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بافت

 آب خلیج فارس تا شهریور به سیرجان منتقل 
می شود                                                        3

گذشته  سال  در  اعتبارات  درصد   ۵۰ فقط 
تخصیص یافت                                              4

کاران  اهمال  با  وقضایی  نظارتی  مسئولین 
سند2۰3۰برخورد قاطع داشته باشند             2

آگهی مزایده 
مزایده    از طریق  را  مزرعه گل محمدی  اجاره  سایت  دارد  نظر  در  بافت   شهرداری 
به عمل می آید  متقاضیان دعوت  از کلیه  .لذا  نماید.  الشرایط واگذار  افراد واجد  به 
حداکثر تا تاریخ۹8/2/1۹ جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری 

مراجعه نماید .
شرایط مزایده:

1- سپرده شرکت در مزایده  به مبلغ ده میلیون ریال می باشد که بایستی به صورت 
واریز به حساب 0108181100005 سپرده شهرداری بافت نزد بانک ملی شعبه بافت و 

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

ضبط خواهد شد.
3- به پیشنهادات مخدوش، مشروط،ناقض و یا پیشنهاداتی که بعد از تاریخ درج شده 

در اسناد مزایده ارسال گردد رسیدگی نخواهد شد.
4- بدیهي است شرکت درمزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر 

در اسناد مزایده بوده و شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مجاز و مختار است.
5- هزینه نشر اگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

6- جلسه رسیدگی به پاکات رأس ساعت 10صبح روز شنبه ۹8/2/21 در محل این 
شهرداری تشکیل خواهد شد.

علی خدادادی شهردار بافت

شهردار کرمان با حضور در یکی از مدارس 
ابتدایی شهر کرمان از معلمان تجلیل کرد.

به گزارش حکمت به نقل از روابط عمومی 
شهرداری کرمان، سید مهران عالم زاده صبح 

شنبه به مناسبت هفته معلم با حضور در 
مدارس  از  یکی  آموزان  دانش  جمع 
از  تعدادی  از  کرمان  شهر  ابتدایی 
معلمان این مدرسه به نمایندگی از همه 

معلمان کرمانی تجلیل کرد.
نظام  در  معلم  نقش  گفت:  زاده  عالم 
همانند  می توان  را  کشور  آموزشی 
خورشید در منظومه شمسی دانست چرا 
آموزشی  نظام  اساس  و  اصل  معلم  که 

است.
به  معلم  روز  تبریک  ضمن  کرمان  شهردار 
نظام  گفت:  کرمانی  شریف  معلمان  همه 
است؛  اساسی  محور  دو  بر  مبتنی  آموزشی 

نظر  به  که  پرورش  بخش  و  آموزش  بخش 
می رسد وجه پرورشی نظام آموزشی اهمیت 

و اولویت بیشتری دارد.
در  کشور  پیشرفت  کرد:  بیان  زاده  عالم 
عرصه های مختلف علمی و آموزشی مرهون 
کشور  سراسر  در  معلمان  زحمات  و  تالش 

است.
آموزان  دانش  موفقیت های  کرد:  بیان  وی 
المپیادهای  نظیر  عرصه هایی  در  کشورمان 
نظام  ظرفیت  و  توان  دهنده  نشان  علمی 
را  ظرفیت  این  عمده  و  ماست  آموزشی 
تشکیل  کشورمان  پرتالش  و  دلسوز  معلمان 

می دهند.

شهردار کرمان از معلمان تجلیل کرد

امیر حاتمی گفت:  سپاه همواره به عنوان پیشروترین 
سازمان در مبارزه با تروریسم در منطقه غرب آسیا 

یکه تاز بوده است.
به گزارش حکمت به نقل از روابط عمومی وزارت 
در  با حضور  دفاع  وزیر  حاتمی  امیر سرتیپ  دفاع، 
همایش مدیران ارشد بنیاد تعاون وزارت دفاع ضمن 
معنوی  آمادگی  لزوم  و  شعبان  ماه  اعیاد  تبریک 
از  پر  سالی  آرزومندی  با  رمضان  ماه  برای  بندگان 
نشاط و تحرک برای مجموعه دفاعی کشور اظهار 
بارش های  نزول  با  همراه  جدید  سال  در  داشت: 
شد  ایجاد  کشور  برای  نیز  چالش هایی  آسمانی 
 10 معادل  تومان  میلیارد  40هزار  زمینه  این  در  که 
درصد بودجه کشور در دولت برای یاری رسانی به 

سیل زدگان اختصاص یافت.
همدلی  و  بسیج  زمینه  همین  در  دفاع  وزیر 
امر  در  مسلح  نیروهای  به ویژه  دستگاه ها  همه 
خدمت رسانی به سیل زدگان را به عنوان سرمایه های 
ملت عنوان کرد و اظهار داشت:  این یاری رسانی به 
هم میهنان سیل زده عمق انسجام و اتحاد بین مردم و 
از  بیش  دشمنان  توطئه های   علی رغم  را  دستگاه ها 

پیش تقویت کرد.
امیر حاتمی با تقدیر از همه سازمان های وزارت دفاع 
در امر خدمت رسانی به سیل زدگان بیان کرد: هدف 
از اطالع رسانی محدود کمک های وزارت دفاع در 
این امر الهی صرفاً نشان دادن حضور نیروهای مسلح 
و تسکین آالم سیل زدگان بود و این که مردم اطالع 
یابند نیروهای مسلح برای تأمین امنیت همه جانبه آنها 

تا برقراری آرامش کامل کنارشان خواهند بود.
اقدام آمریکا در  به دو  با اشاره  ادامه  وزیر دفاع در 
تحریم  و  پاسداران  سپاه  به  زدن  برچسب  خصوص 
به عنوان  همواره  سپاه  گفت:  ایران  نفت  فروش 

پیشروترین سازمان در مبارزه با تروریسم در منطقه 
غرب آسیا یکه تاز بوده است.

تنگنای  ایجاد  و  نفت  فروش  تحریم  مسئله  وی 
ایران  ملت  علیه  آمریکا  دیگر  دسیسه  را  اقتصادی 
در  همواره  الهی  نصرت  گفت:  و  کرد  عنوان 
خشکسالی،  تهدید  همچون  مختلفی  بزنگاه های 
واقعه طبس و دوران دفاع مقدس شامل حال مردم 
سرفراز این مرز و بوم شده است و این بار نیز با تکیه 
بر قدرت الیزال الهی توطئه های دشمنان با شکست 

مواجه خواهد شد.
تحریم های  به  توجه  با  زمینه  همین  در  دفاع  وزیر 
ساخت:  خاطرنشان  کشور  دفاعی  بخش  40ساله 
در  کشور  دفاعی  صنعت  گشایش های  از  بسیاری 

و  هوایی  دریایی،  زمینی،  گوناگون  عرصه های 
حداقل  نداشتن  و  تحریم  شرایط  در  الکترونیک 

امکانات به دست آورده شده است.
وی در بخش دیگر سخنان خود راجع به نقش خطیر 
و ارزشمند بنیاد تعاون در کشور اظهار داشت: بنیاد 
تعاون وزارت دفاع، خدمت رساِن سرمایه های انسانی 
به  در خدمت رسانی  است که خودشان  ارزشمندی 
میهن اسالمی بر بلندای افتخار ایستاده و در اعتالی 
کوششی  هیچ  از  کشور  فعال  بازدارندگی  قدرت 

فروگذار نکردند.  
وزیر دفاع با قدردانی از خدمات مطلوب و شایسته 
کارکنان  به   رفاهی  خدمات  ارائه  در  تعاون  بنیاد 
این  اولویت بندی های  کرد:  تصریح  دفاع  وزارت 

سازمان در ارائه خدمات به کارکنان بایستی متناسب 
با نیازهای کارکنان دسته بندی و پیاده سازی شود و 

در برنامه های پیِش روی این سازمان قرار گیرد.
امیر حاتمی با تصریح به اینکه امروز مسئله »مسکن« 
یک  خانواده ها  سبد  نیازمندی  بزرگ ترین  به عنوان 
بنیاد  کرد:  تأکید  می آید  به  شمار  اساسی  دغدغه 
تعاون بایستی با همکاری سایر بخش های مربوطه در 
وزارت دفاع، تمام تالش و اولویت های خود را در 

راستای تأمین مسکن کارکنان به کار گیرد.
وی مسئله تأمین منابع پایدار و اختصاص 10 درصد 
سود فروش شرکت ها به صندوق را یکی از راه های 
تأمین مسکن کارکنان عنوان کرد و افزود: مسئوالن 
مربوطه بنیاد تعاون و وزارت دفاع از طریق برگزاری 
جلسات و تعامل با ستاد کل نیروهای مسلح بایستی 
و  اقتصادی  اقدامات  برخی  تکلیف  تعیین  به  نسبت 
رایزنی های  شرکت ها  این  فروش  از  حاصل  سود 
الزم را جهت بهره مندی کارکنان از این سود به عمل 

آورند.
راه اندازی  به  اشاره  با  ادامه  در  حاتمی  امیر سرتیپ 
تعاون  بنیاد  مجموعه  در  »رضایت سنجی«  سامانه 
مجموعه  با  تعامل  به دلیل  تعاون  بنیاد  گفت: 
سامانه  راه اندازی  طریق  از  می بایست  دفاع  وزارت 
رفاهی  بخش های خدماتی،  همه  در  رضایت سنجی 
و  انتقادات  پیشنهادات،  نظرات،  تسهیالت،  ارائه  و 
پایش  و  ارزیابی  مورد  مرتباً  را  کارکنان  مطالبات 

قرار دهد.
از  دفاع  وزیر  مراسم  این  پایان  در  است  گفتنی 
سردار  همچنین  و  سازمان  این  کارکنان  از  تعدادی 
سرتیپ پاسدار علیرضا تمیزی مدیر عامل بنیاد تعاون 
وزارت دفاع به دلیل موفقیت در امور محوله با اهداء 

لوح، تقدیر به عمل آورد.

 وزیر دفاع:

سپاه پیشروترین سازمان در مبارزه با تروریسم است

جهاد  سازمان  عمومی  روابط  اعالم  به  بنا 
جهاد  مدیر  امیری  کرمان،  استان  کشاورزی 
سال  در  ارزوئیه گفت:  کشاورزی شهرستان 
افزایش  شهرستان جهت  این  در  تولید  رونق 
توسعه  تولید؛  راندمان  و  آب  وری  بهره 
کشت های گلخانه ای، توسعه کشت گیاهان 
تحت  آبیاری  های  سیستم  اجرای  و  دارویی 
برای  بهره  کم  تسهیالت  تخصیص  با  فشار 

اجرا در نظر گرفته شده است.
وی افزود: اجرای طرح تجمیع مدیریت فنی 
اراضی،  نمودن  یکپارچه  باعث  که  اراضی 
نوین  آبیاری  سیستمهای  اجرای  در  تسهیل 
های  نهاده  تخصیص  در  تسهیل  کشاورزی، 
مناسب  کشت  والگوی  کشاورزی،پیشنهاد 
بیمه  در اراضی تحت پوشش ومساعدت در 
تضمینی  وخرید  کشاورزی   محصوالت 
محصوالت  و...می شود، از دیگر طرح های 

رونق تولید در بخش کشاورزی می باشد.
صنایع  توسعه  کرد:  نشان  خاطر  امیری 
کشاورزی  بخش  وتکمیلی  تبدیلی 
آرد،کارخانه  مانندکارخانه  بخشها  وسایر 

مرکبات،سردخانه،  ماکارونی،سورتینگ 
توسعه کسب وکار مشاغل خانگی، جایگزین 
نژادهای  با  دام  نوترکیب  نژادهای  نمودن 
بومی، باال بردن سطح بینش وآگاهی ودانش 
آموزشی  کالسهای  برگزاری  با  کشاورزان 

اکیپهای  تشکیل  ریزی  برنامه  مزرعه،  روز  و 
شبکه مراقبت جهت ردیابی آفات و بیماریها 
عوامل  موقع  به  وکنترل  هرز  وعلفهای 
خسارتزا از برنامه های این مدیریت در سال 

رونق تولید است.

