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روسای  معارفه  و  تکریم  آئین  در  موحد  یدا... 
از  حدیث  این  بیان  با  بافت  شهرستان  دادگستری 
فرمایند:عدالت،امنیت  می  که  )ع(  صادق  امام 
داشت:  اظهار  هستند،  حیات  ی  الزمه   آسایش  و 
برای  اساسی  و  مهم  مولفه  دو  امنیت  و  عدالت 
باشند. وقتی می گوییم  استمرار حیات بشری می 
بشر  برای  حیات  نباشند  اگر  یعنی  مهم  و  اساسی 

امکان پذیر نیست.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: دستگاه 
این  و  است  قضائی  عدالت  اجرای  متولی  قضائی 
برعهده  خطیری  مسئولیت  چنین  عظیم،  دستگاه 
عمل  خوبی  به  رسالتش  به  می کند  تالش  و  دارد 
قضائی  دستگاه  در  عدالت  داد:  ادامه  وی  کند. 
و  جایگاه  هر  در  کس  هر  که  است  معنی  این  به 
موقعیتی که مورد ظلم قرار گرفت،نور امیدی در 
به عنوان دادگاه  بتابد که یک جایی هست  دلش 
به آنجا مراجعه می کنم و به حقم می رسم. رئیس 
به  باتوجه  گفت:  کرمان  استان  دادگستری  کل 
که  العالی(  رهبری)مدظله  معظم  مقام  فرمایشات 
حرف  شنیدن  برای  باید  قضائیه  "قوه  فرمودند 
قوه  بناست  لذا  باشد"  داشته  شنوا  گوش  مردم 
خاطر  وی  شود.  مردمی  گذشته  از  بیش  قضائیه 
نشان ساخت:کسانی که به دستگاه قضائی مراجعه 
می کنند حقوقی دارند که یکی از حقوق اساسی 
حرف  قاضی  اینکه  یعنی  است،  استماع  حق  آنها 
و  عادالنه  دادرسی  اجزاء  از  این  و  بشنود.  را  آنها 
مصفانه می باشد . مگر می شود بدون آن که حرف 
های اصحاب دعوا را شنید،  حکم بر له و یا علیه 
استان  قضائی  شورای  کرد؟.رئیس  صادر  کسی 
گفت:  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  کرمان 

برای  تحولی  سند  رئیسی  ا...  ایت 
قوه قضائیه تدوین کرده است که 
معظم  مقام  تایید  مورد  سند  این 
رهبری)مدظله العالی ( قرار گرفته 
بدنه دستگاه قضائی و  است و در 
با  دستگاه  از  بیرون  در  همچنین 
است  شده  روبرو  خوبی  استقبال 
و موجب افزایش سطح توقعات و 
انتظارات مردم از قوه قضائیه شده 
است .موحد با طرح این سوال که 
با اجرای سند تحول قرار است چه 
دهد؟  رخ  قضائیه  قوه  در  تحولی 

گفت: این سند ابعاد و محورهای گوناگونی دارد 
به  مردم  مراجعات  کاهش  آن  ابعاد  این  از  یکی 
از   بیش  سال گذشته  در  باشد.  می  قضائی  سیستم 
بافت  شهرستان  دادگستری  در  پرونده  هزار   26
مختومه شده است که  این آمار نگران کننده است.

سیستم  به  ها  پرونده  ورودی  افزایش  دلیل  وی 
قضائی را در تمرکز گرایی همه امور به قوه قضائیه 
دانست و گفت: هر مشکلی را که خواسته ایم حل 
کنیم متوسل شده ایم به دستگاه قضائی و این رویه 
درست نیست. رئیس کل دادگستری استان کرمان 
عنوان  تحت  که  اراضی  تکلیف  تعیین  کرد:  بیان 
است،  گرفته  قرار  افراد  اختیار  در  مختلف  های 
گرفتار  را  قضائی  دستگاه  و  ایجاد  را  اختالفاتی 
یک  باید  اینکه  به  اشاره  ضمن  موحد  کند.  می 
بین مردم و مسئوالن شکل گیرد  اراده جمعی در 
تا ورودی پرونده ها به دستگاه قضائی کم و جرم 
و  باشیم  گرا  قانون  گفت:اگر  بیافتد،  اتفاق  کمتر 
اجتماعی و  فعالیت ها  قانون؛ محور حرکت ها و 

شود.  می  کمتر  جرم  وقوع  میزان  باشد  فرهنگی 
موحد گفت:برخورد قاطع و بدون اغماض و خط 
 ... و  اجتماعی  فرهنگی،  اقتصادی،  مفاسد  با  قرمز 
قضائیه  قوه  تحول  سند  های  محور  از  دیگر  یکی 
کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس  باشد.   می 
درون  سازی  سالم  که  مطلب  این  به  اشاره  ضمن 
و بیرون قوه قضائیه است، یکی از محورهای سند 
تحول قوه قضائیه است اظهار داشت: اغلب قضات 
و کارکنان دستگاه قضائی سالم، نجیب و فرهیخته 
اما اگر یک نفر هم در دستگاه قضائی  باشند  می 
تخلف کند این برای دستگاه سنگین است و باید 
از آن جلوگیری شود. این مقام ارشد قضائی استان 
دستگاه  همکاری  و  همراهی  همدلی،  کرد:  بیان 
و  نظامی  اجرائی،  مختلف  های  دستگاه  با  قضائی 
انتظامی یک دیگر ازمحورهای تحول در دستگاه 
آئین سجاد  این  باشد گفتنی است در  قضائی می 
دادگستری  رئیس  عنوان  به  سلیمانی  علیدادی 

شهرستان بافت معرفی شد.

سجاد علیدادی سلیمانی رئیس دادگستری 
شهرستان بافت شد

 نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی شهر 
برق  سراسری  شبکه  به  کرمان  بافت 

متصل شد
به گزارش حکمت به نقل از  پایگاه اطالع رسانی وزارت 
نیرو)پاون(، نیروگاه 10 مگاواتی استان کرمان در منطقه 
بکارگیری  با  و  هکتار   20 مساحت  به  زمینی  در  بافت 
نیروهای متخصص و تجهیزات کامال بومی سازی شده 
شبکه  به  اکنون  هم  و  احداث  بخش خصوصی  توسط 

سراسری برق کشور متصل شده است.

تن   9۵98 انتشار  از  مذکور  نیروگاه  از  بهره برداری  با 
به  و  آمده  بعمل  جلوگیری  زیست محیطی  آالینده های 
از مصرف آب  مترمکعب سالیانه  میزان سه هزار و 60 
مگاواتی   10 نیروگاه  این  همچنین  شد.  خواهد  کاسته 
گاز  مترمکعب  میلیون   3,9۵ سالیانه  صرفه جویی  باعث 

طبیعی در فرآیند تولید برق کشور خواهد شد.
از  یکی  عنوان  به  نیروگاه  این  مزیت های  مهم ترین  از 
کشور  جنوب  خورشیدی  نیروگاه های  بزرگ ترین 
ایرانی  با 90 درصد طراحی  بومی سازی شده  فن آوری 
ریال  میلیارد   600 اعتبار  صرف  با  نیروگاه  این  است. 
زمان ساخت  در  نفر   64 برای  مجموعاً  و  احداث شده 
و بهره برداری، به طور مستقیم و غیرمستقیم ایجاد اشتغال 

کرده است.
تابش  جذب  بیشترین  از  برخورداری  با  کرمان  استان 
مستعدترین  از  یکی  به عنوان  خورشیدی  انرژی 
هشت  تعداد  تاکنون  و  بوده  مطرح  کشور  استان های 
 48,۷ ظرفیت  مجموع  با  مگاواتی  خورشیدی  نیروگاه 
مگاوات در این استان احداث و به مرحله بهره برداری 
رسیده است. همچنین تاکنون در این استان تعداد 926 
هشت  ظرفیت  به  پشت بامی  خورشیدی  نیروگاه  واحد 

هزار و 228 کیلووات نصب و راه اندازی شده است.

محیط بان پارک ملی َخبر پیدا شد

تعقیب یک  ملی خبر در حین  پارک  سرپرست جدید 
پایین  به  متری  ارتفاع 20  از  و صید  متخلف شکار  نفر 
پرت و بعد از 3 ساعت پیدا شد، حال کنونی وی خوب 

است.
یک  حین  خبر  ملی  پارک  سرپرست  پور  تاج  علیرضا 
عملیات تعقیب و گریز در ارتفاعات پارک ملی دچار 

سانحه شد.
این طور که ابراهیم هرندی می گوید: تاج پور به همراهی 
چندی از نیرو های پارک ملی خبر در باالی ارتفاعات 
صدای  که  بودند  کنترل  و  گشت  حال  در  منطقه  این 
شلیک گلوله آنان را متوجه حضور شکارچیان متخلف 
دستگیری  بالفاصله جهت  ماموران  کند.  می  منطقه  در 
متخلفین اقدام می کنند و در همین حین علیرضا تاج پور 
آنان را در حال فرار به سمت پایین دهنه و خروجی کوه 
خبر مشاهده می کند و پس از تعقیب یک مسیر طوالنی 
با توجه به تاریکی شب متاسفانه از ارتفاع بیش از بیست 

متر به پایین پرت می شود.
بالفاصله مامورین محیط زیست به همراهی فرماندار و 
رئیس شورای تامین بافت، و تیمی از افراد محلی و یکی 
از پزشکان این شهرستان، پس از 3 ساعت کوهپیمایی 
العبور پارک ملی خبر،  در تاریکی و ارتفاعات صعب 
پیدا  را  ملی  پارک  دیده  حادثه  سرپرست  شدند  موفق 
و شرایط الزم جهت انتقال وی را که حداقل 3 ساعت 

دیگر به طول انجامید، فراهم سازند.
مرجان شاکری مدیر کل حفاظت محیط زیست استان 
کرمان نیز بالفاصله خود را به منطقه رسانده و از نزدیک 
و در دامنه کوه در کنار نیروهای امداد و نجات اورژانس 

حضور پیدا کرد.
سرانجام سرپرست پارک ملی خبر در سحرگاه دیروز 

در بیمارستان شهرستان بافت بستری شد.
دچار  پا  پاشنه  ناحیه  از  پور  تاج  که  است  ذکر  شایان 
شکستگی شده و با توجه به فاصله زیاد سقوط به دلیل 
حداقل  مطلوب  بدنی  شرایط  و  باال  جسمانی  آمادگی 

صدمه را می بیند.

رئیس  یکتا  حسین  مهندس  آقای  جناب 
اداره برق شهرستان بافت:

شرافت و نجابت ذاتی و عشق به خدمت همراه با تعهد، صداقت، 
تجربه ، ایمان و باور به مبانی انسانی و اسالمی حسن رفتار و اخالق 
در  را  آنجناب  است  عبادت  والیی  نظام  در  اینکه خدمت  به  باور 
زمره سرمایه های بی بدیل این دیار منظور داشته است. با تبریک و 
تهنیت به محضرتان در سمت فوق از خداوند بلند مرتبه سالمتی و 
عزت همراه با توفیق خدمت به مردم نجیب و فرهیخته را درخواست 

می نمائیم امید است خدمتتان مستمر و جاودانه و پایدار باشد.
مهندس محمدجعفری

پروانه  صدور  جهت  مراتع  ممیزی  آگهی 
حوزه  در  دام(  چرای  )پروانه  مرتعداری 

استحفاظی شهرستان بافت استان کرمان
از جنگلها  برداری  بهره  قانون حفاظت و  باستناد تبصره یک ماده 3 
و مراتع کشور مصوب 1346/۵/30 و اصالحات بعدی و در اجرای 
از  برداری صحیح  بهره  بند 24 و 29 دستورالعمل ضوابط و شرایط 
مراتع به منظور چرای دام به اطالع کلیه مرتعداران، دامداران ذینفع و 
صاحبان پروانه مرتعداری )پروانه چرای دام( می رساند هیأت ممیزی 
مراتع به منظور تعیین دامدارن ذیصالح و ممیزی مراتع ییالقی جهت 
تاریخهای ذکر شده  در  دام(  مرتعداری)پروانه چرای  پروانه  صدور 
مقتضی  لذا  داشت  خواهند  حضور  مراتع  در  ذیل  جدول  اساس  بر 
اشاره  مورد  تاریخهای  در  ذینفع  دامداران  و  مرتعداران  کلیه  است 
قانونی  ضمن حضور در مرتع درخواست کتبی و مدارک و سوابق 
که دامداری آنها را به اثبات می رساند با اخذ رسید به هیأت اعزامی 
تحویل تا برابر مقررات درخواست آنها مورد رسیدگی قرار گرفته و 
اقدام قانونی الزم صورت پذیرد بدیهی است در صورت عدم مراجعه 
در زمان تعیین شده اعتراضات و تقاضای بعدی مورد رسیدگی قرار 

