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بافت

معاون بنیاد شهید استان کرمان خبر داد؛
یادمان شهدای زن استان کرمان نصب می شود         2 
روابط ایران و افغانستان فراتر از زمینه های سیاسی و دیپلماتیک است                                                                                            
2

آنفلوانزای فوق حاد پرندگان پشت دروازه های کرمان
4                                                            

رئیس اتاق کرمان:
در سال گذشته 2۵ هزار نفر فرد شاغل در استان بیکار شده اند       3

در  نیازمند  زوج های  بین  جهیزیه  سری   2۰۰
استان کرمان توزیع شد

مديرکل کمیته امداد استان کرمان از توزيع 200 سری جهیزيه بین 
زوج های نیازمند تحت حمايت کمیته امداد استان کرمان در قالب 
چهاردهمین مرحله کمک های مؤمنانه )رزمايش ايران همدل( خبر 

داد.
يحیی صادقی در مراسم توزيع اين تعداد جهیزيه که با حضور امیر 
غالمعلیان، فرمانده قرارگاه منطقه ای جنوب شرق ارتش برگزار شد 
گفت: اين تعداد جهیزيه با مشارکت قرارگاه منطقه ای جنوب شرق 

ارتش تهیه و بین زوج های نیازمند در استان توزيع شد.
وی ارزش اين تعداد جهیزيه توزيع شده را بیش از پنج میلیارد تومان 

اعالم کرد.
در  نیز  گذشته  ماه  داد:  ادامه  کرمان  استان  امداد  کمیته  مديرکل 
سالگرد  اولین  فرارسیدن  و  )س(  زينب  حضرت  والدت  آستانه 
با  مؤمنانه  کمک های  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  سپهبد  شهادت 

همکاری ارتش بین نیازمندان استان کرمان توزيع شد.
از زمان شیوع  استان کرمان خاطرنشان کرد:  امداد  مديرکل کمیته 
از تمام ظرفیت های درون و  استان سعی کرديم  ويروس کرونا در 
مددجويان  مشکالت  حل  جهت  در  خیران  ظرفیت  و  برون استانی 
بهره بگیريم که خوشبختانه طی چندين برنامه با همکاری نیروهای 
مسلح و نظامی ازجمله ارتش و سپاه کمک های خوبی بین نیازمندان 

توزيع شد.
مديرکل کمیته امداد استان کرمان با اهدای لوح سپاس از زحمات 
به منظور  ارتش  شرق  جنوب  منطقه ای  فرمانده  امیرغالمعلیان 
توانمندسازی  و  محرومیت زدايی  جهت  در  نهاد  اين  با  همکاری 

محرومان تقدير کرد.

فرماندار ارزوئیه:
اعتباری  با  22طرح  امسال  فجر  دهه 
بالغ بر 173میلیارد تومان در شهرستان 

به بهره برداری میرسد

با  ارزوئیه  شهرستان  فجر  دهه  ستاد  جلسه 
و  شهرستان  فرماندار  توکلي  منظری  حضور 
ساير اعضاء جلسه در محل فرمانداری تشکیل 
گرديد.                                                                                          

در اين جلسه فرماندار  ضمن تبريک ايام دهه 
فجر و گرامیداشت ياد و خاطره امام راحل و 
سالهای  با  شرايط  امسال  داشت:  اظهار  شهدا 
گذشته متفاوت است و شیوع ويروس کرونا 
گذشته  سالهای  همچون  نتوانیم  شده  باعث 
مسئولین  و  مردم  حضور  با  باشکوهی  مراسم 
در شهرستان برگزار نمائیم ولي برنامه هايي با 
رعايت پروتکل هاي بهداشتي ويژه نکوداشت 

اين ايام برگزارخواهد شد.
نماينده عالی دولت بیان کرد:

مقابله  استانی  و  ملی  ستاد  اعالم  طبق  امسال 
نیز  22بهمن  اهلل  يوم  مراسم  کرونا  ويروس  با 
اين  مسیر  که  باشد  می  خودرويی  بصورت 

مراسم متعاقبا اعالم خواهد شد.
دهه  اله  يوم  در  افزود:  توکلی  منظری 
173میلیارد  بر  بالغ  اعتباری  با  فجر22طرح 
اب    ، کشاورزي   ، گاز  هاي  دربخش  تومان 
میشودکه  معابرافتتاح  واسفالت  ورزش  ،برق، 
شهرستان  دررشدوتوسعه  تاثیربسزايي 

خواهندداشت .
ايشان گازرسانی به شهرستان را مهم ارزيابی 
عزيز    مردم  زودی  به  داشتند  اظهار  و  نمودند 

از نعمت گاز بهره مند خواهندشد.

سفر  در  کرمان  استان  بنیاد  کل  مدير 
ضمن  بافت  شهرستان  به  روزه  يک 
ديدار با جمعی از مسئولین شهرستان در 
خصوص رفع مشکالت ايثارگران بحث 

و تبادل نظر نمود.
احمد  بهمن ماه 99   7 صبح روز سه شنبه 
شهید  بنیاد  مديرکل  ساردو  گروئی 
طی  کرمان  استان  ايثارگران  امور  و 
بافت  شهرستان  به  که  يک روزه  سفری 
رئیس  نگینی  علی  همراهی  با  داشت 
شهرستان  ايثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  
مجید  با  جداگانه  جلسه  چند  در  بافت 
حجت االسالم  فرماندار،  اقطاعی  زند 
محمد محمد زاده امام جمعه شهر بافت، 
زمانیان  و سورنا  علی خدادادی شهردار 
مديرعامل شرکت فوالد شهرستان بافت 
جامعه  مشکالت  بررسی  خصوص  در 
تبادل نظر  شهرستان  ايثارگری  هدف 

نمود.
مديرکل بنیاد استان در بدو ورود به شهرستان بافت 
با همراهی رئیس بنیاد شهرستان و شهردار با حضور 
ادای  شهدا  شامخ  مقام  به  شهر  اين  مطهر  گلزار  در 
علی  حضور  با  جلسه ای  در  سپس  و  کردند  احترام 
گلزارهای  نگهداری  بحث  خصوص  در  خدادادی 

شهدا صحبت و تبادل نظر کرد.
شهردار  که  توجهی  از  تشکر  با  جلسه  اين  در  وی 
بافت به بحث نگهداری گلزارهای شهدا دارد افزود: 
و  رشادت  و  ايثار  نماد  شهر  هر  شهدای  گلزارهای 
بزرگ منشی مردان آن شهر هستند و بايد اين نمادها 

برای نسل های آينده زيبا و با دقت نگهداری شوند.
به  برنامه سفر کاری خود  گروئی ساردو در دومین 
شهرستان بافت با فرماندار اين شهرستان ديدار کرد 
و گفت:  شهدا ناظر بر اعمال همه مردم و مسئوالن 
هستند و تنها خواسته خانواده شهدا، حفظ و حراست 
از آرمان های ايشان و انتقال نام و ياد دالور مردی های 

شهدا به نسل آينده است.

با موضوع  شورای  داد: طی جلسه ای که  ادامه  وی 
خدمت  در  شهادت  و  ايثار  فرهنگ  ترويج  استانی 
در  دادند  دستور  ايشان  داشتیم،  محترم  استاندار 
سطح تمامی شهرها و روستا نبايد المان ها و تصاوير 
شهدا فرسوده باشد و بايد هرچه زودتر فرمانداران و 
شهرداران در ترمیم و بازسازی اين تابلوها اقدامات 
الزم را انجام دهند، و اين قدم بزرگی در انتقال ياد و 

نام شهدا به جامعه و نسل آينده است.
امام جمعه  با  خود  بعدی  برنامه  در  بنیاد  مديرکل 
و  مسائل  حل  ضرورت  بر  و  کرد  ديدار  بافت  شهر 
مشکالت خانواده های معظم شهدا و ايثارگران تأکید 
افزود: رزمندگان در دوران دفاع مقدس هر  کرد و 
مین ها  معبر  کردن  باز  برای   راهی  می ديدند  وقت 
روی  معبر  شدن  باز  برای  و  می کردند  ايثار  نیست، 
مین می رفتند و آن ها اين گونه ايثارگری کردند و اال 
خانواده  به  خدمت رسانی  دادن  انجام  به  در  ما  نبايد 

اين عزيزان کوتاهی انجام دهیم.

وی در آخرين جلسه کاری خود در شهرستان بافت 
در  و  کرد  ديدار  شهرستان  اين  فوالد  مديرعامل  با 

مورد اشتغال ايثارگران به تبادل نظر پرداخت.
لزوم حمايت همه  به  اشاره  با  اين جلسه  در  گروئی 
خانواده های  اشتغال  مشکل  حل  برای  دستگاه ها 
ايثارگران، گفت: امنیت و آرامش در همه خانواده ها 
اشتغال  امروزه  و  است  برخوردار  باالئی  اهمیت  از 
خانواده هاست.  آرامش  برای  ضروری  نیاز  يک 
باوجود  تا  نمايند  تالش  مسئولین  همه  امیدواريم 
و  صنايع  بخش های  در  عالی  و  خوب  ظرفیت های 
استان  ايثارگران در  و  فرزندان شهدا  اشتغال  معادن، 

کاماًل حل شود.
مديرکل بنیاد استان قبل از بازگشت به کرمان برای 
عرض تسلیت به واسطه فوت والده جانباز 70 درصد 
قطع نخاع حمید جلیل پور به منزل ايشان مراجعت و 
برای اين مادر بزرگوار ارج وقرب الهی مسئلت نمود.

سینما دیجیتال در بافت افتتاح شد

رسمی  مراسمی  طی  بافت  سینمای  خاموشی  چهاردهه  از  پس 
اسالمی  فرهنگ وارشاد  مديرکل  علیزاده  محمدرضا  حضور  با 
ابردرمجلس شورای  نماينده مردم شهرستانهای  استان ،محمدی 
اسالمی ، حجه االسالم محمدزاده امام جمعه ، مجید زنداقطاعی 
فرماندار ، اعضای شورا ، شهردار و ساير مقامات محلی ، سینما 
ديجیتال بافت در محل سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی احیاء 

و باز گشايی شد.
مندی  ،بهره  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مديرکل  مراسم  دراين 
از خدمات فرهنگی را جزو حقوق حقه ی  شهروندی دانست 
وسینما  را باتوجه به جذابیت های بصری و اثرگذاری برمخاطبان 
مؤثرقلمداد  بسیار  اجتماعی  آسیبهای  و کاهش  فرهنگسازی  در 

نمود.
رئیس اداره فرهنگ ارشاد اسالمی بافت در اين جلسه با قدردانی 
اجرای  جهت  به  استان  اسالمی  وارشاد  فرهنگ  کل  مدير  از  
در  هنری   فرهنگی  امکانات  عادالنه  توزيع  و   فرهنگی  عدالت 
آقای  مساعدت  و  حمايت   ، پیگیری  از     ، استان  جای  جای 
محمدی نماينده مردم شهرستانهای ابر در مجلس شورای اسالمی 
تجهیزات  خريد  های  هزينه  از  توجهی  قابل  بخش  تأمین  در 
همچنین  همکاری فرمانداری شهرستان در  تعمیر و تجهیز سالن 

،تقدير و تشکر نمود.
مرحوم  برادران  ی  خاطره  و  ياد  گرامیداشت  ضمن  فر  دهقانی 
مسجد   ، ،بازار  سینما  اولین  ساخت  و  اندازی  راه  با  که  شفیعی 
سوی  به  شهر  اين  پیشگامان  اولین  جرو   بافت  در  و....  حمام   ،
به  را   فرهنگی  مهم  اين رخداد   ، بودند  تحوالت مدرن شهری 

مردم فهیم  بافت تبريک عرض نمود.
 وی افزود : انشاهلل بشرط حفظ شرايط زرد و اعالم ستاد کرونای 
 شهرستان ، اکران فیلم برای عموم از دهه ی فجر آغاز خواهد

 شد.
»روزهای  فیلم   ، بافت  ديجیتال  سینما  افتتاح  از  روز  اولین  در 
نارنجی « به کارگردانی آرش الهوتی و  با بازی درخشان  هديه 

تهرانی ، علی مصفا و مهران احمدی ، اکران شد.

