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هماهنگی  در جلسه  بافت  فرماندار 
مناطق  به  رسانی  کمک  نحوه 
اشاره  با  خوزستان  استان  زده  سیل 
جمع  برای  ها  موکب  ظرفیت  به 
آوری کمک های مردمی گفت : 
مدیران موکب ها  و  تجربه خادمان 
در میزبانی از زائران اربعین پشتوانه 
در  رسانی  خدمات  برای  خوبی 
کنونی  بحران  اضطراری  شرایط 
شهرستان  والیت  موکب  و  است 
استان  به  منظور  این  به  هم  بافت 
خوزستان اعزام شده است. فتحعلی 
های  چادر  گفت  جواران  حمزه 
های  کمک  آوری  جمع  ویژه 
مستقر  شهر  در  نقدی  غیر  و  نقدی 
بر  عالوه  توانند  می  مردم  و  است 
ضروری  اقالم  نقدی  های  کمک 
نظیر مواد غذایی ، پوشاک، چادر  
و ظروف یکبار مصرف و کاالهای 
بهداشتی را به این مکان ها تحویل 

به وضعیت کنونی  اشاره  با  بافت  فرماندار  دهند. 
این  گفت:  خوزستان  استان  در  زده  سیل  مناطق 
سر  به  سختی  وضعیت  در  اکنون  متاسفانه  استان 
می برد و بر همین اساس باید نیازسنجی الزم در 
های  حوزه  در  بتوانیم  تا  گیرد  انجام  مناطق  این 
خدمات  ارائه  هموطنان،  اسکان  از  اعم  مختلف 

اقدامات  این دست  از  به سیل زدگان و مواردی 
این  نیاز  مورد  تدارکات  و  دهیم  ترتیب  را  الزم 
تاکید  کرد:  تصریح  وی  شود.   تامین  نیز  منطقه 
و  ارسال  تجمیع  نحوه  در  که  است  این  بر  ما 
زده  سیل  مناطق  به  اعزامی  های  کمک  توزیع 
دستور  در  هدف  مناطق  در  را  الزم  سنجی  نیاز 
هیچ  کرد:  تاکید  بافت  فرماندار  دهیم.  قرار  کار 

با  هماهنگی  بدون  نباید  دستگاهی 
هر  در  امکانات  هرگونه  فرمانداری 
زمینه ای را به مناطق سیل زده ارسال 
و  واحد  مدیریت  با  باید  بلکه  کند 
بحران  مدیریت  ستاد  با  هماهنگ 
استان کرمان تمامی امکانات الزم را 
برادران و خواهران  به  برای کمک 
خوزستان  استان  در  خود  هموطن 
بسیج کنیم. حمزه جواران در ادامه 
به هشدار هواشناسی  توجه  با  افزود 
و  کرمان  استان  جنوب  منطقه  در 
بافت  شهرستان  الخصوص  علی 
تهمیدات الزم جهت آمادگی با هر 
است  شده  اندیشیده  خطری  گونه 
در  کامل  آمادگی  با  ا...  شاء  ان  و 
زمینه بررسی سیل بندها و مسیرهای 
رودخانه ها و .... با هر گونه خطری 
بر جاری شدن سیل سعی می  مبنی 
وارد  مردم  اموال  به  خسارتی  کنیم 
با  کرد  تاکید  همچنین  وی  نشود. 
بر  مبنی  کرمان  محترم  استاندار  دستور  به  توجه 
آمادگی تمام دستگاههای اجرایی برای پیشگیری 
انگاری هر مسئول در  از مخاطرات طبیعی سهل 
بر  شخصا  احتمالی  حوادث  بروز  از  پیشگیری 
عهده مدیرانی است که در حوزه مدیریت خود 

اهمال کنند.

کرد:  عنوان  کاخ  اسماعیلی  رضا  پاسدار  سرگرد 
و  است  پاسداری  تفکر  به  نیست  لباس  به  پاسداری 

هرکس این تفکر را داشته باشد،پاسدار انقالب است.
اسماعیلی  رضا  پاسدار  سرگرد   ، ارزوئیه  سپاه  فرمانده 
کاخ در بین الصالتین نماز جمعه امروز با توجه به پیش 
رو بودن روز ارتش این روز را به نیروهای مسلح نظام 
جمهوری اسالمی ایران تبریک گفت. وی همچنین از 
تبریک  ی  واسطه  به  ارزوئیه  شهرستان  بزرگوار  مردم 

روز پاسدار تقدیر و تشکر نمود.
و  ارتش،سپاه  اینکه  اظهار  با  کاخ  اسماعیلی  سرگرد 
نیروی انتظامی یک یل واحد هستند که پشت سر والیت 
و  قوا خدمت می کنند  فرمانده معظم کل  امر  و تحت 
امام  )عج(  زمان  امام  نائب  و  ما  ی  همه  اصلی  فرمانده 

خامنه ای)مدظله العالی(می باشد.
عنوان  کاخ  اسماعیلی  رضا  پاسدار  سرگرد  ادامه  در 
به  است،پاسداری  پاسداری  تفکر  به  پاسداری  کرد: 
اسالمی  جمهوری  نظام   150 اصل  طبق  و  نیست  لباس 
و  انقالب  دستاوردهای  و  ها  ارزش  از  دفاع  پاسداری 
باور آرمان های شهدا است و هرکس این تفکر را داشته 

باشد،پاسدار انقالب است.
ی  نابخردانه  سخنان  به  اشاره  با  ارزوئیه  سپاه  فرمانده 
خواندن  تروریسم  خصوص  در  آمریکا  جمهور  رئیس 
سپاه بیان کرد: سپاه یک لشکر نیست بلکه یک کشور 
قدرتمند  بازوی  ی  واسطه  به  هم  موضوع  این  و  است 
بسیج تحقق یافته است و در شهرستان ارزوئیه اکثر مردم 
بسیجی رسمی هستند که نشان از این موضوع دارد که 
بسیج از مردم است و توهین به سپاه، توهین به مردم و 

ملت است.
در  خواست  ارزوئیه  پرور  شهید  مردم  از  همچنین  وی 

از نهاد مردمی و  تا  یابند  از نماز حضور  راهپیمایی بعد 
مردم نهاد سپاه حمایت نمایند .

سرگرد پاسدار رضا اسماعیلی کاخ سخنرانی خود را با 
این اشعار به پایان رساند؛

سراپا اگر زرد و پژمرده ایم 
   ولی دل به پاییز نسپرده ایم

چو گلدان خالی لب پنجره 
    پر از خاطرات ترک خورده ایم

اگر داغ دل بود ما دیده ایم
    اگر خون دل بود ما خورده ایم

اگر دل دلیل است، آورده ایم
    اگر داغ شرط است ما برده ایم

اگر دشنه ی دشمنان گردنیم
    اگرخنجر دوستان گرده ایم

گواهی بخواهید اینک گواه
    همین زخم هایی که نشمرده ایم

دلی سربلند و سری سر به زیر
    از این دست عمری به سر برده ایم

بسیج دانشجویی  خدمت جهادگران 
بافت در روستاهای رابر

و  رابر  بافت،  شهرستان های  دانشجویی  بسیج  مسئول 
شهرستان  دانشجویی  بسیج  جهادگران  گفت:  ارزوئیه 
توانمندسازی  و  محرومیت زدایی  امر  راستای  در  بافت 
در قالب دو گروه 15 نفره به روستاهای رابر اعزام شدند.

جهادگران  داشت:  اظهار  کریم زاده  احسان 
امر  راستای  در  بافت  شهرستان  دانشجویی  بسیج 
محرومیت زدایی، توانمندسازی و جامعه عمل پوشاندن 
به فرمایشات مقام معظم رهبری در راستایی رونق تولید 
و اقتصاد مقاومتی درزمینه عمرانی، فرهنگی، آموزشی 
به  نوروز  تعطیالت  ایام  در  نفره  قالب دو گروه 15  در 

مناطق روستای اطراف شهرستان رابر اعزام شدند.
و  رابر  بافت،  شهرستان های  دانشجویی  بسیج  مسئول 
ارائه  به  روز  پنج  مدت  طی  جهادگران  گفت:  ارزوئیه 
ابراهیم آباد و  خدماتی همچون ساختن مسجد روستای 
قبیل  از  سایر روستاها  در  فرهنگی  برنامه های  برگزاری 
کالس های  برگزاری  ورزشی،  مسابقات  فیلم،  اکران 
کالس های  و  دانش آموزان  ویژه  کمک درسی 
مهارت آموزی به خانم های خانه دار برای توانمندسازی 

در زمینه اقتصاد مقاومتی پرداخته اند.

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

فروش می رسد.
تلفن تماس:09178895506

تــسلیـــتــــ
جناب آقای مهندس رضا دهقانی و جناب آقای رضا پوراسدی:

باقی  بدیار  و  بار سفر بست  ناباورانه  نیما دهقانی که  ناکام  نابهنگام جوان  و  ناگهانی  هجرت 
شتافت و در جوار ملکوت حق آرمید غمی جانسوز و دردی جانفرساست که فراموش شدنی 
نیست یاد و خاطره آن مرحوم را گرامی می داریم و به شما بزرگواران عرض تسلیت و تعزیت 
داریم و برای روح آن شادروان مغفرت الهی و برای بازماندگان اجر و صبر از خداوند منان 

آرزو داریم. 
ساسان نیکویی-مدیر باشگاه فرهنگی ورزشی سامان  

به  فردی  شدن  غرق  تکذیب 
سد  دریچه  بازگشایی  دلیل 

بافت
استانداری  بحران  مدیریت  کل  مدیر 
به  باید  مردم  اینکه  بر  تاکید  با  کرمان 
ستاد  و  امدادی  نیروهای  هشدارهای 
اظهار کرد:  کنند،  توجه  استان  بحران 
امروز و تا این لحظه بیشترین بارش ها 
جنوب،  رودبار  شهرستان های  در 

ارزوئیه، کهنوج و رابر بوده است.

مجید سعیدی در زمینه انتشار شایعه ای 
مبنی بر غرق شدن یک نفر از عشایر به 
دلیل بازگشایی دریچه های سد بافت، 
و  نمی شود  تأیید  موضوع  این  گفت: 

این خبر جعلی است.
استان  بارندگی های  وضعیت  به  وی 
و  کرد  اشاره  فروردین   24 عصر  از 
این لحظه در  تا  ادامه داد: خوشبختانه 
نداشته  مشکلی  استان  از  نقطه ای  هیچ 
خسارت  بر  مبنی  گزارشی  تاکنون  و 
شدن  جاری  یا  آبگرفتگی  از  ناشی 

سیل را نداشته ایم.

فرماندار بافت خبر داد:

دستگاههای اجرایی شهرستان بافت برای پیشگیری 
از مخاطرات طبیعی آمادگی کامل دارند

پاسداری به لباس نیست به تفکر پاسداری است

و  مزارع   ، بافت  شهرستان  سدهای  ظرفیت  تکمیل  با 
باغات پایین دست سد در سال زراعی جاری به طور 

مطلوب مشروب می شوند.
عمومی  روابط  اعالم  به  بنا  حکمت  گزارش  به 
سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، کریمی  مدیر 
به  توجه  با  گفت:  کرمان  شهرستان  کشاورزی  جهاد 
ماه  فروردین  و  گذشته  سال  اسفندماه  بارندگیهای  
سالجاری سد نبی اکرم گوغر با 600 هزار متر مکعب، 
متر  میلیون  با 1.5  صد درصد آبگیری، سد آدرنجان 
مکعب، 70درصد آبگیری، سد آهوئیه با700 هزار متر 
مکعب، 50درصد آبگیری و شصت فیچ با 600 هزار 

متر مکعب 60درصد آبگیری سرریز شدند.

وی اظهار امیدواری کرد: با آبگیری شدن این سدها ، 
پیش بینی می گردد کشاورزان پایین دست سد تا پایان 
کشاورزی  جهت  آب  کمبود  با  جاری  زراعی  سال 

روبرو نگردند.