نخواهد گرفت 
تجدید ممیزینام مرتعردیف

ممیزی
نوع 
مرتع

تاریخ حضور هیات 
ممیزی

98/۵/16ییالقی*گلی گریکویه1
98/۵/1۷ییالقی*بنه آباد2
98/۵/19ییالقی*موردران)موالدران(3
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بهتر  برید  می  رنج  خواب  مشکالت  از  اگر 
است بدانید که کم خوابی و خواب بی کیفیت 
می  افزایش  را  خون  فشار  رفتن  باال  احتمال 
دهد. نتایج تحقیقی جدید در دانشگاه آریزونا 
نشان می دهد خواب بد شبانه می تواند باعث 
افزایش فشار خون در آن شب و روز بعد از آن 
این سوال  بر  این مطالعه توضیحی است  شود. 
قلبی،  حمله  خطر  خواب  مشکالت  چرا  که 
بیماری  از  ناشی  مرگ  حتی  و  مغزی  سکته 
به  دهند.  می  افزایش  را  عروق  و  قلب  های 
گزارش بهداشت نیوز بر اساس مطالعات قبلی، 
کم خوابی و خواب بی کیفیت از عوامل بروز 
قلبی  بیماری های  و  قلبی  حمله  مغزی،  سکته 

شده،  تایید  ارتباط  این  گرچه  است.  عروقی 
محققان  بود.  ناشناخته  امروز  تا  آن  علت  ولی 
خواب  بررسی  منظور  به  آریزونا  دانشگاه 
قلبی،  بیماری های  با  آن  ارتباط  و  بی کیفیت 
300 زن و مرد 21 تا ۷0 ساله را مورد بررسی 
هیچ گونه  سابقه  افراد  این  دادند.  قرار  دقیق 
افراد  این  خون  فشار  نداشتند.  قلبی  بیماری 
داد  نشان  نتایج  و  شد  بررسی  مداوم  طور  به 
کم خوابی منجر به افزایش فشار خون می شود 
بیماری های  و فشار خون مهمترین عامل بروز 
نیرویی  فشار خون  است.  مغزی  و سکته  قلبی 
است که توسط جریان خون به دیواره رگ ها 
وارد می شود تا خون در سراسر رگ ها و بدن 

جریان یابد. اگر این نیرو افزایش پیدا کند و در 
مشکالت  با  بدن  بماند،  باقی  ثابت  زمان  طول 
مهمترین  خون  فشار  می شود.  روبرو  زیادی 
بیماری های  و  قلبی  بیماری های  بروز  عامل 
سراسر  در  میر  و  مرگ  عامل  مهمترین  قلبی 
زمان  بهترین  ۷ صبح  تا  11 شب  است.  جهان 
خواب است. مصرف غذای سبک سه ساعت 
قبل از خواب، دمای مناسب و عدم استفاده از 
نقش  خواب  اتاق  در  الکترونیکی  تجهیزات 
مهمی در خواب با کیفیت دارد. بر اساس آمار 
1۵ تا 20 درصد از بزرگساالن آمریکایی دچار 

اختالل خواب هستند.

در  داعش  اعدام های  صدور  مسئول 
موصل به دام افتاد

وزارت کشور عراق اعالم کرد که مسئول صدور حکم اعدام 
در گروه تروریستی داعش را در شهر موصل بازداشت کرده 
شامگاه  عراق  کشور  وزارت  سخنگوی  معن،  سعد  است. 
اعدام های گروه  از مجریان  بازداشت یکی  از  تیر(  جمعه )14 
تروریستی داعش در حق شهروندان عراقی خبر داد. به گزارش 
پلیس  نیروهای  که  گفت  عراق  مسئول  این  سومریه،  شبکه 
با همکاری  نینوی بر اساس اطالعات دقیق و  القیاره در استان 
زنانه  لباس  با  که  را  داعش  عناصر  از  یکی  عراقی  شهروندان 
بر  است.  انداخته  دام  به  بود،  کرده  مخفی  و  پوشانده  را  خود 
در  داعشی  تروریست  این  عراق  کشور  وزارت  بیانیه  اساس 
و  می کرد  فعالیت  داعش  »دادگاه شرعی«  اصطالح  به  دادگاه 
»مسئول توبه دادن و مسئول صدور احکام اعدام در حق شماری 
از شهروندان و نیروهای امنیتی عراق« در زمان سیطره داعش بر 
شهر موصل بوده است. سخنگوی وزارت کشور عراق گفت 
متروکه  ساختمان های  از  یکی  در  عراقی  تروریست  این  که 
استان  مرکز  موصل،  شهر  جنوب  در  واقع  »اچحله«  روستای 

نینوی )شمال غرب عراق( در دام نیروهای عراقی افتاده است.

انتقال ۱3۰ میلیون مترمکعب آب 
از خلیج فارس به کرمان

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی گفت: نیمه 
دوم امسال انتقال 130 میلیون مترمکعب آب از بندرعباس به کرمان 
صورت می گیرد که 100 میلیون مترمکعب آن مربوط به شرکت های 
گل گهر و مس است و مابقی به یزد می رود تا در چادرملو استفاده 
بررسی  نشست  در  امروز  ظهر  پورابراهیمی  محمدرضا  شود.  
داشت:  اظهار  در کرمان  سازندگی خاتم االنبیاء  قرارگاه  پروژه های 
کم نظیر  عمرانی  و  اقتصادی  پروژه های  حوزه  در  قرارگاه  اقدامات 
است. وی افزود: اولویت اصلی شهر کرمان بحث آب شرب است و 
باید با جدیت پیگیری شود، طبق زمانبندی اعالم شده تا پایان تیر ماه 
فرایند انتقال آب از پنج حلقه چاه به شهر کرمان انجام خواهد شد که 
بخشی از آب مورد نیاز را برطرف می کند، اما همچنان کسری وجود 
دارد. پورابراهیمی با اشاره به اعالم شرکت آب و فاضالب شهری 
کرمان  شهر  در  آب  ثانیه  بر  لیتر  هزار  یک  کمبود  بر  مبنی  کرمان 
عنوان کرد: برای اجرای خط انتقال آب به شهر کرمان باید از منابع 
ملی نیز کمک گرفته شود. وی خاطرنشان کرد: هرگونه اقدامی در 
خصوص خط انتقال آب شهر کرمان می خواهد صورت گیرد نباید 
موجب ضرر و زیان یک منطقه به لحاظ زیست محیطی، مردمی و ... 
شود و آب منطقه ای باید خسارات اجرای این طرح را به مردم منطقه 
پرداخت کند. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی 
به  را  خود  اولویت  نیرو  وزارت  که  است  این  انتظار  کرد:  تصریح 
باید ادبیات کارشناسی داشته  بپردازد، هر نگاه و ایده ای  این مسئله 
پروژه  به  پورابراهیمی  بود.  نخواهد  نظری  اختالف  قاعدتا  باشد که 
داشت  اشاره  هم  کرمان  استان  به  فارس  خلیج  از  آب  انتقال  خط 
نهایی  حال  در  گرفته  صورت  پیگیری  با  انتقال  اول  خط  گفت:  و 
از  مترمکعب آب  میلیون  انتقال 130  امسال  نیمه دوم  و  شدن است 
بندرعباس به کرمان صورت می گیرد که 100 میلیون مترمکعب آن 
مربوط به شرکت های گل گهر و مس است و مابقی به یزد می رود 
پیش بینی های  طبق  داشت:  بیان  وی  شود.  استفاده  چادرملو  در  تا 
آینده  سال  چهار  تا  مس  و  گهر  گل  منطقه ای  نیاز  گرفته  صورت 
از مجموعه خط  لذا می توان  بود،  انتقالی خود  حدود دو سوم آب 
انتقالی که به مس می آید بخشی از نیاز شهر کرمان را برای شرب 
دریا  از  آب  دوم  انتقال  خط  کرد:  عنوان  پورابراهیمی  کرد.  تامین 
هم به صورت همزمان شروع شده است، اما این آب قیمت باالیی 
برای آن هزینه  تومان  میلیارد  تاکنون حدود 2 هزار و ۷00  دارد و 
شده است. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی 
فعالیت های  توسعه  در  خاتم االنبیاء  سازندگی  قرارگاه  جایگاه  به 
صنعتی و معدنی اشاره داشت و گفت: توافق هایی شده در شهرستان 
قرارگاه  معدنی  هدلینگ  برای حضور  راور  ویژه  به  راور  و  کرمان 
با همکاری وزارت صنعت  داریم که  داشته ایم و درخواست  خاتم 
امیدواریم  ابراز داشت:  این بخش صورت گیرد.  وی  توافقاتی در 
و  اقتصادی  و  عمرانی  حوزه های  در  خاتم  قرارگاه  خوب  تعامل  با 
داد:  ادامه  پورابراهیمی  کنیم.  استفاده  بیشتر  آنها  ظرفیت  از  معدنی 
لیست پروژه های بزرگ استان که نیازمند تامین منابع هستند را می 
فاینانس کشور قرار دهیم که بخش  اول  لیست پروژه های  توان در 

زیادی از مشکالت را برطرف خواهد کرد.

پیکر پاک 52 شهید اسالم در  تشییع  مراسم 
کرمان

چند  در  اسالم  شهید   ۵2 پاک  پیکر  تشییع  مراسم  امروز  صبح 
شهرستان کرمان برگزار شد.

در تاریخ 16 تیر سال 136۵ و 1366، استان کرمان شاهد رویدادهایی 
در حوزه دفاع مقدس بوده که به بخشی از آن اشاره می شود:

ثاراهلل  لشکر  ستاد  معاون  حاجبی«  »علی  اسالم  رشید  سردار  پیکر 
ظفرمند  عملیات  در  که  شهید  بسیجیان  و  پاسداران  از  تن  پنج  و 
نائل آمده  به درجه رفیع شهادت  بعثی  با کفار  نبرد  کربالی 1 در 
تا  »جنگ جنگ  فریادهای  میان  در  باشکوهی  مراسم  طی  بودند، 
رفع ظلم از عالم«، بر دوش اقشار مردم خداجوی کرمان تا مسجد 

امام تشییع شد.
روحانیون  از  جمعی  و  استاندار  کرمان،  جمعه  امام  مراسم  دراین 

خانواده های شهداء و اقشار مردم حضور داشتند.
رفسنجان،  شهرهای  در  یکشنبه  صبح  گزارش،  این  براساس 
پیکرهای  بردسیر،  و  پابدانا  و  سیرجان  زرند،  جیرفت،  شهربابک، 
پاک و مطهر 44 تن از شهدای اسالم که به دست مزدوران بعثی 
باشکوه  آمده اند،  نائل  شهادت  رفیع  درجه  به  عراق  صهیونیست 

خاصی تشییع گردید.
تشییع پیکر پاک چند تن از شهدای اسالم در نقاط مختلف استان

طی مراسم ویژه ای که در شهرهای رفسنجان، شهربابک و رابر با 
شرکت مردم خداجوی استان برگزار شد، پیکرهای پاک پنج تن 
نائل  شهادت  رفیع  درجه  به  نبرد  میادین  در  که  اسالم  شهدای  از 
آمده اند، بردوش مردم تشییع و سپس در گلزار شهدای مناطق یاد 

شده، به خاک سپرده شد.
در این مراسم مردم مبارز شهرهای رفسنجان، شهربابک و رابر طی 
راه شهیدان  تداوم  بر  پیروزی«  تا  شعارهای کوبنده »جنگ جنگ 

گلگون کفن تا محو و نابودی فتنه در جهان تاکید کردند.