با توسعه طرح های بخش کشاورزی شهرستان ارزوئیه تولید رونق می یابد
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داخل  در  کرمان  احمر  هالل   موفق  عملکرد 
استان و مناطق سیل زده خوزستان

کرمان  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاونت  سرپرست 
حضور موفق و همزمان جمعیت هالل احمر کرمان در داخل استان 
و مناطق سیل زده خوزستان به ویژه شهرستان حمیدیه را ستودنی 

دانست.
به گزارش حکمت به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، دکتر 
به  جیرفت،  شهرستان  به  روزه  یک  سفر  در  بصیری  محمدصادق 
همراه مدیر عامل جمعیت هالل  احمر استان، از پایگاه امدادو نجات 
بین شهری جاده ای سربیژن و تجهیزات و امکانات خودرویی این 

پایگاه بازدید کرد.
و  خطیر  وظایف  یادآوری  با  بازدید،  این  جریان  در  دکتربصیری 
اقدامات مهم جمعیت هالل احمر، گفت: هالل احمر استان کرمان 
به رغم مشکالت و کمبودهایی که دارد، با عملکرد خود توانست 
نشانگر  که  آورد  دست  به  گذشته  سال  در  را  کشوری  دوم  رتبه 

همت و تالش این مجموعه در انجام ماموریت هاست.
کرمان  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاونت  سرپرست 
حضور موفق و همزمان هالل احمر کرمان در داخل استان و مناطق 
سیل زده خوزستان و حمیدیه و تالش های گسترده این جمعیت را 
خود  توان  حد  در  استان  عالی  مدیریت  افزود:  و  دانست  ستودنی 

برای تامین امکانات هالل احمر کمک خواهد کرد.
دکتربصیری تصریح کرد: گرچه وظیفه هالل احمر کمک رسانی 
برای  جمعیت  این  اما  است،  طبیعی  حوادث  و  بالیا  مواقع  در 

امدادرسانی در حوادث غیرطبیعی نیز حضور فعال دارد.
استان  احمر  هالل  جمعیت  مسئولین  و  مدیر  بازدید  استمرار  وی 
شهرستانی  پایگاه های  از  سرکشی  گفت:  و  دانست  ثمربخش  را  
و رصد مشکالت، به موفقیت این مجموعه در امر امدادرسانی به 

موقع کمک خواهد کرد.
نیروهای  گفت:  نیز  کرمان  استان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
حاضر در پایگاه های امدادونجات، دوره های تخصصی متعددی 

را گذرانده اند و آموزش ها نیز به روز هستند.
نجات  و  امداد  های  پایگاه  نجاتگر  نیروهای  افزود:  فالح  رضا 
زمان  در  کارگیری  به  برای  را  ای  ویژه  های  آموزش  جاده ای 

حوادث فرامی گیرند.
وی خاطرنشان کرد: در حد توان، امکانات و تجهیزات الزم را برای 

استان فراهم کرده ایم اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.

معدن  در  مکانیکی  بیل  زدن  آتش  عامالن 
کرومیت کهنوج بازداشت شدند

زمان  از  گفت:  کهنوج  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
های  واحد  از  قضائی   و  حقوقی  حمایت  کارگروه  تشکیل 
تولیدی و معادن در این شهرستان و طی چندماه اخیر با ورود 
واحد  چندین  قضائی  و  حقوقی  مشکالت  قضائی،  سیستم 
مورد  کهنوج  شهرستان  در  کرومیت  سنگ  معدن  و  تولیدی 

بررسی قرار گرفته است  .
و  افراد   برخی  بین  اختالف  پی  اظهار داشت:در  مجید سیمی 
سرمایه گذار در یکی از معادن سنگ کرومیت کهنوج در چند 
روز گذشته  ،که منجر به ایجاد مزاحمت و آتش کشیده شدن 
یک دستگاه بیل مکانیکی در معدن شده بود، بالفاصله سیستم 
قضائی به موضوع ورود و ظرف مدت 24ساعت 4نفر از عوامل 

اصلی این حادثه در کهنوج بازداشت شدند.
وی با اشاره به اینکه  در حال حاضر و پس از تفهیم اتهام یک 
لحاظ عجزاز  به  دیگر  نفر  و یک  موقت  بازداشت  قرار  با  نفر 
تودیع وثیقه در زندان به سر می برندو مابقی افراد با اعطای وثیقه 
آزاد می باشند افزود:با این اقدام به موقع دادستانی،بالفاصله این 
معدن که بیش از 60کارگر در آن مشغول می باشند کار خود 

را مجدد آغاز نمود و از تعطیلی آن جلوگیری بعمل آمد.
معدن  بر  مالکیتی  هیچ  گر  اخالل  افراد  این  اینکه  بیان  با  وی 
مشخص  پذیرفته  صورت  های  بررسی  کرد:با  ندارند،عنوان 
همان  اهالی  از  معدن   این  در  مشغول  کارگران  اکثر  گردید 
منطقه می باشند و دادستانی در راستای حقوق عامه و حمایت 
از سرمایه گذاری و قشر آسیب پذیر کارگران به این موضوع 

ورود پیدا کرده است .
دادستان کهنوج عنوان کرد:دستگاه قضائی در راستای منویات 
با   ، تولید  نام گذاری سال رونق  بر  مبنی  انقالب   معظم  رهبر 
جدیت در این حوزه ورود پیدا کرده است  و هر اقدامی که 
موجب توقف رونق تولید گردد، به شدت برخورد نموده است 
تامین  در  بسزایی  نقش  قضائیه  ساخت:قوه  خاطرنشان  وی 
امنیت سرمایه گذاران و تولید کنندگان دارد و بایستی از انجام 
فرار سرمایه گذارن می شود جلوگیری  به  منجر  اقداماتی که 

شود.
منجر  رابطه  این  در  قضائی  دستگاه  داد:حمایت  ادامه  سیمی 
گردید که سرمایه گذار فوق اقداماتی درجهت تأسیس و راه 

اندازی یک کارخانه جدید را درکهنوج را آغاز نماید.
دادستان کهنوج بیان کرد:در واقع رونق صنایع و معادن موجب 
ایجاد اشتغال زائی در افراد بومی منطقه می  شود که این امر 
کاهش آسیب های اجتماعی از قبیل فقر ، بیکاری و اعتیاد را 

در پی خواهد داشت ومنجر به کاهش جرائم می شود.

2 سارق حرفه ای در دام پلیس بم

فرمانده انتظامی بم گفت: 2 نفر سارق حرفه اي اموال شهروندان 
درعملیات پلیس این شهرستان دستگیر و بیش از 500 میلیون 

ریال اموال مسروقه از مخفیگاه آنان کشف شد.
به گزارش حکمت به نقل از پایگاه خبری پلیس، اکبر نجفی 
در  از شهروندان  تعدادی  اعالم شکایت  پی  در  داشت:  اظهار 
آنان  مغازه  و  منازل  از  سرقت  بر  مبنی  بروات  شهر  محدوده 

موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: در این زمینه پرونده مرتبط در کالنتری 14 تشکیل 
و تحقیقات برای دستگیری عامل یا عوامل این سرقت ها انجام 
شد که نهایتاً با تالش بی وقفه ماموران این کالنتری یک سارق 

دارای سوابق کیفری شناسایی و دستگیر شد.
فرمانده انتظامی بم عنوان داشت: پس از دستگیری این سارق 
از  بازرسی  در  همدستش  دستگیری  و  شناسایی  همچنین  و 
سیم  کولر،  موتور  شامل  زیادی  مسروقه  اموال  آنان  مخفیگاه 
برق، آب سردکن، برخی لوازم منزل و دیگر اقالم  به ارزش 

500 میلیون ریال کشف شد.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه 
موضوعات  از  کرمان  استان  ای  جاده  پوشش 
بسیار مهم به شمار می رود گفت: تا پایان سال 
و  اصلی  های  جاده  در  ارتباطی  پوشش  جاری 
افزایش  درصد   ۹5 به  باید  کرمان  استان  فرعی 

یابد.
بررسی  نشست  در  جهرمی  آذری  محمدجواد 
کرمان  استان  ارتباطی  های  زیرساخت  وضعیت 
افزود: تا پایان سال جاری تمام مسیرهای باالی 

پنج کیلومتر باید دارای پوشش ارتباطی باشد.
وی ادامه داد: 307 کیلومتر از جاده های اصلی 
اپراتور  تعهد  اجرای  عدم  دلیل  به  کرمان  استان 

همراه اول فاقد پوشش همراه است.
وی با اشاره به اینکه لینک های داخل شهری و 
مشکل  موارد  برخی  در  کرمان  استان  ای  جاده 
دارد که با آنها آشنا هستم گفت: به نظر می رسد 
شبکه انتقال استان کرمان وضعیت مناسبی ندارد 

و وصله پینه ای است.
اصالح  بر  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
تاکید کرد و  استان کرمان  فیبر نوری در  شبکه 
ادامه داد: تمام شهرهای استان باید به حداقل 2 

فیبر نوری مستقل مجهز شود.
بهبود  راستای  در  داشت:  اظهار  جهرمی  آذری 
کرمان  استان  در  )لیف(  شهر  حاشیه  ارتباطات 
370 کیلومتر فیبر نوری را ابالغ کرده ایم و باید 

در اسرع وقت پیگیری شود.
وی بر توسعه زیرساختهای ارتباطی در مسیر 27 
ادامه  و  کرد  تاکید  ماهان   - کرمان  کیلومتری 
فیبر  اجرای  و  ندارد  مالی  مشکل  مخابرات  داد: 

زیرساخت  شرکت  وظیفه 
است و نباید تکلیف خود را 
واگذار  خصوصی  بخش  به 

کند.
فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
اینکه  به  اشاره  با  اطالعات 
که  پروژه  یک  باید  چرا 
امکان اجرای آن در 45 روز 
اعالم  را 2 ساله  دارد  وجود 
های  شاخص  گفت:  کرد، 
پائین  استان  این  در  کیفی 
است و مشکل انتقال در این 

استان باید حل شود.
ادامه  در  جهرمی  آذری 

تا  شود  می  تعیین  ای  هفته   2 فرصت  گفت: 
سایت  ایجاد  به  نسبت  شهرداری  همکاری  با 
در صورت عدم  و  اقدام شود  همراه  تلفن  های 
همکاری سازمان های مربوطه، تمام سایت ها را 

از استان کرمان جمع آوری خواهیم کرد.
وی بیان کرد: از فردا می توان ثبت نام تلفن ثابت 
در روستای اهلل آباد کرمان را آغاز کرد و ظرف 
به آنها  را  این مشترکین  ثابت  تلفن  ماه آینده   6

واگذار کرد.
بین  سازی  هماهنگ  روند  اینکه  بیان  با  وی 
دستگاهی در استان کرمان به خوبی پیگیری می 
شود، تاکید کرد: سال ۹6 سرمایه گذاری خوبی 
ارتباطات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  سوی  از 
برای  تومان  میلیارد   ۹0 و  شد  انجام  کرمان  در 
توسعه نقاط دسترسی در کرمان اختصاص یافت.