مديرکل بنیاد شهید و امور ايثارگران استان کرمان :

تنها خواسته خانواده شهدا، حفظ و حراست 
از آرمان های ایشان

بر اساس اعالم منابع آگاه؛
آمريکا مدعی توقیف يک محموله نفتی ايران شد

آمريکا در تالش برای توقیف حدود دو میلیون بشکه نفتی است که 
تصور می کند نفت ايران است.

به گزارش بلومبرگ به نقل از منابع آگاه که مايل نبودند نامشان فاش 
شود، نوشت: اين محموله نفتی پس از اين که وزارت دادگستری 
آمريکا فرمان توقیف آن را صادر کرد، در کشتی آکیلیاس با پرچم 

لیبريا به سمت آمريکا حرکت می کند.
اين دستور پیش از روی کار آمدن جو بايدن، ريیس جمهور جديد 
آمريکا در 20 ژانويه صادر شد. واشنگتن در دوران ترامپ، تحريمها 

علیه فروش نفت ايران را تشديد کرد.
شرکت "کپیتال شیپ منیجمنت"، مالک يونانی آکیلیاس به مقامات 
ايران  نفت  کشتی  اين  محموله  احتماال  که  اين  درباره  آمريکايی 
است، خبر داده و اعالم کرده بود در ابتدا تصور می کرد اين نفت 
از عراق است. طبق اسناد کشتی آکیلیاس، اين کشتی کامال پر بوده 

و حامل بیش از دو میلیون بشکه نفت است.
پربیننده ترين

کشتی آکیلیاس که از نوع VLCC است، محموله نفتی را از کشتی 
ديگری در بندر فجیريه امارات متحده عربی در نوامبر دريافت کرده 
مسقط،  سمت  به  آکیلیاس  بود  قرار  کشتیرانی،  اسناد  طبق  است. 
سوی  از  شده  گردآوری  آمار  طبق  کند.  حرکت  عمان  پايتخت 
بلومبرگ، سیستم رديابی اين کشتی از اول تا 13 ژانويه که نزديک 
آفريقای جنوبی حرکت می کرد، خاموش بود. اين کشتی اکنون در 

حال عبور از جنوب اقیانوس آتالنتیک است.
هم تالش کرده  اين  از  پیش  آمريکا  بلومبرگ،  اساس گزارش  بر 
بود نفت ايرانی را توقیف کند و سال گذشته کشتیهايی را رهگیری 
کرده بود که مدعی بود حامل بنزين ايران به مقصد ونزوئال هستند.

استان  پرورش  و  آموزش  مديرکل 
ارزيابان  حضور  که  اين  بیان  با  کرمان 
کشوری شور، نشاط و تحرک و پويايی 
کرد  ايجاد  کرمان  استان  مدارس  در 
گفت: در شرايط کرونا حتی يک دانش 
باز  آموزش  چرخه  از  نبايد  هم  آموز 

بماند.
به گزارش حکمت به نقل از اداره اطالع 
و  آموزش  عمومی  روابط  و  رسانی 
اسکندری  احمد  استان کرمان.  پرورش 
نسب در نشست جمع بندی رصد فعالیت 
های آموزشی و پرورشی مدارس استان 
وزارت  ارزيابان کشوری  با حضور  که 
خاطر  شد،  برگزار  پرورش  و  آموزش 
جمله   از  کنترل   و  نظارت   کرد:  نشان 
است   آموزشی   مديران   مهم   وظايف  
را  پیشرفت  در جهت هدف ها  میزان   که  

تشخیص   سبب   و  می کند  اندازه گیری  
اقدامات   انجام   و  انحرافات   به موقع  
 اصالحی  و تغییرات  در سازمان  می شود.

حداکثری  پوشش  کرد:  اظهار  وی 
جدی  دغدغه  حداکثری  نظارت  و 
همه  بايد  و  است  وزارت  عالی  مقام 
دانش  تا  کنیم  عمل  ای  گونه  به 
خدمات  از  شرايطی  هر  تحت  آموزان 
مدارس  در  آموزشی  کیفیت  با 
بازنمانند.  تحصیل  از  و  کنند   استفاده 

دقیق،  نظارت  گفت:  نسب  اسکندری 
کیفیت  ارتقای  در  موثری  نقش 
پرورشی  و  آموزشی  های  فعالیت 
نقاط  و  تهديدها  ها،  فرصت  و  دارد 
کند. می  مشخص  را  قوت  و   ضعف 

استان  پرورش  و  آموزش  مديرکل 
کرمان با تأکید بر اين که مدرسه تحت 

هر شرايطی بايد فعال باشد، زيرا آموزش 
دانش  زندگی  از  جزئی  يادگیری  و 
نظارت  راستای  در  گفت:  است،  آموز 
مناطق  در  آموزش  روند  بر  حداکثری 
اداره  ارزيابی  های  تیم  استان  مختلف 
کل آموزش و پرورش استان از آغازين 
روند  از  بازديد  بازگشايی،  های  روز 
کردند. آغاز  را  يادگیری  و   آموزش 

تمامی  که  اين  بیان  با  نسب  اسکندری 
مورد  اخیر  ماه  چند  در  استان  مدارس 
نشان  خاطر  گرفتند،  ارزيابی  و  بازديد 
استان  پرورش  و  آموزش  در  کرد: 
گزارش  ارائه  دنبال  وجه  هیچ  به 
واقعیت  و  بود  نخواهیم  نمايشی 
کنیم. می  دنبال  را  آموزشی   های 

يک  از  بیش  هفته  هر  برگزاری  از  وی 
روسای  با  مجازی  تخصصی  نشست 
ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها 
و مناطق استان خبر داد و افزود: آموزش 
و پرورش تک تک دانش آموزان وظیفه 
از تحصیل  دانش آموزی  اگر  و  ماست 
هستیم. مديون  و  مسئول  بماند   باز 

نهادينه  بر  تاکید  با  نسب  اسکندری 
مدارس  در  ارزيابی  و  نظارت  کردن 
ارزيابان  حضور  کرد:  اظهار  استان 
و  نشاط  شور،  تحرک،  کشوری 
کرد. ايجاد  استان  در  نو  ای   انگیزه 

های  فعالیت  اين گزارش: رصد  پايه  بر 
استان  مدارس  پرورشی  و  آموزشی 
به  کشوری  ارزيابان  حضور  با  کرمان 
مدت سه روز در تمامی شهرستان ها و 

مناطق انجام شد.

مديرکل آموزش و پرورش استان کرمان:
حضور ارزیابان کشوری شور، نشاط و تحرک و پویایی در مدارس استان کرمان ایجاد 

کرد/ در شرایط کرونا حتی یک دانش آموز هم نباید از چرخه آموزش باز بماند
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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
از  فراتر  را  کشور   2 روابط  کرمان، 
پايه  بر  و  ديپلماتیک  و  سیاسی  زمینه های 
اراده  بر  و  توصیف  فرهنگی  اشتراکات 
در مبارزه با تروريسم و موادمخدر تاکید 

کرد.
در  شنبه  سه  روز  بصیری  محمدصادق 
به  افغانستان  سفیر  لیوال  عبدالغفور  ديداِر 
اشتراک های فرهنگی، آيینی و همسايگی 
دو کشور اشاره کرد و افزود: میان ايران و 
افغانستان مسائل مشترکی همچون مبارزه 
دارد،  وجود  مخدر  مواد  و  تروريسم  با 
دو  فرهنگی  اشتراک های  اينکه  ضمن 

کشور نیز بسیار زياد است.
وی تصريح کرد: کسی نمی تواند روابط 
و اشتراک های فرهنگی را از ما بگیرد و 

افغانستانی  مهاجران  مسالمت آمیز  همزيستی 
در استان کرمان و ايران نشانه عمق نزديکی 

دو ملت است. 
استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
استان  تعامالت  گسترش  خواستار  کرمان؛ 
روابط  و  اقتصادی  زمینه های  در  کرمان 

تجاری با توجه به ظرفیت های آن شد. 
ما  برای  همیشه  مهمان،  اضافه کرد:  بصیری 
افغانستانی  مهاجران  امیدوارم  و  است  عزيز 
با  کشور  اين  در  صلح  برقراری  از  پس 
کوله باری از خاطرات خوش ايران را ترک 

کنند و سفیر ما در کشور افغانستان باشند.  
با  نیز  افغانستان  سفیر  لیوال  عبدالغفور 

مردم  و  مديران  مهمان نوازی های  از  تشکر 
افغانستانی  مهاجران  به  نسبت  کرمان  استان 
افغانستان،  در  صلح  برقراری  امیدواری  و 
اين  اولويت های  از  را  مهاجران  برگشت 

کشور برشمرد. 
سفیر افغانستان، استان کرمان را مهد کريمان 
خواند و گفت: اين کرامت برای سومین بار 

مرا به کرمان کشانده است.
وی به نمايندگی از دولت جمهوری اسالمی 
کرمان  استان  مردم  و  مسئوالن  از  افغانستان 
با  کرد:  امیدواری  اظهار  و  کرد  تشکر 
الکترونیکی،  راه اندازی مرکز توزيع تذکره 
حضور مهاجران افغانستانی قانونمندتر شود. 

خدمات  از  تقدير  با  افغانستان  سفیر  لیوال 
اداره کل اتباع و مهاجران خارجی استانداری 
بسیار  دوست  شفیعی  "علی  گفت:  کرمان 

خوب مهاجران افغانستانی است".
امور  دفتر  مديرکل  شفیعی  علی  همچنین 
استانداری کرمان  مهاجران خارجی  و  اتباع 
در اين ديدار از راه اندازی مرکز پژوهش و 
تصريح  و  داد  خبر  اداره کل  اين  تحقیقات 
و  کرمان  استاندار  پشتیبانی  و  تدبیر  با  کرد: 
همکاری دانشگاه علوم پزشکی  مراقبت های 
مقابل  در  افغانستانی  مهاجران  برای  الزم 
شده  انجام  استان  در  کروناويروس  بیماری 

است.