ارزوئیه در  گندم  دپوی  انبار   کشف 

گفت:  خبر  این  تشریح  در  ارزوئیه  انتظامی  فرمانده 
مبارزه  سراسری  طرح  راستای  در  آگاهی  پلیس  ماموران 
از  یکی  در  گندم  دپوی  انبار  وجود  از   ارز  و  کاال  قاچاق  با 
از  قضایی  هماهنگی  طی  و  شده  مطلع  شهرستان  روستاهای 
کردند. کشف  مجوز  فاقد  گندم  تن   1000 حدود  انبار   این 

هرگونه  با  قاطعیت  با  پلیس  اینکه  بیان  با  پورامینایی  سرهنگ 
قاچاق برخورد می کند از شهروندان خواست هر گونه مورد 
اقدامات  تا  اطالع  پلیس   110 فوریتهای  مرکز  با  را  مشکوک 
الزم صورت گیرد همچنین شهروندان می توانند هرگونه انتقاد 
تلفن 198  از طریق  را  پلیس  از عملکرد  پیشنهاد و شکایت  و 

اعالم کنید

کشف ۸۰۰ کیلوگرم موادمخدر در عملیات های 
پلیس کرمان

فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف884 کیلوگرم تریاک و 
حشیش در عملیات پلیس شهرستان های جیرفت، ارزوئیه و رابر 

این استان خبر داد.
استان کرمان گفت:  انتظامی  ناظری، فرمانده  سردار عبدالرضا 
کار  انجام  با  جیرفت  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  ماموران 
محموله  ورود یک  برای  مرگ  سوداگران  قصد  از  اطالعاتی 
مرکز  به  شهرستان  این  فرعی  محور های  طریق  از  موادمخدر 

کشور مطلع شدند.
محور  در  عملیاتی  طی  ماموران  رابطه  این  در  افزود:  وی 
مواد  حامل  پژو  خودرو  دستگاه  یک  بافت"  فرعی"اسفندقه- 
اما  کردند،  متوقف  را  اسکورت  خودروی  دستگاه  یک  و 
از  از پوشش گیاهی منطقه  با استفاده  این 2 خودرو  سرنشینان 

دید ماموران خارج شدند.
از خودرو ها  یکی  از  بازرسی  در  کرد:  تصریح  ناظری  سردار 
3۷3 کیلوگرم تریاک و 99 کیلوگرم حشیش کشف و در ادامه 
سرنشین یک دستگاه موتورسیکلت که اسکورت این محموله 

بود، دستگیر شد.
فرمانده انتظامی استان در تشریح عملیات دوم گفت: مأموران 
از  عبوری  هنگام کنترل محور های  رابر  امداد شهرستان  یگان 
یک دستگاه خودرو پراید 132 کیلوگرم تریاک کشف و در 

این رابطه 2 قاچاقچی را دستگیر کردند.
همکاری  با  نیز  ارزویئه  شهرستان  پلیس  ماموران  گفت:  وی 
اداره اطالعات از ورود یک محموله موادمخدر به حوزه این 
شهرستان مطلع و در مسیر های احتمالی تردد قاچاقچیان مستقر 

شدند.
وی تصریح کرد: در یکی از محور ها قاچاقچیان پس از مواجهه 
را  محل  خود،  خودروی  گذاشتن  برجای  با  پلیس  حضور  با 
کیلوگرم   280 خودرو  این  از  بازرسی  در  که  کردند  ترک 

تریاک کشف شد.
فرمانده انتظامی استان با اشاره به تالش پلیس جهت پاکسازی 
منطقه و دستگیری قاچاقچیان تصریح کرد: با توجه به موقعیت 
جغرافیایی استان کرمان در کشور، مبارزه با پدیده شوم حمل 
استان  پلیس  ماموریت های اصلی  از  موادافیونی یکی  توزیع  و 
شبانه  و  وقفه  بی  صورت  به  همواره  عرصه  این  در  که  است 

روزی اجرای ماموریت می شود.

در  رهبری  معظم  مقام  بعثه  دفتر  مسئول 
به  اشاره  با  کرمان  استان   زیارت  و  حج  
کرمانی  زائر   ۵4۷ و  هزار   3 امسال  اینکه 
گفت:  می شوند،  اعزام  وحی  سرزمین  به 
بزرگ  مصادیق  از  حج  معنوی  مراسم 
وحدت امت اسالمی است. حجت االسالم 
حسین سازندگی اظهار داشت: قرآن کریم 
را وسیله  متعال کعبه  می فرماید که خدای 
قیام برای مردم قرار داده است. وی با اشاره 
اگر  بدانید  که  صادق )ع(  امام  سخن  به 
شما  بر  عذاب  شود  ترک  خدا  خانه   حج 

نگاه  به شما  متعال دیگر  نازل می شود و خدای 
نمی کند و عنایتی ندارد گفت: در مورد اهمیت 
استواری  باعث  حج  که  بس  سخن  همین  حج 
دفتر  مسئول  است.  اسالم  دین  پرچم  و  دین 
استان   زیارت  و  درحج   رهبری  معظم  مقام  بعثه 
کرمان با بیان اینکه حضرت فاطمه )س( حج را 
این  از  و  می کند  معرفی  دین خدا  قوی  پشتوانه 
احادیث متوجه اهمیت حج می شویم افزود: باید 
کعبه  زیرا  دهیم  ویژه ای  اهمیت  کیفیت حج  به 
به  اشاره  با  وی  است.  اسالم  برافراشته  پرچم 
اینکه اعمالی که به دور این  خانه انجام می شود 
و سمت وسوی این خانه را دارند نیز باید قیامی 
باشند گفت: قیام به معنای  آن  چیزی است که به 

وسیله آن بتوان تکیه کرد و ایستاد و قیام انواعی 
دارد. سازندگی با بیان اینکه پیام دین ما رهایی 
از بند دنیا و مادیات است تصریح کرد: یکی از 
در  تا  است  برای عدل  قیام  قرآن کریم  اهداف 
اینکه  به  اشاره  با  فراگیر شود.  وی  دنیا عدالت 
است  نماز  برپایی  برای  قیام  قیام،  انواع  از  یکی 
و قیام باید برای حج و مناسک حج باشد گفت: 
را  باشد فقط تکلیف  قرائت  نماز ما صرف  اگر 
ادا کرده ایم  در حالیکه نماز ما باید همراه با اقامه 
روح نماز و اصل دین باشد تا معنای اصیل قیام 
در نماز را ادا کرده باشیم. مسئول دفتر بعثه مقام 
با  کرمان  استان   زیارت  و  درحج   رهبری  معظم 
بیان اینکه هدف استکبار تفرقه اندازی میان امت 

را  امسال  حج  شعار  است،  مسلمان 
مسلمانان  میان  وحدت  و  خودسازی 
می توان  وحدت  با  افزود:  و  دانست 
و  مالید  خاک  به  را  استکبار  پشت 
این  تا  با یکدیگر تالش می کنیم  همه 
اصلیش  صاحب  دست  به  را  انقالب 
از  وی  برسانیم.  مهدی )عج(  حضرت 
اعزام 3 هزار و ۵4۷ زائر خانه خدا از 
استان کرمان به سرزمین وحی خبر داد 
و خاطرنشان کرد: این زائران در قالب 
این  در  و  می شوند  اعزام  کاروان   24
دوم  کاروان ها 24روحانی کاروان و16روحانی 
و ۵ روحانی زن مسائل فرهنگی و شرعی را بر 
عهده دارند. سازندگی با اشاره به اینکه همایش 
اسرار و معارف حج در ماه رمضان برای حجاج 
کرمانی برگزار شد گفت: در این همایش سامانه 
آموزشی  کالس های  آن  در  که  زائر  اینترنتی 
با  وی  شد.  معرفی  است،  شده  دیده  تدارک 
نیمه دوم  از  اربعین  اینکه ثبت نام  پیاده روی  بیان 
متقاضیان  افزود:  می شود  آغاز  جاری  مرداد ماه 
شرکت در این اجتماع عظیم می توانند از طریق 
سامانه سما ثبت نام خود را برای پیاده روی اربعین 

انجام دهند.

امسال 354۷ زائر کرمانی به سرزمین وحی اعزام می شوند

انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 
و  مغز  عنوان  به  را  ارتباطات  اسالمی، 
کرد.  معرفی  مسلح  نیروهای  اعصاب 
وی همچنین در حکمی، معاون عملیاتی 

جدید سپاه را منصوب کرد.
سالمی  حسین  پاسدار  سرلشکر  سردار 
انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 
تحویل  و  رونمایی  مراسم  در  اسالمی 
 110 "سپهر  تاکتیکی  ارتباطات  سامانه 
جمع  در   ، پایه  مردم  های  یگان  به    "
حوزه  مدیران  و  ،مسئولین  فرماندهان 
فناوری اطالعات و ارتباطات سپاه،  نقش 

را  مختلف  های  عرصه  تحوالت   در  ارتباطات 
مهم و راهبردی توصیف وبا بیان اینکه ارتباطات 
نیروهای مسلح شناخته  اعصاب  مغز و  به عنوان 
می شود، اظهار کرد: تحوالت عرصه ارتباطات 
موجب شده که نظام فرماندهی و مدیریت بسیار 
دقیق و واقعی و با اطالعات به لحظه همراه شود ؛ 
عالوه بر این حرکت واحد ها به یکدیگر متصل  
وجود  نبرد  میدان  در  بالتکلیفی  عنصر  هیچ  و 
افزایی  هم  موجب  نهایت  در  و  باشد  نداشته 

تمامی ظرفیت ها در میدان شود.
منفصل  اجزای  همه  ارتباط  امکان  افزود:  وی 
یک سیستم دفاعی با انتقال به لحظه و سریع پیام 
فرآیند  تسهیل  با  و  میسر   " ارتباطات  طریق"  از 
فرماندهی ،مدیریت و کنترل  بین سطوح مختلف 
تاکتیک ،عملیات و استراتژی رابطه بسیار قوی 

از این طریق برقرار می  شود.
سرلشکر سالمی عرصه ارتباطات را از ضروری 
با  و  برشمرد   مسلح  نیروهای  ابزارهای  ترین 
تاکید بر اینکه در حال شکستن انحصار قدرت 
پیشرفته  های  فناوری  عرصه  در  بزرگ  های 
عرصه  تمامی  مانند  ،گفت:  هستیم  ارتباطی 

شد  شکوفا  استعدادها  تحریم  درزمان  که  هایی 
جوان  ذهن  و  تفکر  اندیشه،  به  شدیم  ناگزیر  و 
این  نیز  عرصه  این  در  ؛  بیاوریم  روی  ایرانی 
و  نتایج  شاهد  بحمداهلل  و  گرفت  صورت  مهم 
اگردر  که  ای  گونه  به  بودیم،  زیادی  معجزات 
و  اطالعات   و  ارتباطات  فناوری های  موضوع 
و  لبه  در  که  کنیم  اعالم  کنترل  و  فرماندهی 

پیشانی این فناوری ها قرار داریم، اغراق نیست.
وی با تاکید بر اینکه در نظر داریم تا ارتباطات 
های  سیستم  ترین  پیشرفته  تراز  در  را  سپاه 
ارتباطی دنیا قرار دهیم، تصریح کرد:  نرخ تولید 
علم و فناوری در عرصه ارتباطات ، اطالعات و 
سایبر بسیار باال و به روز است و ما نیز این عرصه 
توسعه  مقدم  خطوط  در  و  مرزشکنان  زمره  در 
های  برنامه ریزی  با  و   داریم   قرار  دانش  این 
مندی  بهره  مدد  به  هستیم  صدد  در  شده  انجام 
از دانشمندان جوان و مهندسان بومی ، این مسیر 

را با شتاب بیشتری دنبال کنیم.
بیان اینکه دشمنان  به مرور  با  فرمانده کل سپاه 
در حال درک و تجربه قدرت واقعی ما هستند ، 
اظهار کرد: ادراک قدرت از خود قدرت مهم تر 

است؛ شاید در گذشته  ادراک دیگران 
اصل  از  تر  پایین  بسیار  ما  قدرت  از 
دیگران  قدرت  از  ادراک  و  قدرت  
بود  آنان  واقعی  قدرت  حجم  از  بیش 
در  ما  قدرت  از  درک  تدریج  به  اما   ،
زمانی  و  است  قدرت  با  انطباق  حال 
که اعتبار و منزلت قدرت شناخته شد، 
طبیعتاً هیچ قدرتی تصمیم به درگیری با 

یک کشور مقتدر را نمی گیرد.
عرصه  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
ظهور  صحنه  و  قوت   نقطه  نظامی 
قدرت ها و نمایان شدن قابلیت های ما 
از  اند؛  دریافته  را  واقعیت  این  دشمنان  و  است 
این رو  امروز تمرکز خود را بر جنگ اقتصادی 
سیاسی  فشارهای  اعمال   و  روانی  عملیات   ،
گذاشته و در صدد ایجاد تزلزل در اراده و عزم 
راسخ ملت بزرگ ایران در تداوم مسیر عزت و 

اقتدار بخشی هستند .
ویژگی  به  اشاره  با  پایان  در  سالمی  سرلشکر 
 110 "سپهر  تاکتیکی  ارتباطات  سامانه  های 
ترین  مدرن  از  سامانه  این  اینکه  بر  تاکید  و    "
از  است،  برخوردار  ارتباطی  امنیت  سیستمهای 
تالش گران عرصه فناوری اطالعات وارتباطات 
نوین و  این سامانه  سپاه و طراحان و سازندگان 
های  تکنیک  کرد:  اظهار  و  قدردانی  پیشرفته 
متنوعی وجود دارد تا در جنگ های الکترونیک 
حفظ  ارتباطات  بودن  سیال  و  امنیت  ،پایداری، 
شود و این ویژگی ها در این سامانه وجود داشته 
و به لحاظ فناوری یک دستاورد جدید به شمار 
می رود که در مراکز تحقیقات صنعتی معاونت 
شده  ساخته  سپاه  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 

است .