شمال  کشاورزی  جهاد  سازمان  نباتات  حفظ  مدیر 
سال  هوایی  و  آب  شرایط  به  توجه  با  گفت:  کرمان 
زراعی جاری و ناپایداری های جوی، همچنان بیماری 
مزارع  مهم  تهدید های  از  یکی  عنوان  به  زرد  زنگ 

گندم و جو استان مطرح می باشد.
زنگ زرد درکمین خوشه های طالیی گندم کرمانبه 
گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
این  نباتات  مدیر حفظ  ناصرطاهری  از کرمان،  جوان 
سازمان سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: در سال 
شهرستان  گندم  مزارع  از  هکتار   4 در  جاری  زراعی 
با  که  شد  مشاهده  گندم  زرد  زنگ  بیماری  ارزوئیه 
به محض  آلوده  مزارع  و کانون کوبی  موقع  به  اقدام 
جلوی  زیادی  حد  تا  آلودگی  عالئم  اولین  مشاهده 

گسترش و اپیدمی بیماری گرفته شد.
هوایی  و  آب  شرایط  به  توجه  با  اینکه  بیان  با  وی 
همچنان  جوی،  ناپایداری های  و  جاری  زراعی  سال 
مزارع  مهم  تهدید های  از  یکی  عنوان  به  بیماری  این 
گندم و جو استان مطرح می باشد، افزود: کار رصد و 
پایش مزارع بطور مستمر توسط کارشناسان شبکه های 
وقوع  شاهد  تا  می یابد  ادامه  آگاهی  پیش  و  مراقبت 

اپیدمی های شدید بیماری در استان نباشیم.
زرد  زنگ  کرد:  بیان  سازمان  این  نباتات  حفظ  مدیر 
مزارع  قارچی  بیماری های  مهمترین  از  یکی  گندم 
گندم و جو در کشور می باشد که در صورت وجود 
و  خنک  بهار  جمله  از  مناسب  هوایی  و  آب  شرایط 
وجود رطوبت نسبی مناسب در هوا، احتمال طغیان و 
گسترش آن در مزارع استان وجود دارد و در صورت 

شیوع خسارت سنگینی را به بار خواهد آورد.
شده  ذکر  شرایط  بودن  مهیا  به  توجه  با  افزود:  وی 
استفاده از ارقام مقاوم یکی از مهمترین راه های مقابله 

با زنگ زرد گندم می باشد.

و  آهوئیه  گوغر،آدرنجان،  اکرم  نبی  های  سد  بافت   شهرستان  در   
شصت فیچ آبگیری شدند

زنگ زرد درکمین خوشه های طالیی گندم کرمان
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حجت االسالم و المسلمین دکتر نصرا... پور 
امام جمعه ارزوئیه در خطبه های نماز جمعه، 
ضمن اعتراض به نحوه جذب نیرو در ادارات 
ارزوئیه گفت: قبال که ارزوئیه شهرستان نبود 
تمام نیروهایش از شهرستانهای دیگر جذب 
به بچه های ارزوئیه نمی  می شدند و نوبت 
زمان  آن  در  بزرگ  عدالتی  بی  این  رسید. 
انجام گرفت. اما اکنون که ارزوئیه تبدیل به 

شهرستان شده چرا چنین اتفاقی باید بیفتد؟
امروز اگر یک فردی ارزوئیه ای حتی دنبال 
وام  یک  دریافت  برای  کارمند  ضامن  یک 
هم باشد کارمندی ارزویی را نمی تواند پیدا 
نداده  اجازه  سالیان  طول  در  که  چرا  کند؛ 
شوند  استخدام  جایی  ارزوئیه  فرزندان  اند 
از  بسیاری  در  لذا  باشند.  کارمند  امروز  که 
غیربومی  کارمندان  اکثر  ارزوئیه  ادارات 
ما  برای  این   : افزود  ادامه  در  وی  هستند. 
در  مثال  که  نیست  پذیرفتنی  و  قبول  قابل 
شبکه  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  آزمون 
استخدام  نفر  ده  ارزوئیه  درمان  و  بهداشت 
باشند  بومی  نفر آنها غیر  نه  یا  کند و هشت 
و نیروهای خالق، تحصیلکرده و نخبه بومی 
اند  نموده  کسب  هم  را  الزم  امتیازات  که 
البته مسئوالن شهرستان  کنار گذاشته شوند. 
بهداشت  شبکه  رئیس  امیری  مهندس  و 
و  هستند  ناراحت  و  نگران  بابت  این  از  هم 

ظاهرا این اتفاق در ]مرکز[ استان 
که  امروز  اما  گرفته  صورت 
شده  مستقل  شهرستانی  ارزوئیه 
محترم  فرماندار  از  ما  توقع  است 
و  دولت  عالی  نماینده  عنوان  به 
است  این  امیری  آقای  همچنین 
که با قدرت، حق بچه های بومی 
این شهرستان را از استان بگیرند. 
ادامه  در  ارزوئیه  جمعه  امام 
پرسیم  می  را  دلیل  وقتی  گفت: 
می گویند پذیرفته شدگان بومی 
این بومی  اما ظاهرا  استان هستند 
بودن فقط یک اتوبان یک طرفه 
از  فردی  وقتی  که  چرا  است! 

ارزوئیه در کرمان یا شهرستان دیگری قبول 
می شود می گویند ایشان چون بومی نیست 
وقتی  اما  کنند؛  می  امتناع  استخدامش  از 
ارزوئیه می رسد همه  در  استخدام  به  نوبت 
کرد:  تصریح  وی  استان!!  بومی  شوند  می 
سال  دو  یکی  همان  در  کارمندان  این  اکثر 
اولیه با پارتی و زد و بند به شهر خود انتقالی 
شهرستان  سهمیه  که  حالی  در  و  گیرند  می 
واقع  در  و  استفاده  استخدام  در  را  ارزوئیه 
می  باز  خودشان  شهر  به  اند  کرده  سوخت 
می  تر  محروم  و  محروم  ارزوئیه  و  گردند 
ادامه  در  پور  نصرا...  االسالم  گردد. حجت 

ارزوئیه  دادگستری  رئیس  و  فرماندار  از 
درخواست کرد وارد گود شوند و نگذارند 
گفتنی  گردد.  پایمال  ارزوئیه  فرزندان  حق 
اعتراض  به  پاسخ  امام جمعه در  این سخنان 
کنندگان  شرکت  از  جمعی  آمیز  مسالمت 
صورت  ارزوئیه  بهداشت  شبکه  آزمون  در 
گرفت که در مصلی ارزوئیه اعتراض خود را 
با پارچه نوشته و پالکارد نسبت به نتایج این 
آزمون و حذف نیروهای بومی نشان دادند و 
از امام جمعه خواستند صدای اعتراضشان را 
به گوش مسئوالن استانی و کشوری برساند.

کرمان  بحران  مدیریت  کل  مدیر 
شرکت  اعالم  به  توجه  با  گفت: 
نفتی  فرآورده های  پخش  ملی 
سوخت  کمبود  مشکل  گونه  هیچ 
در استان کرمان نداریم و سوخت 
کافی در مخازن تمامی جایگاه های 

سوخت موجود است.
ورود  به  اشاره  با  سعیدی  مجید 
کرمان  استان  به  بارشی  سامانه 
سامانه  این  فعالیت  کرد:  اظهار 
در  و  شده  آغاز  استان  جنوب  از 

مناطق غربی گسترش یافته است.
مناطق  سامانه  این  داد:  ادامه  وی 
مرکز و شمال را هم در برگرفته و 

بارشی  سامانه  تأثیر  تحت  استان  تمام  تدریج  به 
گفته شده قرار می گیرد.

به  مربوط  بارش  شدیدترین  گفت:  سعیدی 
حدودی  تا  و  ارزوئیه  جنوب،  رودبار  کهنوج، 

رابر بوده است.
وی از آب گرفتگی معابر در این مناطق خبر داد 
نقاط  از  افزود: رودخانه های فصلی در برخی  و 
که  آنچه  علیرغم  اما  شده اند  سیالبی  روستایی 

انتظار داشتیم مشکل خاصی پیش نیامده است.
غیرمترقبه  حوادث  و  بحران  مدیریت  کل  مدیر 
امیدواریم  کرد:  تصریح  کرمان  استانداری 
بارش  و  باشد  رگباری  صورت  به  بارندگی ها 

مستمر را در استان کرمان نداشته باشیم.
افزود:  و  پرداخت  توصیه  چند  ذکر  به  سعیدی 
به  طبیعی  حادثه  وقوع  محض  به  مردم  اخیراً 
باعث  که  می کنند  مراجعه  جایگاه های سوخت 
بروز مشکالتی می شود. در حال حاضر در استان 
کرمان گزارش هایی از برخی مناطق جنوبی در 

این خصوص دریافت شده است.
وی گفت: با توجه به اعالم شرکت ملی پخش 
کمبود  و  مشکل  گونه  هیچ  نفتی  فرآورده های 
سوخت در استان کرمان نداریم و سوخت کافی 
موجود  سوخت  جایگاه های  تمامی  مخازن  در 
است و وضعیت توسط شرکت نفت به صورت 

مرتب رصد می شود.
غیرمترقبه  حوادث  و  بحران  مدیریت  کل  مدیر 
اینکه  علیرغم  کرد:  بیان  کرمان  استانداری 
کافی  مقدار  به  سوخت  جنوب  منطقه  در 
مردم  باالی  مراجعه  به  توجه  با  است  موجود 
نفت  شرکت  سوی  از  سوخت  جایگاه های  به 
تانکرهای حمل سوخت به سمت مناطق جنوبی 

عازم شده اند.
اخبار  که  خواست  مردم  از  همچنین  وی 
اداره کل  اطالعیه های  به  توجه  با  را  هواشناسی 
هواشناسی از طریق منابع معتبر نظیر صدا و سیما، 
به  مردم  افزود:  و  کنند  دریافت  خبرگزاری ها 

شایعات توجه نکنند.

مسئوالن  تمامی  گفت:  سعیدی 
استان کرمان در حالت آماده باش 
امور  معاون  دستور  به  و  هستند 
عمرانی استاندار کرمان و جانشین 
استان  بحران  مدیریت  شورای 
استانی  مدیران  تمامی  مرخصی 
لغو  تا روز سه شنبه  و شهرستانی 
شده است و مأموریت های خارج 
دارای  باید  نیز  مدیران  استان  از 

توجیه باشد.
وی با اشاره به اینکه در روزهای 
مسئوالن  بارشی  سامانه  فعالیت 
استان کرمان در دسترس هستند، 
در  اساس  این  بر  کرد:  بیان 
انجام  بالفاصله  عملیاتی  اقدامات  لزوم  صورت 

می شود.
مردم  تردد  و  توقف  لزوم  بر  تاکید  با  سعیدی 
در مسیر رودخانه ها گفت: مردم از پل ها و آب 
هیچ  به  شده اند  آبگرفتگی  دچار  که  نماهایی 

وجه تردد نکنند.
غیرمترقبه  حوادث  و  بحران  مدیریت  کل  مدیر 
داخل  در  افراد  اگر  گفت:  کرمان  استانداری 
می شوند حتماً  و گرفتار سیالب  هستند  خودرو 
پناه  به مناطق مرتفع تر  خودرو را ترک کرده و 

ببرند.
وی همچنین از مردم خواست در این روزها از 
صعود به ارتفاعات به دلیل احتمال وقوع رعد و 
افراد  که  صورتی  در  افزود:  و  کنند  پرهیز  برق 
اطمینان  بودن خودرو  سالم  از  دارند  سفر  قصد 
آخرین  خصوص  در  اطالعات  و  کنند  پیدا 

وضعیت راه ها را کسب کنند.

