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وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
روز  هر  کرونا  پیچیده  ويروس  گفت: 
را  موزيانه ای  و  متفاوت  بسیار  چهره های 
با  هستیم که  نگران  همه  و  می دهد  نشان 

يک خیز جديد بیماری مواجه شويم.
سعید نمکی روز يکشنبه در ستاد منطقه ای 
شرقی  شهرستان های  کرونا  با  مقابله 
کرمان در بم افزود: اجازه نمی دهیم پای 
محصولی به مجموعه کشور باز شود که 
باشد  تقابل  و  تضاد  در  مردم  سالمت  با 
بازار  آشفته  اين  از  بخواهند  عده ای  يا  و 
سوار  اقتصادی  موج  بر  و  کرده  استفاده 

شوند.
که  کردم  بیعت  مردم  با  داد:  ادامه  وی 
را  چیزی  تا  نشود  مانع  مصلحت انديشی 
داخلی  واکسن  هم  لذا  نگويم  مردم  به 
از  هم  و  می کنیم  دنبال  را  کواکس  و 
مطمئن ترين منابع، واکسن وارد می کنیم.

وی تاکید کرد: واکسن را اول به خانواده 
سالمت  بدانند  مردم  تا  می زنیم  خودمان 

آنها از هر چیزی برای ما مهم تر است.
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کاهش  وزير 
آمار کرونا در کشور را برگ زرين ديگری برای 
نظام جمهوری اسالمی دانست و گفت: می توان با 
دوران  تجربه  و  جهادی  روحیه  و  همدلی  و  وفاق 
دفاع مقدس حماسه ای را خلق کنیم که در تاريخ 

اپیدمی های جهان ماندگار شود.
از مردم و کسبه ای که روزهای  با قدردانی  نمکی 
سخت کرونا محدوديت ها را تحمل کردند، اظهار 
داشت: حتی يک مرگ هم برای ما غم انگیز است، 
اما دستاوردهای امروز را بايد به اين مردم تبريک 

گفت.
نگران  همواره  همکارانمان  و  ما  داشت:  ابراز  وی 
ويروس  اين  هستیم،  بیماری  جديد  موج  بازگشت 
و  متفاوت  بسیار  چهره های  روز  هر  پیچیده 
موزيانه ای را نشان می دهد و همه نگران هستند که 

با يک خیز جديد بیماری مواجه شوند.
نمکی اظهار داشت: تمام حواسمان را جمع کرديم 
اين  نیفتیم،  جديد  هولناک  تله  يک  دام  به  که 
نگرانی وجود دارد که ساده انگاری، عادی انگاری 
و بی توجهی به خطر بیماری، ما را دچار خیز چهارم 

بیماری در کشور کند.
وزير بهداشت افزود: اگر دچار خیز چهارم بیماری 
به  انتشار  و سرعت  بیشتر  مراتب  به  ارتفاعی  شويم 
مراتب بیشتر خواهد بود لذا اين همدلی و وفاق و 
سرمايه ملی را به عنوان يک دستاورد بزرگ که با 

کمک همه از جمله بسیج و سازمان های مردم نهاد 
و دستگاه ها محقق شده است را بايد حفظ کنیم و 

اين طرح محله محور استمرار داشته باشد.
نمکی اظهار داشت: همدلی و وفاق ايجاد شده را 
برای روزهای سخت و  را  نبايد سست کنیم و آن 
پربحران اين مملکت به عنوان يک زيرساخت نگه 

داريم.
شعله های  که  است  اين  من  توصیه  داد:  ادامه  وی 
کوچک بیماری در اقصی نقاط کشور را خاموش 
کرده و امروز که آمار ما کاهش يافته است از اين 
فرصت طاليی استفاده کنیم لذا بايد مراقب بود تا 
ما  سالمتی  دامن  به  آتش  کوچک  شعله های  اين 

نیندازد.
وزير بهداشت گفت: همان طور که حاج قاسم خانه 
به خانه به دنبال داعش رفت، ما هم بايد خانه به خانه 
به دنبال ويروس کرونا برويم و تست بگیريم. امروز 

ابزار گسترده ای برای مبارزه با بیماری داريم.
ورود  با  امروز  دارم  تقاضا  کرد:  عنوان  نمکی 
بخش خصوصی تست های سريع را افزايش داده و 
کانون های کرونا را شناسايی کنیم، کارهای زيادی 
حد  در  ما  امکانات  هم  هنوز  چند  هر  شده  انجام 

مطلوب نیست.
پیش  1۶میلیون و 800 هزار دوز واکسن کواکس 

خريد کرده ايم
وزيربهداشت اظهارداشت : حدود 1۶ میلیون و 800 
تامین شده  از طريق کواکس  هزار دوز واکسن را 

تزريق  را  واکسن  اين  از  دوز  دو  بايد  فرد  هر  که 
حدود  جمعیت  برای  را  واکسن  تعداد  اين  و  کند 
میلیون و 400 هزار نفر گروه آسیب پذير در کشور 
مانند سالمندان و بیماران دارای بیماری های زمینه 

ای پیش خريد کرده ايم .
با  نمکی درباره واکسن کرونا گفت: يک واکسن 
انتقال دانش فنی از کوبا در ايران تولید می کنیم و 
انتقال دانش فنی واکسن هپاتیت که 25 سال است 
به مردم ايران تزريق می شود از کوبا انجام می شود 
و همچنین واکسن پنوموکوک با همکاری کوبا در 
واکسن  زودی  به  و  شود  می  ساخته  انستیتوپاستور 
تامین  بر  انستیتو ساخته شده وعالوه  اين  در  کرونا 

نیاز داخلی به دنیا نیز صادر می شود.
را  واکسن  گويد:  می  واکسن  خريد  درباره  او 
طريق  از  يکی  که  کنیم  می  تامین  مسیر  چند  از 
واردات واکسن در قالب کواکس است که تحت 
نظر سازمان جهانی بهداشت برای تامین واکسن به 

صورت عادالنه برای کشورها در نظر گرفته است.
در  واکسن  توزيع  محض  به  نمکی  دکتر  گفته  به 
اين  که  بود  خواهیم  کشورهايی  جزو  نیز  ما  دنیا، 

واکسن را دريافت و تزريق خواهیم کرد.
او افزود: راه دوم تامین خريد از منابع موثق جهانی 
کمپانی  هیچ  و  است  کواکس  مجموعه  از  غیر 
تولید  گواهینامه  امروز  تا  دنیا  در  واکسن  سازنده 
در  و  نکرده  دريافت  بهداشت  جهانی  سازمان  از 
آخرين مراحل هستند که امیدواريم بعد از دريافت 

واکسن  خريد  پیش  آنها  از  بتوانیم  گواهینامه  اين 
داشته باشیم.

کشورها،  از  برخی  در  کرد:  تاکید  نمکی  دکتر 
تزريق  اين  اما  کنند  می  تزريق  مردم  به  را  واکسن 
نهايی  فاز  عنوان  به  بالینی  آزمايش  يک  قالب  در 
است که توسط برخی سازندگان واکسن در بعضی 
اين  بار  زير  ما  که  شده  آغاز  منطقه  کشورهای  از 
حرکت نرفته ايم و اعالم کرده ايم که اگر کشوری 
می خواهد در ايران فاز آزمايش بالینی را بگذراند 
حتما بايد در قالب تولید مشترک با ما باشد در غیر 
تولید  هیچ  به  را  فعالیتی  چنین  اجازه  صورت  اين 

کننده واکسنی در دنیا نداده و نخواهیم داد.
بر  تکیه  واکسن،  تامین  راه  مهمترين  داد:  ادامه  او 
دانشمندان داخلی و شرکت های دانش بنیان برای 
تولید واکسن در کشور است که خوشبختانه يکی 
از شرکت های داخلی، مجوز مطالعه در فاز انسانی 
واکسن را دريافت کرده و از روزهای آينده اين فاز 
با موفقیت دنبال  آغاز می شود و اگر اين حرکت 
تولید  از  يکی  عنوان  به  آينده  سال  بهار  در  شود، 
نیازهای  بود و  کنندگان مطرح در منطقه، خواهیم 

مردم را تامین خواهیم کرد.
مردم  از   : داشت  اظهار  خاتمه  در  بهداشت   وزير 
ساده  و  انگاری  عادی  سمت  به  کنم  می  تقاضا 
اگر فکر کنیم که کرونا شکست  و  نروند  پنداری 
خورده و عقب نشینی کرده دوباره اين ويروس خیز 

بلندتری برمی دارد.

وزير بهداشت: 

نگران بازگشت موج جدید بیماری کرونا هستیم

چهار واحد آموزشی در رابر افتتاح شد

بالغ بر  با اعتباری  چهار واحد آموزشی در قالب 32 کالس درس 
10 میلیارد و 500 میلیون تومان در آستانه چهل و دومین سالگرد 

پیروزی انقالب اسالمیدر رابر به بهره برداری رسید.
مدرسه 9 کالسه حضرت فاطمه سالم اهلل علیها با زيربنای يک هزار 
و 325 مترمربع و اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و 200 میلیون تومان 

به بهره برداری رسید.
مدرسه 9 کالسه خیرساز کرمان دانا نیز با زيربنای هزار و 325 متر و 

اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و 200 متر مربع افتتاح شد.
 7۶ زيربنای  با  آباد  موسی  روستای  در  کالسه  يک  مدرسه  افتتاح 
در  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  های  برنامه  ديگر  از  مترمربع 

اولین روز از دهه مبارک فجر بود.
با  نیز  السالم  علیه  ابیطالب  ابن  علی  عشايری  کالسه   12 مدرسه 

اعتباری 2 میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
عدالت  توسعه  دفتر  مديرکل  حضور  با  مدارس  اين  افتتاح  آيین 
اقتصادی  معاونت  سرپرست  کشور،  عشايری  آموزش  و  آموزشی 
استاندار کرمان، مديران کل آموزش و پرورش و نوسازی مدارس 

استان کرمان و جمعی از مردم و مسئوالن برگزار شد.

قیمت مسکن  میانگین  نشان می دهد که  بررسی ها 
ترکیه،  جمله  از  ايرانیان  مقصد  کشورهای  در 
کاهش  کرونا  پاندمی  دوره  طی  دبی  و  ارمنستان 

قابل توجهی داشته است.
خاورمیانه  کشورهای  محبوب ترين  از  يکی  ترکیه 
برای خريد ملک در میان ايرانیان به شمار می آيد، 
محبوبیت خانه های ترکیه در میان ايرانیان به قدری 
رئیس  نائب  خسروی  قلی  گفته  طبق  که  است 
گذشته  سال  در  ايرانیان  امالک  مشاوران  اتحاديه 
تنها در شهر ازمیر اين کشور 8 هزار خانه خريداری 

کرده اند.
در میان داليل محبوبیت خريد خانه در ترکیه می 
و  آمريکا  برابر دالر  در  لیر  ارزش  به کاهش  توان 
همچنین برنامه ويزای طاليی ترکیه اشاره کرد که 
نه تنها موجب اشتیاق اتباع ايرانی برای خريد خانه 
برآوردهای  آخرين  طبق  بلکه  شده  اين کشور  در 
 2019 سال  جوالی  ماه  در  تنها  گرفته  صورت 
خارجی  اتباع  به  خانه   190 و  هزار   4 به  نزديک 
فروخته شده است و اغلب خريداران خانه در اين 
کشور آلمانی هستند و در اين بین استانبول با سهم 
میان  در  شهر  ترين  محبوب  واحدی   90 و  هزار 

شهروندان خارجی شناخته شده است.
بازار امالک  به  با وجود هجوم خريداران خارجی 
ها  قیمت  ريزش  از  نتوانست  تقاضا  افزايش  ترکیه 
و رکود به وجود آمده تحت پاندمی کرونا در اين 
آخرين  طبق  که  طوری  به  کند  جلوگیری  کشور 
برآوردها میانگین قیمت مسکن در ترکیه طی يک 
سال اخیر نزديک به 3.8 درصد کاهش يافته است.

