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تجلیل از پرسنل آتش نشانی بافت

از دو  آتش نشانی بافتی به عنوان آتش نشان نمونه 
منظری  آقایان حمید  تجلیل شد.  در شهر کرمان 
توسط  بافتی  برتر  نشان  آتش  دو  علیزاده  ناصر  و 
در  شدند.  تجلیل  کرمان  نشانی  آتش  سازمان 
مراسم تجلیل از آتش نشانان برتر استان، شهردار 
استان  نشانی  آتش  سازمان  مدیرعامل  و  کرمان 
نشانی  آتش  پرسنل  از  دارد  جا  داشتند.  حضور 
بافت علی الخصوص دو آتش نشان برتر شهرستان 

قدردانی گردد.

منابع  کل  مدیر  زاده  رجبی  مهدی  خبری  نشست 
حضور  با  کرمان  استان  آبخیزداری  و  طبیعی 
اصحاب رسانه و با محوریت اجرای عملیات پروژه 
اعتبارات  محل  از  آبخوانداری  و  آبخیزداری  های 

صندوق توسعه ملی در27 حوزه آبخیز  استان
به اهمیت موضوع آبخیزداری   با اشاره  رجبی زاده 
بدون  جامعه  منافع  تأمین  به منظور  آبخوانداری  و 
حوزه  ارزش  که  گفت  آب وخاک  به  خسارت 
آبخیز در این است که تمام نزوالت آسمانی در آن 

مدیریت شود تا قابل استحصال باشد.
کرمان  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
بودجه  تامین  به مشکالتی که در  اشاره  با  ادامه  در 
موردنیاز در بحث آبخیزداری در کشور وجود دارد 
توجه  رهبری  معظم  مقام  جاری  سال  »در  گفت: 

صندوق  اعتبارات  محل  از  بنابراین  کردند.  بخش  این  به  ویژه ای 
معظم  مقام  دستور  با  فقط  می تواند  آن  از  بخشی  که  ملی  توسعه 
رهبری به کارهای زیربنایی کشور اختصاص داده شود با موافقت 
ایشان برای پنج کار مهم در کشور این مجوز اختصاص داده شد 
که آبخیزداری یکی از این مباحث بود و 200 میلیون دالر به آن 

تخصیص داده شد.«
رجبی زاده ادامه داد: »اعتباراتی که از این محل برای حوزه شمال 
استان که 16 شهرستان را دربر دارد تخصیص داده شد، حدود 27 
این بودجه در سطح 27حوزه  با  به امروز  تا  میلیارد تومان بود که 
با  قرارداد   ۳۳ قالب  در  می گیرد  دربر  را  شهرستان   14 که  آبخیز 
پیمانکاران مختلف قراردادهایمان را بستیم و اقدامات مختلفی در 

حال انجام است.«
وی ادامه داد که کارهای سازه ای منجر به ذخیره آب و نفوذ در 

سفره های آب زیرزمینی تا پایان آذرماه باید به اتمام برسد.

به گفته او اکنون میانگین پیشرفت فیزیکی این پروژه ها ۳2 درصد 
است و به دلیل اینکه پول صندوق توسعه ملی نقد است پیمانکاران 

باانگیزه بیشتری کار می کنند.
مستمر  اجرای  و  روند  این  ادامه  با   «  : داشت  بیان  همچنین  ایشان 
آب  سفره های  منفی  بیالن  شدت  که  امیدواریم   ، ها  فعالیت  این 

زیرزمینی را کاهش دهیم.«
امروزه  اصلی  موضوعات  از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  زاده  رجبی 
است،  شیرین  آب  کمبود  و  گردوغبار  نظیر  اقلیمی  تغییرات 
گفت که میانگین بارندگی دنیا ساالنه 700 تا 7۵0 میلی متر است 
درحالی که در ایران 2۵0 میلی متر بوده و این امر نشان دهنده اقلیم 

خشک و نیمه خشک آن است.

را  بارندگی جهان  میزان  ما یک سوم  اینکه کشور  به  اشاره  با  وی 
دارد، گفت که درنتیجه ما در کشوری با اقلیم خشک و نیمه خشک 

قرار داریم.
 12۵ به  میلی متر   14۹ از  استان  بارندگی  »میانگین  داد:  ادامه  او 

میلی متر رسیده که با همان بارندگی قبل)14۹ میلی متر( هم نصف 
بارندگی کشور را داشتیم و با توجه به اینکه بحث آب برای ادامه 
حیات بشر و محیط زیست بحث حیاتی است توجه جدی را در این 

زمینه می طلبد.«
تأسف  ابراز  با  کرمان  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
گفت که در ۳0 تا 40 سال اخیر در بحث آب سرمایه گذاری های 
حداکثر  بارش ها  حداقل  از  تا  است  انجام نشده  زیادی  بزرگ 
میلیارد  بزرگ و هزاران  باوجود ساختن سدهای  ببریم  را  استفاده 
سرمایه گذاری در این بخش آبی وجود نداشت که در پشت آن ها 

ذخیره شود درصورتی که باید در حوزه
رسوبات  دلیل  به  مفید سد  عمر  تا  می کردیم  فعالیت  چنان  آبخیز 
به  طور  نشده،  توجه  باالدستی  کارهای  انجام  در  نیابد.  کاهش 
و دوره عمر  ندارند  آبگیری  برای  آبی  مثال سدهایی ساختیم که 

اقتصادی بر اساس سرمایه گذاری که شده ندارند.
رجبی زاده با اشاره به اینکه سومین استان سیل خیز کشور هستیم، 
هکتار  میلیون   4/14 استان  شمال  آبخیز  حوزه  مساحت  که  گفت 
بارندگی  مترمکعب  میلیارد   18 ساالنه  مساحت  این  در  که  است 
تبدیل  آب  روان  به  آن  مترمکعب  میلیارد   2/2 حدود  که  داریم 
جهان  در  درحالی که  می شود  تبخیر  میلی متر  هزار   ۳ و  می شود 
میانگین آن 700 میلی متر و کشور 2 هزار و 100 میلی متر در سال 
است. در حوزه آبخیزداری ما باید این آب را به گونه ای مدیریت 
کنیم که سفره های آبی از آن تغذیه شوند و منابع آبی حفظ شوند.

وی با اشاره به اینکه حدود ۵00 میلیون مترمکعب حجم پنج سد 
میلیون   2 آبخیزداری  مطالعات  شد:  یادآورد  است،  کرمان  استان 
این  حاصل  و  انجام شده  کرمان  شمال  آبخیز  حوزه  از  هکتار 
با احداث سازه های  میلیون مترمکعب  این بوده که 200  مطالعات 
به  ساالنه  مترمکعب  میلیون   ۵7 و  است  مدیریت شده  مختلف 
برای  حداقل  باید  که  می شود  تزریق  زیرزمینی  آب  سفره های 
بسیار  کار  که  دهیم  انجام  برنامه ریزی  دیگر  مترمکعب  میلیارد   2

بزرگ و زمان بری است.

با  رابطه  استان کرمان در  آبخیزداری  و  منابع طبیعی  نشست خبری مدیر کل 
اجرای عملیلت آبخیزداری در 27 حوزه آبخیز استان

ادارات  و  ستادي  روساي  اندیشي  هم  نشست   
شهرستان  اي  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداري 
هاي جنوب غرب استان کرمان  ) بافت، رابر، 
ارزوئیه ( با حضور مدیر کل، معاونین، روساي 
بافت  ادارات وکارشناسان ستادي و پلیس راه 
به میزباني اداره راهداري و حمل و نقل جاده 

اي شهرستان بافت برگزار شد.
کل  مدیر  علیخاني  سید  حاج  علي  سید 
راهداري  و حمل و نقل جاده اي استان کرمان 
مطلب  این  به  اشاره  با  نشست  این  درجریان 
راهداري  بحث  در  زیادي  دستگاههاي  که 
بر  ها  مسؤلیت  این  عمده  اما  دارند  فعالیت 

عهده راهداراي وپلیس راه مي باشدگفت: در 
شهرستان بافت ساالنه حدود ۳۵ هزار تن کاال 
که عمدتا مواد معدني و محصوالت کشاورزي 
از  عمومي  نقل  و  حمل  ناوگان  بوسیله  است 
کشور  مختلف  نقاط  به  بافت  شهرستان  مبدا 

حمل مي شود.
بخش حمل  در  افزود::   سیدعلیخاني  مهندس 
و نقل مسافر نیز در سال گذشته 1۵6 هزار نفر 
و  استان  مرکز  به  شهرستان  این  مبدا  از  مسافر 

سایر نقاط جابجا شده اند.
اداره  این  راهداري  معاون  زاده  عراقي  احسان 
 2۵0 حدود  که   مطلب  این  به  اشاره  با  کل  

با  بافت  شهرستان  اصلي  راههاي  از  کیلومتر 
شیرواني  شیب  راهداري  فني  توان  از  استفاده 
اینگونه  افزود:  شده،  انجام  ها  جاده  کناره 
که  هستند  عواملي  جمله  از  ایمني  اقدامات 
شهرستان  اي  جاده  تلفات  شدن  صفر  باعث 

بافت در ۵ ماهه اول سال ۹7 گردیده اند.
مجموعه  در  شد:  یادآور  زاده  عراقي  دکتر 
خیز  حادثه  نقطه    12 بافت  شهرستان  راههاي 
عملیات  حال  در  آن  نقطه   ۳ که  دارد  وجود 
ترانشه برداري مي باشد که این نقاط به همراه 

تعریض پل بزنجان نیز انجام شده است.
حمل  و  راهداري  اداره  رئیس  کریمي  رضا 
این  گفت:  بافت  شهرستان  اي  جاده  نقل  و 
از شهرستان هاي غربي  بعنوان یکي  شهرستان 
مرتفع  هاي  شهرستان  از  یکي  و  کرمان  استان 
استان حدود 1۵0 کیلومتر راه اصلي را در خود 

جاي داده است.
داراي  شهرستان  این  افزود:  کریمي  مهندس 
از  کیلومتر   ۹۵ که  باشد  مي  برفگیر  گردنه   4
راههاي اصلي شهرستان در زمستان از حادترین 

گردنه هاي برفگیراستان محسوب مي شوند.
کریمي یادآور شد: در سال گذشته حدود 7۵ 
شهرستان  فرعي  و  اصلي  راههاي  از  کیلومتر 
بافت با اعتباري بالغ بر 1۳ میلیارد و ۵00 میلیون 
همین  در  و  گردید  آسفالت  روکش  تومان 
حوزه  در  نیز  کشي  خط  کیلومتر   ۳20 راستا 

استحفاظي این شهرستان انجام شد.
تابلو   620 گذشته  سال  در  کرد:  تصریح  وي 

استحفاظي  حوزه  در  اي  جاده  عالئم  شامل 
شهرستان بافت نصب شد و در گردنه کفنوئیه 
گیر  برف  هاي  گردنه  مهمترین  از  یکي  که 
کیلومتر   4 حدود  شود  مي  محسوب  استان 

روشنایي راه اندازي شد.
و تعداد ۳ مجتمع خدماتي _ رفاهي بین راهي 
اصلي  راههاي  استحفاظي  محدوده  در  نیز 

شهرستان در دست احداث است.
نشست  این  در  بافت  فرماندار  جواران  حمزه 
از  بعد  دارد  بلندي  جایگاه  راهداري  افزود: 
مهمترین  از  خلق  به  خدمت  واجبات  انجام 
خود  از  نیک  نام  راهداران  باشد.  مي  اعمال 
کارهاي  از  نیک  کار  و  گذارند  مي  جاي  بر 
ماندگاري است که مي ماند و بعدها مردم در 

مورد آنها قضاوت خواهند کرد.
پلیس  فرماندهي  پور  سروان هوشنگ کاظمي 
تعداد  اندیشي گفت:  این هم  در  نیز  بافت  راه 
بافت   اصلي  هاي  محور  در  ها  رو  خود  تردد 
زیاد است که به لطف خدا وبا همکاري عوامل 
کاهش  فوتي  تصادفات  آمار  در  راهداري 

داشتیم.
سروان کاظمي پور یادآور شد: اکثریت راههاي 
استحفاظي بافت و دوطرفه مي باشند وبا توجه 
به کوهستاني بودن اکثر محور ها ، وجود پیچ 
مهمترین دالیل  از  دید محدود،  با  و  تند  هاي 
بوده  جاده  از  خودروها  انحراف  و  گوني  واژ 
لذا نصب تابلو و عالیم هشداردهنده ایمني در 

حال حاضر بشدت مورد نیاز است.