فرمانده سپاه: 
در نظر داریم ارتباطات سپاه را در تراز پیشرفته ترین سیستم های ارتباطی دنیا قرار دهیم

سخنگوی  یک  رسانه ها،  گزارش  طبق 
اعالم  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
ایران  دوم  گام  درباره  نهاد  این  که  کرد 
مطلع  خود  برجامی  تعهدات  کاهش  در 

شده است.
فارس،  از  نقل  به  حکمت  گزارش  به 
سخنگوی  آژانس بین المللی انرژی اتمی 
تعهدات  کاهش  در  ایران  دوم  گام  به 
داده  نشان  واکنش  کشور  این  برجامی 

است.
دولت  سخنگوی  خبری  نشست  از  بعد  ساعاتی 
خارجه  وزارت  سیاسی  معاون  همراهی  با  ایران 
گام  درباره  اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی  و 
یکی  این کشور،  برجامی  تعهدات  دوم کاهش 
از سخنگویان آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
مصاحبه با رسانه ها گفته که آژانس از گام دوم 

اعالمی ایران اطالع یافته است.

امروز  کمالوندی«  »بهروز  و  عراقچی«  »عباس 
به  روزه   60 مهلت  یافتن  پایان  با  همزمان 
برجامی  تعهدات  درباره  اروپایی  کشورهای 
که  کردند  اعالم  خبری  نشست  این  طی  آنها، 
بیانیه 18 اردیبهشت شورای  در راستای عمل به 
 3.6۷ باالی  غنی سازی  ایران،  ملی  امنیت  عالی 

درصدی آغاز شده است.

طبق گزارش  رسانه هایی از قبیل »الشرق 
آژانس  سخنگوی  یک  االوسط«، 
به  واکنش  در  اتمی  انرژی  بین المللی 
که  گفت  ایران  اعالمی  دوم  گام  آغاز 
بیانیه  از  انرژی اتمی  بین المللی  »آژانس 

امروز ایران مطلع است«.
این سخنگوی آژانس بین المللی انرژی 
بازرسان  که  کرد  اعالم  همچنین  اتمی 
گام  درباره  زودی  به  ایران  در  آژانس 
دوم ایران به مقر این نهاد بین المللی در 

وین گزارش خواهند داد.
پیش از این، کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی 
اتمی ایران اعالم کرده بود که بازرسان آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، از فردا دوشنبه می توانند 
درصدی   3,6۷ باالی  غنی سازی  فرایند  شروع 

ایران را تایید کنند.

اولین واکنش آژانس اتمی به گام دوم کاهش تعهدات ایران

عوارض خواب بی کیفیت
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برای  کرمانی  تجار  و  صنعتگران  آمادگی 
حضور در کشور عراق

استاندار کرمان گفت: صنعتگران و تجار کرمانی آمادگی دارند 
در فعالیت های صنعتی با کشور عراق حضور یابند که به اقتصاد 
در  امروز  عصر  فدائی  محمدجواد  می کند.  کمک  کشور  دو 
دیدار سفیر عراق در ایران اظهار داشت: میان ملت ایران و عراق 
وابستگی های زیادی بوده و بعد از دوران تلخی که به این دو ملت 
تحمیل شد، االن در شرایط خوبی هستیم. وی به عالقه مندی ملت 
ایران برای سفر به عتبات و زیارت حرم مطهر اهل بیت )ع( و فراهم 
کردن زمینه حضور زائران ایرانی و کرمانی در راهپیمایی اربعین 
استان  نصیب  بزرگ  افتخار  و  توفیق  افزود:  و  پرداخت  حسینی 
کرمان شد که در بازسازی و مقاوم سازی حرم مطهر امام حسین 
کرمان صورت  در  مطهر  حرم  گنبد جدید  ساخت  و  باشند  )ع( 
بخش های  در  زیادی  ظرفیت های  هنوز  داد:  ادامه  فدائی  گیرد. 
مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بین استان کرمان و عراق 
می کنیم.  استقبال  فرهنگی  و  اقتصادی  از کارهای  و  دارد  وجود 
استاندار کرمان ابراز داشت: صنعتگران و تجار کرمانی آمادگی 
به  که  یابند  عراق حضور  با کشور  فعالیت های صنعتی  در  دارند 
اقتصاد دو کشور کمک می کند. فدائی با پیشنهاد اینکه کارگروه 
مشترکی برای افزایش سطح همکاری کشور عراق و استان کرمان 
متعدد و  این کارگروه موضوعات  اضافه کرد: در  تشکیل شود، 
نظر  تبادل  و  بررسی  مورد  می تواند  بیشتر  همکاری  راهکارهای 
ایران  در  عراق  سفیر  نظر  حسن  از  قدردانی  با  وی  گیرد.  قرار 
برای همکاری بیشتر تصریح کرد: اینکه دو کشور همدیگر را در 
مشکالت یاری کنند از ویژگی های برادری است و متشکریم از 

اینکه عالقه مند هستند این تبادالت افزایش یابد.

حق شناس توضیح داد
بازداشت پنج ساعته عضو شورای  ماجرای 

شهر چه بود؟

عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران در خصوص 
بازداشت ۵ ساعته اش در روز شنبه 1۵ تیر توضیحاتی ارائه کرد. 
محمد جواد حق شناس در حاشیه آغاز جلسه شورای شهر امروز 
بازداشتش طی روز گذشته اظهار داشت:  با احضار و  ارتباط  در 
با یک شماره چهار رقمی  تا 4 هفته پیش تماس تلفنی  حدود 3 
داشتم و از این طریق به من اعالم شد که از پلیس اخالقی تماس 
انتظار داشتند که فردای تماس به پلیس مراجعه کنم  گرفته  اند و 
ندارم. وی  امکان حضور  تلفنی  با دعوت  اعالم کردم که  و من 
افزود: 26 خرداد یک احضاریه به دفتر من واصل شد که از طریق 
آن اعالم شده بود به عنوان متهم باید در دادسرا حضور یابم و اگر 
نکنم جلب خواهم شد. عضو کمیسیون  پیدا  طی ۵ روز حضور 
فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران ادامه داد: پس از این مساله 
موضوع را به رئیس شورای شهر منتقل کردم و وی علت را جویا و 
مشخص شد مساله مربوط به پست اینستاگرامی بنده است که شب 
بیست و سوم شب ماه رمضان آن را منتشر کرده بودم. من یک 
کلیپ صوتی با عکس خانم لیال تهرانچیان که یکی از هنرمندان 
و خوانندگان با سابقه در حوزه موسیقی سنتی را منشتر کرد. در 
این کلیپ این خانم قرائت آیه ۷ و 8 سوره آل عمران را که در 
با  بود. حق شناس  اجرا کرده  ربنا مشهور است  به  ادبیات عرفانی 
بیان اینکه این کلیپ کمتر از یک دقیقه بود، گفت: سرانجام من 
به دادسرا مراجعه کردم و بازپرس اعالم کرد که تشویق مردم به 
فساد اتهام من است که این مساله با اعتراض بنده مواجه شد. وی 
بازرسی  به دادسرای ارشاد شعبه 2  اینکه روز گذشته  به  با اشاره 
بارگذاری  که  کرد  اعالم  من  به  گفت:بازپرس  کردم  مراجعه 
و  ندارد  خوانندگی  مجوز  و  شرعی  حجاب  که  بانویی  صوت 
همچنین  است  شما  اتهام  می کند  تشویق  فساد  به  را  مردم  عمال 
بیان داشتند که به دلیل مسئولیت من در کمیسیون فرهنگی چنین 
مساله ای نباید انجام می گرفت. حق شناس گفت: بعد از این ماجرا 
وثیقه 200 میلیون تومانی برای من تعیین کردند و من این میزان 
وثیقه را نداشتم بستگانم هم که ا عالم آمادگی کردند نپذیرفتم 
چرا که معتقد بودم پذیرفتن این مساله همراهی با ادعای نادرست 
بازداشت شد. وی خا طرنشان  من  و سرانجام حکم جلب  است 
دادسرای  در  بعدازظهر   ۵ تا  از ساعت 12:30  من  کرد: سرانجام 
و  بودم  داشتند  متفاوتی  اتهام های  که  زندانیان  دیگر  کنار  ارشاد 
به دادسرا آمدند و تالش کردند  از اعضا  ساعت ۵ عصر سه تن 
خلیل آبادی،   آقایان  اینکه  به  اشاره  با  وی  دهند.  انجام  اقداماتی 
نظری و رسولی در دادسرا حاضر شدند، گفت: پس از صحبت با 
بازپرس دوستان مّصر بودند که پست اینستاگرامی را بردارم و من 
گفتم اگر حکم قضایی انجام دهید پس را برمی دارم و سرانجام 
من پذیرفتم که این موضوع انجام گیرد. عضو کمیسیون فرهنگی 
اجتماعی شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: برای من خارج از 
باور بود که این موضوع را بپذیرم چرا که این موضوع در راستای 
تهران  بازداشتگاه  به  که  بودم  راضی  حتی  و  بود  نگاهم  تحقق 
بزرگ منتقل شوم ولی به جهت اینکه امکان سوء تفاهم داشت و 

اصرار همکاران نیز ایجاد شد متن مورد نظر را برداشتم.

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 فاقد سند 
رسمي برابر راي شماره 139860319013000049 مورخ 1398/02/1۷هیأت اول موضوع قانون تعیین 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک  تکلیف وضعیت 
بافت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای غالمرضا تناور فرزند محمد به شماره شناسنامه 403 
صادره از بافت  در ششدانگ  یک باب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 326/۷0 مترمربع قسمتی 
از پالک 1882- اصلی قطعه یک بخش 40 کرمان واقع دربلوار امیر کبیر خیابان رودکی کوچه 1۵ 
خریداری از مالک رسمی  خانم سیما پرنده غیبی مع الواسطه محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب را دو نوبت به فاصله 1۵ 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: 98/4/16
تاریخ انتشار نوبت دوم:  98/۵/1

محمدمحسن قزوینی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف6۵(

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 فاقد سند 
رسمي برابر راي شماره 139۷6031901300101۷ مورخ 139۷/09/2۵هیأت دوم موضوع قانون تعیین 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک  تکلیف وضعیت 
شماره  به  عباس  فرزند  رابری  کریمقاسمی  جواد  آقای  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  بافت 
شناسنامه 1۵ صادره از رابر در ششدانگ  یک باب خانه به مساحت ۵03/40 مترمربع قسمتی از پالک 
1102 فرعی از 12- اصلی قطعه یک بخش 42 کرمان واقع در رابر خیابان خامنه ای کوچه روبروی 
دندانپزشکی خریداری از مالک رسمی آقای گداعلی کریم قاسمی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب را دو نوبت به فاصله 1۵ 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:16 /98/4
تاریخ انتشار نوبت دوم:  98/۵/1

محمدمحسن قزوینی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف63(

آگهي حصروراثت
خانم مریم مهدوی فرزند اکبر داراي شناسنامه 302 به شرح دادخواست شماره 9801۷6 مورخ 
درتاریخ   161 شناسنامه  به  کریم  محمد  فرزند  مهدوی  اکبر  شادروان  داده  توضیح   98/4/1

92/10/12 در شهرسمنان فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-محبوبه مهدوی به ش ش 1۷9 متولد 1334 فرزند متوفی.

