی پروژه مشترک 
شهرداری بم و کرمان موتور با اعتبار 70 میلیارد 
تومان جهت احداث شهربازی و پارک آبی در 

شهر بم طی هفته دولت امسال خبر داد.
مديرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری 
امور  متولی   مجموعه  اين  اينکه  بیان  با  کرمان 
را  شهرها  اسالمی  شوراهای  و  شهرداری ها 
عهده دار است، گفت: يک میلیون و 858 هزار 
نفر جمعیت استان کرمان شهرنشین هستند که از 

سوی 79 شهرداری خدمات  رسانی می شوند.
شهری  جمعیت  درصد  سه  اينکه  بیان  با  وی 
کشور در استان کرمان زندگی می کنند، گفت: 
دارند که  استان کرمان مجوز  82 شهرداری در 

و  هستند  خدمت رسانی  حال  در  شهرداری   79
مابقی به زودی افتتاح می شوند.

زهکلوت،  بلورد،  شهرهای  افزود:  شهسواری 
الهیه  جواديه  دهکهان،  رمشک،  دادخدا،  چاه 
کشکوئیه  جیرفت،  علی آباد  سیريز،  رفسنجان، 
بافت، علی آباد ارزوئیه، چاه مريد کهنوج، هور 
پاسفید فارياب و دهنو اسالم آباد فهرج در دولت 

تدبیر و امید به استان کرمان اضافه شدند.
مديرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری 
مجموع  گذشته  سال  طی  کرد:  تصريح  کرمان 
 500 و  هزار  يک  شهرداری ها  اعتبارات  بودجه 
میلیارد تومان بوده که 741 میلیارد تومان آن در 
افزوده و حق آاليندگی  بر ارزش  مالیات  قالب 

بوده است.
در  شهرداری ها  بودجه  افزايش  از  شهسواری 
سال جاری به 2 هزار و 800 میلیارد تومان خبر 
داد و اضافه کرد: تا پايان تیر ماه از محل مالیات 

آاليندگی  حق  و  افزوده  ارزش  بر 
حساب  به  بودجه  تومان  میلیارد   187
شهرداری های استان کرمان واريز شده 

است.
تا   92 سال های  مقايسه ای  آمار  در  وی 
98 اظهار کرد: در 23 شهرستان کرمان 
میلیارد   450 از  شهرداری ها  اعتبارات 
تومان به يک هزار و 300 میلیارد تومان 

رسیده است.
شوراهای  و  شهری  امور  دفتر  مديرکل 
جلسه   6158 تشکیل  به  همچنین  استانداری 
پايان  تا  شهر  اسالمی  شوراهای  پنجم  دوره  در 
خرداد 99 اشاره داشت و گفت: در مجموع 16 
اينکه  به  توجه  با  و  داشتند  مصوبه   424 و  هزار 
تمام مصوبات به هیات های انطباق فرمانداری ها 
ارسال می شوند، 11 و نیم درصد مصوبات ايراد 
قانونی بر آنها گرفته شد که بررسی مجدد شدند.

از  مورد  هزار   13 داشت:  بیان  شهسواری 
مصوبات شوراهای شهر معادل 79 درصد مورد 
تايید کمیته  های انطباق قرار گرفته اند و با 1561 
مورد هم مخالفت شده و تعدادی به هیات حل 

اختالف ارسال شده اند.
وی گفت: عمده داليل اصلی سلب عضويت در 
انتخابیه  به دلیل عدم سکونت در حوزه  شوراها 
و يا عدم حضور در جلسات شوراها بوده و در 
منحل  محی آباد  شهر  شورای  تنها  حاضر  حال 

شده است.

و  آمار  آخرین  ایران  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
اطالعات ویروس کرونا در این کشور را اعالم کرد

سیما سادات الری سخنگوی وزارت بهداشت ايران گفت: از ديروز 
تا امروز 1 شهريور 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو 
هزار و 28 بیمار جديد مبتال به کوويد19 در کشور شناسايی شد که 

707 نفر از آنها بستری شدند.
بر کرونا کمتر  غلبه  برای  بهداشت  امیدواری سازمان جهانی  ابراز 

از دو سال
Fabrice Coffrini / 2020 AFP ©

امیدواری سازمان جهانی بهداشت برای غلبه بر کرونا در کمتر از 
دو سال

وی ادامه داد: مجموع بیماران کوويد19 در کشور به 356 هزار و 
792 نفر رسید.

بیمار   126 گذشته،  ساعت   24 طول  در  متاسفانه  وی،  گفته  به 
کوويد19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين 

بیماری به 20 هزار و 502 نفر رسید.
الری افزود: خوشبختانه تا کنون 307 هزار و 702 نفر از بیماران، 

بهبود يافته و يا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
سخنگوی وزارت بهداشت ايران گفت: 3850 نفر از بیماران مبتال به 
کوويد19 در وضعیت شديد اين بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

آزمايش   310 و  هزار   11 و  میلیون  سه  کنون  تا  الری،  گفته  به 
تشخیص کوويد19 در کشور انجام شده است.

وی در تشريح وضعیت استانهای در شرايط قرمز گفت: استانهای 
اصفهان،  اردبیل،  شمالی،  خراسان  گلستان،  قم،  تهران،  مازندران، 
البرز، خراسان رضوی، کرمان، سمنان، آذربايجان شرقی، مرکزی، 

يزد و گیالن در وضعیت قرمز قرار دارند.
شرايط  در  استانهای  به  اشاره  با  ايران  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
هشدار نیز گفت:همچنین استانهای فارس، ايالم، لرستان، هرمزگان، 
و  چهارمحال  همدان،  بوشهر،  غربی،  آذربايجان  قزوين،  زنجان، 
قرار  هشدار  وضعیت  در  هم  احمد  بوير  و  کهگیلويه  و  بختیاری 

دارند.

اينکه  بیان  با  ايران  در  افغانستان  سفیر 
ايران  در  افغانستان  مهاجران  حضور 
قانونمند می شود گفت: تیمی برای اين 
مساله به ايران آمده اند تا تثبیت هويت 
شناسنامه،  و  داده  انجام  را  مهاجران 
برای  الکترونیکی  گذرنامه  و  تذکره 

آنها صادر کنیم.
عبدالغفور لیوال روز شنبه در ديدار با 
اخیر  سفر  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
به  افغانستان  کشور  عالی رتبه  هیات 

ايران افزود: سند جامع راهبردی و توجه بیشتر 
روی مسائل اقتصادی، تجاری، سرمايه گذاری 
و ترانزيتی بین دو کشور در مراحل نهايی تهیه 

قرار دارد.
و  همسايگی  هم زبانی،  به  اشاره  با  وی 
کشور  دو  مذهبی  و  فرهنگی  اشتراک های 
ايران و افغانستان تصريح کرد: آنگونه که بايد 
نداريم،  اطالع   هم  اقتصادی  ظرفیت های  از 
که  دارد  وجود  کرمان  استان  در  ظرفیت هايی 

ما تازه متوجه شده ايم.
جنگ  نه  کرد:  بیان  ايران  در  افغانستان  سفیر 

نه مشکالت  و  زياد دوام می کند  افغانستان  در 
دوست  هم  با  کشور  دو  اين  ايران،  بین المللی 
و همسايه هستند و ديدگاه ما بايد بیشتر به اين 

مساله متمرکز باشد.
و  کرمان  استان  مشابهت های  به  اشاره  با  وی 
کشور افغانستان در اقلیم و تنوع آب و هوايی 
مهاجران  حضور  تعداد  بیشترين  داشت:  اظهار 
استان است و همه مهاجران  اين  افغانستانی در 
استان  در  زندگی  و  کار  وضعیت  از  افغانستان 
با  خود  تماس های  در  و  هستند  راضی  کرمان 
اتباع  کل  اداره  خوب  همکاری  از  سفارت 
ابراز  کرمان  استانداری  خارجی  مهاجرين  و 

رضايت می کنند.
لحاظ  به  کرمان  استان  داد:  ادامه  لیوال 
تعداد حضور مهاجران و مرکزيت برای 
در  و  است  مهم  ما  برای  استان ها  ساير 
کنسولگری،  يک  ايجاد  حد  در  آينده 

گزينه خوبی است.
وی گفت: خواستار بازنگری در قوانین 
دو  بیشتر  ارتباط  جهت  نهادها  بین 
ظرفیت های  و  امکانات  و  کشورهستیم 
بالفعل و بالقوه سرمايه گذاری مهاجران 
زمینه  و  دارد  وجود  ايران  در  افغانستانی 
نیز  افغانستان  کشور  در  ايران  سرمايه گذاری 

فراهم است.
هرچند  کرد:  تاکید  ايران  در  افغانستان  سفیر 
افغانستان مرز مشترک تجاری ندارد  با  کرمان 
ارتباط  مهاجران  حضور  و  تجاری  نظر  از  اما 

خوبی برقرار است.
نفر  300هزار  اکنون  هم  گزارش  اين  براساس 
زندگی  استان کرمان  در  افغانستان  تبعه کشور 

می کنند.

