
ــازی  ــای مج ــن فض ــی از فعالی ــر خواه ــا نظ ــانه ای ب ــاالن رس ــی از فع برخ
مبنــی بــر »چرایــی لــزوم ســواد رســانه ای در فرمانداران«بــر ضــرورت ســواد 
ــا  ــده ب ــماره آین ــران در ش ــح مک ــد . صب ــد کردن ــداران تاکی ــانه ای فرمان رس

مهنــدس قانعــی فرمانــدار رودبــار جنــوب گفتگویــی مفصــل خواهــد داشــت.
الزم بــه ذکــر اســت فعالیــن رســانه ای از وی بــه عنــوان فرمانــدار رســانه ای 

یــاد کــرده انــد.

شماره 131
سال چهارم

شنبه
21 تیرماه 1399

4 صفحه
1000 تومان

پیام تبریک دکتر شهسواری فرماندار 
قلعه گنج به مناسبت روز عفاف و 
حجاب وهفته ترویج عفاف و حجاب

حجاب عامل تحکم خانواده و کاهش آسیب های اجتماعی است
امـام صـادق)ع(: خداونـد بـه یکـی از پیامبـران وحی کـرد که به مومنـان بگو که 
در لباس،خـوراک و آداب و رسـوم  دشـمنان خـدا را سرمشـق خود قـرار ندهید که 

اگـر چنیـن کنید شـما هم مثل آنـان از دشـمنان خدا محسـوب میگردید.
)وسائل الشیعه جلد ۳ص۲۷۹(                                    

حجـاب و عفـاف بـه عنـوان دو مقولـه بـا ارزش در جامعـه بشـری بویـژه جوامـع 
اسـامی مطـرح می باشـد.

 بـه طـور کلـی حجـاب و عفاف سـپری بـرای حفظ امنیـت ،آرامـش و اخاق در 
بیـن انسـانها کـه ایـن موضـوع ارتقاء سـطح فرهنـگ در جامعـه را نیـز موجب می 

شود.
هویتـی کـه عفـاف و حجـاب بـه جامعـه ما می بخشـد از یک سـو از آیـات قرآن 
و آمـوزه هـای دیـن مبین اسـام الهـام گرفتـه واز سـوی دیگرریشـه در تاریخ این 
ملـت دارد کـه همواره آراسـته بـه گوهر عفـت ،پاکدامنی و گوهر بـی بدیل حجاب 

بوده اسـت.
اینجانـب بـا گرامیداشـت بیسـت و یکـم تیـر مـاه روز ملـی عفـاف و حجـاب و 
تبریـک بـه همـه زنان و مـردان سـرزمینم ایران اسـامی به  ویـژه بانـوان مومن و 
نیـک سرشـت شهرسـتان قلعـه گنـج، در راسـتای فرهنگ سـازی صحیـح در بین 
خانـواده هـاو انجام فعالیت های مهم توسـط مسـئولین امر ،در جهـت ارتقاء کیفی 
عفـاف و حجـاب در جامعـه کـه سـامت رفتـار و کـردار جوانان ایـن مـرز و بوم را 
تضمیـن می کنـد، و ایـده آل اسـت همگان در به نتیجه رسـیدن ایـن موضوع مهم 

و حیاتـی نقش بسـزایی ایفـا کنند.

فرماندار 
رسانه ای جنوب کرمان کیست؟

زاده:  امـور مجلـس؛ هوشـنگ غنـی  سـرویس 
در  باحضـور  عنبرآبـاد  و  جیرفـت  نماینـده 
کمیسـیون کشـاورزی مرهمی بر االم کشاورزان 
زجـر کشـیده گذاشـت! دکتـر اعظمی بـا طرح 
آزاد  منطقـه  ایجـاد  و  قـراردادی  کشـاورزی 
کشـاورزی سـعی دارد وزیر جهاد کشاورزی را به 
سـمت کشـاورزی جنوب سـوق بدهد او اگرجه 

در سـفر اخیر وزیر جهاد کشـاورزی تاش نکرد 
وی را بـه قطـب کشـاورزی جنـوب بیـاورد ولی 
بـه عقیده خـودش وزیـر در فصل کاشـت بیاید 
بهتـر مصیبت های کشـاورزان را لمس می کند 
! بایـد چشـم هـا را شسـت و خـوب نگریسـت 
تـا عظمـت اعظمی را در کمیسـیون کشـاورزی 

مجلـس بـه وضـوح مشـاهده کرد.

عظمت اعظمی!
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بدیـن وسـیله بـه آقـای حمـزه  داودی فرزنـد موسـی  شناسـنامه شـماره۳15054۷۲10 
صـادره از کهنـوج سـاکن منوجـان  ابـاغ می شـود کـه خانم فاطمـه خورانکه جهـت وصول 
مهریـه  بـه اسـتناد  مهریـه منـدرج در سـند ازدواج  شـماره ۹5۷5 دفتـر 1۲4 منوجان علیه 
شـما اجرائیه  صادر نموده و پرونده اجرائی  به کاسـه ۹۹0011۳ در این اداره تشـکیل شـده 
و طبـق  گـزارش مـورخ ۹۹/04/11 مامـور محـل اقامت شـما  به شـرح متن سـند  شـناخته 
نشـده ،لـذا  بنـا بـه تقاضای بسـتانکار طبق مـاده 18 آیین نامه اجـرا مفاد اجرائیـه  فقط یک 
مرتبـه  در یکـی از روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار  محلی اگهی شـود  چناچه ظـرف مدت ده 
روز از تاریـخ  ایـن اگهـی کـه روز ابـاغ محسـوب می گردد نسـبت بـه پرداخـت بدهی خود 

اقـدام ننماینـد عملیـات اجرائی جریـان خواهد یافت.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی کهنوج
هوشنگ ساالری

--------------------
آگهی فقدان سند مالکیت

نظـر بـا اینکـه خانم بی بـی محمودی فرزندمراد به شـماره شناسـنامه8۹8  و شـماره ملی 
۳1606454۹5 صـادره از کهنـوج  مالـک ششـدانگ  یـک قطعـه  زمین پـاک ۳08۷ فرعی 
از ۹۹- اصلـی واقـع در شـهر کهنـوج  جاده قلعه گنج  فاز 4 شـهرداری قطعـه یک بخش 46 
کرمـان  کـه سـند مالکیت ان به شـماره چاپی 8۲8۳۳4 سـری ج سـال ۹1  صادر و تسـلیم 
گردیده اسـت  و ضمن تسـلیم  دو برگ استشـهادیه محلی تصدیق امضا  شـده اعام نموده  
کـه سـند مالکیـت  پـاک فـوق مفقـود شـده و در خواسـت سـند المثنـی  نموده اسـت .لذا 
بـه اسـتناد تبصـره  یـک اصاحـی مـاده 1۲0 اییـن نامـه قانـون ثبـت  مراتب که یـک نوبت 
آگهـی مـی نماینـد  تـا چناچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت به ملـک فـوق الذکر یا 
وجـود سـند مالکیـت نـزد خود می باشـد ظـرف مـدت ده روز از تاریخ انتشـار اگهی بـه اداره 
ثبـت شهرسـتان کهنـوج مراجعـه و اعتـراض خود را ضمـن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند 
معاملـه تسـلیم نمایـد و اال پـس از مدت مذکور نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی اقدام 

خواهـد گردید.
اصغر نارویی
رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج

اگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه اقـای عبداهلل  گروگـی  فرزنـد مراد به شـماره شناسـنامه 11۳۷ و شـماره 
ملـی ۳1608100۲1 صـادره از کهنـوج مالک ششـدانک یکبـاب خانه و باغچـه  دارای پاک 
6 فرعـی از 156- اصلـی واقـع در شـهر فاریـاب  ریحـان ابـاد قطعـه ۲ بخـش 46 کرمان که 
سـند مالکیـت آن  ذیـل ثبـت ۳۲۳05 صفحـه ۳14 دفتر امـاک جلد 16۳ به شـماره چاپی 
۳0۳8۳۷ سـری ب سـال ۹1 صـادر وتسـلیم گردیـده ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه 

محلـی تصدیـق امضا شـده اعـام نموده
کـه سـند مالکیـت پـاک فـوق مفقـود گردیـده و درخواسـت سـند المثنـی نموده اسـت 
.لـذا باسـتناد تبصـره یـک اصاحـی مـاده 1۲0 ایین نامـه قانون ثبـت   مراتب کـه یک نوبت 
آگهـی مـی نماینـد  تـا چناچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت به ملـک فـوق الذکر یا 
وجـود سـند مالکیـت نـزد خود می باشـد ظـرف مـدت ده روز از تاریخ انتشـار اگهی بـه اداره 
ثبـت شهرسـتان کهنـوج مراجعـه و اعتـراض خود را ضمـن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند 
معاملـه تسـلیم نمایـد و اال پـس از مدت مذکور نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی اقدام 

خواهـد گردید.
اصغر نارویی
رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج

--------------------
اگهی تحدید حدود اختصاصی

چـون ششـدانگ یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت ۳0۷8/5 متـر مربـع دارای پـاک ۳۷5-
فرعـی 4۹6- اصلـی واقـع در گاو چـاه  شـهرک شـاهد شـهر قلعـه گنـج  بخـش 46 کرمـان  
مـورد تقاضـای جمیلـه احمـدی  فرزنـد  علـی بـه شـماره شناسـنامه 14۷1 نیاز بـه تحدید 
حـدود دارد لـذا حسـب در خواسـت کتبی  مالک مورخـه 1۳۹۹/04/1۲ اگهـی تحدید حدود 
اختصاصی  پاک فوق منتشـر  و عملیات تحدیدی  ان از سـاعت 8 صبح  روز شـنبه  مورخه 

1۳۹۹/05/18 در محـل شـروع  و بـه عمـل خواهـد آمد
لـذا بـه مالکیـن ومجاوریـن  رقبه فـوق اخطار میگـردد  که در موعـد مقـرر در محل وقوع 
ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعه مجاوریـن  عملیات تحدیـدی با معرفـی مالک انجام  
و چناچـه  کسـی از مجاوریـن  بـر حـدود و حقـوق ارتفاقـی ان اعتراض داشـته باشـند طبق 

مـاده ۲0 قانـون ثبـت و ماده 86 اصاحی  پس از تنظیم صورتجلسـه تحدیـدی اعتراض خود 
را کتبـا بـه ایـن  اداره اعـام و ظـرف مـدت ۳0 روز دادخواسـت بـه مراجع  ذیصـاح قضایی 
تقدیـم نمایـد و گواهی دادخواسـت مربوطـه را به ایـن اداره ارائه نماید پس از گذشـت مهلت 

یـاد شـده  هیـچ گونه ادعایـی مسـموع نخواهد  بود
تاریخ انتشار:چهارشنبه 1۳۹۹/04/1۷

اصغر نارویی 
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کهنوج

  --------------------
 احترامـا به اسـتحضار عالی می رسـاند شـادروان  آقای عارف محمـودی  فرزندیارمحمدبه 
شـماره شناسـنامه ۳۳45متولددر تاریـخ 1۳۹۷/05/1۹ فوت دراخرین اقامتـگاه خود واقع در 

شهرسـتان فاریاب فوت نمـوده و وارث حین الفـوت وی عبارتنداز:
1.خانم ساره محمودی  فرزندهادی  به شماره ملی۹6۷۷متولدکهنوج نسبت )فرزند(

۲.خانم طاهره فرزند عارف  به شماره شناسنامه  ۹6۷8متولدکهنوج نسبت)فرزند(
۳.خانم طیبه فرزندعارف  شماره شناسنامه ۹6۷۹ متولدکهنوج نسبت  )فرزند(

4.خانـم سـیما محمـودی فرزندعـارف بـه شـماره شناسـنامه 1410۷متولدکهنوج نسـبت 
)فرزند(

5.خانـم معصومـه  محمـودی فرزندعـارف به شـماره شناسـنامه ۷5۹متولدکهنوج نسـبت 
) )فرزند 

6.سکینه محمودی  فرزند عارف  به شماره شناسنامه۷1متولدکهنوج نسبت )فرزند(
۷.آقای حمید فرزند عارف  به شماره شناسنامه14108 متولدکهنوج نسبت )فرزند(

8.آقـای قاسـم محمـودی  فرزندعارف به شـماره ملـی۳1۲011۲5۲6 متولد بافت نسـبت 
) )فرزند 

۹. اقای اکبر محمودی فرزند عارف به شماره شناسنامه۳۷ متولدکهنوج نسبت )فرزند(
10اصغرمحمودی فرزند عارف به شماره ملی ۳1۲001۷851 متولد رابر )فرزند(

11.صغرا سلمانی دختک فرزند جان محمد به شماره شناسنامه 110 متولد رابر )مادر(
نامبرده به غیراز ورثه فوق وارث دیگری ندارد.لذاتقاضای نشراگهی دارم.

حمید میرزاده رئیس شورای حل اختاف شماره ۲ شهرستان فاریاب

مدیـرکل منابـع طبیعی و آبخیـزداری جنوب کرمـان از ممنوعیت 
برداشـت گیـاه دارویـی آنغـوزه از مراتع این منطقـه خبر داد.

حمـزه احمـدی روز شـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا علت 
سـازمان  اباغـی  سیاسـت های  را  گیـاه  ایـن  برداشـت  ممنوعیـت 
جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری کشـور عنـوان کـرد و گفت: بـا توجه 

بـه شـیوع ویـروس کرونـا امسـال برداشـت آنغـوزه ممنوع شـد.
از  یکـی  کرمـان  اسـتان  جنـوب  مراتـع  اینکـه  بیـان  بـا  وی 

رویش گیاه هـای دارویـی و صنعتـی بـه ویـژه گیـاه آنغـوزه اسـت، 
تصریـح کـرد: بـه طـور میانگین سـاالنه 14 هـزار کیلوگرم آنغـوزه از 

برداشـت می شـود. منطقـه  ایـن  مراتـع 
احمدی رویشـگاه گیاه آنغوزه را در مناطق سـاردوئیه، اسـفندقه و 
جبالبـارز عنـوان کرد و از برداشـت این گیاه از اوایل تابسـتان تا پایان 

شـهریورماه در منطقه جنوب کرمـان خبر داد.
آبخیـزداری جنـوب کرمـان گفـت:  و  منابـع طبیعـی  مدیـرکل 

مرتـع داران هرسـاله بـا قرارداد مشـخص و بـا رعایت مصوبـات، صمغ 
ایـن گیـاه را برداشـت می کننـد.

وی افـزود: صمـغ آنغـوزه بـه صـورت خـام در جنـوب اسـتان بـه 
بـه  خـام  بـه صـورت  محصـول  ایـن  همچنیـن  می رسـد،  فـروش 

می شـود. پاکسـتان صـادر  و  هنـد  کشـورهای 
احمـدی از آمادگـی اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنوب 
کرمـان بـرای حمایـت از سـرمایه گـذاران در بخـش فـرآوری گیـاه 

آنغـوزه خبـر داد و گفـت: بـا ارائـه تسـهیات از سـرمایه گذران ایـن 
بخـش حمایـت می کنیـم.