ازمیر،  استانبول،  موغله،  شهرهای  که  است  گفتنی 
ترکیه  شهرهای  ترين  گران  بالیکسیر  و  چناق قلعه 
در  ترتیب  به  مسکن  قیمت  میانگین  که  هستند 

ازمیر  و  استانبول  موغله،  شهرهای 
74۶، 703 و 477 دالر تخمین زده 
ذکر  همینطورقابل  و  است  شده 
در  که  خارجیانی  سهم  که  است 
استانبول  در  مستغالت  و  امالک 
و   44.3 کنند  می  گذاری  سرمايه 
سهم اين افراد در آنتالیا ترکیه 21.2 

درصد تخمین زده شده است.
مقاصد  از  ديگر  يکی  ارمنستان 
طی  ملک  خريد  برای  ايرانیان 
اتباع  است؛  بوده  اخیر  سال  چند 
صد  صاحب  توانند  می  خارجی 
در صدی ملک خود در اين کشور 
خانه  که  داليلی  جمله  از  و  باشند 
خارجی  اتباع  بین  کشور  اين  های 
توان  می  است  محبوب شده  بسیار 
اشاره  کشور  اين  مالیاتی  قوانین  به 
ارمنستان  آن  حسب  بر  که  کرد 
مالیاتی بر روی امالک و مستغالت 

خود وضع نکرده است.
سالهای  طی  ارمنستان  مستغالت  و  امالک  بازار 
و  است  داشته  چشمگیری  رشد   2008 تا   2002
طبق آخرين برآوردها میانگین قیمت ملک در اين 
کشور رشد 570 درصدی را در اين سال ها تجربه 
کرده است اما با وقوع بحران جهانی میانگین قیمت 
پیش  در  را  ريزشی  روند  نیز  کشور  اين  در  ملک 

گرفت.
در  ها  قیمت  روند   2019 تا   2017 های  سال  طی 
در  و  شد  صعودی  دوباره  کشور  اين  مسکن  بازار 
کشور  اين  در  مسکن  قیمت  میانگین   2017 سال 
18.8 و در سال 2018 نزديک به 15.7 درصد رشد 

کرد اما با پاندمی کرونا مسیر بازار مسکن ارمنستان 
تغییر کرد و به طور میانگین قیمت مسکن در سال 
2020 در اين کشور با ريزش ۶ درصدی مواجه شد 
نیز  در سال 2020  قیمت مسکن  بیشترين ريزش  و 
می  بینی  پیش  و  است  آن  پايانی  های  ماه  مختص 
شود ريزش قیمت ها در ارمنستان در ماه های اولیه 

سال جاری نیز ادامه پیدا کند.
طی  که  خانه  خريد  برای  ايرانیان  مقصد  سومین 
سال 2020 از ريزش قیمت ها در امان نمانده است 
قیمت مسکن در  میانگین  نیز کشور دبی است که 
اين کشور در سال گذشته کاهش 2.1 درصدی را 
تجربه کرده است؛ گفتنی است که تنها در سه ماه 

دبی  در  مسکن  قیمت  میانگین   2020 سال  ابتدايی 
3.5 درصد کاهش داشته است.

کرونا  واکسن  کشف  از  قبل  براورها  آخرين  طبق 
قیمت  درصدی   5 ريزش  از  حاکی  ها  بینی  پیش 
مسکن طی سال 2021 در اين کشور بوده است اما 
انداز اقتصادی دبی با کشف  در حال حاضر چشم 
بر  کارشناسان  و  است  کرده  تغییر  کرونا  واکسن 
به احتمال  اقتصادی  بهبود شرايط  با  باورند که  اين 
زياد ريزش قیمت ها در اين کشور در سال 2021 
زياد  احتمال  به  و  پیدا کند  ادمه  با سرعت کمتری 
 2021 سال  در  دبی  در  مسکن  قیمت  میانگین 

نزديک به 2.1 درصد کاهش خواهد يافت.

ریزش قیمت ملک در ترکیه و دبی/سرمایه ایرانیان چگونه دود شد؟

آگهي مزایده )نوبت دوم( 
دادگاه  دوم  از شعبه  اجرائیه شماره 9900039 صادره  به  توجه  با  بافت  دادگستري  احکام حقوقی  اجراي 
 9900039 اجرايی  پرونده  در  پور  کالنتری  احمد  طرفیت  به  منصوری  مهديه  خانم  دعوی  بافت  حقوقی 
در نظر دارد، يک قبضه اسلحه شکاری ساچمه زنی دو لول کالیبر 12 مدل کوسه ساخت ايران)کارخانه 
شاهین شهید کاوه( دارای پروانه متوقف در انباردادگستری به ارزش يکصدو نود میلیون ريال که از سوی 
کارشناش رسمی ارزيابی و قطعی گرديده است را از طريق مزايده به فروش برساند جلسه مزايده  در تاريخ 
1399/11/27 راس ساعت 10 صبح با حضور نماينده محترم دادسرای عمومی و انقالب در محل اجرای 
احکام حقوقی برگزار می گردد لذا از کلیه متقاضیان خريد دعوت به عمل می آيد متقاضیان می توانند تا 5 
روز قبل از تاريخ مزايده از اسلحه بازديد و پیشنهاد خود را پس از واريز 10 درصد مبلغ پیشنهادی به حساب 
سپرده دادگستری به شماره شبا IR100100004059012907۶40350 نزد بانک ملی واريز و يا با ارائه چک 
تضمینی به همراه درخواست مبلغ پیشنهادی و تصوير کارت شناسايی در پاکت دربسته و تا 15 دقیقه قبل از 
جلسه مزايده به اجرای احکام تحويل و رسید دريافت نمايند. برنده مزايده شخصی است که باالترين قیمت 
را پیشنهاد دهد و ده درصد مبلغ پیشنهادی را واريز و پاکت مربوطه را به اجرا تحويل داده باشد و مابقی بهای 
ملک را حداکثر ظرف يک ماه از تاريخ مزايده نهايتا تا تاريخ 1399/12/27 نقداً به حساب شبای مذکور 
واريز نمايند و در صورت انصراف يا عدم پرداخت در مهلت مقرر ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت 

ضبط و مزايده تمديد می گردد.
اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان بافت)م الف403( 

آگهي حصروراثت 
 9901039 شماره  دادخواست  شرح  به   ۶5 شناسنامه  داراي  علیمراد  فرزند  سلطانی  دهقانی  مرضیه  خانم 
تاريخ  در   ۶ شناسنامه  به  خدامراد  فرزند  سلطانی  دهقانی  علیمراد  شادروان  داده  توضیح  مورخ99/11/11 

1399/10/29 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-رضا دهقانی سلطانی  به ش ملی 3120225355 ت ت 1374 فرزند متوفی.

2- محمدامین دهقانی سلطانی  به ش ملی 3120358878 ت ت 1381 فرزند متوفی.
3- مهديه دهقانی سلطانی  به ش ملی 3130952004 ت ت 13۶1 فرزند متوفی.
4- راضیه دهقانی سلطانی  به ش ملی 3131480009 ت ت 13۶4 فرزند متوفی.
5- ريحانه دهقانی سلطانی  به ش ملی 312041190۶ ت ت 1384 فرزند متوفی.

۶- يگانه دهقانی سلطانی  به ش ملی 3120459100 ت ت 1388 فرزند متوفی.
7- مرضیه دهقانی سلطانی  به ش ملی 3130979050 ت ت 13۶3 فرزند متوفی.

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

شود از درجه اعتبار ساقط است.
دفتر شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان بافت
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انهدام باند زورگیران مسلح در جنوب شرق کشور
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از انهدام باند سارقان مسلح 
زورگیر و دستگیری 12 نفر از عامالن آن در اجرای"طرح ظفر 
۶ "خبر داد و گفت: 11 فقره سرقت مسلحانه و زورگیری در 

اين رابطه کشف شد.
و  سیستان  استان  انتظامی  فرمانده  طاهری"  "احمد  سردار 
اجتماعی و  امنیت  ارتقای  اظهار داشت: در اجرای  بلوچستان، 
مسلح  سارقان  دستگیری  و  خشن  جرايم  با  برخورد  منظور  به 
زورگیر و تحت طرح عملیاتی" ظفر ۶ " با اقتدار و قاطعیت تمام 

در استان سیستان و بلوچستان به اجرا در آمد.
او با بیان اينکه اين طرح توسط عوامل پلیس آگاهی و همکاری 
در  افزود:  شد،  اجرا  استان  انتظامی  و  عملیاتی  رده های  ديگر 
و  مسلحانه  بزرگ سرقت  باند  اعضای يک  اين طرح،  اجرای 
زورگیری شناسايی و عامالن آن تحت رصد اطالعاتی پلیس 

قرار گرفتند.
در  داشت:  بیان  بلوچستان  و  سیستان  استان  انتظامی  فرمانده 
شهرستان  همچنین  و  آگاهی  پلیس  کارآگاهان  راستا  اين 
های"سراوان" و "ايرانشهر" با هماهنگی قضائی 12 نفر از عامالن 
اين باند مسلحانه را طی عملیاتی ضربتی در مخفیگاهشان قبل از 

هر گونه عکس العملی دستگیر کردند.
سرقت،  باند  اين  انهدام  پی  در  اينکه  بیان  با  طاهری  سردار 
خودرو،  سرقت  شامل،  زورگیری  و  مسلحانه  سرقت  فقره   11
موتورسیکلت، وجوه نقد و همچنین 8 قبضه سالح کالش، 10 
تیغه خشاب و تعدادی مهمات جنگی ديگر از اعضای اين باند 
استفاده  مورد  خودروی  دستگاه   5 داشت:  اظهار  شد،  کشف 
و  مسروقه  آن ها  از  يکی  که  مسلحانه  سرقت های  در  سارقان 

دارای سابقه سرقت بوده نیز توقیف شد.
اختیار  در  مسلح  سارقان  اينکه  بیان  با  انتظامی  ارشد  مقام  اين 
مشخص  باند  اين  پرونده  بررسی  در  افزود:  دارند،  قرار  پلیس 
به  تهديد  و  زور  به  خود  مجرمانه  اقدامات  در  سارقان  شد، 
خودرو،  جمله  از  شهروندان  و  مردم  اموال  مسلحانه  صورت 
موتورسیکلت، وجوه نقد و تلفن همراه را سرقت و به سرعت 

متواری می شدند.
برای  تکمیلی  تحقیقات  اينکه  بیان  با  استان  انتظامی  فرمانده 
کشف ساير جرايم احتمالی اين باند سرقت همچنان ادامه دارد، 
نیروی  اينکه  و  پلیس  برای  بودن جرايم  قرمز  بر خط  تاکید  با 
انتظامی قاطعانه با چنین جرايمی و مرتکبان آن برخورد می کند، 
اجرای  تداوم  بر  بلوچستان  و  سیستان  پلیس  کرد:  نشان  خاطر 
طرح های ارتقای امنیت اجتماعی به ويژه در برخورد با جرايم 
خشن و سرقت های به عنف و مسلحانه برای افزايش و ارتقاء 
ادامه خواهد  توان خود  با حداکثر  اجتماعی شهروندان  امنیت 

داد و در اين مسیر از هیچ تالشی دريغ نخواهد کرد.

ساماندهی بیماران مجهول الهویه در استان کرمان
مديرکل بهزيستی استان کرمان بر ساماندهی بیماران مجهول الهويه 

تاکید کرد.
الهويه  بیماران مجهول  درمان وترخیص  روند  ساماندهی  منظور  به 
عباس  استاندار،  اجتماعی  مديرکل  حضور  با  تخصصی  نشست 
اجرايی  دستگاه های  نمايندگان  و  بهزيستی  مديرکل  زاده  صادق 

ذيربط استان کرمان برگزارشد.
اهمیت  به  اشاره  با  کرمان  استان  بهزيستی  کل  مدير  زاده  صادق 
اين  ساماندهی  بحث  در  گفت:  الهويه  مجهول  بیماران  ساماندهی 

افراد توجه به چند موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است.
بحث  به  ويژه  توجه  لزوم  اقدام  اين  در  موضوع  افزود:اولین  او 
مددکاری علمی، جدی و مسئوالنه است چرا که با اهمیت دادن به 
اين مقوله بسیاری از تبعات ناخواسته به وجود آمده ناشی از عدم 
مسئولیت پذيری خانواده ها ودستگاه های اجرايی را کمرنگ وبعضا 

حذف می  کند.
گروه  دو  به  افراد  اين  اينکه  به  توجه  با  کرد:  تصريح  زاده  صادق 
عمده دارای خانواده و حامی و فاقد خانواده وحامی تقسیم می شوند 
دستگاه های  دخالت  دلیل  به  خانواده ها  از  بسیاری  که  آنجا  واز 
خالی  شانه  افراد  اين  قبال  در  خود  مسئولیت  بار  زير  از  حمايتی 
روی  از  مسئولیت  بارمضاعف  برداشتن  منظور  به  بايستی  می کنند 
دستگاه های حمايتی در زمینه مسئولیت خانواده ها در قبال اين افراد 

فرهنگ سازی قوی انجام شود.
باز توانی  با تقويت بخش مددکاری در حوزه  بايد  بیان داشت:  او 
اين بیماران از طريق مشارکت خانواده ها و همه دستگاه های مرتبط 

با موضوع برنامه ريزی کرد.
در  ريزی  برنامه  و  وضعیت  تشريح  به  استان  بهزيستی  مديرکل 
الزم  وگفت:  پرداخت  موثر  وحامی  خانواده  فاقد  افراد  خصوص 
کارشناسانه  ريزی  برنامه  گروه  اين  موثر  ساماندهی  برای  است 
و  مددکاری صحیح  نقش  نیز  میان  اين  در  که  شود  انجام  وعملی 

علمی بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

استاندار کرمان: 
اوضاع کرونا در جامعه عادی نشده است

بايد  مسئوالن  و  شهروندان  همه  اينکه  بیان  با  کرمان  استاندار 
پروتکل های بهداشتی را رعايت کنند، گفت: اوضاع عادی نشده و 

انتشار ويروس در جامعه به سرعت رو به افزايش است.
علی زينی وند روز شنبه در نشست ستاد کرونا استان کرمان افزود: 
کمک  به  را  محدوديت ها  شهروندان  اگر  و  نشده  تمام  کرونا 
مسئوالن همراهی نکنند، اسفند بسیار سختی را پیش روی خواهیم 

داشت.
وی تاکید کرد: براساس گزارش های ستاد ملی کرونا و دانشگاه های 
استان، تست های مثبت سرپايی در حال افزايش است و اگر با اين 
روند ادامه يابد، طی چهار هفته آينده میزان موارد بستری ها و مرگ 

و میرها افزايش پیدا خواهد کرد.
را  محدوديت ها  سال  يک  مردم  داشت:  اظهار  کرمان  استاندار 
تحمل کردند، اما تحمل اين شرايط بهتر از آن است که عید نوروز 

را با عزا سپری کنند.
از  بیماری کرونا جدی است تصريح کرد: بیش  اينکه  بیان  با  وی 
عادی انگاری مردم، عادی انگاری خود مسئوالن را می بینیم و اين 

در حالی است که حساسیت ها در جامعه نبايد پايین بیايد.
زينی وند تاکید کرد: فرمانداران به عنوان روسای ستادهای کرونای 
شهرستان وظیفه دارند که ناقضان پروتکل های بهداشتی را رسما به 

دستگاه قضايی معرفی کنند.
وی ادامه داد: برگزاری مراسم مذهبی، ترحیم، عروسی و نمازهای 
جمعه بايد تابع پروتکل های بهداشتی باشند و غیر از اين فرمانداران 

دستور پلمب را صادر کنند.
افتتاح  برنامه های  امسال  فجر  دهه  در  کرد:  تاکید  کرمان  استاندار 
پروژه ها در شهرستان ها به صورت جمعی و از يک مکان مشخص 

انجام می شود.
وی ادامه داد: مراسم ويژه 22 بهمن به صورت خودرويی برگزار 
اقالم  توزيع  و  نداريم  پذيرايی  اقالم  توزيع  ايستگاه ها  و  نمی شود 
فرهنگی نیز بايد رعايت نکات بهداشتی و عدم تجمع صورت گیرد.