توسط سربازان گمنام امام زمان )عج(؛
توقیف خودرو پژوی حامل حشیش در 

راین کرمان

به گزارش حکمت به نقل از روابط عمومی اداره کل اطالعات 
کل  اداره  اين  )عج(  زمان  امام  گمنام  سربازان  کرمان  استان 
به شناسايی و توقیف يک دستگاه خودرو پژوی حامل  موفق 

مواد مخدر از نوع حشیش در راين شدند.
شماره  به  پژو  خودرو  دستگاه  يک  از  مکشوفه  مخدر  مواد 
انتظامی 53س837ايران 84 در مقابل ارگ راين استان کرمان 

کشف و خودرو توقیف شده است .
استان کرمان به لحاظ شرايط جغرافیايی در معبر ترانزيت مواد 

مخدر قرار گرفته است .

واژگونی پژو حامل اتباع بیگانه در کرمان 
۱۱ مجروح بر جا گذاشت

و  حوادث  مرکز  مدير  و  بیمارستانی  پیش  اورژانس  رئیس 
اتباع  حامل  پژو  واژگونی  گفت:  کرمان  پزشکی  فوريت های 

افاغنه در کرمان 11 مجروح و يک کشته بر جا گذاشت.
سید محمد صابری روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا 
افزود: واژگونی پژو 405 حامل اتباع افاغنه غیرمجاز در محور 
دقیقه   37 و   13 ساعت  راين  کیلومتری   25 کرمان  به  جیرفت 

امروز به وقوع پیوست.
وی اظهار داشت: چهار تیم فوريت های پزشکی 11 مصدوم 
حادثه واژگونی پژو 405 حامل افاغنه را بعد از انجام اقدامات 
اولیه درمانی با حال عمومی مساعد به مراکز درمانی شهید باهنر 

کرمان و امام خمینی )ره( جیرفت منتقل کردند.
و  حوادث  مرکز  مدير  و  بیمارستانی  پیش  اورژانس  رئیس 
فوريت های پزشکی کرمان تاکید کرد: يک نفر از سرنشینان 
جان  دم  در  شده  وارد  جراحات  شدت  علت  به  خودرو  اين 

باخت.
وی گفت: تمام مصدومان حادثه واژگونی پژو حامل افاغنه در 

کرمان مرد و در رده سنی 20 تا 45 سال قرار دارند.

مدير کارآفرينی ؛
طرح   ۱4 کرمان  امید  کارآفرینی  صندوق 

اشتغالزایی در هفته دولت افتتاح می کند

طرح   14 افتتاح  از  کرمان  امید  کارآفرينی  صندوق  مدير 
اشتغالزايی اين صندوق همزمان با هفته دولت به مبلغ 96 میلیارد 

و 600 میلیون ريال در استان خبر داد.
ياد  گرامیداشت  با  خبرنگاران  جمع  در  پورواجد  يوسف 
شهیدان رجائی و باهنر و هفته دولت و عرض تسلیت بمناسبت 
در  اشتغالزايی  طرح   14 اين  افزود:  محرم  ايام  فرارسیدن 
شهرستان های کرمان، رفسنجان، بافت، ريگان و فهرج به بهره 

برداری می رسند. 
به طور مستقیم  نفر  برای 78  اين طرح ها  افتتاح  با  وی گفت: 

شغل ايجاد می شود.
نامگذاری  به  اشاره  با  کرمان  امید  کارآفرينی  صندوق  مدير 
سال 99 به عنوان سال جهش تولید توسط مقام معظم رهبری 
تصريح کرد: در 26 روستای استان نیز اجرای طرح هر روستا 
ابتکاری  از طرح های   ، بیکار  بدون  يک محصول و روستای 

صندوق کارآفرينی امید آغاز خواهد شد.
پورواجد خاطرنشان کرد: در سال 99 با وجود شیوع ويروس 
کرونا يکهزار و 35 فقره تسهیالت به مبلغ 171میلیارد ريال به 

متقاضیان در استان کرمان پرداخت شد.

اطعام  قالب طرح  در  آشپزخانه   72 راه اندازی 
حسینی در استان کرمان

همزمان با آغاز ماه محرم 72 آشپزخانه در قالب طرح اطعام 
در  نیازمندان  اطعام  به منظور  و  امداد  کمیته  توسط  حسینی 

استان کرمان راه اندازی شد.
اين  از  يکی  راه اندازی  نمادين  مراسم  در  صادقی  يحیی 
اختیارآباد  شهر  بوتراب  نیکوکاری  مرکز  در  آشپزخانه ها 
کرمان با تسلیت ماه محرم اظهار داشت: در ايام ماه محرم با 
توجه به محدوديت هايی که برای طبخ غذا در سطح شهرها 
ايجاد شده است، وزارت بهداشت و درمان مجوزهايی را به 
نذورات  رمضان  مبارک  ماه  همچون  که  داده  امداد  کمیته 

مردم را جمع آوری و مطابق با نیت آن ها هزينه کند.
مديرکل کمیته امداد استان کرمان ادامه داد: به همین منظور 
اطعام  طرح  ويژه  آشپزخانه   72 کشور  سراسر  با  همزمان 
و  استان  مرکز  در  کرمان  استان  امداد  کمیته  توسط  حسینی 
با  محرم  ماه  ايام  در  که  است  شده  راه اندازی  شهرستان ها 
رعايت پروتکل های بهداشتی و نظارت دانشگاه علوم پزشکی 

غذای گرم طبخ و بین نیازمندان توزيع خواهد کرد.
وی به روش های مشرکت در طرح اطعام حسینی اشاره کرد 
و افزود: مردم خیر و نیکوکار استان کرمان می توانند از طريق 
#034*8877* شماره حساب 2203136105 و  کد دستوری 
اين  در  تجارت  بانک  شماره کارت 5859837000064879 

طرح مشارکت کنند.
با  همزمان  نیز  حسینی  احسان  طرح  اينکه  بیان  با  صادقی 
به منظور جمع آوری  و  ماه محرم  ايام  اطعام حسینی در  طرح 
نیازمندان  بین  توزيع  برای  کاال  سبد  و  مردمی  کمک های 
توسط اين نهاد اجرا می شود، خاطرنشان کرد: سال گذشته6 
میلیارد و 400 میلیون تومان کمک های مردمی در قالب طرح 
نیت خیران  اساس  بر  و  استان جمع آوری  احسان حسینی در 

هزينه شد.

افزایش بودجه شهرداری های استان کرمان در سال جاری

سفیر افغانستان: 

حضور مهاجران افغان در ایران قانونمند می شود

با  بیانیه ای  در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
گرامیداشت 31 مردادماه روز صنعت دفاعی، 
قاسم  حاج  شهیدان  موشک های  از  رونمايی 
ملی  اراده  و  عزم  نماد  را  ابومهدی  و  سلیمانی 
ايرانیان در پیگیری دکترين بازدارندگی دفاعی 
سیدالشهدای  راه  تداوم  و  کشور  تهاجمی  و 

مقاومت اسالمی دانست.
حاج  شهیدان  های  موشک  پاسداران:  سپاه 
دکترين  در  ملی  عزم  مظهر  ابومهدی  و  قاسم 

بازدارندگی کشور است
با  بیانیه ای  در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
گرامیداشت 31 مردادماه روز صنعت دفاعی، 
قاسم  حاج  شهیدان  موشک های  از  رونمايی 
ملی  اراده  و  عزم  نماد  را  ابومهدی  و  سلیمانی 
ايرانیان در پیگیری دکترين بازدارندگی دفاعی 
سیدالشهدای  راه  تداوم  و  کشور  تهاجمی  و 

مقاومت اسالمی دانست.
جايگاه  است:   آمده  بیانیه  اين  از  بخشی  در 
و  ملی  اقتدار  در  دفاعی  صنعت  راهبردی 
به  نگاه  با  آن  اهمیت  و  کشور  بازدارنده 
ظرفیت  روند  می کند  اقتضا  متصور  تهديدات 
و  دفاعی  های  توانمندی  ارتقای  و  افزايی 
راهبردی  محصوالت  به  دستیابی  و  تهاجمی 
اين حوزه بويژه در شرايط تحريم های ظالمانه 
دورانديشانه  و  تدابیر حکیمانه  دشمنان، تحت 
مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا )مدظله 

العالی( با شتاب بیشتری تداوم يابد .
مجموعه  نقش  بی شک   : می افزايد  بیانیه  اين 
مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزارت 
قدرت  تقويت  که  مبارک  عرصه  اين  در 
تهاجمی  توان دفاعی و  ارتقای  بازدارندگی و 
جمهوری اسالمی ايران را در هم افزايی با ساير 
شرايط  و  تحکیم  مسلح  نیروهای  سازمانهای 
بازدارندگی  چارچوب  در  را  بخشی  اطمینان 
انکارناپذير   ، است  تعیین کرده  و  فراهم  فعال 

و شايسته تقدير و سپاس است.