2- مریم مهدوی به ش ش 302 متولد 133۷ فرزند متوفی.
3- کبری مهدوی به ش ش 118۷4 متولد 133۷ فرزند متوفی.

4- منیژه مهدوی به ش ش 81 متولد 1336 فرزند متوفی. 
۵- حسنی مهدوی به ش ش 2060 متولد 13۵0 فرزند متوفی.

6- محمد رضامهدوی به ش ش 103۵ متولد 1344 فرزند متوفی.
۷- اشرف السادات میر حسینی بافتی به ش ش 1۷6 متولد 133۵ فرزند متوفی.

لذا مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی اعتراض دارد 
یا 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.
اسماء شفیعی بافتی- دفترشورای حل اختالف شماره دوشهرستان بافت

آگهي حصروراثت
خانم فاطمه سلطانی نژاد فرزند صمدا... داراي شناسنامه 31314481۵6 به شرح دادخواست شماره 
9801۷3 مورخ 98/4/1 توضیح داده شادروان صمدا... سلطانی نژاد فرزند حاج مراد به شناسنامه 6 

درتاریخ 9۷/11/30 در شهربافت فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-زهرا سلطانی نژاد به ش ملی 31308899۵۷ متولد 13۵6 فرزند متوفی.

2- فاطمه سلطانی نژاد به ش ملی 31314481۵6 متولد 13۵4 فرزند متوفی. 
3- مهدی سلطانی نژاد به ش ملی 3130۵۵۷8۷3 متولد 13۵8 فرزند متوفی.

4- رضا سلطانی نژاد به ش ملی 3131609321 متولد 1364 فرزند متوفی.
۵- حسین سلطانی نژاد به ش ملی 3131613211 متولد 136۷ فرزند متوفی.
6- حسن سلطانی نژاد به ش ملی 3120086649 متولد 1369 فرزند متوفی.
۷- محمد سلطانی نژاد به ش ملی 31201۵3291 متولد 13۷1 فرزند متوفی.
8- مریم  سلطانی نژاد به ش ملی 312022۵4۵2 متولد 13۷3 فرزند متوفی.

9- ثمن گل سلطانی نژاد فرزند حسن  به ش ملی 3131400۷22 متولد 133۷ همسر دائمی متوفی. 
لذا مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی اعتراض دارد 
یا 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.)م الف60(
دفترشورای حل اختالف شماره سه شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
آقای سعید سلطانی نژاد فرزند مرادعلی داراي شناسنامه 31202189۷9 به شرح دادخواست شماره 
980211 مورخ 98/4/12 توضیح داده شادروان مرادعلی سلطانی نژاد فرزند احمدعلی به شناسنامه 

1204 درتاریخ 9۷/11/1۷ در شهربافت فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-سعید سلطانی نژاد به ش ملی 31202189۷9 متولد 13۷4 فرزند متوفی.

2- محمد سلطانی نژاد به ش ملی 3120330۵31 متولد 1380 فرزند متوفی. 
3- فاطمه سلطانی نژاد به ش ملی 31203۷۷۵03 متولد 1382 فرزند متوفی.

4- زهرا مرادی گرگوئیه  فرزند بیوک به ش ملی 31308۵094۵ متولد 134۷ همسر متوفی.
لذا مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی اعتراض دارد 
یا 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.)م الف62(
دفترشورای حل اختالف شماره سه شهرستان بافت

آگهي مزایده )نوبت اول( 
اجراي احکام حقوقی دادگستري بافت در اجرای دادنامه شماره 9۷099۷34۷0100۵۵3 صادره 
از شعبه اول حقوقی و در پرونده کالسه 9۷0444 اجرایی در نظر دارد یک قطعه دارای پالک 
1 فرعی از 319 اصلی واقع در بخش 40 کرمان شهرستان بافت به مالکیت مرحوم اصغر ایران 
نژاد پاریزی فرزند غالمرضا با وکالت زهرا ایران نژاد فرزند اصغر به مبلغ یک میلیارد و یکصد 
و بیست میلیون ریال)ششدانگ( به فروش برساند ضمنا ملک موصوف ثبت و دارای پالک ثبتی 
باشد و دارای 263/6۷  نمی  اجاره  باشد و مفروز و در  ثبت می  با کاربری)مسکونی( و  مفروز 
و 110  باربر در شمال ملک  دیوار  و  با سقف آجرآهنی  اعیان  مربع  متر  و 60  مربع عرصه  متر 
نمای  و  برق و گاز  و  امتیازات آب  دارای  است ملک  احداث شده  مربع در جنوب ملک  متر 
لذا مزایده  باالی 30 سال قدمت دارد و حیاط احداث شده است   بوده و  ملک پالستر سیمان 
در تاریخ 1398/4/31 روز دوشنبه ساعت 9 صبح در محل اجراي احکام دادگستري 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 
دایره  به   98/4/30 یکشنبه  اداري  ساعت  پایان  تا  توانند  مي  تمایل  صورت  در  خرید  متقاضیان 
اجراي احکام مراجعه تا ترتیب بازدید از اموال 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.ضمناً آدرس 

اموال ملک:شهرستان بافت خیابان طالقانی شرفی کوچه 16 جنب حسینیه می باشد.)م الف ۵9( 
 غجه پور - دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بافت  

آگهي مزایده )نوبت دوم( 
اجراي احکام حقوقی دادگستري بافت در اجرای دادنامه 94099۷34۷0101138 صادره از شعبه 
اول حقوقی در پرونده کالسه 9۵03۵۵ اجرایی در نظر دارد یک دستگاه خودروی سواری پژو 
40۵ به شماره انتظامی 6۵-91۵ س31 به شماره موتور1248816911۵ و شماره شاسی 118368 به 
رنگ نقره ای مدل 1388 به مالکین نوذرسلطانی نژاد فرزند عوض به مبلغ دویست و هشتاد میلیون 
بیمه  ریال)ششدانگ( به فروش برساند، ضمناً خودرو یاد شده داری مشخصات ذیل می باشد، 
شخص ثالث ندارد، وضعیت الستیکها فرسوده و غیر قابل استفاده می باشد، گلگیر عقب چپ 
زنگ زدگی و ضربه دارد، درب عقب چپ فاقد زه درب و زه شیشه می باشد، درب جلو چپ 
زنگ زدگی و ضربه خوردگی دارد آئینه سمت چپ شکستگی دارد درب صندوق زنگ زدگی 
دارد چراغ خطر عقب سمت چپ و راست شکستگی دارد گلگیر عقب راست و درب جلو و 
عقب راست و رکاب راست در اثر تصادف تو رفتگی و ضربه دارد و دچار زنگ زدگی گردیده 
است، کاپوت، سقف و اتاق افتاب خوردگی دارد، سپر جلو شکستگی دارد.لذا مزایده در تاریخ 
1398/۵/۵ روز شنبه ساعت 9 صبح در محل اجراي احکام دادگستري 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 1398/۵/3 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.ضمناً آدرس خودرو: شهرستان 

بافت پارکینگ نیروی انتظامی می باشد.
غجه پور-دفتر اجرای احکام دادگستری شهرستان بافت )م الف 61( 

آگهي مزایده)نوبت اول(
نیابت  مفاد  اجراي  راستاي  در  دارد  نظر  در  ارزوئیه  عمومي  دادگاه  حقوقي  احکام  اجراي 
1398009000144۵8۷ صادره ازشعبه دوازدهم اجرای احکام مدنی شهرستان اصفهان ثبت و در 
پرونده اجرایی کالسه فوق ای دادگاه  که طی آن آقای اصغر طاهری فرزند اسماعیل محکوم به 
پرداخت 184 قطعه سکه بهار آزادی و ۷0 مثقال طالی 18 عیار در حق محکوم له خانم نرگس 
انتظامی 88 ب ۵۵6-ایران 13  سرخی گردیده و از وی یک دستگاه خودروی پراید به شماره 
مدل 1383 به شماره موتور 1008۵60 و شماره شاسی 338۷648 به رنگ سبز تیپ 131 و دوگانه 
سوز به صورت دستی که جهت استیفا محکوم به بدست آمده که طی کارشناسی مبلغ یکصد 
میلیون ریال برآورد قیمت شده است.لذا با وصف موجود مزایده با حضور نماینده محترم دادگاه 
در مورخه 1398/4/30 ساعت 12ظهر روز یکشنبه در محل اجراي احکام دادگاه ارزوئیه برگزار 
شخص یا اشخاصي که باالترین قیمت را پیشنهاد دهند برنده شناخته مي شوند.ضمناً افراد شرکت 
کننده در مزایده مي بایست ده درصد مبلغ پیشنهادي را في المجلس در پاکت در بسته تحویل 
اجراي احکام دهند ویا در صورت انصراف ویا عدم پرداخت مابقی مبلغ خریداری شده در مدت 
یک ماه مبلغ ده درصد پیشنهادی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.طالبین 
در صورت تمایل مي توانند یک هفته قبل از موعد به دایره اجراي احکام مراجعه تا ترتیب بازدید 

آنها از خودروی مورد نظر داده شود
محسن روانان- مدیردفتر اجراي احکام مدنی دادگاه ارزوئیه

سازی  خصوصی  سازمان  رئیس  مشاور 
گفت: سود سهام مشموالن سهام عدالت 
از  کارگران  رفاه  و  ملت  بانک  دو  در 

امروز واریز می شود.
سیدجفعر سبحانی با بیان اینکه 41و نیم 
عدالت  سهام  مشموالن  از  نفر  میلیون 
را   96 و   9۵ سال  عملکرد  تاکنون سود 
از  اندکی  عده  کرده اند، گفت:  دریافت 
مشموالن سهام عدالت که شماره شبای 
حساب خود را در دو بانک ملت و رفاه 
امروز  از  بودند  و کارگران اعالم کرده 
)یکشنبه 16 تیر ماه( سود سهام مشموالن 

در این دو بانک واریز می شود.
که  عدالت  سهام  مشموالن  افزود:  وی 
شبا  شماره  رفاه  و  ملت  بانک  دو  در 
میزان  به  امروز  از  بودند  کرده  اعالم 
عدالت  سهام  سود  تومان  میلیارد   162
را به تعداد یک میلیون و ۷۵0 هزار نفر 

مشمول سهام عدالت دریافت می کنند.
سازی  خصوصی  سازمان  رئیس  مشاور 
مشموالن  همه  امروز  تا  کرد:  تاکید 
حساب  شبای  شماره  که  عدالت  سهام 
بانکی خود را به موقع اعالم کرده باشند 
سود عملکرد مربوط به سال 9۵ و96 را 
دریافت کردند که جمعیت آنها به 41 و 
و نیم میلیون نفر می رسد و سود دریافتی 
همه آنها به حدود 4 هزار میلیارد تومان 
پرونده  واقع  در  امروز  و  می شود  بالغ 
بسته   96-9۵ عدالت  سهام  سود  واریز 
که  کسانی  سبحانی  گفته  به  می شود. 

تاکنون شماره شبای حساب بانکی خود 
سامانه سهام  وارد  باید  نکردند  اعالم  را 
به  مربوط  شبای  شماره  و  شده  عدالت 
از یک  بعد  و  شود  اعالم  مشمول  خود 
فرایند راستی آزمایی سود سال های 9۵ 

و 96 به حساب آنها واریز خواهد شد.
عدالت  سهام  مشموالن  گفت:  وی 
گروه  که  شدند  طبقه بندی  گروه   ۵ در 
تخفیف دار شامل مشموالن کمیته امداد 
و بهزیستی به تعداد ۵,8 میلیون نفر بودند 
که سود آنها به میزان 860 میلیارد تومان 
است. گروه دوم شامل  واریز شده  قبال 
مشموالن روستایی و عشایر به تعداد 13 
میلیون نفر که حدود هزار و 100 میلیارد 
گروه  شد.  واریز   9۷ ماه  دی  در  تومان 
سوم گروه کارگران فصلی و ساختمانی 
مبلغ ۵00  به  و  نفر  میلیون  تعداد ۵,3  به 
میلیارد تومان سود سهام عدالت خود را 

در اسفند 9۷ دریافت کردند.
کارمندان  پنجم  گروه  افزود:  سبحانی 
بازنشستگان  و  اجرایی  دستگاه های 
نیروهای  و  اجتماعی  تامین  صندوق 
و  نفر  میلیون   6,6 تعداد  به  که  مسلح 
از  آنها  تومان سود  میلیارد  مبلغ ۵8۵  به 

اسفند ماه واریز شد.
سهام  سود  شدن  واریز  گفت:  با  وی 
و  ملت  بانک  دو  در  مشموالن  عدالت 
رفاه از امروز پرونده سود سهام عدالت 
امروز  و96   9۵ سال  عملکرد  به  مربوط 

بسته شد.