پیشکسوتان  تجربیات  از  کوهنوردی  متولیان   
بهره مند شوند

 

این  متولیان  اینکه  بیان  با  بافت  شهرستان  کوهنوردی  پیشکسوت 
مند شوند گفت: در راستای  بهره  پیشکسوتان  از تجربیات  ورزش 
توسعه ورزش کوهنوردی، پیشکسوتان به عنوان الگو مورد توجه و 

تعامل فکری جوانان و متولیان این حوزه قرار گیرند.
پیشکسوتان  تجربیات  از  توان  می  افزود:  امیرخسروی  حمید 
کوهنوردی به عنوان راهنما و همچنین از همکاری و همفکری آنان 

در راستای ارتقای جایگاه این ورزش استان کرمان بهره برد.
وی اظهار داشت: اکنون از پیشکسوتان کوهنوردی به صورت منظم 
و سازمان یافته حمایت نمی شود و در یادواره ها تنها نامی از این 

افراد برده می شود.
این پیشکسوت ورزش کوهنوردی استان کرمان گفت: امروز نسبت 
به گذشته توجه کمتری به صعودهای استانی و ورزش کوهنوردی 
با  استان می شود لذا در این زمینه برپایی نشست های هم اندیشی 

پیشکسوتان می تواند موجب توسعه این حوزه شود.
وی عنوان کرد: مسئوالن، مردم را با ورزش کوهنوردی آشتی دهند 

و آنان را به سوی این ورزش کم هزینه و سالم هدایت کنند.
ورزشکاران  آوری  مدال  فراوان  میزان  به  اشاره  با  امیرخسروی 
کرمان در سنگ نوردی افزود: این ورزش ها در شهرستان ها کمتر 
استعدادهای  از  بسیاری  پیگیری می شود، در حالی که  و  حمایت 

سنگ نوردی در شهرستان های کرمان نهفته است.
وی در بخش دیگری از سخنانش اضافه کرد: تمامی قله های مرتفع 
کشور از جمله دماوند با پنج هزار و 671 متر سه بار، قله سبالن چهار 
هزار و 811 متر 2 مرحله، قله اشترانکوه یکبار، قله سه شاخ جوپار، 
دنا 2 بار، تفتان در سیستان و بلوچستان 2 مرحله، بینالود، زردکوه، 
کوه شاه بافت با چهار هزار و ۳48 متر، کوه َخبر سه هزار و 850 
مرتفع کشور  های  قله  به  و ورزشکار  راهنما  عنوان  به  بارها  و  متر 

صعود کردم.
کرد:  تاکید  کرمان  استان  دور  چندان  نه  سالهای  ورزشکار  این 
کوهنوردی یک مسابقه نیست بلکه همکاری و همیاری است و به 

عنوان ورزشی مفرح توصیه می کنم که مردم به آن روی بیاورند.
وی ادامه داد: با ورزش کوهنوردی و گذر از دامن طبیعت مردم می 

توانند با زیبایی های خلقت آشنا شوند و از آن لذت ببرند.
شهرستان  کوهنوردی  هیات  عضو   71 سال  از  امیرخسروی  حمید 

بافت است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمان:
برطرف  کرمان  رودخانه های  آسیب پذیر  نقاط 

شده است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمان، وضعیت آب پشت 
سدهای استان در پی بارندگی های عصر امروز در استان کرمان را 

تشریح کرد.
ابراهیم علیزاده گفت: ظرفیت سد جیرفت ۳۳6 میلیون متر مکعب 
این سد  مترمکعب در پشت  میلیون  است که در حال حاضر 200 

ذخیره شده و تا این لحظه دریچه های آن باز نشده اند.
وی ظرفیت ذخیره سازی سد نساء بم را 168 میلیون مترمکعب اعالم 
کرد و از وجود 1۳0 میلیون مترمکعب آب در پشت این سد خبر 
از چند  این سد  تحتانی  تخلیه  دریچه های  در حاضر  و گفت:  داد 
میلیون  به 120  را  نساء  پشت سد  میزان آب  تا  باز شده  اخیر  روز 

مترمکعب برسانیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمان ادامه داد: سد بافت 
نیز 40 میلیون مترمکعب ظرفیت دارد که در حال حاضر 10 میلیون 
مترمکعب  میلیون  اینکه ۳5  به  توجه  با  است.  مترمکعب آن خالی 
اخیر  روزهای  از  احتیاط  برای  بود؛  ذخیره  سد  این  پشت  در  آب 
دریچه های این سد را باز کرده تا ظرفیت آن به ۳0 میلیون مترمکعب 
برسانیم که اگر این سد ورودی نداشته باشد، فردا دریچه های تخلیه 

تحتانی آن بسته خواهند شد.
وی به ظرفیت 40 میلیون مترمکعبی سد سیرجان اشاره کرد و افزود: 
سد سیرجان فقط 11 میلیون مترمکعب در پشت آن آب ذخیره دارد 

و مابقی آن خالی است.
علیزاده به وضعیت رودخانه های استان نیز اشاره کرد و افزود: ستاد 
موجود  ماشین آالت  همه  پیش  روز  هشت  از  شهرستان ها  بحران 
آب  شرکت  ماشین آالت  همه  و  کرده  جمع آوری  را  شهرستان 
منطقه ای و پیمانکاران طرف قراردادمان به کار گرفته شده و تقریباً 

همه نقاط آسیب پذیر رودخانه ها را برطرف کرده ایم.

وی با تاکید بر اینکه "مردم اخبار را از منابع رسمی پیگیری کنند"، 
تصریح کرد: مردم از حضور در بستر رودخانه ها اکیداً خودداری 

کنند تا دچار مشکل نشوند.

کشف ۱3۰۰سکه عتیقه از مسافران مترو

دو  دستگیری  از  پایتخت  متروی  انتظامی  یگان  فرمانده 
قاچاقچی و کشف 1۳00 عدد سکه تاریخی خبر داد.

دو  دستگیری  از  پایتخت  متروی  انتظامی  یگان  فرمانده 
قاچاقچی و کشف 1۳00 عدد سکه تاریخی خبر داد.

ساعت  گفت:  خبر،  این  تشریح  در  راقی  علی  سرهنگ 
مأموران  ماه،  فروردین  چهارم  و  بیست  امروز،  صبح   10
در  زنی  هنگام گشت  مطهر،  مترو صحن  انتظامی گشت 
مرد  دو  مشکوک  رفتار  متوجه   ، مترو  ایستگاه  سکوی 

شدند که یک ساک نیز همراه آنان بود.
وی با اشاره به اینکه هر دو متهم رابطه نسبی با یکدیگر 
داشته و از شهرستان همدان برای فروش سکه ها به تهران 
عدد  آنان، 1۳00  از ساک  بازرسی  در  افزود:  اند،  آمده 

سکه عتیقه کشف شد.
یکی  اینکه  بیان  با  راقی  پلیس،  سایت  گزارش  براساس 
پیش  سال  چهار  را  ها  سکه  که  داشت  اظهار  متهمان  از 
از فردی خریداری کرده است، عنوان کرد: هر دو متهم 
منتقل  پیشگیری  پلیس  به  پرونده  جزئیات  بررسی  برای 

شده اند.

ای دِل من ! گرچه در این روزگار
جامه ی رنگین نمی پوشی به کام !

باده ی رنگین نمی نوشی ز جام !
نُقل و سبزه در میان سفره نیست !

جامت از آن مِی که می باید تهی است !
ای دریغ از تو ! اگر چون گل نرقصی با نسیم

ای دریغ از من ! اگر مستم نسازد آفتاب
ای دریغ از ما ! اگر کامی نگیریم از بهار

گر نکوبی شیشه ی غم را به سنگ
هفت رنگش میشود هفتاد رنگ !

سال  نخست  کرد!روزهای  شود  می  چه 
بودنش،روزهای  بهاری  همه  ،با  جدید 
در  هموطنانمان  برای  را  پاییزی  و  غمبار 

گلستان،خوزستان،شیراز،اهوازو.. رقم زد
آب با همه آبادانی کردنش،ویرانی هایی را 
ببار آورد ،در این ویرانی ،دست ما انسان ها 
داشت،دستانی  نقش  طبیعت  دست  از  بیش 
دستانی  شد،  دراز  رودخانه  حریم  به  که 
نداشت،  پاس  را  مرتع  و  که حرمت جنگل 
و  ویال  ،حیاط  را  دریا  ساحل  که  دستانی 
حیات را ،حیاط کرد ،دستانی که پل ها را 
فقط برای عبور خود خواستند نه برای عبور 
آب و دستانی که با تیشه توسعه به جان ریشه 
و بیشه افتادند و باعث شدند:ُگلستان،ِگلستان 

شود و دروازه قرآن ،دروازه فنا و فغان
چه می شود کرد! در این مرز و بوم تا بوده 

؛همین بوده
زمانی که خشکسالی چتر خشکش را سالیان 
و  است  دیار گسترده کرده  این  ،بر  بر  سال 
قطره بارانی آرزوست ،میلیاردها متر مکعب 
می  خارج  دسترس  از  زدنی  پلک  در  آب 
با  را  مدیریت  جمله  من  چیز  همه  و  شوند 

خود می برد.
همه   ، اخیر  های  سیالب  و  سیل  جریان  در 
گناه ها به پای آب نوشته شد و هیچ دستی 

گناهکار شناخته نشد!!
هیچکس سراغ رودخانه را نگرفت که چرا 
زورخانه شده است و این همه خانه زورکی 

و پولکی در آن ساخته شده است ؟!
هیچکس سراغ بیشه را نگرفت که چرا این 

همه تیشه به ریشه اش زده شده است؟!

چرا  که  نگرفت  را  دریا  سراغ  هیچکس 
بسترش را زودتر از این گشوده نکرده است 

تا آب را در خود جای بدهد؟!
چرا  که  نرفت  ملی  اراضی  سراغ  هیچکس 
این همه تغییر کاربری داده اند و مسیر آب 

را سد کرده اند ؟!
پول  چرا  که  نرفت  کسانی  سراغ  هیچکس 
هایی که باید خرج زیرساخت می شد ،چرا 

خرج ساخت و ساز شده است ؟!
هیچکس سراغ وزیر و وکیل نرفت که چرا 
توسعه را اینگونه لرزان و حیران بر بستر ژله 

ای و لرزان تعریف کرده اند ؟!
 و جالب اینکه بر همین بستر ژله ای و لرزان 

می نشینند و بحران  را مدیریت می کنند!!
چه سود !! آب رفته است و زندگی ها را با 
بایست  ، پول هایی که می  برده است  خود 
برای  باید  دوباره   ، شود  زیرساخت  خرج 

ساخت و ساز هزینه شود.
راستی!!

همه  این   ، آب  چرا   است،  ،آبادانی  آب 
ویرانی را ببار آورده است ؟!

پاسخگو کیست و دلیل چیست؟!
اگر مدعی العموم قصد پیگیری دارد ،همین 

پاراگراف آخر را پیگیری نماید!

حمید هرندی

پیدا شدن پیکر جوان بافتی از حاشیه 
رودخانه

از  از پیدا شدن پیکر جوان غرق شده در یکی  بافت  فرماندار 
رودخانه های شهرستان کرمان خبر داد.

شهرستان  انتظامی  و  امدادی  نیروهای  گفت:  جواران  حمزه 
مفقود  خبر  دریافت  درپی  فروردین98(  جمعه)2۳  روز  عصر 
شدن این جوان 25 ساله در رودخانه "دره پهن" بافت، بالفاصله 

به منطقه اعزام و جستجو برای یافتن وی آغاز شد.
فرماندار بافت افزود: تاریک شدن هوا باعث شد روند جستجو 
این  جان  بی  پیکر  امدادگران  امروز  و  شود  مواجه  کندی  با 

جوان را پیدا کردند.
وی افزود: این جوان که گفته می شود از معلولیت ذهنی رنج 
می برده است همراه اعضای خانواده به نزدیکی رودخانه رفته 
و  نزدیک  رودخانه  به  خانواده  اخطار  به  توجه  بدون  اما  بود 

متاسفانه گرفتار جریان نسبتا تند آب شد.
وی برخی شایعات در فضای مجازی را تکذیب کرد و افزود: 
رها  براثر  غافلگیری  فوت وی  علت  و  نبود  این جوان چوپان 
سازی ناگهانی آب از سد بافت نبود زیرا وی در محلی غرق 

شد که آب رودخانه از ساعت ها قبل باال آمده بود.

اعتراض شدید امام جمعه ارزوئیه به شیوه استخدام ادارات دولتی در ارزوئیه

مدیر کل مدیریت بحران کرمان:
کمبود سوخت در کرمان نداریم/ لغو مرخصی تمامی مدیران استان

آقای مدعی العموم اگر قصد پیگیری دارید بسم ا...

کشف ۵۱۵ کیلو تریاک در عملیات پلیس بافت

فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف 515 کیلو تریاک در 
عملیات پلیس مبارزه مواد مخدر شهرستان بافت خبر داد.