عامل قتل شبه عمد آسیه پناهی زندانی هم نمی 
شود 

که  داد  خبر  سه شنبه  روز  کرمانشاه،  دادستان  کرمی،  شهرام 
حکم نهايی مامور شهرداری که به مشارکت در »قتل شبه عمد« 
آسیه پناهی و حمل غیرمجاز گاز اشک آور متهم شده بود، به 

حبس تعلیقی تغییر کرده است.
دادگاه  گفته  و  اعالم کرده  ماه حبس   18 را  او حکم صادره 
آسیه  است«.  شده  تعلیق  به  قائل  حبس  »بحث  در  تجديدنظر 

پناهی
شد،  اعالم  شهرداری  مامور  اين  زندان  حکم  که  امسال  آبان 
بشر  حقوق  سازمان  به  پناهی  آسیه  خانم  نزديکان  از  يکی 
دادگاه  در  دخالت  »با  کرمانشاه  شهرداری  که  داد  خبر  ايران 
به هیچ  تجديدنظر«  تالش می کند همین میزان محکومیت »را 

تقلیل« دهد.
کرمانشاه  فدک  شهرک  در  آلونک نشین  پیرزن  پناهی،  آسیه 
زندگی  کرمانشاه  در  زاغه ای  در  خود  نوه  و  دختر  همراه  که 
اقدام مأموران  از  امسال حین ممانعت  ارديبهشت  می کرد، 30 

شهرداری در تخريب آن جان باخت.
دادستان کرمانشاه گفته است بر اساس گزارش پزشکی قانونی، 
از  ناشی  استرس  و  بوده  قلبی«  حاد  »بیماری  او  مرگ  علت 
عملیات شهرداری ده درصد در مرگ خانم پناهی موثر بوده 

و »تاثیر سوء مديريت شهرداری در ماجرا« تايید شده است.
بازماندگان  به  ماجرا  اين  از  شهرداری کرمانشاه همچنین پس 
آسیه پناهی وعده دادن يک واحد آپارتمان داد که اين وعده 

هنوز محقق نشده است.
پرداخت  همچنین  شهرداری  پناهی،  خانم  نزديکان  گفته  به 
مخارج کفن و دفن را از ده میلیون تومان به دو میلیون تومان 
مبلغ  اين  دريافت  از  پناهی  آسیه  خانواده  که  داد  کاهش 

خودداری کرده اند.

واکسن کرونای روسی در ایران تایید شد

در  بهداشتی  مسؤوالن  توسط  ديروز  اسپوتنیک  واکسن 
ايران تايید شد و در آينده نزديک خريد و تولید مشترک 

بین مؤسسات مشابه در ايران و روسیه انجام می شود.
ظريف ضمن ابراز خرسندی از حضور در مسکو گفت: 
در رايزنی ها مسائل مختلفی را مطرح کرديم و خوشحالم 
توسط  ديروز  اسپوتنیک  واکسن  برسانم  شما  اطالع  به 
مسؤوالن بهداشتی در ايران تايید شد و در آينده نزديک 
امیدواريم بتوانیم خريد و تولید مشترک را بین مؤسسات 

مشابه در ايران و روسیه انجام دهیم. 
وی خاطرنشان کرد: در حوزه دوجانبه با توجه به اهمیت 
رهبران دو کشور به روابط دوجانبه امروز درباره روش 
مستحکم تر کردن روابط دوجانبه در حوزه های مختلف 
در حوزه انرژی، حمل و نقل و ساير حوزه ها و همچنین 
درباره همکاری بسیار مفید و سازنده دو کشور در حوزه 

انرژی هسته ای و نحوه تقويت آن گفتگو کرديم.
وی خاطرنشان کرد: در مورد واکسن گفتگو های خوبی 
به همت وزارت بهداشت و تالش ويژه سفارت و شخص 
سفیر ما در مسکو صورت گرفته و امیدواريم هم در زمینه 
تولید مشترک  اسپوتنیک و هم در زمینه  خريد واکسن 
به  را  کار  و  رسیده  نتیجه  به  زودتر  چه  هر  واکسن  اين 

پیش ببريم.
و  خزر  دريای  مورد  در  کرد:  بیان  خارجه  امور  وزير 
همکاری در اين حوزه بین ايران و روسیه گفتگو کرديم.

خودکشی همزمان 2 دختر جوان در گرگان
در  جوان  دختر  دو  خودکشی  به  اقدام  از  گرگان  فرماندار 
به  و  مجروح  به شدت  دختر  دو  هر  و گفت:  خبرداد  گرگان 

بیمارستان منتقل شدند.
 محمد حمیدی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حدود ساعت 
14 بعد از ظهر امروز سه شنبه -7بهمن ماه-  دو دختران جوان 
با پريدن از روی پل عابر پیاده در خیابان ناهارخوران اقدام به 

خودکشی کردند.
زياد خودروهای سواری در محور  تردد  به  توجه  با  افزود:  او 
فوق، هنگام پريدن از روی پل، به صورت تصادفی با خودروی 

گشت نیروی انتظامی برخورد و از مرگ نجات يافتند.
در  و  مجروح  شدت  به  نفر  دو  هر  کرد:  خاطرنشان  حمیدی 

بیمارستان بستری هستند.
علت اين اقدام به خودکشی  مشکالت خانوادگی اعالم شد.

ريزش بیشتر قیمت خودرو
با وجود توقف سیر نزولی نرخ ارز، ریزش قیمت 

خودروها در حاشیه بازار ادامه دارد.

ثبت نامی  قیمت  مقايسه  همشهری،  از  نقل  به  حکمت  گزارش  به 
تکمیل  از  پس  کم تیراژ،  و  پرتیراژ  خودروهای  برخی  مشتريان 
روزها  اين  می دهد  نشان  خودروها  اين  بازار  حاشیه  نرخ  با  وجه، 
از  به کمتر  تولید داخل هم  بازار برخی خودروهای  قیمت حاشیه 
تمام شده  قیمت  که  به نحوی  است؛  رسیده  کارخانه  فروش  قیمت 
برای  پیش خريد  وجه  تکمیل  از  پس  سايپا  آر  کوئیک   خودروی 
اين  بازار  حاشیه  قیمت  اما  رسیده،  تومان  145میلیون  به  مشتريان 

خودرو 135میلیون تومان است.
گروه  تک کابین  کارای  وانت  بازار  حاشیه  قیمت  آن  بر  عالوه 
بهمن به 5 تا 6میلیون و وانت کاپرا به 40 میلیون تومان زير قیمت 
کارخانه رسیده و قیمت وانت زامیاد دو گانه سوز و تک سوز سايپا 
نیز به کمتر از نرخ مصوب فروش اين شرکت رسیده است. همزمان 
دارد.  ادامه  نیز  داخلی  پرتیراژ  قیمت ساير خودروهای  نزولی  سیر 
بازار پرايد 131به 95میلیون، پرايد  در 2روز گذشته قیمت حاشیه 

111به 112میلیون و تیبا صندوقدار به 108میلیون تومان رسید.
در گروه محصوالت ايران خودرو نیز بر مبنای قیمت های درج شده 
در فضای مجازی نرخ حاشیه بازار سمند ال ايکس به 168میلیون، 
پژو 405 جی ال ايکس به 172میلیون، پژو  206 تیپ 2 به 176میلیون، 
به 232میلیون و  به 235میلیون، پژو 206صندوقدار  پژو 206 تیپ 5 

پژو پارس به 196میلیون تومان کاهش يافته است.

و  قلب  رگ  گرفتگی  عالئم  گرفتن  جدی  با 
اين  خطرناک  عواقب  از  پزشک،  به  مراجعه 

بیماری جلوگیری کنید.
به آن  انسداد يا گرفتگی رگ قلب که  بیماری 
تصلب شرايین نیز می گويند هنگامی رخ می دهد 
تجمع  خون  شريان های  داخل  در  پالک ها  که 
اين شريان ها سرخرگ های خونی هستند  يابند. 
که خون غنی از اکسیژن را به ساير قسمت های 
از کلسیم،  می کند. پالک ها  منتقل  قلب  و  بدن 
مواد موجود در خون  و ساير  کلسترول، چربی 

تشکیل شده اند.
اين پالک ها سفت می شوند و  با گذشت زمان 
باعث تنگ شدن شريان ها می شود و همین دلیل 
باعث می شود تا جريان خون غنی از اکسیژن به 
قسمت های بدن و اندام ها به خوبی منتقل نشود؛ 
که اين عامل موجب انسداد رگ قلب می شود. 
مانند  مشکالت جدی  است  ممکن  بیماری  اين 
مرگ  به  حتی  يا  و  قلبی  حمالت  قلبی،  سکته 

منجر شود.
انسداد  دقیق  علت  هنوز  متخصصان  و  پزشکان 
رگ قلب را تشخیص نداده اند. اما با اين حال 
مطالعات نشان می دهد که انسداد رگ های قلب 
يک بیماری پیچیده و تدريجی است که ممکن 
رشد  با  و  شود  شروع  کودکی  دوران  از  است 
نیز رشد نمايد. اگر سطح يک  بیماری  اين  فرد 
نوع پروتئین در بدن به نام پروتئین واکنشگر در 
و  قلبی  حمالت  به  ابتال  خطر  باشد  فراوان  بدن 
سطح  می يابد.  افزايش  قلب  رگ های  گرفتگی 
وجود  از  نشانه ای  بدن  در  پروتئین  اين  باالی 
عوامل  ديگر  از  همچنین  است.  بدن  در  التهاب 
بسته شدن رگ قلب سطح باالی تری گلیسیريد 
در  گلیسیريد  سطح  بودن  باال  است،  خون  در 
خون خطر ابتال به بیماری انسداد رگ های قلب 

را به خصوص در خانم ها افزايش می دهد.
يا  عوامل  با  است  ممکن  قلب  انسداد رگ های 
رفتار های خاصی که موجب آسیب به اليه های 
اين عوامل  درونی رگ ها می شود شروع شود. 

شامل موارد زير می شوند.
خون  در  کلسترول  افزايش  باال  خون  فشار 
مقدار  بدن وجود  در  افزايش چربی های خاص 
به  مقاومت  ديابت سیگار کشیدن  و  قند  فراوان 
و  چاقی  فیزيکی  فعالیت  عدم  باال  سن  انسولین 
عواملی  همچنین  ارثی  قلبی  بیماری  وزن  اضافه 
مانند مصرف الکل، استرس و اضطراب و ايجاد 
عوامل  از  می توانند  نیز  خواب  در  تنفسی  وقفه 
رگ های  انسداد  بیماری  ايجاد  برای  ساز  خطر 

قلب باشند.
نشانه ها و عالئم انسداد رگ های قلب

نشانه های خاصی  قلب  انسداد رگ های  معموال 
دچار  که  نمی دانند  افراد  از  بسیاری  و  ندارد، 
از  يکی  اينکه  مگر  نه،  يا  اند  شده  بیماری  اين 
رگ ها به شدت تنگ شود و دردی شديد فرد 
عارضه  يک  تا  میشود  باعث  و  نمايد  دچار  را 
اورژانسی مانند سکته مغزی يا حمالت قلبی در 
فرد ايجاد شود. به طور کلی عالئم انسداد رگ 
قلب بستگی به انسداد و مسدود شدن هر يک از 

سرخرگ ها، با هم فرق دارد.
بر اساس سابقه پزشکی و خانوادگی و  پزشک 
آزمايشات،  نتايج  و  فیزيکی  معاينات  همچنین 
فرد بیمار وجود اين بیماری را تشخیص می دهد. 

