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بافت

تشریح جزئیات سرقت مسلحانه از 2 طالفروشی 
در کرمان/یک دست فروش کشته شد              2

شیعه  علت   ، جهانی  استکبار  دشمنی  علت 
هراسی و ایران هراسی همین است که انقالب 
اسالمی در حال جهانی شدن است               2

سردار سالمی به فرماندهی کل سپاه منصوب 
شد                                                                4

میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال جاری                                                                      
3

پیاده روی عمومی و پاکسازی محیط زیست 
در ارتفاعات بافت                                        4

یک کارواش با موقعیت عالی و درآمدعالی 
واقع در میدان معلم به فروش می رسد.

تلفن تماس:0۹1788۹5506

فروش فوری
به مساحت ۹60 مترمربع)38 قصب(  یک قطعه زمین 
حوالی  بافت  روداب  در  واقع    7۹8 پالک  دارای 
قیمت  با  آب  ساعت  سه  دارای  و  کدخدا  گردوی 

توافقی  به فروش می رسد.
شماره تماس:0۹1621202۹۹

استاندار کرمان از نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
یاد  طلب  صلح  و  مقتدر  نیروهایی  عنوان  به  ایران 
بسیج،  و  پایدار  سپاه  استوار،  ارتش  گفت:  و  کرد 
همه نیروهای مسلح کشور در خط رهبری و در پی 
ایجاد آرامش برای مردم خود و مردم منطقه هستند.

رژه  آئین  در  پنجشنبه  روز  فدائی  محمدجواد 
 2۹ مناسبت  به  کرمان  در  مستقر  مسلح  نیروهای 
هدف  اسالمی،  جمهوری  ارتش  روز  فروردین 
و  آرامش  و  صلح  ایجاد  را  مسلح  نیروهای  اصلی 
دفاع از مظلومان دانست و افزود: حمله به مظلومان 
برای کسی به افتخار نمی آورد و حمله به مردم ننگ 

را برای حمله کنندگان به دنبال خواهد داشت.
اسالمی،  جمهوری  دکترین  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
دکترین بازدارندگی برای استقرار صلح و امنیت در 
کشور و در کشورهای منطقه است گفت: نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی در سایه خودباوری، خود 
مسلح  مقتدر  نیروی  بزرگترین  نوآوری،  و  اتکایی 

در منطقه هستند.
وی اظهار داشت: نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
بزرگ  ملت  زیرا  هستند  قانون  تابع  قدرت  رغم  به 
ایران اهل تجاوز نیست و البته هیچگاه هیچ تجاوزی 

را نیز نخواهد پذیرفت.
اسالمی  ایران  بزرگ  ملت  گفت:  کرمان  استاندار 
ادامه می دهد و هدف دالوران  راه توسعه خود را 
عرصه  دالورمردان  کنار  در  ما  نظامی  امیران  و 
دیپلماسی، صلح، امنیت و کمک به مظلومان کشور 

و منطقه است.
فدائی به چهار ویژگی بارز نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی ایران اشاره و بیان کرد: همراهی با انقالب 
اسالمی و ملت، اطاعت از امام و رهبری، اقتدار برای 
ایجاد آرامش و صلح طلبی از مهمترین ویژگی های 

نیروهای مسلح کشور به شمار می رود.
وی خاطرنشان کرد: ارتش جمهوری اسالمی 
اسالمی  انقالب  پیروزی  روزهای  آستانه  از 
پیوند خود  مهم،  های  تمام صحنه  در  تاکنون 
در  خود  فداکاری  و  کرده  حفظ  را  ملت  با 
و  ایرانیت  اسالمیت،  بزرگ  های  ارزش  برابر 

جمهوریت را نیز به خوبی نشان داده است.
استاندار کرمان بیان کرد: آن روز که در آستانه 
پیروزی انقالب اسالمی ایران بودیم اگر ارتش 
پاسخ مناسب را به امام راحل )ره( نداده بود، 
این  و  رسید  نمی  پیروزی  به  انقالب  شاید 
نیروی جان برکف پس از پیروزی انقالب نیز 
برای دفاع از انقالب در صحنه حضور داشت.

فدائی گفت: جایگاه تمام کسانی را که برای 
دفاع از کشور ایستادگی کرده و می کنند، به 
خانواده  و  دالورمردان  همه  رسیدند  شهادت 
دفاع  راه  در  که  عزیزانی  همه  و  آنها  های 

مقدس فداکاری کردند را ارج می نهیم.
رهبر  و  )ره(  راحل  امام  جا  هر  افزود:  وی 
معظم انقالب اسالمی دستور و فرمانی دادند و 
مسیری را انتخاب کردند، ارتش در خط مقدم 

اطاعت بود و آنگاه که امام خمینی در وصیت نامه 
خود تاکید کردند که نیروی های مسلح در احزاب، 
ارتش  نشوند،  وارد  سیاسی  های  جناح  و  ها  گروه 

امتحان بسیار خوبی را در تاریخ انقالب نشان داد.
مظهر  اسالمی،  جمهوری  ارتش  کرد:  تاکید  وی 
اسالمیت  مدنیت،  انضباط،  و  نظم  ملی،  اقتدار 
سالمت اداری، سالمت اقتصادی، فراجناحی بودن، 
ملی  و  بودن  دینی  بودن،  اسالمی  بودن،  فراحزبی 

بودن است.
استاندار کرمان ادامه داد: امروز ارتش مایه آرامش 

ملت و مایه آرامش ملت های منطقه است و دالوران 
نیروی دریایی ارتش از خلیج فارس تا خلیج عدن 
از دریای عمان تا دریای مدیترانه در آبهای آزاد با 

پرچم ایران اسالمی مقتدرانه حضور دارند.
استاندار کرمان با اشاره به اینکه مهمترین وظیفه ما 
افزایش انگیزه و روحیه در فرد فرد نیروهای مسلح 
و  حمیت  الهی،  نصرت  به  امید  کرد:  تاکید  است، 
دلبستگی ملی، آمادگی روانی برای مقابله با دشمن، 
به  امید  احساس ارزشمندی، روحیه دشمن ستیزی، 
پیروزی و فعال نگه داشتن نیروها و حفظ آمادگی 
ها از عوامل افزایش انگیزه نیروهای مسلح به شمار 

می رود.
وی با تاکید بر اینکه نیروهای مسلح ما اعتقاد دارند 
که در نهایت آنچه موجب پیروزی می شود، نصرت 
الهی است، گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
میهن  از  راه دفاع  اسالمی  به وطن  با عالقه و عشق 

اسالمی را انتخاب کرده اند.
نیروهای  این مطلب که  به  اشاره  با  استاندار کرمان 
احساس  این  و  ارزشمند هستند  ما  برای همه  مسلح 
باید به آنها منتقل شود، افزود: در حال حاضر ستیز 
و مبارزه با دشمن به عنوان یک اصل باید به صورت 

یک روحیه درآید.

 نیروهای مسلح جمهوری اسالمی مقتدر و صلح طلب هستند

به  که  جشنی  در  حکمت  گزارش  به 
مناسبت نیمه شعبان در واحد بافت برگزار 
گردید رییس واحد بافت وظایف مسلمین 
وظایف  بخش  دو  به  را  انتظار  عصر  در 
از جمله  ایشان  عام و خاص تشریح نمود 
را  غیبت  عصر  در  مسلمین  عام  وظایف 
دوستی  بر  زمان،پایداری  امام  شناخت 
از  پیروی  و  الهی  تقوی  بیت،رعایت  اهل 

دستورات امامان معصوم بر شمردند.
ادامه به وظایف خاص منتظران  ایشان در 
حضرت اشاره نموده که از جمله دوستی 
حصرت  دشمنان  با  دشمنی  و  دوستان  با 
دوران  سختیهای  بر  مهدی)عج(،صبر 
غیبت و دعا برای فرج حضرت را از این 
نام  بزرگداشت  همچنین  دانست  جمله 
علمای  از  تبعیت  و  پیروی  یاد حضرت  و 
دیگر  از  دایمی  باش  اماده  و  راستین 

وظایف خاص دوران انتظار دانست.
خراسانی پاریزی عضو هیات علمی گروه 
تاریخ این واحد در ادامه  دو نوع انتظار را 

ویرانگر  و  منفی  انتظار  که  نمودند  مطرح 
و انتظار سازنده مثبت از این جمله است.

از ویژگیهای انتظار منفی که عامل رکود 
و عقب ماندگی است که انسان از تالش 
در  و  کشیده  دست  اصالحی  کوشش  و 
برابر زور و فساد و تبعیض خاموش است 
و حتی به این باور میرسدکه باید نسبت به 
باشد و حتی در گسترش  ظلم بی تفاوت 
ان کمک کند تا زمینه ظهور مهدی )عج( 
فراهم شود که اینگونه انتظار با مبانی دین 

اسالم سازگار نیست.
و  سازنده،تعهداور  انتظار  ادامه  در  وی 
تحرک بخش را الزم دانست،انتظاری که 
به نوعی عبادت می باشد این گونه انتظار 
با تالش و زمینه سازی زمینه فرج را فراهم 
به  اعتقادات  باورها  و  تقویت  با  و  میکند 
مقابله سختیهای زمان غیبت بر می خیزد و 
برای ظهور و شرکت در قیام امادگی الزم 
از  انتظار  اینگونه  که  نماید  می  کسب  را 

روایات و مبانی اسالمی بر می اید.

خراسانی پاریزی در پایان به تشریح ابعاد 
این  در  و  پرداخت  باوری  مهدی  مهم 
و  به خدا   توحید،توجه  بعد  خصوص در 
اصل  را  متعال  ایزد  درگاه  از  فرج  طلب 
راه  به  چشم  نیز  نبوت  بعد  دانست،در 
کسی هستیم که می اید تا ارمان همه انبیا 
مهدی  هم  قرانی  بعد  بخشد.در  تحقق  را 
است   قران  احکام  همه  کننده  زنده  )عج( 
وصی  امامت،مهدی  بعد  در  همچنین 
صدیق و خاتم امامان معصوم است.امامان 
قبل،یکایک او را یاد کرده اند  و او فرزند 
است. انان  راه  دهنده  ادامه  و  یادگار  و 

امامت  اصل  بر  ،تاکید  انتظار  و  مهدویت 
انتظار  بعد عدل هم  و رهبری است و در 
باشد.  انتظار ظهور عدل و داد می  مهدی 
ظهور  با  نیز  خردورزی  و  دانش  بعد  در 
علمی  های  زمینه  تمام  در  موعود  منجی 
اوج  و  تکامل  به  خردورزی  و  ،معنوی  

مشاهده می شود.

خراسانی پاریزی رییس واحد بافت عنوان کرد:

ویژگیهای  و  غیبت  عصر  در  شیعیان  خاص  و  عام  وظایف 
انتظار سازنده

پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
 ۹5 از  بیش  خرید  از  کرمان 
بیمارستان  تجهیزات  درصد 
باهنر کرمان خبر داد و گفت: 
شده،  منعقد  تفاهم نامه های  با 
بیمارستانی  تخت های  میزان 
استان کرمان تا 10 سال آینده 
افزایش  موجود  برابر   2 به 

می یابد.
تخت های  برابری  دو  افزایش 
سال   10 تا  کرمان  بیمارستانی 

آینده
حمیدرضا رشیدی نژاد در نشست خبری هفته 
بیمارستان  دوم  فاز  اینکه  اعالم  با   ۹7 سالمت 
مهرگان طی چند روز آینده به صورت رسمی 
افتتاح می شود، اظهار داشت: بخش خصوصی 
طی دو سال گذشته به خوبی در حوزه سالمت 

وارد شده است.
وی ابراز داشت: بیمارستان شهید باهنر کرمان 
پیشرفت  درصد   70 حدود   ۹6 مهر  ابتدای  تا 
یک  در  آن  عمده  بخش  و  داشت  فیزیکی 
سال و نیم گذشته به اتمام رسید و ۹5 درصد 

تجهیزات آن هم نصب شده است.
رشیدی نژاد با بیان اینکه دستگاه های ام آر آی 
حال  در  نیز  بیمارستان  این  آنژیوگرافی  و 
اداری  سیستم  کرد:  عنوان  هستند،  خریداری 
بیمارستان جابجا شده و در حال انتقال بخش ها 

هستیم که مدتی زمان می برد.
وی خاطرنشان کرد: بیمارستان سینای زرند نیز 
85 درصد پیشرفت کاری دارد و دو ماه پس از 
اینکه سازمان مسکن، ساختمان را به ما تحویل 

دهد، تجهیز آن انجام خواهد شد.  
با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
کنار  در  شفا  بیمارستان  احداث  اینکه  بیان 

فنی  دفتر  مخالفت  دلیل  به  کرمان  فرودگاه 
گفت:  است،  شده  منتفی  بهداشت  وزارت 
جایگزین بیمارستان جدید شفا را در خود این 
بیمارستان تعریف کردیم و درصدد هستیم از 

سرمایه گذار داخلی یا خارجی استفاده کنیم.
تختخواب   700 تا   500 افزود:  رشیدی نژاد 
اینکه  اما  هستیم،  متصور  بیمارستان  این  برای 
چه زمانی کلنگ زنی می شود، باید منابع الزم 

تامین شود.
بیمارستانی  اورژانس   زمینه  در  داد:  ادامه  وی 
نیستیم، در  متوسط کشوری خیلی عقب تر  از 
تخت  ایجاد  در  درصد   30 گذشته  سال  سه 
افزایش  با  که  داشتیم  افزایش  بیمارستانی 
امید  این  می توانیم  بیمارستانی  تخت های 
نیز  اورژانس  تخت های  که  باشیم  داشته  را 

افزایش می یابد.
بین  تفاهم نامه  داشت:  بیان  رشیدی نژاد 
دانشگاه های علوم پزشکی  استان ها و روسای 
تخت های  که  شده  منعقد  وزارتخانه  با 
سال   10 تا  شود  برابر  دو  استان  بیمارستانی 
آینده به 10 هزار تخت برسیم که بخشی از آن 

به تخت های اورژانس بر می گردد.

پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
داروهای  خصوص  در  کرمان 
بیماری های خاص گفت: اولویت 
تامین  در  پزشکی  علوم  دانشگاه 
دارو بر روی داروهای بیماری های 
داروها  از  برخی  اما  است،  خاص 

در کل کشور کمبود هستند.
دانشگاه های  مطالبات  مبلغ  وی 
از  را  کرمان  پزشکی  علوم 
 250 از  بیش  بیمه ای  سازمان های 

میلیارد تومان عنوان کرد.
پوشش  خصوص  در  رشیدی نژاد 
کرد:  بیان  استان  جاده ای  آمبوالنس های 
در  آمبوالنس  حضور  زمان  مدت  متوسط 
دقیقه   8 حدود  شهر  در  و  دقیقه   13 جاده ها 

است.
راه اندازی  فعال  فرعی  راه های  در  افزود:  وی 
اورژانس جاده ای ممنوع است و در برخی از 
مسیرها که ضرورت وجود داشت، هماهنگی 
انجام  اورژانس  راه اندازی  برای  را  الزم 

داده ایم.
تاکید  با  پزشکی کرمان  علوم  دانشگاه  رئیس 
و  سازمان ها  به  جامعه  سالمت  تامین  اینکه  بر 
راه اندازی  به  می گردد  بر  متعددی  نهادهای 
عنوان  و  پرداخت  سالمت  یکپارچه  سامانه 
کرد: این سامانه در سطح روستاها و شهرهای 
کوچک ۹7 درصد و در شهرهای بزرگ مثل 

کرمان 65 درصد را زیر پوشش دارد.
وی ابراز داشت: در پایگاه های سالمت افرادی 
با عنوان مراقبان سالمت حضور دارند که برای 
مراجعه کنندگان براساس دفترچه ای رایانه ای، 
توصیه های  و  پزشکی  پرونده ای شامل سوابق 

بهداشتی تکیل می شود.

افزایش دو برابری تخت های بیمارستانی کرمان تا 10 سال آینده
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 شبکه های پیش آگاهی مبارزه با آفت ملخ در 
کرمان فعال شده است

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: 
در کرمان  ملخ  آفت  با  مبارزه  مراقبت  و  آگاهی  پیش  های  شبکه 

فعال شده است.
آفاتی  از  یکی  صحرایی  های  ملخ  افزود:  پورخاتون  محمدرضا 

هستند که کشورهای مختلفی را گرفتار می کند.
دلیل  به  یمن  و  عربستان  در  ها  ملخ  اینکه جمعیت  به  اشاره  با  وی 
مهم  این  کرد:  تصریح  است  نشده  کنترل  آن  با  مواجه  مشکالت 
موجب سرایت جمعیت زیادی از ملخ ها به سایر کشورها می شود.

با ملخ های  مبارزه  تاکید کرد: سال گذشته در راستای  پورخاتون 
صحرایی در استان کرمان با هماهنگی خوب دستگاه های اجرایی و 

مدیریتی مناسب، اتفاقات خوبی رقم خورد.
به عنوان آفت مزارع طی  با ملخ های صحرایی  مبارزه  افزود:  وی 

سال گذشته در استان کرمان با موفقیت انجام شد.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون باغات و مزارع از نظر وجود آفت 
ملخ صحرایی مورد بررسی قرار می گیرند تصریح کرد: در صورت 
شیمیایی  مبارزه  مجاز  حد  از  صحرایی  های  ملخ  جمعیت  افزایش 

علیه این آفت انجام می شود.
معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان تاکید 
اردیبهشت  از  ملخ صحرایی  تشدید جمعیت  و  امکان هجوم  کرد: 

سال جاری در مزارع استان کرمان وجود دارد.
استان  در  مزارع  در  صحرایی  ملخ  با  مقابله  آمادگی  گفت:  وی 

کرمان ایجاد شده است.
سال گذشته استان کرمان در مبارزه با افت ملخ صحرایی عملکرد 

مثبتی را در کارنامه خود ثبت کرده است.

خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  رئیس 
گفت:  ارزوئیه  و  رابر  بافت،  شهرستان های 
بعد  دلیل  به  که  موقوفاتی  از  دسته  آن 
مدیریت  امکان  منطقه  وسعت  و  مسافت 
آن ها توسط اوقاف به خوبی وجود ندارد از 
طریق فراخوان به اشخاص داوطلب واگذار 

می شود.
هم  امروزه  داشت:  اظهار  شریف  مهدی 
دولت و هم جامعه به این نتیجه رسیده اند که 
اقتصادی فقط مشارکت است  تنگناهای  در 
یکی  که  سازد  مرتفع  را  آن ها  می تواند  که 
وقف  شک  بدون  مشارکت ها  نوع  این  از 
خواهد بود که می تواند نقش بسزایی در رفع 

مشکالت اجتماعی جامعه ایفا کند.
خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  رئیس 
عنوان  ارزوئیه  و  رابر  بافت،  شهرستان های 
درمانگاه،  فردی  اگر  مثال  به طور  کرد: 
بیمارستان، خانه سالمندان، مسجد، مدرسه و 
نظایر آن را بسازد و وقف کند در واقع هم 
به دولت کمک کرده و هم به مردم، زیرا هم 
جامعه از منافع این موقوفات استفاده می کند 
و هم دولت از صرف چنین هزینه های گزافی 
را  بودجه  همین  می تواند  و  می شود  معاف 

صرف سایر کارهای زیربنایی دیگر کند.
وی افزود: وقف یک بنگاه عظیم اقتصادی 
است که تابه حال و به دالیل متعدد به خوبی 
این همه سرمایه ای  با  و  است  نشده  مدیریت 
و  اراضی  حوزه  در  اوقاف  سازمان  که 
و  باید  که  آن چنان   متأسفانه  داشته  امالک 
نکرده  فعالیت  اقتصادی  زمینه های  در  شاید 

که  دارند  وجود  اداراتی  که  درحالی   است 
با گرفتن زمین از سازمان اوقاف و پرداخت 
بسیاری  سرمایه های  توانسته اند  ناچیز  مبلغ 

برای نهاد خود رقم بزنند.

همانند  اوقاف  کرد:  خاطرنشان  شریف 
سرمایه داری است که به دلیل عدم مدیریت 
نتیجه  تاکنون  گذشته  در  موقوفات  مطلوب 
مناسبی از این سرمایه نگرفته است که حجم 
متعدد  این سازمان در حوزه های  وسیع کار 
و  متبرکه  بقاع  مساجد،  قرآنی،  فرهنگی، 
زیاد  وقت  مستلزم  که  واقفین  نیات  اجرای 
است از یکسو و از طرفی دیگر کمبود نیرو 
دامن  امر  این  به  متخصص  نیروی  نبود  و 
بخش  تصرف  موجب  عوامل  همین  و  زده 
عظیمی از موقوفات توسط اشخاص حقیقی 
تضییع  آن  نتیجه  که  است  شده  حقوقی  و 

حقوق موقوفات بوده است.
خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  رئیس 

ادامه  ارزوئیه  و  رابر  بافت،  شهرستان های 
داد: در قوانین و مقررات اوقاف، این اجازه 
داده  شده است که سازمان اوقاف در اموری 
یا  شخص  هست  عهده اش  به  آن  اداره  که 
اشخاصی را به عنوان امین یا امنا در موقوفات 

منصوب کند.
اساس  بر  و  اساس  همین  بر  افزود:  وی 
دارد  نظر  در  اداره  این  جدید  سیاست های 
از  دسته  آن  جاری  سال  ابتدای  همین  در 
بعد مسافت و وسعت  به دلیل  موقوفاتی که 
اوقاف  توسط  آن ها  مدیریت  امکان  منطقه 
به خوبی وجود ندارد را از طریق فراخوان به 

اشخاص داوطلب واگذار کند.
اداره  واگذاری  با  قطعاً  کرد:  عنوان  شریف 
امور موقوفات به شخص یا اشخاص معتمد 
احیا  در  مردم  مشارکت  زمینه  می توان 
فراهم   بقاع  و  مساجد  همانند  را  موقوفات 
نتیجه آن رشد و شکوفایی  قطعاً  سازیم که 

این نهاد قدرتمند مالی خواهد بود.

مرگ 3 عضو یک خانواده در سقوط خودرو 
به سد شهربابک

دادستان شهربابک گفت: جسد سه نفر از اعضای یک خانواده 
که بر اثر سقوط خودروی وانت پیکان به آبگیر سد شهربابک 
پزشکی  به  و  آورده  بیرون  آب  از  دادند  دست  را  خود  جان 

قانونی تحویل شد.
در  پیکان ظهر روز گذشته ساعت 14:30  وانت  یک دستگاه 
این روستا  به  نرسیده  بادامستان شهربابک  مسیر جاده روستای 
از راه منحرف شده و به آبگیر سد سقوط کرد که سه نفر را به 

کام مرگ کشید.
اولیه  گزارش  در  گفت:  شهربابک  دادستان  شهسواری  ایمان 
دیده  آب  روی  زن  یک  جسد  که  دادند  اطالع  محلی  مردم 
بعد  که  نبود  آب  در  خودرو  وجود  از  اطالعی  هیچ  و  شده 
آب  روی  بچه  یک  لباس  مشاهده  با  و  شده  انجام  بررسی  از 
مشخص کرد احتمال وجود یک ماشین در آب است و بعد از 
تجهیز و استقرار تیم غواصی مشخص شد یک وانت پیکان در 
آب است که احتمال آن می رفت سرنشینان این ماشین از اهالی 
ساعت  چهار  از  بعد  که  بوده اند  شهرستان  مسافر  و  رفسنجان 

هویت افراد غرق شده مشخص شد.
پایین دره  به  اینکه هنوز دلیل اصلی سقوط ماشین  بیان  با  وی 
و آبگیر سد مشخص نیست، عنوان کرد: جان باختگان از یک 
خانواده چهار نفره بوده اند که یک کودک خردسال و زن و 

شوهر در این حادثه جان خود را از دست داده اند .
وقوع  اطالع   از  بعد  بالفاصله  افزود:  شهربابک  دادستان 
اورژانس،  احمر،  هالل  ماموران  از  امدادی  اکیپ  چند  حادثه 
آتش نشانی و پلیس به محل اعزام شدند که بعد از بیرون آوردن 
جسد یک زن از آب و تجهیز و استقرار  اکیپ غواصی هالل 
احمر شهرستان  این اکیپ تا ساعت هشت شب به دنبال اجساد 

جان باختگان بوده اند.
شهسواری بیان داشت: بعد از استقرار اکیپ غواصی هالل احمر 
فرستادن  برای  ارتش  دریایی  نیروی  با  گذشته  شب  شهرستان 
صورت  الزم  هماهنگی های  و  مکاتبه  غواصی  مجهز  اکیپ 
به  ارتش  دریایی  نیروی  تیم غواصی  بندرعباس  از  گرفت که 
یک  و  مکانیکی  بیل  دستگاه  یک  و  شود  فرستاده  شهرستان 
دستگاه لودر هماهنگ شده که در صورت پیدا نشدن اجساد 
سد  حاشیه  از  خاکبرداری  سد  آب  تخلیه  برای  جان باختگان 
انجام شود و همچنین سه دستگاه جرثقیل برای بیرون آوردن 

ماشین در محل حاضر شد.
شهرستان  روستایی  جاده های  نبودن  ایمن  به  اشاره  ضمن  وی 
با عرض کم فاقد گاردریل و شانه  گفت: این جاده روستایی 
بروز چنین حوادثی  موجب  می تواند  است که  مناسب  خاکی 
از  بعد  نهایت   در  کرد:  خاطرنشان  شهربابک  دادستان  شود. 
ساعت ها تالش تیم غواصی هالل احمر شهرستان صبح امروز 
ساعت 10 و 30 دقیقه اجساد دو تن دیگر از جان باختگان نیز 
قانونی  پزشکی  به  اقدامات الزم  برای  و  آورده  بیرون  از آب 

شهرستان منتقل شدند.