رضا کریمي رئیس اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي شهرستان بافت:

75 کیلومتر از راه های اصلی و فرعی شهرستان بافت 
روکش آسفالت شد

بر  تاکید  با  بافت  فرماندار   
فضای  شدن  قانونمند  لزوم 
خألهای  گفت:  مجازی 
باید  حوزه  این  قانونی 

برطرف شود.
جواران  حمزه  فتحعلی 
ستاد  در جلسه  عصر سه شنبه 
جوانان  امور  سازمان دهی 
مجازی  فضای  محوریت  با 

باید  مجازی  فضای  داشت:  اظهار 
برطرف  قانونی  خألهای  و  قانونمند 
متأسفانه  اینکه  از  انتقاد  با  وی  شود. 
مجازی  فضای  برای  مشخصی  قانون 
از  باید  گفت:  است،  تدوین نشده 
مجازی  فضای  در  اشتغال  ظرفیت 

استفاده شود.
باید  کرد:  عنوان  بافت  فرماندار 
مجازی  فضای  در  موجود  شبهات 
خدمات  مسئوالن  و  شود  داده  پاسخ 
در  را  بافت  شهرستان  در  شده  انجام 
فضای مجازی به اطالع مردم برسانند.

باید  مدیران  اینکه  به  اشاره  با  وی 

افزود:  باشند،  داشته  جهادی  روحیه 
باید از دانش آموزان برتر تقدیر کنیم 
و این تقدیر باعث می شود که آن ها 

برای بقیه دانش آموزان الگو شوند.
بیان کرد: رئیس اداره  حمزه جواران 
مدال آوران  از  جوانان  و  ورزش 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  و  ورزشی 
بافت  شهرستان  هنرمندان  از  تجلیل 

تجلیل کنند.
کرد:  عنوان  بافت  فرماندار 
در  را  شهدا  ایثارهای  و  فداکاری ها 
نشان  مردم  به  مجازی  فضای  قالب 
دهیم و کشمکش های سیاسی را کنار 

گذاشته و کار کنیم.

فرماندار بافت:

خألهای قانونی فضای مجازی برطرف 
شود
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دندانپزشک قالبی در کهنوج بازداشت شد
پلمب  از  کهنوج  شهرستان  انقالب   و  عمومی  دادستان 
و  امورپزشکی  در  دخالت  جرم  به  متخلف  واحد  دو 
تهدید علیه بهداشت عمومی در این شهرستان خبر داد و 
گفت:در این رابطه یک دنداپزشک قالبی دستگیر و فرد 

دیگری تحت تعقیب قضائی قرار گرفته است.
مجید سیمی اظهار داشت:پس از کسب گزارشی  از سوی 
افرادی  فعالیت غیرقانونی  بر  دانشگاه علوم پزشکی،مبنی 
در حرفه دندانپزشکی، بالفاصله رسیدگی به موضوع در 
دستور کار دادستانی به عنوان مدعی العموم قرار گرفت 
امور پزشکی و  به جرم دخالت در  و  دو واحد متخلف 

تهدید علیه بهداشت عمومی پلمپ گردید
این مقام قضائی عنوان کرد:این دو واحد متخلف بدون 
مدرک    و   تخصص  گونه  هیچ  و  رسمی  پروانه  داشتن 
انجام کلیه امورات دندانپزشکی از  به  اقدام  دندانپزشکی 
قبیل عصب کشی ، پر کردن ،کشیدن دندانها ،دندانسازی  

و ... می نمودند
سیمی یادآور شد:طبق  مطابق ماده ۳ قانون مربوط به امور 
پزشکی و دارویی ) هر کس بدون داشتن پروانه رسمی 
پزشکی و داروسازی و دندانپزشکی به فنون مزبور اشتغال 
ورزد بالفاصله محل کار تعطیل و  به  حبس تعزیری از 6 

ماه تا ۳ سال محکوم می گردد
حقوق  مدافع  دادستانی  داشت:  اعالم  کهنوج  دادستان 
عمومی شهروندان بخصوص حوزه سالمت می باشد و با 
افراد خاطی که با انجام اقدامات خود سالمت افراد جامعه 
قانونی  برخورد  شدت  به  دهند  می  قرار  تهدید  مورد  را 
خواهد نمود. وی همچنین به شهروندان کهنوجی توصیه 
در  را  دندانپزشکی  و  پزشکی  قبیل  از  اموراتی  که  نمود 
مراکز مجاز و زیر نظر پزشک انجام دهند و در صورت 
مشاهده هرگونه تخلف و دخالت در امور پزشکی توسط 
و  قانونی  برخورد  جهت  را  مراتب  صالحیت  فاقد  افراد 

قضایی به دادستانی اعالم نمایند .

آموزش بیش از 7۰ امدادگر و نجاتگر در دوره 
تخصصی اقدامات پیش بیمارستانی 

از  کرمان  استان  احمر  هالل  جمعیت  پژوهش  و  آموزش  معاون 
حضور  با  بیمارستانی  پیش  اقدامات  تخصصی  دوره   2 برگزاری 

بیش از 70 نفر از امدادگران و نجاتگران واجد شرایط خبر داد.
به  اشاره  با  استان  احمر  هالل  جمعیت  پژوهش  و  آموزش  معاون 
پیش  تخصصی  مهارتی  و  آموزشی  های  دوره  برگزاری  اهمیت 
بیمارستانی  پیش  اقدامات  تخصصی  دوره  کرد:  بیان  بیمارستانی 
احمر  هالل  نجاتگران  و  امدادگران  از  نفر   70 از  بیش  حضور  با 

شهرستان های کرمان، انار، شهربابک و رفسنجان برگزار شد.
برگزاری دوره های تخصصی  اهمیت  به  اشاره  با  پیرمرادی  نسرین 
امداد و نجات ویژه نجاتگران و امدادگران خاطرنشان کرد: ارزیابی 
لوله گذاری،  مصدوم،  پزشکی  تثبیت  حادثه،  محیط  و  صحنه 
انتقال  تروما،  های  مکانیزم  و  پزشکی، شناخت  فوریت های  تریاژ، 
مصدوم ازجمله مباحثی است که در دوره تخصصی اقدامات پیش 

بیمارستانی به نجاتگران آموزش داده می شود.
وی در پایان به برگزاری 2 دوره منطقه ای در شهرستان های کرمان 
و رفسنجان به مدت 10 روز اشاره کرد و گفت: در پایان این دوره 
به پذیرفته شدگان در آزمون نهایی گواهینامه مربوطه اهدا می شود.

اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  بازسازی  معاون 
ارایه  برای  محدودیت  هیچ  استان  در  گفت: 
هر  و  ندارد  وجود  مناطق  بازسازی  تسهیالت 
همچنین  و  شود  قرارداد  عقد  استان  در  چقدر 
بالعوض  کمک  مسکن  بنیاد  تومان  میلیون   4

می کند.
مسکن  بنیاد  بازسازی  معاون  مهدیان  عزیزاهلل 
جزو  کرمان  استان  گفت:  اسالمی  انقالب 
استان های حادثه خیز است و این مهم باعث شده 
مقاوم سازی  باالی 6۵ درصد  استان کرمان  که 
شود و این در حالی است که حدود 40 درصد 

کشور مقاوم سازی می باشد.
مقاوم  برای  گذشته  سال  مصوبات  اشاره  با  وی 
مقاوم  تسهیالت  بخشنامه  کرد:  عنوان  سازی 
بین  اختالفاتی  و  شده  ابالغ  بانک ها  به  سازی 
مکمل  تسهیالت  خصوص  در  عامل  بانک های 

پیش آمده است.
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  بازسازی  معاون 

اعالم کرد: اگر در استان خانه هایی که در حال 
آن ها  خانه  تومان  میلیون   ۵ با  هستند  بازسازی 
کامل می شود از اعتبارات خود این تسهیالت را 

پرداخت می کنیم.
طرح  آغاز  زمان  از  قبل  کرد:  تصریح  وی 
بازسازی روستا ها 200 واحد مسکونی روستایی 
بازسازی شده بود که اکنون با شروع این طرح 2 

میلیون و 100 واحد بازسازی شده است.
مهدیان افزود: 10 هزار واحد روستایی داریم که 
۳ هزار و ۵00 مورد آن به بانک ها معرفی شده اند 
بانک ها  از  تسهیالت  واحد   826 تاکنون  که 
تا  و  است  مقدار کم  این  اند که  دریافت کرده 
نمی توانیم  نشود  جذب  سهمیه  این  که  زمانی 

تسهیالت جدید اختصاص دهیم.
اگر  کرمان  استان  جنوب  در  کرد:  اعالم  وی 
 100 حساب  محل  از  کنند  همکاری  بانک ها 
امام )ره(به ازای هر واحد 4 میلیون تومان کمک 
بالعوض به خانواده های محروم کمک می کنیم.

معاون بازسازی بنیاد مسکن انقالب اسالمی بیان 
 8۵ تا   80 و  نداریم  مشکل  بازسازی  در  کرد: 
خزانه  منتظریم  که  شده  ابالغ  تسهیالت  درصد 
استان  به  را  آن  نیز  ما  و  پرداخت  ما  به  را  آن 

پرداخت کنیم.
وی بیان کرد: در شهرستان های کوهبنان و راور 
از  هستند  تمام  نیمه  واحدهایشان  که  آن هایی 
اعتبار  تامین  بنیاد مسکن  داخلی  اعتبارات  محل 

می شوند تا واحد ها به اتمام رسد.

 هواشناسی کرمان :
ارتفاعات کرمان سفیدپوش می شود

با  کرمان  استان  هواشناسی  کل  اداره  بینی  پیش  مرکز  کارشناس 
اشاره به ورود سامانه بارشی از روز گذشته به این استان گفت: این 
سامانه موجب بارش باران، برف و تگرگ در برخی مناطق استان 

می شود.
مریم سالجقه افزود: سامانه بارشی از روز گذشته با افزایش ابر در 
کرمان خود را نشان داده است و این ناپایداری جوی تا پایان هفته 

در استان کرمان ادامه دارد.
وی از بارش باران در شهرستان رابر و دهستان ساردوئیه خبر داد و 
اظهار داشت : این سامانه موجب بارش باران تا پایان هفته جاری به 
طور متناوب در بیشتر مناطق، بارش برف در ارتفاعات، تگرگ در 
استان کرمان می  در شرق  نسبتا شدید  باد  و  مستعد جنوب  مناطق 

شود.
در  دما  کاهش  موجب  دوشنبه  از  سامانه  این  کرد:  تاکید  سالجقه 
استان کرمان می شود و روند کاهش دمایی در روزهای پنجشنبه و 

جمعه به اوج خود می رسد.

لیتر گازوئیل قاچاق  از 2۰ هزار  کشف بیش 
در کرمان

گازوئیل  میزان  این   : گفت  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
قاچاق 72 ساعت گذشته در سه عملیات پلیس از 17 دستگاه 

خودرو کشف شده است .
بخش  انتظامی  ماموران   : گفت  ء  فدا  محمدرضا  سرهنگ 
هزار  از20  بیش  کشف  و  وانت  خودروی  دستگاه   6 از  راین 
لیتر  هزار   6 مقدار  امروز  درکرمانسواری  قاچاق  گازوئیل  لیتر 
گازوئیل و ماموران پاسگاه سیرچ در بازرسی دیشب ، 4 هزار و 
600 لیتر سوخت که جاسازی شده بود را از یک کامیون حمل 

کود کشف کردند.
وی همچنین از کشف 8 هزار و ۹20 لیتر گازوئیل قاچاق توسط 
ماموران یگان امداد فرماندهی کرمان دربازرسی از ۹ خودرو 
در محورهای مواصالتی شهرستان طی مدت یاد شده خبرداد .