واریز سود سهام عدالت مشموالن دو بانک

دبیرکمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان 
میلیون   1.۵ از  بیش  اینکه  به  اشاره  با  کرمان 
لیتر کشفیات سوخت قاچاق ما در استان بوده 
 319 سوخت  قاچاق  بحث  در  داشت:  اظهار 
داشته  ما  افزایش  سوخت  کشفیات  درصد 
اینکه 81  به  با اشاره  ابرهیم شهریاری  است.  
در  انقالب  معظم  رهبر  فرمان  صدور  پی  در 
تیرماه  در  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  زمینه 
با قاچاق  1381، ایجاد کانون مرکزی مبارزه 
کاال و ارز در دستور کار قرار گرفت اظهار 
با  باید  دولتی  دستگاه های  رو  این  از  داشت: 
داشته  جدی  مبارزه  کاال  قاچاق  شوم  پدیده 
باشند. وی با بیان اینکه در این راستا اقدامات 
شده  انجام  استان  در  زیادی  اطالعاتی امنیتی 
است گفت: در چند مورد حساس در رابطه با 
قاچاق سوخت، قاچاق دام و به تازگی قاچاق 
اقدامات  کشورها  دیگر  به  استان  از  گندم 
خوبی انجام شده است. دبیرکمیسیون مبارزه 
به  با اشاره  با قاچاق کاال و ارز استان کرمان 
اینکه در بحث میراث فرهنگی در سال گذشته 
10۵ مورد افزایش کشفیات داشتیم افزود: در 
و  فرهنگی  میراث  تا  ندادیم  اجازه  زمینه  این 
اشیاء عتیقه ای که هویت ملی و تاریخی ما در 
از کشور خارج  قاچاقچیان  خود دارد توسط 
برنج  اینکه در بحث قاچاق  بیان  با  شود. وی 
است  داشته  افزایش  درصد   90 ما  کشفیات 
درصد   319 سوخت  بحث  در  کرد:  عنوان 
است.  داشته  ما  افزایش  سوخت  کشفیات 
قاچاق  بحث  در  اینکه  به  اشاره  با  شهریاری 
مسئله  این  و  شده  انجام   خوبی  اقدامات  دام 
در استن کرمان مهار شده است گفت: قاچاق 

دام از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که 
کشورها  دیگر  به  استان  از  مولد  دام  قاچاق 
و  داده  قرار  تهدید  مورد  را  ما  غذایی  امنیت 
تامین  معضل  با  را  کشور  آینده  سال های  در 
گوشت در داخل روبه رو می کند. وی با اشاره 
انجام  خوبی  اقدامات  رابطه  این  در  اینکه  به 
شد و گلوگاه های قاچاق دام از استان مسدود 
شده است افزود: در شرایطی که می رفت این 
مسئله به خطر جدی برای کشور تبدیل شود 
خوشبختانه در حال حاضر مهار شده است و 
در این رابطه 22۵ درصد کشفیات ما افزایش 
توقیف  قاچاق  دام  راس   ۵00 و  است  داشته 
قاچاق  با  مبارزه  دبیرکمیسیون  است.  شده 
کاال و ارز استان کرمان با بیان اینکه در بحث 
سال های  در  که  قاچاق  شیمیایی  کودهای 
گذشته کشاورزان ما را با نگرانی و مشکالتی 
مواجه کرده بود و مسئله جدی بود گفت: در 
که  شده  انجام  خوبی  اقدامات  نیز  مورد  این 
16۵ مورد کشفیات داشتیم. وی با بیان اینکه 
با  کرمان  استان  در  سوخت  قاچاق  دربحث 
سوخت  و  هستیم  درگیر  دیگر  استان  چند 
سمت  به  و  دپو  کرمان  در  دیگر  استان ها  از 
عنوان کرد:  قاچاق می شود  مرزی  استان های 

آگاهی  پلیس  در  خوبی  بسیار  موفقیت های 
لیتر کشفیات  میلیون   1,۵ از  بیش  داشتیم که 
اشاره  با  شهریاری  است.  بوده  ما  سوخت 
کشور،  از  گندم  قاچاق  بحث  در  اینکه  به 
کشورهای همسایه اخیرا اقدام به خرید گندم 
ما کرده اند بیان کرد: کشاورزان ما باید گندم 
قیمت  با  و  شده  پیش بینی  مکان  به  باید  را 
کشاورزانی  گفت:  بفرشند  دولت  مصوب 
رصد  بفروشند  دالالن  به  را  خود  گندم  که 
از دریافت  آینده  و در سال  و شناسایی شده 
یارانه ای دولت محروم می شوند.  کمک های 
وی با بیان اینکه در بحث جمع آوری سیگار 
گفت:  هستیم  روبه رو  مسئله  دو  با  قاچاق 
شده  وارد  قاچاق  صورت  به  که  سیگارهایی 
و سیگارهایی که عالوه بر قاچاق تاریخ آنها 
کاال  قاچاق  که  ضزبه ای  کنار  در  و  گذشته 
هم  افراد  سالمتی  برای  می زنند  ما  اقتصاد  به 
سیگار  نخ  میلیون   2 از  بیش  که  هستند  مضر 
داشتیم.  کشفیات  اخیر  چندماه  در  قاچاق 
ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  دبیرکمیسیون 
استان کرمان با اشاره به اقدامت انجام شده در 
سه ماهه نخست سال 98 بیان کرد: از آنجا که 
قاچاقیان ما روزبه روز حرفه ای تر شده و پشت 
پرده این قاچاق کاال مافیای قدرت قرار دارند 
لزوم  بزنند  ما ضربه  اقتصاد  به  که می خواهند 
اشاره  با  وی  می طلبد.  را  ما  بیشتر  هوشیاری 
به اهمیت فرهنگسازی در این حوزه گفت: 
باید در فرهنگ کشورمان را به سمت تولید 
ترویج  داخلی  تولیدات  از  استفاده  و  داخل 
کنیم و استفاده از تولیدات داخلی مهمترین 

راه پیشگیری از قاچاق کاالست.

کشفیات سوخت قاچاق در کرمان بیش از 3۰۰ درصد افزایش داشت

اینکه سه  بیان  با  استاندار کرمان  معاون 
استان  آب  تأمین  برای  بزرگ  طرح 
گفت:  است،  انجام  دست  در  کرمان 
به  پاییز  در  که  طرح ها  این  از  یکی 
به  شایانی  کمک  می رسد  بهره برداری 
تأمین آب در این استان خواهد داشت.

معاون استاندار کرمان: سه طرح بزرگ 
داریمسید  اقدام  دست  در  آبرسانی 
در  آیت اللهی موسوی  مصطفی 
سیاسی  گروه  خبرنگار  با  گفت وگو 
خبرگزاری میزان، با بیان اینکه سه طرح 
کرمان  استان  آب  تامین  برای  بزرگ 

این  از  اظهار کرد: یکی  است،  انجام  در دست 
طرح ها که فازنخست آن در پاییز به بهره برداری 
انتقال آب از خلیج فارس است  می رسد، طرح 
استان  این  در  آب  تامین  به  شایانی  کمک  که 

خواهد داشت.
فارس  انتقال آب خلیج  اینکه طرح  بیان  با  وی 
کلید   1392 سال  از  کشور  شرق  جنوب  به 
این طرح،  نخست  فاز  در  افزود:  است،  خورده 
مکعب  متر  میلیون   180 حدود  سازی  شیرین 
در  آن  مکعب  متر  میلیون   130 که  سال،  در 
می یابد،  انتقال  یزد  و  کرمان  استان های  به  سال 
و   2 فاز های  در  اجرایی  به گونه ای که ظرفیت 

3 این طرح، شیرین سازی و انتقال 4۷0 میلیون 
مترمکعب در سال است.

آیت اللهی موسوی درباره دومین طرح بزرگ 
آب رسانی به کرمان نیز خاطرنشان کرد: در این 
استان های  به  عمان  دریای  از  انتقال آب  طرح، 
کرمان، خراسان های رضوی و جنوبی و سیستان 
و بلوچستان مدنظر است؛ این طرح فعال در حد 
مجوز  کسب  و  اولیه  مطالعات  سرمایه گذاری، 

است.
سومین  درخصوص  کرمان  استاندار  معاون 
در  کرد:  تصریح  نیز  کرمان  به  آبرسانی  طرح 
شمالی  شهر های  به  آب  انتقال  نیز  طرح  این 
مجوز های  یکسری  است،  مدنظر  کرمان  استان 

این طرح  براساس  آن گرفته شده است. 
و  کرمان  استان های  به  شهرکرد  از  آب 
شهر های  به  )البته  خواهدشد.  منتقل  یزد 

شمالی استان کرمان(.
در  اینکه  بیان  با  موسوی  اللهی  آیت 
افزایش  با  زیاد،  گرمای  دلیل  به  تابستان 
روبرو  کرمانی،  شهروندان  آب  مصرف 
هستیم و این امر منجر به افت فشار آب 
می شود،  استان  مختلف  شهر های  در 
اظهار کرد: استان کرمان حدود 30 سال 
است که با خشکسالی دست و پنجه نرم 
می کند و همین امر در کاهش سفر ه های 
زیرزمینی به عنوان منابع تامین کننده آب استان، 

موثر واقع شده است.
اقدامات صورت  درباره  کرمان  استاندار  معاون 
در  مجدد  آب  قطع  از  جلوگیری  برای  گرفته 
مناطق حاشیه نشین شهر کرمان گفت: برای رفع 
از چاه های آن اطراف، را  این مشکل، تعدادی 
جمع کردیم تا آب در مدار بیاید و مشکل حل 
شود. همچنین مخازن آب در نقاط مختلف شهر 
تعبیه شده است و اکیپ های امدادی و فنی هم 
اوضاع راکنترل می کنند که باهمه این اقدامات، 
وضعیت تامین آب متفاوت شده و بهتر از 2 هفته 

قبل است.

معاون استاندار کرمان:

سه طرح بزرگ آبرسانی در دست اقدام داریم

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر :
»تریاک« و »گل« در صدر

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به افزایش نگرانی 
در حوزه استفاده از ماده مخدر گل در کشور، گفت: با این 
حال هنوز هم تریاک مقام اول مصرف مواد مخدر در کشور 

را دارد. 
مشاوره  ملی  خط  از  بازدید  حاشیه  در  المهدی  منتظر  سعید 
اظهار داشت: ساالنه  به )09628( در جمع خبرنگاران  اعتیاد 
4۵0 هزار تماس با این مرکز انجام می شود که میزان مشاوره 

افراد با تماس گیرندگان از ده دقیقه تا یک ساعت است.
وی گفت: در این مرکز خدمات مشاوره مددکاری به افرادی 

که تماس می گیرند داده می شود.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با اشاره به اینکه 
تمامی مشاوره ها بدون پرداخت هزینه است، گفت: یکی از 
اقداماتی که امروز صورت می گیرد، آشنا کردن مردم با این 
مرکز است تا بتوانند به راحتی مشاوره الزم را دریافت کنند.