تاثیرات  است:  کرده  خاطرنشان  بیانیه  اين 
بنیادين مجموعه صنعت دفاعی کشور در الگو 
در جبهه  عزيز  ايران  از  فراتر  که  بومی  سازی 
مقاومت متبلور و به يکی از پیشران های اصلی 
شکست جنگ های نیابتی و تروريسم تکفیری 
منطقه  در  اخیر  دهه  شیطانی  های  ائتالف  و 
و  بخش  الهام  نمايشگاه  است،  شده  تبديل 
معناداری را در معرض جهانیان قرار داده است 
ايرانی  و  ايران  اقتدار  و  اراده  آن  آينه  در  که 

می درخشد.
بالستیک"  موشک  از  رونمايی  بیانیه  اين   
شهیدحاج قاسم" و موشک کروز " ابومهدی" 
را نماد عزم ملی در راستای دکترين بازدارندگی 
دفاعی و تهاجمی کشور و ظرفیت سازی های 
متکثر، انبوه و متناسب با نیاز "ضربت متقابل" 
و  تهاجم   گونه  هر  با  مقابله  میدان  در  موفق 
تعرض محتمل دشمنان توصیف و با قدردانی 
از اقدام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
 : است  افزوده  ها  موشک  اين  از  رونمايی  در 
عظیم  نعمت  اين  پاس  به  را  بزرگ  خدای 
شاکريم که صنعت دفاعی کشور ما امروز در  
لبه  فناوری های پیشرفته جهان حرکت می کند 
با   آن  شده  تولید  بومی  دفاعی  سامانه های  و 
نمونه های  با  رقابت  در  سبقت  گوی  ربودن  
افق  به  گذشته  از  پوياتر  و  تر  فعال   ، خارجی 

های بلندتر می انديشد.
با گرامیداشت روز صنعت  پايان  بیانیه در  اين 
دفاعی و تعظیم به مقام شامخ شهیدان وزارت 
بر  تاکید  با  مسلح،  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع 
تداوم همکاری ها و هم افزايی های راهبردی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی با  وزارت و ساير 
بازدارندگی  توان  بسط  برای  مسلح  نیروهای 
های  سامانه  و  محصوالت  تولید  و  کشور 
تصريح   ، عزيز   ايران  امنیتی  چتر  نیاز  مورد 
دانشمندان  خودباوری  و  همت  است:  کرده 
در  کشور  دفاعی  صنعت  عرصه  صنعتگران  و 
ارتش  از  اعم  مسلح  نیروهای  بزرگ  خانواده 
های  مجموعه  ساير  و  دفاع  وزارت   ، ،سپاه 
بنیان، برخالف تصور دشمنان  وابسته و دانش 
بر تحريم های تسلیحاتی ظالمانه نظام استکبار 
 ، بیگانگان  به  کشور  کردن  نیاز  بی  با  و  غلبه 
سامانه ها و تجهیزات بومی اين عرصه به ويژه 
در حوزه موشکی را با تأسی به "مکتب شهید  
و  دفاعی  قدرت  مظهر   ،" طهرانی مقدم  حسن 
افزايش عمق  با  و  داده  قرار  موثر  بازدارندگی 
از  حتی  را  دشمنان  کشور،  امنیت  راهبردی 
انديشیدن به نزديک شدن به مرزهای زمینی ، 
داشته  بر حذر  اسالمی  میهن  دريايی  و  هوايی 

اند.

سپاه پاسداران:
 موشک های شهیدان حاج قاسم و ابومهدی مظهر عزم ملی در دکترین بازدارندگی کشور است
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مواد  و  امالک  و  اسناد  ثبت  12-قانون  ماده  دستور  برابر 
که  اشخاصی  اسناد  ثبت  نامه  آيین   -64 و   59 اصالحی 
سال  اول)فروردين-ارديبهشت-خرداد(  ماهه  سه  در 
1399نسبت به امالک واقع در بخش 40 کرمان حوزه ثبتی 
نام  و  نام  ذکر  با  اند  نموده  ثبت  تقاضای  بافت،  شهرستان 
و  اصلی  پالک  شماره  و  تقاضا  مورد  سهام  و  خانوادگی 

فرعی و موقعیت محل به شرح ذيل آگهی می گردد.
قطعه يک بخش 40 کرمان

فرزند  اسفنديارپور  افشین  آقای  636-اصلی  از  فرعی   1
خیابان  بافت  در  واقع  خانه  باب  يک  ششدانگ  ا...  فیض 

فردوسی کوچه شماره 31 به مساحت 231/60 مترمربع.
فرزند  اسفنديارپور  رامین  آقای  636-اصلی  از  فرعی   2
خیابان  بافت  در  واقع  خانه  باب  يک  ششدانگ  ا...  فیض 

فردوسی کوچه شماره 29 به مساحت 180/60 مترمربع.
6 فرعی از 643-اصلی آقای سعید رضائی نژاد فرزند نورا... 
فردوسی  خیابان  بافت  در  واقع  خانه  باب  يک  ششدانگ 

کوچه شماره 29 به مساحت 346/94 مترمربع.
دشتابی  دهقانی  محسن  آقای  3900-اصلی  از  فرعی   12
بافت  در  واقع  خانه  باب  يک  ششدانگ  عسکر  فرزند 

خیابان طالقانی غربی کوچه شماره 20 به مساحت 346/41 
مترمربع.

لذا برابر ماده 16-قانون ماده 86- آيین نامه قانون مذکور 
دارد  واخواهی  تقاضا  مورد  امالک  به  نسبت  شخص  هر 
روز  مدت90  به  آگهی  انتشار  اولین  تاريخ  از  تواند  می 
بافت  اسناد و امالک  اداره ثبت  به  واخواهی خود را کتبا 
تسلیم و رسید دريافت دارد ضمنا طبق ماده 86 آيین نامه 
واخواهی  تسلیم  تاريخ  از  يکماه  مدت  ثبت، ظرف  قانون 
نیز به دادگاه  خود به ثبت اسناد ،بايد دادخواست الزم را 
صالحه تقديم نمايد و چنانچه بین تقاضا کننده و ديگری 
در  دادگستری  در  دعوی  آگهی  اول  نوبت  انتشار  از  قبل 
جريان باشد بر طبق ماده 17 قانون ثبت طرف دعوی بايستی 
ظرف مهلت ياد شده گواهی دادگاه مشعر بر جريان ثبت را 
اخذ و به اين اداره ارائه نمايد و پس از مهلت مذکور حق او 
ساقط و دعوی او مسموع نخواهد بود و عملیات ثبتی بنام 
متقاضی ادامه خواهد يافت و همچنین به موجب ماده 56-

آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی احتمالی امالک  فوق 
در صورتمجلس  و  تعیین حدود مشخص  موقع  در  الذکر 

تحديدی منظور خواهد شد.