اعالم  با  هم  شهداد  بخش  انتظامی  فرمانده  اسحاقی  سرگرد 
حدود  امروز  بامداد   : گفت  قاچاق  سوخت  محموله  کشف 
1۵00 لیتر گازوئیل حین گشت زنی در محور ترانزیتی شهداد 

_ نهبندان کشف شد .
سرهنگ فداء افزود: سوخت های قاچاق کشف شده تحویل 
شرکت نفت شد و 2۳ متهم دستگیر و به مرجع قضایی معرفی 

شدند.

نجات کرمان از سیل در گرو تامین اعتبارات

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمان گفت: اگر 20 میلیارد 
تومان اعتبار در اختیار داشته باشیم می توانیم تا حدی استان را در 

برابر سیل به صورت موقت مصون سازی کنیم.
کرمان  استان  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل  علیزاده  ابراهیم 
بستر  که  رودخانه  کیلومتر  هزار   6 کرمان  استان  سطح  در  گفت: 
)معادل  کیلومتر   280 بین  این  از  که  دارد  وجود  است،  فعال  آنها 
10 درصد( رودخانه های استان نیاز به ساماندهی دارد که برای این 

منظور به یک هزار 120 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.
تا ما تامین اعتبار  اینکه سیل منتظر نمی ماند  به  با توجه  وی افزود: 
کنیم، لذا طرح اضطراری مقابله با سیل را به شورای مدیریت بحران 
استان ارائه دادیم که در آن طرح استان کرمان را به 4 منطقه تقسیم 
اولویت  در  که  برآورد کردیم  را  منطقه  هر  نیاز  مورد  امکانات  و 
نخست به 2 میلیارد و ۹40 میلیون تومان، در اولویت دوم به حدود 
۵ میلیارد و 420 میلیون تومان و در اولویت سوم به بیش از ۵ میلیارد 

تومان تخصیص اعتبار نیاز داریم.

پرداخت تسهیالت بدون محدودیت مقاوم سازی در کرمان

مدیریت  و  خشکسالی  ملی  مرکز  رئیس 
بازه  در  گفت:  هواشناسی  سازمان  بحران 
زمانی 10 ساله بررسی خشکسالی ها، کاهش 
منابع آب و خشکسالی انباشته را داریم و با 
منابع آبی سال  از  استفاده  به وضعیت  توجه 
گذشته بدترین سال خشک را در تاریخ ۳0 

ساله کشور شاهد بودیم.
بحران  مدیریت  شورای  در  ضیائیان  صادق 
زراعی  سال  در  اینکه  بیان  با  کرمان  استان 
جاری اغلب نقاط کشور در حد نرمال قرار 
داشته اند، اظهار داشت: سال گذشته کاهش 
28 درصدی در بارش کشور را شاهد بودیم 
و کرمان 66 درصد کاهش بارش را داشت 
که تقریبا سومین استان کشور در این زمینه 

است.
مدیریت  و  خشکسالی  ملی  مرکز  رئیس 
 1.۳ افزایش  از  هواشناسی  سازمان  بحران 
خبر  گذشته  سال  در  کشور  دمای  درجه ای 
دما  افزایش  و  بارش  کاهش  گفت:  و  داد 
موجب شده که 100 درصد مساحت استان 
در  و  شود  شدید  خشکسالی  درگیر  کرمان 
مجموع ۹2 درصد مساحت کشور سل قبل 

درجات متعدد خشکسالی را شاهد بود.

در  کرد:  عنوان  ضیائیان 
بازه زمانی 10 ساله بررسی 
کاهش  خشکسالی ها، 
خشکسالی  و  آب  منابع 
انباشته را داریم و با توجه 
از  استفاده  وضعیت  به 
گذشته  سال  آبی  منابع 
را  خشک  سال  بدترین 
کشور  ساله   ۳0 تاریخ  در 

شاهد بودیم.
سال  کرد:  عنوان  وی 

استان  در  بارندگی  میلیمتر   8 زراعی جاری 
کاهش  البته  نیست،  توجه  قابل  که  داشتیم 
اندکی در دما را از ابتدای مهر تاکنون داریم.

مدیریت  و  خشکسالی  ملی  مرکز  رئیس 
بحران سازمان هواشناسی با اشاره به افزایش 
استان کرمان طی سال  دمای  یک درجه ای 
مساحت  درصد   7۳ افزود:  گذشته  زراعی 
بسیار  درصد   21 و  شدید  خشکسالی  استان 

شدید داشتند.
کرمان  در  اقلیمی  تغییرات  گفت:  ضیائیان 
در  که  است  چیزی  آن  از  شدیدتر  قدری 
دمای  دیگر  سوی  از  دارد،  وجود  کشور 

استان  در  ما  حداکثری  دمای  و  حداقل 
افزایش داشته است.

استان  در  بارش  کاهش  داشت:  ابراز  وی 
تبخیر  و  است  نرم کشوری  برابر  دو  کرمان 
و تعرق هم در این استان از میانگین کشور 
ما  روان آب  پتانسیل  نتیجه  در  است  باالتر 

کاهش می یابد.
مدیریت  و  خشکسالی  ملی  مرکز  رئیس 
 17 کرد:  تصریح  هواشناسی  سازمان  بحران 
رخ  پاییز  فصل  در  استان  بارش های  درصد 
در  و  شود  محقق  می کنیم  فکر  که  می دهد 
روند  زمستانی  بارش های  برای  سال  مابقی 

نرمال و زیر نرمال داشته باشیم.

رئیس مرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناسی عنوان کرد
بار های گندم قاچاق به مقصد نرسیدسال 96 بدترین سال خشک در تاریخ 3۰ ساله/ تغییرات اقلیمی در کرمان شدیدتر از کشور

فرمانده انتظامی ارزوئیه گفت: در راستای مبارزه باقاچاق 
کاال وجلوگیری از هدر رفت سرمایه های ملی، ماموران 
وکنترل  هدفمند  زنی  گشت  با  شهرستان  این  انتظامی 
خودرو های عبوری سه دستگاه کامیون را متوقف کردند.

ارزوییه  انتظامی  فرمانده  پورامینایی،  مهدی  سرهنگ 
در  قضایی  مقامات  با  هماهنگی  ضمن  ماموران  گفت: 
بازرسی از کامیون ها بیش از 100 تن بذر گندم فاقد هر 
گونه مجوز حمل را کشف و رانندگان را به سبب نداشتن 
مدارک بارگیری قانونی به مقامات قضایی معرفی شدند.

با  مبارزه  پلیس  ذاتی  وظایف  از  یکی  کرد:  تصریح  وی 
شوم  پدیده  این  منفی  تاثیر  به  توجه  با  و  می باشد  قاچاق 
برخورد  با جدیت  زمینه  این  در  پلیس  اقتصاد کشور،  بر 

خواهد کرد.

روستا  در  درمانی  و  بهداشتی  خدمات  ارائه 
های محروم بافت

فرمانده سپاه بافت سرهنگ پاسدار امان اهلل بامری گفت تیم بهداشتی 
و درمانی به منظور محرومیت زدایی در روستاهای شهرستان بافت 

به ارائه خدمات رایگان پرداخت
ایشان افزود در این طرح یک روزه چهار اکیپ به خدمات رایگان 

در روستاهای محروم شهرستان پرداختند
سرهنگ بامری گفت:با توجه به کمبود امکانات بهداشتی در مناطق 
عشایری،کوهستانی و دورافتاده شهرستان بافت چهار گروه متشکل 
پهن  دره  های  روستا  در  عمومی  وپزشک  متخصص  پزشک  از۳ 
رایگان  بهداشتی،ویزیت  ارائه خدمات  ،سنگ سیاه و گدار سبزبه 

بیماران و توزیع داروی رایگان پرداختند
دانش  بین  تحریر  لوازم  6بسته  همچنین  طرح  دراین  افزود  وی 

آموزاننیازمند توزیع شد
شهرستان  های  روستا  در  زدایی  محرومیت  طرح  در  گفت  بامری 
، 70خانواراز  پزشکی  وبسیج جامعه  سپاه شهرستان  از سوی  بافت 

این طرح برخوردار شدند
وی ارزش ریالی اقالم دارویی وبسته های اهدایی را1۵میلیون ریال 

اعالم کرد

ورزش  و  بدنی  تربیت  هفته  مناسبت  به 
نشست خبری مدیر کل ورزش و جوانان 
محل  در  رسانه  اصحاب  با  کرمان  استان 

هتل آسمان کرمان برگزار شد.
تقی  محمد  دکتر  جلسه  این  ابتدای  در 
و  ورزش  کل  مدیر  خراسانی  امیری 
استان کرمان هفته تربیت بدنی و  جوانان 
ورزش را به اصحاب رسانه تبریک گفت: 
اصحاب  فعال  و  رنگ  پر  حضور  از  و 
تقدیر  جوانان  و  ورزش  حوزه  در  رسانه 

و تشکر کرد.
کل  مدیر  خبری  نشست  این  ادامه  در 
ورزش و جوانان استان کرمان گفت: نظم 

دهی و درآمدزایی اماکن ورزشی استان کرمان را 
رشد می دهد لذا اداره کل ورزش و جوانان استان 
نخست  نیمه  در  ورزش  درآمدزایی  برای  کرمان 
سال جاری درآمدی برابر با سال ۹4 و ۹۵ کسب 

کرده است.
ورزشی  اماکن  سرانه  میانگین  کرد:  تصریح  وی 
برای  لذا  استان کرمان 6۵ صدم مترمربع است  در 
سخت  منابع  افزایش  نیازمند  ورزش  در  موفقیت 

افزاری و اماکن ورزشی هستیم.
بیان  با  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
به  استان کرمان  اداره کل ورزش و جوانان  اینکه 
علت وجود پروژه های نیمه تمام اجازه آغاز پروژه 
جدید را ندارد گفت: برای اتمام پروژه های نیمه 
تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از ۵0 درصد به اعتبار 

۵0 میلیارد تومانی نیازمندیم.
به  تمام  نیمه  های  پروژه  واگذاری  افزود:  وی 
با همکاری  برای تکمیل سریعتر  بخش خصوصی 
استانداری کرمان در دستور کار قرار گرفت زیرا 
اماکن  بحث  در  واگذاری  هیچ  قبل  های  در سال 

ورزشی صورت نگرفته بود.
ادامه داد: اداره کل ورزش  دکتر امیری خراسانی 
و جوانان استان کرمان برای تکمیل هر چه سریعتر 
اماکن ورزشی در نیمه نخست سال جاری 2 پروژه 
کرده  واگذار  خصوصی  بخش  به  را  تمام  نیمه 
مرحله  به  زمان  همین مدت  در  پروژه  و 1۳  است 
واگذاری رسیده و تا پایان امسال واگذار می شود.