ايام اهلل  ويژه  اجرايی  تاکید کرد: جشن های دستگاه های  وند  زينی 
دهه فجر، با مخاطب خاص و در فضای مشخص و مدت زمان يک 
تا يک ساعت و نیم منعی ندارد، اما هیچ دعوتی برای اين مراسم 

در فضای مجازی مجاز نمی شود.

در  مرگ  سوداگران  از  تریاک  کیلو  کشف700 
کرمان

پلیس سوداگران مرگ را در انتقال700 کیلو گرم ترياک در 
شهرستانهای کهنوج و ارزوئیه ناکام گذاشت.

ماموران  شبانه  پاتک  در  کرمان گفت:  استان  انتظامی  فرمانده 
يگان تکاوري 11۶"کهنوج" به مخفیگاه يک باند قاچاق مواد 
مخدر، عالوه بر دستگیری 5 قاچاقچی 359 کیلو گرم ترياک 
از  تُن ترياک  در 3  خودروی سواری کشف شد.کشف700 

سوداگران مرگ در کرمان
اين  دارند،  قصد  ناظری"افزود:قاچاقچیان  سردار"عبدالرضا 
محموله را از طريق 3 دستگاه خودروی سواری به مرکز کشور 
منتقل کنند  اما با هماهنگی قضائی در  پاتک شبانه با عملیات 

غافلگیرانه تکاوران پلیس  ناکام ماندند..
341کیلوگرم  ازکشف  اُرزوئیه  شهرستان  انتظامی  فرمانده  

ترياک در محورهای مواصالتی  اين شهرستان خبر داد.
تعقیب  اطالعاتی  عملیات  در  افزود؛  اسفندياری  سرهنگ 
برتوقیف  عالوه  ارزوئیه  مواصالتی  محورهای  در  گريز  و 
5خودروی سواری پژو ، 7قاچاقچی دستگیر وتحويل مقامات 

قضايی شدند.

ضروری ترین مراقبت های پس از 
تزریق بوتاکس

بوتاکس  تزريق  از  بعد  ترين مراقبت های  ترين و ضروری  با مهم 
آشنا شويد. 

بصورت کلی اگر بخواهیم بگیم، بايد از هرکاری که باعث افزايش 
میشود  شده  تزريق  مواد  جابجايی  همچنین  و  جذب  کاهش  يا 
جلوگیری کنیم. مهمترينشون را در زير نام برديم و اين مراقبتها تا 

حداقل 4 ساعت بايد رعايت شوند: 
1. گرم يا سرد نکردن ناحیه تزريق و يا عدم استفاده از کمپرس سرد 

و گرم در اين ناحیه.
2. ماساژ ندادن.

رعايت  ساعت  تا8  است  )بهتر  تزريق  ناحیه  روی  بر  نخوابیدن   .3
گردد(

4. قرار نگرفتن در حالت رکوع و يا سجده برای طوالنی مدت.
5. پرهیز از فعالیت بدنی شديد.
۶. عدم مصرف الکل و سیگار.

 همچنین درصورت قرمز شدن، تورم و يا خارش حتما به پزشکتان 
اطالع دهید. بهترين زمان جهت ترمیم بوتاکس )درصورت نیاز و 

دستور پزشک( 2 هفته پس از تزريق بوتاکس اصلی است.

خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
قابل  وجه  هیچ  به  برجام  گفت: 
طرف های  و  نبوده  مجدد  مذاکره 
تغییر  قابل  غیر  و  مشخص  هم  آن 

هستند.
سخنگوی  زاده  خطیب  سعید 
واکنش  در  خارجه  امور  وزارت 
جمهور  رئیس  اخیر  اظهارات  به 
خويشتن  به  را  مکرون  فرانسه، 
داری و پرهیز از مواضع شتابزده و 

نسنجیده دعوت کرد.
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
توافق  يک  برجام  کرد:  اظهار 
که  است  المللی  بین  چندجانبه 
شورای   2231 قطعنامه  توسط 
امنیت تايید و تثبیت شده و به هیچ 
و  نبوده  مجدد  مذاکره  قابل  وجه 
غیر  و  مشخص  هم  آن  طرف های 

قابل تغییر هستند.
توافق خارج  اين  از  افزود: آمريکا  زاده  خطیب 
و  است  بوده  ناتوان  آن  حفظ  در  اروپا  و  شده 
اگر تمايلی به احیا و حفظ برجام وجود دارد راه 
حل آن ساده است، آمريکا به برجام بازگردد و 
تمامی تحريم های برجامی و غیر برجامی که در 

دوره رئیس جمهور پیشین آن کشور وضع شده 
اند را رفع کند.

اظهار  ادامه  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
فروش  نگران  فرانسوی  مقامات  اگر  کرد: 
عرب  کشور های  به  خود  هنگفت  تسلیحاتی 
در  است  بهتر  هستند،  فارس  خلیج  حوزه 

سیاست های خود تجديدنظر کنند.

خطیب زاده تاکید کرد: تسلیحات فرانسوی در 
قتل  مسبب  تنها  نه  غربی  سالح های  ديگر  کنار 
عامل  بلکه  هستند،  يمنی  هزاران  کشتار  و  عام 
و  بوده  فارس  خلیج  منطقه  در  ثباتی  بی  اصلی 
فرانسه،  تسلیحاتی  صادرات  سیل  توقف  بدون 
انتظار  نمی توان  ديگران،  و  آمريکا  انگلیس، 

ثبات و آرامش در اين منطقه حساس را داشت.

شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز 
کرد:  اعالم  گزارشی  در  اسالمی 
تاکنون دو واکسن به مرحله مطالعات 

انسانی رسیده اند.
مرکز  اجتماعی  مطالعات  دفتر 
اسالمی  شورای  مجلس  پژوهش های 
موضوع  تشريح  به  گزارشی  در 
واکسن کرونا بررسی وضعیت تولید، 
خريد، دسترسی و چالش های آن در 
ايران پرداخت که متن اين گزارش به 

شرح زير است:
از شیوع ويروس کرونا در سال  پس 
رکود  وارد  جهان  اقتصاد   2019

کسب وکار  محیط های  و  اجتماعی  روابط  شد. 
با  جهان  مردم  از  بسیاری  معیشت  و  محدود 
مشکل مواجه شد. در اين میان و با نبود دارويی 
از  يکی  واکسن  تولید  بیماری،  اين  علیه  مؤثر 
راه حل های مورد توجه دولت ها برای خروج از 
اما تولید واکسن  وضعیت بحرانی کنونی است. 
هم  و  خارجی  بزرگ  شرکت های  توسط  هم 
است  همراه  چالش هايی  با  داخلی  شرکت های 
که تزريق عمومی آن را در کوتاه مدت با ابهام 

مواجه می کند.
می افزايد؛  مجلس  پژوهش های  مرکز  گزارش 
برای ساخت يک واکسن، بايد مراحلی طی شود 
)چهار مرحله( تا مجوز مصرف عمومی برای آن 
صادر شود. هدف از اين مراحل که بین يک الی 
چهار سال زمان می برد، اثبات »ايمنی«، »کارايی« 
و »اثربخشی« واکسن است. واکسن های موجود 
و  ايمنی  آزمون  کرونا  برای  جهانی  بازار  در 
اثربخشی خود را صرفاً در جمعیت های محدود 
اثبات  کوتاه مدت  در  هم  آن  و  شده  کنترل  و 
صادر  آن ها  برای  که  تأيیديه هايی  و  کرده اند 

شده به صورت اورژانسی بوده است.
در  اصلی  الگوی  چهار  گزارش  اين  براساس 
پايه  »بر  شامل  دنیا  در  کرونا  واکسن  ساخت 
ناقل  پايه  »بر  پروتئین«،  پايه  »بر  ويروس کامل«، 
DNA/( »ويروسی« و »بر پايه اسید نوکلوئیک

اول  روش  دو  مورد  در  دارد.  وجود   )RNA
يعنی روش »بر پايه ويروس کامل« و روش »بر 
جانبی  عوارض  مورد  در  نگرانی  پروتئین«  پايه 
و  شده  تجربه  روش ها  اين  زيرا  ندارد،  وجود 
ويروسی  ناقل  روش  مورد  در  هستند.  رايج تر 
نیز از نظر بروز عوارض جانبی نگرانی جدی ای 
وجود ندارد، اما هنوز در جمعیت گسترده مورد 
چهارم  روش  اما  است.  نگرفته  قرار  استفاده 
 )DNA/RNA( اسیدنوکلوئیک  روش  يعنی 
به لحاظ فناوری جديدتر از بقیه است و از اين 
جهت ممکن است دارای عوارض ناشناخته باشد 
و به همین دلیل نگرانی هايی در مورد آن وجود 

دارد.
تصريح  مجلس  پژوهش های  مرکز  گزارش 
از  فراوانی  موارد  معاصر  تاريخ  در  که  می کند 
به  ورود  از  پس  که  بوده  واکسن ها  و  دارو ها 
عوارض  گسترده،  جمعیت  در  استفاده  و  بازار 
است.  داده  نشان  خود  از  را  جبران ناپذيری 
بشر  غمبار  تراژدی های  از  يکی  »تالیدومايد« 
است که به دلیل سهل انگاری در مطالعات ايمنی 
تأيیديه های  که  دارو  اين  پیوست.  به وقوع  دارو 
مادران  صبحگاهی  تهوع  درمان  جهت  الزم 
تجويز  پزشکان  توسط  و  بود  گرفته  را  باردار 
دچار  که  شد  نوزادانی  تولد  موجب  می شد، 
بنابراين  بودند؛  شده  پا  و  دست  رشد  در  نقص 
با توجه به اينکه همه واکسن ها هنوز ايمنی خود 
را در جمعیت های گسترده و در بلندمدت اثبات 
اين  از  استفاده عمومی  به  نسبت  بايد  نکرده اند، 

واکسن ها با احتیاط کافی اقدام شود. واکسن های 
در  که  است  اولین بار  اينکه  به دلیل   mRNA
انسان استفاده می شوند حساسیت های بیشتری را 

می طلبند.

تولید  واکسن های  بین  در  گزارش  اين  براساس 
»فايزر«  واکسن  کرونا،  از  پیشگیری  برای  شده 
ساخته   mRNA الگوی  پايه  بر  »مدرنا«  و 
نداشته  انسانی  استفاده  در  قبلی  سابقه  و  شده اند 
آن ها  بلندمدت  عوارض  بابت  نگرانی هايی  و 
واکسن  به عالوه  است.  مطرح  انسان  بدن  در 
»فايزر« نیاز به نگهداری در دما های منفی هفتاد 
می شود  موجب  موضوع  همین  که  دارد  درجه 
از  بسیاری  توسط  آن  حمل ونقل  و  استفاده  تا 

کشور ها با محدوديت مواجه شود.
تصريح  مجلس  پژوهش های  مرکز  گزارش 
همه   2021 سال  اول  نیمه  در  که  می کند 
با  کرونا  واکسن  تولیدکننده  شرکت های 
الگو های مختلف، حدود 19 میلیارد دوز واکسن 
تا  بنابراين  کرد؛  خواهند  تولید  دنیا  در  کرونا 
بازار  در  متنوعی  واکسن های  آينده  ماه  چند 
است  اين  مسئله  اما  شد،  خواهد  يافت  وفور  به 
دارای  و  ايمن تر  اين واکسن ها  از  که کدامیک 
آن  گسترده  تزريق  و  است  بهتری  اثربخشی 
اين  به  پاسخ  داشت؟  خواهد  کمتری  ريسک 
ابعاد  دقیق  بررسی  و  زمان  گذر  مستلزم  مسئله 
همچنین  و  موضوع  تاريخی  و  سیاسی  علمی، 
سابقه کشور و شرکت سازنده در موقعیت های 

مشابه است.
واکسن های  مورد  در  اينکه  بیان  با  اين گزارش 
مطالعات  مرحله  به  واکسن  دو  تاکنون  ايرانی 
واکسن  يکی  می افزايد  رسیده اند،  انسانی 
فرمان  اجرايی  ستاد  نظارت  تحت  شفافارمد 
با  که  پاستور  انستیتو  واکسن  يکی  و  )ره(  امام 
است.  توسعه  حال  در  کوبا  کشور  همکاری 
مفاد  براساس  واکسن  اين  تولید  در  چنانچه 
در  بتواند  ايرانی  طرف  و  شده  عمل  قرارداد 
و  باشد  داشته  نظارتی  نقش  آن  توسعه  و  تولید 
اينکه  به  با توجه  ايفا کند.  به خوبی  اين نقش را 
طرف ايرانی در توسعه و تولید آن نقش نظارتی 
دارد، می تواند واکسن قابل اعتمادی باشد. ايران 
و کوبا بیش از دو دهه است که سابقه همکاری 
در بیوتکنولوژی و پزشکی دارند. به عنوان مثال 
تولید واکسن هپاتیت بی در ايران محصول همین 

همکاری مشترک است.