چند  قلب  رگ  انسداد  تشخیص  برای  پزشک 
تا  می دهد  انجام  بیمار  روی  آزمايش  و  تست 
انجام دهد.  بیمار را  برای  بتواند درمانی مناسب 
زير  موارد  شامل  آزمايشات  و  تست ها  اين 

می شوند.
قلب  اسکن  تی  سی  آنژيوگرافی   قلب   نوار 
سینه  قفسه  از  ايکس  اشعه  برداری  عکس 
آزمايش خون اکوکارديوگرام تست استرس و 
تست ورزش و ساير آزمايشات ديگر که بسته به 
انسداد رگ قلب در  تشخیص پزشک و عالئم 

شما می باشد، انجام می شود.
درمان انسداد رگ قلب

سبک  بايد  قلب  رگ  گرفتگی  درمان  برای 
تغییر  سالم  قلبی  داشتن  برای  را  خود  زندگی 
دهید. جراحی و دارو ها از روش های درمان اين 
به نوع  بیمار می باشد که بسته  بیماری برای فرد 
و پیشرفت بیماری، پزشک درمان را با هر يک 
از موارد گفته شد، شروع می نمايد. برای شروع 
بد زندگی خود را  بايد عادات  ابتدا فرد  درمان 
ترک نمايد و شروع به انجام رفتار ها و حرکات 
سالم،  و  مناسب  تغذيه  مانند  قلب  برای  مفید 
و  استرس  نداشتن  بدنی،  فعالیت  سیگار،  ترک 

حفظ وزن مناسب را داشته باشد.
دارو ها

تغییر در روش سبک زندگی به تنهايی موجب 
بهبودی اين بیماری نمی شود و پزشک دارو هايی 
می نمايد.  تجويز  قلب  انسداد رگ  درمان  برای 
خون  کلسترول  سطح  کنترل  برای  پزشک 
همچنین  می کند.  تجويز  را  استانین  دارو های 
کاهش  برای  دارو هايی  پزشک  است  ممکن 
قند خون، کاهش فشار خون، جلوگیری  سطح 
که  خون  شدن  لخته  از  جلوگیری  و  التهاب  از 
همگی منجر به انسداد رگ های قلب می شوند را 
تجويز نمايد. مصرف منظم و دقیق دارو ها طبق 

نظر پزشک برای بهبودی شما الزم است.
جراحی

گاهی اوقات بسته به نوع پیشرفت بیماری شما، 
پزشک عمل جراحی را برای بهبود شما توصیه 
عروق  دستکاری  شامل  جراحی ها  اين  می کند. 
شريان  اندآرترکتومی  پوست،  راه  از  کرونر 
کاروتید و پیوند عروق کرونر می باشد که طبق 
برای  جراحی ها  اين  انواع  از  يکی  پزشک  نظر 

بهبود بیماری پیشنهاد می شود.
روش های پیشگیری از تصلب شرايین

عامل اصلی محدود شدن خون در رگ قلب يا 

سفت  می توان  را  شرايین  تصلب  بروز  واقع  در 
شدن شريان ها و عروق خونی و همچنین انباشته 
شدن پالک در رگ ها می باشد که به اين دلیل 
خود  عملکرد  برای  بدن  ارگان های  و  بافت ها 
کافی  اکسیژن  حاوی  خون  دريافت  به  قادر 
نخواهند بود. اما داليل اصلی سفت شدن شريان 

و عروق خونی به شرح زير می باشند:
کلسترول باال:

دارد  وجود  بدن  در  طبیعی  طور  به  کلسترول 
به  شباهت  که  رنگ  زرد  ماده  اين  همچنین 
استفاده  مورد  که  غذا های  در  دارد  نیز  وکس 
میزان  چنانچه  می گردند.  پیدا  می گیرند  قرار 
کلسترول در سطح خون شما افزايش يابد منجر 
به همین  و  انسداد شريان های خونی می شود  به 
خاطر پالک های سخت و سفتی تولید می گردد 
و در نتیجه مانع از گردش جريان خون به طرف 
قلب و همچنین ديگر بافت ها و ارگان های بدن 

می گردد.
رژيم غذايی ناسالم:

همواره برای حفظ سالمت قلب و پیشگیری از 
گرفتگی رگ قلب داشتن رژيم غذايی سالم از 
غذايی  الگويی  چنانچه  و  می باشد  ضروريات 
خواهد  ايجاد  مشکل  اين  نباشد  مناسب  افراد 
شد. بر اساس انجمن قلب اياالت متحده آمريکا 
کامل،  غالت  حاوی  مناسب  غذايی  الگوی 
گوشت  آجیل،  حبوبات،  چرب،  کم  لبنیات 
از  کاملی  مجموعه  پوست،  بدون  مرغ  و  ماهی 
روغن های  همچنین  و  سبزيجات  و  میوه  انواع 
زيتون  روغن  يا  آفتابگردان  روغن  نظیر  گیاهی 

است
پیشگیری از تصلب شرايین با توصیه های غذايی

و  دسر ها  غذايی،  مواد  تمامی  مصرف  از   -1
شکر  باالی  مقادير  دارای  که  نوشیدنی های 
اين  تا حد امکان پرهیز شود. در واقع  می باشند 
اتحاديه  اساس  بر  روزانه  شکر  مصرف  میزان 
قلب کشور آمريکا نبايد برای خانم ها بیشتر 100 
کالری يا 6 قاشق چايخوری و برای مردان 150 

کالری يا 9 قاشق چايخوری باشد.
2- پرهیز از غذا های حاوی مقادير زيادی نمک 
نبايد  سديم  يا  نمک  روزانه  مصرف  می باشد، 
بیشتر از 2300 میلی گرم باشد و در حالت طبیعی 
و نرمال بايد از مصرف نمک در طول يک شبانه 

روز بیشتر از 1500 میلی گرم اجتناب گردد.
ديگر  و  ترانس  چربی  دارای  که  غذا هايی   -3
مصرف  نبايد  می باشند  غیرسالم  چربی های 
شود و چربی های غیر اشباع سالم جايگزين اين 
چربی ها شود تا چنانچه نیاز باشد سطح کلسترول 
را  شده  اشباع  چربی  شود.  آورده  پايین  خون 
برسانید.  کالری  6درصد  الی  5درصد  از  کمتر 
افرادی که روزانه دو هزار کالری مورد استفاده 
قرار می دهند در واقع 13 گرم چربی اشباع شده 

مصرف می کنند.
انسداد رگ های قلب يک نوع بیماری خطرناک 
جدی  با  می شود.  محسوب  قلب  سالمت  برای 
و  شد  گفته  مقاله  اين  در  که  عالئمی  گرفتن 
گرفتگی  گرفتن  شدت  از  پزشک  به  مراجعه 
مقاله  اين  در  کنید.  جلوگیری  قلب  رگ های 
و  قلب  رگ  انسداد  عالئم  و  ايجاد  عوامل  با 
روش های درمان آن آشنا شديد امیدواريم اين 

مقاله راهنمای مناسبی برای شما باشد.

روابط ایران و افغانستان فراتر از زمینه های سیاسی و دیپلماتیک است

عالئم گرفتگی رگ قلب

استان  تاریخی  مکان های  از  1۸پایگاه حفاظتی 
کرمان حراست می کنند

فرمانده يگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنايع دستی استان کرمان گفت: در حال حاضر200 نیرو 
استان  اين  تاريخی  اماکن  از  حفاظتی  پايگاه   18 قالب  در 

حراست می کنند.
با  نشست  در  شنبه  سه  شامگاه  حسینی  علی  سید  سرهنگ 
جمعی از فعاالن میراث فرهنگی استان کرمان افزود: با توجه 
به پرشماری آثار تاريخی در اين استان برای صیانت مطلوبتر  
از اين مکان های به امکانات زيرساختی ، تجهیزاتی و نیروی 
130نفر  تعداد  گرچه   : گفت  .وی  دارد  نیاز  بیشتری  انسانی 
حوزه  اين  با  همکاری  برای  افتخاری  صورت  به  بان  میراث 
اعالم آمادگی کرده اند ولی هنوز برای حراست از هفت اثر  
جهانی ، 700 اثر ثبت ملی و هزاران جاذبه تاريخی و طبیعی 

نیازمند نیرو و امکانات بیشتری هستیم .
افتخاری  میراث بانان  از  استفاده  طرح  کرد:  تصريح  حسینی 
انتقال  روند  تسهیل  و  اجتماعی  مسئولیت پذيری  به منظور 
مفاهیم به مردم در راستای احترام و صیانت از آثار تاريخی، 

فرهنگی و طبیعی در استان در حال اجرا است.
طرح  در  شرکت  به  مند  عالقه  افراد   : گفت  همچنین  وی 
کل  اداره  حفاظت  يگان  به  توانند  می  بان  میراث  افتخاری 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی مراجعه کنند تا 

زمینه همکاری آنها فراهم شود.
از  بیش   ، جهانی  اثر  هفت  داشتن  با  کرمان  تاريخی  استان 
700 اثر ملی و هزاران جاذبه تاريخی و طبیعی از مقاصد مهم 
اين  توسعه  اساسی  محورهای  از  يکی  و  کشور  گردشگری 
استان محسوب می شود که نیازمند توجه بیشتر و جدی تری 

است .

معاون بنیاد شهید استان کرمان خبر داد؛
یادمان شهدای زن استان کرمان نصب می شود

»احمدعلی آزادوار« در جلسه کمیته ايثارگران ستاد دهه فجر استان 
»يعقوب  با حضور سردار  به صورت ويدئوکنفرانس و  کرمان که 
ايثارگران  امور  بنیاد شهید و  سلیمانی« معاون فرهنگی و آموزشی 
برای  فجر  دهه  ستاد  ايثارگران  کمیته  داشت:  اظهار  شد  برگزار 
متعددی  برنامه ريزی  اسالمی  انقالب  پیروزی  بزرگداشت سالگرد 

را پیش بینی کرده است.
میهمانی  مراسم  افزود:  کرمان  استان  شهید  بنیاد  فرهنگی  معاون 
ايام  اين  برنامه شاخص  به عنوان  با شهیدان  میثاق  الله ها و تجديد 
سراسر  شهدای  گلزار  در   ،15 ساعت  بهمن    16 پنجشنبه  روز  اهلل، 

استان کرمان برگزار می شود.
يادمان شهدای زن استان کرمان نصب می شود

ويزيت  و  استان  سراسر  در  شهدا  مطهر  قبور  پرچم های  تمام  وی 
پزشکی از والدين شهدا در منازل، مسابقه ويژه آشنايی با شهدای 
انقالب استان کرمان و برگزاری يادواره شهدای دانشجوی دانشگاه 
فجر  دهه  ايام اهلل  های  برنامه  از  را  مجازی  به صورت  کرمان  آزاد 

عنوان کرد.
ما  گردن  بر  بزرگی  حق  شهدا  خانواده های  اينکه  بیان  با  آزادوار 
دارند بیان داشت: برنامه های متعددی برای زائران مزار سپهبد شهید 
»حاج قاسم سلیمانی« در گلزار شهدای کرمان پیش بینی شده است 
که روايتگری انقالب، جشن انقالب و راه اندازی راديو گلزار در 

گلزار شهدای کرمان از جمله اين برنامه ها می باشد.
برگزاری کنگره شهدای زن کشور  مناسبت  به  وی تصريح کرد: 
سطح  در  و  طراحی  کرمان  استان  زن  شهدای  يادمان  کرمان،  در 
شهر نصب خواهد شد و همچنین به مناسبت وفات حضرت ام البنین 
در  شهدا  مادران  از  تعدادی  با  شهدا،  مادران  تکريم  روز  و  )س( 

سراسر استان کرمان ديدار انجام می شود.
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بر  تاکید  با  کرمان  اتاق  رئیس 
نامناسب کسب و کار در  فضای 
کرمان  استان  ويژه  به  و  کشور 
گفت: در سازمان تامین اجتماعی 
خالف  بخشنامه های  صدور 
شدن  محدود  موجب  قانون، 
شده  کشور  کار  و  کسب  فضای 

است.
بر  تاکید  با  کرمان  اتاق  رئیس 
نامناسب کسب و کار در  فضای 
کرمان  استان  ويژه  به  و  کشور 
گفت: در سازمان تامین اجتماعی 
خالف  بخشنامه های  صدور 
شدن  محدود  موجب  قانون، 

فضای کسب و کار کشور شده است.
در  زاده،  طبیب  سیدمهدی  گفتارنو  گزارش  به 
نشست با اعضای مجمع نمايندگان استان کرمان 
در مجلس شورای اسالمی افزود: از نمايندگان 
رئیس  از  دعوت  با  می شود  درخواست  مجلس 
سازمان تامین اجتماعی کشور به کرمان، مسائل 
اين حوزه را پیگیری کنند و در اين رابطه اتاق 
را  بسیاری  معضالت  که  بخشنامه هايی  کرمان 
ارائه گزارش  ايجاد کرده احصا نموده و آماده 