تعیین  قانون   13 ماده  مطابق  که  تحديدی  و  نوبتی  آگهی 
تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 
– مذکور واقع در بخش 40 کرمان به شرح  نامه ق  آئین 

ذيل آگهی می گردند.
قطعه دو بخش 40 کرمان 

477 فرعی مجزی شده از 409 فرعی از 21- اصلی خانم 
باب  يک  ششدانگ  مريد  فرزند  چمنی  مداح  صغری 
ابتدای خیابان شهید بهشتی  باغفتک  بزنجان  خانه واقع در 
جنب دبستان شهید پورچنگیز اراضی باغ گدا به مساحت 

558/30 مترمربع 
و  روز   90 ظرف  معترضند  ملک  اصل  به  که  اشخاصی 
معترضند ظرف  ارتفاقی  و حقوق  به حدود  که  اشخاصی 
مدت 30 روز از تاريخ انتشار آگهی مطابق ماده 86 آئین 
واحد  به  کتباً  را  خود  اعتراض  توانند  می  ثبت  قانون  نامه 

ثبتی تسلیم نمايند
تاريخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه: 99/5/01

تاريخ انتشار نوبت دوم: شنبه: 99/6/01
محمدمحسن قزوينی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
بافت)م الف 31( 

در اجرای ماده 10 آئین نامه اجرايی قانون الحاق موادی به 
قانون ساماندهی و حمايت از تولید عرضه مسکن مصوب 
88 بدين وسیله آگهی تحديد حدود رقبات ذيل واقع در 
قطعه يک بخش 41 کرمان مربوط به شهر ارزوئیه منتشر و 
عملیات تحديدی آن از ساعت 8 صبح روزهای تعیین شده 

شروع و بعمل خواهد آمد.
پذيرش  علی  آقای  اصلی   -36 از  فرعی   432 1-پالک 
فرزند عوض ششدانگ خانه به مساحت 657/50 مترمربع 

واقع در شاهماران خیابان برق.
روز شنبه 99/6/22

2- پالک 488 فرعی از 36- اصلی آقای مسعود دهقانی 
سرگزی فرزند کوهزاد ششدانگ خانه به مساحت 236/12 
مترمربع واقع در شاهماران جاده سلطان آباد کوچه شهید 

خسروی. 
روز شنبه 99/6/22

3- پالک 553 فرعی از 36- اصلی آقای محسن سلطانی 
مساحت  به  خانه  ششدانگ  غضنفر  فرزند  آبادی  صالح 
120/30 مترمربع واقع در ارزوئیه بلوار امام کوچه شرکت 

تعاونی. 
روز شنبه 99/6/22

ايرانپور  توران  خانم  اصلی   -36 از  فرعی   559 پالک   -4
فرزند محمود ششدانگ خانه به مساحت 185/40 مترمربع 

واقع در ارزوئیه خیابان برق کوچه شماره 7.
روزيکشنبه 99/6/23

5- پالک 733 فرعی از 36- اصلی آقای منصور ايرانپور 
فرزند طاهرقلی ششدانگ خانه به مساحت 457/36 مترمربع 

خیابان سیدابوالمعصوم قريشی.
روز يکشنبه 99/6/23

6- پالک 744 فرعی از 36- اصلی آقای علی ايرانپورفرزند 
مترمربع واقع  به مساحت 82/95  گرگعلی ششدانگ خانه 

در شاهماران  خیابان برق کوچه اول بعد از ترانس.
روزيکشنبه 99/6/23

اشرف  اصلی خانم صغری  از 36-  فرعی  7- پالک 746 
مساحت 121/04  به  خانه  قوچعلی ششدانگ  فرزند  زاده  
مترمربع واقع در ارزوئیه خیابان برق کوچه شهید اشرفی)2( 

روز يکشنبه 99/6/23
از 36- اصلی آقای عبدا... رضائی  8- پالک 783 فرعی 
 479/37 مساحت  به  خانه  ششدانگ  يدا...  فرزند  پور 

مترمربع واقع درشاهماران خیابان برق.
روز يکشنبه 99/6/23

9- پالک 787 فرعی از 36- اصلی آقای ابوالقاسم حمزه 
 424/95 مساحت  به  خانه  ششدانگ  ارجعلی  فرزند  نژاد 

مترمربع واقع در شاهماران شهرک سنگی. 
روز دوشنبه 99/6/24

قادری  بهادر  آقای  اصلی  از 36-  فرعی  10- پالک 789 
مترمربع   329/51 مساحت  به  خانه  ششدانگ  علی  فرزند 

واقع در شاهماران خیابان برق. 
روز دوشنبه 99/6/24

11- پالک 797 فرعی از 36- اصلی آقای علی شیخ پور 
جاللی فرزند اکبر ششدانگ مغازه مشتمل بر طبقه فوقانی 
امام  به مساحت 48/25 مترمربع واقع در شاهماران خیابان 

جنب بانک صادرات.
روز دوشنبه 99/6/24

صغری  خانم  اصلی   -54 از  فرعی   156 پالک   -12
مساحت  به  خانه  ششدانگ  شیرعلی  فرزند  علیرضائی 

152/50 مترمربع واقع در ارزوئیه بلوار غدير. 

روز سه شنبه 99/6/25
هوشنگ  آقای  اصلی   -54 از  158فرعی  پالک   -13
به  خانه  ششدانگ  عربعلی  فرزند  بزرگی  جامع  کاظمی 
ورودی  بلوار  ارزوئیه  در  واقع  مترمربع   631/21 مساحت 

شهر ارزوئیه.
روز سه شنبه 99/6/25 

ابراهیم  آقای  -اصلی   54 از  فرعی   161 14-پالک 
مساحت  به  خانه  ششدانگ  رمضان  فرزند  زاده  بختیاری 
مسجد  روبروی  کوچه  ارزوئیه  در  واقع  مترمربع   284/90

ابوالفضل)ع( 
روز سه شنبه 99/6/25

لذا به صاحبان امالک ومجاوران پالک های فوق الذکربه 
وسیله اين آگهی اعالم می گردد در موعد مقرر در محل 
مجاورين  مراجعه  عدم  صورت  در  و  حاضر  ملک  وقوع 
کسی  چنانچه  و  انجام  مالک  معرفی  با  تحديدی  عملیات 
طبق  باشد  داشته  اعتراض  آن  ارتفاقی  حقوق  و  حدود  بر 
ماده 10 آئین نامه حداکثر ظرف 20/بیست روز از تاريخ 
تنظیم صورت مجلس تحديد حدود بايد اعتراض به مرجع 
ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضايی تقديم 
و گواهی تقديم دادخواست به اداره ثبت اسناد و امالک 
تسلیم نمايد . بديهی است در صورت عدم وصول اعتراض 
در موعد مقرر و يا تحويل گواهی عدم تقديم دادخواست 
رعايت  با  ثبتی  عملیات  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  به 

مقررات تعقیب خواهد شد.
تاريخ انتشار:روز شنبه:99/6/1

سعید نظری-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
ارزوئیه 

مفقودی
مجوز حمل سالح ساچمه زنی تک لول مدل کوسه ساخت 
ايران )نخجیر( بنام قدرت ا... حیدری بی زنو فرزند فتح ا... 
به شماره ملی 5839865419 مفقود گرديده وازدرجه اعتبار 

ساقط می باشد

استان کرمان گفت:  مديرکل ورزش و جوانان 
میلیون ريال سرمايه گذاری  میلیارد و 200   107
دولت برای احداث 10 طرح در راستای توسعه 
هفته  طی  که  شده  افتتاح  آماده  استان  متوازن 
دولت امسال در شهرستان های مختلف کرمان به 

بهره برداری می رسد.
نیاز سال  مورد  اعتبار  اينکه  بیان  با  پاريزی  میثم 
99 جهت تکمیل اين طرح ها 17 میلیارد و 475 
طرح ها  اين  افزود:  شد،  ارزيابی  ريال  میلیون 
دولت  هفته  با  همزمان  امسال  شهريورماه  برای 
آماده افتتاح شده و در مجموع برای اجرای آنها 
113 میلیارد و 700 میلیون ريال هزينه شده است.