کرمان  استان  انتظامی  فرمانده  فر،  اسدی  بنی  رضا  سردار 
گفت: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان بافت با 
برای  قاچاقچیان  قصد  از  گسترده  اطالعاتی  اقدامات  انجام 
بافت-  محور  از  موادمخدر  سنگین  محموله  یک  انتقال 

ارزوئیه به مرکز کشور مطلع شدند.
وی افزود: پس از شناسایی محل عبور قاچاقچیان، تیم های 
اجرای  با  و  مستقر  بافت-ارزوئیه  محور  در  پلیس  عملیاتی 
ایستگاه بازرسی موقت به یک دستگاه خودرو مزدا دستور 

ایست دادند.
این مقام ارشد انتظامی استان در ادامه بیان داشت: راننده این 
خودرو بدون توجه به فرمان پلیس قصد فرار را داشت که با 
سرعت عمل ماموران و پس از طی مسافتی کوتاه متوقف و 
در بازرسی از آن 515 کیلو و 855 گرم تریاک کشف و در 

این رابطه 2 قاچاقچی دستگیر شدند.
از ماموریت های  استان کرمان گفت: یکی  انتظامی  فرمانده 
قاچاق  و  نگهداری  حمل،  هرگونه  با  مبارزه  پلیس،  مهم 
در  است که  بالی خانمان سوز جامعه  عنوان  به  موادمخدر 
این راستا به صورت شبانه روزی تالش و اجرای ماموریت 

می شود.
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کارگران  عالی  کانون  رئیس 
با  مستمری بگیر  و  بازنشسته 
حقوق  افزایش  در  اینکه  به  اشاره 
انتخاب  مدل  بهترین  بازنشستگان 
دریافتی  مجموع  در  گفت:  شد، 
جاری  سال  در  بازنشسته ای  هیچ 

کمتر از 1.9 میلیون نیست.
کارگران  عالی  کانون  رئیس 
با  مستمری بگیر  و  بازنشسته 
حقوق  افزایش  در  اینکه  به  اشاره 
انتخاب  مدل  بهترین  بازنشستگان 
دریافتی  مجموع  در  گفت:  شد، 
جاری  سال  در  بازنشسته ای  هیچ 

کمتر از 1.9 میلیون نیست.
علی اصغر بیات با اشاره به پیشنهاد افزایش سطح 
به  توجه  با  داشت:  اظهار  بازنشستگان،  حقوق 
سازمان  مستمری بگیران  و  بازنشستگان  اینکه 
جمعیت  آنان،  خانواده های  و  اجتماعی  تأمین 
به  می دهند  تشکیل  را  جامعه  از  توجهی  قابل 
همین دلیل موضوع افزایش حقوق سایر سطوح 
تحت  مستمری بگیران  و  بازنشستگان  خصوصاً 
زیادی  بسیار  اهمیت  از  سازمان  این  پوشش 

برخوردار است.
به  توجه  با  باید  دلیل  همین  به  گفت:  وی 
مشکالت معیشتی و مقابله با اثرات و پیامدهای 
راستای حفظ  در  تالش  موجود، حداکثر  تورم 
پذیری  آسیب  از  جلوگیری  و  خرید  قدرت 
و  بازنشستگان  ویژه  به  درآمد،  کم  اقشار  بیشتر 
مستمری بگیران تأمین اجتماعی صورت پذیرد.

وی ادامه داد: انصافاً تالش ها و زحمات بسیاری 
و  جلسات  و  شد  کشیده  خصوص  این  در 
با  متعددی  تخصصی  و  کارشناسی  نشست های 

حضور همکارانم در کانون عالی برگزار شد.
با  که  ای  ساعته   ۳ جلسه  در  اینکه  بیان  با  بیات 
و  اجتماعی  تأمین  سازمان  سرپرست  حضور 
مدیران و کارشناسان آن برگزار شد بحث های 
گرفت  فشرده ای صورت  و  تخصصی  طوالنی، 
زمینه  این  در  مختلف  پیشنهاد  و  سناریو   5 و 
گرفتن  نظر  در  با  نهایت  در  گفت:  شد  مطرح 
همه مالحظات، شرایط کالن و صرفه و صالح، 
بهترین الگو و مدل پیشنهادی مورد تبادل نظر و 

توافق قرار گرفت.
و  بازنشسته  کارگران  عالی  کانون  رئیس 
مستمری بگیر سراسر کشور با اشاره به اینکه در 
تعیین میزان افزایش حقوق سایر سطوح دستمزد 
تأمین  بگیران  مستمری  و  بازنشستگان  ویژه  به 
اجتماعی، بهترین مدل با توجه به جمیع شرایط 
نهایی  الگوی  واقع  در  داشت:  اظهار  شد  اتخاذ 
پیشنهادی ما مصوبه شورای عالی کار بود که به 

عقیده بنده بهترین گزینه است.

سایر  حقوق  شد  مقرر  گفت:  وی 
و  بازنشستگان  جمله  از  سطوح 
مستمری بگیران 1۳ درصد به اضافه 
از  و  تومان محاسبه  مبلغ 261 هزار 
اردیبهشت ماه سال جاری پرداخت 
از  پس  مصوبه  این  البته  که  شو. 
تأمین  سازمان  مدیره  هیئت  بررسی 
به  نهایی  تصویب  برای  اجتماعی 

هیئت دولت ارسال می شود.
اشاره  اقتصادی  مشکالت  به  بیات 
میزان  این  تردید  بی  و گفت:  کرد 
جبران  مستمری،  و  حقوق  افزایش 
از  ناشی  ضروری  هزینه های 
افزایش قیمت ها و نرخ تورم را که 
با  هاست  مدت  بگیران  مستمری  و  بازنشستگان 
و  نمی کند  را  می کنند،  نرم  پنجه  و  دست  آنها 
با اعمال سیاست های حمایتی و  انتظار داریم  ما 
از حجم مشکالت آنها  افراد،  این  به  نگاه ویژه 
این  در  الزم  پیگیری های  حتماً  و  شود  کاسته 

زمینه را از طرق مختلف انجام خواهیم داد.
بازنشستگان  درصد   55 اینکه  به  اشاره  با  وی 
حداقل  زیر  و  بگیر  حداقل  اجتماعی  تأمین 
تأمین   111 ماده  اساس  بر  گفت:  هستند،  بگیر 
اجتماعی حقوق و مستمری حداقل بگیرها ۳6 و 
نیم درصد افزایش پیدا کرده و از یک میلیون و 
111 هزار و 26 تومان به یک میلیون و 516 هزار 

و 82۳ تومان می رسد.
گرفتن  نظر  در  با  مجموع  در  کرد:  تاکید  وی 
مستمری  و  بازنشستگان  حقوق  جانبی  موارد 
بگیران در سال 98 کمتر از یک میلیون و 900 

هزار تومان نخواهد بود.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده)نوبت سوم( 
شرکت تعاونی کشاورزی تامین نیاز تولید کنندگان گردوی پارسیان سپید مغز کوهستان بافت استان کرمان 

با توجه به عدم حد نصاب مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم بدین وسیله به اطالع کلیه اعضای محترم تعاونی می 
تولید کنندگان گردوی  نیاز  تامین  تعاونی کشاورزی  نوبت سوم شرکت  العاده  رساند که جلسه مجمع عمومی فوق 
پارسیان سپیدمغز کوهستان بافت در ساعت 1۳ عصر روز دوشنبه مورخه 98/2/9 در محل سالن کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان شهرستان بافت به آدرس بلوار امیرکبیر نرسیده به میدان امیرکبیر)دانشگاه آزاد( برگزار می شود 

از کلیه اعضا دعوت می شود شخصا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند 

هیات مدیره شرکت تعاونی کشاورزی تامین نیاز تولید کنندگان گردوی پارسیان سپید مغز کوهستان بافت 
دستور جلسه:

1-طرح و تصویب اساسنامه جدید تعاونی منطبق با اصالحات به عمل آمده در قانون بخش تعاون 
2-طرح و تصویب انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره و انتخاب بازرسان 

۳-گزارشهای عملکرد و مالی هیات مدیره 
4-تعیین خط و مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری 

ضمناً به اطالع می رساند چنانچه افرادی که متقاضی کاندیداتوری سمتهای هیئت مدیره یا 
بازرسی می باشند حداکثر تا تاریخ 98/2/1 جهت ثبت نام به محل اداره تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی شهرستان بافت واحد تعاون مراجعه نمایند 

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

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي آگهي موضوع 
ماده ۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي برابر راي شماره 1۳9760۳1901۳001۳67 مورخ 1۳97/12/15هیأت دوم موضوع قانون تعیین 
ثبتي حوزه ثبت ملک  فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
بافت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای سید اسماعیل هاشمی پور رابری فرزند سید حاجی به 
شماره شناسنامه ۳689 صادره ازرابر در ششدانگ  یک باب خانه به مساحت ۳18/82 مترمربع قسمتی 
از پالک 1۳09 فرعی از12-اصلی قطعه یک بخش 42 کرمان واقع در رابرخیابان امام کوچه شماره ۳ 
خریداری از مالک رسمی آقای درویش تاج الدینی مع الواسطه محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب را دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/1/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/2/15

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

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

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي آگهي موضوع 
ماده ۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي برابر راي شماره 1۳9760۳1901۳001۳88 مورخ 1۳97/12/19هیأت دوم موضوع قانون تعیین 
ثبتي حوزه ثبت ملک  فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
بافت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای سیدعلی هاشمی پور رابری فرزند سید اشرف به شماره 
مترمربع  به مساحت 1۳8/۳0  فوقانی  بر طبقه  مغازه مشتمل  ازرابر در ششدانگ  شناسنامه 996 صادره 
قسمتی از پالک 579 و 1۳01 فرعی از12-اصلی قطعه یک بخش 42 کرمان واقع در رابرخیابان امام 
ا... مهدی پورمع الواسطه  نرسیده به مسجد صاحب الزمان خریداری از مالکین رسمی نصرا... و عین 
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 
بدیهي است در  نمایند.  تقدیم  به مراجع قضایي  را  اعتراض، دادخواست خود  تسلیم  تاریخ  از  یکماه 

صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/1/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/2/15

محمدمحسن قزوینی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف1۳(

»اگهي تحدید حدود اختصاصي«
چون تحدید حدود ششدانگ خانه دارای پالک 11۳9 فرعي از102-اصلی مجزی شده از پالک 928 
فرعی از 102-اصلی قطعه سه /۳ بخش 42 کرمان واقع در رابر محله دیوران خیابان حسینیه به مساحت 
۳07/09 مترمربع مورد تقاضاي آقای کاووس شهابی رابری فرزند علی به شماره شناسنامه 44۳5 صادره 
از رابر حسب درخواست کتبي نامبرده آگهي تحدید حدود اختصاصي پالک مرقوم بدینوسیله منتشر 
وعملیات تحدیدي آن ساعت 8 صبح روز یکشنبه 98/2/25 در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا 
به مالک و مجاورین رقبه مرقوم اخطار مي شود که در موعد مقرر در این اعالن در محل وقوع ملک 
حاضر و چنانچه کسي بر حدود و حقوق ارتفاقي آن واخواهي داشته باشد مي تواند از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدي ۳0 روز اعتراض خود را کتبا و مستقیما به اداره ثبت تسلیم نماید ضمنا متذکر 
تسلیم  تاریخ  از  یکماه  مدت  ظرف  معترض  ثبت  قانون  اصالحي  نامه  آئین   86 ماده  برابر  گردد  مي 
اقدام و  به تقدیم دادخواست  به مرجع ذیصالح قضائي نسبت  با مراجعه  بایستي  اداره  این  به  اعتراض 
دادگاه  به  قانوني وي  نماینده  یا  ثبت  متقاضي  اینصورت  غیر  در  نماید  تقدیم  اداره  این  به  را  گواهي 
مربوطه مراجعه و گواهي عدم تقدیم دادخواست دریافت و به این اداره تسلیم نمایند اداره ثبت بدون 

توجه به اعتراض عملیات ثبتي را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 98/1/25

محمدمحسن قزوینی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بافت)م الف17(

»اگهي تحدید حدود اختصاصي«
چون تحدید حدود ششدانگ خانه دارای پالک 1140 فرعي از102-اصلی مجزی شده از پالک 928 
فرعی از 102-اصلی قطعه سه /۳ بخش 42 کرمان واقع در رابر محله دیوران خیابان حسینیه به مساحت 
260/14 مترمربع مورد تقاضاي آقای فلکناز شهابی رابری فرزند علی به شماره شناسنامه 146 صادره 
از رابر حسب درخواست کتبي نامبرده آگهي تحدید حدود اختصاصي پالک مرقوم بدینوسیله منتشر 
وعملیات تحدیدي آن ساعت 8 صبح روز یکشنبه 98/2/25 در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا 
به مالک و مجاورین رقبه مرقوم اخطار مي شود که در موعد مقرر در این اعالن در محل وقوع ملک 
حاضر و چنانچه کسي بر حدود و حقوق ارتفاقي آن واخواهي داشته باشد مي تواند از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدي ۳0 روز اعتراض خود را کتبا و مستقیما به اداره ثبت تسلیم نماید ضمنا متذکر 
تسلیم  تاریخ  از  یکماه  مدت  ظرف  معترض  ثبت  قانون  اصالحي  نامه  آئین   86 ماده  برابر  گردد  مي 
اقدام و  به تقدیم دادخواست  به مرجع ذیصالح قضائي نسبت  با مراجعه  بایستي  اداره  این  به  اعتراض 
دادگاه  به  قانوني وي  نماینده  یا  ثبت  متقاضي  اینصورت  غیر  در  نماید  تقدیم  اداره  این  به  را  گواهي 
مربوطه مراجعه و گواهي عدم تقدیم دادخواست دریافت و به این اداره تسلیم نمایند اداره ثبت بدون 

توجه به اعتراض عملیات ثبتي را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 98/1/25

محمدمحسن قزوینی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بافت)م الف19(