گفت:  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
پرونده سرقت مسلحانه از طالفروشی در کرمان 
رسیدگی  نوبت  از  خارج  و  ویژه  صورت  به 
خواهد شد و با توجه به اینکه تیراندازی در بازار 
و اماکن عمومی به وقوع پیوسته است، مجازات 

قطعا شدید و در حد محاربه است.
تشریح جزئیات سرقت مسلحانه از 2 طالفروشی 

در کرمان/یک دست فروش کشته شد
و  استان  مرکز  دادستان  همراه  به  موحد  یداهلل 
فرمانده انتظامی استان در بازدید از محل سرقت 
و  کسبه  با  دیدار  ضمن  کرمان  بازار  مسلحانه 
شهروندان اظهار داشت: با کمال تاسف شامگاه 
بوده  مسلح  آنها  از  یکی  که  سارق  سه  گذشته 
است با حمله به یک طالفروشی در بازار کرمان 
ضمن به سرقت بردن مقادیری طال موجب ایجاد 

رعب و وحشت در بین مردم شده اند.
کرد:  بیان  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
در جریان این تیراندازی یک دست فروش کشته 
شده است و یکی از افراد داخل طالفروشی نیز 
به  درمانی  مراحل  سیر  برای  که  شده  مجروح 

بیمارستان منتقل شده است .
مختلف  مجموعه های  بالفاصله  افزود:  موحد 
شده اند  عمل  وارد  قضائی  و  انتظامی  امنیتی، 
در  امیدواریم  که  شد  آغاز  تحقیقاتی  کار  و 
جنایت  این  عامالن  ممکن  زمان  کوتاه ترین 

شناسایی و دستگیر شوند.
و  ویژه  صورت  به  پرونده  کرد:  تصریح  وی 

با توجه  از نوبت رسیدگی خواهد شد و  خارج 
به  اماکن عمومی  بازار و  تیراندازی در  اینکه  به 
وحشت  و  رعب  موجب  و  است  پیوسته  وقوع 
مردم شده است، مجازات قطعا شدید و در حد 

محاربه است.
شده  کسب  خوبی  سرنخ های  حاضر  حال  در 

است
کرمان  استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
از تشکیل یک تیم مجرب و ویژه ای به تصدی 
برای  کرمان  استان  آگاهی  پلیس  ریاست 
شناسایی و دستگیری عامالن سرقت مسلحانه به 

دو طالفروشی در کرمان خبر داد.
سرقت  محل  از  بازدید  در  ساالری  دادخدا 
و  کسبه  با  دیدار  ضمن  کرمان  بازار  مسلحانه 

در  ویژه ای  بازپرس  کرد:  اظهار  شهروندان 
استان کرمان  انقالب مرکز  و  دادسرای عمومی 

به این پرونده اختصاص یافته است.
حرفه ای  مسلح  سارقان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
از  متشکل  تیم  این  کرد:  تصریح  بوده اند، 
به  استان  آگاهی  پلیس  مجرب   کارگاهان 
صورت شبانه روزی در حال رصد امور و تحقیق 
هستند  متهمان  دستگیری  و  شناسایی  جهت  در 
در حال حاضر سرنخ های خوبی کسب شده  و 

است.
مجازات  اشد  کرد:  خاطرنشان  کرمان  دادستان 
در انتظار عامالن این حادثه خواهد بود و دستگاه 
قضائی با افرادی که اقدام به انجام جرائم خشن 

می کنند به صورت قاطع برخورد خواهد کرد.

ضمن  زاده  مهدی  والمسلمین  االسالم  حجت 
بیان تقوای الهی و تبریک والدت با سعادت امام 
و  عاشقی  وبروز  داشت: ظهور  بیان  )عج(  زمان 
قدم  و  حرکت  با  )عج(  زمان  امام  به  دلدادگی 
نه  میگیرد  صورت  عمل  در  تقوا  در  برداشتن 
است  این  فرج  انتظار  دعا  به  کردند  اکتفا  فقط 
که بدنبال آقای مان راه بیافتیم بدنبال آن حرکت 
نکنیم  حرکت  و  نیافتیم  راه  اش  دنبال  تا  کنیم 
انقالب  با  که  فرجی  گیرد  نمی  صورت  فرجی 
انقالب  ما  ما عجین شده است چرا که  اسالمی 
کردیم تا اسالم حاکم شودنه فقط بر ایران بلکه 
زمینه  که  کردیم  انقالب  ما  وجهانیان  برجهان 
به آن چه  رسیدن  برای  و  کنیم  فراهم  را  ظهور 
خون دل ها که نخوردیم چه شهدایی که تقدیم 
همچون  نیروهایی  چه  نکردیم  اسالمی  انقالب 
سپاه ، نیروی انتظامی، وارتش برای دستاوردهای 
سربازان  عزیزان  این  کنار  در  نکردند  پاسداری 
که  اطالعات  وزارت  در  زمان)عج(  امام  گمنام 
با مجاهدت های خاموش وهوشمندانه خود در 
بی  مبارزه  در  فرسا  وطاقت  سخت  های  عرصه 
امان  با ایادی استکبار جهانی در طی این چهل 
سال در تامین امنیت واقتدار کشور تالش کردند 
در مقابل همه تهدیدات دشمن ایستادگی کردند 
کردند  خنثی  را  جهانی  استکبار  های  وشیطنت 
تالش  در  ادعا  هرگونه  از  دور  وبه  وخالصانه 
هستند آرامش وامنیتی را درکشور شاهد هستیم 

به حد اعالء برسانند.

خطیب جمعه بافت در ادامه اشاره ای به تاسیس 
این  پاسداران  سپاه  وگفت:  کرد  پاسداران  سپاه 
سال  از  اسالمی  انقالب  ومیمون  مبارک  مولود 
خوش  بسیار  سال  چهل  این  در  کنون  تا   1358
توطئه  چگونه  نبود  سپاه  اگر  که  درخشید 
بلوچستان  در  انقالب  اوایل  در  کردستان  های 
نبود   سپاه  اگر  کرد  می  پیدا  خاتمه  وخوزستان 
ها  توطئه  نبود  فداکارش  وفرماندهان  ها  ونیرو 
می  مهار  چگونه   88 سال  فتنه  چون  ها  وفتنه 
شدلذا امام فرمود: اگر سپاه نبود کشور هم نبود 
خارجی  عرصه  در  اما  داخلی،  عرصه  در  این 
فرا  در  توان  می  را  سپاه  وسرافرازی  سربلندی  
منطقه وبیرون از منطقه جغرافیایی ایران دید که 
پر  های  با حضور هوشمندانه در صحنه  چگونه 
کرد  دفاع  کشور  واسقالل  ملت  عزت  از  خطر 

چگونه بوسیله نیرو های سپاه قدس مدافعین حرم 
و جبهه مقاومت به فرماندهی حاج قاسم سلیمانی 
به هدف رسیدن آمریکا در عراق وسوریه  مانع 
ثابت  دنیا  وبه  کند  را  داعش  وریشه  وتخم  شد 
خود  نیرو  وآخرین  خون  قطره  آخرین  تا  کرد 
از والیت و آرمان های نظام دفاع کرده واجازه 
جسارت وتوطئه را به کسی نخواهد داد ، علت 
و  هراسی  شیعه  علت   ، جهانی  استکبار  دشمنی 
ایران هراسی همین است که انقالب اسالمی در 

حال جهانی شدن است .
همچنین امام جمعه شهرستان بافت اشاره ای به 
: پس  بافت کرد وگفت  فوالد شهرستان  افتتاح 
ازچند سال شکوفایی صنعت آن هم در روزهای 
تولید  رونق  شاهد  تولید  رونق  سال  از  آغازین 
ازتالش  وهمت  باید  بافت هستیم  در شهرستان 
قرارگاه خاتم االنبیاء وتوجهات وعنایات گروه 
الرغم  علی  که  کرد  تقدیر  وگردشگری  مالی 
را  بافت  فوالد  تحریم  خصوصاً  مشکالت  همه 
وثابت کردند که خواستن  رساندند  به سرانجام 
توانستن است و نشان دادند در کار کردن هیچ 
توانید  می  که  تحریم  حتی  شود  نمی  مانع  چیز 
به تبعیت از والیت مطلقه فقیه تحریم را تحریم 

کنیم ، تحریم را خسته کنیم .
امام جمعه بافت در پایان خاطر نشان کرد: توصیه 
وهمچنین  شعبان  نیمه  واحیاء  برگزاری  به  ویژه 
جشن های سالم عاری از گناه ومعصیت در اعیاد 

شعبانیه کرد.

ایران هراسی همین است که  ، علت شیعه هراسی و  علت دشمنی استکبار جهانی 
انقالب اسالمی در حال جهانی شدن است

مرگ یک جوان در بخش ساردوئیه جیرفت 
بر اثر مارگزیدگی

برداشت  قصد  به  ساردوییه  سه دران  روستای  اهالی  از  نفر  دو 
قارچ محلی )کغارک( به کوه های اطراف روستای گردوچوب 
از توابع دهستان ِگِور رفته  بودند که حدود ساعت 14 یکی از 
این دو نفر توسط یک مار گزیده شده و از ادامه حرکت باز 
می ماند. نفر دوم به قصد کمک گرفتن به روستای گردوچوب 
رفته و با چند نفر از اهالی روستا و پرسنل اورژانس به محلی 
و  نمی کند  پیدا  او  از  اثری  که  رفتند  بوده  مارگزیده   فرد  که 
سرانجام پس از ساعتها جستجو ساعتی قبل پیکر بی جان این 

فرد را پیدا می کنند.

واگذاری مدیریت موقوفات به اشخاص معتمد از طریق فراخوان

تشریح جزئیات سرقت مسلحانه از 2 طالفروشی در کرمان/یک دست فروش کشته شد

در  کرمان  استان  گاز  موثرشرکت  اقدامات 
حادثه سیل اخیر

های  بارش  شروع  بر  مبنی  استان  بحران  کمیته  اعالم  با  همزمان 
رودخانه  طغیان  و  معابر   آبگرفتگی  افزایش  احتمال  و  آسا  سیل 
ها، ستاد بحران شرکت گاز استان کرمان قبل از آغاز بارندگی در 
برنامه ریزی الزم و  با تالش پرسنل و  استان تشکیل و خوشبختانه 
تمهیدات موثر، جریان گاز هیچ یک از شهر ها و روستاهای استان 

قطع نگردید.
از  کرمان  استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر  فالح  منوچهر  مهندس 
تشکیل گروه های عملیاتی و واکنش سریع قبل از شروع بارندگی 
بردسیر  و  بافت   ، بم  جیرفت،  کهنوج،  نواحی  برای  استان  در  ها 
استان  سطح  در  ها   بارندگی  آغاز  با  همزمان  افزودند  و  داد  خبر 
امداد ، تعمیرات ،  سریعا کمیته بحران تشکیل و تمامی واحدهای 
مخابرات ، ایمنی ، HSE  ، نشت یابی ، حمل و نقل  و مسئولین 
ستاد با استقرار خود در سطح شهر، تمامی خطوط انتقال ، تغذیه ، 
شبکه تاسیسات گازرسانی و ایستگاهها را بازدید و با برنامه ریزی 
، هماهنگی واحد ها و تمهیدات الزم جریان گاز مشترکین محترم 
استمرار یافته و گزارشی مبنی بر  قطع گاز در استان را شاهد نبودیم.