وی گفت: اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان 
مالکیت  راستای  در  جاری  سال  نخست  نیمه  در 
اماکن ورزشی موفق به کسب 6۵ هزار مربع سند 
اماکن ورزشی شد و این آمار در پنج سال گذشته 

1۵0 هزار مترمربع بود.
افزود:  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
تجهیز اماکن ورزشی روستاها در راستای عدالت و 
توازن ورزشی طی 6 ماه گذشته به مرحله اجرا در 
آمده است و در تمام روستاهای استان کرمان الزم 

االجرا است لذا 10 خانه روستایی از سال ۹۳ تا ۹6 
تجهیز شده بود که این آمار در نیمه نخست سال 

جاری به 2۵ خانه روستایی رسیده است.
به  ورزشی  فضاهای  سرانه  افزایش  کرد:  بیان  وی 
وسیله راه اندازی خانه های روستایی در برنامه قرار 
پتانسیل تمامی  از  افزایی  با هم  باید  گرفته است و 

ارگان ها برای افزایش این سرانه استفاده شود.
چمن  زمین  اینکه  بیان  با  خراسانی  امیری  دکتر 
در  ورزشی  سرانه  افزایش  راستای  در  مصنوعی 
نفر ساخته  یکهزار  از  بیش  با جمعیت  روستا   100
انقالب  مسکن  بنیاد  کمک  با  گفت:  شود  می 
در  ساحلی  والیبال  و  آسفالت  های  زمین  اسالمی 

برخی روستاها راه اندازی خواهد شد.
فضاهای  در  کاربری  تغییر  برای  افزود:  وی 
هالل  همکاری جمعیت  با  کرمان  استان  روستایی 
خانه  مساجد،  هنری  و  فرهنگی  کانون  و  احمر 
ورزش روستایی، خانه هالل و کانون های مساجد 
راه اندازی می شود تا از موازی کاری دوری شود.

بیان  با  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
برگزار  شهرستان  این  در  را  محالت  المپیاد  اینکه 
کردیم و دیدگاه ورزش در استان کرمان درحال 
در  هیات ورزش همگانی  اظهار کرد:  است  رشد 
همچنین  و  است  داشته  فعالیت خوبی  سال جاری 
در نشستی با کمیسیون شورای اسالمی شهر کرمان 
شده  ریزی  برنامه  ورزشی  فضاهای  افزایش  برای 

است.
وی گفت: میزبانی مسابقات کشتی فرنگی جهان را 
به علت نداشتن فضاها و امکانات ورزشی از دست 
دادیم و باید در این زمینه سرمایه گذاری بیشتری 
قهرمانی  ورزش  در  بیشتری  رشد  شاهد  تا  شود 

باشیم.
دکتر امیری خراسانی با بیان اینکه اداره کل ورزش 
و جوانان ۳ ماه نخست سال ۹6 را به برنامه ریزی 
های گذشته  و حل مشکالت سال  این سال  برای 
یکی  تجربیات  اساس  بر  افزود:  است  پرداخته 
برای  و  است  اقتصادی  منابع  ورزش  معضالت  از 

موفقیت ورزش استان نیازمند منابع اقتصادی 
پایدار هستیم.

وی با بیان اینکه بنگاه های اقتصادی کالن 
و خیران ورزش یار باید برای حل مشکالت 
اقتصادی ورزش ورود کرده و فعالیت های 
هیات   ۵0 داد:  ادامه  دهند  افزایش  را  خود 
شهرستان   2۳ و  استان  مرکز  در  ورزشی 
داریم و در مجموع 11۵0 هیات در شهرها، 

شهرستان ها و استان کرمان وجود دارد .
کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
علت  به  کرمان  استان  شمالی  نیمه  گفت: 
ازجمله  اقتصادی  کالن  های  بنگاه  حضور 
وضعیت  سیرجان  گهر  گل  و  کرمان  مس 
خوبی دارند اما نیمه جنوبی به علت نداشتن بنگاه 
امور ورزشی وجود  در  معضالتی  اقتصادی کالن 

دارد.
و جوانان  اداره کل ورزش  پیگیری  با  افزود:  وی 
تعداد  جاری  سال  نخست  ماه   6 در  کرمان  استان 
62 باشگاه ورزشی ثبت شده و کمیته رسیدگی به 

تخلفات باشگاه ها تشکیل شده است.
توسعه  طرح  کرد:  تاکید  خراسانی  امیری  دکتر 
به همت  ورزش هماهنگی و قهرمانی در سال ۹۳ 
شکل  مربوطه  های  ارگان  و  کرمان  استاندار 
سرعت  ها  ناهماهنگی  برخی  علت  به  و  گرفت 
اصالحاتی  لذا  یافت  زمینه کاهش  این  در  فعالیت 
طرح  گفت:  وی  کردیم.  لحاظ  طرح  این  در  را 
کرمان  استان  قهرمانی  و  همگانی  ورزش  توسعه 
دارای طرح همگانی استعدادسنجی، استعدادیابی، 
المپیاد کرمانیان، استعداد پروری و قهرمان پروری 
استعدادیابی،  استعدادسنجی،  مرحله   ۳ و  است 
اداره کل آموزش  با همکاری  را  المپیاد کرمانیان 
اجرا  مرحله  به  ها  شهرستان  در  استان  پرورش  و 
استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  شد.  گذاشته 
کرمان افزود: برای استعدادپروری بر اساس هشت 
منطقه اقتصاد مقاومتی استان کرمان پایگاه هایی را 
راه اندازی کرده ایم و درحال رایزنی با معین های 
قهرمان  بحث  برای  و  هستیم  مناطق  این  اقتصادی 
پروری در طرح توسعه ورزش همگانی و قهرمانی 

برنامه های کوتاه مدت دیده شده است.
از  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  کرد:  عنوان  وی 
و  استخر  پروژه  تکمیل  برای   ۹7 سال  اعتبارات 
است  گذاشته  مناسبی  بودجه  نفری  هزار   6 سالن 
برای سالمت  همگانی  به ورزش  دولت  توجه  لذا 

جامعه است.
تخصیص  کرد:  خاطرنشان  خراسانی  امیری  دکتر 
اعتبارات بر اساس رقابت های آسیایی، پارآسیایی 
و المپیک اولویت بندی شده است و در رشته های 

مدال آور سرمایه گذاری بیشتری می شود.

نشست خبری مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمان با اصحاب رسانه برگزار شد
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گفتم غم تو دارم
گفتم غم تو دارم ، گفتا غمت سر آید

گفتم دالر گران شد، گفتا گرانتر آید
گفتم که وای خستم از این همه گرانی

گفتا که دولت ما نمی شنود صدایی 
گفتم که نان و گندم، مانند زعفران است 

گفتا با این تورم، کجاش این گران است؟
گفتم که پول بنزین، مانند پول ساقیست 

گفتا چقدر گستاخی، دو قورت و نیم باقیست؟
گفتم که از گرانی جانم رسیده بر لب 

گفتا تحملش کن، تا جان تو شود در 
گفتم که دیگر خستم از تیپ های خفن 

گفتا تو گور نداری، تا داشته باشی کفن
 شاعر: فاطمه افشاری   

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

آگهي  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت 
موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي برابر راي شماره 1۳۹460۳1۹01۳001۳22 مورخ 1۳۹4/11/21 هیأت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
به  فرزند کاکاجان   پور  منظری  متقاضي آقای مهدی  بالمعارض  مالکانه  بافت تصرفات  ثبت ملک 
شماره شناسنامه 64۳ صادره از بافت در ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 
برنجان خیابان  در  واقع  دو بخش 40 کرمان  قطعه  از ۳6-اصلی  فرعی  176/۵۵مترمربع پالک 262 
سیدالشهدا خریداری از سهام مجهول و بالثبت 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: ۹7/8/6

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹7/8/2۳
محمدمحسن قزوینی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف188(

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

آگهي  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت 
موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 
موضوع  دوم  هیأت   1۳۹7/7/۹ مورخ   1۳۹760۳1۹01۳0006۹2 شماره  راي  برابر  رسمي  سند  فاقد 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملک بافت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم صغری شمس الدینی لری فرزند دادا... 
به شماره شناسنامه 80 صادره از رابر در ششدانگ یک باب خانه به مشتنل بر طبقه فوقانی مساحت 
رابر  در  واقع  کرمان   42 بخش  یک  قطعه  از1-اصلی  فرعی   24 پالک  از  قسمتی  مترمربع   218/۹0
امیر سالجقه  مالک رسمی آقای  از  انتهای کوچه خریداری  الرضا  فردوسی کوچه مسجد  چهارراه 
و.... 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 
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضاي  صورت  در  است  بدیهي  نمایند. 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹7/8/6

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹7/8/2۳
محمدمحسن قزوینی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف186(

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

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي آگهي موضوع 
ماده ۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  اول  راي شماره 1۳۹760۳1۹01۳00072۹هیأت  برابر  رسمي 
بافت تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه  فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقای فرشید مداحی فرزند محمد به شماره شناسنامه 2۹۵ صادره از در 
یک باب گلخانه/ یک به مساحت 1077۹/۹6 مترمربع قسمتی از پالک 1۵67-اصلی واقع در بافت 
مزرعه دوچیلی قطعه یک بخش 40 کرمان خریداری از مالک رسمی  ورثه امیدعلی عسکری)نادعلی 
و مریم( 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: ۹7/8/6
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹7/8/2۳

محمدمحسن قزوینی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف180(

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

آگهي  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت 
موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي برابر راي شماره 1۳۹760۳1۹01۳00072۵ هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
بافت  ثبت ملک  ثبتي حوزه  واحد  در  مستقر  فاقد سند رسمي  و ساختمانهاي  اراضي  ثبتي  وضعیت 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم صنم کریم زاده کیسکانی فرزند سهراب به شماره شناسنامه 
2۳ صادره از بزنجان در یک باب خانه به مساحت 2۳4/2۹ مترمربع قسمتی از پالک ۹84-اصلی واقع 
در بافت خیابان فردوسی شرقی کوچه 6 قطعه یک بخش 40 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای 
عبدا...مداحی 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: ۹7/8/6

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹7/8/2۳
محمدمحسن قزوینی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف168(

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

آگهي  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت 
موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي برابر راي شماره 1۳۹760۳1۹01۳0007۳7 هیأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
بافت  ثبت ملک  ثبتي حوزه  واحد  در  مستقر  فاقد سند رسمي  و ساختمانهاي  اراضي  ثبتي  وضعیت 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای محمد شمس الدینی مقدم فرزند محی به شماره شناسنامه 
از  فرعی  از پالک 20۵4  قسمتی  مترمربع  مساحت ۳۹7/44  به  باب خانه  در یک   - از  100 صادره 
12-اصلی واقع در رابر بلوار امام کوچه شهید سلیمانی قطعه یک بخش 42 کرمان خریداری از مالک 
رسمی خانم صغری تاج الدینی 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: ۹7/8/6

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹7/8/2۳
محمدمحسن قزوینی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف170(

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

آگهي  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت 
موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي برابر راي شماره 1۳۹760۳1۹01۳0006۹7 هیأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
بافت  ثبت ملک  ثبتي حوزه  واحد  در  مستقر  فاقد سند رسمي  و ساختمانهاي  اراضي  ثبتي  وضعیت 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای صادق سالجقه فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 4 صادره 
از - در یک باب خانه به مساحت 2۹4/۵ مترمربع قسمتی از پالک 24 فرعی از 1-اصلی واقع در رابر 
ابراهیم  از مالک رسمی ورثه مرحوم  انتهای محله کشکوئیه قطعه یک بخش 42 کرمان خریداری 
سالجقه 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: ۹7/8/6

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹7/8/2۳
محمدمحسن قزوینی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف166(

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

آگهي  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت 
موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي برابر راي شماره 1۳۹760۳1۹01۳0007۳0 هیأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
بافت  ثبت ملک  ثبتي حوزه  واحد  در  مستقر  فاقد سند رسمي  و ساختمانهاي  اراضي  ثبتي  وضعیت 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای مراد فروزان فرزند ماشاا... به شماره شناسنامه 2۳۵ صادره 
از رابر در یک باب خانه به مساحت 264/2۵ مترمربع قسمتی از پالک 24 فرعی از 1-اصلی واقع در 
رابر کوچه روبروی پمپ بنزین قطعه یک بخش 42 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای احمد 
سالجقه 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: ۹7/8/6

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹7/8/2۳
محمدمحسن قزوینی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف174(