وی بـا بیـان اینکـه آنغوزه یا آنقـوزه گیاهی با ریشـه هایی ضخیم و 
گوشـتی اسـت، اظهار داشـت: این گیاه برای درمان آسـم، برونشیت، 
سـرماخوردگی و آنفلوآنـزای اطفـال بسـیار مناسـب بـوده و این گیاه 
بـه واسـطه خواص ضد میکروبـی، برای کاهش برونشـیت )التهاب در 

شـش( و سـرفه مفید است.

عـدم صـادرات پسـته و خرما 
انبـار  و  گذشـته  ماه هـای  در 
شـدن هـزاران تـن محصـول در 
آسـتانه برداشـت در سال جاری، 
عمـده  مشـکات  از  یکـی  بـه 
کشـاورزی اسـتان کرمان تبدیل 

شـده اسـت.
شـیوع    - مهـر  خبرگـزاری 
در  مشـکاتی  کنـار  در  کرونـا 
بخـش درمان و سـامت جامعه، 
چالشـی  بـا  را  کرمـان  اسـتان 
مشـکات  زمینـه  در  جـدی 
اقتصـادی مواجـه کـرده اسـت.

مهمتریـن منبـع درآمـد ایـن 
صـادرات  نفتـی،  غیـر  اسـتان 
پسـته، خرمـا و فلز مـس و فوالد 
کـه  حالیسـت  در  ایـن  اسـت 
صـادرات خرمـا و پسـته به دلیل 
خـودداری طرف هـای خارجی از 
خریـد این محصـوالت از ابتدای 
سـال جاری متوقف شـده است، 
در مقابـل دیپلماسـی اقتصـادی 
مشـکات  رفـع  بـرای  کشـور 
بـی  زمینـه  ایـن  در  موجـود 
نتیجـه بـوده و یـا منفعـل عمل 

کـرده اسـت.
صادرات پسته و خرما به 

صفر رسیده است
جـزو  ایـران  کـه  حالـی  در 
محـدود کشـورها تولیـد کننـده 
محسـوب  جهـان  در  پسـته 
دلیـل  بـه  عمـًا  امـا  می شـود 
بخـش  مسـئوالن  توجهـی  بـی 
صـادرات، بـرای رفـع مشـکات 
موجـود در زمینـه بـازار خارجی 
پسـته، ایـن محصـول در انبارها 
و  شـده  دپـو  کرمـان  اسـتان 
صـادرات به صفر رسـیده اسـت.

بـه  نگاهـی  ایـن روزهـا  اگـر 
انبارهـا پسـته در کرمـان کنیم؛ 
در  انبارهـا  می شـود  مشـاهده 
کرمـان و رفسـنجان تقریبـاً بـه 
حـد اشـباع رسـیده اند و ایـن در 
حالیسـت کـه بـا نزدیک شـدن 
بـه فصـل مـرداد زمان برداشـت 

آغـاز  خرمـا  و  پسـته  محصـول 
عـدم  صـورت  در  و  می شـود 
بـرای  الزم  تمهیـدات  اتخـاذ 
صادرات محصول سـال گذشـته 
و عـدم تأمیـن فضای مـورد نیاز 
بـرای نگهـداری محصـول سـال 
چالـش  بـا  کشـاورزان  جـاری 
جدیـدی عاوه بر فـروش نرفتن 
مواجـه  صادراتـی  محصـوالت 

خواهنـد شـد.
دیپلماسـی  کارایـی  عـدم 
صـادرات  بـرای  اقتصـادی 
ایـن  کشـاورزی  محصـوالت 
بزرگتریـن  از  یکـی  بـه  روزهـا 
اسـتان  اقتصـاد  چالش هـای 
اسـت. شـده  تبدیـل  کرمـان 

ده هـا کارگاه ضبـط، فـرآوری 
خشـکبار  و  پسـته  صـادرات  و 
در اسـتان کرمـان تعطیل شـده 
و هـزاران نفـر بیـکار شـده اند و 
در ایـن میان مسـئوالن سـکوت 

کرده انـد.
شـدن  معطـل  از  کشـاورزان 
کامیون هـای حـاوی محصـوالت 
نگـران  مرزهـا  در  کشـاورزی 
هسـتند و در مقابـل مسـئوالن 
از عـادی بـودن وضعیـت سـخن 

می گوینـد.
در  کشـاورزان  مشـکات 
افـزون  روز  حالـی  در  کرمـان 
می شـود که در سـفر اخیـر وزیر 
کرمـان  اسـتان  بـه  کشـاورزی 
محصـوالت  فـروش  بـرای  نیـز 
کشاورزی شـمالی استان کرمان 
کاالهـای  ارزآورتریـن  از  کـه 
محسـوب  ایـران  صادراتـی 
می شـوند نیز تمهیداتـی در نظر 

اسـت. نشـده  گرفتـه 
وزارت  در  متولیـان  سـکوت 
وزارت  و  کشـاورزی  جهـاد 
در  تجـارت  و  معـدن  صنعـت، 
حالـی ادامـه دارد که کشـاورزان 
از معطـل مانـدن و گاه خـراب 
شـدن محصوالت کشـاورزی در 
مرزهـا خبر می دهند و خواسـتار 

رفع مشـکات موجـود در زمینه 
هسـتند. صـادرات 

دولت به داد کشاورزان 
برسد

نماینـدگان  مجمـع  رئیـس 
اسـتان کرمـان در گفتگـو با مهر 
بـا تأییـد مشـکات عدیـده سـر 
راه کشـاورزان در اسـتان کرمان 
محصـوالت  صـادرات  بـرای 
می گویـد:  محـور  صـادرات 
مسـئوالن در دولـت باید هر چه 
زودتر برای حل مشـکل پسـته و 
خرما چـاره اندیشـی کنند چون 
محصول سـال گذشـته بـه دلیل 
شـیوع کرونـا و مسـدود شـدن 
مرزهـا فـروش نرفتـه و از سـوی 
دیگـر محصـول در انبارهـا دپـو 

است. شـده 
افـزود:  پـور  حسـن  شـهباز 
طـی یکـی دو مـاه آینـده زمـان 
برداشـت محصـول سـال جـاری 
نیـز فـرا می رسـد و کشـاورزان 
بـرای ذخیـره سـازی با مشـکل 

مواجـه خواهنـد شـد.

خواسـت  دولـت  از  وی 
کارگـروه ویژه ای بـرای حل این 
مشـکل تشـکیل دهد و بـا فعال 
اقتصـادی  دیپلماسـی  کـردن 
امـکان  هـدف  کشـورهای  بـا 
صادرات محصـول را فراهم کند.
وی تاکید کـرد: عدم صادرات 
کشـاورزی  ارزآور  محصـوالت 
و بـی توجهـی در زمینـه چـاره 
اندیشـی بـرای حل این مشـکل 
می تواند کشـاورزان را در آستانه 
یـک چالش جـدی مواجـه کند.
آفالتوکسین در کمین است

بـه  اشـاره  بـا  پـور  حسـن 
صنعـت  بـه  جـدی  خسـارت 
پسـته در سـال ۹۷ و کاهش ۹0 
ایـن محصـول  تولیـد  درصـدی 
گفت: هـم اکنون نیـز میلیاردها 
تومـان سـرمایه در انبارهـا دپـو 
شـده و کشـاورزان تحـت فشـار 

جـدی قـرار دارنـد.
 ۷5 شـدن  دپـو  از  برآوردهـا 
کرمـان  در  پسـته  تـن  هـزار 
کـه  محصولـی  دارد،  حکایـت 