را  مرکزها  این  با  تماس ها  بیشترین  افزود:  المهدی  منتظر 
مادران و همسران معتادها می گیرند، چرا که یکی از اعضای 
خانواده آنها گرفتار اعتیاد شده است و ما مشاوره می دهیم که 

این افراد را به مرکز ترک اعتیاد ماده 1۵ و 16 ارسال کنند.
به  پاسخ  در  کشور  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  سخنگوی 
نگرانی هایی در مصرف مواد گل در سطح  بر  مبنی  پرسشی 
ایران  در  مصرفی  مخدر  مواد  بیشترین  هنوز  گفت:  جامعه 
مصرف  در صدر  و حشیش  آن گل  از  بعد  و  است  تریاک 

مواد مخدر است.
به  گل  مخدر  مواد  که  می کنند  احساس  جوانان  گفت:  وی 
دلیل گیاهی بودن عوارضی ندارد، ولی عوارض آن بیش از 
مواد مخدر دیگر است، چرا که میزان دوپامین مغز را افزایش 
و  می شود  مصرف  ترکیبی  صورت  به  نیز  بعضاً  و  می دهد 
یک شادی کاذب و خطرناک برای مصرف کنندگان ایجاد 

می کند.
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پنجمین  و  بیست  در  کرمان  میزبانی 
جشنواره ملی شعر رضوی

کرمان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
گفت: بیست و پنجمین جشنواره ملی شعر رضوی از 
برنامه های هفدهمین جشنواره ملی امام رضا )ع(، 1۷ 
تیر ماه در کرمان برگزار می شود. محمدرضا  و 18 
علیزاده در نشست خبری به منظور تشریح جشنواره 
ملی شعر رضوی که 1۷ و 18 تیر ماه در کرمان برگزار 
جشنواره  پنجمین  و  بیست  داشت:  اظهار  می شود، 
جشنواره  هفدهمین  برنامه های  از  رضوی  شعر  ملی 
امام رضا )ع( است. مدیرکل فرهنگ و ارشاد  ملی 
اسالمی استان کرمان عنوان کرد: به منظور ترویج و 
اشاعه فرهنگ رضوی و گسترش فعالیت های دینی 
فرهنگی در راستای سیره ائمه اطهار )ع( و قدردانی 
از هنرمندان پدیده آورنده این آثار قدم های موثری 
باید برداشته شود. علیزاده با بیان اینکه جشنواره ملی 
حوزه  جشنواره های  باسابقه ترین  از  رضوی  شعر 
والیی است و در آستانه برگزاری ربع قرن جشنواره 
ملی شعر رضوی هستیم، گفت: تا هفتم تیرماه جاری 
جشنواره  پنجمین  و  بیست  برای  آثار  ارسال  مهلت 
ملی شعر رضوی بود که آثار کیفی مناسبی در سه 
بخش شعر کالسیک، سپید و ترانه به دبیرخانه واصل 
شده است. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
جشواره  دبیرخانه  به  اثر   ۷61 کرد:  اضافه  کرمان 
 2۵0 کالسیک،  شعر  در  اثر   3۷۵ که  شده  واصل 
سپید و 10۵ ترانه بوده است، در مرحله اول ۷۵ اثر 
و در مرحله نهایی 20 اثر انتخاب شده که میهمانان 
تقدیر  نفر   9 از  و  بود  خواهند  جشنواره  برگزیده 
جشنواره  تخصصی  دبیر  داشت:  ابراز  وی  می شود. 
به  کرمانی  شاعران  از  میرافضلی  سیدعلی  را  امسال 
عهده دارد، در سال گذشته بحث انتقال جشنواره به 
بنیاد  جدید  سیاست های  راستای  در  دیگری  استان 
بین المللی امام رضا )ع( مطرح بود که با دستور وزیر 
و همراهی مدیرعامل بنیاد امسال جشنواره در کرمان 
تثبیت شد. علیزاده تصریح کرد: در جشنواره امسال 
را  دوره جشنواره  نخستین  که  سیدجواد جعفری  از 
عبدالجبار  از  همچنین  و  کرده  برگزار   ۷2 سال  در 
و  جشنواره  داوران  از  بهمنی  محمدعلی  و  کاکایی 
گفت:  وی  می شود.  تجلیل  کشور  برجسته  شاعران 
رویدادی  کرمان  استان  رضوی  شعر  جشنواره 
استان  ادیبان  و  شعرا  متن  از  برخاسته  و  خودجوش 
نشده  برگزار  دستوری  صورت  به  و  بوده  کرمان 
ضوی  شعر  ملی  جشنواره  پنجمین  و  بیست  است. 
1۷ و 18 تیرماه جاری در کرمان برگزار می شود و 
مراسم اختتامیه روز سه شنبه ساعت 1۷ و 30 دقیقه در 

سالن همایش های اتاق بازرگانی خواهد بود.

انسانهایی که بر خدا توکل می کنند هیچ گاه دست از 
کار و تالش بر نمی دارند، چون می دانند گوشه انزوا 
با حجم مشکالت  از درافتادن  اختیار کردن و هراس 
که  این  با  افرادی  چنین  نیست.  قرآن  آموزه های  از 
برای چیرگی  را  کفایت الزم  طبیعی  عوامل  می دانند 
بر معضالت ندارند بی آن که وحشتی به خود راه دهند 
تنها با تکیه بر الطاف خداوند و یاری خواستن از آن 
مقابل  در  حق  حضرت  الیزال  قدرت  و  پاک  ذات 
کوه مشکالت پایداری می کنند و به تالش و کوشش 
الهی  از مخزن  لطفی  تا در  ادامه می دهند  پیگیر خود 
از  روان شوند. عرض  مثل سیل  و معضالت  باز شود 
بیان این مطالب اینکه حقیر ارسطو پوراحمدی هستم 
شیوه  به  دامپروری  و  کشاورزی  به  زیادی  عالقه  و 
نوین صنعتی دارم و از همان اوایل جوانی با توجه به 
زندگی عشایری و کشاورزی تصمیم گرفتم که یک 
نوین  و  صنعتی  صورت  به  تولیدی  کامل  مجموعه 
یکی  می کردم  دنبال  را  دو هدف  که  نمایم  احداث 
اشتغال زایی و دومی تولید و کمک به اقتصاد خودم 
اشتغال  و  تولید  نیز در  اندکی  نهایت  و خانواده و در 
منطقه ای و ملی سهیم باشم. ابتدا باید بگویم انسانهای 
خالق و با استعداد زیاد نیستند به طور عادی هم نمی 
شود موفق گردید، لذا دو عامل تکامل افراد در جوامع 
انسانهای  باشد حتما  و دومی وراثت می  یکی محیط 
خالق و با استعداد به صورت فطری دنبال یک سری 
کارهای متمایز از دیگران هستند که وراثتا می توانند 
راحت تر از دیگران به مشکالت غلبه نمایند و باعث 
ایجاد امید و نشاط و تولید و اشتغال در جامعه شوند، 
عامل دوم یعنی محیط از اختیار فرد به صورت صد در 

صد خارج است که باید عامل دوم جهت هماهنگی با 
عامل اول به خدمت گرفته شود که تاکنون نیز همین 
طرحهای  موفقیت  عدم  در  بیشتری  نقش  دوم  عامل 
در  است  داشته  تولیدی  و  اقتصادی  و  زایی  اشتغال 
شرایط کنونی کشور که سایه شوم تحریم و محاصره 
به صورت  مردم  زندگی  در  را  اثرات خود  اقتصادی 
نظر  اعالن  و  و تصمیم  است  نموده  نمایان  حداکثری 
مبنی  دانان  اقتصاد  و  کشور  مسئوالن  و  مدیران  کلیه 
بر  اثرات تحریم تکیه  از  برون رفت  تنها راه  اینکه  بر 
تولید و توانایی داخلی است و درصدر کشور دستور و 
خواسته مقام معظم رهبری است که تاکید معظم له بر 
اقتصاد مقاومتی است. لذا من نیز تصمیم گرفتم چنین 
نمایم و در سال 1396 اقدام به تهیه طرحی کشاورزی 
در بخش خبر روستای محمد آباد موسی اکبری نمودم 
ام  خانوادگی  های کشاورزی  زمین  تجهیز  شامل  که 
به آبیاری به شیوه نوین می باشد که اقدام به این کار 
مشکالت  به  من  اما  داشت  زیادی  بسیار  موانع  ابتدا 
اعتنایی ننمودم و فقط به هدفم می اندیشیدم که تولید 
اداری  مجموعه  طرف  از  که  بگذریم  بود.  اشتغال  و 
شهرستان بافت با من همکاری نمی شد و فقط و فقط 
بافت جناب  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان  شخص 
مهندس کریمی بود که امید ادامه کار را به من می داد 
با من می نمود که الزم می دانم  و همکاری الزم را 
فراوان  تشکر  مهندس کریمی  آقای  از  فقط  اینجا  در 
نمایم. البته علیرغم اینکه ایشان برای اجرای این طرح 
بعضی  متاسفانه  ولی  کردند  می  جدی  حمایت  را  ما 
بانک  و  بافت  شهرستان  کارشناسان جهاد کشاورزی 
ها چنان چوب الی چرخ فعالیت من می گذاشتند که 

اثر می شد و فقط  نیز کم  کمک های آقای کریمی 
امید به تالش را در من روشن می نمود باالخره با همه 
ی بی مهری ها و کارشکنی ها طرح من تمام شد البته 
با تاخیر یک سال و نیمه امروز من کشاورزی به شیوه 
نوین را با صرفه جویی 90 درصدی در مصرف آب 
شروع کرده ام که هم اکنون توانسته ام به فضل خدا 
برای تعداد 20 نفر اشتغال پایدار و دائمی ایجاد نمایم 
عمدتا  برداشت محصول کشاورزی که  فصل  در  که 
 ۵0 حداقل  برای  باشد  می  صیفی  محصوالت  کشت 
ترین  مهم  این خود  ایجاد خواهد شد که  اشتغال  نفر 
لذا  به دست آمد.  به خدا  توکل  با  موفقیتی است که 
به حضور همه ی  بیانات خواستم  این  از درج  غرض 
همشهریانم و کسانی که در وجود خود توانایی هایی 
احساس می کنند و می توانند هر مقدار امکانات که 
به  و  اشتغال  و  تالش  و  کار  و  تولید  به  نسبت  دارند 
از  و  نمایند  اقدام  تولید  چرخ  آوردن  در  حرکت 
مشکالت و نبود انگیزه همکاری ترسی نداشته باشند 
و باور داشته باشند آخر هر چیزی با توکل به خدا و 
ابتدا  اگر  و  است  خوش  و  خوب  جدیت  و  پشتکار 
مشکالتی در مسیر بود بدانید قطعا با پشتکار و جدیت 
یه  متعلق  شهرستان  این  و  دارد  پی  در  شیرین  عاقبتی 
آبادانی  و  عمران  جهت  در  خودمان  باید  لذا  ماست 
آن تالش کنیم نه کسی دیگر. قطعا در مسیر اشتغال و 
تولید شاید افرادی که عمدتا مناصب دولتی دارند مانع 
مواردی همیشه طبیعی  متاسفانه چنین  اینجا  شوند که 
است لذا ما مردم بافت باید مانند بقیه شهرستان ها این 
موانع را برطرف نمایم تا شهری پیشرفته و آباد داشته 

باشیم                                         ارسطو پوراحمدی 

 کشاورزی به شیوه نوین را با صرفه جویی 90 درصدی در مصرف آب شروع و تاکنون برای 20 نفر اشتغال پایدار 
ایجاد کرده ام

از  پس  بافت  شهرستان  کرک  و  فوالد  کارخانه  دو 
10 و 12 سال تعطیلی، با برنامه ریزی دولت و سرمایه 
گذاری بخش خصوصی در سال رونق تولید فعال شده 

و جان دوباره گرفتند.
به گفته فرماندار بافت با برنامه ریزی های انجام شده 
تولید  افزایش  و  توسعه  راستای  در  جدی  حمایت  و 
برخی کارخانه هایی که  فعال  نیمه  و  فعال  واحدهای 
به  موفق  نیز  را  بودند  شده  فراموشی  به  سال  سالهای 

احیای دوباره آنان شدیم.
کارخانه  اینکه  بر  تاکید  ضمن  جواران  حمزه  فتحلی 
توسط  اکنون  تعطیلی،  سال   10 از  پس  بافت  فوالد 
شده  فعال  و  اندازی  راه  گردشگری  و  مالی  گروه 
گذاری  سرمایه  با  کارخانه  این  داشت:  اظهار  است 
و  مستقیم  بطور  نفر   ۷30 برای  تومان  میلیارد   610

برای یکهزار نفر به صورت غیر مستقیم 
اشتغال ایجاده کرده است.