وی تصریح کرد: با توجه به شرایط و گستردگی 
های  ظرفیت  نبود  و  برق  تامین  کرمان،  استان 
دچار  ها  سایت  این  کردن  دایر  برای  انتقال 
در  که  است  آن  معنای  به  این  و  بودیم  مشکل 
حوزه زیرساختی و ظرفیت انتقال، نیاز به ارتقاء 

دارد.
توسعه  در  مخابرات  شاید  اینکه  به  اشاره  با  وی 
این  شاید  و  است  کرده  سستی  ها  زیرساخت 
سستی به دلیل کمبود اعتبارات بوده است گفت: 
در  را  جلسه  این  مصوبات  هستند  مکلف  همه 
زمانبندی تعیین شده به نتیجه رسانده و گزارش 

دهند.
وی خاطرنشان کرد: موظفیم که مشکالت مردم 
را در استان کرمان حل کرده و ارتباط مناسب را 

برای آنها ایجاد کنیم.

تصادف مرگبار در جاده دلفارد

 4  ، جیرفت  دلفارد  روستای  حوالی  در  رانندگی  تلخ  حادثه 
کشته و زخمی برجای گذاشت.

جانشین فرمانده انتظامی جیرفت گفت : بامداد امروز در جاده 
پژو  دستگاه  ، یک  دلفارد  منطقه گردشگری  های کوهستانی 
206 با یک دستگاه کامیونت ایسوزو به شدت برخوردکرد که  
در این حادثه 2 نفر جان خود را از دست دادند و 2  نفر دیگر 

زخمی شدند . 
راین   - جیرفت  محور  در  حادثه  افزود  کرمشاهی  سرهنگ 
حوالی روستای دلفارد روی داد . وی علت حادثه را بی توجهی 
رانندگان  از  و  دانست  چپ  به  تجاوز  و  رانندگی  قوانین  به 
خواست هنگام رانندگی به خصوص در محورهای مواصالتی 
با  همواره   ، دارد  متعدد  های  خم  و  پیچ  جاده  که  کوهستانی 

احتیاط کامل رانندگی کنند.

و  الهی  تقوای  بیان  ضمن  بافت،  جمعه  امام 
تبریک حلول ماه مبارک رمضان بیان کرد: ماه 
مبارک ماهی است برای خود سازی و شروعی 
به  الهی  یعنی درهای رحمت و مغفرت  دوباره، 
. شود  می  باز  خویش  کار  گناه  بندگان   سوی 

در ادامه حجت االسالم والمسلمین مهدی زاده از 
وضع گرانی وعدم ساماندهی گله کرد و گفت 
التهاب گرانی،  : در حالی که مردم روزهای پر 
بیکاری، تورم و.. را تجربه می کنند متاسفانه با 
تسامح بعضی از مسئولین بی سر و صدا عده ای 
سود جو قیمت نان را گران کردند، البته نانوایی 
آن  به  باید  که  هستند  کش  زحمت  قشری  ها 
بازار را  باید تدبیر کند  اما دولت  ها توجه شود 
رمضان. مبارک  ماه  در  خصوصاً  کند   کنترل 

انقالب  دیدار رهبر  به  اشاره  با  بافت  امام جمعه 
حائز  و  مهم  بسیار  فرمایشات  گفت:  معلمین  با 
از  نفر  هزاران  جمع  در  انقالب  رهبر  اهمیت 
معلمان به مناسبت روز معلم و تجلیل از معلمان 
مهم  ی  دهنده  پرورش  معلمان  فرمودند:  که 
انسانی  سرمایه  یعنی  ملت  یک  سرمایه  ترین 
انتقاد از سند 2030 پرداختند  به نقد و  هستند و 

متدین  معلمان  دارند  انتظار  ها  فرمودند غربی  و 
ما که عالقمند به آینده کشور هستند در کالس 
تا  کند  تربیت  سرباز  ها  آن  برای  خود  درس 
دانش آموزها سرباز و رعیت همان وحشی های 
کروات زده و ظاهر ساز شوند که به راحتی آدم  
کنند.  می  کمک  ها  کش  آدم  به  و  کشند  می 
فرهنگی  مبانی  با  مغایر  که   2030 سند  امضاء 
های  ارزش  نابودی  دنبال  به  است  اسالمی  و 
فساد  خصوصاً  فساد  تعلیم  و  ترویج  و  اسالمی 
اتفاقات تعجب  از  بین دانش آموزان  جنسی در 

با  که  است   ۹5 سال  در  دولت  کارنامه  برانگیز 
ماه  اردیبهشت  در  آقا  حضرت  شفاف  اعتراض 
اگر  که  شد  رو  روبه  معلمان  جمع  در   ۹6 سال 
درایت و هوشیاری سکان دار انقالب نبود تبعات 
البته  داشت.  اسالمی  انقالب  برای  باری  فاجعه 
متاسفانه به هشدارهای حضرت آقا در مورد این 
نگرانی درباره  با  نیز  بار  این  نشد که  سند توجه 
موضع  و  فرمایند  می  صحبت  سند  آن  اجرای 
گیری می کنند ، حال رهبر معظم انقالب چنین 
آشکار نسبت به اجرای این سند ننگین در بخش 
آموزش کشور اعتراض دارند آیا نباید نهادهایی 
ورود  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  همچون 
جدی به این مسئله داشته باشند؟؟، اگر تا امروز 
کشور  آموزش  و  فرهنگی  متولی  های  دستگاه 
تعللی در انجام وظیفه خود در زمینه 2030داشتند 
از این پس هرگونه اهمال کاری و پشت گوش 
دل  و  انقالب  رهبر  نگرانی  و  دغدغه  انداختن 
سوزان فرهنگی کشور جایز نیست و بی توجهی 
و  نظارتی  مسئولین  و  ها محکوم  نگرانی  این  به 
قضایی با اهمال کاران سند 2030 برخورد قاطع 

داشته باشند.

اقتصاد  توسعه  معادل  توسعه رونق بحث حالل 
کشور است

کند،  می  استفاده  آن  از  اطمینان  با  نیز  خارجی  بازار  که  تولیدی 
تجارت حالل است.

جهاد  سازمان  عمومی  روابط  اعالم  به  بنا  حکمت  گزارش  به 
کشاورزی استان کرمان، دکتر بیگ زاده مدیر کل استاندارد استان 
شد،  برگزار  سازمان  این  در  که  حالل  غذای  همایش  در  کرمان 
گفت: موتور محرکه توسعه یک کشور تولید است آنهم تولیدی 

که کشور را به خوداتکایی، استقالل و عدم وابستگی برساند.
علمی  جایگاه  اسالم  دنیای  در  ما  حالل  صنعت  اینکه  بیان  با  وی 
از  خارج  که  است  تولیدی  غذای حالل  تولید  داشت:  بیان  دارد، 
کشور نیز بازار داشته و در جای جای جهان اسالم جایگاه خودش 
را دارد و تولیدی که بازار خارجی نیز با اطمینان از آن استفاده کند 

تولیدی است که آرم ونشانه حالل داشته باشد.
حالل،  نشان  دستورالعمل  اساس  بر  داد:  ادامه  زاده  بیگ  دکتر 
نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی با همکاری استاندارد نسبت 

به صدور نشان حالل برای مراکز واجد شرایط اقدام می نمایند.

فردی خود را در تهران زیر قطار مترو انداخت
فردی بعدازظهر روز )جمعه( در ایستگاه مترو جهاد تهران واقع در 
خط 3قطار شهری به زیر قطار پرت شد و جان خود را از دست داد؛ 

حاضران گفته اند که این فرد خودش را زیر قطار انداخته است.
حاضر در صحنه، دقایقی پیش ایستگاه تخلیه شد و متولیان مترو نیز 

جسد وی را بیرون آوردند.
به زیر  را  فرد خودش  این  برخی حاضران می گویند  درحالی که 
وقوع  یا  خودکشی  به  اقدام  متولیان  هنوز  اما  است  انداخته  قطار 

حادثه را تایید نکرده اند.
مسافران مترو حاضر در ایستگاه که شاهد حادثه بوده اند می گویند 

فرد مذکور، َمرد بوده است.
مدیر روابط عمومی شرکت بهره برداری تهران نیز با تایید این حادثه 
گفت: حادثه »تجاوز به حریم ریلی« در ایستگاه جهاد گزارش شده 
اتاق فرمان بالفاصله دستور توقف قطار را دادند و تا  که ماموران 

اطالع بعدی حرکت قطار در خط 3 متوقف شده است.
»محسن محمدیان« گفت که فرد مذکور آقایی 45 ساله بوده است.

نیز  تهران  اورژانس  عمومی  روابط  مدیر  ُدرآبادی«  »محمدکرم 
محل  به  اورژانس  های  تیم  و  گزارش  ما  به  حادثه  این  که  گفت 

حادثه اعزام شده اند.