سیل  حادثه  در  استان  گاز  شرکت  موثر  اقدامات  از  یکی  وی 
بخش  های  توانایی  و  تجهیزات   ، امکانات  از  استفاده  را  اخیر 
برداری  بهره  و  مهندسی  معاونت  اجرایی  خصوصی)پیمانکاران 
استان  در  ها  بارش  آغاز  از  قبل  روز  چند  داد  ادامه  و  دانست   )
خصوصی  بخش  تجهیزات  از  استفاده  خصوص  در  الزم  اقدامات 
از شهرداری  استان اعم  نهاد های  به دیگر  وشرکتی جهت کمک 
ها، بخشداری ها ، فرمانداری ها و حفاظت از تاسیسات گازرسانی  

صورت پذیرفت . 

 پلیس فتا کرمان استخدام می کند
تامین  منظور  به  پلیس  این  استان کرمان گفت:  فتا  پلیس  رئیس 
مومن،  جوانان  بین  از  خود  نیاز  مورد  تخصصی  انسانی  نیروی 
متعهد، والیتی، بسیجی، پلیس افتخاری، نخبه علمی و کارآمد 
)مرد( به صورت پیمانی پنج ساله در مقطع افسری استخدام می  

کند.
سرهنگ امین یادگارنژاد روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا 
افسری شامل مدرک تحصیلی  اختصاصی مقطع  افزود: شرایط 
و  لیسانس 28 سال  برای  لیسانس )حداکثر سن  لیسانس و فوق 
با حداقل معدل 14 بوده و اولویت  برای فوق لیسانس30 سال( 
و  انتفاعی  غیر  دولتی،  های  دانشگاه  التحصیالن  فارغ  با  جذب 

دانشگاه آزاد اسالمی است.
وی همچنین رشته های تحصیلی مورد نیاز را مهندسی کامپیوتر 
با گرایش های نرم افزار ،هوش مصنوعی و رباتیک ، شبکه های 

کامپیوتری و معماری سیستم های کامپیوتری اعالم کرد.
می  داوطلبان  کرد:  خاطرنشان  کرمان  استان  فتا  پلیس  رئیس 
اردیبهشت  پنجم  و  بیست  لغایت  دوم  دوشنبه  روز  از  توانند 
کرمان،  آدرس  به  تخصصی  ارزیابی  انجام  جهت  جاری  ماه 
فتا  پلیس  امام خمینی )ره( ،کوچه شماره 2  میدان قرنی،خیابان 

فرماندهی انتظامی استان کرمان مراجعه کنند.

در  افیونی  مواد  کیلوگرم   2۸0 کشف 
عملیات پلیس بافت

و145  تریاک  کیلوگرم  کشف134  از  انتظامیبافت  فرماندهی 
کیلوگرم حشیش در عملیات پلیس بافت خبر داد به گزارش 
پایگاه خبری پلیس سرهنگ نبی اهلل میرافضلی در تشریح این 
با مواد مخدر در محوربافت  خبر گفت ماموران پلیس مبارزه 
رابر به یکدستگاه خودرو پژو 405مشکوک ودر یک عملیات 
ضربتی خودرو را متوقف که در بازرسی از آن میزان 134 کیلو 
را کشف  تریاک و145 کیلو و720 گرم حشیش  و835 گرم 
همراه  وبه  قاچاقچی دستگیر  نفر  دو  رابطه  این  در  نمودند که 

مواد مکشوفه تحویل مقامات قضایی گردیدند
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چند  کشوری  بازنشستگی  صندوق 
فروردین ماه  حقوق  گذشته  روز 
 400 و  پرداخت  را  خود  مشترکان 
هزار تومان به صورت علی الحساب 
کرد.  واریز  بازنشستگان  برای 
بازنشستگی  صندوق  مدیرعامل 
میزان  شدن  قطعی  از  نیز  کشوری 
صدور  و  حقوق ها  افزایش  دقیق 
احکام سال ۹8 پس از اعالم دولت 

و سازمان برنامه و بودجه خبر داد.
اجرایی  آیین نامه  گذشته  روز 
 )12( تبصره  )ی(  و  )ج(  بندهای 

کل   13۹8 سال  بودجه  قانون  واحده  ماده 
و  حقوق  ضریب  تعیین  موضوع  در  کشور 
و  بازنشستگان  حقوق  حداکثر  و  حداقل 
فروردین   28 جلسه  در  که   - همسان سازی 
از   - رسید  وزیران  هیئت  تصویب  به   ۹8
سوی اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس 
جمهوری - به دستگاه های اجرایی ابالغ شد.

که  است  آمده  نامه  آیین  این   1 ماده  در 
حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان 
صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین 
 ،13۹8 سال  در  مسلح  نیروهای  اجتماعی 
هجده درصد )18درصد( نسبت به سال 13۹7 
افزایش می یابد و حداقل افزایش حقوق نسبت 
به سال 13۹7 از مبلغ چهار میلیون و چهارصد 

هزار )4.400.000( ریال کمتر نخواهد بود.
حداقل  نامه،  آیین  این   2 ماده  طبق  همچنین 
حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان 
صندوق بازنشستگان کشوری و سازمان تأمین 

اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های 
میزان  به  اجرایی  دستگاه های  به  وابسته 
هزار  پنج  و  و هشتاد  هفتصد  و  میلیون  پانزده 
آنان  حقوق  حداکثر  و  ریال   )15.785.000(
تعیین  بازنشستگی  حقوق  حداقل  برابر  هفت 

می شود.
است  آمده  نیز  نامه  تصویب  این   3 بند  در 
ماده   )12( تبصره  )ج(  بند  اجرای  در  که 
کشور،  کل   13۹8 سال  بودجه  قانون  واحده 
موظفین  بازنشستگان،  حقوق  همسان سازی 
کشوری  بازنشستگی  صندوق  مشترکین  و 
مسلح  نیروهای  اجتماعی  تأمین  سازمان  و 
سال  حقوق  افزایش  درصد  اعمال  از  پس 
13۹8 نسبت به حقوق سال 13۹7، با افزایش 
امتیازات گروه های شغلی جداول مواد )10۹( 
 - مدیریت خدمات کشوری  قانون   )110( و 
مصوب 1386- در سقف اعتبارات مندرج در 
بند یاد شده و سایر قوانین و مقررات مربوط 
با ضریب دو هزار و یکصد و بیست )2.120( 

ریال اعمال می شود.
تبصره هایی  در  تصویب نامه  این 
امتیازات  افزایش  جداول  تهیه  به 
اشاره  نیز  پایین تر  شغلی  گروه های 
افزایش  جداول  است:  کرده 
درصد  که  به نحوی  امتیازات 
شغلی  گروه های  امتیازات  افزایش 
که  کسانی  اولویت  )با  پایین تر 
دریافتی ماهانه آنها کمتر از بیست 
 )25.000.000( میلیون  پنج  و 
توسط  باشد،  بیشتر  است(  ریال 
بودجه کشور  و  برنامه  سازمان های 
همکاری  با  کشور  استخدامی  و  اداری  و 
ظرف  حداکثر  ذیربط  اجرایی  دستگاه های 
یک هفته پس از ابالغ این تصویب نامه، ابالغ 

خواهد شد.
نظام  قانون  از  خارج  موارد  برای  همچنین 
قانون  و  دولت  کارکنان  پرداخت  هماهنگ 
گروه  تطبیق  کشوری،  خدمات  مدیریت 
شغلی آن ها با رعایت طرح طبقه بندی مشاغل 
کشوری  خدمات  مدیریت  قانون  مشموالن 

عمل خواهد شد.
است  آمده  نیز  تصویب نامه  این   4 ماده  در 
به  وابسته  بازنشستگی  صندوق های  سایر  که 
منابع  محل  از  می توانند  اجرایی  دستگاه های 
مجمع  یا  امنا  هیئت  تصویب  با  خود،  داخلی 
حقوق  افزایش  سقف  در  حداکثر  عمومی، 
به  نسبت  لشکری  و  کشوری  بازنشستگان 
افزایش حقوق بازنشستگان در سال 13۹8 بر 

اساس مفاد این تصویب نامه اقدام کنند.

آگهی مزایده 
پرورش  و  آموزش  اداره  گذار:  مزایده  دستگاه 

شهرستان بافت 
موضوع مزایده: اجاره سالیانه یک باب مدرسه 
خبر  کوه  پشت  ایرین  باغ  روستای  در  واقع 

شهرستان بافت 
به  آگهی  درج  تاریخ  از  اسناد:  دریافت  مهلت 

مدت 4 روز 
حضوری  مراجعه  مزایده:  اسناد  دریافت  نحوه 
پرورش  و  آموزش  اداره  حقوقی  کارشناس  به 

شهرستان
مهلت تکمیل و تحویل اسناد مزایده : حداکثر تا 

پایان وقت اداری مورخ ۹8/2/8 
تاریخ بازگشایی پاکت های مزایده: ساعت 10 
معاونت  دفتر   ۹8/2/۹ مورخ  دوشنبه  روز  صبح 
پشتیبانی اداره آموزش و پرورش شهرستان بافت

افزایش قیمت برخی اقالم اساسی در کشور 
که تولید آنها کمترین ارتباط را با قیمت ارز 
گذشته  درماه های  که  است  مساله ای  دارد 
معاش  تامین  در  سختی هایی  ایجاد  باعث 
می رسد  نظر  به  که  امری  است؛  شده  مردم 
برای بررسی آن باید به عملکرد دستگاه های 

داخلی پرداخته شود.
بعد از شروع التهابات ارزی از سال گذشته، 
جهش  با  رابطه  در  اخباری  شنیدن  دیگر 
امری  به  مصرفی  اقالم  غیرعادی  قیمتی 
عادی تبدیل شده است. برخی از این اقالم 
اقالم غیر صنعتی تولید داخل هستند  عمدتاً 
ارز  با  ارتباط چندانی  آنها  تولید  که عوامل 

ندارد.
صیفی جات یکی از این اقالم هستند که در 
با ارز دارند  ارتباط را  طرف تولید کمترین 
اما در طرف عرضه بیشترین جذابیت را برای 
کسب پول های خارجی دارند. محصوالتی 
دستان  تنها  و  هستند  خداوند  موهبت  که 
و  باران  همکاری  با  کشاورزان  پرزحمت 

خاک برای تولید آنها کفایت می کند.
حاال که پول ملی در قیاس با دیگر پول های 
خارجی ارزشش کمتر شده است صادرات 
فعاالن  برخی  توسط  محصوالت  این 
شده  تبدیل  سودآور  حرفه ای  به  اقتصادی 
کمترین  با  تنها  که  هنگفتی  سود  است. 
زحمت و تنها با ترانزیت این اقالم به جیب 
دالالن می رود و البته کمترین سهمی از آن 

نصیب کشاورزان می شود.
که  اقتصاد  فعلی  شرایط  در  دیگر  سوی  از 
و  می شود  بیشتر  ماه  به  ماه  نرخش  تورم 
جیب مردم روز به روز کوچک تر می شود، 
گوجه  سیب زمینی،  همچون  صیفی جاتی 

بیشتری  پیاز وزن  یا  بادمجان  فرنگی، کدو، 
پیدا می کنند، حداقل کاری  در سفره مردم 
که دستگاه های اقتصادی باید در این شرایط 
انجام دهند کنترل صادرات این محصوالت 

است.
توسط  شده  منتشر  آمارهای  اساس  بر 
عمده  کاالی  قلم   10 از  ایران  گمرک 
همه  تقریباً  گذشته  سال  در  صادراتی 
نفتی  و  گازی  فراورده های  اقالم  این 
از  فاصله ای  چندان  که  هستند  )پتروشیمی( 
اولیه  به صادرات مواد خام  تعاریف مربوط 
مانند نفت ندارند. آن چیزی که وزیر امور 
اخیر خود  در جلسه  نیز  دارایی  و  اقتصادی 
است  کرده  اظهار  گفتگو  عالی  شورای  در 

هم این موضوع را تصدیق می کند.
فرهاد دژپسند در این جلسه می گوید که »بر 
اساس آخرین ارزیابی های صورت گرفته در 
طول این ماه ها )11 ماهه سال 13۹7( حدود 
به  صادراتی  ارز  این  از  دالر  میلیارد  هشت 
میلیارد   6.5 رقم  این  از  که  بازگشته  کشور 

عرصه های  و  پتروشیمی ها  به  مربوط  دالر 
فوالدی می شود.