»اگهي تحدید حدود اختصاصي«
چون تحدید حدود ششدانگ خانه دارای پالک 1141 فرعي از102-اصلی مجزی شده از پالک 928 
فرعی از 102-اصلی قطعه سه /۳ بخش 42 کرمان واقع در رابر محله دیوران خیابان حسینیه به مساحت 
۳69/52 مترمربع مورد تقاضاي آقای محمد شهابی رابری فرزند علی به شماره شناسنامه 825 صادره 
از رابر حسب درخواست کتبي نامبرده آگهي تحدید حدود اختصاصي پالک مرقوم بدینوسیله منتشر 
وعملیات تحدیدي آن ساعت 8 صبح روز یکشنبه 98/2/25 در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا 
به مالک و مجاورین رقبه مرقوم اخطار مي شود که در موعد مقرر در این اعالن در محل وقوع ملک 
حاضر و چنانچه کسي بر حدود و حقوق ارتفاقي آن واخواهي داشته باشد مي تواند از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدي ۳0 روز اعتراض خود را کتبا و مستقیما به اداره ثبت تسلیم نماید ضمنا متذکر 
تسلیم  تاریخ  از  یکماه  مدت  ظرف  معترض  ثبت  قانون  اصالحي  نامه  آئین   86 ماده  برابر  گردد  مي 
اقدام و  به تقدیم دادخواست  به مرجع ذیصالح قضائي نسبت  با مراجعه  بایستي  اداره  این  به  اعتراض 
دادگاه  به  قانوني وي  نماینده  یا  ثبت  متقاضي  اینصورت  غیر  در  نماید  تقدیم  اداره  این  به  را  گواهي 
مربوطه مراجعه و گواهي عدم تقدیم دادخواست دریافت و به این اداره تسلیم نمایند اداره ثبت بدون 

توجه به اعتراض عملیات ثبتي را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 98/1/25

محمدمحسن قزوینی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بافت)م الف18(

آگهی ابالغ نظریه هیات کارشناسان 
خواهان آقای یوسف اکبرپور فرزند غالمحسین با وکالت آقای امیدعلی رجایی دادخواستی به طرفیت 
1-محمد 2- افروز ۳- افسون 4- مریم همگی صفا فرزندان حسین و خانم درخشنده صفا فرزند شکرا... 
به خواسته مطالبه حق ریشه و حقوق زارعان از یک قطعه باغ واقع در بافت- پارک ساحلی از سال 
1۳55 الی اجرای حکم بر اساس نظریه هیات کارشناسان به انضمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله 
وکیل: به شعبه اول محاکم حقوقی بافت ارجاع و به کالسه 961260 ثبت گردیده و به علت مجهول 
المکان بودن خواندگان مذکور و درخواست وکیل خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی 
جراید  از  یکی  در  نوبت  مراتب یک  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای 
کثیراالنتشار آگهی می شود و به خواندگان مذکور اعالم میشود ظرف یک هفته پس از نشر آگهی 
جهت مالحظه نظریه هیات کارشناسان به دفتر دادگاه مراجعه تا چنانچه جهات ردی داشته باشند ظرف 

یک هفته کتباً به اعالم دارند.
مدیر دفتر شعبه اول محاکم حقوقی بافت

آگهی ابالغ دادخواست تجدید نظر و ضمائم 
خواهان آقای عبدالعباس نیسی با وکالت آقای امیدعلی رجائی نژاد دادخواستی به طرفیت 1- سامان 2- 
آرمان ۳- عقیل 4- آرزو 5- امین 6- امیر7- شهربانو همگی ذویاور فرزندان محمدعلی به خواسته الزام 
به تنظیم سند رسمی ملک: به شعبه اول محاکم حقوقی بافت ارجاع و به کالسه 961286 ثبت گردیده 
آقای  و خواهان  شماره 970997۳470101962 گردیده  دادنامه  به صدور  منتهی  رسیدگی  از  پس  و 
عبدالعباس نیسی به دادنامه موصوف اعتراض نموده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان فوق 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان 
مذکور حسب ماده ۳46 قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه پاسخی دارد ظرف ده روز به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه اول محاکم حقوقی بافت 

آگهي مزایده)نوبت اول(
دادنامه  مفاد  اجراي  راستاي  در  دارد  نظر  در  ارزوئیه  عمومي  دادگاه  حقوقي  احکام  اجراي 
970997۳461۳01۳92مورخه 1۳97/5/۳0 در پرونده اجرایی  970164 دادگاه ارزوئیه که حسب مفاد 
دادنامه مذکور آقای علی زنگنه فرزند منوچهر به پرداخت پرداخت یکصد و نود ونه میلیون تومان بابت 
اجرت المثل ایام تصرف و پرداخت خسارات دادرسی در حق سیدجواد حسینی فرزند سیدابراهیم و 
پرداخت نیم عشر اجرایی در حق دولت محکوم گردیده اند و از نامبرده سی و هشت سهم از ششدانگ 
موتورپمپ معروف به عرب پور واقع در چیل آباد که میزان 87 هکتار مستثنیات برای ششدانگ تعریف 
شده و دارای سیستم آبیاری تحت فشار)ترانس برق و موتور شناور سیستم تحت فشار آن سوخته است( 
و همچنین در ملک موصوف سه خانه قدیمی گنبدی و یک خانه کارگری و یک انبار با سقف ایرانیت 
به ابعاد 7*6 نیز موجود است که ارزش سه دانگ ملک هفتصد و هشتاد میلیون تومان که ارزش سی 
و هشت سهم آن 617500000 تومان برآورد قیمت شده است لذا با وصف موجود مزایده با حضور 
نماینده محترم دادگاه در مورخه چهارشنبه 1۳98/2/4 ساعت 12ظهر در محل اجراي احکام دادگاه 
ارزوئیه برگزار شخص یا اشخاصي که باالترین قیمت را پیشنهاد دهند برنده شناخته مي شوند.ضمناً 
افراد شرکت کننده در مزایده مي بایست ده درصد مبلغ پیشنهادي را في المجلس در پاکت در بسته 
تحویل اجراي احکام دهند که در صورت انصراف مبلغ مذکور به نفع صندوق دولت ضبط مي گردد.

تا ترتیب  به دایره اجراي احکام مراجعه  از موعد  قبل  توانند یک هفته  طالبین در صورت تمایل مي 
بازدید آنها از خودروی مورد نظر داده شود

محسن روانان- مدیردفتر اجراي احکام مدنی دادگاه ارزوئیه

آگهي مزایده)نوبت اول(
دادنامه  مفاد  اجراي  راستاي  در  دارد  نظر  در  ارزوئیه  عمومي  دادگاه  حقوقي  احکام  اجراي 
970997۳461۳01۳92مورخه 1۳97/5/۳0 در پرونده اجرایی  970164 دادگاه ارزوئیه که حسب مفاد 
دادنامه مذکور آقای علی زنگنه فرزند منوچهر به پرداخت یکصد و نود ونه میلیون تومان بابت اجرت 
المثل ایام تصرف و پرداخت خسارات دادرسی در حق سیدجواد حسینی فرزند سیدابراهیم و پرداخت 
نیم عشر اجرایی در حق دولت محکوم گردیده اند و از نامبرده سه دانگ از مزرعه قنبر آباد پالک 
50 اصلی واقع در بخش 41 کرمان )صوغان ( با حدودات شماال به طول 10۳ متر مرزیست به اراضی 
سمیل پالک 6۳ اصلی شرقا به طور شکسته و مورب به طول های ۳42 و 1۳5 و 224 و ۳90 متر محدود 
به کیش و جدول دولت آباد جنوبا در دوقسمت اول به طول 248 متر دوم 97 متر مرزیست به اراضی 
گزبورغربا یازده قسمت به طور شکسته و مورب مرزیست به اتالل موات که ارزش سه دانگ ملک 
مذکور به عالوه 72 ساعت حقابه از 144 ساعت سه روز از شش روز حدود 14 هکتار اراضی تحت 
کشت وآبش بیست و هشت میلیارد ریال برآورد قیمت شده است لذا با وصف موجود مزایده با حضور 
نماینده محترم دادگاه در مورخه شنبه 1۳98/2/7 ساعت 12ظهر در محل اجراي احکام دادگاه ارزوئیه 
افراد  شوند.ضمناً  مي  شناخته  برنده  دهند  پیشنهاد  را  قیمت  باالترین  که  اشخاصي  یا  شخص  برگزار 
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 ابالغ وقت دادگاه
توکلی  منظری  معصومه  علیه خانم  منوچهر  فرزند  توکلی  منظری  موسی  آقای  در خصوص شکایت 
فرزند ذولفعلی دایر بر ممانعت از حق  در پرونده کالسه 970787 شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی 
و انقالب شهرستان بافت ثبت و به  لحاظ عدم شناسایي متهم در آدرس اعالمي و عدم دسترسي به 
نامبرده امکان ابالغ  احضاریه میسر نبوده لذا مراتب وفق ماده 174قانون آئین دادرسي کیفري به نامبرده 
ابالغ تا ظرف مدت یکماه از تاریخ نشر آگهی جهت دفاع از خود در این شعبه حاضر شود ضمناً قید 
شود وفق ماده 190ق.آ.د.ک می توانید یک نفر وکیل دادگستری به همراه خود داشته باشید نتیجه عدم 

حضور اتخاذ تصمیم وفق ادله موجود است. 
مرتضی پوراحمد:دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب بافت)م الف 2۳1(

آگهي ابالغ وقت دادگاه
در خصوص شکایت خانم سکینه برفروشان علیه خانم مهتاب شاکرم زاده دایر بر توهین  در پرونده 
کالسه 971085 شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بافت ثبت و به  لحاظ عدم 
شناسایي متهم در آدرس اعالمي و عدم دسترسي به نامبرده امکان ابالغ  احضاریه میسر نبوده لذا مراتب 
وفق ماده 174قانون آئین دادرسي کیفري به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت یکماه از تاریخ نشر آگهی 
جهت دفاع از خود در این شعبه حاضر شود ضمناً قید شود وفق ماده 190ق.آ.د.ک می توانید یک نفر 

وکیل دادگستری به همراه خود داشته باشید نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم وفق ادله موجود است. 
مرتضی پوراحمد:دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب بافت)م الف 9(

آگهي حصروراثت
مورخ   980015 شماره  دادخواست  به شرح   1 شناسنامه  داراي  باباجان  فرزند  پور  طوبی جمعه  خانم 
98/1/20 توضیح داده شادروان حسین میرزایی زاده فرزند اصغر به شناسنامه 208 درتاریخ 1۳97/11/6 

در شهر بافت فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-علیرضا میرزایی بافتی به ش ملی ۳150595886 متولد 1۳79 فرزند متوفی.
2- فاطمه میرزایی بافتی به ش ملی ۳1202۳9801 متولد 1۳75 فرزند متوفی.
۳- نیلوفر میرزایی بافتی به ش ملی ۳1202774۳6 متولد 1۳77 فرزند متوفی.

4-طوبی جمعه پور به ش ش 1 متولد 1۳44 همسر 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.
اسماء شفیعی بافتی -دفترشورای حل اختالف شماره 2 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
دادخواست شماره 980019 مورخ  به شرح  داراي شناسنامه 60  اصغر  فرزند  آقای محمدرضاهرندی 
در  درتاریخ 1۳98/1/4   6 به شناسنامه  فرزند حسینخان  اصغرهرندی  داده شادروان  توضیح   98/1/21

شهر بافت فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-علیرضا هرندی به ش ش 77 متولد 1۳4۳ فرزند متوفی.

2- محمد رضا هرندی به ش ش 60 متولد 1۳47 فرزند متوفی.
۳- ملیحه هرندی به ش ش 22 متولد 1۳27 فرزند متوفی.

4- وجیهه هرندی به ش ش 28 متولد 1۳۳8 فرزند متوفی.
5- منیره هرندی به ش ش 24 متولد 1۳41 فرزند متوفی.

6- منیژه هرندی به ش ش 119 متولد 1۳49 فرزند متوفی.
7- نجمه هرندی به ش ش 480 متولد 1۳54 فرزند متوفی.

8- ایراندخت برومند زرندی به ش ش 20 متولد 1۳15 همسر 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.
اسماء شفیعی بافتی -دفترشورای حل اختالف شماره 2 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
آقای خداداد شفیعی دشت آبی فرزند امام داد داراي شناسنامه 5 به شرح دادخواست شماره 970798 
درتاریخ   160 شناسنامه  به  میرزا  فرزند  افشار  آقایی  کنیز  شادروان  داده  توضیح   97/12/25 مورخ 

1۳97/10/26 در شهر بافت فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-خورشید شفیعی دشت آبی به ش ش 5 متولد 1۳۳5 فرزند متوفی.