شورای  مجلس  مخالفت  علیرغم 
و  بنزین  نرخ  افزایش  با  اسالمی 
بندی آن در سال گذشته،  سهمیه 
سهمیه  دولت  و  نفت  وزارت  اما 
بندی و گرانی بنزین را از کانالی 
غیر از مجلس درپیش گرفتند که 
مخالفت شدید نمایندگان مجلس 

را برانگیخت.
اظهارات چند هفته گذشته برخی 
و  دولت  در  ویژه  به  مسئوالن 
ضرورت  بر  مبنی  نفت  وزارت 
و  بنزین،  گرانی  و  بندی  سهمیه 
آگاه  منابع  برخی  رسانی  اطالع 
چراغ  اقدام  این  از  نفت  وزارت 
رسانه  برخی  به  دولت  خاموش 
تند  واکنشهای  از  موجی  ها، 

و  دولت  اقدام  این  علیه  را  مجلس  نمایندگان 
سهیمه  شدن  منتفی  تا  برنگیخت  نفت  وزارت 

بندی بنزین در سال ۹8 قوت بگیرد.
انتشار  با  باره  همین  در  ملت  خانه  خبرگزاری 
بندی  منتفی شدن گرانی و سهمیه  از  گزارشی، 
با پیگیری ها و تالشهای وکالی مردم در  بنزین 
مجلس شورای اسالمی خبر داد و نوشت: برخی 
جریان  در  عدم  بابت  دولت  به  نمایندگان  از 
تصمیم  چنین  اتخاذ  از  بابت  مجلس  گذاشتن 

مهمی انتقاد کرده اند.
یکباره  به  تصمیِم  این  عواقب  دولت  دلیگانی: 

خود را بپذیرد
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس در گفت وگو با خانه 
چنین  گرفتن  درصورت  دولت  گفت؛  ملت 
تصمیمی مجلس را در عمل انجام شده قرار داده 

است.
بنزین در  نرخ  افزایش  اینکه تصمیم  بیان  با  وی 
است،  نگران کننده  کنونی  اقتصادی  شرایط 
به عنوان  تا روز یکشنبه  بهتر است دولت  گفت: 

از  پس  و  کرده  صبر  مجلس  جلسه  نخستین 
هیات  انرژی،  کمیسیون  نمایندگان  با  تبادل نظر 
نهایی  تصمیم  نمایندگان مجلس  دیگر  و  رئیسه 
اتخاد کند چراکه  بنزین  نرخ  افزایش  درباره  را 
بهتری  نتیجه  به  مجلس  هم فکری  با  به یقین 

خواهند رسید.
از  بنزین  بندی  سهمیه  جزییات  مخفی کاری 

نمایندگان مجلس
ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس  پیشه  فالحت 
گرفتن  نظر  در  باوجود  می گوید:  هم  مجلس 
سهمیه چند لیتری در ماه به صاحبان خودروها، 
بهتراست دولت تصمیم افزایش نرخ بنزین را به 
زمان بازگشایی مجلس و مشورت با نمایندگان 
موکول کند یا قبل از گرفتن تصمیم در روزهای 
اطالع  به  را  بنزین  نرخ  افزایش  گذشته موضوع 
و  کم  بررسی  از  پس  تا  می رساند  نمایندگان 

کیف موضوع تصمیم نهایی گرفته شود.
مجلس  در  غرب  اسالم آباد  مردم  نماینده 
ضرورت  درخصوص  همچنین  اسالمی  شورای 
جلسه  برگزاری  تا  تصمیم  این  انداختن  عقب 

به  باتوجه  مجلس  نمایندگان  با 
مردم  نگرانی های  و  عصبانیت ها 
افزود:  بنزین،  نرخ  افزایش  از 
گونه  هر  در  است  موظف  دولت 
و  عواقب  خود  تصمیم گیری 
آن  محتمل  اجتماعی  آسیب های 
تمام  است  الزم  و  گیرد  نظر  در  را 
اجتماعی  توجیه  آنها  تصمیم های 

داشته باشند.
و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
شورای  مجلس  خارجه  سیاست 
اسالمی اضافه کرد: مجلس اطالعی 
از تصمیم نهایی گرفته شده ازسوی 
بنزین  نرخ  افزایش  برای  دولت 

ندارد.
دنبال  که  مسئوالنی  با  قضاییه  قوه   

گرانی بنزین هستند برخورد کند
خبر  بودن  محتمل  وجود  با  کوهکن  محسن 
از  آن  کامل  نکردن  رد  و  بنزین  نرخ  افزایش 
سوی وزیر نفت معتقد است؛ قوه قضاییه باید با 
بیان کردند،  را  بنزین  مسئوالنی که خبر گرانی 

برخورد کند.
معادن مجلس شورای  عضو کمیسیون صنایع و 
در  بنزین  نرخ  افزایش  اگرچه  گفت:  اسالمی 
فصل بررسی بودجه سال ۹8 در کمسیون تلفیق 
مجلس  اما  گرفت  قرار  بررسی  مورد  بودجه 

درباره گران شدن بنزین تصمیمی نگرفت.
اسالمی  در مجلس شورای  لنجان  مردم  نماینده 
درباره  صحبت هایی  اخیر  روزهای  در  افزود: 
اجرایی  مسئوالن  سوی  از  بنزین  نرخ  افزایش 
این در حالی است که تصمیمی  شنیده می شود 
دلیل  همین  به  است  نشده  گرفته  باره  این  در 
اتهام  به  افراد  این  با  باید  قضایی  دستگاه های 
چراکه  کنند  برخورد  عمومی  اذهان  تشویش 
نرخ  افزایش  باعث  می تواند  بنزین  گرانی  شائبه 

سایر کاالها و ایجاد التهاب در بازار شود.

مسئولین نظارتی وقضایی با اهمال کاران سند2۰3۰برخورد قاطع داشته باشند

 پوشش ارتباط جاده ای استان کرمان به 9۵ درصد افزایش یابد

 اعتراض شدید مجلس به پنهان کاری دولت/ سهمیه بندی بنزین 
در سال 9۸ منتفی می شود؟
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اشاره  با  کرمان  استان  بازرگانی  اتاق  رئیس 
گفت:  افغانستان  مابین  تجاری  مشکالت  به 
این  و  داشتیم  قضائیه  قوه  مدیران  با  جلسه ای 
موضوع را حل کردیم، اتاق کرمان همواره در 

پی تسهیل در تجارت بوده است.
رفسنجان  مردم  نماینده  انارکی محمدی  احمد   
همکاری های  »توسعه  همایش  در  مجلس  در 
اظهار  افغانستان«  و  کرمان  استان  اقتصادی 
و  فرهنگی  زبانی،  دینی،  مشترکات،  داشت: 
مرزی می توانند تجار ایران و افغانستان را به هم 

نزدیک کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
از تعداد زیاد مناطق ویژه و آزاد در کرمان گفت 
و ابراز داشت:  کشور سالیانه ۹00 هزار میلیارد 
که  می کند  پرداخت  تولید  برای  یارانه  تومان 

می تواند یک انگیزه برای تولیدکنندگان باشد.
و  آورد  میان  به  سخن  افغانستان  معادن  از  وی 
معادن  دومین  شیلی  از  بعد  کرمان  کرد:  اضافه 
مس دنیا را در اختیار دارد و می تواند زنجیره های 

خود را تکمیل کند.
ناامنی های  اینکه  به  اشاره  با  انارکی محمدی 
ایجاد  تجار  برای  را  محدودیت هایی  منطقه ای 
کرده است، عنوان کرد: اما ما کار خود را ادامه 

می دهیم.
بیان  با  انار در مجلس  نماینده مردم رفسنجان و 
است،  افغانی  تجار  حضور  آماده  کرمان  اینکه 
است  جاهایی  از  یکی  افغانستان  کرد:  تصریح 
ارزی  اقتصادی  مبادالت  با  می تواند  ایران  که 

مشکالت خود را حل کند.
مقابل  در  ایران  شکست  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
ایران، کشور  آمریکا امکان ندارد، عنوان کرد: 

مشکالت  می تواند  و  است  ظرفیتی  با  و  بزرگ 
توطئه های  اسیر  و  کرده  حل  خوبی  به  را  خود 

آمریکا نشود.
میلیارد   200 اقتصادی  مراودات  برای  برنامه 

دالری با افغانستان
بازرگانی،  اتاق  رئیس  طبیب زاده،  سیدمهدی 
صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان نیز در 
این همایش با بیان اینکه در کمتر از سه ماه دو 
کردیم،  برگزار  را  افغانستان  و  کرمان  همایش 
اظهار داشت: برای کار و فعالیت اقتصادی، میان 
وجود  زیادی  اشتراک های  افغانستان  و  کرمان 

دارد که می تواند به اقدامات قابل قبولی برسد.
وی حوزه های انرژی، بهداشت و درمان، صنایع 
صنایع  گفت:  و  کرد  ذکر  را  معدن  و  تبدیلی 
و  پایین است  بسیار  افغانستان  تبدیلی در کشور 
این  پوشش  بر  عالوه  می تواند  کرمان  پتانسیل 
 ... موضوع، در معدن، آموزش، حمل و نقل و 
باشد. وی کرمان را در حوزه حمل و نقل هوایی 
بسیار درخشان ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم 

حجم ارتباطات گسترده شود تا یک خط هوایی 
مستقیم را با افغانستان داشته باشیم.

بازرگانی،  اینکه  بر  تاکید  با  اتاق کرمان  رئیس 
برد   – برد  باید  و  است  سویه  دو  ارتباط  یک 
و  کرمان  برای  افغانستان  کرد:  تصریح  باشد، 
ایران یک بازار 30 میلیونی است و ما باید از این 

ظرفیت استفاده کنیم.
پول  انتقال  و  مراودات گمرکی  و  وی گمرک 
افغانستان دانست  بین  ما  از مشکالت تجاری  را 
و گفت: مالیات و تغییر قوانین بی اعتمادی را به 

وجود آورده است که باید حل شود.
طبیب زاده از حمایت قضایی از قراردادها گفت 
قضائیه  قوه  مدیران  با  جلسه ای  داشت:  ابراز  و 
اتاق  کردیم،  حل  را  موضوع  این  و  داشتیم 
بوده  تجارت  در  تسهیل  پی  در  همواره  کرمان 

است.
کرد:  عنوان  کرمان  بازرگانی  اتاق  رئیس 
در  افغانستان  با  اقتصادی  مراودات  امیدواریم 

سال به 200 میلیارد دالر افزایش یابد.

معدنی  و  صنعتی  شرکت  مدیرعامل 
شرکت  این  گفت:  سیرجان  گهر  گل 
تا  کارشناسی  اقدامات  اجرای  با 
خلیج  آب  جاری  سال  شهریورماه 

فارس را به سیرجان منتقل می کند.
روزه  یک  بازدید  در  زاده  تقی  ناصر 
نشریات  و  ها  خبرگزاری  خبرنگاران 
استان و کشور از طرح های در دست 
گل  معدنی  و  صنعتی  شرکت  اقدام 
به سیرجان  آبرسانی  افزود: طرح  گهر 
منطقه  بزرگترین طرح  از خلیج فارس 

ای است.
هزار   112 با  طرح  این  داد:  ادامه  وی 

میلیارد تومان اعتبار از اعتبارات سنگ آهن، گل 
گهر و همکاری دولت به مرحله اجرا در آمده و 
امسال با ظرفیت چهار هزار و 200 لیتر در ثانیه به 

بهره برداری می رسد.
از  آب  انتقال  طرح  در  کرد:  تصریح  زاده  تقی 
خلیج فارس به سیرجان که حدود پنج سال است 
تا  از صفر  را  پمپاژ آب  اجرا درآمده  به مرحله 

ارتفاع 2 هزار و 200 متر از سطح دریا داریم.
وی ادامه داد: صنعت ما وابسته به فوالد و آهن 
بکارگیری  ضمن  لذا  دارد  نیاز  آب  به  و  است 
سیستم اصالح مصرف و صرفه جویی در آب، 
های  طرح  تا  داشت  نخواهیم  هم  آب  کمبود 
تولید  اهداف  به  بتوانند  و کارخانجات  فوالدی 

خود برسند.
در گل  توسعه  های  اجرای طرح  با  وی گفت: 
گهر از خام فروشی جلوگیری شده و در بخش 
سخت افزار و تامین قطعات و همچنین نرم افزار 

و نیروی متخصص چیزی کم نداریم.
در  نفر  هزار  تاکید کرد: در حال حاضر ۹  وی 

مجموعه گل گهر اعم از پیمانکاری و شرکت 
های وابسته مشغول بکار هستند.