وی با بیان اینکه قرارداد فاز دوم کارخانه 
عملیات  و  شده  منعقد  بافت  فوالد 
گرفته  قرار  کار  دستور  در  آن  اجرایی 
است افزود: این فاز به زودی کلنگ زنی 
مطلوبی  اشتغالزایی  می تواند  و  می شود 

در شهرستان بافت داشته باشد.
کارخانه  کرد:  اضافه  بافت  فرماندار 
کرک بافت که پس از 12 سال تعطیلی، 
گروه  توسط  تومان  میلیارد   6 سرمایه  با 
مالی گردشگری فعال شده برای 80 نفر 

به صورت مستقیم و 100 نفر غیرمستقیم اشتغال 
ایجاد کرده است.

صنایع  اندازی  راه  کرد:  بیان  جواران  حمزه 
جانبی کارخانه کرک بافت از جمله نخ ریسی 
در دستور کار قرار گرفته و به زودی عملیات 

اجرایی آن آغاز می شود.
با توجه  بافت هم  افزود: هتل چهار ستاره  وی 
 40 اعتبار  با  منطقه  این  ظرفیت گردشگری  به 
کرده  اشتغالزایی  نفر   60 برای  تومان  میلیارد 

است.
هتل  این  کرد:  تصریح  بافت  فرماندار 
گردشگری تاکنون 40 درصد پیشرفت فیزیکی 
از  بخشی  امسال  پایان شهریورماه  تا  که  داشته 

این هتل راه اندازی می شود.

از  بافت  شهرستان  گردی  بوم  واحدهای  افزود:  وی 
جمله یک هتل آپارتمان، 2 تاالر پذیرایی، سه مورد 
مجتمع خدمات رفاهی بین راهی و 40 مورد اقامتگاه 
بومگردی برای 200 نفر در این شهرستان اشتغال ایجاد 

کرده است.
مجتمع  اجرایی  عملیات  کرد:  عنوان  جواران  حمزه 
گردشگری پارک ملی خبر به عنوان فعالیتی بی نظیر 
نیز راه  به زودی این طرح  در خاورمیانه آغاز شده و 

اندازی می شود.
شهرستان بافت در فاصله 160 کیلومتری جنوب غرب 

کرمان قرار گرفته است.

او  مقابل  در  باید  چرا  کیست  امریکا   
مقاومت کرد؟

سال   ۵00 در  امریکا  قاره 
پیش توسط کریستف کلمب 
سال   236 در  و  شد  کشف 
به  میالدی   1۷83 سال  در 
به  مستقل  کشور  یک  عنوان 
دارای  و  شد  شناخته  رسمیت 
و  باشد  می  ایالت)استان(   ۵2
نفر  میلیون   32۵ آن  جمعیت 

می باشد و 41 میلیون مردم این کشور در فقر مطلق به سر 
را  از عمرش  رژیم جنگ طلب 232 سال  این  و  برند  می 
است  بوده  در جنگ  مستقیم  غیر  یا  و  مستقیم  به طور  چه 
و  است  بوده  فریب  و  استعمار  او  سیاستهای  راهبرد  چون 
هدف او در جهان این است که کدخدای جهان و قدرت 
به  از طریق منطق و عقل  این قدرت را  باشد و  اول جهان 
دست نیاورده است بلکه از طریق زور و استعمار و قلدری 
و فریبکاری به دست آورده است و درهر نسل کشی و در 
هر حکومت دیکتاتوری به طور مستقیم و یا غیر مستیقم و 
در  حتی  کرد.  مشاهده  توان  می  را  رژیم  این  سیاه  ردپای 
کشور خودشان که همیشه سیاه پوستان قربانی نژاد پرستی 
آنها بوده اند و قتل عام می شوند. و در 100 سال اخیر از 
ایران آمریکا عالوه بر  زمان شکل گیری رژیم پهلوی در 
کشورهای  در  کودتا   62 اند  انداخته  راه  به  که  جنگهایی 
خودش  منافع  استعمار  برای  آزادیخواه  و  طلب  استقالل 
بر  ایران  در   1332 کودتای  جمله  از  و  است  داده  انجام 
علیه دولت مصدق 2- در 11سپتامیر 2001 با منفجر کردن 
برجهای دو قلو در خود امریکا و با همین بهانه  حکومت 
طالبان را به رهبری بن الدن در افغانستان به وجود آوردند و 
افغانستان را مورد حمله نظامی قراردادند. 3-در سال 19۵8 
با یک کودتا جایگزین  میالدی در عراق صدام حسین را 
عبدالقاسم کردند و  در سال 2003 دوباره به کشور عراق 
حمله کردند صدام حسین دیکتاتور را اعدام کردند. و یک 
در  و  کردند4-  عام  قتل  عراق  در  را  بیگناه  انسان  میلیون 
سال 2011 حکومت مردمی محمد مرسی را در مصر ساقط 
کردند و با یک کودتای نظامی محمد سی سی را جایگزین 
او کردند.۵- در کشور لیبی محمد قزافی را کشتند و االن 
خودخوانده  رهبر  حفتر  خلیفه  توسط  داخلی  جنگ  یک 
خود برای استعمار منافع خود به راه انداختند و مردم را قتل 
عام می کنند.6- در ترکیه یک کودتای نظامی توسط فتح 
ا...گولن براه انداختند اما با هوشیاری رجب طیب اردوغان 
رئیس  توسط  ونزوئال  در  کودتا  شکست خوردند ۷-یک 
انداختند و  راه  به  نام گوایدر  به  جمهور خودخوانده خود 
نیکالس  آقای  ونزوئال  قانونی  جمهور  رئیس  خواهند  می 
مادرو که با رای مردم و دموکراسی انتخاب شده است او 
را عزل نمایند. 8-در سال 2011 حکومت داعش را برای 
قتل عام مردم سوریه عراق و ایران و ....خلق کردند و برای 
و سکه ضرب  انتخاب کردند  بغدادی(  خلیفه)ابوبکر  آنها 
9-یک  خوردند  شکست  خداوند  کمک  با  اما  کردند 
و روسیه و  ایران  در  عیار  تمام  و سایبری  اقتصادی  جنگ 
توسط آل  پیش  آنها در ۵ سال  و  انداختند.10-  براه  چین 
سعود این گاو شیرده مردم مظلوم یمن را قتل عام می کنند 
ها  زودی  همین  به  جنایتکاران   این  باشید  داشته   یقین  و 
ای  گوشه  جنایات  این  کنند  می  ذبح  را  شیرده  گاو  این 
به اصطالح  و  این رژیم جنگ طلب  از جنایات  کوچکی 
حامی حقوق بشر می باشد حاال این مقاومت است که می 
های  جنگ  و  کودتاها  و  ها  کشی  نسل  این  جلوی  تواند 
آنها را بگیرد و هسته اصلی مقاومت در سال 13۵0 توسط 
دکتر شهید چمران و امام موسی صدر در لبنان برای دفاع از 
مظلومین جهان کاشته شد و با پیروزی انقالب اسالمی ایران 
و با تشکیل سپاه پاسداران این هسته ریشه دار شده است با 
شکل گیری حکومت و خالفت داعش توسط رژیم های 
آدمکش این هسته برای دفاع از مظلومین جهان و دفاع از 
حرمین اهل بیت از دل کشورهای مسلمان بیرون آمد و به 
مقاومت  جبهه  نام  به  است  تبدیل شده  تناور  درخت  یک 
حاال این جبهه مقاومت به فرماندهی سردار بی ادعای سپاه 
شهید زنده ارتشبد حاج قاسم سلیمانی و سردار ابومهدی از 
عراق و دیگر سرداران گمنام و بی ادعای سپاه اسالم برای 
همیشه حکومت و خالفت خودخوانده داعش را از صحنه 
جهان محو کردند. و در گام دوم انقالب که همان طلوع 
و.  است  تناور  درخت  این  دادن  ثمر  وقت  باشد  می  فجر 
شرط ثمر دادن این درخت و جبهه مقاومت این است که 
به گرکهای درنده و کمین کرده و استعمارگر و کودتاچی 
رژیم ایالت متحده آمریکا و دیگر رژیم های جنگ طلب و 
بدعهد اعتماد نکنند تا پرچم این انقالب بعد از دوازده قرن 
چشم انتظاری مسلمین با دست جانباز رهبر جهان مسلمین 
اصلی  صاحب  دست  به  ای  خامنه  االمام  ا...العظمی  آیت 

انقالب امام عصر)عج( رسانده شود. به امید آنروز 
مجید محمدی نژاد-کارشناس ارشد علوم سیاسی 

جناب آقای مهندس حسین یکتا رئیس اداره برق شهرستان بافت:
هدیه بزرگ و ارزشمند الهی به بندگان شایسته و صدیق رقم زدن تقدیر آنان به 
عنوان مرجع امور مردم و گره گشایی و خدمت به بندگان الهی است این هدیه 
ارزشمند گواریتان باد با تبریک و تهنیت سمت جدید که نشان از شایستگیهای 
اخالقی، تجربه و کارآمدی و صداقت و ایمان آنجناب است از خداوند منان برای 

توفیق بیشتر حضرتعالی و سالمتی و عزت مسئلت می نمائیم.
کارکنان روزنامه حکمت 

شرکت فوالد بافت که پس از یک یک دهه تعطیلی دوباره احیا شد

اورسوئیه  منطقه  در  حریق  افزود:  زاده  رجبی  مهدی 
بنگان اطفا شد.

وی با بیان اینکه پوشش گیاهی منطقه اورسوئیه بنگان، 
مرتع مشجر با درختان جنگلی نظیر کیکم، بادام کوهی 
و ارژن است تصریح کرد: حریق دامنه کوه تا ارتفاع 2 

هزار و 600 متری را درگیر کرده بود.
کرمان  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
نیروهای  مشارکت  با  منطقه  این  در  آتش  داد:  ادامه 
استان کرمان  اطفا حریق مدیریت بحران  امر  فعال در 
و شهرستان بافت، نیروهای منابع طبیعی، هالل احمر، 
نظیر مردم منطقه مهار  انتظامی و مشارکت بی  نیروی 

و اطفا شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان تاکید 
بنگان  اورسوئیه  منطقه  در  حریق  ایجاد  علت  کرد: 
که  حالی  در  است  بررسی  دست  در  بافت  شهرستان 

شواهد حاکی از رخداد خطای انسانی است.

وی با بیان اینکه آتش سوزی مراتع 
بیشتر در مناطق مرتفع اتفاق می افتد 
استان  طبیعی  منابع  کل  اداره  گفت: 
کرمان برای خاموش کردن آتش در 

ارتفاعات نیازمند بالگرد است.
تاکنون  داد:  ادامه  زاده  رجبی 
بالگردی که بتواند آب را حمل کند 
در استان کرمان وجود نداشته است 
لذا طی پیگیری های مکرر مقرر شد 
ظرف 2 تا سه هفته آینده یک بالگرد 
واگذار  کرمان  استان  به  حریق  اطفا 

شود.
جنگلها  سطح  در  حریق  تعداد  وی 
و مراتع استان کرمان را از ابتدا سال 
 11۵ در  و  مورد   2۷ تاکنون  جاری 
هکتار مساحت عنوان کرد و گفت: 

کل  تعداد   9۷ سال  طول  در  که  است  حالی  در  این 
حریق در سطح جنگلها و مراتع این استان 2۵ مورد و 

در 98 هکتار مساحت اتفاق افتاده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان تاکید 
کرد: در چهار ماهه نخست سال جاری مساحت حریق 
استان  طبیعی  منابع  های  عرصه  در  افتاده  اتفاق  های 
کرمان حدود 1۷ درصد بیش از کل حریق های سال 
9۷ بوده و یکی از دالیل این امر بارشهای خوب سال 
در  بسیار خوب  های  است که موجب رویش  جاری 

سطح مراتع شده است.
افزود: بررسی ها نشان می دهد عامل 90 درصد  وی 
حریق های جنگلها و مراتع استان کرمان خطای انسانی 
بیشتر گردشگران و کشاورزان  به طور قطع  است که 
حاشیه مناطق جنگلی و مرتعی موجب ایجاد حریق می 

شوند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان گفت:

3۰ هکتار از اراضی منابع طبیعی منطقه اورسوئیه بنگان از توابع شهرستان بافت در آتش سوخت