2- سمنبر شفیعی دشت آبی به ش ش 1 متولد 1۳۳2فرزند متوفی.
۳- کفایت شفیعی دشت آبی به ش ش 99 متولد 1۳42 فرزند متوفی.
4- خداداد شفیعی دشت آبی به ش ش 5 متولد 1۳29 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 ۳ شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
مورخ  دادخواست شماره 980016  به شرح   2 شناسنامه  داراي  ا...  نعمت  فرزند  اکبرپور  هادی  آقای 
درتاریخ  شناسنامه ۳120416177  به  هادی  فرزند  اکبرپور  ابوالفضل  شادروان  داده  توضیح   98/1/19

1۳97/10/2۳ در شهر بافت فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-هادی اکبرپور فرزند نعمت ا... به ش ش 2 متولد 1۳52 پدرمتوفی.

2- معصومه اکبر پور فرزند محمد علی به ش ش 76 متولد 1۳57مادر 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.
دفترشورای حل اختالف شماره ۳ شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
مورخ   980008 شماره  دادخواست  شرح  به   12 شناسنامه  داراي  حمدا...  فرزند  بابائی  فرخنده  خانم 
98/1/21 توضیح داده شادروان نمک دالوری فرزند مصطفی به شناسنامه 1550 درتاریخ 1۳97/2/7 

در شهر بافت فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-هوشنگ بابائی به ش ملی ۳1۳0789601 متولد 1۳۳2 بافت فرزند متوفیه.

2- قاسم بابائی به ش ملی ۳1۳0829156 متولد 1۳42 بافت فرزند متوفیه.
۳- سارا بابائی به ش ملی ۳1۳0785450 متولد 1۳۳1 بافت فرزند متوفیه.

4- کبری بابائی به ش ملی ۳1۳0107096 متولد 1۳۳6 بافت فرزند متوفیه.
5- فرخنده بابائی به ش ملی ۳1۳081۳594 متولد 1۳۳8 بافت فرزند متوفیه.

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.
دفترشورای حل اختالف شماره یک شهرستان بافت

سود بانکی امسال افزایش نمی یابد، این نکته ای 
در  مرکزی صراحتا  بانک  رییس کل  است که 

سخنان خود بدان اشاره کرده است.
در حالی نرخ سود بانکی قرار است در محدوده 
10 تا 15 درصد باقی بماند که نرخ تورم رسمی 

در ایران به سی درصد نزدیک شده است.
با  اقتصادی  کارشناسان  از  بسیاری  این  از  پیش 
استناد به نرخ تورم تک رقمی و نرخ سود بانکی 
دو رقمی خواستار آن بودند که نرخ سود بانکی 
مناسب با تورم کاهش یابد اما در شرایط کنونی 
از  بانکی  به رغم عقب ماندگی شدید نرخ سود 
تورم، قرار نیست سود بانکی افزایشی را تجربه 

نماید.
بازده بازارها بیش از 10 برابر سود بانکی

درصد   15 تا   10 بین  حالی  در  بانکی  سود 
در  ارز  بازار  دهد  می  نشان  بررسی ها  که  است 
سال گذشته یعنی در فاصله بین فروردین ماه تا 
پایان اسفند بازدهی در حدود 180 درصد داشته 
بر  ماه  فروردین  در  ارز  قیمت  متوسط  باالست. 
اساس آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی 
در حدود 5 هزار تومان بود، این در حالی است 
که در فروردین ماه سال جاری دالر در محدوده 
1۳ هزار و 800 تا 14 هزار و 200 تومان نوسان 

می کند.
 180 حدود  در  ارز  بازار  بازده  ترتیب  این  به 

درصد تلقی می شود.
در عین حال بازار سکه نیز سودی در این ابعاد را 
برای حاضران در بازار داشت. بازده سرمایه در 
نیز در حدود 174 درصد است چرا  بازار سکه 
که نرخ سکه تمام بهار از محدوده یک میلیون 
و 700 هزار تومان به محدوده 4 میلیون و 700 

هزار تومان پانهاده است.
بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت راه 
و شهرسازی بازده در بازار مسکن ینز در حدود 

در  بازدهی  این  است.  شده  عنوان  درصد   128
دست  به   97 اسفند  تا   96 اسفند  ماه های  فاصله 
نرخ  شود  می  روشن  ترتیب  این  به  است  آمده 
با سایر  به هیچ روی توانایی رقابت  بانکی  سود 

بازارها را دارا نیست.
جمع آوری نقدینگی؛ شاید وقتی دیگر

سپرده  می رسد  نظر  به  که  است  چنین  این 
گذاری در بانک ها به عنوان ابزاری برای جمع 
آوری نقدینگی امکان پذیر نیست چرا که نرخ 
با  تناسبی  روی  هیچ  به  بانکی  سپرده های  سود 
برخی  حال  عین  نیست.در  دارا  بازارها  دیگر 
ها  بانک  دهی  زیان  به  استناد  با  نیز  کارشناسان 
به رشد  منجر  بانکی  نرخ سود  افزایش  معتقدند 
شود  می  آینده  در  تورمی  فشار  و  نقدینگی 
آوری  جمع  از  بیش  وضعیت  این  مضرات  و 

نقدینگی در شرایط کنونی است.
تصمیم بانک مرکزی برای ثابت ماندن نرخ سود 

سپرده های بانکی حاال نشان می دهد تغییری در 
وضعیت بازارهای موازی ایجاد نخواهد کرد و 
سرمایه هایی که قصد تبدیل شدن دارند بازاری 

جز بانک ها برخواهند گزید.
بانکی در شهریورماه سال  نرخ سود سپرده های 
به  الزام  بر  مبنی  بانک مرکزی  با دستور   ،1۳96
اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار عقبگرد کرد 
و به 15 درصد برای سپرده های بلند مدت و 10 

درصد برای سپرده های کوتاه مدت رسید.
به حذف  نسبت  نیز  این  از  پیش  مرکزی  بانک 
بانک  مالی  بار  کاهش  هدف  با  روزشمار  سود 
به  تنها  بانکی  و حاال سود  است  اقدام کرده  ها 
مانده سپرده ها در حساب های بانکی تعلق می 
گیرد. به این ترتیب بانک ها در سال 1۳98 در 
بازارهای جایگاه خود را از  معادالت سوددهی 
دست خواهند داد تا زمانی دیگر مهار نرخ تورم، 

سپرده گذاری در بانک ها را سودآور نماید.

تومان   3۵۰۰ از  بیش  قیمت  با  شکر  فروش 
تخلف است

)صمت(  کرمان  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
درباره فروش شکر با قیمت بیش از ۳.500 تومان در بازار گفت: 
هرکسی شکر را بیش از ۳.500 تومان بفروشد متخلف است زیرا 

شکر قیمت آزاد ندارد.
استان  در  شکر  موجودی  و  قیمت  درباره  نژاد  حسینی  مهدی 
نیاز داریم  کرمان اظهار کرد: در استان ساالنه 65 هزار تن شکر 
که شرکت غله برنامه ریزی کرده و نزدیک به ۳ هزار تن سهمیه 

برای استان گرفته است.
وی افزود: از این میزان، یک هزار و 580 تن شکر به استان آمده و 
طبق قانون انتزاع، هم برنامه ریزی، تأمین و هم تنظیم بازار به عهده 

سازمان جهاد کشاورزی است.
بر اساس مصوبه  اینکه توزیع 1580 تن شکر  بیان  با  نژاد  حسینی 
ستاد تنظیم بازار استان کرمان با قیمت هر کیلوگرم ۳.500 تومان 
بازار مصوبه  بوده است ادامه داد: در جلسه هفته قبل ستاد تنظیم 
داشتیم که سازمان جهاد کشاورزی پیگیری کند تا شکر خام برای 
نتیجه  در  و  شود  گرفته  بردسیر  و  سیرجان  تصفیه شکر  کارخانه 

شکر در این دو کارخانه، تصفیه و در استان توزیع شود.
رئیس سازمان صمت استان کرمان درباره شکر با قیمت بیش از 
از  را  فروشی  مردم می توانند گران  بازار گفت  در  تومان   ۳.500
برخورد می شود  متخلفان  با  سامانه 124 گزارش کنند که  طریق 

زیرا شکر قیمت آزاد ندارد.
مجید نژاد بیگلری، مدیر شرکت غله منطقه کرمان در گفت وگو 
با خبرنگار ایسنا بیان کرد: یک هزار تن شکر در انبارهای استان 
ذخیره است و از 26 بهمن 97 تاکنون ۳ هزار تن شکر در استان 

توزیع شده است.
وی افزود: برای ماه مبارک رمضان درخواست 4 هزار تن شکر 
برای استان کرمان داده ایم که براساس موجودی کشور و جمعیت 

حتماً سهمیه تا آخر هفته ابالغ می شود.
مدیر شرکت غله منطقه کرمان گفت: خوشبختانه هم اکنون شکر 
در سطح استان در حال توزیع است و فقط امیدواریم درست این 
توزیع  در حوزه  استان  در کل وضعیت  اما  گیرد  توزیع صورت 

شکر خوب گزارش شده است.

تکلیف سود بانکی در سال ۹۸روشن شد

جزئیات افزایش مستمری بازنشستگان
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بافت

وصیت نامه شهید بختیار سیوندی
مورد  رهبرمان  که  نگذارید 

حمالت منافقین قرار گیرد
بختیار  شهید  نامه  وصیت  در 
سیوندی آمده است: از همشهریان 
ابر  که  نگذارند  می خواهم  عزیزم 
دست  و  بکشند  نفس  جنایتکاران 
و  بر کنند  بن  و  بیخ  از  را  آن ها 
چنان سیلی بر پیکر بی جان صدام 
وارد کنند که تمامی جهانخواران 

بلرزند و نگذاریدکه رهبرمان مورد حمالت منافقین قرار گیرد.
از  شهید »بختیار سیوندی« یکم خرداد 1۳42 در روستای اسکر 
توابع شهرستان بافت به دنیا آمد. وی تا سوم متوسطه درس خواند 
بختیار  ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد.  و در سال 1۳62 
سیوندی پاسدار بود و چهارم آبان 1۳65در مریوان بر اثر اصابت 

ترکش به دست و سینه شهید شد.
»بختیار سیوندی« را مرور می  نامه شهید  از وصیت  بخش هایی 

کنیم:
از همشهریان عزیزم می خواهم که به ندای امام لبیک گفته و آن 
ابراهیم زمان را یاری نمایند. نماز بخوانند، خمس و زکات دهند 
و جهاد بنمایند و نگذارند که ابرجنایتکاران نفس بکشند و دست 
آنها را از بیخ و بن بر کنند و چنان سیلی بر پیکر بی جان صدام 
با  امید خداوند و  به  بلرزند و  وارد کنند که تمامی جهانخواران 

رهبری امام، صدام دیگر رفتنی هست.
بیابید و  را  برادران و عزیزان ای جوانان! بخدا قسم حقیقت  ای 
حسین را در صحرای کربال یاری نمایید و نگذارید که رهبرمان 

مورد حمالت منافقین قرار گیرد.
از دروغ و  باشد.  تا خدا پشتیبان شما  باشید  فقیه  پشتیبان والیت 

غیبت بپرهیزید.
گونه  زینب  مانده اید.  که  شما  اما  رفتند  حسینیان  برادران!  ای 

باشید. مسئله ناموس و شرف در کار است.
بسیار  کشیدی.  زیاد  را  من  زحمت  بزرگوارم!  پدر  ای  تو  اما  و 
خون دل خوردی. با دستهای پینه بسته و با پای برهنه بسیار کار 
کردی تا من را بزرگ کردی. از زحماتی که درباره من کشیدی، 
بسیار ممنون هستم و از تو تقاضا دارم چون من در زنده بودنم فرد 

خوبی نبودم و قدر آن زحمات تو را ندانستم مرا عفو کنی.
کنار  در  را  روز  و  شب  که  کسی  ای  مهربانم!  مادر  ای  تو  و 
گهواره من بیدار بودی و من را الالیی می دادی. اگر یک دفعه 
تو  از  نداشتی.  آرام  تو  آمد  می  بوجود  من  برای  ناراحتی  یک 
طلب بخشش می کنم و از تو می خواهم اگر جسد من پیدا شد 
به جای  نکنی.  گریه  و  نشده  ناراحت  اصال  تو  آنجا،  آوردند  و 
اینکه در مرگ من گریه کنی به جان امام دعا کن که در آن دنیا 

با فاطمه زهرا)س( همنشین خواهی بود.
اما تو ای همسرم! ای کسی که بعد از خدا دیگر تو بودی، چون 
چند وقتی که با هم بودیم، تو زینب گونه بودی و رفتارت مورد 

قبول فاطمه زهرا)س( بود.
بجز خدا کسی را مهربانتر از تو ندیدم. غمخوارم تو بودی که اگر 
من انگشتم درد می گرفت، دیگر آرام نداشتی و عهد می کردی 
که تا موقعی که من ناراحت هستم، دهان به هیچ چیز نزنی و تا 
سرحد امکان برایم کوشش می کردی، از تو می خواهم که این 

بنده حقیر و گنهکار را ببخشی.
تو  از  می کردم،  گیری  سخت  تو  به  مواقع  از  بعضی  چون 
می خواهم که در مرگ من گریه نکنی. اگر می خواهی در آن 
دنیا از خدایم بخواهم که تو را با فاطمه زهرا)س( همنشین کند، 
خوب  کارهای  و  بیفزا  ایمانت  بر  عوض  در  و  نکن  گریه  پس 
انجام بده. تو دیگر یک زن معمولی نیستی و تو دیگر همسر شهید 
هستی و بار مسئولیتت زیاد شده است، خداحافظ تو ای همسرم.