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

آگهي  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت 
موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي برابر راي شماره 1۳۹760۳1۹01۳0004۵0 مورخ 1۳۹7/۵/18 هیأت دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
بافت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای میثم حیدری فر فرزند محمد به شماره  ثبت ملک 
شناسنامه ۳1200۳۹67۵ صادره از رابر در یک باب خانه به مساحت 262/1۵ مترمربع قسمتی از پالک 
۳46 فرعی از 12-اصلی بخش 42 حوزه ثبت ملک بافت واقع در رابر خیابان خواجو کوچه توحید 
خریداری از مالک رسمی  صغری خانم  تاج الدینی 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: ۹7/8/6

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹7/8/2۳
محمدمحسن قزوینی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف178(

آگهي مزایده )نوبت دوم( 
اجراي احکام حقوقي دادگستري بافت در اجرای دادنامه شماره ۹60۹۹7۳470101۵27 صادره از شعبه 
اول حقوقی و در پرونده کالسه ۹70121 اجرایی در نظر دارد یک قطعه زمین دارای پالک 176 فرعی 
از 7۵۳ اصلی واقع در بخش 40 کرمان شهرستان بافت به مالکیت محمد مظفری مکی آبادی فرزند 
محمدرضا به مبلغ هفتصدو هفتادو چهار میلیون وچهار صد هزار ریال)ششدانگ(به فروش برساند.ضمناً 
ملک موصوف دارای پالک  ثبتی )مسکونی( به مساحت ششصدو چهل و هفت مترمربع که حصار 
بلوکی در دو ضلع آن ایجاد شده و دو ضلع دیگر دیوار ساختمان همسایه می باشد لذا مزایده در تاریخ 
1۳۹7/۹/۳ روز شنبه ساعت ۹ 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 پیشنهادي 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 ۹7/۹/1 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 رأس ساعت ۹ صبح شنبه ۹7/۹/۳ برگزار میگردد.ضمنا 

آدرس ملک شهرستان بافت خ فردوسی کوچه 2۹ می باشد. 
غجه پور-دفتر اجرای احکام دادگستری شهرستان بافت )م الف16۵(

آگهي مزایده )نوبت اول( 
اجراي احکام حقوقي دادگستري بافت در اجرای دادنامه شماره ۹60۹۹7۳470101714 صادره از شعبه 
اول حقوقی و در پرونده کالسه ۹700۵۵ اجرایی در نظر دارد ششدانگ ساختمان گاوداری و اراضی 
ملک به شماره پالک ۵ فرعی از 14۳ قطعه ۳ بخش 40 کرمان و اراضی زنایی به مساحت سی هزار و 
یکصد و شصت و سه مترمربع مورد ثبت 1جلد سند مالکیت به شماره چاپی 46۹821 واقع در روستای 
دشتاب)ملک در اجاره نمی باشد)به مالکیت شرکت تعاونی گاوداری امید دشتاب به نمایندگی آقای 
حامد نجم الدینی و خانم حکیمه رفعتی، ملک دارای امتیاز آب،برق می باشد با مشخصات 1-مساحت 
دوهزار متر از ملک محدوده ای جهت گاوداری محصور شده است 2-ساختمان سقف شیروانی 160 
مترمربع انبار علوفه با اسکلت و قوطی فلزی بدون درب با سقف ایرانیت ۳-اعیان داخل محدوده شامل 
اتاقهای سرپوشیده جمعاً حدود 140مترمربع و سایه بانهای آسیب دیده 120 مترمربع اتاق نگهبانی با 
دیوار بلوکی و سقف آجرآهنی و نمای خارجی و داخلی پالستر سیمان 40 مترمربع ۵-دیوار چینی 
قدیمی حصار گاوداری با بلوک و ستون بلوکی به ارتفاع 1/8 تا 2 متر به طول حدود 1۳0 متر و ساخت 
مسیرها و آبخوریها بلوکی با نرده و جداکننده 6-اراضی کشاورزی به مساحت 2816۳ مترمربع پیرامون 
گاوداری مجموعاً به قیمت کارشناسی یک میلیارد و چهارصدوهفتادو پنج میلیون و دویست و شصت 
لذا مزایده در تاریخ 1۳۹7/8/2۹ روز سه شنبه ساعت ۹ صبح در محل  به فروش برساند.  هزار ریال 
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 دوشنبه ۹7/8/28 
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 )م الف164( 
محمدحسین نصیری مقدم-دادورز اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان بافت 

آگهي مزایده )نوبت دوم( 
اجراي احکام حقوقي دادگستري بافت در اجرای دادنامه شماره ۹۳۹۹7۳4701012۵7 صادره از شعبه 
اول حقوقی و در پرونده کالسه ۹40200 اجرایی در نظر دارد یک قطعه زمین از ماترک مرحوم حاج 
به ملک  اربعه شماالً  با حدود  تقریبی 2827 مترمربع  حسین پورچنگیز فرزند آقاجان دارای مساحت 
آقای مرید شیخ اسدی، شرقاً به کوچه،غرباً به ملک آقای ناصری، جنوباً به کوچه و ملک آقای امینی 
و ملک دارای حصارکشی خشت و گلی بوده و در بعضی از قسمتها دیوار تخریب شده و در داخل 
باغ نیز یک باب ساختمان خشتی و گلی مخروبه غیر قابل سکونت و یک باب اتاق بلوکی در حال 
ساخت قرار دارد و باغ دارای انواع درختان مثمر و غیر مثمر می باشد ملک دارای انشعاب آب و برق 
می باشد و ملک موصوف به مبلغ چهارمیلیارد و پنجاه و هفت میلیون و هشتصد هزار ریال)ششدانگ( 
را به فروش برساند. ضمناً برای ملک موصوف سند ارائه نداده اند و ملک بدون پالک ثبتی و با کاربری 
)خانه باغ( می باشد. لذا مزایده در تاریخ 1۳۹7/۹/۵ روزدوشنبه ساعت ۹ صبح در محل اجراي احکام 
توسط  ارزیابي شده  قیمت  و  مي گردد  برگزار  دادسرا  نماینده  با حضور  بافت  دادگستري شهرستان 
کارشناس شروع و ده درصد مبلغ پیشنهادي 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 شنبه ۹7/۹/۳ 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 رأس ساعت ۹ صبح 

دوشنبه ۹7/۹/۵ برگزار، ضمنا آدرس ملک:شهرستان بافت بزنجان باغفتک روبروی مسجد می باشد
غجه پور-دفتر اجرای احکام دادگستری شهرستان بافت )م الف166(

         
آگهي مزایده )نوبت دوم( 

از  صادره   ۹60۹۹7۳4701006۹۳ شماره  دادنامه  اجرای  در  بافت  دادگستري  حقوقي  احکام  اجراي 
اصلی   ۵2 از  فرعی   6۳ پالک  دارد  نظر  در  اجرایی  پرونده کالسه ۹606۳0  در  و  اول حقوقی  شعبه 
واقع در بخش 40 کرمان شهرستان بافت به مالکیت عالمه آژ فرزند شهریار به مبلغ دویست و پنجاه 
میلیون ریال)ششدانگ(به فروش برساند.ضمناً ملک موصوف دارای پالک ثبتی با کاربری )مسکونی( 
و دارای 70/۵۳ مترمربع عرصه  و همین میزان اعیانی به صورت قدیمی و خشتی و دارای امتیازات برق 
می باشد  لذا مزایده در تاریخ 1۳۹7/8/1۹ روزشنبه ساعت ۹ صبح در محل اجراي احکام دادگستري 
کارشناس  توسط  شده  ارزیابي  قیمت  و  گردد  مي  برگزار  دادسرا  نماینده  حضور  با  بافت  شهرستان 
شروع و ده درصد مبلغ پیشنهادي 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 سه شنبه ۹7/8/1۵ به دایره اجراي 
احکام مراجعه تا ترتیب بازدید از ملک مذکور داده شود و پیشنهاد خود را در پاکت الک و مهر شده 
پایان مهلت مذکور تحویل اجراي احکام نموده و رسید اخذ نمایند ضمنا آدرس ملک:شهرستان  تا 
بافت بزنجان روستای باغفخروئیه می باشد. غجه پور-دفتر اجرای احکام دادگستری شهرستان بافت 

)م الف168(

آگهی ابالغ 
شماره  دادنامه  برابر  شما  همسر  المکان  مجهول  مختار  فرزند  افشار  زاده  محمدی  احسان  آقای 
۹70۹۹7۳461۳01۳11 وشماره قطعیت۹71011۳461۳012۳۳ شعبه دادگاه عمومی شهرستان ارزوئیه 
از مهریه را بخشیده  المثل قبال مطالبه شده و 200 هزار تومان  نفقه و اجرت  اینکه مهریه،  به  با توجه 
تقاضای ثبت طالق نموده است الزم است ظرف مدت یک هفته پس از انتشار آگهی در این دفتر خانه 
به آدرس شهرستان ارزوئیه: خیابان سید الشهداء تلفن 42481۵68 حاضر شوید در غیر اینصورت طبق 

مقررات اقدام به ثبت خواهد شد و اعتراض بعدی مسموع نخواهد شد. 
محمد داوری – سر دفتر ازدواج 121 و طالق 22 ارزوئیه  

آگهي حصروراثت
شماره  دادخواست  شرح  به   14 شناسنامه  داراي  ا...  نعمت  فرزند  مینابی  نسب  سروری  توران  خانم 
۹70۵14 مورخ ۹7/8/۵ توضیح داده شادروان نعمت ا...سرودی نسب مینایی فرزند علی به شناسنامه 10 

در تاریخ 1۳8۹/10/27 در شهر -فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از: 
1-علیرضا سرودی نسب مینابی به ش ملی ۳1۳007۵021متولد1۳۵۹ بافت فرزند متوفی. 
2- وحید سرودی نسب مینابی به ش ملی ۳1۳0۹74۹0۳ متولد1۳62 بافت فرزند متوفی.
۳- سعید سرودی نسب مینابی به ش ملی ۳1۳0۹۹17۹4متولد1۳64 بافت فرزند متوفی.

4- فرنگیس سرودی نسب مینابی به ش ملی ۳1۳08۳۳۵۵2متولد1۳4۳ بافت فرزند متوفی.
۵- طاهره سرودی نسب مینابی به ش ملی ۳1۳08۳8104 متولد1۳44 بافت فرزند متوفی.
6- توران سروری نسب مینابی به ش ملی ۳1۳0118284 متولد1۳47 بافت فرزند متوفی.
7- ایران سرودی نسب مینابی به ش ملی ۳1۳002۹001متولد بافت 1۳4۹ فرزند متوفی.

8- فروزنده سرودی نسب مینابی به ش ملی ۳1۳087۵611متولد 1۳۵4 بافت فرزند متوفی.
۹- فرزانه سروری نسب مینابی به ش ملی ۳1۳08۹7781متولد 1۳۵6 بافت فرزند متوفی.  