پروژه   40 افزود:  سیرجان  گهر  گل  مدیرعامل 
فعالیت  منطقه مشغول  این  در  معدنی  و شرکت 
و کارخانجات هم باالی ظرفیت اسمی مشغول 

تولید است.
واحد  هزار  پنج  ساخت  و  احداث  از  زاده  تقی 
مسکونی مستحکم برای کارگران تحت پوشش 

این شرکت که فاقد خانه هستند خبر داد.
وی در زمینه صعود تیم فوتبال گل گهر به لیگ 
ملی و  موفقیت  این یک  نیز گفت:  برتر کشور 
غرور آفرین است و شرکت گل گهر برای این 
داده  تخصیص  اعتبار  تومان  میلیارد  هشت  تیم 

است.
وی به اجرای طرح فاضالب سیرجان نیز اشاره و 
تصریح کرد: این طرح ها در راستای ایفای نقش 
مسئولیت های اجتماعی به مرحله اجرا در آمده 
احداث  و  لوله گذاری  کیلومتر   140 تاکنون  و 

فاضالب در شهرستان سیرجان اجرا شده است.
سال  در  طرح  این  اول  مرحله  داد:  ادامه  وی 

جاری راه اندازی می شود و برای این 
که  آب  استحصال  و  بهداشتی  طرح 
تاکنون 100  نیاز صنعت و معدن است 

میلیارد تومان هزینه شده است.
اجرای  و  تکمیل  برای  گفت:  وی 
جذب  سیرجان  فاضالب  طرح  کامل 
600 میلیارد تومان اعتبار را به تصویب 

رساندیم.
مدیرعامل سنگ آهن گل گهر همچنین 
از ساخت بیمارستان فوق تخصصی گل 
گهر در منطقه ویژه اقتصادی خبر داد و 
بزرگ  طرح  که  بیمارستان  این  گفت: 
درمانی است در 12 هزار مترمربع زیربنا 
با بخش های متعدد درمانی احداث می شود و 
تاکنون 300 میلیارد تومان اعتبار برای این طرح 

در نظر گرفته شده است.
سال  تا  طرح  این  اجرای  مرحله  کرد:  بیان  وی 
آینده به اتمام می رسد و برای خرید تجهیزات 
و هر میزان اعتبار که نیاز باشد هزینه می کنیم تا 

مجهز ترین بیمارستان منطقه ساخته شود.
تقی زاده افزود: شرکت گل گهر همچنین هزار 
هکتار فضای سبز را در سیرجان ایجاد کرده و 
احداث باغ گردشگری و هتل بزرگ با معماری 

اسالمی و سنتی را در دستور کار دارد.
حال  در  بیمارستان  از  خبرنگاران  سفر  این  در 
با  احداث گل گهر، کارخانه تولید سیم بکسل 
ظرفیت 60 هزار تن سیم مفتول بکسل در سال، 
کارخانه آهن اسفنجی در منطقه ویژه اقتصادی 
با ظرفیت 100 هزار تن تولید ساالنه و همچنین 
کارخانه  و  فاضالب  طرح  خانه  تصفیه  طرح  از 
جهان فوالد و شرکت گهر زمین در منطقه گل 

گهر بازدید کردند.

بالغ بر 3 تن و ۵7۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر در 
استان های سیستان و بلوچستان و کرمان کشف شد

تن  یک  گفت:  بلوچستان  و  سیستان  انتظامی  فرماندهی  جانشین 
و 675 کیلوگرم انواع مواد مخدر در عملیات مشترک پلیس در 

شهرستان ایرانشهر و زاهدان کشف شد.
سرتیپ احمد طاهری در این باره اظهار داشت: ماموران انتظامی 
مواد  گسترده  قاچاق  بر  مبنی  خبری  کسب  با  زاهدان  شهرستان 
مرکز  به  مرزی  مناطق  از  قاچاق  باند  یک  اعضای  توسط  مخدر 
استان سه مخفیگاه اعضای این باند را در سه نقطه از شهر زاهدان 

شناسایی و تحت نظر قرار دادند.
وی تصریح کرد: تیم های عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر 
در سه عملیات مجزا و همزمان وارد عمل شدند و ضمن دستگیری 
پژو  دستگاه  یک  و  وانت  دستگاه   2 توقیف  و  باند  این  عضو   6
پارس در بازرسی از مخفیگاه آنان 816 کیلو و150 گرم تریاک، 
61 کیلوگرم حشیش، پنج کیلو و 400 گرم هروئین و 78 کیلو و 

200 گرم سایر مواد مخدر را کشف کردند.
سردار طاهری اظهار داشت: در ادامه این عملیات مخفیگاه دیگر 
این باند در شهر ایرانشهر شناسایی و در بازرسی از محل 2 دستگاه 
پژو 405 و یک دستگاه پژو پارس به همراه 714 کیلو و 600 گرم 
تریاک کشف کردند. وی گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده 

به دادسرا معرفی شدند.
همچنین جانشین فرمانده انتظامي استان کرمان از کشف بیش از 
و  تریاک  نوع  از  مخدر  مواد  گرم   800 و  کیلو   ۹ و  هزار  یک 

دستگیری چهار متهم در دوعملیات پلیسی در کرمان خبر داد.
سرهنگ »ناصر فرشید« گفت: ماموران یگان تکاوری 115 رودبار 
مطلع  کرمان  به  جنوبی  استانهای  از  مخدر  مواد  از حمل  جنوب 
به  جازموریان  شوره  مسیر  در  ماموران  کرد:  تصریح  وي  شدند. 
ایست صادر کردند  مزدا مشکوک و دستور  یک خودرو وانت 
که سرنشینان آن بدون توجه به ایست پلیس به سمت آنها شلیک 

و اقدام به فرار کردند.
وی بیان کرد: با عکس العمل سریع پلیس و برتری آتش ماموران، 
خودرو متوقف، دو متهم دستگیر و در بازرسی از خودرو توقیفی، 
525 کیلو و 800 گرم تریاک و مقادیری سالح و مهمات کشف 

شد.
جانشین فرمانده انتظامي استان کرمان در تشریح عملیات دوم که 
رضوی  خراسان  استان  مخدر  مواد  پلیس  اطالعاتی  همکاری  با 
انتقال  از  استان  مخدر  مواد  پلیس  ماموران  ،گفت:  گرفت  انجام 
مواد مخدر به کرمان مطلع و اقدام به گشت زنی های محسوس و 

نامحسوس در مسیرهای احتمالی تردد قاچاقچیان کردند.
یک  به  کرمان   - بم  محور  در  پلیس  افزود:  فرشید  سرهنگ 
در  آن  توقف  از  پس  و  مشکوک  هوو  سوخت  دستگاه تانکر 
متهم  دو  و  را کشف  تریاک  کیلو   484 از خودرو  فنی  بازرسی 

را دستگیر کردند.

سازمان  مدیرعامل 
شهرداری  بازنشستگی 
کمک  افزایش  از  تهران 
فرزندان  ازدواج  هزینه 
میلیون   20 به  بازنشستگان 

تومان خبر داد.
همایش  ششمین  در  نادمی 
خانوادگی  روی  پیاده 
شهرداری  بازنشستگان 
تهران که با حضور شهردار 
محل  در  جمعه  روز  تهران 
دریاچه خلیج فارس برگزار 
شد، گفت: در سال 13۹7 از 
یک سو علی رغم تورمی که 
بود و مشکالتی  ایجاد شده 
که در تأمین خواروبار برای 

سبد کاالیی بازنشستگان وجود داشت و از سوی 
شهرداری  بازنشستگی  سازمان  بودجه  دیگر 
تنها 10 درصد رشد داشت، موفق شدیم  تهران 
سازمان،  این  در  همکاران مان  گسترده  تالش  با 
سبد کاالیی بازنشستگان را بدون کاهش کیفی 

و کمی همانند سال های قبل تأمین کنیم.
او افزود: سال گذشته مجموعه سبد کاالیی که 
به بازنشستگان شهرداری تهران اهدا شد حدود 
بر  در  هزینه  تومان  هزار   700 و  میلیون  یک 
نبود  تهران  ویژه شهردار  عنایت  اگر  داشت که 

قطعاً تأمین این سبد کاالیی غیرممکن بود.
او ادامه داد: در سال ۹7 در قالب خدمات سفر 
تعداد زیادی از بازنشستگان به شهرهای زیارتی 
تخفیف  اخذ  با  نیز  زیادی  تعداد  و  کردند  سفر 
در  رفاهی و گردشگری  از خدمات  50 درصد 
سال  در  همچنین  بردند.  بهره  مختلف  شهرهای 
ورزشی  المپیاد  دوره  پنجمین  توانستیم  گذشته 
برگزار  را  تهران  شهرداری  بازنشستگان  ویژه 
را  دوره  ششمین  امسال  پاییز  در  انشاهلل  و  کنیم 
تنوع  گستردگی  و  بازنشستگان  فعال  شرکت  با 

رشته های ورزشی برگزار خواهیم کرد.

بازنشستگی  سازمان  مدیرعامل 
برای  تالش  تهران  شهرداری 
کردن  سودآور  و  سازی  کوچک 
تابعه شهرداری تهران  شرکت های 
کارهای  دستور  از  دیگر  یکی  را 
آینده  سال های  برای  سازمان  این 
حوزه  در  قطعاً  افزود:  و  خواند 
با  که  تعاملی  با  ورزشی  خدمات 
تهران  شهرداری  ورزش  سازمان 
کرد  خواهیم  تالش  شده  ایجاد 
مجموعه  به  مناسب تری  خدمات 
تهران  شهرداری  بازنشستگان 
ماهه  شش  در  قطعاً  کنیم.  ارائه 
نخستین  جاری  سال  نخست 
مجموعه ورزشی ویژه بازنشستگان 
شهرداری تهران افتتاح خواهد شد.

به سمت  قطعاً  جاری  سال  برای  کرد:  تاکید  او 
حضوری  غیر  رفاهی  خدمات  ارائه  افزایش 
حرکت  تهران  شهرداری  بازنشستگان  برای 
خواهیم کرد و خدماتی همچون صدور دفترچه 
… به صورت  و  بیمه درمانی، درخواست سفر 
مبلغ  همچنین  شد.  خواهد  ارائه  حضوری  غیر 
سال  در  بازنشستگان  به  شده  ارائه  تسهیالت 
جاری از پنج میلیون تومان به 10 میلیون تومان 
به 20  و همچنین کمک هزینه ازدواج فرزندان 

میلیون تومان افزایش پیدا خواهد کرد.