اسفنجی  آهن  بخش  در  فناوری  ثبت  ایده   
در  جدی  طور  به  پیش  سال   15 حدود 
بر  ایران شکل گرفت و  شرکت ملی فوالد 
شرکت  به  آن  انجام  رسالت  اساس  همین 
محول   )MME( فلزات  و  معادن  مهندسی 

شد.
متالز،  می  از  نقل  به  حکمت  گزارش  به 
در  که  ما  کشور  فوالد  صنعت  متخصصان 
کسب  فردی  به  منحصر  تجربه  زمینه  این 
و  ضعف  نقاط  بررسی  با  بودند،  کرده 
محدودیت هایی که دیگر فناوری ها داشتند 
در  که  اصالحاتی  و  نوآوری ها  همچنین  و 
پلنت های ایران انجام داده بودند یا در سایر 
تصمیم  بود،  شده  انجام  جهان  پلنت های 

و  مزیت ها  تمام  استفاده  با  را  جدیدی  روش  گرفتند 
ابداع  بود،  پیشین  فناوری های  محدودیت هایی که در 

کنند.
و  میانه  فوالد  نی ریز،  فوالد  شادگان،  فوالد  طرح   4
استانی  هشتگانه  طرح های  از  بافت  فوالد  تازگی  به 
اسفنجی  آهن  تولید  به  روش  این  با  کشور،  فوالدی 
فوالدی  تولید شمش  کارخانه های  اولیه  که خوراک 
است، دست یافته اند. این روش ایران را در تولید فوالد 

در تمام زنجیره به خودکفایی رساند.
فوالد بافت قرار است نیمه شعبان به بهره برداری رسمی 

برسد.
»بافت« با پرد به تولید رسید

رئیس هیات عامل ایمیدرو از آغاز تولید در کارخانه 
در  کارخانه  این  داد.  خبر  بافت  فوالد  اسفنجی  آهن 

آستانه اعیاد ماه شعبان راه اندازی شده است.
اسفنجی  آهن  گفت:  باره  این  در  غریب پور  خداداد 
بافت با اقدامات شبانه روزی مهندسان ایرانی، به مدار 

تولید پیوست.
وی با اشاره به مشکالت ایجاد شده در مسیر راه اندازی 
برخی  اعمال  با وجود  تصریح کرد:  یادشده  کارخانه 
توانستند  کشورمان  داخلی  متخصصان  تحریم ها، 
راه اندازی  و  نصب  را  پروژه  این  حیاتی  بخش های 

کنند.
از  برخی  کرد:  تاکید  ایمیدرو  عامل  هیات  رئیس 
راه اندازی  در  چالش هایی  بروز  سبب  تحریم ها 
نرم افزارها و همچنین تجهیزات اصلی پروژه شده بود 
ایرانی  مهندسان  همت  با  چالش  این  خوشبختانه  که 

برطرف شد.
روشن  زمان  از  راه اندازی  عملیات  شد:  یادآور  وی 
اسفند سال گذشته آغاز  شدن مشعل کارخانه در 17 
نهایت  در  مختلف،  مراحل  طی  از  پس  که  بود  شده 
تولید  فروردین   16 یکشنبه  روز  ظهر   12 ساعت 
محصول در این کارخانه با متالیزاسیون 99درصد آغاز 
شد. ایمیدرو پیش از آهن اسفنجی فوالد بافت، 5 طرح 
استانی فوالد را پس از سال ها وقفه، راه اندازی کرده 

بود که پروژه ششم نیز به مدار تولید پیوست.
نخست  دهه  در  که  داد  خبر  همچنین  غریب پور 
اردیبهشت امسال، این کارخانه با حضور مقامات عالی 

به طور رسمی بهره برداری می شود.
11 سال چشم انتظاری

بافت  شهرستان  فوالد  استیل  احیا  شرکت  مدیرعامل 
نیز گفت: پس از 11 سال انتظار، مردم شهرستان بافت 
در نخستین ماه از سال رونق تولید، شاهد راه اندازی و 
آغاز تولید آهن اسفنجی در این شهرستان خواهند بود. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حسن تقوی راد، 
بافت  شهرستان  فوالد  استیل  احیا  شرکت  مدیرعامل 
گفت: تحریم ها سبب بروز چالش هایی در راه اندازی 
نرم افزار ها و تجهیزات اصلی پروژه شده بودند که این 
از  ایرانی پس  با همت مهندسان و متخصصان  چالش 

سال ها انتظار برطرف شد.
شدن  روشن  زمان  از  راه اندازی  عملیات  افزود:  وی 
شده  آغاز  گذشته  سال  اسفند   17 در  کارخانه  مشعل 
تولید  نهایت  مراحل مختلف، در  از طی  بود که پس 
محصول در این کارخانه با متالیزاسیون 99درصد آغاز 

شد.
فاصله  در  مسئوالن کشوری  با حضور  بیان کرد:  وی 
نخست  نیمه  با  همزمان  و  اردیبهشت   15 تا   5 زمانی 
بهره برداری  رسمی  به طور  کارخانه  این  شعبان، 
جزو  که  طرح  این  کرد:  تصریح  تقوی راد  می شود. 
معطل  مشکالتی  علت  به  بود  کشور  فوالد ی  طرح   8

مانده بود که با واگذاری به بخش خصوصی و اقدام 
جهادی و مدیریت جهادگونه راه اندازی و احیا شد و 
به مرحله تولید رسید. وی بیان کرد: این واحد تولیدی 
 100 معادل  تومانی،  میلیارد   500 سرمایه گذاری  با 

میلیون یورو راه اندازی شده است.
بافت  شهرستان  فوالد  استیل  احیا  شرکت  مدیرعامل 
بافت 700  اکنون در کارخانه فوالد شهرستان  گفت: 
بخش  رسمی  راه اندازی  با  که  کارند  به  مشغول  نفر 
طور  به  نفر   700 و  مستقیم  طور  به  نفر   280 احیا، 

غیرمستقیم مشغول به کار می شوند.
وی بیان کرد: ظرفیت تولید در فاز یک این کارخانه 
800 تن است که معادل 80 درصد کل تولیدات این 

کارخانه است.
اشتغال ۳00 نفر و ظرفیت اشتغال 2هزار نفر

از  بهره برداری  از  این،  از  پیش  نیز  کرمان  استاندار 
کارخانه فوالد در آینده ای نزدیک خبر داده بود.

در  ۳00نفری  اشتغال  به  اشاره  با  فدایی  محمدجواد 
فاز اول کارخانه فوالد افزود: فاز اول این کارخانه به 
زودی به بهره برداری می رسد و در صورت تکمیل فاز 

دوم کارخانه برای 2هزار نفر شغل ایجاد خواهد شد.
استان  شمال  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
کرمان نیز پیش از این گفته بود: ظرفیت تولید ساالنه 
فاز اول کارخانه احیا استیل فوالد بافت 800 هزار تن 

است.
پیش  تا  کارخانه  این  کرد:  اظهار  پورحبیبی  مجتبی 
پیشرفت  درصد   70 خصوصی  بخش  به  واگذاری  از 
بخش  به  واگذاری  از  پس  که  داشت  فیزیکی 
 90 دارای   97 آذر  بخش،  این  اقدامات  و  خصوصی 
درصد پیشرفت فیزیکی شد. از این رو تا پایان سال  97 

فاز نخست این کارخانه به بهره برداری می رسد.
این  نخست  فاز  در  که  مطلب  این  بیان  با  حسینی نژاد 
کرد:  اظهار  می شود،  تولید  اسفنجی  آهن  کارخانه 
ظرفیت تولید ساالنه فاز اول کارخانه احیا استیل فوالد 

بافت 800 هزار تن است.
بافت  فوالد  کارخانه  اشتغالزایی  میزان  درباره  وی 
این کارخانه  در  نفر  افزود: درحال حاضر حدود ۳50 
در  واحدها  از  برخی  چون  و  شده اند  کار  به  مشغول 
افزایش  آینده  در  رقم  این  هستند،  راه اندازی  حال 

خواهد یافت.
تن  5.2میلیون  ساالنه  دوم،  فاز  در  کرد:  تصریح  وی 

گندله سازی خواهیم داشت.
فاز  سرمایه گذاری  تومان  میلیارد   460 از  حسینی نژاد 
عنوان  و  آورد  میان  به  سخن  کارخانه  این  نخست 
کرد: در فاز اول ۳00 نفر و در فاز دوم 2 هزار نفر در 
کارخانه احیا استیل فوالد بافت مشغول به کار خواهند 
شمال  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  شد. 
برای  نیاز  مورد  آب  مقدار  به  اشاره  با  کرمان  استان 
به  معمول  طور  به  کرد:  اظهار  کارخانه  این  تولیدات 
ازای هر میلیون تن تولید به 10 تا 15 میلیون مترمکعب 
آب نیاز داریم اما درحال حاضر کارخانه به دلیل تولید 

آهن  اسفنجی به آب کمتری نیاز دارد.
مورد  آب  که  منبعی  هم اکنون  اینکه  به  اشاره  با  وی 
است،  بافت  سد  می شود  تامین  آن  از  کارخانه  نیاز 
موضوع  این  زیست محیطی  ابعاد  همه  کرد:  تصریح 
تا  از محیط زیست گرفته  اولیه،  استعالم های  اساس  بر 
کارشناسی  دیگر،  مربوط  دستگاه های  و  طبیعی  منابع 

و بررسی شده اند.
نقطه عطف صنعت فوالد ایران

 MME شرکت  ایران  شعبه  مدیر  کرباسچی،  حسن 
درباره فناوری بومی سازی شده پرد گفت: استفاده از 
فناوری مناسب جزو الزامات ایجاد رقابت پذیری برای 

صنعت است.
وی افزود: در صنعت فوالد نیز فناوری یک 
بخش مهم است و از آنجا که صنعت فوالد 
تولید  زنجیره  در  فراوان  حلقه های  دارای 
می کند.  پیدا  بیشتری  جلوه  فناوری  است، 
متاسفانه از ابتدای شکل گیری صنعت فوالد 
در کشور، این صنعت فاقد فناوری بومی بود 
از  باید  فوالدی،  واحد  برای ساخت یک  و 
الیسنس  فناوری،  صاحب  شرکت  و  کشور 
تحریم،  سال های  در  نتیجه  در  می شد.  اخذ 
به دلیل کاهش ارتباط ایران و دیگر کشورها، 
فناوری ها  آخرین  از  نتوانست  فوالد  صنعت 

بهره الزم را ببرد.
وی افزود: خوشبختانه با ثبت نخستین فناوری 
در   )PERED( پرد  با  عنوان  فوالد  در صنعت  بومی 
بخش احیا و تولید آهن اسفنجی، نخستین گام ها برای 
بومی سازی این فناوری برداشته شده است. با حمایت 
از این فناوری و ارتقای آن می توان به بومی شدن سایر 

بخش های صنعت فوالد نیز امیدوار بود.
وی تاکید کرد: ایران پس از سال ها که از صنعت فوالد 
استفاده می کند، توانست در یکی از بخش های زنجیره 
صاحب فناوری شود و آن را بومی سازی کند. فناوری 
پرد )PERED( در بخش آهن اسفنجی، ایران را از 
کسب مجوز برای ساخت این واحدها از شرکت های 
خارجی بی نیاز کرده است. درحال حاضر چندین طرح 
و  شده اند  بهره مند  فناوری  این  از  کشور  در  فوالدی 
درحال حاضر  رسیده اند.  تولید  مرحله  به  کارخانه   4
طرح های  از  واحد   4 در  مستقیم  به طور  فناوری  این 
قرار گرفته و در 2  استفاده  هشت گانه فوالدی، مورد 

طرح شادگان و میانه به تولید رسیده است.
کرباسچی در ادامه افزود: درحال حاضر صنعت فوالد 