ثـروت  خلـق  عامـل  مهمتریـن 
هـم  اسـت  کرمـان  اسـتان  در 
اکنـون در معـرض آفـت زدگـی 
و آفاتوکسـین قرار گرفته اسـت 
و مشـکل اینجاسـت کـه بـرای 
حـدود 1۲0 هـزار تـن محصول 
سـال جـاری نیـز مکانـی بـرای 
نگهـداری محصول وجـود ندارد.
گمـان  مـردم  چنـد  هـر 
می کننـد که پسـته داران کرمان 
متمـول محسـوب  اقشـار  جـزو 
می شـوند امـا در حقیقـت تنهـا 
قشـر  ایـن  از  اندکـی  بخـش 
دارنـد  توجـه  قابـل  درآمدهـای 
و حـدود ۹0 درصـد کشـاورزان 
بـه دلیل خـرده مالکـی درآمدی 

می کننـد. کسـب  را  معمـول 
افزایش بی سابقه قیمت کود 
و سم و بی پولی کشاورزان

افزایـش  دیگـر  سـوی  از 
چشـمگیر نـرخ کـود و سـم در 
اسـتان کرمـان کار را بـه جایـی 
رسـانده که کشـاورزان بـه دلیل 
حتـی  نقدینگـی  وجـود  عـدم 

قـادر بـه خرید سـم و کـود برای 
مقابلـه با آفت پسـیل پسـته که 
در ایـن فصـل از سـال در حـال 

طغیـان اسـت نیسـتند.
محمدجـواد نظـری از جملـه 
پسـته داران رفسـنجان است که 
به خبرنـگار مهر می گوید: سـال 
۹۷ از ۲0 هکتـار باغ پسـته فقط 
10 کیلـو پسـته برداشـت کردم 
ایـن سـال  اکثـر کشـاورزان در 
محتمل خسـارت 100 درصدی 
شـدند و بـرای کشـت محصـول 
در سـال ۹8 مجبـور بـه قـرض 
از دیگـران و اخـذ وام شـدیم که 
تکـرار  گرمازدگـی  خوشـبختانه 
رشـد  محصـول  تولیـد  و  نشـد 

قابـل توجه داشـت.
۶۰ درصد پسته فروش نرفته 

است
وی گفـت: ۹5 درصـد پسـته 
کرمـان  اسـتان  در  تولیـدی 
صـادر می شـود و بـرای کنتـرل 
جهانـی  بـازار  قیمت هـای 
تدریجـی  بـه صـورت  صـادرات 

انجام می شـود از مهـر تا دی ماه 
حـدوداً ۳0 تـا 40 درصد پسـته 
از شـیوع  بعـد  امـا  صـادر شـد 
کرونـا در چیـن کـه مهمتریـن 
مشـتری پسـته ایران محسـوب 
می شـود صـادرات متوقـف شـد.

اکثـر  افـزود:  کشـاورز  ایـن 
جـدی  مشـکل  بـا  کشـاورزان 
پـول  حتـی  و  شـده اند  مواجـه 
کشـاورزی  نهاده هـای  خریـد 
در سـال جـاری را هـم ندارنـد، 
باقیمانـده  انبارهـا  در  محصـول 
اسـت و در حالـی کـه از اواسـط 
مـرداد مـاه بایـد کار برداشـت را 
شـروع کنیـم اما محصول سـال 
گذشـته هم روی دستمان مانده 
و نگـران آفـت زدگـی هسـتیم.
مسئوالن چاره اندیشی کنند

امیـر وزیـری کشـاورز راوری 
نیـز بـه خبرنـگار مهـر می گوید: 
سـال  بـه  نسـبت  سـم  قیمـت 
گذشـته ۳ تا 4 برابر شـده اسـت 
در مقابـل به دلیـل بارندگی های 
چنـد  و  جـاری  سـال  ابتـدای 
روز قبـل آفـت پسـیل افزایـش 
یافتـه اسـت و در صـورت عـدم 
سـال  محصـول  کل  سمپاشـی 

جـاری از دسـت مـی رود.
بـرای فـروش محصول پسـته 
در  و صـادرات  عیـد  بـازار  روی 
بـودم  سـال ۹۹ حسـاب کـرده 
امـا عمـًا فـروش محصـول در 
هـر دو عرصـه صفـر بـود، انتظار 
کشـاورزان از مسئوالن این است 
کـه بـرای صـادرات پسـته چاره 

اندیشـی کننـد.
وی بـا اشـاره بـه سـفر چنـد 
روز قبـل وزیـر جهاد کشـاورزی 
گفـت: از مسـئوالن می خواهیـم 
گـزارش دهنـد کـه نتیجـه ایـن 
سـفر در بخـش عـدم صـادرات 
و فـروش محصـوالت کشـاورزی 

اسـتان چـه بوده اسـت؟
وی گفت: برخی از کشـاورزان 
بارگیـری  بـه  موفـق  کـه  هـم 

محصـول شـدند به دلیـل برخی 
توقـف  و  مـرز  در  مشـکات 
بـا  کانتینرهـا  مـدت  طوالنـی 
مشـکل فاسـد شـدن محصـول 

هسـتند. مواجـه 
مردم توان پرداخت هزینه 
سردخانه ها را ندارند /    
دالل ها خرما را می خرند

یکـی  نیـز  زراعتـی  ابراهیـم 
در  کار  خرمـا  کشـاورزان  از 
انبـار  از  کـه  اسـت  بـم  شـهر 
در   ۹8 سـال  خرمـای  شـدن 
سـردخانه های ایـن شـهر خبـر 
می گویـد:  مهـر  بـه  و  می دهـد 
کشـاورزان برای نگهـداری خرما 
هزینه هـا  بایـد  سـردخانه ها  در 
هنگفتـی را بپردازنـد و چـون در 
مـاه رمضـان چه در بـازار داخلی 
و چـه خارجـی مشـتری نبـود و 
با مشـکل مالـی مواجه هسـتند.
وی از عـدم وجـود نقدینگـی 
شـرق  در  خانوارهـا  بیـن  در 
اسـتان خبر داد و گفـت: اقتصاد 
محصولـی  تـک  کرمـان  شـرق 
و  اسـت  خرمـا  تولیـد  برپایـه 
خـود  زندگـی  خانواده هـا  اکثـر 
را بـر مبنـای فـروش محصوالت 
در  و  می گذارنـد  کشـاورزی 
شـرایط فعلـی بـه دلیـل فروش 
نرفتـن محصول خرما با مشـکل 

هسـتند. مواجـه 
دیگـر  چـون  می گویـد:  وی 
هزینه هـای  پرداخـت  تـوان 
نـدارد  وجـود  هـم  سـردخانه ها 
بـه  اقـدام  از کشـاورزان  برخـی 
بـا  دالالن  بـه  خرمـا  فـروش 
نرخ هـای بسـیار کمتـر از بـازار 

. می کننـد
در حالـی کشـورهای مختلف 
در حـال عادی سـازی مـراودات 
تجاری هسـتند که فعال نشـدن 
دیپلماسـی اقتصـادی بـه یکـی 
از چالش هـای عمـده در زمینـه 
تبدیـل  تجـاری  فعالیت هـای 

است. شـده 

جای خالی دیپلماسی اقتصادی؛

دپوی پسته و خرما در کرمان
 جایی برای ذخیره محصول نیست

برداشت آنغوزه از مراتع جنوب کرمان ممنوع است
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شرایط زندگی نمایندگان را سخت کنید؛ 
چرا 200 میلیون حق مسکن؟