اقالم  دیگر  صادرات  مجموع  از  یعنی  این 
محصوالت  و  مصرفی  اقالم  که  صادراتی 
خام کشاورزی هم تنها جزوی از آنها هستند 
تنها 1.5 میلیارد دالر عائد کشور می شود که 
وارداتی  اقالم  دیگر  مجموع  با  قیاس  در 
دالر  میلیون   300( موز  مانند  ضروری  غیر 

واردات 10 ماهه( رقم زیادی نیست.
 بر این اساس و با توجه به ارزآوری اندکی 
برای  می تواند  صیفی جات  صادرات  که 
در  می رسد  نظر  به  بیاورد  ارمغان  به  کشور 
این است  اقتصادی مساله مهم  شرایط فعلی 
تکلیف  تعیین  بر  ناظر  قانونی  دستگاه  که 
صنعت،  وزارت  یعنی  صادرات  و  واردات 
بر  بیشتری  حساسیت  تجارت  و  معدن 
صادرات اعمال کند و از سوی دیگر نظارت 
محصوالت  اینگونه  احتمالی  قاچاق  بر 

اساسی بسیار بیشتر از گذشته شود.

مواد  و  امالک  و  اسناد  ثبت  12-قانون  ماده  دستور  برابر 
اصالحی 5۹ و 64- آیین نامه ثبت اسناد اشخاصی که در 
به  13۹7نسبت  سال   اسفند(  چهارم)دی-بهمن-  ماهه  سه 
ثبتی  حوزه  کرمان   42 و   40 های  بخش  در  واقع  امالک 
نام  و  نام  ذکر  با  اند  نموده  ثبت  تقاضای  بافت،  شهرستان 
و  اصلی  پالک  شماره  و  تقاضا  مورد  سهام  و  خانوادگی 

فرعی و موقعیت محل به شرح ذیل آگهی می گردد.
قطعه یک بخش 40 کرمان

فرزند  نژاد  خجسته  فاطمه  خانم  273-اصلی  از  45فرعی 
خیابان  بافت  در  واقع  خانه  باب  یک  ششدانگ  رضاقلی 
 282/20 مساحت  به   ۹ شماره  کوچه  شرقی  فردوسی 

مترمربع.
2 فرعی از 517-اصلی آقای عباس نوری گوشکی فرزند 
خیابان  بافت  در  واقع  خانه   باب  یک  ششدانگ  سعدا... 

فردوسی کوچه شماره 25 به مساحت 217/30مترمربع.
خواجه  ابوالحسنی  عصمت  خانم  705-اصلی  از  فرعی   1
بافت  در  واقع  زمین محصور  فرزند حاج علی  ششدانگ 

خیابان آیت ا... سعیدی به مساحت 2۹2/80 مترمربع.
پور رودخانه سلطانی  از 705-اصلی آقای محرم  2 فرعی 
فرزند نوروزعلی ششدانگ یک قطعه زمین محصور واقع 
 355/15 مساحت  به  سعیدی  ا...  آیت  خیابان  بافت  در 

مترمربع.
قطعه یک بخش 42 کرمان

جمهوری  احمر  هالل  جمعیت  از12-اصلی  فرعی   105۹
رابر  در  واقع  اداری  ساختمان  ششدانگ  ایران  اسالمی 

خیابان آیت ا... خامنه ای اداره هالل احمر شهرستان رابر به 
مساحت 7۹5/35 مترمربع.

428۹ فرعی از 2418 فرعی از12-اصلی آقای علی شمس 
الدینی فرزند فتح ا... ششدانگ یک باب خانه واقع در رابر 
به  خانه  اولین  راست  سمت  کوچه  آخرین  چمران  بلوار 

مساحت 150/۹6 مترمربع.
فرزند  شاکری  بختیار  آقای  12-اصلی   از  فرعی   42۹0
خیابان  رابر  در  واقع  خانه  باب  یک  ششدانگ  شهریار 
مساحت  به  مرادی  علی  شهید  کوچه  انتهای  فردوسی 

255/80 مترمربع.
لذا برابر ماده 16-قانون ماده 86- آیین نامه قانون مذکور 
هر شخص نسبت به امالک مورد تقاضا واخواهی دارد می 
تواند از تاریخ اولین انتشار اگهی به مدت۹0 روز واخواهی 
و  تسلیم  بافت  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  به  کتبا  را  خود 
قانون  نامه  آیین   86 ماده  طبق  ضمنا  دارد  دریافت  رسید 
خود  واخواهی  تسلیم  تاریخ  از  یکماه  مدت  ظرف  ثبت، 
به ثبت اسناد ،باید دادخواست الزم را نیز به دادگاه صالحه 
از  قبل  تقاضا کننده و دیگری  بین  نماید و چنانچه  تقدیم 
جریان  در  دادگستری  در  دعوی  اگهی  اول  نوبت  انتشار 
باشد بر طبق ماده 17 قانون ثبت طرف دعوی بایستی ظرف 
مهلت یاد شده گواهی دادگاه مشعر بر جریان ثبت را اخذ 
او  از مهلت مذکور حق  نماید و پس  ارائه  اداره  این  به  و 
ساقط و دعوی او مسموع نخواهد بود و عملیات ثبتی بنام 
متقاضی ادامه خواهد یافت و همچنین به موجب ماده 56-

آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی احتمالی امالک  فوق 

در صورتمجلس  و  تعیین حدود مشخص  موقع  در  الذکر 
تحدیدی منظور خواهد شد.

تعیین  قانون   13 ماده  مطابق  که  تحدیدی  و  نوبتی  آگهی 
تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 
آئین نامه ق- مذکور واقع در بخش های 40 و 42 کرمان 

به شرح ذیل آگهی می گردند.
قطعه یک بخش 40 کرمان

فرزند  سلجوقی  محمود  آقای  اصلی   -753 از  فرعی   ۹
مهدی ششدانگ یک باب خانه واقع در بافت بلوار باهنر 

کوچه شماره 16 به مساحت 37۹/80 مترمربع.
قطعه یک بخش 42 کرمان

فرعی   1574 از  شده  مجزی  اصلی   -12 از  فرعی   4276
فرزند  رابری  کرمی  شاه  ا...  نعمت  آقای  اصلی   -12 از 
خیابان  رابر  در  واقع  خانه  باب  یک  ششدانگ  ا...   عزت 
به مساحت  روبروی کوچه شماره 15  ای  ا... خامنه  آیت 

363/5۹مترمربع 
 ۹0 مدت  ظرف  اند  معترض  ملک  اصل  به  که  اشخاصی 
معترض  ارتفاقی  حقوق  و  حدود  به  که  اشخاصی  و  روز 
اند ظرف مدت 30 روز از تاریخ انتشار آگهی مطابق ماده 
86 آئین نامه قانون ثبت می توانند اعتراض خود را کتبا به 

واحد ثبتی تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول:دوشنبه: ۹8/2/2

تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه: ۹8/3/1
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  رئیس  قزوینی-  محمدمحسن 
بافت)م الف20( 

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 3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
تعیین  قانون  برابر راي شماره 13۹76031۹013001006 مورخ 13۹7/۹/22هیأت دوم موضوع  رسمي 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بافت 
به شماره شناسنامه 3465 صادره  قنبری فرزند رضا  مالکانه بالمعارض متقاضي آقای مهدی  تصرفات 
ازرابر در ششدانگ  یک باب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 277/05 مترمربع قسمتی از پالک 
1005 فرعی از 12-اصلی قطعه یک بخش 42 کرمان واقع در رابر خیابان آیت ا...خامنه ای کوچه 1 
خریداری از مالک رسمی آقای قنبرعلی مهدی پور مع الواسطه محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب را دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

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

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹8/2/1۹
محمدمحسن قزوینی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف24(

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 3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي برابر راي شماره 13۹76031۹013001228 مورخ 13۹7/12/11هیأت اول موضوع قانون تعیین 
ثبت ملک  ثبتي حوزه  فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
بافت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم حمیرا ملک لوزاده بزنجانی فرزند محمدرضا به شماره 
شناسنامه 142 صادره از بافت در ششدانگ  یک باب خانه به مساحت 272/۹0 مترمربع قسمتی از پالک 
بلوار دانشگاه آزاد کوچه 24 خریداری از مالک  1882 -اصلی قطعه یک بخش 40 کرمان واقع در 
رسمی خانم سیما پرنده غیبی مع الواسطه محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب را دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹8/2/2

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹8/2/16
محمدمحسن قزوینی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف22(

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای ضیاءنجم الدینی فرزند غالمحسین مالک ششدانگ یک باب خانه پالک 137 فرعی از 13۹- 
اصلی قطعه سه بخش 40 کرمان واقع در روستای شمس آباد دشتاب که سند مالکیت آن بشماره چاپی 
021505 صادر و تسلیم گردیده ضمن تسلیم یک برگ شهادت شهود تصدیق شده مدعی است سند 
مالکیت پالک مزبور به علت جابجایی مفقود گردیده و درخواست سند مالکیت المثنی را نموده لذا 
باستناد اصالح تبصره 1 ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی 
می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور و یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشند ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت اسناد بافت مراجعه و اعتراض خود را 
ضمن ارائه سند مالکیت یا سند معامله نماید واال پس از مدت مذکور نسبت به صدور مالکیت المثنی 

اقدام خواهد شد.)م الف26(
تاریخ انتشار:۹8/1/2۹

محمدمحسن قزوینی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بافت  

آگهي مزایده)نوبت اول(
دادنامه  مفاد  اجراي  راستاي  در  دارد  نظر  در  ارزوئیه  عمومي  دادگاه  حقوقي  احکام  اجراي 
شهرستان  یک  شماره  اختالف  حل  شورای  از  صادره   13۹7/8/1 ۹70۹۹7387۹1006۹1مورخه 
ارزوئیه و در پرونده اجرایی  ۹70375 دادگاه ارزوئیه که حسب مفاد دادنامه مذکور آقای جواد 
در  کارشناس  نظر  طبق  ریال  میلیون    153/235/۹8۹ پرداخت  به   ابراهیم  فرزند  شمسی گوشکی 
حق آقای مصطفی خجسته نژاد فرزند جهانگیر و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق دولت محکوم 
گردیده و خانم صغری خادمی پور فرزند اصغر ملکی را جهت مزایده و فروش و استیفای محکوم 
به معرفی فلذا ملک مذکور که با مشحصات ذیل به شماره دفترچه مالکیت)7۹1۹3۹()83/الف(و 
پالک شماره 161 فرعی از 153 اصلی بخش 41 کرمان به شماره دفتر 15 صفحه 70 شماره ثبت 
2186 کد)126(اختصاصی)1-83( ت واقع در دهستان سلطان آباد 24 کیلومتری شهرستان ارزوئیه 
حدود و مشخصات شماالً به طول 10 متر دیواری است به پالک یکصدوپنجاه و سه اصلی باقیمانده 
.شرقاً اول به طول پانزده متر و پنجاه سانتی متر دیواری است مشترک با پالک یکصدو پنجاه و شش 
فرعی از یکصدوپنجاه و سه اصلی دوم به طول چهارمتر و شصت سانتی متر دیواری است مشترک با 
پالک یکصدوپنجاه و سه اصلی باقیمانده. جنوباً به طول هفده متر درب و دیواریست به کوچه غرباً 
اول به طول بیست متردیواری است مشترک با پالک یکصدو شصت و دو فرعی از یکصدو پنجاه 
و سه اصلی دوم به طول چهارده متر دیواری است مشترک به پالک یکصدو شصت و سه فرعی از 
یکصد و پنجاه  و سه اصلی طی کارشناسی به عمل آمده با توجه به اینکه مساحت زیربنایی عرصه 
و اعیانی برابر است با دویست و شصت و پنج مترمربع دارای ساختمان بلوکی با سقف تیرآهنی و 
سفیدکاری کامل و سرویس بهداشتی امتیاز آب و برق  و تلفن  و دارای دیوار حصارکشی  و درب 
حیاط و دارای دو نفر خرما ثمری با توجه به کلیه موارد فوق الذکر ارزش واقعی ملک مذکور و 
امتیازات آن دویست و هشتاد میلیون ریال معادل با بیست و هشت میلیون تومان برآورد گردید. فلذا 
شنبه 13۹8/2/10 ساعت  مورخه سه  در  دادگاه  محترم  نماینده  با حضور  مزایده  موجود  با وصف 
را  قیمت  باالترین  که  اشخاصي  یا  برگزار شخص  ارزوئیه  دادگاه  احکام  اجراي  در محل  12ظهر 
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 که در صورت انصراف مبلغ 
مذکور به نفع صندوق دولت ضبط مي 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

آگهي حصروراثت
خانم مهدیه رستگاری  با وکالت محمدناصرسلطانی نژاد فرزند یدا... داراي شناسنامه 3130۹13785 
به شرح دادخواست شماره ۹80017 مورخ ۹8/1/20 توضیح داده شادروان زری رستگاری فرزند 
اسدا... به شناسنامه 78 درتاریخ 13۹6/2/25 در شهر بافت فوت شده وراثت منحصر حین الفوت 

وي عبارتند از:
1-محسن رستگاری به ش ملی3130874038 متولد 1353 فرزند متوفی
2- مسعودرستگاری به ش ملی313087۹6۹3 متولد 1354 فرزند متوفی
3- مهدیه رستگاری به ش ملی3130۹13785 متولد 1358 فرزند متوفی

4- پیام رستگاری به ش ملی31314۹1523 متولد 1365 فرزند متوفی
5- پدرام رستگاری به ش ملی3120147427 متولد 1371 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.
دفترشورای حل اختالف شماره یک شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
شماره  دادخواست  شرح  به   3130۹13785 شناسنامه  داراي  یدا...  فرزند  رستگاری  مهدیه  خانم 
 123 شناسنامه  به  عبدا...  فرزند  رستگاری  یدا...  شادروان  داده  توضیح   ۹8/1/1۹ مورخ   ۹80018

درتاریخ 13۹2/10/23 در شهر بافت فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-مرحوم زری رستگاری فرزند اسدا...به ش ملی 3130777253 متولد 132۹ همسر متوفی.