کشور در یک برهه تاریخی قرار گرفته است.
تولید  زنجیره  بخش های  از  یک  هیچ  در  ما  کشور 
تولید فوالد  نبوده است. عمده  فناوری  فوالد صاحب 
تولیدکننده  کشورهای  دیگر  برخالف  ما،  کشور  در 
فوالد که از روش کوره بلند برای تولید فوالد استفاده 
ایران  می شود.  انجام  قوس  کوره  روش  با  می کنند، 
به دلیل برخورداری از ذخایر غنی گاز، روند متفاوتی 
را به لحاظ انتخاب روش تولید نسبت به سایر کشورها 
طی کرده است، به طوری که روش احیای مستقیم برای 
استفاده قرار گرفته و درحال حاضر  تولید فوالد مورد 
حدود 80 درصد تولید فوالد ایران به این روش انجام 
می شود. روش دیگر یعنی تولید فوالد با کوره بلند تنها 

20 درصد تولید فوالد کشور را تشکیل می دهد.
اینکه  به  توجه  با  کرد:  تاکید  ادامه  در   MME مدیر 
در  فوالد  صنعت  توسعه  برنامه ریزی  گذشته  از 
آهن  تولید  و  طبیعی  گاز  از  استفاده  مبنای  بر  کشور 
است  دهه   ۳ حدود  و  بود  شده  پایه گذاری  اسفنجی 
استفاده  اسفنجی  تولید آهن  متداول  از روش های  که 
تولیدکننده آهن  به عنوان بزرگ ترین  ایران  می شود، 
ایده  رو  این  از  است.  شده  مطرح  جهان  در  اسفنجی 
ثبت فناوری در این بخش، از سال ها پیش مطرح شد، 
به ویژه آنکه به دلیل محدودیت های سال های گذشته، 
مزایای  و  تغییرات  آخرین  از  نتوانست  ما  کشور 
فناوری های موجود و حتی بهبودهایی که در جهان در 

این فناوری انجام شد، بهره الزم را ببرد.
کرباسچی تصریح کرد: مسئوالن و متخصصان صنعت 
این صنعت  بومی سازی  دنبال  به  همواره  فوالد کشور 
بودند و در سال های گذشته تصمیم گرفتند که ایران 

در بخش تولید آهن اسفنجی صاحب فناوری شود.
درخشان  نتایج  و  ما  کشور  در  موجود  مزیت های   
مستقیم  احیای  واحدهای  در  تولیدی  محصول 
که  می دهد  PEREDنشان  روش  با  شده  راه اندازی 
چنین تصمیمی در آن زمان درست بوده است و اعتماد 
در  صنعت  این  متخصصان  عزم  و  تجربه  دانش،  به 

بومی سازی فناوری به بار نشسته است.
سخن آخر

نیمه دوم سال  بود  قرار  این کارخانه  گفتنی است که 
گذشته و در مرحله ای دیگر اسفند 97 به بهره برداری 
 98 سال  اوایل  به  و  افتاد  تعویق  به  امر  این  اما  برسد 
موکول شد. کارخانه فوالد شهرستان بافت در فاز یک 
قرار است یک میلیون تن گندله در سال معادل 500 
هزار تریلی در هر ۳ دقیقه رفت و برگشت تولید کند 

تا برای 5 هزار نفر به طور مستقیم ایجاد شغل شود.

 همزمان با فرارسیدن اعیاد شعبانیه، کارخانه ای جدید از پِرد راه اندازی شد

آهن اسفنجی بافت به تولید رسید

رئیس شبکه دامپزشکی ارزوئیه خبر داد :
گوشت  گرم  کیلو   3۵ سازی  ومعدوم  ضبط 
یک  از  گذشته  ،تاریخ  فاسد  ومرغ  قرمز 

رستوران در ارزوئیه
روزنامه  نگار  خبر  با  وگو  گفت  پوردر  معتمدی  صولت 
حکمت اظهار کرد : طی بازید از یک رستوران مقدار ۳5 
گذشته  ،تاریخ  فاسد  گرم  ومرغ  قرمز  گوشت  گرم  کیلو 

کشف،ضبط و معدوم سازی گردید.
وی خاطر نشان کرد : دراین بازرسی گوشت قرمز، گوشت 
قطعه بندی شده مرغ که تماما" فاسد،مرغ گرم منجمد شده 
بود  شده  منقضی  آنها  تاریخ  و  شده  خارج  انجماد  از  که 
کشف گردید. وی بیان کرد : در اثر بی توجه ای مسئول 
رستوران به دمای سردخانه وشرایط نگهداری فرآورده ها 

باعث یروز این حادثه شده بود .
وی گفت: مرغ گرم باید در دمای 0-4 درجه سانتی گراد 
و  است  ساعت   72 ماندگاری  زمان  ومدت  اری  د  نگه 
گوشت گرم مورد نیاز باید از قصابی های مجاز تهیه گردد 
فرآورده  بر  بهداشتی  ونظارت  :بازرسی  کرد  تاکید  وی   .
های خام دامی یکی از وظایف اصلی دامپزشکی می باشد 
بهداشتی  غیر  موارد  چنانچه  کرد  تقاضا  شهروندان  از  و   .
تماس  شماره4248088۳،42481742   با  نمودند  مشاهده 

گیرند .

مقدس  نهاد  این  گیری  شکل 
قمری  هجری   15 سال  از 
و  شد  شروع  کشورعراق  از 
با  قمری  هجری   ۳6 سال  در 
علی)ع(  امیرالمؤمنین  ورود 
به  کوفه  شهر  کشورعراق  به 
مذهب  خالفت  مرکز  عنوان 
تشیع قرار گرفت و پایتخت و 

قلمرو اسالم از مدینه به بغداد انتقال یافت و در دهم محرم 
سال 61 هجری قمری واقعه کربال شکل گرفت و حسین 
یزیدابن  از سپاهیان اسالم توسط  با 72 تن  ابن علی )ع( 
از  بعد  اما  ند  رسیده  شهادت  به  کربال  در  ملعون  معاویه 
واقعه کربال قیام مختار سقفی و توابین و قیام زید ابن علی 
فرزند امام سجاد و قیامهای دیگر برای زنده نگه داشتن 
اسالم و سپاه اسالم شکل گرفت اما به دلیل نداشتن یک 
نرسیده  نتیجه  به  و  ماندند  ناکام  قیامها  این  رهبر   و  ولی 
یک  و  نور  انقالب  یک  با  خداوند   57 سال  در  اما  اند 
چندقرنی  تالشهای  تمامی  )ره(  کبیر  خمینی  عادل  فقیه 
اسالم  نام  داشتن  نگه  زنده  برای  را  قیامها  و  علما  و  فقها 
و سپاه اسالم به نتیجه رساند دوباره با فتوای حضرت امام 
خمینی )ره( این نهاد مردمی سپاه پاسداران از بطن و دل 
مردم بوجود آمد و توانست با فراخوانی های مردمی یک 
بسیج همگانی یا ارتش 20 میلیونی شکل دهد و 8 سال از 
حمله همه جانبه صدام حسین دیکتاتور و همه هم پیمانان 
جمهوری  نظام  ارضی  تمامی  حاکمیت  از  اذعانش  و 
وجب  یک  دادن  دست  از  بدون  حتی  ایران  اسالمی 
کلیه  مقدس  نهاد  این  و  نماید  دفاع  حودش  خاک  از 
خوابهای آشفته این تروریستهای بین المللی رژیم ایاالت 
با  خاورمیانه  در  که  صهیونیستی  رژیم  و  امریکا  متحده 
غصب سرزمینهای اشغالی قدس دنبال خاورمیانه بزرگ 
را  آنها  قدرت  هژمونی  توانست  بودند  فرات  تا  نیل  از 
رژیم  این  دیگر  حاال  بشکند  خاورمیانه  در  همیشه  برای 
امپریالیستی ایاالت متحده امریکا برای استعمار و استثمار 
ذخایر زیرزمینی خاورمیانه نقشهای شوم دیگری در ذهن 
خود می پروراند آنها بعد از سقوط صدام حسین در سال 
200۳ دو هدف راهبردی برای ضربه زدن به اسالم و سپاه 
تخیالت خود  در  ایران  اسالمی  نظام جمهوری  و  اسالم 
گنجاندند 1- اهداف کوتاه مدت 2- اهداف بلند مدت 
. هدف کوتاه مدت آنها اوالً پروسه تجزیه دولت عراق 
به سه بخش سنی نشین و شیعه نشین و کرد نشین بود و 
ثانیاً پروسه سرنگونی دولت بشار اسد توسط ابزار دست 
خودشان با گروههای تروریستی داعش و جبهة النصره و 
جیش العهد و جیش االسالم با تشکیل خالفت و قلمرو 
برای آنها در ذهن خود می پروراندند اما این مستشاران 
با بصیرت و با درایت سپاه اسالم  بودند که با جان خود 
نقشهای شوم آنها را خنثی کردند 2- اهداف بلند مدت و 
نهایی آنها حذف حالل شیعی و حذف محور مقاومت از 
ایران و لبنان و فلسطین و قطع محور تهران دمشق بیروت 
بود تا بتوانند اوالً یک امنیت پایدار برای تخم نامشروع 
بوجود  صهیونیستی  کش  کودک  و  غاصب  رژیم  خود 
آورند ثانیاً بتوانند منافع خودشان را در خاورمیانه استعمار 
و استثمار نمایند اما آنها غافل از اراده خداوند هستند و 
توسط  آنها  آشفته  خوابهای  و  ها  نقشه  و  ها  توطئه  همه 
عده  یک  حرکت  و  حکیم  رهبر  یک  سخنرانی  و  فتوا 
طلب  شهادت  و  والیتمدار  و  ادعا  بی  و  پاک  انسانهای 
از سپاه پاسداران از جمله شهدای مدافع حرم شهید حاج 
حسین همدانیها و محسن حججی ها و شهید زنده حاج 
قاسم سلیمانی ها نقش بر آب شد اما این مارهای زخمی 
دوباره یک نقشه شوم دیگر کشیدند آنها با خارج شدن 
از برجام یک جنگ ترکیبی همه جانبه)اقتصادی، روانی 
و رسانه ای ، فرهنگی و سیاسی( و یک جنگ اراده ای 
برای نا امید کردن و ترساندن  و ضعیف کردن اراده ملت 
ایران به راه انداختن اما با روشنگری های  رهبر فرزانه و 
این نهاد مقدس و شکست خوردند باز هم این گرگهای 
درنده درس عبرت نگرفتند بر اساس بیماری قدرت طلبی 
و زورگویی که دارند در سیل اخیر یک طرح و سناریوی 
اصطالح  به  حامیان  آن  کرد  خطور  ذهنشان  به  دیگر 
حقوق بشر با تحریم هالل احمر جمهوری اسالمی ایران 
زدگان  سیل  به  کشورها  سایر  بشردوستانه  کمکهای  از 
جلوگیری کردند  تا بتوانند یک موج نارضایتی بین مردم 
سیل زده در نظام جمهوری اسالمی ایران به وجود اورند 
خود  ادعای  بی  سرداران  با  خودجوش  سپاهیان  این  اما 
همچنان حاج قاسم سلیمانی ها ، جعفری ها و سالمی ها 
و حاجی زاده ها و باقری ها و موسوی ها و حاج حسین 
کمک  با  دیگر  ادعای  بی  گمنام  سردار  هزاران  یکتاها 
با همدلی یکدیگر آستین ها  نیروهای جهادی و مردمی 
را باال زدند و به کمک سیل زدگان شتافتند حاال دیگر 
این ترامپ دیوانه و خودشیفته و خودرای و نژاد پرست با 
این عروسک خیمه شب باز خود نتانیاهو زخم خورده از 
این نهاد مقدس بین المللی سپاه پاسداران اینقدر عصبانی 
آنها  برنمیدارد  گلی  بیلشان  بینند  می  دیگر  وقتی  هستند 
تروریست می  را  آنها  و  دارند  تلقی می  توهین  مورد  را 
نهادهای  در  مدیریتی  بی  و  تدبیری  بی  نشانه  این  نامند  
بین المللی است آنها باید بدانند انشاءا... با اراده خداوند 
معنوی رهبر جهان مسلمین  با رهنمودهای حکیمانه و  و 
فوالدینی که   و  الهی  اراده  با  و  ای عزیز  سیدعلی خامنه 
در جسم و روح تک تک این رزمندگان خداباور سپاه 
اسالم شکل گرفته آنها خواهند توانست با همدلی جبهه 
را در خاورمیانه  تروریست  تنها ریشه ظلم و  نه  مقاومت 
زمینه  و  برچینند  جهان  در  هم  را  کفر  ریشه  بلکه  بکنند 
های ظهور منجی عالم را در جهان فراهم نمایند. تا یک 
در  تروریست  و  ریزی  خون  بدون  الهی  عدل  حکومت 
جهان حاکم شود به امید آن روز الهم عجل ولیک الفرج 
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