مصطفی داننده

ایـن روزهـا مردم در مـورد حقوق 11 میلیونی و حق مسـکن ۲00 
میلیـون تومانـی نماینـدگان مجلس حـرف می زننـد. بـرای خیلی از 
مـردم کـه بـا حقـوق ناچیـز دوران گرانی را سـر می کنند ایـن پول ها 
عجیـب و غریب اسـت. برخی با خـود می گویند نماینـده مجلس چه 
فرقـی بـا مـن کارگر، کارمنـد یا معلـم دارد که حق مسـکن می گیرد 

و مـن نمی گیرم؟
راسـت می گوینـد چـرا واقعـا یـک نماینـده مجلـس یا اصـا وزیر 
و دیگـر مقامـات دولتـی باید ایـن همه امکانات داشـته باشـند؟ مثا 
کارگـری کـه بـرای کار بـه عسـلویه مـی رود یا نماینـده ای کـه راهی 
تهـران می شـود چـه تفاوتـی دارد؟ دارد، او در عسـلویه زیـر آفتـاب 
سـوزان بـا طعـم گاز کار می کنـد و نماینـده مجلس زیـر کولر خنک 

بهارسـتان و تکیـه داده بـه کرسـی های سـبز پارلمان.
مـن اگـر قانـون نویس بودم، شـرایط مسـئولیت گرفتن در کشـور 
را آنقـدر سـخت مـی  گرفتـم تـا کمتر کسـی جـرات کند بـه همین 
راحتـی وارد میـدان خدمـت شـود. چـه کارهایـی می کـردم؟ برایتان 

می نویسـم.
کسـی که دوست دارد نماینده شـود، به مدت چهار سال هیچکدام 
از اقـوام و آشـنایانش حق اسـتخدام در بخش دولتـی را ندارند. اگر در 

بخـش خصوصی کار می کنند حق شـرکت در مناقصه هـا را ندارند. 
حـق قرارداد بسـتن با شـرکت های دولتـی را ندارند. حـق صادرات 

و واردات ندارند.
کسـی کـه نماینـده مجلس می شـود حـق زدن دفتـر نـدارد. یک 
اتـاق در مسـجد یـا اسـتانداری یا هر سـاختمان عمومـی در اختیار او 
قـرار می گیرد و سـربازان تحصیل کـرده به عنوان کارمنـدان او در آن 

دفتـر عمومی فعالیـت می کنند.
کسـی کـه راهـی بهارسـتان می شـود اگـر در تهـران خانـه نـدارد 
حـق آوردن خانـواده خـود بـه پایتخت را نـدارد. خود نماینـده هم در 
سـاختمانی که به عنوان خوابگاه در اختیار نمایندگان گذاشـته شـده 

می خوابد. اسـت 
نماینـده مجلـس هـر دو مـاه یـک بـار باید وضعیـت مالی خـود را 
بـه مقام هـای نظارتـی اعام کنـد. این گزارش باید شـامل خانـواده به 

ویـژه افـراد نزدیک مانند پسـران و دختران شـود.
نماینـدگان یـک شـهر از یـک خـودرو به عنـوان اتومبیـل مجلس 
اسـتفاده کننـد و بـا آن بـه پایتخـت بیاینـد و بـا همان وسـیله نقلیه 
بـه شـهر و اسـتان خـود برگردنـد. اسـتان های بزرگ تـر قطعـا تعداد 
خودروهای بیشـتری خواهند داشـت. وخیلی شـرایط سخت دیگر که 

می شـود بـرای نماینـدگان وضـع کرد.
 واقعـا اگـر ایـن شـرایط بـرای نمایندگـی حاکـم باشـند، بـاز هـم 
خیلی هـا حاضـر هسـتند میلیاردهـا خـرج کننـد تـا به کرسـی های 

برسـند؟ پارلمان 
باید آنقدر گرفتن مسـؤولیت در ایران را سـخت کرد که هر کسـی 
حاضـر نباشـد ایـن لقـب را بگیـرد. بایـد تنها کسـی وارد ایـن میدان 
شـوند که واقعا عاشـق مردم و کشورشـان هسـتند و  تمام سـختی ها 

را بـه جـان می خرنـد تا مـردم در راحتـی زندگی کنند.
تـا وقتـی مسـؤول شـدن در ایـران یعنی رسـیدن به رفـاه و تغییر 
سـطح زندگـی، بایـد ایـن همه مشـتاق بـرای رسـیدن بـه مجلس و 

مقام هـای دولتی باشـیم.

حمایت از جنگل ها با اجرای طرح زراعت چوب
کریمـی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرسـتان فاریاب، 
از طـرح توسـعه زراعـت چـوب روسـتای چاه زیـارت ایـن شهرسـتان 

بازدید بعمـل آورد .
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فاریاب در گفتگو 
بـا خبرنـگار پیـام طبیعـت جنوب کرمـان، حفـظ و احیـا جنگل ها را 
یکـی از مهم تریـن اولویت هـای مدیریـت جنگل در کشـور دانسـت و 
اظهـار کـرد: برداشـت بی رویـه و قاچـاق چـوب ضمن آسـیب زدن به 
جنـگل باعـث از بیـن رفتـن پوشـش جنگلـی نیـز می شـود. کریمی 
افزود: توسـعه زراعـت چوب بهترین روش در افزایش سـطح جنگل ها 
و احیـا اراضـی عـاری از جنـگل برای کاهش فشـار بـر منابع جنگلی 
و توسـعه پایـدار به شـمار می آیـد. وی اسـتفاده بهینه از منابـع آب و 
خـاک، صرفه جویی ارزی با هدف جلوگیری از واردات چوب، کاسـتن 
فشـار بـر عرصه هـای طبیعی جنگلـی، کمک بـه حفاظـت و صیانت 
پایـدار از منابـع جنـگل های کشـور، تامین نیاز صنایع پایین دسـتی 
چوب توسـط زارعین و ایجاد اشـتغال را از اهداف طرح توسـعه زراعت 
چـوب دانسـت.  رئیـس اداره منابع طبیعـی و آبخیزداری شهرسـتان 
فاریـاب در پایـان افـزود: ایـن اداره آمادگـی الزم را در خصوص تأمین 
نهـال رایگان جهـت اجرای طـرح زراعت چوب بـرای کلیه متقاضیان 

دارا می باشـد.

همکاری های اقتصادی ایران و چین برای آمریکا 
گران تمام می شود

سـخنگوی وزارت امـور خارجـه با بیـان اینکه گمانه زنی هـا و دروغ 
پردازی هـا دربـاره رابطـه ایـران و چیـن ریشـه خارجـی دارد، گفـت: 

همـکاری اقتصـادی مـا بـا چیـن بـرای آمریکا گـران تمام می شـود.
بـه گـزارش آرمـان ملـی بـه نقـل از مهـر ، سـید عبـاس موسـوی 
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه با بیـان اینکه رابطه ما بـا چین منافع 
محور اسـت، گفت: نگاه کوتاه مدت به کشـورها بخصوص کشـورهای 
مهـم و آینـده دار همچـون چین نداریم براین اسـاس رابطـه ما جامع 
و راهبـردی تعریـف شـده اسـت. وی افـزود: سـند همـکاری ایـران و 
چیـن نیز که چشـم انـداز ۲5 سـاله دارد بیانگر آن اسـت کـه نگاه ما 
بـه دوسـتان خـود دراز مدت و راهبردی اسـت، البته هنـوز مراحل آن 
طـی نشـده و بایـد این پیش نویس از سـوی طرف مقابل هم بررسـی 
و سـپس امضـاء شـود و در نهایـت بایـد بـه تایید نماینـدگان مجلس 
برسـد و در آن صـورت تبدیـل بـه قانون می شـود و اجرا خواهد شـد. 
سـخنگوی وزارت امـور خارجه اضافـه کرد: از ایـن رو وقتی فرآیند آن 
نهایی شـد، همه سـند می تواند منتشـر شـود. موسـوی با بیان اینکه 
گمانـه زنی هـا و دروغ پردازی هـا دربـاره رابطـه ایـران و چیـن ریشـه 
خارجـی دارد، تصریـح کرد: ایـن گونه همکاری ها بویـژه در حوزه های 
اقتصـادی بـرای آمریکایی هـا گـران تمـام می شـود بـه خاطـر همین 

دنبـال جوسـازی و دروغ پراکنـی دربـاره این همکاری ها هسـتند.