2-محسن رستگاری به ش ملی3130874038 متولد 1353 فرزند متوفی
3- مسعودرستگاری به ش ملی313087۹6۹2 متولد 1354 فرزند متوفی
4- مهدیه رستگاری به ش ملی3130۹13785 متولد 1358 فرزند متوفی

5-مرحوم پیام رستگاری به ش ملی31314۹1523 متولد 1365 فرزند متوفی
6- پدرام رستگاری به ش ملی3120147427 متولد 1371 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.
دفترشورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
آقای ابوالقاسم بهرامی خوشکار فرزند علی داراي شناسنامه 5 به شرح دادخواست شماره ۹80۹30 
مورخ ۹8/1/25 توضیح داده شادروان علی بهرامی خوشکار فرزند علمشاه به شناسنامه 10 درتاریخ 

13۹7/10/16 در شهر بافت فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-ابوذر بهرامی خوشکار به ش ش 367 متولد 135۹ فرزند متوفی.

2- ابوطالب بهرامی خوشکار به ش ش 1242 متولد 1361 فرزند متوفی
3- ابوالقاسم بهرامی خوشکار به ش ملی 5 متولد 1364 فرزند متوفی
4- فریبا بهرامی خوشکار به ش ش 3316 متولد 1354 فرزند متوفی

5- ناهید بهرامی خوشکار به ش ش 5231 متولد 1356 فرزند متوفی.
6- رخشنده بهرامی خوشکار به ش ش 248 متولد 1352 فرزند متوفی.

7- عاطفه بهرامی خوشکار به ش ملی 312015۹670 متولد 1372 فرزند متوفی.
8-سیب گل بهرامی مغوئیه فرزند علیجان به ش ش8 متولد 1334 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.
دفترشورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
آقای مسعود صابری رابر به  شناسنامه 3131532025 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و دونوشت 
شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 6/1/۹8 تقدیم این شورا نموده  و چنین اشعار داشته که شادروان 
وراثت  درگذشته  خود  دائمی  دراقامتگاه   13۹8/1/6 درتاریخ   16 شناسنامه  به  رابر  اسدا...صابری 

منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-مهدی صابری رابربه ش ملی 3130۹0003۹ متولد 1357 بافت فرزند متوفی.

2- محسن صابری رابربه ش ملی 3131060387 متولد 1358 بافت فرزند متوفی.

3- مسعود صابری رابربه ش ملی 3131532025 متولد 1367 بافت فرزند متوفی.
4- هاجر صابری رابربه ش ملی 30۹1244458 متولد 1361 زرند فرزند متوفی.

5- زهره صابری رابربه ش ملی 30۹1562421 متولد 1364 کوهبنان فرزند متوفی.
6- حشمت امیری گوغری به ش ملی 3130223002 متولد 1340 بافت همسر متوفی.

7-فاطمه رستمی لوطی به ش ملی 3130182780 متولد 1310 بافت مادر 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.
سعیده یوسفی-دفترشورای حل اختالف بزنجان

آگهي حصروراثت
خانم ایراندخت صفی جهانشاهی فرزند امیر داراي شناسنامه 6 به شرح دادخواست شماره ۹80021 
مورخ ۹8/1/21 توضیح داده شادروان امیر صفی جهانشاهی فرزند موسی به شناسنامه 205 درتاریخ 

1376/5/20 در شهر بافت فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-ایراندخت صفی جهانشاهی به ش ملی 3130768718 متولد 1325 بافت 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.
دفترشورای حل اختالف شماره یک شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
به شرح دادخواست شماره   4 داراي شناسنامه  فرزند علیجان  بزنجانی  آقای محمود علی محمدی 
به  خداداد  فرزند  بزنجانی  محمدی  علی  علیجان  شادروان  داده  توضیح   ۹8/1/27 مورخ   ۹8002۹
شناسنامه 80 درتاریخ 13۹6/3/15 در شهر بافت فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند 

از:
1-طیبه علی محمدی بزنجانی به ش ملی317۹668121 متولد 1350 فرزند متوفی.

2- رخساره علی محمدی بزنجانی به ش ملی3130222618 متولد 1333 فرزند متوفی.
3- مریم علی محمدی بزنجانی به ش ملی31308۹۹۹01 متولد 1357 فرزند متوفی.

4- محمد علی محمدی بزنجانی به ش ملی3131025530 متولد 1338 فرزند متوفی.
5- مسعود علی محمدی بزنجانی به ش ملی3131070307 متولد 1362 فرزند متوفی.
6- فاطمه علی محمدی بزنجانی به ش ملی31310232۹5 متولد 1336 فرزند متوفی.
7- احمد علی محمدی بزنجانی به ش ملی317۹6453۹3 متولد 1348 فرزند متوفی.

8- منصور علی محمدی بزنجانی به ش ملی317۹681330 متولد 1351 فرزند متوفی.
۹-مطهره علی محمدی بزنجانی به ش ملی313087814۹ متولد 1354 فرزند متوفی.

10- محمودعلی محمدی بزنجانی به ش ملی317۹623128 متولد 1345 فرزند متوفی.
11-زهراعلی محمدی بزنجانی به ش ملی31103154۹ متولد 1341 فرزند متوفی.

12- ستاره الله زاری به ش ملی3130184554 متولد 1315 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.
اسماء شفیعی بافتی-دفترشورای حل اختالف شماره 2 شهرستان بافت

آگهي مزایده )نوبت دوم( 
صادره   ۹50۹۹73470101865 شماره  دادنامه  اجرای  در  بافت  دادگستري  حقوقی  احکام  اجراي 
از شعبه اول حقوقی و در پرونده کالسه ۹60587 اجرایی در نظر دارد پالک 275 فرعی از 2114 
اصلی واقع در بخش کرمان شهرستان بافت به مالکیت حسین پورعلیخانی فرزند اسماعیل به مبلغ 
پنج میلیارد و نهصدوهشت میلیون ریال )ششدانگ( به فروش برساند ضمناً ملک موصوف داری 
پالک ثبتی با کابری )تجاری، مسکونی(دارای 45۹ مترمربع عرصه که 81 مترمربع آن وقفی که پس 
از کسر قیمت وقفی مساحت عرصه ملک 378 مترمربع کاهش میابد و دارای 180مترمربع اعیان که 
فاقد استحکام بنا می باشد و بر بلوار این ملک به میزان 17/60 متراست و از آن جایی که از سمت 
به عنوان  بر ملک  به جبهه دوم ملک وجود دارد و کل  به کوچه مجاور پس دسترسی  نیز  غرب 
تجاری در جبهه اول لحاظ می شود بنابراین 176 مترمربع از ملک به عنوان تجاری و مابقی مساحت 
به میزان 202 مترمربع به عنوان مسکونی در می باشد ملک دارای امتیازات و برق می باشد. لذا مزایده 
در تاریخ 13۹8/2/23 روز دوشنبه 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 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 یک شنبه ۹8/2/22 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 ملک:شهرستان بافت خیابان 

امام خمینی)ره( روبروی پمپ بنزین قدیم می باشد)م الف14(
 غجه پور-دفتر اجرای احکام دادگستری شهرستان بافت  

آگهي حصروراثت
آقای ابراهیم ملک پور افشار فرزند ببراز داراي شناسنامه 3 به شرح دادخواست شماره 14/۹8/1 مورخ 
۹8/1/28 توضیح داده شادروان ببراز ملک پور افشار فرزند کرم به شناسنامه 1 درتاریخ 13۹4/2/1 در 

شهر وکیل آباد فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
افشار  پور  ملک  همگی  6-نادر7-زبیده  5-امیرعباس  4-سهیال  3-ابراهیم  2-مظفر  دخت  1-زرین 

فرزندان متوفی 8- فاطمه قاسمی افشار همسر شرعی و قانونی متوفی. 
یا  دارد  اعتراض  چنانچه کسی  و  محلي درج  کثیراالنتشار  روزنامه  از  یکي  در  نوبت  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.
دفترشورای حل اختالف وکیل آباد 

آگهي مزایده )نوبت اول( 
اجراي احکام حقوقی دادگستري بافت در اجرای دادنامه شماره ۹70۹۹73470100580 صادره از شعبه 
اول حقوقی و در پرونده کالسه ۹70476 اجرایی در نظر دارد یک دستگاه خودرو سواری پژو405 
به رنک  به شماره شاسی 83534325  به شماره موتور 124۹3075351  جی ال ایکس ای مدل 1383 
میلیون ریال )شش دانگ(  به مبلغ چهل  نادعلی عبدالهی فرزند گرگعلی    از ماترک مرحوم  مشکی 
به فروش برساند.ضمناً خودروبر اثر تصادف از قسمتهای کاپوت، چراغ های جلو، شیشه جلو، سقف، 
سپر، گلگیر جلو سمت چپ، گلگیر جلو سمت راست، ستون عمودی راست، درب جلو و عقب چپ و 
گلگیر عقب چپ دچار خسارت گردیده است. لذا مزایده در تاریخ 13۹8/2/25 روز چهارشنبه 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 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 سه شنبه 
۹8/2/24 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 ملک:شهرستان بافت خیابان چمران کوچه 33 منزل همتعلی ساالرمحمدی می باشد. )م الف 13(  
 غجه پور-دفتر اجرای احکام دادگستری شهرستان بافت  

آگهي مزایده )نوبت اول( 
اجراي احکام حقوقی دادگستري بافت در اجرای دادنامه شماره ۹40۹۹734701008۹1 صادره از شعبه 
اول حقوقی و در پرونده کالسه ۹50425 اجرایی در نظر دارد چهار دانگ از ششدانگ پالک 25 فرعی 
از 55-اصلی واقع در بخش 40 کرمان شهرستان بافت به مالکیت علی حاج علیزاده فرزند موسی به مبلغ 
سیصدو هشتاد و شش میلیون و ششصد و شصت هزار ریال )چهاردانگ( به فروش برساند.ضمناً ملک 
موصوف دارای پالک ثبتی با کاربری )مسکونی( با عرصه ششدانگ 364/4 متر مربع و 60 متر مربع 
اعیان با دیوار باربر و سقف آجر آهنی و در داخل حیاط سرویس مجزا با دیوار بلوکی و در قسمت 
جنوبی زمین به صورت باغ و دارای تعددی درخت گردو و ملک حصار پیرامونی ندارد و ساختمان 
دارای امتیازات آب و برق و گاز می باشد و ملک دارای حد و حدود شماال 6/05 متر به جاده اصلی 
جنوبا  متر،   7/65 چهارم  متر   12/۹5 مرزیست  سوم  متر   13/25 طول  به  دوم  متر   1۹/8 شرقا   ، برکنان 
مرزیست به طول 7/7 متر به 55 اصلی، غربا در سه قسمت اول مرزیست به طول 18/6 متر به 55 اصلی 
دوم مرزیست به طول 18/65 متر به 55 اصلی سوم مرزیست به طول 15 متر به 55 اصلی می باشد. لذا 
مزایده در تاریخ 13۹8/2/21 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 
بها في المجلس مابقي ظرف مهلت معین از برنده اخذ خواهد شد.در صورت انصراف متقاضي ده درصد 
اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تمدید مي گردد.بنابراین متقاضیان خرید در صورت تمایل مي 
توانند تا پایان ساعت اداري پنجشنبه ۹8/2/1۹ 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 ملک: شهرستان بافت – بزنجان روستای برکنان می باشد. 
 غجه پور-دفتر اجرای احکام دادگستری شهرستان بافت  