مجلس  پژوهش های  مرکز  گزارش  براساس 
شرکت های داروسازی چندملیتی سوابق فراوانی 
اطالعات  براساس  دارند.  دارويی  تخلفات  در 
آمريکا،  دادگستری  وزارت  رسمی  وب سايت 
خود  سابقه  در  »فايزر«  داروسازی  شرکت 
بیشترين جريمه به علت تخلفات دارويی را به نام 
خود ثبت کرده است. در سیستم قضايی آمريکا 
محکومیت  مورد   74 تاکنون  شرکت  اين  برای 

انداختن  خطر  »به  بابت  قطعی 
در  »پنهان کاری  جامعه«،  سالمت 
اثربخشی محصوالت« و »فريبکاری« 

ثبت شده است.

فايزر از سال 2000 میالدی تاکنون 
با بیش از چهار میلیارد و712 میلیون 
است.  شده  روبه رو  جريمه  دالر 
شرکتی  که  آسترازنکا  شرکت 
نیز تخلفات متعددی  انگلیسی است 
از  و  دارد  خود  کاری  پرونده  در 
سال 2000 تاکنون 21 مورد تخلف 
دارويی برای اين شرکت ثبت شده 
که مجموع جريمه های آن از اين بابت به بیش 
می رسد.  دالر  میلیون   140 و  میلیارد  يک  از 
رويداد های  جنجالی ترين  از  يکی  همچنین 
حوزه سالمت دنیا در چند سال اخیر به ماجرای 
ورود خون های آلوده به ويروس ايدز از کشور 
فرانسه به ساير کشور ها ازجمله ايران برمی گردد. 
»انستیتو مريو« فرانسه فاکتور های انعقادی آلوده 
را که برای درمان بیماران هموفیلی کاربرد دارد 
تولید کرده و به کشور های ديگر صادر می کرد. 
خونی  فراورده های  اين  قربانیان  آمار،  مطابق 
ايران حدود 250 نفر  آلوده به ويروس ايدز در 
بودند که اکثراً از بیماری هموفیلی رنج می بردند 
و فرانسه نیز به خاطر فروش اين دارو های آلوده 
و خسارتی که به شهروندان ايرانی زده بود هرگز 
به ايران غرامتی پرداخت نکرد. به عالوه آمريکا 
با ايجاد موانع مالی بار ها از ورود اقالم پزشکی 
و  کرده  جلوگیری  ايران  به  دارويی ضروری  و 
را  پزشکی  تجهیزات  و  دارو  به  مردم  دسترسی 

دچار مشکل کرده است.

ساخت  يا  خريد  برای  مؤثر  راهبرد  نهايت  در 
تا  که  شد  پیشنهاد  نحو  بدين  ايران  در  واکسن 
مقايسه  و  واکسن ها  تزريق  از  ناشی  عوارض 
تزريق  نشود،  مشخص  کامل  به طور  آن ها  بین 
قرار  کار  دستور  در  واکسنی  نوع  هیچ  عمومی 
نگیرد همچنین واکسن های طراحی شده بر پايه 
نسبت  آن ها  قیمت  بودن  باال  به دلیل   mRNA
تکنولوژی  بودن  جديد  واکسن ها،  ساير  به 
و  آن ها  بلندمدت  عوارض  بودن  ناشناخته  و 
هفتاد  منفی  تا  بیست  منفی  دمای  در  نگهداری 
برای  نمی توانند  حمل ونقل  مشکالت  و  درجه 
آن  عالوه بر  شوند.  پیشنهاد  عمومی  تجويز 
آسترازنکا  فايزر،  گسترده شرکت های  تخلفات 
ارسال  در  فرانسه  مريو  انستیتو  همچنین  و 
نبودن  مشخص  همچنین  و  آلوده  خون های 
استفاده  واکسن،  از  ناشی  بلندمدت  عوارض 
و  تخلف  سابقه  قباًل  که  کشور هايی  واکسن  از 
و  عمومی  سطح  در  داشته اند  پاسخگويی  عدم 
درنهايت  نمی رسد.  به نظر  عقاليی  خرد،  حتی 
پايه  بر  شده  طراحی  واکسن های  گفت  بايد 
سال هاست  غیرفعال،  يا  شده  ضعیف  ويروس 
و  استفاده شده  انسان  در  به صورت گسترده  که 
نگرانی های ايمنی و عوارض دو الگوی قبلی را 
از سه کشور مذکور  اگر کشوری غیر  ندارد و 
ايران  باشد،  واکسن ها  نوع  اين  تأمین  به  قادر 
در  که  خود  جمعیت  از  بخشی  برای  می تواند 
کادر  )مانند  هستند  بیماری  با  مستقیم  مواجهه 
و  کوتاه  زمان  در  آسیب پذير(  اقشار  و  درمان 
اينکه  يا  منابع مطمئن واکسن خريداری کند  از 
ايران خود به تولید واکسن مورد اعتمادی برسد، 
بهار  تا  درنهايت  اتفاق  اين  می رود  انتظار  که 

1400 بیفتد.

دو واکسن ایرانی به مرحله مطالعات انسانی رسیده است/ جریمه 4 میلیارد و7۱2 
میلیون دالری فایزر

خطیب زاده در واکنش به اظهارات مکرون:

برجام به هیچ وجه قابل مذاکره مجدد نیست

تور های مسافرتی، همراه با تزریق واکسن کرونا!
تبلیغات پیش فروش  به  با توجه  فتا استان کرمان  رئیس پلیس 
فضای  در  کرونا  واکسن  تزريق  همراه  به  مسافرتی  تور های 

مجازی به شهروندان هشدار داد.
سرهنگ امین يادگار نژاد، رئیس پلیس فتا استان کرمان گفت: 
مجرمان سايبری با ارائه پیش فروش بلیط تور های گردشگری 
سفر  هنگام  به  کرونا  واکسن  تزريق  همراه  به  قیمت  ارزان 
انداختن  طمع  به  قصد   اجتماعی،  شبکه های  و  کانال ها  در 
از  کالهبرداری  به  اقدام  ترفند  اين  با  و  داشته  را  شهروندان 

شهروندان می کنند.
او افزود: مجرمان سايبری با مهندسی اجتماعی و چرب زبانی، 
اعتماد ثبت نام کنندگان در تور های گردشگری را جلب کرده 
هزينه واکسن  يا  و  بلیط سفارشی  پول  از آن ها می خواهند،  و 
خود را واريز کرده و متاسفانه هموطنان بعد از واريز وجوه به 
حساب کالهبردار، هیچ گونه خدماتی مربوط به تور مسافرتی 
يا واکسیناسیون دريافت نکرده و شخصی پاسخگو نبوده و يا 

بلیط تحويلی تور گردشگری به آن ها تقلبی است.
مجرمان  اين  ترفند  ديگر  خصوص  در  نژاد  يادگار  سرهنگ 
تور های مسافرتی  پیش فروش  تبلیغات  پی  سايبری گفت: در 
جعلی  لینک های  ارسال  شاهد  کرونا  واکسن  تزريق  همراه  به 
در کانال ها و شبکه های اجتماعی هستیم که با سرقت اطالعات 

بانکی شهروندان حساب بانکی آن ها را خالی می کنند.
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بازار  در  ثبات  ايجاد  با  روزها  اين 
نیز  خودرو  بازار  در  قیمت ها  ارز، 
بازار پیش  به ثبات رسیده و فعاالن 
در  نرخ ها  ثبات  اين  می کنند،  بینی 

بازار شب عید نیز حاکم باشد.
به گزارش حکمت به نقل از فارس، 
ارز،  بازار  نوسانات  گرفتن  آرام  با 
تا  نیز  خودرو  بازار  در  قیمت ها 
اين شرايط  مانده و در  ثابت  حدی 
خاصی  پیش بینی  اينکه  به  توجه  با 
برای افزايش قیمت خودرو در بازار 

نمی شود، تقاضای کاذب برای خريد خودرو در 
بازار تقريباً حذف شده است.

قیمت ها  می دهد،  نشان  خودرو  بازار  بررسی 
طی روزهای اخیر تقريباً ثابت بوده و تغییر قابل 

توجهی در بازار اتفاق نیفتاده است.
بر اين اساس، در حال حاضر قیمت هر دستگاه 
سايپا 131 در بازار بین 97 تا 102 میلیون تومان 
قیمت  با  معامالت  اکثر  اعالم می شود، هر چند 

کمتر از 100 میلیون تومان صورت می گیرد.
پربیننده ترين

همچنین قیمت پژو 20۶ تیپ 2 در بازار حدود 
در  و  می شود  اعالم  تومان  میلیون   182 تا   179
 271 تا   2۶8 قیمت  نیز  دنده ای   207 پژو  مورد 

میلیون تومان به مشتريان اعالم می شود.
در حال حاضر تقاضای کاذب در بازار خودرو 
برای سرمايه گذاری  تقاضايی  و  فروکش کرده 
جهت خريد خودرو و فروش آن در بازار شب 

عید وجود ندارد.
همچنین در بازار تیبا صندوق دار با قیمت 108 
قیمت  و  می شود  عرضه  تومان  میلیون   110 تا 
سمند LX بین 172 تا 1۶ میلیون تومان و قیمت 
است.  تومان  میلیون   195 حدود  نیز  پارس  پژو 
در حال حاضر هر دستگاه پژو 405 نیز در بازار 
عرضه  مشتريان  به  تومان  میلیون   177 قیمت  با 
 98 مدل  استپ وی  ساندرو  مورد  در  و  می شود 
نیز بايد به قیمت 450 میلیون تومانی اين خودرو 
در بازار اشاره کنیم. قیمت ساندرو معمولی نیز 

در بازار حدود 420 میلیون تومان است.
* ادامه ثبات در بازار شب عید

فعاالن بازار با اشاره به ثبات نسبی قیمت خودرو 
سال  پايان  تا  قیمتی  ثبات  اين  معتقدند  بازار  در 
ادامه خواهد داشت. در اين مورد سعید مؤتمنی 
بیان  با  خودرو  نمايشگا ه داران  اتحاديه  رئیس 

اينکه قیمت های خودرو در بازار نسبت به هفته 
گذشته تغییر چندانی نداشته است، اظهار داشت: 
هزار   22 کانال  از  قیمت دالر  اينکه  به  توجه  با 
تومان به کانال 24 هزار تومان رسید و نوسانات 
ارزی لحظه ای اتفاق افتاد، کاهش قیمت خودرو 
بازار تقريبا متوقف شد، ولی افزايش قیمتی  در 

نیز نداشته ايم.
در  نوسانی   1400 نوروز  تا  کرد  پیش بینی  وی 
افزايش  قیمت ها  و  نیفتد  اتفاق  خودرو  بازار 

نداشته باشد.
ارز  نرخ  نوسان  صورت  در  اينکه  بیان  با  وی 
تا  نیز يک  بازار  قیمت خودرو در  ممکن است 
مورد  در  باشد، گفت:  داشته  نوسان  درصد  دو 
بازار بعد از عید نمی توان پیش بینی دقیقی کرد، 
خودرو،  عرضه  وضعیت  به  بازار  شرايط  زيرا 
دولت  اقتصادی  سیاست های  و  ارزی  نوسانات 

بستگی دارد.
دوباره  اخیر  روزهای  اينکه طی  بیان  با  مؤتمنی 
آمده اند،  کنار  بازار  با  خريداران  و  مشتريان 
در  کاذب  تقاضای  حاضر  حال  در  گفت: 
برای  تقاضايی  و  کرده  فروکش  خودرو  بازار 
سرمايه گذاری جهت خريد خودرو و فروش آن 

در بازار شب عید وجود ندارد.
خريد  تقاضای  افت  و  ها  مسافرت  کاهش   *

خودرو
خودرو  بازار  فعاالن  از  يکی  اولیايی،  محمد 
اکنون  هم  که  بازاری  مورد  گفت:  اين  در  نیز 
خواهد  برقرار  نیز  عید  شب  برای  هستیم  شاهد 
بود و نوسان قیمتی قابل توجهی در بازار خودرو 

نخواهیم داشت.
وی در مورد زمان ايجاد رونق در بازار خودرو 
نیز گفت:  رونق فروش زمانی اتفاق می افتد که 
قیمت ارز پايدار باشد؛ يعنی حداقل به مدت دو 

تا سه هفته نرخ ارز، يک رقم مشخص باشد.