است.
وی بحث تفويض اختیار به استان ها را يکی از 
بیان  و  عنوان  کار  و  کسب  فضای  بهبود  موارد 
به  اختیار  تفويض  بحث  مردم  نمايندگان  کرد: 
دستگاه های مختلف استان به ويژه مجموعه های 
سازمان  و  شهرسازی  و  راه  زيست،  محیط 
جدی  صورت  به  را  تجارت  و  معدن  صنعت، 
پیگیری کنند، زيرا هنوز صدور مجوز ها توسط 
برخی  انجام می شود و  تهران  اين دستگاه ها در 
زمان  مجوز  يک  دريافت  برای  ماه   11 مواقع 

می برد.
طبیب زاده، خاطرنشان کرد: اتاق کرمان در راه 
صدور  و  گذاری  سرمايه  واحد  پنجره  اندازی 

بوده،  انقالب  معظم  رهبر  تاکید  که  مجوز ها 
دفاتر  و  داده  انجام  استان  در  بسیاری  اقدامات 
آموزش های  آن  اجرای  برای  دولت  پیشخوان 
الزم را ديده اند که امیدواريم بتوان بزودی آن 

را راه اندازی کرد.
تامین  اينکه  به  اشاره  با  کرمان  اتاق  رئیس 
زيرساخت های استان از جمله برق، گاز و آب 
نیاز ضروری پروژه های توسعه کرمان در آينده 
خواهد بود، گفت: اجرای خط هفتم گاز کشور 
بايد سه سال  استان کرمان هم می گذرد  از  که 
بايد  و  نشده  آغاز  هنوز  که  می شده  آغاز  پیش 

نسبت به آن توجه جدی صورت گیرد.
حمايت  برای  همچنین  کرد:  خاطرنشان  وی 
رهبر  ديگر  تاکید  اقتصادی  فعاالن  از  قضايی 
بخش  فعاالن  مشکالت  پیگیری  انقالب، 
اقتصاد  سیاست های  اجرای  ستاد  در  خصوصی 
می شود  انجام  هفته  هر  قضايیه  قوه  در  مقاومتی 
و اقدامات مهمی در اين راستا انجام شده است.

بهبود محیط کسب و  اينکه  بیان  با  طبیب زاده، 
کار کرمان دغدغه همه مديران و سازمان ها شده 
دستگاه های  فعالیت های  تمامی  افزود:  است، 
بهبود  برای  الزم  پیشنهاد های  و  پايش  مختلف 

سازمان ها  به  کار  و  کسب  فضای 
ارائه شده است.

خواستار  ديگری  بخش  در  وی 
و  بازرگانی  اتاق های  قانون  اصالح 
در نظر گرفتن نظر بخش خصوصی 
طرح  کرد:  اظهار  و  شد  آن  در 
اصالح قانون معادن نیز تهیه و تقرير 
آسیب  بخش خصوصی  به  که  شده 
گذاری  سرمايه  اعتماد  و  می رساند 
به  را  معدن  در  خصوصی  بخش 

صورت کلی از بین می برد.
طبیب زاده، در ادامه به تشريح مزايای 
تولید کود های فسفات به عنوان يک 
فرصت برای استان پرداخت و گفت: 
کود های  تولید  کارخانه  احداث  سرمايه گذار 
در  يورو  میلیون   80 گذاری  سرمايه  با  فسفات 
کرمان وجود دارد، اما ممکن است اين کارخانه 
در بندرعباس احداث شود در حالی که شهر های 
سیرجان، رفسنجان و شهربابک پتانسیل احداث 
اين کارخانه را دارند و بايد اين طرح در استان 

کرمان راه اندازی شود.
رئیس اتاق کرمان در بخش ديگری با بیان اينکه 
بر فضای کسب و کار، فضای آموزشی  عالوه 
نامناسب است، عنوان کرد: سرانه  استان  نیز در 
فضای آموزشی در استان کرمان کمتر از متوسط 
نیز  میزان  اين  از  در شهر کرمان حتی  و  کشور 
با  کرمان  اتاق  زمینه  اين  در  که  است  پايین تر 
اقتصادی و موسسه خیريه مهر  فعاالن  همکاری 
گیتی، قرار است 120 مدرسه را بسازد که بخشی 

از کار آغاز شده است.
وی اظهار کرد: در سال گذشته 25 هزار نفر فرد 
شاغل در استان بیکار شده اند که عمده آن ها در 
صنايع کوچک و متوسط مشغول به کار بوده اند 
که به همین دلیل بايد حمايت از اين صنايع در 

اولويت جدی فعالیت های استان باشد.

»اگهي تحدید حدود اختصاصي«
چون تحديد حدود ششدانگ قنات و اراضی و باغ و بنگاه مزرعه هنیه دارای پالک 329-اصلی  قطعه 
شش بخش 40 کرمان واقع در دهستان پشتکوه بزنجان بافت مورد تقاضاي دولت جمهوری اسالمی 
ايران به نمايندگی اداره کل بهزيستی استان کرمان نسبت به موازی  40 سهم مشاع از 96 سهم ششدانگ 
قنات و اراضی و بنگاه مزرعه هنیه به استثناء ربعیه اعیانی 24 سهم از نوبت تحديد خارج گرديده و 
اعمال تبصره ذيل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمی باشد، لذا حسب درخواست کتبي نامبرده آگهي 
روز  8 صبح  آن ساعت  تحديدي  وعملیات  منتشر  بدينوسیله  مرقوم  اختصاصي پالک  تحديد حدود 
مرقوم  رقبه  مجاورين  و  مالک  به  لذا  آمد  خواهد  بعمل  و  شروع  محل  در   1399/12/2 مورخه  شنبه 
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 می تواند از تاريخ تنظیم صورت مجلس تحديدي 30 روز 
اعتراض خود را کتباً و مستقیماً به اداره ثبت تسلیم نمايد ضمناً متذکر مي گردد برابر ماده 86 آئین نامه 
اصالحي قانون ثبت معترض ظرف مدت يکماه از تاريخ تسلیم اعتراض به اين اداره بايستي با مراجعه 
به مرجع ذيصالح قضائي نسبت به تقديم دادخواست اقدام و گواهي را به اين اداره تقديم نمايد در 
تقديم  عدم  گواهي  و  مراجعه  مربوطه  دادگاه  به  وي  قانوني  نماينده  يا  ثبت  متقاضي  اينصورت  غیر 
دادخواست دريافت و به اين اداره تسلیم نمايند اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتي را با 

رعايت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاريخ انتشار:8 /1399/11

محمدمحسن قزوينی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بافت)م الف118(

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای غالمحسین جعفری مهنی فرزند کلبعلی مالک 96 سهم ششدانگ آپارتمان پالک 3811 فرعی 
از 12-اصلی قطعه 1 بخش42 کرمان واقع در رابر خیابان سعدی کوچه علیمرادی که سند مالکیت آن 
به شماره چاپی 030224 صادر و تسلیم گرديده ضمن تسلیم يک برگ شهادت شهود تصديق شده 
مدعی است سند مالکیت پالک مزبور را به داليلی مفقود و درخواست سند مالکیت المثنی را 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.
محمدمحسن قزوينی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بافت)م الف119(

آگهي حصروراثت 
 9901019 شماره  دادخواست  شرح  به   2 شناسنامه  داراي  رضا  فرزند  سلجوقی  شکوه  حسین  آقای 
مورخ99/11/6 توضیح داده شادروان رضا شکوه سلجوقی فرزند علی جان به شناسنامه 324 در تاريخ 

1390/6/12 در شهربافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-حسین شکوه سلجوقی به ش ملی 3179666102 ت ت 1349 فرزند متوفی.
2- ببراز شکوه سلجوقی به ش ملی 3179348046 ت ت 1340 فرزند متوفی.

3- محمد شکوه سلجوقی به ش ملی 3179781671 ت ت 1358 فرزند متوفی.
4- کرامت شکوه سلجوقی به ش ملی 3130890823 ت ت 1356 فرزند متوفی.
5- علیرضا شکوه سلجوقی به ش ملی 3130853480 ت ت 1348 فرزند متوفی.
6- شوکت شکوه سلجوقی به ش ملی 3179348852 ت ت 1352 فرزند متوفی.
7- نصرت شکوه سلجوقی به ش ملی 3179348844 ت ت 1351 فرزند متوفی.

8- فرنگ شکوه سلجوقی فرزند خان محمد به ش ملی 3179387971 ت ت 1316 همسر متوفی.
يا  دارد  اعتراض  و چنانچه کسی  کثیراالنتشار محلي درج  از روزنامه  يکي  در  نوبت  مراتب يک  لذا 
شخص يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای حل 
اختالف تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از اين 

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

آگهی حصر وراثت
شماره 9901019مورخ  دادخواست  شناسنامه 2499بشرح  دارای  اکبر  فرزند  پور  اخالص  بهنام  آقای 
99/11/06توضیح داده شادروان سمنبر اخالص پور فرزند رحمن بشناسنامه 2در تاريخ 1353/07/01در 

شهر بافت فوت شده و وراثت حین الفوت وی عبارتند از:
1-بهنام اخالص پور بشماره ملی 0054920388متولد 1350فرزند متوفیه 

2-صديقه اخالص پور بشماره ملی3130874372 ت ت 1353فرزند متوفیه
3-اکبر اخالص پور بشماره ملی 3131002761 ت ت 1318همسر متوفیه

4-صنوبر رضائی نژاد به شماره ملی 3130578447 ت ت 1305مادر متوفیه
5-رحمن اخالص پور بشماره ملی 3130224327متولد1298پدرمتوفیه

لذا مراتب يک نوبت در روز نامه های کثیر االنتشارمحلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد 
يا وصیتنامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از تاريخ نشر آگهی به شورای حل 
اختالف تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعدازين 

موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط می باشد.
دفترشورای حل اختالف شماره سه بافت

حجت در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
نرخ هر کیلو مرغ 23 هزار و 3۰۰ تومان شد

امروز  گفت:  گوشتی  مرغداران  اتحاديه  مديره  هیئت  عضو 
متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده 17 هزار تومان و مرغ گرم 23 

هزار و 300 تومان است .
عظیم حجت عضو هیئت مديره اتحاديه مرغداران گوشتی در 
گروه  کشاورزی  و  صنعت،تجارت  خبرنگار   با  گو  و  گفت 
در  مرغ  قیمت  کاهش  از  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  اقتصادی 
زنده  مرغ  کیلو  هر  نرخ  متوسط  امروز  و گفت:  داد  بازار خبر 
درب مرغداری 16 هزار و 900 تا 17 هزار تومان و مرغ گرم در 

خرده فروشی ها 23 هزار و 300 تومان است .
وی آينده بازار مرغ را تابع شرايط کرونا دانست و افزود: پیش 
شهرهای  در  کرونا  بندی  رنگ  شرايط  به  بازار  وضعیت  بینی 
مختلف بستگی دارد، به طوريکه با بازگشايی پرمصرف ها در 
برخی شهرها قیمت مرغ زنده در محدوده 17 تا 17 هزار و 500 
تومان باقی می ماند، در غیر اين صورت به علت افزايش میزان 

جوجه ريزی وضع نگران کننده است .
سامانه  کرد:  بیان  بازارگاه  سامانه  مشکالت  به  اشاره  با  حجت 
بازارگاه تا 40 روزگی جوجه نهاده تخصیص می دهد، ضمن 
مرغداران  سالن،  به  جوجه  ورود  از  پس  اول  هفته   2 تا  آنکه 