آگهي مزایده )نوبت دوم( 
اجراي احکام حقوقی دادگستري بافت در اجرای دادنامه شماره ۹40۹۹734701003۹4 صادره از شعبه 
علیه  محکوم  مشاع  سهم   21 دارد  نظر  در  اجرایی   ۹40471 کالسه  پرونده  در  و  حقوقی  دادگاه  اول 
غالمرضا جاللی از ۹6 سهم مشاع ششدانگ مالکیت مرحوم یارعلی جاللی به آدرس بافت بلوار شهید 
رجایی جنوبی نبش کوچه 34 را به مبلغ چهارصد و هشت میلیون و نهصد و هفتاد و پنج هزار ریال به 
فروش برساند.ضمناً ملک موصوف دارای پالک ثبتی بشماره 2683 اصلی شماره ثبت 1575 بخش 40 
کرمان می باشد عرصه ملک به مساحت 2۹3/25 مترمربع و اعیان 136مترمربع در شمال ملک به صورت 
مسکونی و 30 مترمربع سرویس و واحد تجاری در قسمت جنوب غربی بوده و با دیوار بابر و سقف 
آجرآهنی و عمر باالی 25 سال احداث شده ملک از لحاظ موقعیت مکانی مرغوب و از لحاظ کیفیت 
ساخت قدیمی و نامرغوب است ملک دارای امتیازات آب، برق و گاز می باشد. لذا مزایده در تاریخ 
13۹8/2/23 روز دوشنبه 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 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 یکشنبه ۹8/2/22 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 الف12(
 باقرغجه پور-مدیردفتر اجرای احکام مدنی بافت  

میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال جاری

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1397- ثبت اسناد و امالك شهرستان بافت

زور دالالن از دالر هم بیشتر است



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

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

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

Email : ali_365@yahoo.com

فریادگر محرومیت دیار فرهیختگان
شهرستان  در  حکمت  روزنامه  نماینده 

ارزوییه، صوغان و توابع
مهدی نظری فتح آباد 0۹13۹173348. 

بافت

آدرس:
بافت خیابان 
امام نرسیده 
به شهرداری 

روبروی 
تعاونی چهار
03442426443
0۹16248۹330

کل  مدیر  و  کرمان  استاندار  دیدار  در 
ثبت  بر  استان  امالک  و  اسناد  ثبت 
امالک به عنوان زیرساخت رونق تولید 

تاکید شد.
روابط  از  نقل  به  حکمت  گزارش  به 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره کل  عمومی 
در  زاده  طالبی  رضا  کرمان؛  استان 
اشاره  ضمن  کرمان  استاندار  با  دیدار 
یکی  امالک  و  اراضی  تثبیت  اینکه  به 
تولید  رونق  مهم  های  زیرساخت  از 
نوعي  مالکیت  سند  گفت:  باشد،  می 
سرمایه  به  آرامش  و  امنیت  احساس 
می  آفرینان  کار  و  بخشد  می  گذاران 
امالک  و  اراضی  از  استفاده  با  توانند 
دارای سند رسمی تسهیالت بانکی اخذ 
را  تولید  رونق  زمینه  رونق  نوعی  به  و 

فراهم نمایند.
 ۹7 گذشته  سال  در  اینکه  بیان  با  وی   
هزار و 555 سند کاداستری صادر شده 
کرمان  استان  در  تاکنون  داشت:  بیان 
تک  مالکیت  سند  هزار   683 از  بیش 
در  موثری  نقش  که  شده  صادر  برگ 
حفظ حقوق مردم و دولت و جلوگیري 

از اختالفات و دعاوي ملکي دارد.
عملکرد  با  رابطه  در  قضائی  مقام  این 
ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی خاطر 
از  بیش  گذشته  سال  در  کرد:  نشان 
1۹18 میلیارد ریال از معوقات بانک ها 

میزان  این  بازگشت  که  گردید  وصول 
اخذ  جهت  را  شرایط  ها  بانک  به  پول 
تولید  و  مردم  برای  مجدد  تسهیالت 

کنندگان فراهم می نماید.
های  بخش  عملکرد  بیان  ضمن  وی 
اداره کل ثبت اسناد و امالک  مختلف 
جز  ثبت  ادارات  گفت:  کرمان  استان 
ادارات درآمدزا می باشند بطوریکه در 
اداره  این  واریزی  درآمد  گذشته  سال 
کل به خزانه بیش از 300 میلیارد ریال 
یازده  رشد   ۹6 سال  به  نسبت  که  بوده 

درصدی داشته است.
با  کرمان  استاندار  دیدار  این  ادامه  در 
اشاره به عملکرد خوب اداره کل ثبت 
کسب  و  کرمان  استان  امالک  و  اسناد 
سال  چهارمین  برای  کشوری  برتر  رتبه 
ملی  اراضی  تثبیت  زمینه  در  متوالی 
قریب  کشور  در  اینکه  علیرغم  گفت: 
اند،  تثبیت شده  اراضی ملی  30 درصد 
 76 از  بیش  شده  موفق  کرمان  استان 
درصد اراضی ملی سطح استان را تثبیت 
تشکر  و  تقدیر  جای  امر  این  که  نماید 

دارد.
امالک  و  اراضی  ثبت  داد:  ادامه  وی 
می  استان  در  تولید  رونق  زیرساخت 
تا  کنیم  کمک  ایم  آماده  و  باشد 
باقیمانده اراضی ملی استان نیز تثبیت و 

سند مالکیت صادر گردد. 

ارسال 6 محموله کمک های مردمی 
از کرمان به مناطق سیل زده

تاکنون  گفت:  کرمان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
کاال  قلم   84 شامل  مردمی  محموله کمک های  شش 
مناطق سیل زده  به  استان کرمان  امداد  از سوی کمیته 

ارسال شده است.
استان  نوعدوست  مردم  اینکه  بیان  با  صادقی  یحیی 
کرمان یک میلیارد و 122 میلیون تومان به سیل زدگان 
کشور کمک کردند، اظهار داشت: تاکنون 6 محموله 
کمک های مردمی شامل 84 قلم کاال از سوی کمیته 
امداد استان کرمان به مناطق سیل زده ارسال شده است.

خوراکی،  مواد  شامل  کاالها  این  کرد:  عنوان  وی 
موکت،  فرش،  چادر،  آب معدنی،  کفش،  پوشاک، 
بهداشتی، کنسرو جات، حبوبات و  بسته  پتو، تشک، 
ارسال شده  سیل زده  مناطق  به  که  بوده  شوینده  مواد 

است.
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان گفت: از این میزان 
کمک های جمع آوری شده بیش از 400 میلیون تومان 
به  صورت نقدی و 722 میلیون به صورت کاالیی بوده 

است.
طریق  از  می توانند  مردم  کرد:  خاطرنشان  صادقی 
از   *8877*۹۹# دستوری  کد  شماره گیری 
کارت  شماره  به  مستقیم  واریز  همراه،  تلفن  طریق 
به  حضوری  مراجعه   ،6037۹۹7۹00001000
میدان های  در  کمک  جمع آوری  ویژه  پایگاه های 
اصلی شهرها و یا دفاتر کمیته امداد در سراسر استان 
دست  به  را  خود  نقدی  غیر  و  نقدی  کمک های 

هم وطنان سیل زده برسانند.

پاکسازی  و  عمومی  روی  پیاده 
محیط زیست در ارتفاعات بافت

به مناسبت بزرگداشت هفته جوان، پیاده روی عمومی 
ارتفاعات  در  زیست  محیط  پاکسازی  محوریت  با 

شمالی شهر بافت برگزار شد.
اداره ورزش و جوانان شهرستان  پوریا جاللی رییس 
های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  بافت 
همزمان  گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه 
مردم  سازمان  همت  به  جوان،  هفته  روز  چهارمین  با 
های  هیئت  همکاری  و  اقطاع  طبیعت  پاسبانان  نهاد 
ورزش همگانی و کوهنوردی، پیاده روی عمومی از 
محل میدان حضرت علی اصغر )ع(  تا دامنه های کوه 

داالخونی در شمال شهر بافت برگزار شد.
مسئوالن،  گسترده  حضور  با  مراسم  این  افزود:  وی 
جامعه جوان و اعضای سمن های جوانان این شهرستان 

انجام شد.
قرعه  قید  به  مراسم،  پایان  در  کرد:  تصریح  جاللی 
شرکت  و  شد  اهدا  کنندگان  شرکت  به  هدایایی 
را  کوه  دامنه  های  زباله  بازگشت  مسیر  در  کنندگان 

جمع آوری کردند.
ارزیابی  و  مراقبت  ایستگاه  برپایی  شد:  یادآور  وی 
ایستگاه  و  درمان  و  بهداشت  شبکه  توسط  سالمت 
کمک به هموطنان آسیب دیده از سیل توسط جمعیت 
هالل احمر از دیگر برنامه های اجرایی این مراسم بود.

کل  فرماندهی  به  سالمی  سردار 
سپاه منصوب شد

قوا در  فرمانده معظم کل  حضرت آیت اهلل خامنه ای 
حکمی با سپاس از خدمات با ارزش و ماندگار سردار 
حسین  سردار  سپاه،  فرماندهی  در  جعفری  سرلشکر 
سالمی را با اعطاء درجه سرلشکری به فرماندهی کل 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی منصوب کردند.
جداگانه ای  حکم  در  همچنین  اسالمی  انقالب  رهبر 
مسئولیت  به  را  جعفری  محمدعلی  سرلشکر  سردار 
قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیة ا... االعظم 

ارواحنافداه منصوب کردند.

زندگینامه شهیدمعظم قاسم طغرلی
تاریخ تولد1۹-3-1345

تاریخ شهادت08-07-1364
محل شهادت:ارتفاعات لوالن

سال  در  طغرلی  قاسم  شهید 
بافت  شهرستان  در   1345
به  دیده  مذهبی  خانواده   در 
جهان گشود . دوران کودکی 
با  فردی  خودمان  محله  در 
با دوستان  همیشه  و  بود  شوق 

خوشرفتاری می کرد. و دوران ابتدایی را در دبستان مهدی 
گذراند و دوران راهنمایی را در راهنمایی پانزده خرداد و 
موفقیت  با  راه ساختمان  فنی  هنرستان  در  دبیرستان  دوران 
گذراند. و او همیشه در کارها به ؟؟؟ کمک می کرد و او 
سعی داشت که در منزل همیشه اوقات  رعایت حال ما را از 
نظر اقتصادی می کرد و هرگاه نبود پول خرجش را داخل 
جیبش می گذاشتم ، می دیدم از پنهان پول را در جیب من 
گذاشته است می گفتم چرا پول توی جیبت را خرج نمی 
کنید؟ می گفت هنوز موقع خرج کردن من نیست ، این بود 
از اخالق مفقود . خالصه زمان سربازی فرا رسید با روحیه 
ای بشاش به خدمت سربازی به منطقه کردستان رفت و بعد 
از 5 ماه خدمت در منطقه عملیاتی کردستان مفقود گردید.