حمایت قضائی از مراودات تجاری مابین کرمان و افغانستان

کمک هزینه ازدواج فرزندان بازنشستگان چقدر افزایش یافت؟

 آب خلیج فارس تا شهریور به سیرجان منتقل می شود

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

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي آگهي 
موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 
دوم  13۹7/0۹/17هیأت  مورخ   13۹76031۹013000۹72 شماره  راي  برابر  رسمي  سند  فاقد 
در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بافت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای کرامت حیدری 
فرد فرزند مصیب به شماره شناسنامه 5 صادره از رابر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
234/31 مترمربع قسمتی از پالک 884 فرعی از 12-اصلی قطعه یک بخش 42 کرمان واقع در 
رابر خیابان آیت ا...خامنه ای کوچه شهید هاتفی  خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه مهدی 
پور مع الواسطه محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب را دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
را  دادخواست خود  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  یکماه  مدت  رسید ظرف  اخذ  از  پس  و  تسلیم 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول  بدیهي است در صورت  نمایند.  به مراجع قضایي تقدیم 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹8/2/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹8/3/1

محمدمحسن قزوینی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف32(

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

رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت 
و  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهي 
مورخ   13۹76031۹013001136 شماره  راي  برابر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي 
13۹7/10/26هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
بافت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي  ثبتي حوزه ثبت ملک  سند رسمي مستقر در واحد 
آقای ابوذر حمزه نژادی فرزند گرامی به شماره شناسنامه 1055 صادره از بافت در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 270/35 مترمربع قسمتی از پالک 1882-اصلی قطعه یک بخش 40 
کرمان واقع در بافت بلوار دانشگاه آزاد کوچه شماره 22 خریداری از مالک رسمی خانم سیما 
به  نوبت  دو  را  مراتب  اطالع عموم  منظور  به  است.لذا  الواسطه محرز گردیده  مع  غیبی  پرنده 
فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹8/2/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹8/3/1

محمدمحسن قزوینی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف34(

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

رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت 
و  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهي 
مورخ   13۹76031۹013001150 شماره  راي  برابر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي 
13۹7/11/2هیأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بافت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای 
ابراهیم شیخ حسینی لری فرزند عبدالرحیم به شماره شناسنامه 104 صادره از رابر در ششدانگ 
از 12-اصلی قطعه  از پالک 145۹ فرعی  مترمربع قسمتی  به مساحت 247/45  باب خانه  یک 
یک بخش 42 کرمان واقع در رابر خیابان خیام کوچه 5 جنب فرمانداری خریداری از مالک 
رسمی آقای سیدعباس تاج الدینی مع الواسطه محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب را دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹8/2/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹8/3/1

محمدمحسن قزوینی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف30(

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

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي آگهي 
موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 
دوم  13۹7/12/15هیأت  مورخ   13۹76031۹013001367 شماره  راي  برابر  رسمي  سند  فاقد 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک بافت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای سید اسماعیل هاشمی پور 
رابری فرزند سید حاجی به شماره شناسنامه 368۹ صادره ازرابر در ششدانگ  یک باب خانه به 
مساحت 318/82 مترمربع قسمتی از پالک 130۹ فرعی از12-اصلی قطعه یک بخش 42 کرمان 
الدینی  از مالک رسمی آقای درویش تاج  امام کوچه شماره 3 خریداری  واقع در رابرخیابان 
مع الواسطه محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب را دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹8/1/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹8/2/15

محمدمحسن قزوینی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف15(

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

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي آگهي 
موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 
دوم  13۹7/12/1۹هیأت  مورخ   13۹76031۹013001388 شماره  راي  برابر  رسمي  سند  فاقد 
در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بافت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای سیدعلی هاشمی 
پور رابری فرزند سید اشرف به شماره شناسنامه ۹۹6 صادره ازرابر در ششدانگ مغازه مشتمل 
بر طبقه فوقانی به مساحت 138/30 مترمربع قسمتی از پالک 57۹ و 1301 فرعی از12-اصلی 
قطعه یک بخش 42 کرمان واقع در رابرخیابان امام نرسیده به مسجد صاحب الزمان خریداری از 
مالکین رسمی نصرا... و عین ا... مهدی پورمع الواسطه محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب را دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به 
به  اولین آگهي  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند مي  اعتراضي داشته  صدور سند مالکیت متقاضي 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ 
در صورت  است  بدیهي  نمایند.  تقدیم  قضایي  مراجع  به  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسلیم 

انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹8/1/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹8/2/15

محمدمحسن قزوینی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف13(

آگهي مزایده )نوبت دوم( 
 ۹50۹۹73470502465 شماره  رای  دراجرای  دارد  درنظر  بافت  دادگستري  کیفری  احکام  اجراي 
صادره از شعبه دادگاه کیفری2 بافت در پرونده کالسه ۹601۹۹ اجرایی یک قطعه زمین دارای پالک 
شماره صفر فرعی از 7۹8 اصلی واقع در بخش 40 کرمان شهرستان بافت به مالکیت علی شاهسون پور 
زرگر به مبلغ چهارصد و شصت ودو میلیون نهصد وبیست هزار ریال)ششدانگ(  به فروش برساند. 
دادگستري  احکام  اجراي  محل  در  10:30 صبح  ساعت  شنبه  روز   13۹8/3/11 تاریخ  در  مزایده  لذا 
شهرستان بافت با حضور نماینده دادسرا برگزار مي گردد و قیمت ارزیابي شده توسط کارشناس شروع 
و ده درصد مبلغ بها في المجلس مابقي ظرف مهلت معین از برنده اخذ خواهد شد.در صورت انصراف 
متقاضي ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تمدید مي گردد.بنابراین متقاضیان خرید 
در صورت تمایل مي توانند تا پایان ساعت اداري پنجشنبه ۹8/3/۹ به دایره اجراي احکام مراجعه تا 
ترتیب بازدید از ملک مذکور داده شود و پیشنهاد خود را در پاکت الک و مهر شده تا پایان مهلت 
مذکور تحویل اجراي احکام نموده و رسید اخذ نمایند جلسه مزایده راس ساعت ده ونیم صبح شنبه 
۹8/3/11 برگزار و خرید به صورت شفاهی نیز در جلسه آزاد می باشد  ضمناً آدرس ملک: شهرستان 

بافت اراضی پایین دست دانشگاه آزاد اسالمی می باشد. )م الف 25( 
 دفتر اجرای احکام دادگستری شهرستان بافت  

آگهي ابالغ وقت دادگاه
در خصوص شکایت آقای حسین مهدوی علیه آقای علی اصغر بابایی فرزند علی اکبر دایر بر توهین 
از طریق پیامک و تهدید در پرونده کالسه ۹80048 شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 
نامبرده  به  دسترسي  عدم  و  اعالمي  آدرس  در  متهم  شناسایي  عدم  لحاظ  به   و  ثبت  بافت  شهرستان 
امکان ابالغ  احضاریه میسر نبوده لذا مراتب وفق ماده 174قانون آئین دادرسي کیفري به نامبرده ابالغ 
تا ظرف مدت یکماه از تاریخ نشر آگهی جهت دفاع از خود در این شعبه حاضر شود ضمناً قید شود 
نتیجه عدم  باشید  وفق ماده 1۹0ق.آ.د.ک می توانید یک نفر وکیل دادگستری به همراه خود داشته 

حضور جلب است. 
رضا بنی اسدی:دادیار شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب بافت. 

آگهي حصروراثت
خانم شاه نساء سلیمانی دختک فرزند غالمحسین داراي شناسنامه 1 به شرح دادخواست شماره ۹8004۹ 
مورخ ۹8/2/10 توضیح داده شادروان اسدا...افضلی موردئی فرزند عبدا... به شناسنامه 583۹700۹67 

درتاریخ 13۹8/2/3 در شهر رابر فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-شاه نساء سلیمانی دختک فرزند غالمحسین به ش ش 1به ش ملی 583۹8125۹5 متولد 1327 همسر 

متوفی.
2- حجت ا...افضلی موردئیه ش ش 221 به ش ملی 583۹557031 متولد 135۹فرزند متوفی.

3- روح ا...افضلی موردئی ش ش 34 به ش ملی 583۹۹62554 متولد 1365فرزند متوفی.
4-عبدا...افضلی موردئی  به ش ملی 3120007۹51 متولد 1368فرزند متوفی.

5-اشکان افضلی موردئی  به ش ملی 583000۹587 متولد 1371فرزند متوفی.
6- صفورا افضلی موردئیه ش ش 206 به ش ملی 583۹610۹33 متولد 1348فرزند متوفی.
7- توران افضلی موردئیه ش ش 207 به ش ملی 583۹610۹41 متولد 1351فرزند متوفی.
8- پوران افضلی موردئیه ش ش 357 به ش ملی 583۹72۹841 متولد 1354فرزند متوفی.
۹- گیالن افضلی موردئیه ش ش 358 به ش ملی 583۹72۹851 متولد 1355فرزند متوفی.

10- زلیخاافضلی موردئیه ش ش 3 به ش ملی 583۹8۹0375 متولد 1361فرزند متوفی.
11- ام البنین افضلی موردئی ش ش 23 به ش ملی 583۹۹6244۹ متولد 1363فرزند متوفی

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

موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
خواجه حسنی - دفترشورای حل اختالف شماره یک شهرستان رابر

 مزارع کرمان از هجوم ملخ های صحرایی 
در امان ماند

کرمان  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  معاون 
هجوم  با  مقابله  برای  شده  تعیین  پیش  از  تمهیدات  با   : گفت 
این  مزارع  به  ها  ملخ  از خسارت   ، هایی صحرایی  ملخ  احتمالی 

استان جلوگیری شد .
از بهمن  بار جهانی  افزود: سازمان خوار و  محمدرضا پورخاتون 
ماه احتمال وجود ملخ ها را به استان هایی از جمله کرمان اخطار 

و هشدار داده بود.
وی با بیان اینکه مراتع، مزارع و باغات استان کرمان تا حدود 25 
روز گذشته عاری از وجود ملخ های صحرایی بود اما طی 2 هفته 
مواردی از حضور ملخ های صحرایی در برخی مناطق شمال این 

استان گزارش شد.
مناطق  در  هفته گذشته  ها طی  ملخ  به هجوم  اشاره  با  پورخاتون 
تک فرهاد و تک سیف الدین شهرستان ریگان تصریح کرد: بعد 
این شهرستان  تایید وجود ملخ در مراتع  بازدید کارشناسان و  از 

مبارزه شیمیایی علیه ملخ های صحرایی آغاز شد.
است  کشاورزی  به  وابسته  ریگان  اقتصاد  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
شد  نمی  مهار  ریگان  در  ها  ملخ  جمعیت  اگر  کرد:  تصریح 
این منطقه وارد  به بخش کشاورزی  ناپذیری را  خسارات جبران 

می کرد.
ملخ  به  آلوده  اراضی  از  هکتار  هزار  سه  اینکه  بیان  با  پورخاتون 
صحرایی در شهرستان ریگان سم پاشی شد اظهار داشت : اکنون 
وجود  نگرانی  اما  شده  کنترل  ریگان  در  ملخ  جمعیت  وضعیت 
توده و کلنی ملخ ها در این شهرستان هنوز رفع نشده که نیازمند 

مراقبت بیشتر است .
به گفته این مسئول ممکن است تا 10 تا 15 روز آینده به دلیل تخم 
ریزی جمعیت ملخ ها در ریگان زیاد شود که تمهیدات الزم برای 

وقوع چنین امری اندیشیده شده است .
پورخاتون با اشاره به اینکه گزارش هایی از بم، راین و ماهان نیز 
در زمینه رویت ملخ های صحرایی دریافت شده است افزود:در 
صورتی که در آینده نزدیک درگیر جمعیت ملخ های صحرایی 

شویم باید با بسیج همگانی با ان مبارزه کرد.
از کشاورزان خواست در صورت مشاهده ملخ ها بالفاصله  وی 

مسئوالن و مراکز خدماتی کشاورزی را مطلع کنند.