مجبور به تامین نهاده از بازار آزاد هستند.
اين مقام مسئول با انتقاد از تاخیر ستاد تنظیم بازار در اعالم نرخ 
افزايش کرايه های حمل و  با وجود  بیان کرد:  مصوب جديد 
نقل و نرخ مصوب ذرت و کنجاله سويا،اما قیمت جديد مرغ 
دادند که طی 20  قول  مسئوالن  است، در حالیکه  نشده  اعالم 
روز قیمت ها را اصالح کنند که متاسفانه با گذشت بیش از 2 

برابر اين مدت زمان تغییری در نرخ ايجاد نشده است.
تولید  داد:  ادامه  مرغداران گوشتی  اتحاديه  مديره  هیئت  عضو 
مرغ گوشتی همانند مرغ تخم گذار نیست که اگر مرغدار يک 
که  چرا  شود  جبران  بعد  ماه  شد،  مواجه  زيان  پروسه  با  دوره 
تولیدکننده مرغ گوشتی زمانیکه مرغ به مرحله عرضه می رسد، 
بین 3 روز تا 7 روز بايد مرغ تولیدی را در بازار توزيع کند که 
با توجه به تولید خطی و میزان جوجه ريزی، برخی واحدهای 
مرغداری به علت عرضه با نرخ های قبل از افزايش قیمت نهاده 

ها متحمل زيان هستند.
به گفته وی، اگر نگاه مسئوالن تولید محور نباشد، تولیدکننده 
می  وابستگی  دچار  وجود  اين  با  که  شود  می  خارج  تولید  از 

شويم.
عضو هیئت مديره اتحاديه مرغداران گوشتی استاندارد الشه را 
1500 تا 1800 گرم اعالم کرد و گفت: با توجه به آنکه عمده 
خانوارها مرغ سايز درشت مصرف می کنند و فرهنگ سازی 
الزم برای استاندارد الشه با وزن 1500 تا 1800 گرم نشده ، به 
همین خاطر مرغدار مجبور است که مرغ خود را در مدت زمان 
50 روزگی عرضه کند که با اين وجود 10 روز نیاز کامل مرغ 
از سامانه  آزاد خريداری می کند، همچنین سهمیه  بازار  از  را 
نمی  داده  تخصیص  نشود،  سالن  وارد  مرغ  تازمانیکه  بازارگاه 
شود و حداقل 2 هفته از زمان ورود مرغ به سالن زمان نیاز است 
تا نهاده بدست مرغدار برسد که در اين مدت هم مرغدار چاره 
ای جز تامین از بازار آزاد ندارد و تمامی اين عوامل بر افزايش 

هزينه های تولید دامن می زند.
اين مقام مسئول افزود: با توجه به تامین بخشی از نهاده از بازار 
آزاد بارها پیشنهاد شده است که 20 درصد از نهاده را به محض 
معضل  از  بخشی  تا  بگذارند  مرغدار  اختیار  در  جوجه  ورود 

مرتفع شود.
حجت در پايان با اشاره به اينکه کمبودی در عرضه مرغ شب 
عید وجود ندارد، تصريح کرد: با توجه به برنامه ريزی صورت 
گرفته مشکلی در تولید نداريم و تنها برای خروج مرغداران از 
سردرگمی تولید انتظار می رود که هر چه سريع تر قیمت جديد 

متناسب با هزينه تولید اعالم شود.

خودرو  قیمت  ارز،  نرخ  کاهش  به  توجه  با 
تفاوت  همچنان  بازار  حاشیه  تا  کارخانه  از 

چشمگیری دارد.
نزولی  قیمت خودرو روند  چند وقتی است که 
به خود گرفته است و آنطور که مشخص است 
قیمت  تومانی  میلیون   20 تا   10 کاهش  شاهد 
اين  قیمت  اما کماکان  بازار هستیم.  در  خودرو 
گران  امسال  ماه  ارديبهشت  به  نسبت  محصول 

است.  
حدود  امسال  ماه  ارديبهشت  در   2 تیپ   206
160 میلیون تومان بود که اکنون به قیمت 180 
میلیون تومان رسیده است. همان ارديبهشتی که 
وعده دادند با برگزاری قرعه کشی ها قرار است، 

قیمت ها کاهشی شود.  
تولید کننده سود منطقی دارد

شیوا رئیس شورای رقابت در جلسه ستاد تنظیم 
شد،  برگزار  امسال  ماه  ارديبهشت  که  بازار 
و  تجارت  صنعت،  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در 
خبرنگاران  باشگاه  اقتصادی  گروه  کشاورزی 
تولید  که  است  اين  بر  تالشمان  جوان،  گفت: 
به  و  باشد  داشته  منطقی  سود  خودرو  کننده 

مصرف کننده هم به قیمت واقعی برسد.  
در ارديبهشت ماه که اين طرح اجرا شد، پرايد 
70 میلیون تومان، 206 تیپ 2، 160 میلیون تومان 
و و ساينا 90 میلیون تومان بود، بعد از برگزاری 
قرعه کشی ها 206 به 180 میلیون تومان، پرايد به 
100 میلیون تومان و ساينا به 127 میلیون تومان 

رسیده است.  
بلکه  نکرد،  پیدا  کاهش  خودرو  قیمت  تنها  نه 
افزايشی شد  قیمت کارخانه هم دنبال روی آن 
میلیون  را 110  پژو 206  ايران خودرو  اکنون  و 
تومان می فروشد، اما همین خودرو در بازار آزاد 
که  می شود  فروش  و  خريد  تومان  میلیون   180
خود اين نشان دهنده تفاوت قیمت بین کارخانه 

تا حاشیه بازار است.  
قرعه کشی باعث تحريک بازار خودرو می شود

کارشناسان خودرو معتقد هستند که قرعه کشی 
باعث  اکنون  اما  کند،  کم  را  تقاضا  بود  قرار 
خلخالی  ابوالفضل  است.  شده  آن  تحريک 
با  گو  و  گفت  در  خودرو  صنعت  کارشناس 
گروه  کشاورزی  و  تجارت  صنعت،  خبرنگار 
گفت:  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  اقتصادی 
اينکه  به جای  مانند قرعه کشی متاسفانه  روشی 
باعث کنترل تقاضا در بازار شود، باعث تحريک 
آن شده است. اين بازار نیاز به برنامه ريزی های 
ديگری دارد که نیاز است مسئوالن به اين بازار 

ورود کنند.
علی قاسمیان کارشناس صنعت خودرو در گفت 
با  خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی  و گو 
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: 
مسائلی که در چند سال  و  از موضوعات  يکی 
اختالف  بوده،  مطرح  خودرو  صنعت  در  اخیر 
بازار  تا حاشیه  از درب کارخانه  قیمت خودرو 
است. اين موضوع داليل متفاوتی دارد که دلیل 

آن عدم تناسب بین عرضه و تقاضا است.

اخیر  سال  چند  در  عرضه خودرو  کرد:  بیان  او 
به  بازار  عطش  و  بوده  کمتر  بسیار  تقاضا  از 
خريد خودرو موجب افزايش قیمت شده است. 
بنابراين، تا مادامی که اين مشکل حل نشود، به 
قیمت  يعنی اختالف  اين موضوع  نظر می رسد 
خودرو بین کارخانه و حاشیه بازار باقی خواهد 

ماند.
بايد  داد:  ادامه  خودرو  صنعت  کارشناس  اين 
برای اين مشکل به صورت ريشه ای راه حلی در 
نظر گرفته شود و فکری به حال آن کرد. به نظر 
می رسد راه حل اين مشکل تناسب کردن بین 
تولید داخل  از طريق  باشد، چه  تقاضا  عرضه و 
پاسخ  اين عطش  به  بايد  واردات،  طريق  از  چه 

داد. 
بیان کرد: بديهی است که اگر تناسب  قاسمیان 
تولید و عرضه با تقاضا انجام شود، شاهد اتفاقات 
مثبتی در بازار خواهیم بود چرا که موجب ايجاد 
اشتغال، عدم خروج ارز و داخلی سازی می شود 
در  شود.  آن  به  فکری  بايد  صورت  هر  در  که 
بسیاری از کشورهای دنیا به دلیل عرضه بیش از 
تقاضا، خودروسازان مجبور می شوند خودرو را 
بلند مدت تحويل  با اقساط  با سود صفر درصد 

دهند تا تولید را حفظ کنند. 
او افزود: ريشه ای ترين راه حل برای اين مشکل 
تقاضاست.  و  عرضه  بین  تناسب  يک  ايجاد 
بنابراين اين موضوعاتی که اخیرا مطرح می شود 
واگرهايی  اما  بورس،  در  خودرو  عرضه  مانند 
در  عرضه خودرو  با   دارند  اعتقاد  برخی  دارد. 
بورس اختالف قیمت بین کارخانه و حاشیه بازار 
نیست، چرا که  نظر صحیح  به  اما  کم می شود 
و  دارد  وجود  بورس  در  که  ای  مزايده  حالت 
فضای احساسی که ايجاد می شود، به اين عطش 

دامن زند و شرايط را از قبل بدتر خواهد کرد.
تنها  البته  افزود:  خودرو  صنعت  کارشناس  اين 
بورس  در  خودرو  عرضه  موضوع  که  تفاوتی 
دارد، اين است که سود ناشی از اختالف قیمت 
به  اينکه  بازار، به جای  درب کارخانه تا حاشیه 
جیب دالالن برود، به سمت کارخانه سرازير می 
شود که اين کار منشا مشکالت و مفسده های 

ديگری خواهد بود.
راه حل  ترين  ای  بنابراين ريشه  قاسمیان گفت: 
برای اينکه اختالف قیمت تا کارخانه را حذف 
کنیم، ايجاد تناسب صحیح بین عرضه و تقاضا 

است و اينگونه عطش مشتری کم خواهد شد. 
را  خود  خودرو  بسیاری  اينکه  وجود  با  حال 
خودرو  هنوز  هم  برخی  اما  اند،  گرفته  تحويل 
را تحويل نگرفته اند، يکی از خريداران خودرو 
با  خبرنگار صنعت، تجارت و  در گفت و گو 
خبرنگاران  باشگاه  اقتصادی  گروه  کشاورزی 
جوان، گفت: از سال گذشته خودرو 206 ثبت 
تحويل  را  اين خودرو  تاکنون  اما  ام،  نام کرده 
نگرفته ام و حتی دعوتنامه ای دريافت نکرده ام.

