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فروشی 
یک کارواش با موقعیت عالی و درآمدعالی 

واقع در میدان معلم به فروش می رسد.
تلفن تماس:0۹1788۹5506

پس  گفت:  بافت  شهرستان  فوالد  استیل  احیاء  شرکت  مدیرعامل 
این  در  اسفنجی  تولیدآهن  آغاز  و  اندازی  راه  شاهد  سال،  یازده  از 

شهرستان هستیم.
حسن تقوی راد مدیرعامل شرکت احیاء استیل فوالد شهرستان بافت 
و  نرم افزار ها  راه اندازی  در  چالش هایی  بروز  سبب  تحریم ها  گفت: 
و  مهندسان  همت  با  چالش  این  که  بود  شده  پروژه  اصلی  تجهیزات 

متخصصان ایرانی پس از سال ها انتظار برطرف شد.
وی افزود: عملیات راه اندازی از زمان روشن شدن مشعل کارخانه در 
17 اسفند ماه گذشته آغاز شده بود که پس از طی مراحل مختلف، 

در نهایت تولید محصول در این کارخانه با متالیزاسیون ۹۹درصد آغاز 
شد.

وی بیان داشت: با حضور مسئولین کشوری در فاصله زمانی 5 تا 15 
اردیبهشت و همزمان با نیمه اول ماه شعبان این کارخانه به طور رسمی 
افتتاح می شود.  تقوی راد تصریح کرد: این طرح که جزء هشت طرح 
فوالد ی کشور بود به علت مشکالتی معطل مانده بود که با واگذاری 
به بخش خصوصی و با اقدامی جهادی راه اندازی، احیاء و به مرحله 
تولید رسید. وی بیان داشت: این واحد تولیدی با سرمایه گذاری 500 

میلیارد تومانی، معادل یکصد میلیون یورو راه اندازی شده است.

اکنون  گفت:  بافت  شهرستان  فوالد  استیل  احیاء  شرکت  مدیرعامل 
در کارخانه فوالد شهرستان بافت 700 نفر مشغول به کارند که با راه 
به  نفر   700 و  مستقیم  طور  به  نفر   280 احیاء،  بخش  رسمی  اندازی 

طورغیر مستقیم مشغول به کار می شوند.
تن   800 کارخانه  این  یک  فاز  در  تولید  ظرفیت  داشت:  بیان  وی 

می باشد که معادل 80 درصد از کل تولیدات این کارخانه می باشد.
تن  میلیون   1 است  قرار  یک  فاز  در  بافت  شهرستان  فوالد  کارخانه 
گندله در سال معادل 500 هزار تریلی در هر سه دقیقه رفت و برگشت، 

تولید کند و برای 5 هزار نفر به طور مستقیم ایجاد شغل کند.

مدیر کل دفتر بحران استانداری کرمان خبر داد؛
های  بارندگی  میلیاردی   111 از  بیش  خسارت 

نوروزی در کرمان

اثر  بر  نوروز  ایام  در   : گفت  کرمان  استانداری  بحران  دفتر  کل  مدیر 
بارندگی و طوفان در استان کرمان حدود 111 میلیارد و ۹56 میلیون و 

۹00 هزار تومان خسارت به بخش های مختلف وارد شده است .
دفتر  مدیر کل  مجید سعیدی  دانا؛  راه  اطالع رسانی  به گزارش شبکه 
با  رابطه  راه آرمان در  با خبرنگار  استانداری کرمان در گفتگو  بحران 
اظهار  نوروز  ایام  در  کرمان  استان  در  ها  بارندگی  از  ناشی  خسارت 
داشت : در ایام نوروز بر اثر بارندگی و طوفان در استان کرمان حدود 
به بخش های  تومان خسارت  میلیون و ۹00 هزار  میلیارد و ۹56   111

مختلف وارد شده است .
وی گفت : این خسارت ها در بخش های مسکن و شهرسازی، مدارس، 
زراعی و باغی، منابع طبیعی، تاسیسات و ادوات کشاورزی، منابع آبی، 
دام، راه و معابر شهری، آب وفاضالب شهری و روستایی، برق، وسایل 