در حال حاضر فروشنده خودرو  به 
مدل  صفر  خودروهای  برای  ويژه 
اين  در  و  است  زياد  بازار  در   98
به  با کاهش تقاضای خريد  شرايط 

دلیل کاهش سفرها روبرو هستیم.
حاضر  حال  در  کرد:  تصريح  وی 
به خودرو  احتیاج واقعی  فردی که 
بازار  به  خريد  برای  باشد  داشته 
به  توجه  با  اما  می کند،  مراجعه 
مسافرت ها،  کاهش  و  کرونا  شیوع 
تقاضای خريد خودرو کاهش يافته 

است.
به گفته وی، در حال حاضر فروشنده خودرو در 
بازار زياد است، به ويژه برای خودروهای صفر 
مدل 98، تعداد فروشندگان در بازار قابل توجه 

هستند.
* تاثیر لغو مصوبه گرانی کارخانه ای خودروها 

بر بازار
اتفاق  شرايطی  در  بازار  در  خودرو  قیمت  افت 
افزايش  برای  صنعت  وزارت  مصوبه  که  افتاده 
شده  ملغی  خودروها  کارخانه ای  قیمت  ماهه   3
است. در واقع در پی مخالفت سازمان بازرسی با 
فرمول جديد شورای رقابت برای گرانی خودرو 
و با توجه به روند نزولی نرخ ارز، افزايش قیمت 
و  شد  منتفی  سال  آخر  ماهه   3 برای  خودرو 
شورای رقابت از موضع خود برای رشد مداوم 
قیمت خودرو عقب نشینی کرد. اين موضوع بر 
روند رشد قیمت خودرو در بازار تاثیرگذار بود 

است.
برای  جديدی  فرمول  اخیراً  رقابت  شورای 
افزايش قیمت خودروهای داخلی مصوب کرده 
درصد   55 قیمت گذاری  آن  اساس  بر  که  بود 
اقتصادی تر  تولید خودروسازان که خودرو های 
و مورد تقاضای عامه مردم است از دستورالعمل 
و  می کرد  تبعیت  رقابت  شورای  قیمت گذاری 
جديد  فرمول  مشمول  نیز  خودرو ها  درصد   45

قیمت گذاری می شدند.
انتقاد  مورد  رقابت  شورای  دستورالعمل  اين 
آن  از  پس  و  گرفت  قرار  بازرسی  سازمان 
فرمول  از  رقابت  شورای  نشینی  عقب  شاهد 
جديد قیمت گذاری خودروها بوديم و به گفته 
پس  اين  از  رقابت،  شورای  رئیس  شیوا،  رضا 
قیمت گذاری خورو ها به جای سه ماهه، هر شش 

ماه يا ساالنه تعیین خواهد شد.

مخالفت مجلس آمریکا با لغو تحریم های ایران

سناتور  يک  دستیاران  از  يکی  از  نقل  به  آمريکايی  نشريه  يک 
بسیاری  با  برجام  با  قانونگذاران مخالف  داد،  آمريکايی گزارش 
از  کاستن  در  آمريکا  جمهور  رئیس  بايدن«  »جو  تالشهای  از 

تحريم های ايران مخالفت خواهند کرد.
»پالتیکو« شنبه شب به وقت تهران به نقل از دستیار يک قانونگذار 
جمهوريخواه آمريکا و بدون اشاره به نام وی نوشت، قانونگذاران 
بدبین به برجام با بسیاری از تالشهای »جو بايدن« رئیس جمهور 

آمريکا در کاستن از تحريم های ايران مخالفت خواهند کرد.
مخالفت مجلس آمريکا با لغو تحريم های ايران

چگونگی  همچنین  قانونگذاران  اين  افزود،  آمريکايی  مقام  اين 
آنها  حفظ  به  تصمیم  بايدن  دولت  که  را  تحريم هايی  اجرای 
می گیرد مورد پايش قرار خواهند داد. يکی از نگرانی ها اين است 

که چه کاالهايی مشمول معافیت های بشردوستانه می شود.
دستیار قانونگذار آمريکايی افزود: »اگر آنها تحريم ها را بردارند، 
ممکن است شاهد تحريم های جديد از طريق کنگره باشیم. ما از 
نزديک هر نوع توافق يا تفاهمی را که آن ها با ايرانی ها به دست 

می آورند، تحت نظر خواهیم داشت.«
پالتیکو به نقل از يک مقام وزارت  خارجه آمريکا نوشت، ايران 
زيادی  مراحل  بايد  و  دارد  زيادی  فاصله  برجام  به  بازگشت  تا 
و  کنگره  با  مشاوره  آمريکا  کاری  دستور  اولین  شود.  ارزيابی 

سپس متحدان است.
يک قانونگذار جمهوريخواه آمريکا نیز به جو بايدن توصیه کرده 
باشد و  ايران  بر  ادامه دهنده رويکرد فشار حداکثری ترامپ  که 
کارولینای  ايالت  قانونگذار  مورفی«  »گرگ  نگردد.  برجام  وارد 
ايرانی ها  هستند،  اسرائیل  محو  خواهان  ايرانی ها  گفت،  شمالی 
آن ها  به  دادن  امتیاز  و  آزمودن  و  نمی شوند  محسوب  ما  دوست 

يک سیاست خارجی مضحک است. )جزئیات بیشتر(
زمان  در  برجام  از  آمريکا  خروج  وجود  با  گفت،  ادامه  در  وی 
به غنی  ايران هنوز  ترامپ« رئیس جمهور سابق آمريکا،  »دونالد 

سازی ادامه می دهد.
وعده های  ماندن  معطل  و  برجام  از  آمريکا  خروج  از  بعد  ايران 
توافق  اين  از  واشنگتن  خروج  جبران  برای  اروپايی  کشورهای 
اعالم کرد با توجه به مفاد موجود در توافق قصد دارد تعهداتش 
به آن را کاهش دهد. ايران از آن زمان و بر اساس بند 3۶ برجام، 
اجرای برخی محدوديت ها ذيل اين توافق را متوقف کرده است.

شماره  عمومی  حدود  تحديد  آگهی  پیرو 
و   1399/8/21 مورخه  ص   /99/1101۶/2120
امالک  و  اسناد  ثبت  قانون   14 ماده  تجويز  به  بنا 
واقعات  ذيل  مشروحه  امالک  قانونی  تحديد حدود 
ثبتی  حوزه  کرمان   43،42  ،40 بخش  محدوده  در 
عمل  به  ذيل  مقرر  های  تاريخ  در  بافت  شهرستان 

خواهد آمد.
-قطعه يک بخش 40 کرمان 

ابوالفضل  حضرت  تکیه  اصلی   -821 از  فرعی   8
)ع( ششدانگ ساختمان تکیه حضرت ابوالفضل)ع( 
به  باغ درويش  بافت خیابان پاسداران محله  واقع در 

مساحت 429/75 مترمربع.
رنجبرنژاد  حسین  آقای  اصلی   -859 از  فرعی   11
بلوار  بافت  در  واقع  خانه  ششدانگ  غالمرضا  فرزند 

باهنر کوچه شماره 15 به مساحت 215/50 مترمربع 
مراد  فرزند  لرزاده  ايمان  آقای  اصلی   -1213
ششدانگ خانه مشتمل بر طبقه فوقانی واقع در بافت 

روستای سفته به مساحت 1527/85 مترمربع 
2 فرعی از 3708 -اصلی آقای محمدجواد شهسواری 

بافت  در  واقع  مغازه  ششدانگ  رضا  فرزند  هشونی 
بلوار باهنر به مساحت 19/75 مترمربع 

شنبه:99/12/9
قطعه 1 بخش 42 کرمان

مهدی  يوسفعلی  آقای  از12-اصلی  فرعی   50
محصور  زمین  ششدانگ  عیسی  فرزند  پوررابری 
سلیمانی  قاسم  بلوار سردار شهید حاج  رابر  در  واقع 

خروجی جاده بافت به مساحت 807/53 مترمربع 
يک شنبه 1399/12/10  

قطعه دو بخش 43 کرمان 
پور  ولی  اصغر  علی  آقای  105-اصلی  از  فرعی   44
عرب فرزند حمدا...ششدانگ خانه واقع در روستای 

جوکار شفیع گوغر به مساحت 411/55 مترمربع 
دوشنبه:99/12/11

لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالک به 
الذکر  صاحبان امالک و مجاوران پالک های فوق 
به وسیله اين آگهی اعالم می گردد که در روزهای 
مقرر در محل حضور به هم رسانند و چنانچه هر يک 
تحديد  درموقع  آنان  قانونی  مقام  قائم  يا  مالکین  از 

حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15-قانون ثبت ملک 
آنها با حضور و حدود اظهار شده از طرف مجاورين 
و  امالک  صاحبان  و  مجاورين  اعتراض  و  تحديد 
 20 ماده  وفق  ارتفاقی  حقوق  احتمالی  دارندگان 
تحديدی  صورتمجلس  تنظیم  تاريخ  از  ثبت  قانون 
ماده  وفق  بايد  معترض  و  پذيرفته  روز  مدت30  به 
8۶ آئین نامه قانون ثبت ظرف مدت يکماه از تاريخ 
اداره ثبت محل ملک درخواست  به  اعتراض  تسلیم 
خود را به مرجع ذيصالح قضائی تقديم نمايد. ضمنا 
حقوق ارتفاقی احتمالی امالک مذکوردر آگهی به 
موجب ماده 5۶ آئین نامه قانون ثبت به عمل خواهد 
آمد درغیر اينصورت متقاضی ثبت يا نماينده قانونی 
وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم 
اداره ثبت تسلیم  به  تقديم دادخواست را دريافت و 
نمايد اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 

را با رعايت مقررات ادامه می دهد.
تاريخ انتشار: يکشنبه 1399/11/12

محمد محسن قزوينی-رئیس اداره ثبت اسناد و 
امالک بافت)م الف 120(

آگهی فقدان سند مالکیت 
از 1994-اصلی  ا... مالک ششدانگ خانه پالک 1922 فرعی  ا...سلیمانی فرزند عین  آقای نصرت 
قطعه 1 بخش40 کرمان واقع در بافت شهرک گلهای يک کوچه ابن سینا 10 که سند مالکیت آن 
به شماره چاپی 477423 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 الف121(

آگهي مزایده )نوبت اول( 
در  شماره  سیرجان  دادگستری  اعطايی  نیابت  راستای   در  بافت  دادگستري  حقوقی  احکام  اجراي 
 41 بخش  اصلی   1 از  فرعی   709 پالک  ششدانگ  موازی  دارد،  نظر  در   980499 اجرايی  پرونده 
کرمان ملکی مظفر سلجوقی فرزند بهزاد عرصه 2204/3 مشتمل بر درختان گردو اعیانی 150 مترمربع 
 5 ارزش  به  خبر  روستای  در  واقع  برق  و  امتیاز آب  دارای  است  احداث شده  تیرآهن  و  بلوک  با 
میلیارد و 800 میلیون ريال که از سوی کارشناس رسمی ارزيابی و قطعی گرديده است را از طريق 
با  9 صبح   راس ساعت  تاريخ 1399/11/28   در  تاريخ   در  مزايده  رساند جلسه  فروش  به  مزايده 
حضور نماينده دادستان محترم عمومی و انقالب در محل اجراي احکام حقوقی برگزار  می گردد 
لذا از کلیه متقاضیان خريد دعوت بعمل می آيد تا پنج روز قبل از تاريخ مزايده از ملک بازديد و 
پیشنهاد خود را به همراه واريز ده درصد مبلغ پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری به شماره حساب 
همراه  به  تضمینی  ارائه چک  با  يا  واريز  ملی  بانک  نزد   ir100100004059012907۶40350شبای
از جلسه  قبل  تا 15 دقیقه  پیشنهادی و تصوير کارت شناسايی در پاکت دربسته و  مبلغ  درخواست 
و  شروع  کارشناسی  پايه  قیمت  از  فروش  نمايد  دريافت  رسید  و  تحويل  احکام  اجرای  به  مزايده  
برنده مزايده شحصی است که باالترين قیمت را پیشنهاد و ده درصد مبلغ پیشنهادی را واريز و پاکت 
مربوطه را به اجرا تحويل داده باشد. و مابقی بهای ملک را حداکثر ظرف يکماه از تاريخ مزايده نهايتاً 
تا تاريخ 99/12/29 نقداً به حساب شبای مذکور واريز و قبض واريزی را به اجرا ارائه نمايند  و در 
صورت انصراف يا عدم پرداخت در مهلت مقرر ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده 

تمديد می گردد. کلیه هزينه های انتقال بر عهده برنده مزايده می باشد.
دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان بافت 