شهید  منظوره  چند  سالن  داشت:  اظهار  وی 
شهری  سرپوشیده  به صورت  زرند  باهنر 
دولت  ريالی  میلیارد   35 سرمايه گذاری  با 
چمن  مترمربع،   270 و  يکهزار  مساحت  در 
سیرجان  زيدآباد  محمديه  کوچک  مصنوعی 
از جمله 2  ريال  میلیارد  با سرمايه گذاری چهار 
میلیارد و 500 میلیون ريال دولت و مابقی بخش 
خصوصی به مساحت يکهزار متر مربع برای هفته 

دولت امسال آماده افتتاح شد.
ادامه  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مديرکل 
هفته  طی  افتتاح  آماده  طرح های  ديگر  از  داد: 
دولت امسال در حوزه ورزش می توان به چمن 
مصنوعی کوچک محمدآباد باغ چوبی سیرجان 

مترمربع  يکهزار  متراژ  با 
چهار  سرمايه گذاری  و 
 2 ازجمله  ريال  میلیارد 
میلیون   500 و  میلیارد 
ريال بخش دولتی و مابقی 
چمن  و  خصوصی  بخش 
اشکور  مصنوعی کوچک 
شهربابک در متراژ يکهزار 
سرمايه گذاری  و  مترمربع 
چهار میلیارد ريال ازجمله 
ريال  میلیون  و  میلیارد   2

بخش دولتی اشاره کرد. 
وی افزود: چمن مصنوعی 

و  مترمربع  يکهزار  در  شهربابک  مرج  کوچک 
سرمايه گذاری کل چهار میلیارد تومان از جمله 
و  دولت  توسط  ريال  میلیون   500 و  میلیارد   2
همچنین  شده،  هزينه  خصوصی  بخش  مابقی 
چمن مصنوعی کوچک هور سرکندری، زمین 
چمن چاه مريد کهنوج و زمین چمن مصنوعی 
و  اعتبار  میزان  همین  با  فارياب  زنجیری  هور 
نیز برای هفته دولت  متراژ بوده که اين طرح ها 

سال جاری آماده بهره برداری است.
منوجان  بزرگ  مصنوعی  چمن  گفت:  پاريزی 
جنوب کرمان هم در متراژ هشت هزار مترمربع و 
سرمايه گذاری کل 26 میلیارد ريال توسط بخش 

بم در  بغچمک  تکمیل سالن روستای  و  دولتی 
متراژ يکهزار و 90 مترمربع با سرمايه گذاری 28 
میلیارد و 700 میلیون ريال توسط بخش دولت 
دولت  هفته  برای  شده  انجام  تالش های  با  که 

امسال آماده افتتاح شد.
پروژه ها  اين  احداث و تکمیل  تاکید کرد:  وی 
به  استان  کمتربرخوردار  و  مختلف  مناطق  در 
ورزش  حوزه  زيرساخت های  متوازن  توسعه 
استان کرمان کمک می کند و گامی در جهت 
رشد ورزش قهرمانی و همگانی کرمان محسوب 

می شود.

آگهی نوبتی سه ماهه اول  سال ۱399- ثبت اسناد و امالك شهرستان بافت

آگهی تحدید حدود قانون الحاق  

با  اجتماعی مجلس  سخنگوی کمیسیون 
و  حقوق  شورای  ناظر  دولت  اينکه  بیان 
گفت:  کننده،  دخالت  نه  است  دستمزد 
کارگران به همین دلیل به ديوان عدالت 
درباره حقوق شکايت کرده اند که آيت 
اهلل رئیسی برای بررسی دستمزد ها دستور 

عاجل دادند.
علی بابايی کارنامی سخنگوی کمیسیون 
اسالمی  شورای  مجلس  اجتماعی 
پارلمانی  خبرنگار  با  گفت وگو  در 
احتمال ورود  فارس، درباره  خبرگزاری 
میزان  اصالح  منظور  به  کمیسیون  اين 

کار  عالی  شورای  ترکیب  و  کارگران  دستمزد 
حکم  يک  کار  عالی  شورای  داشت:  اظهار 
نماينده  زيرا  دارد  ترکیب خوبی  و  بوده  قانونی 
آن  در  دولت  و  کارفرمايان  نماينده  کارگران، 

حضور دارند.
ترکیب  اقتصادی  فعلی  شرايط  در  افزود:  وی 
نمی تواند  اين  از  غیر  کار  عالی  شورای  فعلی 
بر  کشور  اقتصادی  سازوکار  اينکه  مگر  باشد 
را در  تغییرات الزم  بتوانیم  هم خورده و سپس 

شورای عالی کار ايجاد کنیم.

تصريح  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  سخنگوی 
بزرگترين  را  دولت  کار  عالی  شورای  کرد: 
حضور  شأن  که  حالی  در  می داند؛  کارفرما 
دولت در جلسه شورای عالی کار بحث نظارت 

است نه دخالت. 
محمد  متاسفانه  گفت:  بابايی کارنامی 
شريعتمداری وزير کار و مديران اين وزارتخانه 
تعیین  درباره  عالی کار که  در جلسات شورای 
بود  شده  تشکیل  جاری  سال  دستمزد  حقوق 
می دادند  اجازه  بايستی  ولی  کردند  دخالت 

نماينده کارگران و کارفرمايان به توافق برسند.

به صورت  وی گفت:  متاسفانه دولت 
دستمزد  و  حقوق  میزان  يکجانبه 
مشخص  را  سالجاری  در  کارگران 
کرد در حالی که بايستی میزان درصد 
اساس شاخص های  بر  افزايش حقوق 
میزان  و  خانوار  هزينه  سبد  تورم، 
نهايت  در  و  کاال   120 قیمت  افزايش 

نظر کارگر و کارفرما تعیین شود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس 
افزود:  همه ساله بر اساس رويه موجود 
درباره میزان افزايش حقوق کارگران 
تصمیم گیری می شد اما در سال جاری 
دولت از نقش نظارتی خود خارج شده و طرف 

کارفرما را گرفت.
عالی  شورای  نمايندگان  گفت:  بابايی کارنامی 
عدم  مورد  در  اداری  عدالت  ديوان  به  کار 
تعیین  جهت  الزم  شرط  های  پیش  رعايت 
افزايش حقوق کارگران شکايت کرده است که 
در همین راستا آيت اهلل رئیسی رئیس قوه قضائیه 
اساس  بر  بايد  اداری  دستور داده ديوان عدالت 
و  بررسی کرده  را  موضوع  اين  میدانی  ارزيابی 
هر حکمی که اين ديوان بدهد الزم االجراست.

شکایت کارگران به دیوان عدالت درباره حقوق/ دستور آیت اله رئیسی برای بررسی دستمزد ها

۱۰7 میلیاردتومان سرمایه گذاری دولت در حوزه ورزش کرمان آماده افتتاح شد

اقدام آمریکا در فعال کردن  به  واکنش ها 
مکانیسم ماشه/چین: نمایش سیاسی است

اقدام آمريکا در ارائه نامه ای به رئیس شورای امنیت برای مطلع کردن 
تحريم های  تمامی  بازگرداندن  برای  واشنگتن  خواست  از  شورا  اين 

بین المللی علیه ايران بالفاصله با واکنش های مختلف روبرو شد. 
دقايقی بعد از درخواست رسمی آمريکا برای فعال سازی مکانیسم ماشه، 
روسیه خواستار نشست شورای امنیت سازمان ملل در خصوص ايران در 

روز جمعه شده است.
خواستار  روسیه  نوشت  ديپلماتیک  منابع  از  نقل  به  رويترز  خبرگزاری 
امروز«  تحوالت  به  توجه  »با  امنیت،  شورای  مجازی  نشست  برگزاری 

شده است.
ايران در توافق هسته ای برجام هستند هم  اروپايی که طرف  سه کشور 

بالفاصله با صدور بیانیه مشترکی با اقدام آمريکا مخالفت کردند.
متن کامل اين بیانیه به شرح زير است:

خواستار  امنیت  شورای  به  نامه ای  ارسال  با  آمريکا  آگوست،   20 روز 
برجام  به طرف های  که  شده  ]تحريم ها[  بازگشت خودکار  روند  آغاز 
ايران  علیه  چندجانبه ای  تحريم های  بازاعمال  خواستار  می دهد  اجازه 

شوند که ذيل مفاد قطعنامه 2231 علیه ايران رفع شده است. 
از  بعد  آمريکا  که  می شوند  يادآور  متحده  پادشاهی  و  آلمان  فرانسه، 
خروج خود از توافق هسته ای در تاريخ 8 مه 2018، به مشارکت خود در 

برجام خاتمه داده است.
به   2231 قطعنامه  ذيل  آمريکا  اطالعیه  کارآمدی  درباره  ما  موضع 
صراحت به رئیس شورا و تمامی اعضای شورای امنیت ابراز شده است.

بنابراين، ما نمی توانیم از اين اقدام که با تالش های فعلی ما برای حمايت 
از برجام سازگاری ندارد حمايت کنیم.