خودرو  قیمت  محاسبه  فرمول   ماه   9 اين  در 
 10 قانون  آن  تنها  نه  و  داشت  زيادی  تغییرات 
قیمت  افزايش  فرمول  بلکه  نشد،  اجرا  درصد 

کارخانه که هر 3 ماه يکبار بود تغییر کرد.  
است  مدتی  رقابت گفت:   رئیس شورای  شیوا 
مطرح  خودرو  خصوص  در  مختلف  مسائل 
دارد.  جداگانه ای  نظرات  فردی  هر  و  می شود 
جزء  به  ندارد  سخنگويی  هیچ  رقابت  شورای 

ريیس شورا  که مسئول است.
او بیان کرد: يکی از وظايف شورای رقابت  اين 
بازار های  برای  می تواند  که  آنجا  تا  که  است 
بازار را رقابتی کند.  برنامه ريزی کند و  رقابتی 
انحصاری،  کاال های  برای  دارد  وظیفه  شورا 

قیمت تعیین کند.
شیوا ادامه داد: بايد شرکت های مختلف به اين 
شود، خودرو  رقابتی  بازار  تا  کنند  رجوع  بازار 
بازاری دارد که می توان آن را رقابتی کرد. تولید 

کنندگان بیشتری بايد به اين بازار اضافه شوند.
برای قیمت گذاری تعدادی از خودرو ها فرمولی 
شده  گرفته  نظر  در  العمل  دستور  با  متفاوت 
بازار  که  می افتد  اتفاق  زمانی  آزادسازی  است. 
ديگری  رقیب  خودرو ها  و  باشیم  داشته  رقابتی 
در شرکت های تولید کننده  وجود داشته باشد. 
خودروساز   2 به  ديگر  خودروساز   3 اکنون 
تقويت  دنبال  به  و  اند  شده  بزرگ اضافه 
خودروسازان  شده  مقرر  هستند.  خودروهايشان 
50 درصد تولید را افزايش دهند و خودروسازان 
تبعیت  دستورالعمل  اين  از  خصوصی  بخش 

خواهند کرد.
او ادامه داد: امسال بايد موانع تولید را رفع کنیم. 
2 خودروساز اظهار می کنند که زيان می دهند و 
بحث های مفصلی در اين خصوص مطرح کرده 
اند. يکی از بحث ها در اقتصاد صرف به مقیاس 
هزينه  يابد  افزايش  تولید  چه  هر  يعنی  است، 

تولید کاهش می يابد.
تولید  از  خوب  بسیار  حمايت  گفت:  شیوا 
رقابتی  بازار  به  که  خودروسازانی  و  می کنیم 
کرد.  خواهیم  حمايت  آن ها  از  می شوند  اضافه 
خودرو ها  شده،  صحبت  خودروسازان  با  آنچه 
اول  گروه  ايم.  کرده  تقسیم  دسته   2 به  را 
خودر وهايی هستند که در گذشته وجود داشتند 
که  می شود  خودرو های  شامل  دوم   گروه  و 

جديد تولید شده است.
ساماندهی  به  هم  مجلس  طرح  اين  موازات  به 
خروجی  هنوز  اما  کرد،  ورود  خودرو  بازار 
نتیجه  به  که  طرح ها  اين  همه  است.  نداشته 
نرسیده دست نهاد های نظارتی را هم بسته است.  
بسته  رسیدگی  برای  تعزيرات  سازمان  دست 

است!
رايگانی سخنگوی سازمان تعزيرات معتقد است 
که اکنون دست سازمان تعزيرات برای رسیدگی 

که مشکالت صنعت خودرو بسته است.  
برنامه ريزی هايی که تصمیم  با همه فرمول ها و 
گیران صنعت خودرو برای اين بازار پر مشتری 
انجام دادند تا آن را کنترل کنند، اما در آن موفق 
نبودند، بازار خودرو روند کاهشی به خود گرفته 

است و به نظر می رسد ادامه دار باشد. 

رئیس اتاق کرمان:

در سال گذشته 2۵ هزار نفر فرد شاغل در استان بیکار شده اند

طبق فرمول جديد شورای رقابت؛

خودرو چقدر ارزان می شود؟

مديرعامل شرکت بازرگانی دولتی:
تصمیمی برای حذف ارز 42۰۰ تومانی روغن 

وجود ندارد
سیف گفت: احتکار روغن به دنبال خبر حذف ارز 4200 تومانی 
تصمیمی  حالی که  در  شده  بازار  در  کاال  اين  کمبود  عامل  آن، 

برای حذف ارز 4200 تومانی روغن وجود ندارد.
ايران در بخش خبری  بازرگانی دولتی  سیف مديرعامل شرکت 
دلیل  و  روغن  بازار  وضعیت  خصوص  در  سیما  يک  شبکه   21
از  تومانی   4200 ارز  گفتند  وقتی  از  کرد:  تصريح  آن  کمبود 

کاال های اساسی حذف می شود احتکار شروع شد.
اين مقام مسئول بیان کرد: حدود 2 ماه است که بحث حذف ارز 
4200 تومانی کاالهای اساسی از جمله روغن در کمیسیون تلفیق 
روغن  خريد  تقاضای  افزايش  سبب  اين  و  است  مطرح  مجلس 
روغن  گرانی  عامل  است.  شده  صنعت  بخش  در  خصوص  به 

مجلسی ها هستند.
که  است  جامد  نیمه  روغن  در  کمبود  بیشترين  گفت:  سیف 
مصرف مشترک میان خانوار و صنعت است و به شدت مصارف 

صنعت، باال رفته است.
او ادامه داد: انتظارات تورمی در افزايش تقاضا دخیل است . امروز 
بر اساس  ايجاد شده در حالی که  برای روغن  انتظار تورمی  اين 
نرخ   تغییر  برای  هیچ تصمیمی  بازار، دولت  تنظیم  آخرين جلسه 

ارز کاالهای اساسی از جمله روغن ندارد.
اثر دارد،  بازار  بر روی  اينکه مولفه های زيادی  به  با اشاره  سیف 
افزود: از ابتدای امسال حدود يک میلیون و 600 هزار تن روغن 
خام در اختیار کارخانجات روغن نباتی کشور قرار داده و تولید 

شده است.

اينکه طی سه سال گذشته مصرف روغن در کشور به  بیان  با  او 
است،  سال  در  تن  هزار  و 700  میلیون  متوسط حدود يک  طور 
گفت: بنابراين در 10 ماه گذشته حتی بیشتر از نیاز کشور، تولید 

و توزيع روغن داشتیم.
به  يا  فله  صورت  به  روغن ها  اينکه  به  اشاره  با  مسئول  مقام  اين 
صورت حلب های 17 کیلیويی قابل نگهداری است، بیش از 100 
هزار تن روغن در کارخانجات کشور موجود و بیش از 400 هزار 

تن روغن خام در بنادر کشور دپو شده است.
مهر  ماه  در  گفت:  ايران  دولتی  بازرگانی  شرکت  عامل  مدير 
بنابراين  خروج روغن از گمرکات به مدت 10 روز متوقف شد 
در آن زمان کمبود عرضه داشتیم، اما اکنون کمبود عرضه نداريم.

و  مرداد خريداری  پايان  تا  نیاز کشور  مورد  داد: روغن  ادامه  او 
تامین شده و در حال ورود به  کشور است و در بنادر هم وجود 

دارد.
 سیف افزود: با توجه به مشکالت ارزی و تحريم، واردات روغن 
به واسطه تدابیر دولت،   در اين  اما  432 هزار تن کاهش يافت، 
مدت 532 هزار تن از محل ذخاير راهبردی توزيع کرديم و در 

عرضه کاال مشکلی نداريم.
نیاوردن  رای  و  جهانی  استکبار  نظام  شکست  از  پس  افزود:  او 
ترامپ، حس می کنیم نیازمند رسیدن به آرامش هستیم تا بتوانیم 
متغیرهايمان را در يک وضع با ثبات تری ببینیم و برای نرخ ارز 

کاالهای اساسی تصمیم بگیريم.

بمب X / سالحی که تن بشر را به لرزه انداخت 

تصورشان  که  هستند  آنچه  از  بسیار وحشتناک تر  برخی سالح ها 
را می کنیم.

که  بود  اعصاب  عامل  شیمیايی  بمب  يک   X عامل  سالح 
خطرناک ترين سالح روی زمین به حساب می رفت و می توانست 
در مدت يک دقیقه، يک فرد را خفه کند و جانش را بگیرد و يک 

بمب برای نابودی يک شهر کافی بود.
ظاهرا با تالش برخی کشورها، اين سالح در سازمان ملل به عنوان 
سالح کشتار جمعی شناخته شد و طی قطعنامه ای در سال 1997 

همه کشورهای سازنده اين بمب مجبور به نابودسازی آن شدند.
سالح  نوعی  و  بوده  هیدروژنی  بمب  به  شبیه  چیزی  سالح،  اين 
هسته ای است که انرژی آن ابتدا از طريق فرايند شکافت هسته ای 
باعث شروع  انفجار  اين  از  تأمین می شود و گرما و فشار حاصله 
آمريکا  توسط  بار  نخستین  و  می شود  هسته ای  همجوشی  فرايند 
آزمايش شد و پس از آن کشورهايی چون اتحاد جماهیر شوروی، 

بريتانیا، فرانسه و چین دست به ساخت و تولید آن زدند.
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انم حکمت، شهره اش رو راستی 

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

 حکمت آید هر کجا حق داشتی

 آگهی  مزایده )مرحله اول(
باستناد مجوز شماره 305/ش مورخ 1399/09/23شورای محترم اسالمی شهربافت و ماده 13 آئین نامه مالی شهرداريها، 
شهرداری بافت درنظر دارد تعدادی از امالک)زمین(خودرا با کاربری تجاری و مسکونی ازطريق مزايده باشرايط و 
مشخصات مندرج بفروش برساند لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت کسب اطالعات بیشتر و آگاهی از 
موقعیت امالک به دايره امالک شهرداری بافت مراجعه و نسبت به دريافت فرم شرکت در مزايده و ارائه پیشنهادات 

اقدام نمايند.
الف : شرايط مزايده 

1- قیمت پیشنهادی خود را  در فرم شرکت در مزايده به انضمام کپی شناسنامه، کارت ملی در پاکت مخصوص قیمت 
پیشنهادی در بسته  الک و مهر شده گذاشته و به حراست شهرداری تحويل و رسید در يافت نمائید.

حساب  شماره  به  شهرداری  جاری  وجه  در  مزايده  در  شرکت  سپرده  عنوان  به  تضمینی  چک  فقره  يک  اصل   -2
0108181100005 به مبلغ  دويست میلیون ريال در پاکت مخصوص سپرده شرکت در مزايده  گذاشته و به حراست 
شهرداری تحويل و رسید دريافت نمائید ،ضمنا" به فیش های واريزی به حساب شهرداری ترتیب اثری داده نخواهد 

شد.
3- برنده بايستی کل مبلغ پیشنهادی را حداکثر ظرف مدت 14 روز پس از اعالم کمیسیون مزايده به صورت نقدی به 
حساب شهرداری واريز و برگ واگذاری را اخذ نمايد .الزم به ذکر است درصورت عدم رعايت مفاد بند فوق سپرده 

نامبرده  به نفع شهرداری ضبط  می گردد، ضمنا" بهای امالک تحت هیچ شرايطی تقسیط نخواهد شد.
4- چنانچه نفر اول از مزايده انصراف دهد، در صورتی زمین به نفر دوم واگذار می گردد که تفاوت قیمت نفر اول با 

دوم بیش از مبلغ سپرده شرکت در مزايده نباشد.
5- درصورت مساوی بودن قیمتهای پیشنهادی بروی يک قطعه زمین  با حضور طرفین و اعضای کمیسیون معامالت 

شهرداری قرعه کشی صورت می گیرد. 
6- سپرده نفر دوم تا تعیین تکلیف نفر اول )حداکثر هفت روز ( و سپرده نفر سوم تا تعیین تکلیف نفرات اول و دوم 

)حداکثر چهارده روز( نزد شهرداری خواهد ماند.
7- سپرده نفرات اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

8- مهلت تحويل پاکات تا پايان وقت اداری روز  دو شنبه مورخ 1399/11/27است.
9- پاکت های ارائه شده راس ساعت  12:00روز  سه شنبه مورخ 1399/11/28 درمحل شهرداری بافت بازگشايی می 

شود .
10- متقاضیان قبل از ارائه پیشنهاد خود می توانند موقعیت ملک را در محل مورد بازديد و بررسی قرار دهند .