آگهي مزایده)نوبت دوم(
دادنامه  مفاد  اجراي  راستاي  در  دارد  نظر  در  ارزوئیه  عمومي  دادگاه  حقوقی  احکام  اجراي 
آن  اجرائی 9900041 که طی  پرونده  در  بافت  اول حقوقی  شعبه  از  970997347011972 صادره 
آقای علی زنگنه فرزند منوچهر به پرداخت ششصدوپنجاه میلیون ريال بابت اصل خواسته و هشت 
میلیون ريال هزينه دادرسی و شانزده میلیون و هشتصد هزار ريال بابت حق الوکاله وکیل و پرداخت 
خسارت تاخیر تاديه از تاريخ 95/3/30 در حق آقای علی بهاری فرزند ذبیخ ا... ونیم عشر اجرايی در 
حق صندوق دولت جمهوری اسالمی ايران محکوم گرديده و محکوم علیه يک باب منزل مسکونی 
-48759۶ ملک  مختصات  منزل  جنب  حسینیه  شماالٌ  محدوده  صوغان  سرخان  روستای  در  واقع 

فلز و  با اسکلت  ابزاری يک ساختمان  میباشد در محدوده زمین  فاقد سند رسمی  3135451 ملک 
سقف تیرچه بلوک و بادبند نیمه ساز به مساحت ۶0 مترمربع وجود دارد که تا انجام قسمت اعظم 
عملیات سفت کاری و اجرای قسمتی از ديوارهای بلوکی و سقف و فنداسیون پیش رفته همچنین 
انشعاب اب و برق است پیرامون ملک ديوار  ساختمان قديمی در جنوب وجود دارد ملک دارای 
بلوکی است ساختمان 800 مترمربع عرصه و ساختمان در حال ساخت ۶0 مترمربعی می باشد ارزش 
با انشعابات و متعلقات مبلغ دويست و ده  ششدانگ عرصه و اعیان ملک در شمال حسینیه سرخان 
میلیون تومان برآورد می گردد لذا با وصف موجود مزايده با حضور نماينده محترم دادگاه در مورخه 
شنبه 1399/12/2 ساعت 12 ظهر در محل اجرای احکام دادگاه ارزوئیه برگزارشخص يا اشخاصی 
که باالترين قیمت را پیشنهاد دهند برنده شناخته می شود ضمناً افراد شرکت کننده در مزايده بايستی 
ده درصد مبلغ پیشنهادي را فی المجلس در پاکت در بسته تحويل اجراي احکام دهند که در صورت 
انصراف مبلغ مذکور به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد.طالبین در صورت تمايل 
مي توانند يک هفته قبل از موعد به دايره اجراي احکام مراجعه تا ترتیب بازديد آنها از ملک مورد 

نظر داده شود.
محسن روانان- مدير اجراي احکام حقوقی دادگاه عمومی بخش ارزوئیه

آگهي حصروراثت 
 9901008 شماره  دادخواست  شرح  به   3 شناسنامه  داراي  عابدين  فرزند  بحرينی  احمد  آقای 
تاريخ  در   29 شناسنامه  به  درويش  فرزند  بحرينی  عابدين  شادروان  داده  توضیح  مورخ99/11/4 

1399/۶/18 درروستای خبر فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-محمود بحرينی به ش ملی 31311۶۶۶۶5 ت ت 1358 فرزند متوفی.
2-محمد بحرينی به ش ملی 3130302530 ت ت 13۶0 فرزند متوفی.

3-رضا بحرينی به ش ملی 3131174511 ت ت 13۶2 فرزند متوفی.
4-احمد بحرينی به ش ملی 3131182105 ت ت 13۶3 فرزند متوفی.

5-احسان بحرينی به ش ملی 3131555835 ت ت 13۶5 فرزند متوفی.
۶-انیس بحرينی به ش ملی 3130039۶43 ت ت 1355 فرزند متوفی.

7-حديث بحرينی به ش ملی 3120019۶82 ت ت 13۶8 فرزند متوفی.
8-جهانتاب شکوه سلجوقی به ش ملی 313110۶4۶8 ت ت 1330 همسر متوفی.

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

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

آگهي حصروراثت 
آقای غالمرضا بیگمرادی فرزند خانمیرزا داراي شناسنامه 1 به شرح دادخواست شماره 9901028 
شناسنامه  به  رحمن  فرزند  جبالبارزی  مرادی  بیگ  خانمیرزا  شادروان  داده  توضیح  مورخ99/11/8 

143 در تاريخ 1399/10/29 در شهربافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-غالمرضا بیگمرادی به ش ملی 31308394۶1 ت ت 1344 فرزند متوفی.

2-منصوربیگمرادی به ش ملی 3130812814 ت ت 1338 فرزند متوفی.
3-رضا بیگمرادی به ش ملی 3130854584 ت ت 1348 فرزند متوفی.

4- مهدی بیگمرادی به ش ملی 3130920811 ت ت 1359 فرزند متوفی.
5- حشمت بیگمرادی جبالبارزی به ش ملی 3130804013 ت ت 133۶ فرزند متوفی.

۶-رفعت بیگمرادی جبالبارزی به ش ملی 31308۶5071 ت ت 1351 فرزند متوفی.

7-طاهره بیگمرادی جبالبارزی به ش ملی 3130839471 ت ت 1344 فرزند متوفی.
8-فاطمه بیگمرادی جبالبارزی به ش ملی 3130879153 ت ت 1354 فرزند متوفی.
9-توران بیگمرادی جبالبارزی به ش ملی 31301182۶8 ت ت 134۶ فرزند متوفی.

10-خجسته طهماسبی ارشلو فرزند چراغعلی به ش ملی 31307514۶7 ت ت 1318همسر متوفی.
لذا مراتب يک نوبت در يکي از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی اعتراض دارد يا 
شخص يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای 
حل اختالف تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد 

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

آگهي حصروراثت 
شماره  دادخواست  شرح  به   13 شناسنامه  داراي  ا...  لطف  فرزند  گوغری  نجارزاده  صديقه  خانم 
به  ا...  سیف  فرزند  گوغری  ا...نجارزاده  لطف  شادروان  داده  توضیح  مورخ99/11/7   9901014
الفوت  منحصر حین  و وراثت  بافت فوت شده  تاريخ 1399/10/8 در شهر گوغر  در  شناسنامه 25 

وي عبارتند از:
1-صديقه نجارزاده گوغری به ش ملی 3131445841 ت ت 1353 فرزند متوفی.

2-کبری نجارزاده گوغری فرزند نعمت ا...به ش ملی 313137۶4۶5 ت ت 1331 همسر متوفی.
لذا مراتب يک نوبت در يکي از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی اعتراض دارد يا 
شخص يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای 
حل اختالف تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد 

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

آگهي حصروراثت 
شماره 99005۶1  دادخواست  به شرح   155 شناسنامه  داراي  ا...  رحم  فرزند  زاده  امینی  عالیه  خانم 
به شناسنامه  فرزند محمدحسین  بزنجانی  زاده  امینی  ا...  داده شادروان رحم  توضیح  مورخ99/11/8 
الفوت  حین  منحصر  وراثت  و  شده  فوت  بافت  بزنجان  بافت  شهر  در   1391/۶/1 تاريخ  در   10۶3

وي عبارتند از:
1-محمد امینی زاده بزنجانی به ش ملی 31300187413 ت ت 1331 فرزند متوفی.
2- عالیه امینی زاده بزنجانی به ش ملی 31300223۶91 ت ت 1345 فرزند متوفی.
3-نصرت امینی زاده بزنجانی به ش ملی 5839820571 ت ت 1328 فرزند متوفی.

4- زينب امینی زاده بزنجانی به ش ملی 31300222812 ت ت 1334 فرزند متوفی.
5- عرب امینی زاده بزنجانی به ش ملی 31300222820 ت ت 133۶ فرزند متوفی.
۶- شهناز امینی زاده بزنجانی به ش ملی 3130019524۶ ت ت 1344 فرزند متوفی.

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

از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
دفتر شورای حل اختالف شماره 8 شهرستان بزنجان

آگهي حصروراثت 
شماره  دادخواست  شرح  به   3130233271 شناسنامه  داراي  ا...  امان  فرزند  يدا...چغارچوئی  آقای 
9900578 مورخ99/11/8 توضیح داده شادروان يکتا کاظمی فرزند وحید به شناسنامه 2983125357 
الفوت  منحصر حین  وراثت  و  فوت شده  روستای چغارچوئیه  در شهربافت  تاريخ 1399/9/1۶  در 

وي عبارتند از:
1-يگانه زهرا کاظمی به ش ملی 2982545543 ت ت 1391خواهر متوفیه.

2-يدا...چغارچوئی به ش ملی 3130233271 ت ت 1335 پدربزرگ متوفیه.
3-کبری پابرجا به ش ملی 3130233733 ت ت 1339 مادر بزرگ متوفیه.

4- فاطمه مهديزاده گوکی به ش ملی 31897۶7841 ت ت 1327 مادربزرگ متوفیه.
لذا مراتب يک نوبت در يکي از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی اعتراض دارد يا 
شخص يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای 
حل اختالف تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد 

از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
دفتر شورای حل اختالف شماره 8 بزنجان

آگهي حصروراثت 
شماره  دادخواست  شرح  به   3130233271 شناسنامه  داراي  ا...  امان  فرزند  يدا...چغارچوئی  آقای 
9900577 مورخ99/11/8 توضیح داده شادروان مرحومه زينب فرزين فرزند يدا... به شناسنامه 270 
الفوت  منحصر حین  وراثت  و  فوت شده  روستای چغارچوئیه  در شهربافت  تاريخ 1399/9/1۶  در 

وي عبارتند از:
1-يکتا کاظمی به ش ملی 2983125357 ت ت 1395 فرزند متوفیه.

2- يگانه زهرا کاظمی به ش ملی 2982545543 ت ت 1391 فرزند متوفیه.
3- وحید کاظمی به ش ملی 318000278۶ ت ت 13۶8همسر متوفیه.
4-يدا...چغارچوئی به ش ملی 3130233271 ت ت 1335 پدر متوفیه.

5-کبری پابرجا به ش ملی 3130233733 ت ت 1339 مادر متوفیه.
لذا مراتب يک نوبت در يکي از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی اعتراض دارد يا 
شخص يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای 
حل اختالف تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد 

از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
دفتر شورای حل اختالف شماره 8 بزنجان

تقاضای کاذب در بازار خودرو کاهش يافت؛

پیش بینی قیمت خودرو تا شب عید

آگهی تحدید حدود عمومی ثبت اسناد و امالک شهرستان بافت

افتتاح 22پروژه درمانی در شرق کرمان
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بم گفت: در ايام اهلل دهه 
فجر 22پروژه درمانی با اعتبار ۶0 میلیارد تومان در شرق کرمان 

افتتاح يا به بهره برداری می رسند.
اويسی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بم گفت: در ايام 
با اعتبار ۶0 میلیارد تومان  اهلل دهه فجر 22پروژه عمرانی درمانی 
برداری  بهره  به  يا  افتتاح  کرمان  استان  شرقی  های  شهرستان  در 

می رسند.
او افزود: اين پروژه ها  شامل ، افتتاح بیمارستان علی ابن ابیطالب 
دو  ابارق،  سالمت  خدمات  جامع  مرکز  فهرج،  شهرستان  )ع( 
پانسیون پزشک ابارق، مرکز جامع خدمات سالمت رحمت آباد 
جامع سالمت  مرکز  آباد،  پزشک رحمت  پانسیون  يک  ريگان، 
بهداشت  خانه  محمدآباد،  پزشک  پانسیون  گنبکی،  محمدآباد 
هراران، خانه بهداشت خواجه عسکر، مرکز جامع سالمت قاسم 
جامع  مرکز  فهرج،  اسدآباد  سالمت  جامع  مرکز  نرماشیر،  آباد 
سالمت برج معاذ، دو پانسیون پزشک برج معاذ، سه باب پانسیون 
فهرج،  چاهدگال  آباد  علی  سالمت  جامع  مرکز  فهرج،  پزشک 
جامع  مرکز  فهرج،  چاهدگال  آباد  علی  پزشک  پانسیون  دوباب 
خدمات سالمت چاه ملک ريگان و پايگاه اورژانش رحمت آباد 

ريگان )شهید سلیمانی( است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بم بیان داشت: متراژ کلی 

پروژه های عمرانی ودرمانی 9078 متر مربع است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان:
برابر  در  ایران  ملت  عظمت  و  شکوه  فجر،  دهه 

دنیای استکبار و استعمار را به جهان نشان داد
مبارک  دهه  اهلل  يوم  استان کرمان گفت:  دادگستری  ريیس کل 
فجر، پايان استبداد و سلطه طاغوتیان و بیگانگان و آغاز خودباوری 
ملت و اتکاء به قدرت اليزال الهی و مردم بود که با رمز اهلل اکبر 
به ثمر نشست و شکوه و عظمت يک ملت در برابر دنیای پوشالی 

استعمار و استکبار را به جهانیان نشان داد.
تاريخی  ورود  سالروز  بزرگداشت  آئین  حاشیه  در  موحد  يداله 
حضرت امام )ره( و آغاز دهه فجر در جمع اصحاب رسانه افزود: 
دهه فجر انقالب اسالمی، يادآور ياد و خاطره رهبر انديشمندی 
است که بذر امید و بیداری را در دل آزادگان خسته از ظلم و ستم 
بارور نمود و قدرت اراده و همت مردم را چنان بارور کرد که با 
گذشت بیش از چهار دهه از پیروزی انقالب اسالمی و با وجود 
تمامی توطئه ها و دسیسه های دشمنان و بدخواهان، هرگز خللی 
در عزم و اراده پوالدين ملت بزرگ ايران از ادامه مسیر انقالب و 

دستیابی به اهداف متعالی آن وارد نشده است.
پیروزی  سالگرد  دومین  و  چهل  در  اکنون  کرد:  خاطرنشان  وی 
انقالب اسالمی دشمنان چون گذشته از تمام توان و ظرفیت خود 
اقتصادی و جنگ  تحريم، جنگ  ای چون  ظالمانه  ابزار  با  اينبار 
روانی به دنبال دستیابی به اهداف استعماری خود هستند که رمز 
پیروزی در اين برهه نیز چون گذشته ايمان و وحدت بین مردم و 

مسئوالن است.
و  راه  تداوم  با  تا  است  الزم  مسئوالن  همه  بر  کرد:  تصريح  وی 
آرمان های مقدس امام و شهدا، خدمت بی شائبه به مردم به عنوان 
ولی نعمتان واقعی انقالب را سرلوحه گفتار و رفتار خود قرار داده 
و دراين راه نصايح و رهنمودهای حکیمانه رهبر فرزانه انقالب را 

نصب العین خود قرار دهند.