فرانسه، آلمان و پادشاهی متحده به حراست از فرايندها و نهادهايی که 
شالوده های چندجانبه گرايی را تشکیل می دهند متعهدند. ما کماکان بر 
اساس هدف حفظ مرجعیت و تمامیت شورای امنیت سازمان ملل عمل 
می کنیم. ما از تمامی اعضای شورای امنیت می خواهیم از انجام اقداماتی 
که تنها اختالفات در شورای امنیت را تعمیق می کنند يا بر کار آن اثرات 

مضر دارند خودداری کنند. 
از  آمريکا  خروج  اثر  در  ايجادشده  قابل توجه  چالش های  علی رغم  ما 
پايبندی  عدم  فعلی  مسئله  معتقديم  می مانیم.  پايبند  توافق  اين  به  برجام 
ايران به تعهداتش در برجام را بايد از طريق گفت وگو میان طرف های 
برجام به روش های مختلف از جمله از طريق کمیسیون مشترک برجام و 
استفاده از ساز و کار حل و فصل اختالفات حل و فصل کرد. ما از ايران 
تعهدات  با  ناسازگار  اقدامات  تمامی  توافق  منظور حفظ  به  می خواهیم 
به پايبندی کامل  هسته ای خودش را به عقب برگردانده و بدون تأخیر 

توافق برگردد.
همان طور که تا به حال در مقاطع مختلف از جمله در بیانیه مورخه 19 
ژوئن اعالم کرده ايم ما به ويژه با توجه به اقدامات ثبات زدای ايران که 
بی وقفه ادامه دارند  از تبعات انقضای تحريم های تسلیحاتی علیه ايران 
پاسخ های  يافتن  به  مصمم  اروپا  تروئیکای  داريم.  جدی  نگرانی های 
مناسب برای اين چالش ها است و به همکاری با تمامی اعضای شورای 
امنیت و طرف های ذی نفع برای حرکت در مسیر رو به جلو در جهت 
حفظ فضای ديپلماسی بیشتر ادامه می دهد. تالش های ما در جهت حفظ 
مرجعیت و تمامیت شورای امنیت سازمان ملل و پیشبرد امنیت و ثبات 

منطقه خواهد بود.
اعمال  »روند  نوشت:  توئیتر  در  هم  آمريکا  خارجه  وزير  پامپئو  مايک 
مجدد تحريم ها علیه ايران آغاز شد. امروز من نامه ای را حضوراً تحويل 
رئیس شورای امنیت، ديان ترايانسیا دی جانی دادم تا رسماً اين شورا را 
به  ايران  پايبندی  عدم  کنم:  مطلع  می دانیم  ما خوب  همه   که  چیزی  از 

تعهداتش ذيل توافق وحشتناک هسته ای.«
وی در يک کنفرانس خبری در نیويورک گفت: »هر کاری الزم باشد 
هرگز  آمريکا  می دهیم.  انجام  ايران  علیه  تحريم ها  بازگرداندن  برای 
تسلیحات  فروش  و  خريد  به  اقدام  آزادانه  داد  نخواهد  اجازه  ايران  به 

متعارف کند.«
پامپئو اضافه کرد: »عدم تمديد تحريم های تسلیحاتی علیه ايران اشتباهی 
ايران  اين خیال پردازی ها که رژيم  به  او  ترامپ و دولت  فاحش است. 
صرفاً به دنبال برنامه صلح آمیز هسته ای است خاتمه داده اند. ما هرگز به 

جمهوری اسالمی ايران اجازه نخواهیم داد سالح هسته ای داشته باشد.«
رژيم صهیونیستی از اقدام آمريکا حمايت کرد. »گیالد عردان«، نماينده 
آمريکا  تصمیم  از  کاماًل  »ما  گفت:  ملل  سازمان  در  صهیونیستی  رژيم 
علیه  تحريم ها  احیا  برای  ملل  سازمان  به  خود  درخواست  ارائه  برای 
ايران از طريق مکانیسم ماشه حمايت می کنند. اعمال مجدد تحريم های 
سازمان ملل علیه ايران گامی اساسی برای مهار تجاوزگری ايران است.«

ويدئو  يک  انتشار  با  صهیونیستی  رژيم  نخست وزير  نتانیاهو،  بنیامین 
گفت: »من از اياالت متحده آمريکا بابت تصمیم خود جهت فعال کردن 

مکانیسم ماشه علیه ايران تقدير می کنم. اين تصمیم درستی است.«
او در ادامه گفت: »اسرائیل همانند دولت هايی در سراسر خاورمیانه که 
به صورت بی سر و صدا با برجام مخالفت کردند و حاال علناً از بازگشت 
متحده  اياالت  کنار  در  قاطعانه  و  تحريم ها حمايت می کنند، سربلندانه 

آمريکا ايستاده است.
»جوزپ بورل«، مسئول سیاست خارجی اتحاديه اروپا در بیانیه ای تأکید 
کرد آمريکا طرف مشارکت کننده در برجام نیست و نمی تواند از روند 
شده  اشاره  آن  به   2231 قطعنامه  در  که  ايران  علیه  تحريم ها  بازگشت 

استفاده کند.
نمايندگی چین در سازمان ملل نیز اقدام آمريکا را محکوم کرد و گفت 
که اين اقدام يک »نمايش سیاسی« است که اياالت متحده به راه انداخته 

است.
وی گفت: »درخواست آمريکا هیچ مبنای قانونی و عقالنی ندارد. چیزی 
نیست.  انداخته  راه  را  آن  متحده  اياالت  که  سیاسی  نمايشی  يک  جز 
]اقدام آمريکا[ از هیچ حمايتی در میان اعضای شورای امنیت برخوردار 

نیست و  مقبولیتی در جامعه بین المللی ندارد.«
از  قبل  ساعتی  متحد  ملل  سازمان  در  روسیه  نماينده  نبنزيا«،  »واسیلی 

صدور بیانیه آمريکا موضع کشورش درباره تالش آمريکا را بیان کرد.
کند  فعال  می تواند  کشوری  را  خودکار  بازگشت  »مکانیسم  گفت:  او 
که جزو طرف های برجام است. اياالت متحده طرف برجام نیست چون 
از اين توافق خارج شد. از نظر ما مکانیسم بازگشت خودکار تحريم ها 

وجود ندارد.«
بعضی از نماينده های کنگره آمريکا هم به اقدام دولت دونالد ترامپ در 

تالش برای بازگرداندن تحريم ها علیه ايران واکنش نشان داده اند.
»مايکل مک کاول«، عضو ارشد کمیته روابط خارجی مجلس نمايندگان 
آمريکا از تصمیم دولت ترامپ استقبال کرد و در بیانیه گفت: »اين اقدام 
برای جلوگیری از خرابکاری های بیشتر ايران و نائبانش در خاورمیانه و 

سراسر دنیا الزم است.«

تشییع پیکر شهید مدافع حرم »علی 
صفری پور« در کرمان

از  از شهدای مدافع حرم،  پیکر شهید واالمقام »علی صفری پور« 
مقابل مصلی کرمان به سمت گلزار شهدا تشییع شد.

سرتیپ دوم پاسدار شهید مدافع حرم علی صفری پور که در دفاع 
سال ها  از  بعد  بود،  شده  اعزام  سوريه  به  )ع(  اهل بیت  حرمین  از 

مجاهدت در راه دفاع از حرمین اهل بیت)ع( به شهادت رسید.
منطقه  در  قبل  ماه  دو  حدود  صفری پور  علی  حرم  مدافع  شهید 
به  اثر جراحت شیمیايی مجروح و جهت مداوا  حلب سوريه در 
به  مرداد   27 در  سرانجام  که  شد  اعزام  تهران  بقیه اهلل  بیمارستان 

درجه رفیع شهادت نائل آمد.
شهید صفری پور متولد 1346 در شهر کرمان بود که از سن 13 
سالگی در جبهه حضور داشت و در رسته مخابرات لشکر ثاراهلل 

مشغول به خدمت بود.
پیام تسلیت سپاه ثاراهلل استان کرمان در پی شهادت سردار شهید 

علی صفری پور
سردار حسین معروفی فرمانده سپاه ثاراهلل استان و حجت االسالم 
علی عرب پور نماينده ولی فقیه در سپاه ثاراهلل در پیامی مشترک 

شهادت سردار علی صفری پور را تبريک و تسلیت گفتند.
متن پیام بدين شرح است:

ِِّهم  َرب ِعنَد  أَحیاٌء  بَل  أَمواتًا   ِ اهللهَّ َسبیِل  فی  قُتِلوا  هَّذيَن  ال تَحَسبَنهَّ  َوال 
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شهادت، هنر مردان خدا است و چه نیکو که اين هنر در راه دفاع 
مردان  حرم،  مدافع  شهیدان  شود.  گرفته  به کار  اسالم  کیان  از 
راستینی هستند که با شجاعت و غیرت ضمن دفاع از حريم حرم 
واليت و امامت، با نیروهای اهريمنی داعش در خارج از مرزهای 

ايران اسالمی به مقابله می پردازند.
مدافعان حرم و شهدای دفاع مقدس، جان خويش را در راه دفاع 
و  کردند  نثار  خالصانه  اسالمی  انقالب  دستاوردهای  و  اسالم  از 
خون  و  خود  مظلومانه  شهادت  با  و  ايستادند  دشمنان  مقابل  در 
پاکشان درخت تنومند اسالم را در منطقه بارورتر نمودند و امروز 
پاسدار و  از دوران دفاع مقدس،  يادگاری  ماه محرم   در آستانه 
جانبازی دالور، ندای عاشورايی ولی زمان خويش را لبیک گفت 
و پس از تحمل سال ها درد و رنج آزادانه و سرافرازانه در راه دفاع 

از حرم عمه سادات )س( آسمانی شد.
معظم  خانواده  برای  اسالم  بزرگ  سردار  اين  فقدان  خبر  اگرچه 
اين  پرفیض  راه  ولی  است  بزرگ  اندوهی  بازماندگان،  و  ايشان 

مردان حق همواره ادامه خواهد داشت.
لذا شهادت پرافتخار سردار شهید مدافع حرم، سرتیپ دوم پاسدار 
علی صفری پور را به محضر حضرت ولی عصر )عجل اهلل تعالی 
شريف  ملت  )مدظله العالی(،  رهبری  معظم  مقام  فرجه الشريف(، 
ايران، شهروندان کرمانی و خانواده معظم و معزز آن شهید گرامی 
تبريک و تسلیت عرض می کنیم و از خداوند منان مسئلت داريم 

روح پاک ايشان را با مواليش امام حسین )ع( محشور فرمايد.

فتاح: 
عذرخواهی و طلب حاللیت می کنم/ اطالعاتم 

ناقص، غیر دقیق و اجحاف بود
حواشی  خصوص  در  توضیحاتی  بیان  با  مستضعفان  بنیاد  رئیس 
برنامه نگاه يک از افرادی که در اين برنامه نام آن ها را برده بود، 

بويژه حداد عادل عذرخواهی و طلب حاللیت کرد.
فتاح: عذرخواهی و طلب حاللیت می کنم/ اطالعاتم ناقص، غیر 

دقیق و اجحاف بود
ايجاد  حواشی  خصوص  در  مستضعفان،  بنیاد  رئیس  فتاح  پرويز 
نگاه يک تصريح کرد:  برنامه  موارد در  برخی  بیان  از  شده پس 
با توجه به اينکه حدود يک سال و يک ماه از حضور من در بنیاد 
مستضعفان می گذشت و قول ارائه گزارشی به مردم داده بودم، در 
اين برنامه درباره عملکرد يک ساله خود در بنیاد صحبت کردم. 
به بخش امالک که رسیديم درباره پیگیری امالک  سوال شد و  
اسم  افراد و سازمان ها  برخی  از  بنیاد،  ابراز جديت  با هدف  بنده 

بردم.
او ادامه داد: اشخاص نام برده استفاده عمومی از اين امالک داشتند 
و اعالم کوتاه و تیتر وار من باعث سوء تفاهم شد. مطالب ارائه 
شده با خطای کالمی يا رعايت نکردن جانب انصاف توسط بنده 
به سمت ديگری حرکت کرد. در حالی که هیچ کدام از آن ها 
مطالب  من  نامناسب  بیان  نداشتند.  اموال  اين  از  استفاده شخصی 
جدی  پیگیری های  دادن  نشان  ما  قصد  کرد؛  منتقل  اشتباه  به  را 
بود و همه آن ها همکاری الزم را با ما داشتند، اما به نتیجه نهايی 

نرسیده ايم.
رئیس بنیاد مستضعفان مطرح کرد: اصال نبايد اصل مساله را مطرح 
می کردم و وارد مسیر نام بردن از اسامی و سازمان ها می شدم، پس 
مسئولیت آن را به عنوان خطا و کار اشتباه می پذيرم. از همین جا از 
تمام عزيزانی که در حق آن ها اجحاف و ظلم شد، از جمله آقای 
دکترحداد عادل، خانم ها ابتکار و مالوردی، به عنوان حق الناس، 

عذرخواهی و طلب حاللیت می کنم.
او گفت: خطای بنده بود که نتوانستم مطالب را به درستی منتقل 
به  تا  اگر  و  نبود  بنده  هدف  شده  طی  مسیر  وجه  هیچ  به  کنم. 
نبودم.  حواشی  اين  به  زدن  دامن  دنبال  به  کردم،  سکوت  امروز 
را  شده  ارائه  اشخاص  و  سازمان ها  اين  از سوی  که  جواب هايی 
دريافت کردم و ايرادات و اشکاالتی که گرفته شده را می پذيرم.
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عینک مهتاب
ساخت انواع عینک طبی در پانزده دقیقه

فروش انواع عینک های طبی و آفتابی مارک دار و اصل
معاینه چشم تحت نظر اپتومتریست رسولی پور

بافت : خیابان امام )ره( نرسیده به میدان امام علی )ع( جنب 
شهرداری تلفن 03442426443

انم حکمت، شهره اش رو راستی 

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

 حکمت آید هر کجا حق داشتی

رسانی  اطالع   پايگاه  گزارش  به 
پاک  امیری  مرتضی  آقای   ، ارزوئیه 
درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس 
شهرستان ارزوئیه از افزايش مبتاليان 
در  به کرونا ظرف چند روز گذشته 

شهرستان خبر داد.
امیری افزود ؛ بنابراين تعداد مبتاليان 
شهرستان  در  بیماری کويد19  قطعی 
مورد   92 کنون  تا  ابتدا  از  ارزوئیه 
بیماری  اين  های  فوتی  تعداد  و 
میباشد.  نفر   4 نیز  شهرستان   در 
شهرستان  بهداشت  شبکه  رئیس 
به  توجه  با  کرد  خاطرنشان  ارزوئیه 
عمده  آمده  عمل  به  هاي  بررسي 
افراد مبتال بدلیل حضور در مراسمات 

)عروسی و عزا و ...( ،عدم رعايت فاصله گذاري اجتماعي، 
عدم استفاده از ماسک و دستکش در زمان خروج از منزل، 
شهرهاي  به  سفر  يا  و  آلوده  شهرهاي  از  مهمان  پذيرفتن 
آلوده بوده اند ،لذا استفاده از ماسک و دستکش در زمان 
خروج از منزل، شستشوی مرتب دست ها به روش صحیح 
،پرهیز از تردد های غیرضروری و رعايت حداقل فاصله دو 
متر با سايرين در پیشگیری از گسترش بیماری کوويد19 

بسیارموثر است ، انشاهلل با رعايت بهداشت فردی سالمت 
را به خود ،خانواده و افراد جامعه به ويژه سالمندان و افراد 
دارای بیمای زمینه ای هديه نمايیم ، ضمناً درصورتي که 
کاهش  )تب،سرفه،  عالئم  داراي  خانوار  اعضاي  از  يکي 
حس بويايي و چشايي،...( بود بايد از ديگر اعضاي خانوار 
جدا و درصورت تشديد عالئم به فوريت به نزديک ترين 

مرکز بهداشتي و درماني يا بیمارستان مراجعه نمايید.