10- فرحناز سروری نسب مینابی به ش ملی ۳1۳14۹۹771متولد 1۳66 بافت فرزند 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.
دفتر شورای حل اختالف شماره یک شهرستان بافت)م الف167( 

و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق 
کشاورزی استان کرمان با هدف، بررسی 
راهکارهای توسعه همکاری های تجاری 
در  شرکت  ضمن  گذاری  سرمایه  و 
 2 همکاری  های  زمینه  کیش،  نمایشگاه 
جانبه با کشورهای خارجی را در شرایط 

تحریم مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق 
معرفی  هدف  با  کرمان  استان  کشاورزی 
تجاری  و  گذاری  سرمایه  های  پتانسیل 
استان کرمان در نمایشگاه کیش اینوکس 

ایران،  اتاق  هماهنگی  و  همکاری  با   2018
شرکت کرد و فرصت های صادراتی و سرمایه 
صنعت،  های  بخش  در  کرمان  استان  گذاری 
و  کشاورزی  خدمات،  گردشگری،  معدن، 
انرژی معرفی و طرح های سرمایه گذاری در هر 
یک از این بخش ها به سرمایه گذاران داخلی و 

خارجی ارائه شد.
مشترک  های  نشست  نمایشگاه،  این  حاشیه  در 
اندونزی،  جمله  از  کشورهای  سفرای  برخی  با 
پاکستان، آفریقای جنوبی، تاجیکستان و برخی 
کشورها  برخی  و  ایران  مشترک  های  اتاق 

برگزار شد.
انجام  برنامه ریزی های  نمایشگاه، در  بر  عالوه 
هر   Kish Invex2018 رویداد  برای  گرفته 
ها  لغایت 14، همایش  از ساعت 10 صبح  روز 
و نشست های تخصصی برنامه ریزی برای رفع 

مشکالت اقتصادی کشور برپا شد.
اتاق  توسط  که  ها  نشست  مهمترین  از  یکی 
خارجه  وزارت  همکاری  با  ایران  بازرگانی 
شرکت  همکاری  نحوه  بررسی  شد،  برگزار 
متوسط  و  کوچک  های  بنگاه  با  ایرانی  های 
با  که  بود  تحریم  شرایط  در   SME خارجی 
مالی  روابط  وضعیت  آخرین  بررسی  محوریت 
و بانکی بین ایران و سایر کشورها، ارائه آخرین 
اطالعات راجع به عضویت ایران در کنوانسیون 

اروپا  کار  و  نظیر شبکه کسب  المللی  بین  های 
در  خارجی  و  داخلی  های  سفارتخانه  نقش  و 
توسعه روابط تجاری ایران در سطوح بین المللی 

بررسی و مورد ارزیابی قرار گرفت.
های  شرکت  همکاری  نحوه  همایش،  این  در 
ایرانی با بنگاه های کوچک و متوسط خارجی 

در شرایط تحریم مورد بررسی قرار گرفت.
با  این نشست  ایران در حاشیه  اتاق  نایب رئیس 
و  کوچک  های  بنگاه  تقویت  اهمیت  به  تاکید 
مناسبی  شرایط  برجام  که  شد  یادآور  متوسط 
بین  ایران در صحنه  های  بنگاه  فعالیت  برای  را 
المللی ایجاد کرده است اما متاسفانه این موضوع 
ادامه پیدا نکرد و امروز عمده نگرانی بنگاه های 
اقتصادی به امکان تداوم همکاری های تجاری 
انجام  های  گذاری  سرمایه  وضعیت  و  خارجی 

شده معطوف می شود.
حال  در  اروپا  داد:  ادامه  ورزی  سالح  حسین 
و  ساز  آن  قالب  در  که  است  ای  بسته  تدوین 
و  مالی  انتقاالت  و  نقل  بحث  برای  را  کاری 
نظر  به  و  کند  تدوین  اروپا  و  ایران  بین  بانکی 
می رسد امکان تداوم همکاری های تجاری بین 
واحدهای  فعالیت  پایه  بر  اروپا  اتحادیه  و  ایران 

کوچک و متوسط وجود دارد.
مدیرکل پایش روابط اقتصادی دوجانبه وزارت 
چالش  خصوص  در  نیز  کشور  خارجه  امور 
هایی که ایران با آن ها مواجه است تاکید کرد: 

تمرکز این چالش ها تنها روی ایران نیست 
برخی  شاهد  هم  اروپایی  کشورهای  بلکه 
الملل  بین  اقتصاد  در  بزرگ  تحوالت 

هستند.
کارهای  و  ساز  افزود:  فر  معصومی  احمد 
مالی و نقل و انتقاالت بانکی در حال تغییر 
ارزهای  دنبال  به  کشورها  حتی  و  است 
خروج  حقیقت  در  و  هستند  جایگزین 
معامالت  سایر  حتی  و  برجام  از  آمریکا 
و  است  تحوالت  این  عامل  المللی،  بین 
تنیدگی  هم  در  دلیل  به  داشت  توجه  باید 
موضوعات اقتصادی و سیاسی اروپا و آمریکا، 
زمانبر  ایران  با  برای همکاری  راهی  پیدا کردن 

است که مقدمات آن در حال انجام است .
مستمر  صورت  به  مذاکرات  داشت:  اظهار  وی 
است  الزم  خصوص  این  در  و  شود  می  انجام 
ارگان های مربوطه در این بخش با هم هماهنگ 
با یکدیگر  شده و مدل هایی را برای همکاری 

طراحی کنند.
در این همایش عنوان شد با توجه به اینکه بنگاه 
های کوچک و متوسط ۹0 درصد اقتصاد اروپا 
به واحدهای  توجه  بنابراین  را شامل می شوند، 
کوچک و متوسط برای ادامه همکاری های بین 
ایران و اروپا در شرایط تحریم، به معنای توجه 
به بخش کوچکی از اقتصاد جهانی نیست و باید 

مدل هایی برای همکاری طراحی شود.
به شبکه  ایران  همچنین در این همایش پیوستن 
کسب و کار اروپا بسیار مهم مطرح شد زیرا اگر 
ایران وارد این شبکه شود می تواند از خدمات 
ویژه آن بهره مند شود و از خدمات آموزشی و 
مشاوره ای این شبکه نیز استفاده کند و در این 
شبکه 60 کشور، عضو شبکه کسب و کار اروپا 

هستند.
پیشنهادات اتاق کرمان نیز برای توسعه همکاری 
شرکت های کوچک و متوسط ایران با شرکت 
های متناظر خارجی در شرایط تحریم ارائه شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان 
کرمان گفت: ملت ایران پاسخ ترامپ و استکبار 
و رجزخوانی آنها برای چهلمین سالگرد پیروزی 

انقالب را در 1۳ آبان می دهند.
تسلیت  با  خبرنگاران  جمع  در  صدفی  مهدی 
صفر  ماه  پایان  دهه  ایام  و  حسینی  اربعین  ایام 
در  تغییر  غیرقابل  اصول  از  یکی  داشت:  اظهار 
عنوان  به  که  است  استکبارستیزی  اصل  نظام، 
پیروزی  از  بعد  یک فرهنگ در جامعه اسالمی 

انقالب نهادینه شده است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان 
آمریکا  مرگ  شعار  امروزه  داشت:  بیان  کرمان 
فقط  صهیونیست  و  استکبار  بر  مرگ  شعار  و 
است،  فرهنگ  یک  بلکه  نیست  شعار  یک 
و  استعمار  بی عدالتی،  و  ظلم  با  مبارزه  فرهنگ 
خودکامگی و در واقع 1۳ آبان نماد ایستادگی و 
مقاومت و فریاد حق طلبی در مقابل مستکبران و 

نظام های استکباری است.
وی عنوان کرد: ما در 1۳ آبان شاهد سه رخداد 
اسالمی  انقالب  تاریخ  در طول  هستیم که  مهم 
سالروز  رخداد  اولین  است،  پیوسته  وقوع  به 
در  که  است  ترکیه  به  راحل  امام  حرت  تبعید 
ننگین  الیحه  به  ایشان  مختالف  از  بعد   4۳ سال 

کاپیتوالسیون انجام گرفت.
سالروز  دوم  واقعه  افزود:  صدفی 
در  دانش آموزان  بی رحمانه  کشتار 
تهران  دانشگاه  مقابل  در   ۵7 سال 
به  دانش آموزان  که  زمانی  بود 
و  ظلم  و  استکبار  دنیای  با  مبارزه 
ستم آمریکا قبل از پیروی انقالب و 
رژیم پهبلوی را داشتند که تعدادی 

به شهادت رسیدند.
تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس 
بیان  با  کرمان  استان  اسالمی 
توسط  جاسوسی  النه  تسخیر  سوم  واقعه  اینکه 
صورت   1۳ سال  در  امام  خط  پیرو  دانشجویان 
گرفت، گفت: هر کدام از این سه رخداد نقطه 
عطفی در تاریخ انقالب اسالمی واقع می شود و 
پیام هر سه مبارزه با ظلم و بی عدالتی و مستکبران 
فرهنگ  در  مبارزات  این  ریشه  که  است  عالم  

قرآنی و عاشورای حسینی دارد.
صدفی ادامه داد: یکی از اهداف مهمی که برای 
از  تکریم  و  تجلیل  داریم  آبان   1۳ بزرگداشت 
ویژه  به  انقالب  شهدای  و  واالمقام  شهدای 
چراکه  است  دانشجو  و  دانش آموز  شهدای 
از  تکریم  و  تجلیل  همچنین  و  شهدا  مرهون  ما 
امام است و  شخصیت واالیی همچون حضرت 

تجلیل و تکریم ملت ایران است.
وی خاطرنشان کرد: هدف دیگر تقویت روحیه 
استکبارستیزی در جامعه است، ملت ما چه قبل 
توطئه های  شاهد  آن  از  بعد  چه  و  انقالب  از 
شاهد  هم  امروزه  و  بودند  استکبار  از  بسیاری 
هستیم و آگاهی بخشی به جامعه به ویژه به نسل 
و  ضروریست  دشمن شناسی  راستای  در  جوان 
جوان ما امروز نیاز به شناخت حقایق قبل و بعد 

از انقالب دارد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان 
به  نسبت  آگاهی بخشی  بر  تأکید  با  کرمان 
نسبت  آمریکا  خصمانه  سیاست های  و  توطئه ها 
حضرت  اندیشه های  تبیین  کرد:  عنوان  نظام  به 
امام و مقام معظم رهبری در زمینه های مختلف 
با ماهیت سلطه جویانه آمریکا  به ویژه در رابطه 
اهداف  از  استکبار  جهانی  جبهه  با  ارتباط  در 
آمریکا  امروز  که  است  ابان   1۳ گرامیداشت 
اسالمی  انقالب  دشمن  بزرگترین  به عنوان 

محسوب می شود.
آمریکا  جنایات  بازخوانی  اینکه  باین  با  صدفی 
عنوان  باشد،  عبرت  هم  و  درس  هم  می تواند 
داشت: تبیین جنایت های آمریکا در حال حاضر 
همچون  مظلومی  کشورهای  به  نسبت  آنچه  و 
یمن توسط ایادی خودش از جمله آل سعود و 

تکفیری ها و ... انجام می دهد، ضروری است.
اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس 
با دنیای استکبار  استان کرمان به اهمیت مبارزه 
بیانات امام راحل و مقام  با اشاره به  پرداخت و 
معظم رهبری در این زمینه گفت: مبارزه محدود 

و محصور به یک مقطع زمانی خاص نمی شود.
صدفی گفت: در مقطع کنونی در سال گذشته 
و سال جاری شاهد زیاده خواهی دنیای استکبار 
هستیم به طوری که از همه ظرفیت های خود علیه 
نظام جمهوری اسالمی اعم از تبلیغاتی، عملیات 

روانی، تحریم ها و توطئه ها استفاده می کند.
و  متعهد  انسانی  نیروی  کرد:  خاطرنشان  وی 
که  شده  باعث  نظام  به  نسبت  معتقد  انقالب 
کند  استفاده  نتواند  خود  نظامی  توان  از  دشمن 
و اینکه امروز رجزخوانی می کند که جمهوری 
دید  نخواهد  را  خودش  سالگی   40 اسالمی 
اینها  نظام،  بردن  بین  از  برای  می دهند  وعده  و 

عملیات روانی علیه نظام است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات کرمان:

ملت ایران پاسخ رجزخوانی استکبار را در 13 آبان می دهند

 زمینه روابط مشترك اقتصادی کرمان با دیگر کشورها بررسی شد

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

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي آگهي موضوع 
ماده ۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي برابر راي شماره 1۳۹760۳1۹01۳000670 هیأت 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 روح ا...عاطفی فرزند نیازعلی به شماره شناسنامه ۵27۹ صادره از - در یک 
باب خانه به مساحت ۳87/4 مترمربع قسمتی از پالک 1۵74 فرعی از 12-اصلی واقع در رابر خیابان 
از مالک رسمی آقای علی  نبش کوچه 17 قطعه یک بخش 42 کرمان خریداری  ا...خامنه ای  ایت 
به فاصله  به منظور اطالع عموم مراتب را دو نوبت  الواسطه محرز گردیده است.لذا  شیخ زنوری مع 
اعتراضي  متقاضي  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتي  در  شود  مي  آگهي  روز   1۵
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: ۹7/8/6

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹7/8/2۳
محمدمحسن قزوینی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف176(

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بافت 
بر لزوم تبیین فواید و مضرات فضای مجازی 

برای تمامی افراد جامعه تاکید کرد.
سازمان  دهی  ستاد  جلسه  در  جاللی  پوریا 
مجازی  فضای  محوریت  با  جوانان  امور 
از  روز  ششمین  که  امروز  تا  داشت:  اظهار 
هفته تربیت بدنی است، 20 برنامه ورزشی در 
سطح شهرستان برگزارشده است که از جمله 
مسابقات  و  خانوادگی  و  عمومی  پیاده روی 
تنیس روی میز، فوتسال بانوان، شنا، ایروبیک 

و... است.
کالس  دو  جوانان  حوزه  در  داد:  ادامه  وی 
ویژه جوانان با موضوع »جوانان قبل ازدواج« 

و »زوج های جوان« برگزار شد.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بافت 
وارد   1۳۹0 سال  در  مجازی  فضای  گفت: 

تأثیرات  کوتاه  مدت  در  و  شد  ما  زندگی 
زیادی بر زندگی ما گذاشته است.