با  گفت:  جمهور  رئیس  اول  معاون 
اراضی  احیای  طرح  يک  فاز  اتمام 
استان های  هکتاری  هزار   550
خوزستان و ايالم، سه و نیم میلیون تن 
به تولید محصوالت کشاورزی کشور 

اضافه شده است.
 اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس 
در  )شنبه(  روز  بعدازظهر  جمهور 
احیای  طرح  دوم  فاز  آغاز  مراسم 
استان های  هزار هکتاری  اراضی 550 
خوزستان و ايالم با تشکر از زحمات 
وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی 
مهم  بسیار  طرح  اين  اجرای  بابت 
به  رهبری  معظم  مقام  سفر  در  گفت: 

خوزستان در سال 1375 اعالم شد که بايد اين 
اراضی احیا شود. تا سال 99 از 550 هزار هکتار 
در  و  شد  انجام  کار  از  هکتار  هزار   74 حدود 
اجرای  برای  با مجوزی که  امید  و  تدبیر  دولت 
طرح از مقام معظم رهبری گرفته شد مبلغ يک 
و نیم میلیارد دالر از محل صندوق توسعه به اين 
هزار   295 خوشبختانه  و  يافت  اختصاص  طرح 

هکتار امروز به بهره برداری رسیده است.
يک  فاز  اتمام  با  داشت:  اظهار  جهانگیری 
طرح، سه و نیم میلیون تن به تولید محصوالت 
کشاورزی کشور اضافه شده و اگر طرح به طور 
تن  میلیون  نیم  و   9 به رکورد  انجام شود  کامل 

افزايش تولید محصوالت استراتژيک مورد نیاز 
کشور خواهیم رسید.

بهره  با  اينکه  بیان  با  جمهور  رئیس  اول  معاون 
برداری از اين طرح درآمد کشاورزان منطقه نیز 
افزايش يافته است گفت: دولت برای خريد هر 
کیلو گندم در سال جاری از کشاورزان بیش از 4 
هزار تومان اختصاص داده است و اين در حالی 
است که در ابتدای کار دولت آقای روحانی هر 
کیلو گندم تنها 420 تومان خريداری می شد. از 
طرف ديگر دولت هر کیلو گندم را به بهای ۶00 
تومان به فروش می رساند تا نان ارزان در اختیار 

مردم قرار گیرد.
جهانگیری با اشاره به آغاز فاز دوم اجرای طرح 

و  خوزستان  اراضی  هکتاری  هزار   550
ايالم گفت: امیدوارم با اجرای اين طرح 
وزارتخانه های جهاد کشاورزی  از سوی 
و نیرو به میزان 255 هزار هکتار از اراضی 
اصالحات  و  آب  نعمت  از  نیز  باقیمانده 
اختیار  در  و  شده  برخوردار  کشاورزی 
مردم خوب خوزستان و ايالم قرار گیردتا 
استان  شهرستان های  همه  مردم  رضايت 

تأمین شود.
در  همچنین  جمهور  رئیس  اول  معاون 
مطرح  مشکالت  و  مسايل  خصوص 
کشاورزان  نمايندگان  سوی  از  شده 
مردم  می بینم  که  هنگامی  گفت:  منطقه 
منطقه ای که در نزديکی کانون های نفت 
نعمت  از  مندی  بهره  درخواست  هستند  گاز  و 
گاز را دارند متأسف می شوم حتماً دستور الزم 
رفع  برای  نفت  وزير  و  محترم  استاندار  به  را 

دغدغه های مردم منطقه خواهم داد.
جهانگیری گفت: از ابتدای دولت تاکنون تعداد 
روستا های برخوردار از نعمت گاز از 14 هزار به 
32 هزار روستا رسیده است يعنی نزديک به دو 
برابر افزايش يافته است. بايد برای روستايیان که 
با فعالیت شان توسعه برای کشور ايجاد می کنند 
نیازهايشان  مطلوب  نحو  به  تا  کنیم  تالش 

برآورده شود.

جهانگیری: 

تولید محصوالت کشاورزی کشور ۹ و نیم میلیون تن افزایش می یابد
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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

مديرکل کمیته امداد استان کرمان از افتتاح 2هزار و 500 
طرح اشتغال در قالب هدايت و راهبری شغلی توسط اين 

نهاد به مناسبت دهه فجر خبر داد.
به  با اشاره  با اعالم اين مطلب به رسانه ها  يحیی صادقی 
کارگروه  توسط  محوری  ويژه برنامه   40 از  بیش  اينکه 
استان  در   فجر  دهه  مردمی  تشکل های  و  همیاری 
زمینه ای  اسالمی  انقالب  گفت:  شود  می  کرماناجرا 
نهضت  و  مختلف  امکانات  از  محرومان  بهره مندی  برای 

خدمت رسانی فراهم کرد.
وی اضافه کرد : عالوه بر افتتاح 2هزار و 500 طرح اشتغال 
در قالب هدايت و راهبری شغلی توسط اين نهاد تعداد 91 
دستگاه نیسان زامیاد و 50 دستگاه تراکتور به مناسبت ايام 

دهه فجر تحويل مددجويان اين استان خواهد شد.
افتتاح 42 مرکز نیکوکاری تخصصی در  به  با اشاره  وی 
مناسبت  به  درمان  و  اشتغال  درمان،  فرهنگی،  حوزه های 
40 و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی گفت: افتتاح 
پنگ  محروم  روستای  در  شغلی  راهبری  طرح  شروع  و 
راستای  در  جنوب  رودبار  شهرستان  جازموريان  بخش 
به  برنامه های کارگروه  از ديگر  اين روستا  اهالی  اشتغال 

مناسبت دهه فجر است.
 مديرکل کمیته امداد استان کرمان از توزيع هزار سری 
استان  امداد  نوعروسان تحت حمايت کمیته  بین  جهیزيه 
سری   500 فجر  دهه  ايام  در  همچنین  افزود:  و  داد  خبر 
لوازم ضروری منزل بین خانواده های نیازمند استان توزيع 

خواهد شد.
فقره  هزار  فجر  دهه  مناسبت  به  همچنین  داد:  ادامه  وی 
وام کارگشايی به مددجويان و نیازمندان استان پرداخت 

خواهد شد.

مردمی  تشکل های  و  همیاری  کمیته  کارگروه  مسئول 
تعدادی  افتتاح  از  ادامه  در  کرمان  استان  فجر  دهه  ستاد 
واحد مسکن مددجويی در قالب پروژه مشترک با سازمان 
برنامه وبودجه در استان خبر داد و گفت: در اين ايام پروژه 
در  امداد  کمیته  مددجويان  ساز  خیر  مسکن  واحدی   ۶

روستای سیدی افتتاح خواهد شد.
غبارروبی  و  عطرافشانی  مراسم  کرد:  خاطرنشان  صادقی 
گلزار شهدا ديدار با خانواده معزز شهدا از جمله خانواده 
شهدای امدادگر، برپايی نمايشگاه محصوالت مددجويان 

نیکوکاری،  مراکز  توسط  امداد  کمیته  شده  توانمند 
برگزاری نمايشگاه نقش کمک های خیرخواهانه به کمیته 
کرمان،  شهدا  گلزار  جوار  در  اسالمی  انقالب  در  مداد 
شکل گیری  در  اسالمی  انقالب  نقش  وبینار  برگزاری 
و  شهريه  پرداخت  زکات،  واجب  فريضه  احیای  و 
دانشجويان  و  آموزان  دانش  به  تحصیلی  کمک هزينه 
پیش بینی شده  اجرايی  برنامه های  ديگر  از  حمايت  تحت 

در ايام دهه فجر است.

از  )يکشنبه(  روز  عراق  کشور  وزارت 
بازداشت يک گروهک وابسته به داعش در 
استان صالح الدين خبر داد که همه اعضای 

آن زن هستند.
به گزارش حکمت به نقل از آناتولی، يگان 
واکنش سريع وابسته به وزارت کشور عراق 
اين گروهک  اعالم کرد،  بیانیه ای  با صدور 
استان  شرق  در  که  بود  زن  پنج  از  متشکل 
بازداشت  الدين واقع در شمال عراق  صالح 

شدند.
در اين بیانیه آمده است که زنان بازداشتی به 
وابستگی به گروه تروريستی داعش اعتراف 
به  قانونی  اقدامات  تکمیل  جهت  و  کردند 

مراجع ذيربط ارجاع داده شدند.
در اين بیانیه اتهامات منتسب به اين زنان ذکر نشده است.

استان صالح  پلیس  در  امنیتی  منبع  راستا، يک  در همین 
اطالعاتی تشکیل می دهند  زنان گروهک  الدين گفت، 

اهداف  به  مربوط  اطالعات  آوری  جمع  و 
مورد نظر داعش را برعهده می گیرند.

در  و  ژانويه   20 از  عراق  امنیتی  نیروهای 
که  بغداد  در  انتحاری  انفجار  دو  وقوع  پی 
32 کشته و 110 زخمی برجای گذاشت و 
داعش نیز مسوولیت آن را برعهده گرفت، 
با  کشور  در  ای  گسترده  نظامی  عملیات 
نیروهای مسلح داعش شروع  تعقیب  هدف 

کرده اند.
مسلح  نیروهای  حمالت  اخیر  ماههای  طی 
هستند  داعش  عضو  شود  می  گفته  که 
بخصوص در منطقه معروف به مثلث مرگ 
مابین استان های کرکوک، صالح الدين و 

ديالی افزايش يافته است.

ستاد  رئیس  تصويب  با  سپهر  محمدحسین  سردار 
کل نیروهای مسلح به عنوان فرمانده جديد قرارگاه 
کل  ستاد  وظیفه  کارکنان  آموزی  مهارت  مرکزی 

نیروهای مسلح منصوب شد.
سردار محمد حسین سپهر با تصويب سردار سرلشکر 
پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
مهارت  مرکزی  قرارگاه  جديد  فرمانده  به عنوان 
مسلح  نیروهای  کل  ستاد  وظیفه  کارکنان  آموزی 

منصوب شد.
انتصاب فرمانده جديد قرارگاه مرکزی  در راستای 
نیروهای  ستاد کل  وظیفه  آموزی کارکنان  مهارت 
مسلح صبح امروز )يکشنبه( مراسم تکريم و معارفه 
فرماندهان سابق و جديد اين قرارگاه در محل ستاد 
کل نیروهای مسلح با حضور سردار سرتیپ پاسدار 
کل  ستاد  کننده  هماهنگ  معاون  عبداللهی  علی 

نیروهای مسلح برگزار شد.
در اين مراسم، ضمن تقدير از خدمات شايان سردار 

قرارگاه  تاسیس  و  شکل گیری  در  فرحی  مهدی 
کل  ستاد  وظیفه  کارکنان  آموزی  مهارت  مرکزی 
نیروهای مسلح، برای وی در سمت جديد آروزی 

موفقیت شد.
سردار محمد حسین سپهر پیش از اين جانشین رئیس 

سازمان بسیج مستضعفین بود.
راهبری  و  هدايت  برنامه ريزی،  سیاست گذاری، 
وظیفه  کارکنان  تعالی  و  رشد  با  مرتبط  طرح های 
و  اشتغال  تسهیل  مهارت ها،  توانمندسازی  زمینه  در 
کسب و کار، ارتقاء جذابیت، نشاط و خوشايندسازی 
محیط خدمت سربازی و استفاده بهینه و اثربخش از 
قابلیت ها و توانمندی های خدمت وظیفه با استفاده از 
تمام ظرفیت ها و توانمندی نیروهای مسلح و تعامل 
با وزارتخانه ها سازمان ها و دستگاه های کشوری از 
جمله ماموريت های قرارگاه مرکزی مهارت آموزی 

کارکنان وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح است.