11- شهرداری در رد ياقبول هريک يا تمامی پیشنهادات مجاز ومختار می باشد.
12- سند مالکیت زمین های  مورد نظر در صورت اتمام مراحل ثبتی پس از تسويه حساب کامل بنام خريدار انتقال می 

يابد وامالکی که فاقد سند مالکیت می باشد برگ واگذاری صادر خواهد شد.
13- به پیشنهاداتی که فاقد سپرده ويا بعد از مهلت مقرر واصل گردد،ترتیب اثر داده نخواهد شد.

14- کلیه هزينه های آگهی،کارشناسی  وغیره به عهده برنده مزايده خواهدبود.
15- کلیه هزينه های نقل و انتقال اسناد مالکیت زمین های مورد نظر اعم از شهرداری و دفترخانه برعهده برنده مزايده 

می باشد.
16- به پیشنهادات مخدوش، ناخوانا و مغاير بودن حروف و عدد ترتیب اثری داده نخواهد شد.

ب :مشخصات قطعه
نوع مالکیتهرمترمربع-ريالمساحت)مترمربع(مشخصات قطعهرديف

سند در دست اقدام282,7013/000/000قطعه 275مکرر از تفکیکی شهرک گلهای12

سند در دست اقدام302,512/000/000قطعه 261مکرر 1 از تفکیکی شهرک گلهای22

سند در دست اقدام302,512/000/000قطعه 261مکرر 2 از تفکیکی شهرک گلهای32

سند در دست اقدام282,7013/000/000قطعه 261مکرر 3 از تفکیکی شهرک گلهای42

سند در دست اقدام302,512/000/000قطعه1134مکرر از تفکیکی شهرک گلهای52
سند در دست اقدام282,7012/000/000قطعه1110مکرر از تفکیکی شهرک گلهای62

سند در دست اقدام10,000,000وضع موجودقطعه401از تفکیکی شهرک گلهای72

سند در دست اقدام10,000,000وضع موجودقطعه392 از تفکیکی شهرک گلهای82

سند در دست اقدام18410,000,000قطعه 65 از تفکیکی بنیاد مسکن9
سند در دست اقدام18410,000,000قطعه 66 از تفکیکی بنیاد مسکن10

سند در دست اقدام18410,000,000قطعه 67 از تفکیکی بنیاد مسکن11

سند مالکیت237,515,400,000قطعه زمین 34 روبروی دانشگاه آزاد12

سند مالکیت16,000,000وضع موجودقطعه زمین 53 روبروی دانشگاه آزاد13

علی خدادادی شهردار بافت

همجوار  استان  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوانزای 
اما  برگرفته  در  را  جنوبی  خراسان  يعنی  کرمان 
کرمان  استان  دامپزشکی  مديرکل  که  طور  آن 
می گويد: تاکنون موردی از اين بیماری در کرمان 

مشاهده نشده است.
ماه  چند  از  که  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوانزای 
در  می رسید حاال  به گوش  آن  شیوع  هشدار  قبل 
معاون  است.  مشاهده  مشاهده  کشور  استان  چند 
کشور  دامپزشکی  سازمان  پیشگیری  و  بهداشتی 

بیماری در 6 استان کشور خبر داده  از مشاهده اين 
است.

البرز،  اين استان ها شامل تهران، مازندران، اردبیل، 
بین  اين  در  هستند.  جنوبی  خراسان  و  کرمانشاه 
وضعیت در خراسان جنوبی حاد تر بوده و يکی از 
کانون های شیوع است. با توجه به همجوار بودن اين 

استان با کرمان بايد توجه بیشتری به آن داشت.
مديرکل  رشیدی  حسین  دکتر  که  طور  آن 
دامپزشکی استان کرمان می گويد: »تاکنون موردی 
کرمان  استان  در  پرندگان  حاد  فوق  آنفوالنزای  از 
نمی توان  اين  به  توجه  با  اما  است؛  نشده  مشاهده 
احتمال ورود آن به استان را رد کرد بايد مراقبت ها 

به طور جدی انجام شود.«
از  استان  ورودی  در  زمینه  همین  »در  داد:  ادامه  او 
طرف خراسان جنوبی در شهرستان راور پست قرنطینه 
نداشته  دامپزشکی  مجوز  محموله ای  اگر  و  ايجاد 
باشد از ورود آن ممانعت می شود. به مرغداری ها نیز 
هشدار داده شده که نهاده ها را از مراکز مطمئن تهیه 
کرده و مراودات خود را با استان هايی که بیماری در 

آن مشاهده شده کم کنند.«
مديرکل دامپزشکی استان کرمان می گويد: به طور 
وجود  ناحیه  دو  از  ويروس  اين  انتقال  امکان  کلی 
دارد. يکی پرندگان مهاجر و ديگری جابجايی مرغ، 
رشیدی  دکتر  های مرغی.  نهاده  و  کود  مرغ،  تخم 
پوشش  تحت  واحدهای  مرتب  پايش  به  اشاره  با 
موردی  اگر  هستیم  اين  دنبال  به  گفت:  دامپزشکی 
ممکن  زمان  کوتاه ترين  در  شد  مشاهده  استان  در 
از  می توان  سريع  تشخیص  با  زيرا  دهیم؛  تشخیص 

شیوع آن جلوگیری کرد.

 A نوع  از  بیماری  اين  پزشکی  مطالعات  اساس  بر 
مشترک  پرندگان  و  انسان  بین  و  بوده  ويرسوس 
انسان را دارد. اگر فردی  به  قابلیت سرايت  است و 
شود  مبتال  هم  با  را  پرندگان  و  انسانی  ويروس های 

امکان جهش ويروس در او وجود دارد.
عاليم  مورد  در  کرمان  استان  دامپزشکی  مديرکل 
اين ويروس در پرندگان نیز گفت: نوعی از پرندگان 
ويروس  حامل  فقط  و  ندارند  عالمتی  هیچ  مهاجر 
هستند. در پرندگان ديگر نیز خونريزی داخلی کبود 

شدن تاج و تلفات از عاليم بیماری است.
چند توصیه مراقبتی

خانگی  طیور  که  کسانی  مراقبتی،  توصیه  چند  اما 
با  طیور  اين  بین  حتماً  می کنند  نگهداری  بومی  و 
محل  باشد.  نداشته  وجود  ارتباطی  آزاد  پرندگان 
و  خريد  شود.  ضدعفونی  حتماً  را  طیور  نگهداری 
فروش پرندگان به صورت دوره گردی بوده است 
های  سال  در  بیماری  انتقال  اصلی  عوامل  از  يکی 
قبل بوده که توصیه می شود به هیچ عنوان از دوره 

گردان خريدی انجام نشود.
همچنین کسانی که با تلفات غیرعادی و غیر متعارف 
در جمعیت طیور خود مواجه می شوند اين موارد را 
شماره  به  هستند  که  کشور  از  منطقه  هر  در  حتماً 

1512 اطالع رسانی کنند. 
مسئوالن  و  واحدها  مديران  صنعتی  واحدهای  در 
يا  و  تولید  يا  آب  دان،  مصرف  افت  بهداشتی  فنی 
دامپزشکی  به  وقت  اسرع  در  را  غیرعادی  تلفات 
اين  در  کاری  پنهان  از  و  نمايند  رسانی  اطالع 
بیماری  سیر  اصوالً”  چون  نمايند  خودداری  ارتباط 
به گونه ای است که امکان پنهان کاری برای مدت 

طوالنی را ندارد.

آنفلوانزای فوق حاد پرندگان پشت دروازه های کرمان

در  کرمان گفت:  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
حال حاضر 136 بیمار کرونا در بیمارستان های استان 

کرمان بستری هستند.
از  وضعیت  آمار  تشريح آخرين  در  مهدی شفیعی 
بستری  موارد  کرد:  اظهار  استان  در  کرونا  بیماری 
بیمارستان های  در  هم اکنون  کرونا  به  مبتال  قطعی 
استان کرمان 136 مورد است که در حوزه دانشگاه 
علوم  دانشگاه  حوزه  نفر،   86 کرمان  پزشکی  علوم 
پزشکی رفسنجان 9 نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
بم 6  پزشکی  دانشگاه علوم  نفر، حوزه  جیرفت 15 
نفر و حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان 20 نفر 

بستری هستند.
تعداد کل  پزشکی کرمان  علوم  دانشگاه  سخنگوی 

ابتدا  از  استان کرمان  در  مثبت کرونا  بستری  موارد 
تاکنون را 16 هزار و 27 مورد و موارد جديد بستری 
در 24 ساعت گذشته در بیمارستان های دانشگاه های 
حوزه  شامل  نفر   21 را  کرمان  استان  علوم پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 8 مورد، حوزه دانشگاه 
دانشگاه  حوزه  مورد،  يک  رفسنجان  پزشکی  علوم 
علوم پزشکی جیرفت 6 مورد، حوزه دانشگاه علوم 
پزشکی  علوم  دانشکده  وزه  و  مورد   2 بم  پزشکی 

سیرجان 4 مورد برشمرد.
وی تعداد فوتی های قطعی ابتال به کوويد 19 در 24 
فوتی های  مجموع  و  مورد  يک  را   گذشته  ساعت 
کرونا از ابتدا تاکنون در استان را 2 هزار و 432 نفر 

اعالم کرد.

برآوردهای اولیه دولت برای عیدی امسال کارکنان 
يک میلیون و 200 هزار تومان بوده ولی ممکن است 
در جريان بررسی در هیات دولت اين رقم دستخوش 

تغییراتی شود.
بر اساس ماده)75( قانون مديريت خدمات کشوری 
امتیاز میزان عیدی پايان سال کارمندان و بازنشستگان 
ساالنه  ضريب  در  امتیاز  اين  است.   5000 معادل 
حقوق در نهايت تعیین کننده میزان عیدی کارکنان 
است. اين در حالی است که طبق پیش بینی دولت 
در بودجه امسال، عیدی کارکنان يک میلیون و 200 

هزار تومان تعیین شده بود.
دولت  که  است  زمانی  معموال  ماه  بهمن  پايان 
را  کارکنان  عیدی  ماه،  اين  حقوق  پرداخت  همراه 
بنابراين رقم نهايی عیدی در  نیز پرداخت می کند، 
هیات دولت مورد بررسی و تصويب قرار گرفته و از 
سوی سازمان برنامه و بودجه تامین مالی و پرداخت 

می شود.

اينکه عیدی از يک میلیون و 200 هزار تومان بیشتر 
باشد موضوع بعیدی نیست ، در سال گذشته نیز رقم 
عیدی در بودجه يک میلیون و 80 هزار تومان پیش 
بینی شده بود ولی در نهايت هیات دولت رقم يک 
میلیون و 200 هزار تومان را مصوب کرد و پرداخت 
شد که البته دلیل اين رشد 120 هزار تومانی اين بود 
بود  داده  افزايشی که در حقوق رخ  به  توجه  با  که 

میزان عیدی هم رشد کرد.
همچنین میزان عیدی برای سال آينده يک میلیون و 

500 هزار تومان پیش بینی شده است.
نشان  اخیر  پرداخت عیدی در سال های  بر  مروری 
تومان،  هزار   350 مبلغ   1390 سال  در  که  دهد  می 
1391 ، 402 هزار تومان، 1392 ، 503 هزار تومان، 
1393 ، 603 هزار تومان، 1394 ، 688 هزار تومان، 
تومان  هزار   850  ،1396 تومان،  هزار   770  ،  1395
نظر  تومان در  مبلغ 932 هزار و 250 هزار  و 1397 

گرفته شده است.

بستری 136 بیمار کرونا در بیمارستان های کرمان

عیدی کارکنان دولت چقدر است؟