شهرسـتان  انقـاب  و  عمومـی  دادسـتان 
عنبرآبـاد از بازداشـت 1۷ مورد عامـل تیراندازی و 
داد. خبـر  عنبرآبـاد  در  سـاح  بـا  قدرت نمایـی 

بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر بـه نقـل از روابط 
عمومـی دادگسـتری کرمـان، یوسـف سـبحانی از 
کشـف قریـب بـه یـک تـن مـواد مخـدر و جمـع 
در  مجـاز  غیـر  سـاح  قبضـه   ۲0 تعـداد  آوری 
شهرسـتان عنبرابـاد خبـر داد و گفـت: تعـداد 1۷ 
مـورد عامـل تیرانـدازی و قـدرت نمایی با سـاح 
دسـتگیر شـده اند و پرونـده ی آنـان در این مرجع 
در حال رسـیدگی اسـت و به زودی قرار متناسـب 

صـادر خواهد شـد.
سـبحانی بـا اشـاره بـه اینکـه بعضـی از افـراد 
عکـس خود را با سـاح در فضای مجازی منتشـر 
می کننـد، گفـت: این عمـل مجرمانـه باعث ترویج 

خشـونت در جامعـه می شـود.
وی هشـدار داد: فضـای مجـازی در ایـن زمینه 
بـه خوبـی رصـد اطاعاتـی می شـود و بـه محض 
مشـاهده، بـرای این افـراد پرونده قضائی تشـکیل 

می شـود.
ابتـدای سـال جـاری  از  ادامـه گفـت:  وی در 
مأمـوران پلیـس مبارزه با مـواد مخدر و سـربازان 
گمنـام امـام زمـان )عـج( در اداره کل اطاعـات 
اسـتان بـا تاش شـبانه روی موفق به کشـف یک 
تـن انواع مـواد مخدر در این شهرسـتان شـده اند.

نفـر   8 تعـداد  رابطـه  ایـن  در  افـزود:  وی 

دسـتگیر  فـروش  خـرده  نفـر   ۳۳ قاچاقچـی، 
شـده اند و یـک بانـد فعال قاچـاق مـواد مخدر که 
اقـدام بـه ترانزیـت مواد مخـدر می نمود متاشـی 

شـده اسـت.
سـبحانی در ادامـه، ضمـن هشـدار بـه کسـانی 
کـه در سـطح این شهرسـتان با انجام تیـر اندازی 
و حمل سـاح بـه قدرتنمایـی می پردازنـد، گفت: 
قانـون بـا ایـن افـراد همچـون گذشـته به شـدت 
برخـورد خواهـد کـرد و امنیـت شـهروندان خـط 
شهرسـتان  امنیتـی  و  قضائـی  مسـئولین  قرمـز 

اسـت. عنبراباد 
سـبحانی بـا اشـاره بـه کشـف و جمـع آوری 
سـاح های غیـر مجاز در سـه ماه گذشـته، گفت: 
در ایـن مـدت تعـداد 14 قبضـه اسـلحه ی جنگی 
و 6 قبضه سـاح شـکاری غیر مجاز کشـف شـده 

ست. ا
دادسـتان عنبرابـاد، یـاد آور شـد: در صورتـی 
کـه افـراد حامـل سـاح داوطلبانه ساح هایشـان 
قضائـی  پرونـده  آنهـا  بـرای  دهنـد،  تحویـل  را 
تشـکیل نخواهد شـد و مـورد تعقیـب قضائی قرار 

نمی گیرنـد.
تاش هـای  از  قدردانـی  پایـان ضمـن  در  وی 
دسـتگاه های انتظامـی و امنیتـی در برقراری نظم 
و امنیـت، گفـت: اقدامـات انجـام شـده در زمینـه 
مبـارزه بـا مواد مخدر را در سـطح این شهرسـتان 

می شـود ارزیابی  مثبـت 

تشـکیل  از  کرمـان  اسـتاندار 
گشـت بهداشـتی ویـژه کوویـد 
1۹ بـا حضـور تیمـی متشـکل 
پزشـکی،  علـوم  دانشـگاه  از 
دادستانی، بازرسـی استانداری و 

داد. خبـر  انتظامـی  نیـروی 
مهـر،  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
جلسـه  در  فدایـی  محمدجـواد 
سـتاد اسـتانی مبـارزه بـا کرونـا 
بیـان داشـت: یکـی از مصوبـات 
گشـت  تشـکیل  جلسـه  ایـن 
 1۹ کوویـد  ویـژه  بهداشـتی 
متشـکل  تیمـی  حضـور  بـا 
پزشـکی،  علـوم  دانشـگاه  از 

دادستانی، بازرسـی استانداری و 
اسـت. انتظامـی  نیـروی 

اسـتاندار کرمـان گفـت: مقرر 
شـد طـی دو روز دسـتورالعمل 
اجرایـی را در خصـوص تشـکیل 
در  و  تهیـه   1۹ کوویـد  گشـت 
کمیتـه امنیتی انتظامـی مطرح، 
مصـوب و بـه شهرسـتان ها اباغ 

. د شو
بـا  گفـت:  کرمـان  اسـتاندار 
حکم قضائی گشـت ویـژه کووید 
1۹ می توانـد بـه خانه هایـی کـه 
وارد  دارنـد  غیرمجـاز  تجمعـات 

. ند شو

تشـکیل  خصـوص  در  وی 
تجمعـات افـزود: طبـق مصوبـه 
سـتاد مقابلـه بـا کرونـا اسـتان 
کرمان مقرر شـد که شـهروندان 
هـر گونـه اطاعـی در رابطـه بـا 
تجمعـات غیرمجـاز را بـه پلیس 

110 اعـام کننـد.
در  کـرد:  تصریـح  فدایـی 
صورتیکـه در مسـاجد، تکایـا و 
پروتکل هـای  مذهبـی  اماکـن 
بایـد  نشـود  رعایـت  بهداشـتی 
در مرحلـه نخسـت ایـن مکان ها 
تعطیلـی موقـت بـرای اصاحات 
داشـته باشـند و در صـورت عدم 

رعایـت نـکات بهداشـتی تغییـر 
قـرار  کار  دسـتور  در  مسـئول 

می گیـرد.
وی در خصـوص جمعـه بـازار 
شـهربابک گفت: در این شـرایط 
اقتصـادی هر شـغل کـه تعطیل 
اقتصـادی  مشـکات  می شـود 
بایـد  بنابرایـن  بیشـتر می شـود 
بـا موانعـی جمعیـت را کاهـش 
بهداشـتی  پروتکل هـای  تـا  داد 

شـود. رعایت 
فدایـی ادامـه داد: بـا موافقت 
اعضـا بازارچـه موقت شـهربابک 
تـا اطـاع ثانـوی تعطیـل اعـام 

یـادآور  کرمـان  اسـتاندار  شـد. 
و  ملـی  سـتاد  سیاسـت  شـد: 
اسـتانی مقابله با کرونـا تعطیلی 
نیسـت بنابراین همـه باید بدانند 
کـه کرونـا جـدی اسـت و عـدم 
رعایـت یـک نفـر بـه کل جامعه 
تهدیـدی  و  زد  خواهـد  آسـیب 
علیـه بهداشـت عمومـی جامعه 