می تواند  هم  مجازی  فضای  داد:  ادامه  وی 
مفید و هم مضر باشد؛ این ظرفیت در حوزه 
آموزش، دسترسی آسان به مطالب علمی دنیا 

و بازاریابی و... مفید است.
شامل  مجازی  فضای  مضرات  گفت:  جاللی 
به حساب  دسترسی  مثل  اجتماعی  آسیب های 
و  اجتماعی  مشارکت  کاهش  بانکی،  های 
افسردگی، انتشار محتواهای مستهجن، تجاوز 
به حقوق دیگران و ترویج خشونت و ... است.

مجازی  فضای  های  آسیب  کرد:  بیان  وی 
خأل  فضا،  این  در  بی حد  آزادی  دلیل  به 
قانون گذاری و عدم امکان حضور و نظارت 
و  پلیس  توسط  مجازی  فضای  ابعاد  تمام  بر 

گمنامی و بی نامی افراد است.

منع  روانشناسی  نظر  از  کرد:  عنوان  جاللی 
که  راهی  تنها  و  است  غلط  کاماًل  اینترنت 
روانشناسان برای کنترل این فضا برشمرده اند 
فرهنگ سازی  و  آموزش  بخشی،  آگاهی 
است که از طریق رسانه های جمعی و آموزش 
قوانین  دانشجویان، تصویب  و  دانش آموزان 

مختلف مبارزه با جرائم اینترنتی است.
مسئول فتای نیروی انتظامی شهرستان بافت هم 
در خصوص  گزارشی  ارائه  به  جلسه  این  در 
بافت  شهرستان  در  مجازی  فضای  وضعیت 
فضای  فشار  بیشترین  گفت:  و  پرداخت 

مجازی بر دوش پلیس است.
چیزی  داد:  ادامه  زاده  کریم  اصغر  سروان 
پیداکرده  اهمیت  مجازی  فضای  در  که 
از  ناشی  که  است  اینترنتی  کاله برداری 

ناآگاهی مردم است.

رئیس اداره ورزش و جوانان بافت:

ابعاد مثبت و منفی فضای مجازی برای احاد جامعه تبیین شود



روز نامه خبري . تحلیلي . سیاسي . اقتصادي و اجتماعي
صاحب امتیاز و مدیر مسئول : فریدون منظري توکلي 0۹1۳۳470۵۳7

سردبیر : حسام منظري توکلي 0۹1۳24۵8۵۹0 
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 ۳2۵1۹744  حکمت در چاپ و تلخیص مطالب ارسالي آزاد است .

Email : ali_۳6۵@yahoo.com

فریادگر محرومیت دیار فرهیختگان
شهرستان  در  حکمت  روزنامه  نماینده 

ارزوییه، صوغان و توابع
مهدی نظری فتح آباد 0۹1۳۹17۳۳48. 

عینک مهتاب
ساخت انواع عینک طبی در پانزده دقیقه

فروش انواع عینک های طبی و آفتابی مارک دار و اصل
معاینه چشم تحت نظر اپتومتریست رسولی پور

بافت : خیابان امام )ره( نرسیده به میدان امام علی )ع( جنب شهرداری تلفن 03442426443

بافت

برداشت انارهای دانه مشکی در ارزوئیه
مدیر جهاد کشاورزی ارزوئیه گفت: برداشت انار از 420 
در حال  این شهرستان  دهسرد  منطقه  های  انارستان  هکتار 

انجام است.
امیری مدیر جهاد کشاورزی ارزوئیه گفت: برداشت انار در 
منطقه دهسرد شهرستان ارزوئیه شامل ارقام مختلف کیوانی، 

ملس ، خوشنابادی و انار دانه مشکی سیاه کوه است.
شهرستان  این  در  انار  باغات  کشت  زیر  سطح  افزود:  وی 

بین  میانگین  متوسط  بطور  هکتار  هر  از  و  420هکتار 
70تا80تن انار برداشت میشود که پیش بینی میگردد بیش 

از 400 تن انار در ارقام مختلف برداشت شود.
امیری گفت: از ویژگی های خاص و بارز انار منطقه دهسرد 
کامال ارگانیک بودن آن می باشد و از لحاظ کیفیت بسیار 

آبدار و شیرین است.
نظیر  کم  کشور  در  کوه  سیاه  مشکی  دانه  انار  افزود:  وی 

است و استقبال خوبی از آن میشود.
محصوالت جمع آوری شده به شهرستان ها مجاور و استان  

هرمزگان ارسال میشود.
برداشت انار در ارقام مختلف از اواخر شهریور ماه آغاز و 

تا اواسط آبانماه ادامه خواهد داشت.

بافت  کشاورزی  جهاد  گیاهی  تولیدات  اداره  رئیس 
پیش بینی کرد که امسال 20 هزار تن ذرت علوفه ای 

از سطح مزارع این شهرستان برداشت شود.
از  یکی  ذرت  داشت:  اظهار  پورچنگیز  مرتضی 
کشورهای  در  که  است  جهان  مهم  غله  محصوالت 
درحال توسعه منبع اصلی درآمد کشاورزان به حساب 

می آید.
در  اهمیت آن  و  باالی ذرت  داد: ظرفیت  ادامه  وی 
فرآورده های  تنوع  همچنین  و  طیور  و  دام  تغذیه 
حاصل از آن سبب شده تا ذرت مورد توجه بسیاری 

از کشورهای جهان قرار گیرد.
شرایط  بودن  مناسب  علت  به  گفت:  پورچنگیز 
به خصوص ذرت علوفه ای در  محیطی، کشت ذرت 
رشد  به  رو  روند  و  است  درحال توسعه  مناطق  اکثر 
این  دهنده  نشان  گذشته  دهه  در  کشت  زیر  سطح 

واقعیت است.
علت  به  بافت  شهرستان  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
سرمای  با  مواجه شدن  و  آب وهوا  خاص  شرایط 
زودرس پاییزه اکثر کشت ذرت به صورت علوفه ای 
سطح  هکتار   4۵0 از  داشت:  بیان  می گیرد،  صورت 
به صورت  آن  درصد   ۹0 محصول  این  کشت  زیر 

علوفه ای برداشت می شود.

کشاورزی  جهاد  گیاهی  تولیدات  اداره  رئیس 
علوفه ای  به صورت  برداشت  گفت:  بافت  شهرستان 
زمانی است که دانه در اواخر مرحله شیری و اوایل 
مرحله خمیری هست که در این مرحله ماده خشک 
گیاه حدود ۳0-۳۵ درصد است که تأثیر بسزایی در 

کیفیت علوفه و نهایتاً کیفیت سیلو خواهد داشت.
برداشت ذرت علوفه ای 4۵0  پورچنگیز عنوان کرد: 
اوایل  از  شهرستان  این  زراعی  اراضی  از  را  هکتار 

مهرماه شروع و تا اواسط آبان ماه ادامه دارد.
میانگین  احتساب  با  می شود  پیش بینی  گفت:  وی 
ذرت  تن  هزار   20 از  بیش  هکتار  در  تن   ۵0 تولید 
علوفه ای برداشت و تحویل مراکز خرید برای استفاده 

در گاوداری ها و دامداری ها شود.

نامطبوع  بوی  از  مردم  نگرانی  پی  در 
آب شرب شهر رابر، مسؤوالن مربوطه 
شهر  این  شرب  آب  داشتند،  ابراز 
و  ندارد  بهداشتی  مشکل  هیچ گونه 
مصرف  را  آن  کامل  بااطمینان  مردم 

کنند.
نامطبوع  بوی  از  مردم  نگرانی  پی  در 
پیگیری  با  و  رابر  شهر  شرب  آب 
خبرنگار فارس، مسؤوالن مربوطه ابراز 
هیچ گونه  رابر  شرب  آب  که  داشتند 
مردم  و  ندارد  بهداشتی  مشکل 

بااطمینان کامل آن را مصرف کنند.
در  رابر  شهری  فاضالب  و  آب  اداره  رئیس 
با  داشت:  اظهار  فارس  خبرنگار  با  گفت وگو 
توجه به اینکه در حال حاضر آب شرب شهرهای 
بافت  سد  تصفیه خانه  از  رابر  و  بزنجان  بافت، 
مردم  سالمت  و  آب  بهداشت  و  می شود  تامین 
شده  تصفیه  آب  لذا  است،  آب  اداره  قرمز  خط 
توسط آزمایشگاه آب استان به صورت مستمر و 
شبانه روزی مورد کنترل قرار گرفته و پس از تایید 

برای مصرف وارد مخازن می شود.
این  افزود: جای هیچ گونه نگرانی در  عوض زاده 

زمینه وجود ندارد و مشترکان با اطمینان کامل از 
آب استفاده کنند.

این  در  نیز  رابر  درمان  و  بهداشت  شبکه  مدیر 
شرب  آب  گفت:  فارس  خبرنگار  به  ارتباط 
روزانه  به صورت  و  ندارد  مشکلی  هیچ گونه  رابر 

آزمایشات الزم روی آن انجام می شود.
که  می دهیم  اطمینان  مردم  به  افزود:  فرحبخش 
آب شرب رابر هیچ گونه مشکل قارچی، ویروسی 
و انگلی ندارد و با آرامش خیال استفاده کنند و 

از خرید غیرضرور آب معدنی خودداری کنند.

استان کرمان با حضور مدیران کل ثبت اسناد و امالک 
و امور اقتصادی و دارایی استان برگزار شد.