پدر شهید طغرلی
روحش شاد وراهش پررهروباد

به رسم هرپنج شنبه ویادعزیزانی)شهداء(که به گردن 
ماحق دارند

کردن  صحبت  با  می توانند  والدین 
خطرات  مورد  در  فرزندان شان  با 
اعتیادآور  مواد  سایر  و  الکل  مصرف 
و داشتن نقش فعال و تأثیرگذار جهت 
غلط  باورهای  و  اعتیاد  از  پیشگیری 
درباره اعتیاد روی حوزه های مختلف 
زندگی فرزندان شان مؤثر واقع شوند. 
والدین مطرح کردن  از  بسیاری  برای 
با  الکل  و  مواد  موضوع سوء  مصرف 
نیست، ممکن است  فرزندشان، آسان 
فرزندانتان سعی کنند بحث را منحرف 
از  است خود شما  ممکن  یا  و  ساخته 
نحوۀ  یا  و  می کنید  عنوان  که  آنچه 
این رو  از  نباشید.  مطمئن  بحث  شروع 
چنین  آن که  از  قبل  می شود  توصیه 
کنید،  آغاز  نوجوانان تان  با  را  بحثی 
به  می خواهید  که  آنچه  درباره  خوب 
زبان بیاورید تفکر کنید و روند بحث 
درباره  همچنین  کنید.  پیش بینی  را 
و  فرزندتان  احتمالی  واکنش های 
و  احساسات  به  پاسخ خود  چگونگی 
سواالت او تفکر نمایید. سپس زمانی 
مسئله  این  مورد  در  صحبت  برای  را 
فرزندتان  برگزینید که هم شما و هم 
قرار  آسوده ای  و  مناسب  شرایط  در 

داشته باشید.
نیست  الزم  که  باشید  داشته  به خاطر 
کلیه  اول،  صحبت  همان  در  شما  که 
را  الکل  مصرف  به  مربوط  مطالب 
پوشش دهید. درواقع شما باید در طی 
با فرزندتان  تماس و بحث های مداوم 
در طول دوران نوجوانی، این مسائل را 
مطرح کنید که اوالً در کل این دوره 
پرخطر، تماس تان با وی را حفظ کرده 
باشید و دیگر آن که مطالب و بحث ها 
برای او تکراری و خسته کننده نشوند.

شما  مکالمه  که  باشید  آگاه  همچنین 
یعنی  باشد  بحث  یک  به صورت  باید 
شرکت  آن  در  باید  طرف  دو  هر 
یک  که  باشید  مراقب  و  باشند  داشته 
ندهید.  ارائه  یک طرفه  سخنرانی 
شما  به  است  ممکن  ذیل  موضوعات 

در شروع یا هدایت بحث در این زمینه 
کمک نمایند

 نگرش فرزندتان نسبت به الکل:
درمورد  که  کنید  سوال  فرزندتان  از   
به  راجع  و  دارد  نظری  چه  الکل 
چگونه  نوجوانان  در  الکل  مصرف 

فکر می کند.
صحبت های  آن که  بدون  و  دقت  به   
او را قطع کنید، به حرف هایش گوش 

دهید.
 حقایق مهم راجع به الکل:

فکر  نوجوانان  اغلب  که  حالی  در   
الکل  به  راجع  را  چیز  همه  می کنند 
اما مطالب و حقایق بسیاری  می دانند، 
در این مورد وجود دارد که نسبت به 
آن ها آگاهی ندارند. شما می توانید با 
این  در  بحث  به  آن ها  کردن  مطرح 
زمینه بپردازید. برخی از آن ها عبارتند 

از:
که  است  نیرومند  ماده  یک  الکل   
بدن و ذهن را کند می سازد. این ماده 
می کند،  مختل  را  حرکات  هماهنگی 
را  محرک ها  به  فرد  واکنش  سرعت 
به نگرش، تفکر صحیح  کند کرده و 

و قضاوت فرد آسیب می زند.
 آبجو و مشروب، کم خطر از “عرق 
همه  محتوای  بلکه  نیستند،  لیکور”  یا 
آن ها یکسان بوده و عوارض یکسانی 
را نیز بر جای می گذارند. فقط تفاوت 
آن ها در حجم و غلظت الکل موجود 

در آن ها است. 
بپذیرند  نمی خواهند  افراد  اغلب   
آن ها  روی  بدی  اثرات  چه  الکل  که 
هستند  مدعی  برخی  و  می گذارد 
هیچ  می خورند،  الکل  که  زمانی  که 
خودشان  طبیعی  حالت  با  تفاوتی 
رانندگی  تصادفات  اغلب  ندارند. 
دلیل  همین  به  نیز  حالت  این  در 
می کنند  فکر  افراد  که  می دهد  رخ 
در  کنند،  کنترل  را  اتومبیل  می توانند 

حالی که واقعیت این گونه نیست.

والدین در پیشگیری از سوء مصرف الکل در نوجوانان 
چه نقشی دارند؟

ثبت امالك زیر ساخت رونق تولید

ملخها در جنوب کرمان  با  مبارزه  تمهیدات   
اندیشیده شده است

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان 
ملخ  زمین گیر کردن  برای  سازمان  این  آمادگی کامل  از 
های صحرایی خبر داد و گفت: تمهیدات الزم برای مبارزه 
استان  جنوبی  شهرستان  هفت  در  صحرایی  های  ملخ  با 

کرمان اتخاذ شده است.
و  سمپاش  هواپیمای  فروند  یک  افزود:  فرخی  مجید 
منطقه  در  پاش  سم  دستگاه  به  مجهز  ماشین  دستگاه   10

جازموریان آماده مبارزه با ملخ صحرایی است.
وی بیان کرد: بر اساس گزارش سازمان حفظ نباتات کشور 
بر  مبنی   ،)SWAC( آسیا  غرب  در   F.A.O ملخ  دفتر  و 
نبود مبارزه با ملخ صحرایی در کشور عربستان، دسته های 
زیادی از ملخ های صحرایی به سمت جنوب کشور ایران 
در حرکت هستند. فرخی ادامه داد: با توجه به هجوم ملخ 
صحرایی به برخی استان های همجوار خلیج فارس و نظر 
به هشدار سازمان حفظ نباتات مبنی بر آمادگی کامل برای 
مبارزه در دشت جازموریان، با پیگیری به عمل آمده، دیده 
مبارز مستقر هستند و جای هیچگونه  بانان و دستگاه های 
نگرانی نیست. مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی 
جنوب کرمان به عملکرد این سازمان در موج اول مبارزه با 
ملخ صحرایی اشاره و تصریح کرد: در موج اول 750 هکتار 
 ULV عملیات مبارزه با ملخ صحرایی با استفاده از سمپاش
پشت وانتی در دشت های جازموریان صورت گرفته است.

ملخ  آفت  روی  بر  مستقیم  نظارت  فائو  جهانی  سازمان 
این  پراکنش  مناطق  و  دارد  را  جهان  سطح  در  صحرایی 
آفت غرب و شمال آفریقا، کشورهای حاشیه دریای سرخ 
و خلیج فارس، شبه جزیره عربستان، پاکستان، هند و جنوب 
شرق ایران است. در ایران نیز استانهای سیستان و بلوچستان، 
هرمزگان و جنوب کرمان کانون دائمی و همیشگی تولید 

مثل آفت ملخ صحرایی هستند.
با توجه به اینکه این نوع ملخ قدرت پرواز بسیار زیادی دارد 
و در یک شبانه  روز می  تواند تا 150 کیلومتر پرواز کند، 
موجب مهاجرت از کشوری به کشور دیگر و از استانی به 

استان دیگر می  شود.
ملخها، سبز خوارند و تمام گیاهان زراعی و باغی و حتی 

علفهای هرز را می خورند.
مرکز  از  مستقل  کرمان  جنوب  کشاورزی  جهاد  سازمان 
منوجان،  کهنوج،  عنبرآباد،  جیرفت،  شهرستانهای  استان 

قلعه گنج، فاریاب و رودبارجنوب را زیر پوشش دارد.
جنوب کرمان متشکل از هفت شهرستان و یک میلیون نفر 
جمعیت، یک سوم مساحت استان را به خود اختصاص داده 

است.

به  اشاره  با  کرمان  جنوب  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
جنوب  به  ملخ ها  کنترل  برای  سمپاش  هواپیمای  دو  اینکه 
منطقه  در  فرودگاهی  باند  دو  گفت:  شده  آورده  کرمان 
وجود دارد که در صورت نیاز و گستردگی هجوم ملخ ها با 

هواپیمای سمپاش برای کنترل شرایط اقدام می کنیم.
سعید برخوری با اشاره به هجوم ملخ هایی که از شبه جزیره 
عربستان به جنوب کشور ما وارد شده و استان های جنوبی 
کشور ما از جمله فارس، هرمزگان، جنوب استان کرمان و 
این  داشت:  اظهار  کرده اند  درگیر  را  بلوچستان  و  سیستان 
ملخ ها از بهمن ماه سال گذشته وارد کشور ما شده و مبارزه 

به آنها از همان زمان آغاز شده است.
وی با بیان اینکه جازموریان در جنوب استان کرمان یکی از 

علفزارهای بزرگ کشور است که برای ملخ ها جاذبه زیادی 
در  ما  مزارع  به  خسارتی  ملخ ها  این  کنون  تا  گفت:  دارد 

جنوب استان کرمان وارد نکرده اند و تحت کنترل هستند.
با  کرمان  استان  جنوب  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
منطقه  این  از  تاکنون حدود هزار و 400 هکتار  اینکه  بیان 
منطقه  به  سمپاش  هواپیمای  دو  افزود:  است  شده  سمپاشی 
آورده شده و دو باند فرودگاهی در منطقه وجود دارد که 
و  نیاز  صورت  در  که  است  ساخت  حال  در  آنها  از  یکی 
اقدام  شرایط  کنترل  برای  سمپاش  هواپیمای  با  گستردگی 
وضعیت  و  حرکت  مسیر  فائو  اینکه  به  اشاره  با  وی  کنیم. 
آنها را در دنیا رصد می کند و وضعیت آنها به فائو گزارش 
می شود بیان کرد: این ملخ ها تخم ریزی کرده اند و زمانی که 

به مرحله پورگی برسند رسیده سمپاشی آنها انجام می شود.
تخم   300 تا   200 می تواند  ملخ  هر  اینکه  بیان  با  برخوری 
دنبال  حساسیت  با  ملخ ها  وضعیت  رو  این  از  و  بگذارد 
دید  از  ملخ ها  از  دسته ای  دلیلی  هر  به  اگر  گفت:  می شود 
که  دارد  امکان  باشند  کرده  تخم گذاری  و  مانده  پنهان  ما 
و در صورتی که حالت  تبدیل شده  میلیونی  به دسته جات 
تهاجمی بگیرند می توانند خسارات زیادی به مزارع ما وارد 

کنند.
وضعیت  فائو  سازمان  اعالم  براساس  اینکه  به  اشاره  با  وی 
با  افزود:  است،  تبدیل شده  نارنجی  به  از حالت زرد  ایران 
این  اما  هستیم  آفت  این  با  مبارزه  حال  در  خود  توان  همه 

آفت تاکنون هیچ خسارتی به مزارع نرسانده است.

 هواپیمای سمپاش برای مقابله با هجوم ملخ ها در جنوب کرمان آماده شد

از  بافت  بهره برداری سد  اداره   رئیس 
در  آب  مترمکعب  میلیون   30 ذخیره 

سد بافت خبر داد.
رسول زمانی با اشاره به اینکه گنجایش 
میلیون مترمکعب است،  بافت 40  سد 
اظهار کرد: در حال حاضر حجم آب 
موجود در مخزن این سد 30.2 میلیون 
میلیون  چهار  که  است  مترمکعب 
مترمکعب از مخزن در رهاسازی اخیر 

خالی شد.
آب  حجم  این  اگر  داد:  ادامه  وی 
تخلیه نمی شد و بارندگی شدید اتفاق 
می افتاد روستاهای زیردست سد بافت 

دچار آسیب می شدند.
بافت  سد  برداری  بهره  اداره  رئیس 

کمبود  خصوص  در  مردم  اینکه  بیان  با 
ذخیره  با  گفت:  باشند،  نداشته  نگرانی  آب 
کشاورزی،  نیاز  مورد  آب  سد،  فعلی 
بدون  مردم  شرب  و  صنعت  زیست محیطی، 
هیچ دغدغه و نگرانی طی الی سه چهار سال 
داشته  شدید  سالی  خشک  اگر  حتی  آینده 

باشیم هم تأمین می شود.
وی گفت: این نوید را به مردم شهرستان بافت 
نخواهیم  آینده  در  نگرانی  هیچ  که  می دهم 
ماه  یک  در  که  می شود  پیش بینی  و  داشت 

آینده آورد مناسبی به سد خواهیم داشت.
از  آب  خروجی  اثر  در  کرد:  تصریح  زمانی 
منطقه  آشامیدنی  آب  طعم  مشکل  بافت  سد 
و  رفع  باشد  بود  از سد  متأثر  در صورتی که 

کیفیت آب ارتقا می یابد.

رئیس اداره بهره برداری سد بافت:
30 میلیون متر مکعب آب در سد بافت ذخیره شد/ مشکل کمبود آب نداریم