. ست ا
اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  فدایـی 

ظرفیـت تاالرها باید نصف شـود، 
تصریـح کـرد: ایـن مصوبـه باید 
در همـه شهرسـتان های اسـتان 
رعایـت شـود و در صورت تخلف 

بـا آن برخـورد خواهد شـد.
مقـرر  گفـت:  ادامـه  در  وی 
شـد تـا سـازمان صمـت پارچـه 
مـورد نیاز برای ماسـک را فراهم 
کنـد و در اختیـار دانشـگاه علوم 

قـرار دهد. پزشـکی 

وزیر راه و شهرسـازی اظهار داشـت: مسـتاجران 
بـا واحدهـای بیـن ۹0 تـا ۷5 متـر می تواننـد از 
مهـم  نکتـه  کننـد.  اسـتفاده  ودیعـه  تسـهیات 
دیگـر این اسـت کـه فقـط مسـتاجرانی وام ودیعه 
قـرارداد رسـمی و کـد رهگیـری  می گیرنـد کـه 
داشـته باشـند. آرمـان ملـی -بـه گـزارش آرمـان 
ملـی بـه نقـل از ایلنـا، محمـد اسـامی در جمـع 
خبرنـگاران بـا اشـاره بـه عقـد تفاهمنامه بـا بنیاد 
شـهید و امـور ایثارگـران بـرای سـاخت ۲0 هـزار 
واحـد مسـکونی در شـهرهای مختلف گفـت: وجه 
تمایـز کـه ایـن تفاهمنامـه بـا سـایر تفاهمنامـه 
نهادهـای دیگـر دارد ایـن اسـت کـه قانـون، دولت 
را مکلـف کـرده تـا مسـکن ایثارگران تامین شـود.

وی ادامـه داد: تـا پایـان دولـت بایـد اراضی ۲0 
هزار مسـکن ایثارگـران ارائه و سـاخت این واحدها 

به اجـرا درآمده باشـد.
وزیـر راه و شهرسـازی دربـاره اولویـت سـاخت 
ایـن  شـهید  بنیـاد  گفـت:  ایثارگـران  مسـکن 
اولویت هـا را مشـخص کـرده اسـت که چـه فردی 
در چه شـهری در اولویت مسـکن ایثارگری باشـد. 

بـه زودی جزئیـات آن مشـخص خواهـد شـد.
مصالـح  تامیـن  دربـاره  همچنیـن  اسـامی 
ارزان قیمت برای سـاخت مسـکن گفت: سـاختمان 
وقتـی در مرحلـه سـفت کاری اسـت نمـود پیـدا 
نـازک کاری  مرحلـه  بـه  کـه  زمانـی  و  نمی کنـد 
می رسـد تقاضـا بـرای مصالـح افزایش می یابـد. در 

حـال حاضـر عرضه در بخش سـیمان فراوان اسـت 
و در بخـش فوالد هم براسـاس ضوابطـی که وجود 
دارد، عرضـه از طریـق بـورس انجـام می شـود امـا 
در هـر صـورت زمینـه جـذب مصالـح ارزان قیمـت 

فراهم شـده اسـت.
وی دربـاره ارائـه وام ودیعه به مسـتاجران اظهار 
داشـت: مسـتاجران بـا واحدهـای بیـن ۹0 تـا ۷5 
متـر می تواننـد از تسـهیات ودیعه اسـتفاده کنند. 
نکتـه مهـم دیگر این اسـت کـه فقط مسـتاجرانی 
وام ودیعـه می گیرنـد کـه قـرارداد رسـمی و کـد 

رهگیری داشـته باشـند.
وزیـر راه و شهرسـازی بـا تاکیـد بـر اینکـه وام 
ودیعـه بـه مسـتاجران یـک وعـده نیسـت و یـک 
برنامه اسـت که فرآیند بررسـی آن انجام می شـود، 
گفـت: بانـک مرکـزی باید سـقف این وام بـرای هر 

معاملـه اجـاره و زمـان اجـرای آن را اعـام کند.
از  مالیـات  اخـذ  دربـاره  همچنیـن  اسـامی 
خانه هـای خالـی گفـت: اخـذ مالیـات از خانه های 
خالـی بـه زودی بـه اجـرا می رسـد و به طـور قطع 
در کاهـش قیمت مسـکن بسـیار موثـر خواهد بود.

وی همچنیـن بـا اشـاره بـه ممنوع الـکار شـدن 
تعاونی هـا و سـازندگان بدنـام گفـت: هر فـرد یا هر 
تعاونـی کـه عملکرد ضعیفی داشـته و یـا در بخش 
سـاخت، بدنام بـوده اجازه سـاخت نخواهد داشـت 
و تنهـا تعاونی هـا و سـازندگان خوشـنام می تواننـد 

در عرصه سـاخت و سـاز فعالیـت کنند.

استاندار کرمان:

ایجاد گشت ویژه کرونا در کرمان
مردم تجمعات غیرمجاز را گزارش دهند

وزیر راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران:

به تعاونی ها و سازندگان بدنام اجازه 
ساخت و ساز نمی دهیم

دادستان عنبرآباد خبر داد:

بازداشت 1۷ مورد عامل تیراندازی و 
قدرت نمایی با سالح در عنبرآباد

رییس جمهـور گفـت: اکنـون 
نـه زمـان جشـنواره اسـت و نـه 
حتـی  اسـت.  سـمینار  زمـان 
نسـبت بـه کنکور هم اگـر وزارت 
بهداشـت اشـکال داشـته باشـد، 
تمهیـد  چارچوبـی  یـک  حتمـاً 
نباشـد. می کنیـم کـه مشـکلی 

حجت االسـام حسن روحانی 
رییس جمهـور در جلسـه سـتاد 
ملـی مقابله با کرونا در سـخنانی 
بیان داشـت: درخصـوص بیماری 
کرونـا دو اشـتباه ممکـن اسـت 
نخسـت  باشـد،  داشـته  وجـود 
اینکه بیماری عادی سـازی شـود 
و اشـتباه دیگر کروناهراسـی، هر 
دوی این هـا خطرناک اسـت. اگر 
مـردم فکر کنند کـه کرونا عادی 
کرده ایـم،  عبـور  آن  از  و  اسـت 
خطرنـاک اسـت و همچنیـن اگر 
اضطراب و اسـترس ایجـاد کنیم 
و فعالیت های ضـروری اجتماعی 
و اقتصـادی دچـار مشـکل شـود 
هـم نادرسـت اسـت و مـورد نظر 
نخواهـد بـود. همـه مـا می دانیم 
تمـام  بیمـاری  ایـن  در  کـه 
از  بعـد  اسـتثنا  بـدون  کشـور ها 
یـک مدتی دچار مشـکل شـدند.