به گزارش حکمت به نقل از روابط عمومی اداره کل 
زاده  طالبی  رضا  کرمان؛  استان  امالک  و  اسناد  ثبت 
که  استان  ثبت  کل  اداره  ذیحساب  معارفه  جلسه  در 
برگزار  دارایی  و  اقتصادی  امور  کل  مدیر  حضور  با 
گفت:  حسینی  اربعین  ایام  تسلیت  ضمن  گردید 
ذیحساب به عنوان بازوی مشورتی مدیرکل در حوزه 
اخذ  با  توانند  می  ذیحسابان  و  شود  می  شناخته  مالی 
تصمیمات صحیح مالی، امور سازمان ها و ادارات را 

تسهیل نمایند.
وی ادامه داد: با توجه به حجم باالی مراجعات مردمی 
اداره کل  توسط  الکترونیکی  متنوع  انجام خدمات  و 
ثبت اسناد و امالک استان کرمان ایجاد هر نوع اخاللی 

در  نارضایتی  ایجاد  باعث  کل  اداره  این  عملکرد  در 
بر همین اساس و علی رغم  ابعاد گسترده می شود و 
مشکالت مالی متعدد سعی بر آن بوده که خدمترسانی 
به نحو احسن انجام پذیرد و رضایت شهروندان حفظ 

شود.
این مقام قضائی خاطر نشان کرد: امید است ذیحساب 

جدید این اداره کل با توجه به درآمدها و کمبودها و 
سرعت  با  و  نگاه خاص  با  اعتبارات  از  استفاده  نحوه 

همراه با دقت کارهای این بخش را به انجام برسانند.
در ادامه شیخ اسدی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی 
سنگین  از  یکی  که  مطلب  این  به  اشاره  ضمن  استان 
است  ذیحسابی  کشور  در  سازمانی  های  پست  ترین 
و مسیری پرزحمت، فراروی ذیحسابان قرار دارد که 
همکاری  و  درک  مستلزم  صحیح  مسیر  در  حرکت 
با  همراهی  ذیحساب  وظیفه  گفت:  باشد،  می  متقابل 
مدیر دستگاه است و رویکرد اداره کل امور اقتصادی 

و دارایی نیز بر همین مبنا قرار گرفته است.
وی ادامه داد: با وجود اینکه کشور در شرایط خاصی 
در  مختلف  های  سازمان  و  ادارات  و  برد  می  سر  به 
تامین اعتبار با مشکالت عدیده ای مواجه هستند، اداره 

و  ساخت  در  است  توانسته  امالک  و  اسناد  ثبت  کل 
تجهیز ساختمان های جدید بسیار موفق عمل نماید.

در انتهای این جلسه عباس سیدی نیا به عنوان ذیحساب 
کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره  جدید 

معرفی گردید.

فروشی 
یک قطعه زمین با دو باب خانه قدیمی تیرآهنی آجری به مساحت ۳22/4 مترمربع و دارای امتیاز آب،برق، تلفن 

و سند تک برگ واقع در خیابان مسجدالنبی به فروش می رسد.
تلفن تماس:0۹16271160۹

مامورین  نظری.  مهدی  حکمت  خبرنگار  گزارش  به 
اطالعاتی  عملیات  یک  در  صوغان  انتظامی  پاسگاه 
ای  ماهرانه  طرز  به  که  مخدر  مواد  کشف  به  موفق 
این کشف  بود شدند که  پراید جاساز شده  باک  در 
که  میرساند  را  انتظامی  نیروهای  کامل  هوشیاری 
خواب خوراک را از قاچاقچیان مواد افیونی گرفته وبه 
طور جدی دنبال می کنند در این عملیات یک دستگاه 
پراید توقیف ودو متهم به همراه سه کیلو گرم تریاک 

تحویل مقامات قضایی گردید.
طی روزهای گذشته نیز نیروهای جان برکف پاسگاه 
را  مخدر  مواد  فروش  خرده  چند  صوغان  انتظامی 

دستگیر و تحویل مقامات قضایی دادند.

شهرستان  انتظامی  فرماندهی  از  تشکر  و  تقدیر  با 
صوغان  انتظامی  پاسگاه  مخدر   مواد  پلیس  نیروهای 
که عرصه را بر قاچاقچیان مواد مخدر تنگ و فرصت 

جوالن به آنها در بخش صوغان نمیدهند.

راز  گفت:  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
داری. امانت داری و پرهیز از تاثیرپذیری از کانون 
های فشار و تهدید ،الزمه کار کارشناسان رسمی 

دادگستری است .
یداهلل موحد در جمع کارشناسان رسمی دادگستری 
گفت:  کارشناس  روز  مناسبت  به  کرمان  استان 
کارشناسان  عهده  بر   حساسی  و  خطیر  رسالت 
تخصصی  نظرات  و  باشد  می  دادگستری  رسمی 

کارشناسان  تاثیر اساسی در  آراء و احکام دارد.
کارشناسان  کرد:امروزه  بیان  قضائی  مقام  این 
های  پرونده  از  توجهی  قابل  شمار  در  دادگستری 
قضائی به عنوان مشاور  و امین و مورد وثوق قضات 
و  علمی  توانایی  به  اتکا  با  تا  شوند   می  برگزیده 
و  دهند   قانونی   مشورت  قضات  به  تخصصی 

مقدمات اجرای عدالت را فراهم سازند
خاطرنشان  کرمان  استان  قضائی  شورای  رئیس 
اهیمت  کم  و  انگاری  توجهی،سهل  ساخت:کم 
ظلم  به  منجر  که  الهی  سنگین  وظیفه  این  به  دادن 
و بی عدالتی خواهد شد. حتی در یک دعوا ،زیان 

اجتماعی به دنبال  داشته و خطرناک است.
که  تهدیداتی  و  ها  آسیب  کرد:با  تصریح  موحد 
متوجه کارگزاران است قدم نهادن و گام برداشتن 
پذیر  لغزش  و  حساس  العاده  فوق  عرصه  این  در 
با اتکا به زیور تقوا و توکل به خدای  است و جز 
توفیقی  او  الیزال  ذات  از  جستن   مدد  و  بزرگ 

حاصل نخواهد شد.
یک  بلکه  نیست  شغل  یک  افزود:کارشناسی  وی 
تخصص، تبحر و مهارت است، لذا می بینم شاغلین 
سازمانهای دولتی و خصوصی عالوه بر شغل اصلی 
فعالیت  نیز  کارشناسی  عرصه  در  توانند  می  خود 

کنند. 
بیان  نماینده عالی دستگاه قضائی در استان کرمان 
به  و  است  مقدس  مهارت  یک  داشت:کارشناسی 
ادای  مستلزم  حوزه  این  در  فعالیت  واسطه  همین 

سوگند به خدای متعال می باشد.

های  ضرورت  به  ادامه  در  وی 
و  کرد  اشاره  کارشناسی  کار 
گفت: سرعت در اظهارنظر مورد 
تاکید است  و کارشناسان بایستی  
از اظهارنظر در اموری که ماهیت 
و  حیطه  در  و  دارند  قضائی 
است،اجتناب  قضات  وظایف 

ورزند.
هرگونه  دریافت  عدم  بر  وی 
رجوع  ارباب  از  اضافی  وجه 
و  کرد  تاکید  دعوا  اصحاب  و 
بایستی  داشت:کارشناسان  اظهار 
به  راجع  ومستندات   موضوع 
به  شده   محول  کارشناسی  کار 
مطالعه  دقیق  صورت  به  را  آنها 
به توضیحات همکاران  و  نمایند 

خود و اصحاب دعوا  چه در هیات کارشناسی و 
چه نظراتی که سابقا ابراز شده است اکتفا نکنند.

به  خطاب  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
تخصص  به  گفت:  دادگستری  رسمی  کارشناسان 
اظهار  از تخصص خود  و خارج  کنید  توجه  خود 

نظر نکنید 
هیچ  آفتی زیانبارتر و مخرب تر از ظلم برای جامعه 

انسانی وجود ندارد
بخش  در  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
دیگری از سخنان خود به اهمیت و جایگاه عدالت 
جامعه  افزود:در  و  پرداخت  اسالمی  حکومت  در 
در  و  امری هم سنگ  هیچ   ارزشی  بعد  از  انسانی 
هیچ   هم  مقابل  نقطه  در  و  ندارد  قرار  عدالت  تراز 
جامعه  برای  ظلم  از  تر  مخرب  و  زیانبارتر  آفتی 

انسانی وجود ندارد.  
و  السموات  قامت  "بالعدال  نبوی  حدیث  به  وی 
قرار  معنای  )به  عدل  افزود:  و  کرد  االرض"اشاره 
مبنای همه  گرفتن هر چیزی در جایگاه خودش(، 
امور است و خالق هستی همه چیز را بر عدل استوار 

ساخته است. 
عدالت  با  رابطه  در  مطهری  شد:شهید  یادآور  وی 
از  و  معاد  تا  گرفته  توحید  از  قران  در  فرماید:  می 
نبوت گرفته  تا امامت و زعامت – از آرمان های 
فردی تا هدف های اجتماعی همه بر محور عدالت 

استوار شده است.
این مقام ارشد قضائی در استان کرمان عنوان کرد: 
به  عدالت  از  )ع(  علی  امیرمومنان  متقیان  موالی 
فرمایند"بدون  می  و  کنند  می  تعبیر  حیات  عنوان 
سرزمین  مثل  جامعه  و  مرده  چیز  همه  عدالت  

خشکیده و بی حاصل است."
موحد بیان  کرد: عدالت ارزش ذاتی دارد، خداوند 
ُکونُواْ  آَمنُواْ  الَِّذیَن  أَیَُّها  "یَا  دهند  می  دستور  ما  به 
امِیَن بِالِْقْسِط ای کسانی که ایمان آورده اید برپا  قََوّ
یَأمُُرُکم   َ اهللهَّ و"إِنهَّ  باشید"  عدالت  پیوسته  دارندگان 
وا اأَلماناِت إِلی  أَهلِها َوإِذا َحَکمتُم بَیَن النّاِس  أَن تَُؤدُّ
أَن تَحُکموا بِالَعدِل"  بی گمان خداوند به شما فرمان 
می دهد که امانتها را به صاحبش باز دهید و چون 
میان مردم داوری و حکم کردید به عدالت حکم 

کنید.

و  عمومی  و  خانوادگی  روی  پیاده  همایش 
جشنواره بازی های بومی و محلی روستای خبر

نام  به  که  ورزش  و  بدنی  تربیت  هفته  از  روز  آخرین  در 
برگزار  بود  شده  نامگذاری  روستا  و  ورزش،طبیعت  روز 
امام  میدان  مسیر  مراسم  این  در  کنندگان  شد.شرکت 
این  پایان  پیمودند.در  را  والیت  شاه  منطقه  تا  را  حسین 
و  شرکت  با  محلی  و  بومی  های  بازی  جشنواره  مراسم 
به  مراسم  این  پایان  در  شد.  برگزار  عالقمندان  استقبال 
شد.بخشدار  اهدا  کنندگان  شرکت  به  هدایایی  قرعه  قید 
خبر،سرپرست اداره ورزش و جوانان و مسئولین محلی در 

این مراسم حضور داشتند.

روز  بافت  سپاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
توسط  التحریر  لوازم  بسته  تعدادی  گذشته 
شهرستان  محروم  مناطق  در  اصناف  بسیج 
بافت توزیع گردید:  محمدامینی زاده مسئول 
دوشنبه  روز  که  داد  توضیح  اصناف  بسیج 
مورخ ۳0/7/۹7تعداد 60بسته لوازم التحریربه 
ارزش 6میلیون ریال که با کمک اتاق اصناف 
آوری  جمع  بافت  شهرستان  های  واتحادیه 
بافت  سپاه  فرمانده  حضور  بودبا  گردیده 
جناب سرهنگ بامری ،بسیج سازندگی و..... 
در بین دانش آموزان محروم روستاهای دره 
پهن ،گدارسبزوعشایرمنطقه سنگ سیاه توزیع 

گردید    . ایشان در پایان ضمن تشکرازهمکاری 
اتاق اصناف شهرستان بافت هدف از طرح را 

خدمت رسانی به محرومین دانست

برگزاری مراسم معارفه ذیحساب اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان

رئیس اداره تولیدات گیاهی بافت عنوان کرد:
پیش بینی برداشت 2۰ هزار تن ذرت علوفه ای در بافت

رئیس کل دادگستری استان کرمان:

الزمه کار کارشناسان رسمی ، پرهیز از تاثیرپذیری از کانون های فشار و تهدید است

کشف مواد مخدر توسط پاسگاه انتظامی صوغان

آب شرب رابر بدون مشکل بهداشتی

توزیع لوازم التحریر توسط بسیج اصناف در مناطق محروم شهرستان بافت