در  شب ها  اين  "دورهمی"  برنامه  و  مديری  مهران 
گفت وگوهای  به  چهارم  فصل  پايانی  روزهای 
و  کلیشه  از  دور  به  امیدوارکننده،  دلچسب تر، 

خانوادگی رسیده است.
مديری  مهران  "دورهمی"  تولد  از  فصل  چهار 
بودن  کپی  به  متعدد  نقدهای  کنار  در  و  می گذرد 
و  گفت وگوها  قوت های  و  ضعف  برنامه،  اين 
استندآپ های مديری، حاال به نظر می رسد رفته رفته 
به بلوغ در برنامه سازی رسیده است. چرا که بعد از 
از  برنامه  مجری  و  کارگردان  کلیشه ای  سؤال های 
سن و سال و ازدواج کردن يا نکردِن مهمانان حاال 
ناگفته هايی  به گفت وگوهای سازنده ای رسیده که 

از مهمانان را برای اولین بار می شنويم.
يلدايی  دلچسِب  و  جذاب  گفت وگوی  از  بعد 
و  راديو  سابقه  با  گوينده  رضوی  بهروز  با  مديری 
روانشناس  انوشه  سیدمحمود  و  پیشکسوت  دوبلور 
کارگردان  فروتن  مسعود  صحبت های  اجتماعی، 
قديمی تلويزيون و گوينده با سابقه راديو و بازيگر 
اين روزهای سريال های تلويزيون، بسیار مخاطب را 
تحت تأثیر قرار داد. وقتی او برای اولین بار درباره 
ماجرای خصوصی جدايی اش صحبت کرد و گفت: 
تبريز کار می کردم.  تلويزيون  بودم و در  »25 ساله 
نیاز به گوينده داشتیم و دختر جوانی برای تست آمد 
و از او تست گرفته شد. بعد از مدتی باهم ازدواج 
کرديم و حاصل آن دختری است که االن پزشک 
شده است. بعد از چند سال ما از هم جدا شديم، البته 
اگر عقل حاال را داشتم و اتفاقات بعدی را پیش بینی 
می کردم، فکر نمی کردم بايد جدا شوم، بعد فهمیدم 

که با همین تحمل ها زندگی فرم می گیرد.«
فروتن در بخش ديگری خطاب به جوانانی که دچار 
تنش در زندگی می شوند، خاطرنشان کرد: »جدايی 
من ريسک و شکست کامل بود. همیشه فکر می کنم 
اگر اطرافیانم بیشتر مواظبم بودند در سن 30 سالگی 

که تجربه آنچنانی نداشتم، طالق نمی گرفتم. حتی 
ما  می دهد  ترجیح  مادر  می گفت  بزرگتم  خواهر 
بمیريم اما طالق نگیريم. از آن روز، با خودم عهد 
واسطه  طالق اند  برای  تنش  در  نفر  دو  ببینم  کردم 
می شوم تا مشکالتشان حل شود. چرا که نمی خواهم 

مثل من حسرت بخورند و پشیمان بشوند که چرا آن 
اتفاق روزی برايشان افتاده است؟«

برنامه  ساخت  راهِ  مديری  مهران  می رسد  نظر  به 
احتماالً  و  گرفته  ياد  را  ايرانی  خانواده های  برای 
اين  پنجم  فصل  ساخت  حتی  و  آتی  کارهای  در 
نکته را در نظر داشته باشد مخاطب ايرانی به دنبال 
خالقانه  و  بکر  موقعیت های  و  جديد  حرف های 
است نه کارهای تکراری و کلیشه ای! همان اتفاقی 
که مديری بعد از 4 فصل تجربه، متوجه شده برای 

ماندگاری نیازمند مسیری تازه است. 
حرف های  که  سلبريتی هايی  سراِغ  ديگر  احتماالً 
گونه ای  به  يا  ندارند  مخاطب  برای  گفتنی  و  تازه 
تلويزيون  سر  منت  تلويزيون،  به  آمدن شان  از  بعد 
رويکردی  و  روال  به  که  اتفاقی  نرود!  می گذارند، 

در  که  شده  تبديل  سلبريتی ها  از  برخی  طرف  از 
در  دورهمی  برنامه  خصوصاً  تلويزيونی  برنامه های 
شبکه نسیم حضور پیدا می کنند، بعد اعالم می کنند 
نه  و  کنیم  بازی  سريال  تلويزيون  در  می خواهیم  نه 

مهمان شويم!

سراغ  به  می توان  برنامه سازی  برای  بنابراين 
انديشه،  با  بخواهد  برنامه ساز  اگر  رفت  فرهیختگی 
می توان  وقتی  شود.  عمل  وارد  خالقیت  و  تأمل 
روی صندلی برنامه "دورهمی" کارشناسان، اساتید، 
فرهنگی،  نخبگان  حتی  و  فن  اهالی  روانشناسان، 
هنری و فرزندان قهرمانان ملّی، میهنی و شهدای اين 
مرز و بوم را نشاند و مخاطب را به شنیدِن حرف های 
با انديشه و فرهنگ ساز دعوت کرد. با اين رويکرد 
خوانندگان  بازيگران،  انگشت شمار  آن  حتماً  
آن  روی  نشستن  و  آمدن  برای  که  هنرمندانی  و 
می کنند،  طلب  را  نجومی  دستمزدهای  صندلی، 
متوجه می شوند بايد برای ماندگاری در اين عرصه 

به سراغ پژوهش، ايده پردازی و خالقیت بروند.
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مسیر جدید »دورهمی«/ یکی از عشق می گوید و دیگری پشیمان از طالق

گروهک زنان داعشی در عراق بازداشت شدند

انتصاب جدید در ستادکل نیروهای مسلح با حکم سرلشکر باقری

و  قیمتی  نوسان  با  حالی  در  فوالد  و  آهن  بازار 
نابسامانی روبرو است که به گفته برخی فعاالن اين 
حوزه، رانت های موجود در بازار فوالد و آهن ايران 

فراتر از داللی است.
رانت و داللی در برخی صنايع از جمله فوالد باعث 
به هم خوردن بازار و غیرواقعی شدن عرضه، تقاضا 
بازار فوالد،  به گفته فعاالن  و قیمت ها شده است. 
بازار آهن و فوالد در صورت عرضه  نابسامانی در 
برطرف  بورس  در  فوالد  زنجیره  تولیدات  همه 

خواهد شد.
سعید عسگر زاده، دبیر انجمن سنگ آهن ايران در 
آهن  تولید  زنجیره  وضعیت  به  اشاره  با  مورد  اين 
ابتدا يعنی زمانی که  از  و میلگرد در کشور گفت: 
فرآيندهای  در  و  ای  پله  به صورت  بايد  اولیه  ماده 
مختلف به موادی با ارزش افزوده باالتر تبديل شود 
تا به سهمی از سود کل زنجیره برسد، دچار مشکل 
هستیم و اين مشکالت در نهايت به چالش هايی که 

امروز با آنها مواجه هستیم تبديل می شوند.
اگر  تولید  فرآيندهای  از  بخش  هر  در  افزود:  وی 
افزايش قیمت داشته باشیم و سود متعادل را لحاظ 
از  بخش  يک  شود.  می  گران  زنجیره  کل  نکنیم، 
گرانی ها به اين دلیل است که در مقطع فوالدسازی 

عموما يک افزايش جدی قیمتی داريم.
عنوان  به  را  داللی  ايران،  آهن  سنگ  انجمن  دبیر 
يکی از مهمترين داليل گرانی در بازار آهن و فوالد 
عنوان کرد و گفت: اين شیوه داللی پديده ای است 
در  نمی کنم  فکر  و  دارد  ايران وجود  در  فقط  که 
ديده  را  آن  مشابه  جهان  کشورهای  از  کدام  هیچ 
باشیم. در زنجیره تامین تعاريفی وجود دارد که هر 
کدام جايگاه خودشان را دارند و در همه کشورها 
نظارت صورت  و  می شود  ريزی  برنامه  آنها  برای 
می گیرد اما در ايران اين موضوع رعايت نمی شود.

وی، رانت های موجود در بازار فوالد و آهن را فراتر 
از داللی دانست و اظهار کرد: در دنیا آنچه به عنوان 
متفاوت  ايران  با  دارد  وجود  داللی  يا  واسطه گری 
است و در ايران هیچ کدام از قواعد اين کار رعايت 
نمی شود و در در بازار آهن و فوالد کشورمان حتی 

مسئولیت های واسطه گری نیز پذيرفته نمی شود.
عسگرزاده با تاکید بر اهمیت مقابه با دالل ها و رانت 
قصد  وقتی  گفت:  آهن،  و  فوالد  بازار  در  خوارها 
بازرگانی  بین داللی و  متاسفانه مرزی  مقابله داريم 
ارزشمندی  بسیار  کار  بازرگانی  نمی شويم.  قائل 
تامین  را  تولید  حوزه  گردش  در  سرمايه  و  است 

می کند، اما داللی، مخل وضعیت اقتصادی است.
نرخ  افت  وجود  با  فوالد  داخلی  قیمت  افزايش   *

های جهانی
فوالد  و  آهن  اتحاديه  رئیس  رستگار،  حمیدرضا 
لزوم  بر  تاکید  با  اين خصوص  در  نیز  تهران  استان 
برنامه ريزی و ارائه مرامنامه در حوزه آهن و فوالد و 
تبعیت همه فعاالن اين بخش از آن، گفت: متاسفانه 
در حالی که در سطح جهان قیمت فوالد ارزان شده 
است، فعاالن حوزه آهن و میلگرد در ايران توجهی 
قیمت گران می شود،  آنکه  به محض  اما  نمی کند، 
منطق  هیچ  بدون  جهانی  قیمت  گرانی  از  تبعیت  با 
دقیقی، شروع به گران کردن فوالد و آهن می کنیم.

وی با بیان اينکه منابعی که برای تولید فوالد کشور 
هزينه می شود، جزء انفال است، اظهار کرد: قیمت ها 

در اين بخش بايد به گونه ای باشد که مردم عادی 
بهره  و  کنند  استفاده  آن  از  واقعی  معنی  به  بتوانند 

ببرند.
رئیس اتحاديه آهن و فوالد استان تهران به تشريح 
ريشه های گرانی در اين بازار پرداخت و گفت: بی 
برنامه بودن و عدم تبعیت از معدود برنامه هايی که 
در حوزه آهن و فوالد تدوين شده است، از داليل 

اصلی گرانی در اين بازار است.
مختلف  های  حوزه  متاسفانه  کرد:  تصريح  وی 
بازار،  تنظیم  و  گذاری  قیمت  برای  گیر  تصمیم 
برنامه هايی را چیده اند که هیچ کدام از بخش های 
تبعیت نمی کنند. در واقع خود  از آن  پايین دستی 
به شکل حرفه ای نوشته شده است و  نه  نامه  شیوه 
از آن شیوه  تبیعیت  نه طرف مقابل خود را مسئول 

نامه می داند.
* عرضه همه محصوالت زنجیره فوالد در بورس

اين  عرضه  فوالد،  بازار  مديريت  راه های  از  يکی 
کل  که  طوری  به  است،  کاال  بورس  در  محصول 

تولیدات زنجیره فوالد در اين بازار عرضه شوند.
و  عملیات  معاون  جهرمی  جواد  مورد  اين  در 
اينکه  بیان  با  ايران  کاالی  بورس  بازار  بر  نظارت 
عنوان  تحت  که  دولت  اقتصادی  مصوبات  طبق 
شیوه نامه فوالد منتشر شده است، از اين به بعد تمام 
محصوالت فوالدی در بورس کاال معامله می شوند، 
کاال،  بورس  در  آهن  سنگ  عرضه  با  رابطه  در 
صنايع  و  معادن  نوسازی  و  توسعه  سازمان  گفت: 
به گونه ای که  اين راستا پیش قدم شده  معدنی در 
روز گذشته سنگ آهن معدن چاهگز را به منظور 

معامله در تاالر بورس کاال عرضه کرد.
در خواستی  به  توجه  با  در حال حاضر  افزود:  وی 
که از جانب عرضه کنندگان به بورس کاال فرستاده 
اين  در  جديد  دستور العمل های  است  قرار  شده، 
به  بتوانند  خريداران  تا  شود  گرفته  کار  به  رابطه 
بورس  تاالر  در  معامله  منظور  به  صورت حضوری 

کاال حضور يابند.
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کاالی ايران 
تصريح کرد: قرار است در روش جديد تاالر حراج 
تا زمانی که خريدار قیمتی را اعالم کند و باالتر از 
آن قیمتی به ثبت نرسد معامله ادامه يابد، اگر از اين 
نیز  برای ساير کاال ها  استقبال شود،  روند معامالتی 

استفاده خواهد شد.
خود  دنبال  به  آهن  سنگ  عرضه  گفت:  جهرمی 
خواهد  را  آهن  سنگ  قیمت  سازی  آزاد  بحث 
اين موضوع باعث شفاف سازی و  آورد، همچنین 

افزايش ارزش سهام فوالدی ها نیز می شود.
به گزارش فارس، برخی کاربران سامانه »فارس من« 
و  بی حد  گرانی  »علت  عنوان  با  موضوعی  ثبت  با 
اين  پیگیری  خواستار  چیست؟«  آهن آالت  حساب 

موضوع شدند.

رانت بازار فوالد و آهن ایران فراتر از داللی است