بیمـاری  ایـن  داد:  ادامـه  وی 
ممکـن اسـت کـه بلندمـدت بـا 
مـا باشـد، االن 5 مـاه از شـیوع 
پایـان  تـا  شـاید  و  گذشـته  آن 
سـال هـم ادامـه داشـته باشـد، 
لـذا بایـد فعالیت هـای اجتماعی، 

اقتصادی، فرهنگی و سـایر نیازها 
پروتکل هـای  رعایـت  بـا  تـوأم 

بهداشـتی انجـام شـود.
ادامـه  در  رییس جمهـور 
وجـود  دوم  راه  داشـت:  اظهـار 
نـدارد همـه بایـد تـاش و کار 
کننـد و در چارچـوب مقـررات 
اصـول  بایـد  خودشـان  قانونـی 
بهداشـتی را مدنظر قـرار دهند. 
در  کلـی  طـور  بـه  تجمعـات 
امـروز غیرقابـل قبـول  شـرایط 
عنـوان  بـه  تجمعـات  اسـت، 
عـزا، عروسـی، مهمانـی و حتی 
سمینار و جشـنواره و هرچه که 
هسـت، مضـر اسـت. اکنـون نه 
زمان جشـنواره اسـت و نه زمان 
سـمینار اسـت. حتی نسـبت به 
کنکـور هم اگر وزارت بهداشـت 
اشـکال داشته باشـد، حتماً یک 
چارچوبـی تمهیـد می کنیـم که 

مشـکلی نباشـد.
فعالیت هـای  افـزود:  وی 
اجتماعـی بایـد تـا حد ضـرورت 
در  اکنـون  ایـن  شـود،  محـدود 
تمـام کشـورها وجـود دارد، مثًا 
یـک کشـور اعـام کـرده کـه در 
حضـور  نفـر   ۲0 تجمعـی  هـر 
داشـته باشـد، یا برخی کشـورها 
 10 بـه  محـدود  را  تجمعـات 
نمی توانیـم  مـا  لـذا  کرده انـد، 
مراسـم  یـک  در  کـه  بگوییـم 
فضـای  در  نفـر   ۲00 تـا   150
سرپوشـیده بـا تهویـه نامناسـب 

و زمـان طوالنـی حضـور داشـته 
باشـند.

رئیس جمهـور گفـت: در اروپـا 
فـردی که می خواهد از رسـتوارن 
قبـل  از  بایـد  کنـد،  اسـتفاده 
میـزش را رزرو کـرده باشـد. در 
ایـن حد احتیـاط در اروپا صورت 

می گیـرد.
تاکیـد کـرد: گشـایش ها  وی 
تمامـی  رعایـت  بـا  بایـد 
وزارت  دسـتورالعمل های 
بهداشـت فراهم شـود. اگر چنین 
کـرد. نمی شـود  کاری  نشـود، 

رئیس دولت خاطرنشـان کرد: 
کشـورهای  مقـررات  در  حتـی 
کـه  اسـت  آمـده  هـم  خارجـی 
آرایـش  سـالن های  بازگشـایی 
بـدون رزرو قبلـی ممنوع اسـت، 
و  ادارات  در  بایـد  اقـدام  ایـن 

شـود. اجرایـی  هـم  بانک هـا 
کار  راحت تریـن  افـزود:  وی 
ایـن اسـت کـه همه چیـز بسـته 

شـود امـا بعـدش هـم مـردم از 
گرسـنگی و فقـر و بیـکاری بـه 
حتـی  آمـد.  خواهنـد  خیابـان 
امـروز رسـانه های معانـد خارجی 
چنیـن  نمی تواننـد  دیگـر  هـم 
چیـزی بگوینـد چـون ایـن کار 

اسـت. غیرمنطقـی 
رئیس جمهـور بـا بیـان اینکـه 
بایـد در چارچـوب پیـش رفـت، 
اظهار داشـت: پاسـاژها و جاهای 
شـلوغ باید براسـاس پروتکل کار 
انجـام دهنـد.  بایـد در سراسـر 
کشـور مراسـم و اجتماع هـا چـه 
عـزا چه عروسـی چـه مهمانی را 

کنیم. ممنـوع 
بـه  اشـاره  بـا  روحانـی 
گفـت  اجتماعـی  فاصله گـذاری 
در  سـابق  مثـل  نمی تـوان 
فاصله هـای کـم چـه بـا ماسـک 
کنارهـم  در  بی ماسـک  چـه  و 

. شـیم با
وی ادامـه داد: امیدواریـم همه 

دسـت بـه دسـت هـم بدهیـم تا 
ایـن دوران را کوتـاه کنیم و باز به 
شـرایط بهتـر برای زندگـی مردم 

بازگردیم.
رئیس جمهـور افـزود: در ایـن 
شـرایط، از همـه فعـاالن بخـش 
اجرایـی،  دسـتگاه  اقتصـادی، 
نیروهـای مسـلح و قـوای دیگـر 
تشـکر می کنـم زیـرا کار بزرگـی 

انجـام شـده اسـت.
وی ادامـه داد: مـا از آغـاز ایـن 
مشـکلی  بـا  هیـچ گاه  ویـروس 
برای مواد شست وشـو، دسـتمال 
غیـره  و  غذایـی  مـواد  کاغـذی، 
و  اروپـا  در  امـا  نشـدیم.  دچـار 
شـدند.  مشـکل  دچـار  آمریـکا 
بسـیاری از مـواد غذایـی در ایـن 
کشـورها نایـاب شـد، اینجا همه 

تـاش کردنـد.
رئیـس دولت گفت: بـرق، آب 
و گاز قطـع نشـدند، پمپ بنزینی 
نبـود کـه بنزین نداشـته باشـد و 
قحطـی مـواد غذایـی بـه وجـود 

نیامـد، همـه کار کردند.
وی بـا اشـاره بـه کار و تـاش 
ایـن  در  گفـت:  کشـاورزان 
شـرایط می بینیـم کـه در زمینه 
خوبـی  محصـوالت  کشـاورزی 
داریـم و در بخـش صنعتـی نیـز 
وضـع ما خوب اسـت. این نشـان 
می دهـد کـه همـه دارنـد تاش 

می کننـد.
رییس جمهـور در ادامـه بیـان 

داشـت: ما بایـد از دسـتگاه هایی 
کـه خدمـات آن هـا شـاید بـرای 
مـردم آشـکار نباشـد و مشـاهده 
برنامـه  سـازمان  ماننـد  نکننـد، 
اقتصـاد  وزارت  و  بودجـه  و 
توانسـتند  آنهـا  کنیـم،  تشـکر 
بـرای  را  نیازمندی هـا  و  ارز 
تهیـه و تامیـن ماسـک، محلـول 
ضدعفونـی، ونتیاتـور و هـر نیاز 
دیگـری تامیـن کننـد. همچنین 
هـر دارویـی کـه اطمینـان پیـدا 
می توانـد  دارو  ایـن  کـه  کنیـم 
بـرای این بیماری مناسـب باشـد 
را تهیـه می کنیـم، همچنیـن در 
زمینـه تولید ماسـک هم در حال 
کار و تحقیق هسـتیم. به عبارتی 
هسـتیم  کشـورهایی  جـزو  مـا 
کـه بـرای تولیـد این واکسـن در 

تاشـیم.
وی ادامـه داد: اینگونه نیسـت 
و  مشـکات  بـه  توجـه  بـا  کـه 
تحریـم و مخالفانـی کـه داریـم 
دسـت روی دسـت بگذاریم بلکه 
بـرای تولیـد داروی ایـن بیماری 
ایـن  در  و  می کنیـم  کار  هـم 
خصـوص صاحب اندیشـه، برنامه 
و طـرح هسـتیم. همچنیـن همه 
تـاش خـود را بـرای دسـتیابی 
بـه  بیمـاری  ایـن  واکسـن  بـه 
حـد  در  و  گرفـت  خواهیـم  کار 
تـوان همـه تـاش خـود را انجام 
می دهیـم کـه داروهـای الزم را 

تولیـد کنیـم.

رییس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

اگر همه چیز بسته شود، مردم از گرسنگی و بیکاری به خیابان خواهند آمد
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اجرای عملیات زیرسازی 
شامل مخلوط ریزی وتسطیح 
کوچه های شهرک نظمیه 
شرقی ونظمیه غربی باحضور 
ونظارت شهردارمحترم 
واعضای محترم شورای شهر 
توسط واحدفنی
  شهرداری کهنوج

روابط عمومی
 شهرداری و شورای اسالمی 
کهنوج