روز نامه خبري , تحلیلي , سیاسي , اقتصادي و اجتماعي
صاحب امتیاز و مدیر مسئول : فریدون منظري توکلي 0۹133470537

سردبیر : حسام منظري توکلي 0۹133473576 
طراح و گرافیست: ابوالحسن منظري
خبرنگار : محمد علی منظری توکلی
لیتوگرافی و چاپ  : چاپ کارمانیا

دفتر بافت : خیابان امام جنب بانک توسعه تعاون تلفن: 4242۹11۹ خانم امیني
دفترکرمان: خیابان آیت ا...صالحی ابتدای کوچه شماره 10 خانم افضلی 3251۹744  حکمت در چاپ و تلخیص مطالب ارسالي آزاد است .

Email : ali_365@yahoo.com

شهرستان فریادگر محرومیت دیار فرهیختگان در  حکمت  روزنامه  نماینده 
ارزوییه، صوغان و توابع

مهدی نظری فتح آباد 0۹13۹173348. 

بافت

آدرس:
بافت خیابان 
امام نرسیده 
به شهرداری 

روبروی 
تعاونی چهار
03442426443
0۹16248۹330

با  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
 50 فقط  گذشته  سال  اینکه  به  اشاره 
اعتبارات استان تخصیص یافت  درصد 
فنی  کمک های  از  تناقض  دلیل  به  و 
کنیم  استفاده  نتوانستیم  اصال  اعتباری 
گفت: بعضی از مدیران پاسخگویی به 
کم کاری  دلیل  را  نظارتی  دستگاه های 

خود عنوان می کنند.
آموزشی  دوره  در  فدائی  محمدجواد 
در  ایران  نظارتی  یافته های  بازآموزی 
کرمان با اشاره به اینکه دیوان محاسبات 
کشور  در  اساسی  قانون  اساس  بر 
تشکیل شده است اظهار داشت: وظیفه 
دیوان نظارت بر دخل و خرج کشور و 
به عبارتی پیشگیری از تخلفات مالی و 

عدول از قوانین و مقررات است.
وی با بیان اینکه اعتبارات مصوب باید در همان جایی 
دیگر  سوی  از  افزود:  شود  هزینه  شده  تصویب  که 
قوانین و مصوبات باید با هم اجرا شود تا به نتیجه الزم 
برسیم در حالی که اگر اعتبارات اختصاص داده شده 
در زمان الزم تخصیص داده نشود در اجرا مشکل پیش 

می آید.
حل  قبال  در  ما  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
و  داریم  برعهده  مشترکی  مسئولیت  مردم  مشکالت 

باید در کنار هم و همراه هم باشیم بیان کرد: نمی توانیم 
بگوییم ما مسئول یک قسمت از کار هستیم و مابقی 

کار ما نیست.
وی با بیان اینکه امروز رویکرد دیوان محاسبات نسبت 
به سال های قبل تغییر کرده و جای تبریک دارد افزود: 
خوشبختانه امروز رویکرد دیوان محاسبات در کشور 

رویکرد آموزشی و ارشادی و پیشگیرانه است.
درصد   50 فقط  گذشته  سال  اینکه  به  اشاره  با  فدایی 
مشاوره  این  باید  که  یافت  تخصیص  استان  اعتبارات 

چگونه  درصد   50 این  که  شود  انجام 
است  مانده  کارها  چرا  و  شده  هزینه 
در  اعتباری  فنی  کمک های  از  گفت: 
استفاده  نتوانستیم  اصال  گذشته  سال 

کنیم چرا که تناقض وجود داشت.
وی با بیان اینکه کندی و رکودی که در 
توسعه وجود دارد بخشی از دالیل آن 
همین تناقض موجود است عنوان کرد: 
واحد  هزار  سهمیه  هنوز   ۹3 سال  در 
مسکن  ساخت  برای  بانک ها  از  یکی 
ابالغ نشده است و این موضوعات باید 

پیش بینی شود.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه در حال 
حاضر در شهرستان های رودبارجنوب، 
و  ریگان  ارزوئیه،  منوجان،  قلعه گنج، 
بم در استان کرمان درگیر وجود ملخ ها هستیم گفت: 
ناچار هستیم مشکل را در اسرع وقت حل کنیم و قانون 

نیز شرایط بحران را مجزا کرده است.
این شرایط   متاسفانه شاهدیم که در  اینکه  بیان  با  وی 
ذی حساب عمل نمی کند و در استان با مشکل روبه رو 
می شویم افزود: بعضی از مدیران کم کار هم کم کاری 
پاسخگوی  باید  که  می کنند  توجیه  اینگونه  را  خود 

دستگاه های نظارتی باشیم.

بیانیه مشترک توسعه همکاریهای اقتصادی بین 
 ، قندهار  والیات  و  کرمان  بازرگانی  اتاقهای 

هرات و غزنی امضا شد.
اقتصادی  همکاری های  »توسعه  درهمایش 
استان کرمان و کشور افغانستان«  رییس مرکز 
مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان 
با بیان اینکه بیشترین تابش خورشید در کشور 
داشت:  اظهار  است  کرمان  به  مربوط  ایران 
تولید حداقل دو هزار و 500 مگاوات  امکان 
حاضر  حال  در  خورشید  از  الکتریکی  انرژی 

همکاریهای  توسعه  است.همایش  فراهم  کرمان  در 
اقتصادی کرمان و افغانستان

مسعود رشیدی نژادبا اشاره به احداث یک نیروگاه 20 
مگاواتی با همکاری آلمانی ها در کرمان گفت: تابش 
استقبال  باعث  کرمان  در  خورشیدی  انرژی  مناسب 
سرمایه گذاران خارجی برای ایجاد نیروگاه در منطقه 

شده است.

اتاق  اقتصادی  های  پژوهش  و  مطالعات  مرکز  رئیس 
کرمان با بیان اینکه  فن آوری ساخت مبدل های تولید 
کشور  چند  اختیار  در  خورشید  از  الکتریکی  انرژی 
می تواند  کرمان  اتاق  افزود:  است   جهان  در  محدود 
خصوصی  شرکت های  و  دانشگاه  اساتید  کمک  با 
مطالعات و پتانسیل سنجی تولید برق از خورشید را در 

یکی از استان های افغانستان انجام دهد.

زاهدی  و  انارکی  محمدی  آقایان  جلسه  این  در 
به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
و  منطقه  در  ناامنی  ایجاد  برای  آمریکا  تالش 
همسایه  و  دوست  کشور   2 بین  مراودات  کاهش 
ایران و افغانستان ، توسعه همکاریهای مشترک در 
حوزه های جدید را از طریق راه اندازی واحد پول 
مشترک بین کشورهای اسالمی و سرمایه گذاری 
در حوزه های جدید همچون فناوریهای دیجیتال 

خواستار  شدند.
صادرات  دالر  میلیارد   3 از  حاضر  حال  در 
 20 تنها  کرمان  استان  سهم  افغانستان  به  کشورمان 

میلیون دالر است
رایزن  سادات  سعید  احمد  حضور  با  همایش  این 
الخطیبی  سعد  الحاج  ایران،  در  افغانستان  بازرگانی 
رئیس اتاق تجارت و صنایع هرات، عبدالمتین قلندری 
از  نمایندگانی  و  غزنی  صنایع  و  تجارت  اتاق  رئیس 
کشور افغانستان در اتاق بازرگانی کرمان برگزار شد.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بافت :                                            
تشدید نظارت بهداشتی دامپزشکی در ماه 

مبارک رمضان 

رئیس شبکه دامپزشکی بافت از اجرای طرح تشدید کنترل 
ثابت  3اکیپ  توسط  رمضان  ماه  ویژه  بهداشتی  ونظارت 

وسیار در سطح شهرستان خبر داد 
دکترپویا امجدی در گفتگو باخبرنگار حکمت ،پیشاپیش 
 : ،گفت  رمضان  مبارک  ماه  رسیدن  فرا  تبریک  ضمن 
نظارت بهداشتی بر امر تولید، توزیع ، حمل و نقل وعرضه 
مهمترین وظایف  از جمله ی  دامی  های خام  فرآورده  ی 
دامپزشکی بوده وشبکه دامپزشکی بافت ، در طول تمامی 
ایام سال در حال اعمال این نظارت ها در سطح واحدهای 

تحت نظارت خود می باشد. 
وی خاطرنشان کرد : نظارت وبازرسی بر تولید ، توزیع و 
عرضه فرآورده های خام دامی در واحدهای کشتارگاه دام 
، سردخانه ها ، خودروهای حمل و مراکز عرضه شهرستان 
،توسط 3 اکیپ ثابت وسیار این شبکه در شهرستان صورت 

می پذیرد.
هنگام  در  گرامی  شهروندان   : کرد   تصریح  دکترامجدی 
شده  درج  لیبل  و   مهر  به  دامی  خام  های  فرآورده  خرید 
تاریخ  اطالعات  حاوی  که  بندی  بسته  یا  الشه  روی  بر 
برداری  بهره  بهداشتی  کد   ، محصول  ،نوع  ،انقضاء  تولید 
مشاهده  ودرصورت  نمایند  توجه  و...میباشد  دامپزشکی 
شماره  طریق  از  را  ،مراتب  بهداشتی  تخلف  گونه  هر 

تلفن42423710 به شبکه دامپزشکی بافت اطالع دهند .

خودرو  از  تریاک  کیلو   7۸ کشف 
پژو 4۰۵ در ارزوئیه

ماموران  گفت:  ارزوئیه  انتظامی  فرمانده  جانشین 
به  آباد در محور اصلی روستا  انتظامی دولت  پاسگاه 
مسافتی  طی  از  پس  و  مشکوک  خودرو  یکدستگاه 

تعقیب و مراقبت متوقف گردید.
از  بازرسی  در  ماموران  افزود:  کریمی  سرگرد حسن 
خودرو 78 کیلو 6۹0 گرم تریاک کشف و متهم پس 

از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی گردید.

 استاندار کرمان:

فقط ۵۰ درصد اعتبارات در سال گذشته تخصیص یافت

در همایش بازرگانان دو کشور تاکید شد :

توسعه تجارت بین کرمان و والیات افغانستان

تعاونی  تحقیقات  و  ترویج  آموزش،  دفتر  مدیرکل 
های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یکی 
از منابع ارتقای ارزش پول ملی، تقویت و ترویج کار 
این طریق پول  از  و کار آفرینی در جامعه است زیرا 

کشور در دنیا ارزشمندتر خواهد شد.
استانی  جشنواره  امین  سی  آیین  در  خانی  مسلم 
واحدهای  و  کار  های  گروه  کارگران،  از  قدردانی 
مولفه  دنیا  در  امروز  افزود:  کرمان  استان  نمونه  کار 
نهادهای  و  دارد  وجود  تولید  بر  تاثیرگذاری  های 
قانونگذاری و اجرا بر ارتقای پایگاه تولید موثر هستند.