ابن مرجانه ها را متحد  استکبار جهانی لشگر 
کرده است

بسیج دانشجويی دانشگاه آزاد اسالمی  واحد 
محرم  ماه  فرارسیدن  پیامی  صدور  با  بافت 

الحرام 1442 را تسلیت گفت.
به گزارش حکمت به نقل از حوزه تشکل های 
آنا،  خبرگزاری  دانشگاه  گروه  دانشجويی 
بسیج دانشجويی دانشگاه آزاد اسالمی  واحد 
شهرستان بافت با صدور پیامی فرارسیدن ماه 

محرم الحرام 1442 را تسلیت گفت.
متن اين پیام با شرح زير است:

الهم العن اعصابه التی جاهدت الحسین و شايعت و بايعت 
و تابعت علی قتله العنهم جمیعا

عمیق  درک  برای  فرصتی  محرم،  حزن  ماه  رسیدن  فرا 
تّولی  مهر  امر  دو  خصوصاً  )ص(  محمدی  ناب  اسالم 
و  حق  پیروزی  نینوا  واقعه   که  همانگونه  است  تبری   و 

حقیقت بر شمشیِر از جلو بسته   نفاق  و ظلم  است.
امروز ظلم و استکبار جهانی دوباره با شمرهای زمانه خود 
متحد و لشگر ابن مرجانه ها و ابن سعدها را متحد کرده 
است و هرچه توان دارد به روی دست آورده که باز نور 
حق را خاموش کند اما نمی داند حسین ابن علی در دشت 
بال نه تنها مبتال و مغلوب بلکه غالب بر دل ها شد و پیروز 
نبرد و اگر شکست و قتلی باشد اين بار مستکبران هستند 

که مقتولند و مغلوب.
باطن  بلکه  ظاهر  تنها  نه  که  جهانی  ابرقدرت  با  جنگ 
شیطان بزرگ را در ُکنه خود جای داده و به ذات شیطان 
بزرگ است بايد آسیب هايی را متحمل کند، سختی هايی 

را دربرگیرد و شاهد شهادت و رحلت عزيزانمان باشیم 
اين  از سختی آسانی است و  بعد  اما در راه حق همیشه 
تمدن  پرچم  تقديم  آسانی  اين  که  است  الهی  وعده  
اسالمی به دست منجی عالم بشريت رقم خواهد خورد و 
اين بار حکمت و قضا و قدر الهی به پیروزی کرباليمان 

رقم خواهد خورد.
پس برادران و خواهران، جوانان و نوجوانان عزيز ايران؛ 
َسیَهديَن و در آخر  ربّی  َمعی  اّن  معنا و  اهلل  اّن  والتَحزن 
آنان  از  هريک  که  کربال  دشت  شهدای  از  کنیم  يادی 
و  شجاعت  و  رشادت  و  الهی  مقاومت  راه  اين  سلوک 
اسطوره ای  و  آموختند  ما  به  را  الهی  آزادگی  درنهايت 
علوی  انقالب  اين  افتخار  مايه  را  سلیمانی  قاسم  نام  به  

اسالمی و سربلندی شیعیان جهان قرار داد.
و  محرم  عبرِت  ماه  فرارسیدن  فرارسیدن  بدينوسیله 
آزادگی را خدمت شیعیان و محبان جهان تشیع تسلیت و 

تعزيت عرض می کنیم.

نماينده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی 
مس  شرکت  فعالیت های  توسعه  طرح  در  گفت: 
تومان  میلیارد   200 و  هزار  يک  با حدود  باهنر  شهید 
مجموعه  آينده  سال  دو  ظرف  جديد  سرمايه گذاری 
فعالیت های تولید اين شرکت دو برابر افزايش می يابد 
اين شرکت روی  برای  بزرگی است که  اتفاق  اين  و 

می  دهد.
توسعه  تومانی طرح  میلیارد  هزار  سرمايه گذاری يک 

شرکت مس باهنر
محمدرضا پورابراهیمی در شورای عالی معادن استان 
واحدهای  به  کمک  لزوم  در  داشت:  اظهار  کرمان 
تولیدی داخل استان که کار فرآوری را انجام می دهند 

اصال شکی نیست و بايد اين کار انجام شود.
نماينده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی 
مس  شرکت  فعالیت های  توسعه  طرح  داشت:  بیان 
شهید باهنر با توافقی که حدود 40 روز قبل در کرمان 
با حضور مديرعامل شستا انجام شد حدود يک هزار 
دو  سرمايه گذاری جديد ظرف  تومان  میلیارد   200 و 
سال آينده مجموعه فعالیت های تولید اين شرکت دو 
برابر افزايش می يابد و اين اتفاق بزرگی است که برای 

شرکت مس شهید باهنر روی می  دهد.
زنجیره  چرخه  اينکه  برای  کرد:  تصريح  پورابراهیمی 
در کارخانه مس شهید باهنر کامل شود  نیاز به بخش 

معدن در آنها کامال ضروری ست.
شرکت  داشت:  بیان  مجلس  در  کرمان  مردم  نماينده 
مس شهید باهنر متعلق به سازمان تامین اجتماعی است 
و سازمان تامین اجتماعی بیش از 50 میلیون نفر ذی نفع 
مستقیم و غیر مستقیم دارد و اين مجموعه  يک نهاد 

عمومی است که در بورس حضور دارد.
 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: پیشنهاد 
مشخص من اين است که شورای معادن استان موافقت 
خود را برای اخذ مجوز سريع برای برگزاری مزايده 
معادن کشور در دستور کار  از شورای عالی  محدود 
به محض  سازمان صمت  رئیس  اينکه  دوم  و  بگذارد 
اين  با  کلی  مفهوم  و  موضوع  اين  با  مجوز  اين  اينکه 
انجام  فرآوری  تولیدی  واحدهای  کلیه  که  مضمون 

می دهند، دسترسی به معادن آنها امکان پذير باشد.
نماينده مردم کرمان و راور در  محمد مهدی زاهدی 
مجلس اظهار داشت: هرچه به  مس شهید باهنر کمک 

شود کمک به جهش تولید، اقتصاد پايدار، اشتغالزايی 
می توانیم  مدت  دراز  در  حتی  و  کارآفرينی ست  و 

صادرات داشته باشیم.
امسال هزار میلیارد تومان حقوق دولتی در کرمان بايد 

وصول شود
مهدی حسینی نژاد رئیس سازمان صمت اظهار کرد: از 
جمله قانون مالی معادن می توان به  تبصره 6 ماده 14 
اشاره کرد که در اين تبصره آمده هرچه حقوق دولتی 

در استان است جمع آوری و به خزانه واريز می شود.
 14 ماده   6 تبصره  طبق  همچنین  افزود:  حسینی نژاد 
قانون مالی معادن بايد 15 درصد حقوق دولتی که در 
استان جمع آوری می شود به خزانه واريز شد و به استان 
مربوطه بازگردد با اولويت شهرستان هايی که معدن در 

آن قرار دارد، هزينه شود.
طبق  کرد:  عنوان  کرمان  شمال  سازمان صمت  رئیس 
تبصره 5 قانون مالی معادن يک فرصت استثنايی برای 
استانی مانند ما است که می تواند شورای معادن استان 

تا 20 درصد از اين حقوق دولتی را معافیت بدهد.
 وی تصريح کرد: بر اساس شورای معادن که به استناد 
از  معادن  شورای  طريق  از  بود  ششم  برنامه   43 ماده 

نیم میلیارد  محل يک درصد در سال 97 میزان 12 و 
استان برگشت و در   به  از حقوق دولتی معادن  تومان 

زير ساخت های استان هزينه شد.
میلیارد  در سال گذشته 100  داشت:  ابراز  حسینی نژاد 
و  شد   محقق  میلیارد   80 که  کرديم  پیش بینی  تومان 
از اين مقدار بر اساس قانون بودجه 44 میلیارد و 900 
میلیون تومان به استان برگشت و در پروژه های عمرانی 

و زيرساختی استان هزينه شد.
تومان  میلیارد   380 میزان   97 سال  در  کرد:  بیان  وی 
و سال قبل 530 میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن 

استان کرمان وصول شده  است.
رئیس سازمان صمت شمال کرمان خاطرنشان کرد: در 
چهار ماهه امسال 950 میلیارد تومان وصولی بوده که 
طبق قانون از  15 درصد سهم استان و از 380 میلیارد 
تومان حقوق دولتی؛ در سال 97 بايد 55 میلیارد تومان، 
سال 98، 80 میلیارد تومان و در سال جاری 150 میلیارد 

تومان به استان برگردد.
دبیر شورای عالی معادن استان کرمان افزود: بايد بیش 
از يک هزار میلیارد تومان حقوق دولتی در سال جاری 

در استان کرمان وصول شود.

سرمایه گذاری یک هزار میلیارد تومانی طرح توسعه شرکت مس باهنر
پیام بسیج دانشجويی دانشگاه آزاد به مناسبت آغاز محرم؛

استکبار جهانی لشگر ابن مرجانه ها را متحد کرده است

آخرین آمار مبتالیان به کرونا در شهرستان ارزوئیه