که  هستیم  کشورهایی  جمله  از  ما  کرد:  تصریح  وی 
و  قوانین  نتوانستیم  و  داریم  قانون گذاری  قوه  ضعف 

مقررات راهبردی در حوزه کار داشته باشیم.
مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و تحقیقات تعاونی های 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: سکوت 
قوانین، خالء های قانونی، قوانین مزاحم و خنثی کننده 
قانون  برای  افراد  برخی  که  هستند  مواردی  جمله  از 
می  مقننه  نهاد  و  کنند  می  استفاده  سو  آن  از  گریزی 

تواند بستر و اکوسیستم تولید را فراهم کند.
وی تاکید کرد: امروز در دنیا با استفاده از تکنولوژی 
های  بنگاه  در  کار  نیروی  و  انسانی  سرمایه  نو،  های 
رباتها  دست  به  تولید  و  کرده  پیدا  کاهش  تولیدی 

سپرده شده است.
و  راندمان  افزایش  در  تکنولوژی  اینکه  بیان  با  خانی 
بهره وری تولید موثر است افزود: در سالهای اخیر با 
استفاده از روش هایی مانند مهندسی معکوس توانستیم 

تکنولوژی کاالهای وارداتی را بومی سازی کنیم.
مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و تحقیقات تعاونی های 
تربیت  با  اجتماعی گفت:  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 

جایگاه  ارتقای  در  توانیم  می  کارآمد  انسانی  نیروی 
تولید در منطقه به اهدافمان برسیم.

وی با اشاره به مبحث اخالق حرفه ای و وجدان کاری 
ترویج  برای  الگو  و  مدل  یک  نیازمند  کرد:  تصریح 

اخالق حرفه ای و اخالق کار در حوزه تولید هستیم.
و  و کم کاری آشکار  بیکاری  داد: سهم  ادامه  خانی 
از  یکی  امر  این  و  باالست  بسیار  ما  جامعه  در  پنهان 

بیماری های اخالق حرفه ای کار محسوب می شود.
وی تاکید کرد: در تولیدات موفق سهم اخالق حرفه 
به سمت رضایت  باال است و کسب و کار  بسیار  ای 

مشتری می رود.
مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و تحقیقات تعاونی های 
اخالق  گفت:  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
سمت  به  مستمر  طور  به  و  همواره  ما  یعنی  ای  حرفه 

یادگیری حین کار حرکت کنیم.
وی با اشاره به بحث نظام چند الیه مزدی اظهار داشت: 
اگر بخواهیم محصول ما مشتری جهانی و ملی داشته 
باشیم باید این مدل اجرا شود تا تولیدات ایرانی پشتوانه 

ارزش پول ملی شود.
استان  در  کار  و  کسب  صاحبان  کرد:  تاکید  خانی 
تولید  برای  مزدی  الیه  چند  نظام  اجرای  در  کرمان 

محصول ناب و با کیفیت پیشقدم شود.
نمونه  واحدها  و  کارگران  از  تقدیر  به  اشاره  با  وی 
کارگری استان کرمان تصریح کرد: اگر احساس معنی 
یادگیری  و  انجام  برای  لمس کنیم،  را  بودن کار  دار 

کار وقت بیشتری خواهیم گذاشت.
رونق تولید به نوآوری بستگی دارد

کرمان  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
می  انجام  سریع  کار  دنیای  در  تغییرات  امروز  گفت: 

به روز و تجارب  شود و اگر کارگران و کارفرمایان 
آینده  در  توانیم  نمی  نشود  منتقل  بعدی  های  نسل  به 

کاری دنیا جایگاه داشته باشیم.
سیستم  در  تحوالت  به  اشاره  با  اسماعیلی  محمدرضا 
در  ببینیم  باید  افزود:  مسافربری  و  نقل  و  حمل  های 
و  مختلف کجاست  در صنایع  جایگاه  نزدیک  آینده 
نگاه ما نباید متوقف شود. وی تصریح کرد: رونق تولید 
های  ظرفیت  باید  و  دارد  بستگی  نوآوری  و  ابداع  به 
دهیم.  تغییر  بالفعل  به  را  کرمان  استان  نظیر  بی  بالقوه 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان بیان 
کرد: در حال حاضر در پنجره جمعیتی بیشترین افراد 
آماده بکار را داریم که باید از آنها استفاده بهینه شود.

و  کار  حوزه  شغلی  امنیت  مبحث  به  اشاره  با  وی 
های  مهارت  ما  کارکنان  اگر  کرد:  تاکید  کارگری 
را  خود  شغلی  آینده  بگیرند،  یاد  درستی  به  را  شغلی 

تضمین خواهد کرد.
اسماعیلی اظهار داشت: یکی از برنامه های ما اینست 
که کارگران در سود سهام شرکت های متنفع شوند تا 

با دلگرمی به کار خود ادامه دهند.
نمونه  و  نخبه  واحدهای  و  کارگران  از  تقدیر  با  وی 
که  هستید  جوانانی  الگوی  شما  افزود:  استان  در  کار 

در واحدهای تولیدی و صنعتی مشغول به کار هستند.
استاندار  اقتصادی  امور  معاون  حضور  با  آیین  این 
و  صنایع  مدیران  و  مسئوالن  از  جمعی  کرمان، 
کارفرمایان استان کرمان در تاالر اتاق بازرگانی استان 

کرمان برگزار شد.
همچنین در این آیین از کارگران، گروه های کار و 
واحدهای کار نمونه استان کرمان با اهدای لوح تقدیر 

تجلیل به عمل آمد.

 کارآفرینی ارزش پول ملی را افزایش می دهد

سرقتی  اقالم  تومان  میلیارد   1۰ کشف 
مخابراتی در کرمان

تومان  میلیارد   10 گفت:  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
اقالم سرقتی در حوزه کاالهای شرکت مخابرات استان 

کشف شد.
سردار رضا بنی اسدی فر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
در فرآیند رسیدگی به پرونده های مسروقه شرکت برق 
همکاران ما تعداد قابل توجهی اقالم مسروقه اداره برق 

را کشف کردند.
فرمانده انتظانی استان کرمان افزود:  در ادامه رسیدگی به 
این پرونده همکاران ما متوجه شدند یک باند در حوزه 
کاالهای مربوط به شرکت مخابرات به صورت مشخص 

ایرانسل سرقت های قابل توجهی داشتند.
نفر  سه  مجموعاً  زمینه  این  در  کرد:  عنوان  بنی اسدی فر 
تومان  میلیارد   10 باالی  مکشوفه  اقالم  و  دستگیر شدند 
شدن  مشخص  برای  ریشه یابی  است،  آنها  ریالی  ارزش 
زوایای پنهان این پرونده توسط همکاران ما در مجموعه 

پلیس آگاهی استان ادامه دارد.
این  به  نوعی  به  شده  دستگیر  افراد  داشت:  ابراز  وی 
مجموعه مرتبط و اطالعاتی نسبت به این مجموعه دارند.

این  مورد  در  صریح  نظر  اظهار  گفت:  بنی اسدی فر 
موضوع منوط به رسیدگی به مراحل بعدی پرونده است 

و ان شاءهلل در صورت لزوم اطالع رسانی می شود.

داروهای  مایع،  هلیوم  تولید  در  ایران   
هسته ای و داروهای بایوتک خودکفا شد

رئیس دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت گفت: 
چرا  می کنیم  تولید  مایع  گاز  از  را  مایع  هلیوم  امروز  ما 
از  بسیاری  و  است  مهم  خیلی  ام.آر.آی  دستگاه های  که 
داروهای هسته ای و داروهای بایوتک را نیز خودمان تولید 

می کنیم.
حسین وطن پور  در همایش کارآفرینی در حوزه سالمت با 
اشاره به اینکه استفاده از ام.آی.آر در ایران خیلی باالست، 
اظهار داشت: به طور متوسط هر نفر در سال یکبار ام آر آی 
می شود و هیچ جای دنیا اینقدر ام آر آی انجام نمی شود،  

در این حوزه در حال هزینه کردن بسیار زیادی هستیم.
رئیس دفتر توسعه فنآوری سالمت وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه ما در حوزه  آموزش 
موفق بودیم چرا که تعداد زیادی نخبه داریم و در تئوری 
جز  ما  افزود:  نداریم،  مشکلی  نیز  آموزش  پردازی های 
خارج  به  انسانی  نیروی  صادرکننده   5 تا  یک  کشورهای 
کشور هستیم که نشان دهنده ظرفیت و استعدادهای ماست.

فقط  سال  در  مقاله  هزار   16 حدود  اینکه  به  اشاره  با  وی 
در علوم پزشکی چاپ می شود، گفت: بودجه فراوانی نیز 

صرف تحقیق و پژوهش در این حوزه می شود.
وطن پور با اشاره به اینکه 670 مرکز تحقیقات در وزارت 
بهداشت وجود دارد که بسیاری از آن ها در حد اسم و اتاق 
و تابلو است، بیان کرد: پژوهش ها باید جهت پیدا کرده و 

برای رفع نیازهای کشورمان باشد.
حمایت از فناور

دانش  که  است  فردی  یک  فناور  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کافی را دارد و می گردد نیاز را پیدا می کند و با دانشی که 
دارد آن را برطرف می کند، افزود: همه اعضا هیات علمی 
دانشگاه نمی توانند فناور شوند، وظیفه ماست که افراد فناور 

را پیدا کرده و مورد حمایت قرار دهیم.

تجلیل از کارگران نمونه در کرمان
همزمان با هفته کارگر، در سی امین جشنواره امتنان 
از  نفر   26 از  استان  تولید  و  کار  جامعه  نخبگان  از 

فعاالن کارگری استان تجلیل شد .
مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: 
5 گروه  و  استانی  نمونه  6 کارگر  از  مراسم  دراین 
کارگران  از  .تجلیل  شد  تجلیل  استانی  نمونه  کار 

نمونه در کرمان

نمونه  کار  گروه  یک  افزود:  همچنین  اسماعیلی 
استانی  برتر  نمونه  ملی و یک واحد  و  استانی  برتر 
و ملی که دهم اردیبهشت در تهران از دست رئیس 
از  مراسم  این  در  نیز  گرفتند،  سپاس  لوح  جمهور 

آنان قدردانی شد.
تعاون،  کل  اداره  فرهنگی  و  اجتماعی  امور  معاون 
کار و رفاه اجتماعی استان کرمان هم با بیان اینکه 
این جشنواره در سه مرحله شهرستانی استانی و ملی 
جامعه  از  نفر   570 و  هزار  افزود:  می شود   برگزار 
کارگری در جشنواره امسال ثبت نام کردند که از 
این تعداد286 نفر در بخش کشاورزی، 853 نفر در 

بخش صنعت و 3۹3 نفر در بخش خدمات هستند.
سلیمانی با اشاره به اینکه از مجموع ثبت نام کنندگان 
به بررسی میدانی معرفی شدند  33 طرح پذیرفته و 
گفت: در بازدید میدانی از این طرح ها  شش طرح 
کارگر نمونه و شش طرح گروه کار نمونه معرفی 

شد.
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