نقلیه است.
مدیر کل دفتر بحران استانداری کرمان با اشاره به این که 12 شهرستان 
های  شهرستان   : افزود  ؛  اند  شده  ها  این خسارت  دچار  کرمان  استان 
قلعه گنج، رابر، رودبارجنوب، انار، عنبرآباد، زرند، کوهبنان، بم، بافت، 

نرماشیر، شهربابک و کرمان دچار خسارت شده اند .
میزان  از  استان  بحران  مدیریت  دفتر  برآورد  که  این  بیان  با  سعیدی 
خسارت ها به سازمان مدیریت بحران کشور انتقال می یابد، خاطر نشان 
کرد : سپس این برآوردها به سازمان برنامه و بودجه داده می شود تا در 

صورت لزوم تسهیالت مورد نظر توسط هیئت وزیران تصویب شود .

مدیر عامل شرکت احیاء استیل فوالد بافت:

کارخانه فوالد بافت به بهره برداری رسید

سردار سالمی در خوزستان:
امداد  درگیر  سپاه  ارشد  فرماندهان  همه 

رسانی به سیل زدگان هستند

جانشین فرماده سپاه با بیان اینکه خوزستان را ان شاءاهلل بهتر از قبل 
می سازیم، گفت: همه فرماندهان ارشد سپاه درگیر این حادثه اند. 
سردار حسین سالمی جانشین فرمانده سپاه که به منظور سرکشی 
این ستان  در  مردم سیل زده خوزستان  به  از روند کمک رسانی 
حضور دارد، اظهار داشت: ما یک برنامه ریزی دو ماهه مدیریت 
از آن  بعد  از سیل داریم؛ و  قبل  به شرایط  بازگشت  برای  بحران 
برنامه ریزی بلند مدتی کرده ایم که شرایط را به وضعیتی بهتر از 
قبل تبدیل کنیم. سالمی با بیان اینکه خوزستان را ان شاءهلل بهتر از 
قبل می سازیم، گفت: همه فرماندهان ارشد سپاه درگیر این حادثه 
فرماندهان  همه  کنم  می  دارم صحبت  اینجا  که  اکنون  هم  و  اند 
سپاه  مقاومت  و  قدس  دریایی،  هوافضا،  زمینی،  نیروهای  ارشد 
اینجا حضور در صحنه دارند و خودشان عملیات را فرماندهی می 
کنند. وی تصریح کرد: سپاه به دنبال خودنمایی نیست و این وظیفه 
ماست که خادمی مردم را بکنیم چراکه ما به مردم غرب و جنوب 
غرب ایران مدیون هستیم و اگر می بینید جایی حضور رسانه ای 
هم داریم فقط بخاطر آن است که به مردم دلگرمی و پشت گرمی 
بدهیم که به آینده و به خوزستانی بهتر و با نشاط تر از قبل امیدوار 
تمام  و  است  مردم  پشت  سپاه  افزود:  سپاه  فرماده  جانشین  باشند. 

تالشش را برای حل مسئله به خدمت گرفته است.

از  کرمان  استان  موسیقی  انجمن  رئیس 
بافت  شهرستان  موسیقی  انجمن  انتخاب 
سطح  در  موسیقی  انجمن  برترین  عنوان  به 

شهرستان های استان خبر داد.
گفت:  خبر  این  اعالم  ضمن  یاسایی  سورج 
در کل که بررسی کردیم، به نظرمان انجمن 
موسیقی بافت با توجه به یکسری فعالیت های 
گذشته،  سال  دو  در  داشته  که  مداومی 
عملکرد بسیار خوبی از خود به جای گذاشته 

است.
وی افزود: یک سری کنسرت های خاص و  
اجراهای فاخر همانند اجرای آقای شهریاری 
را میزبانی کرده که البته شهرستان های دیگر 
عموما  ولی  کردند  برگزار  کنسرت  هم 
کنسرت هایی بوده که عواید مادی هم داشته، 
اجراهایی  این مدل  میزبانی  با  بافت  منتها در 
باشد،  فاخر  موسیقی  جهت  در  واقع  در  که 

روبه رو بوده ایم.
یاسایی با اشاره بر فعال بودن انجمن موسیقی 
شهرستان  در  کرد:  تصریح  بافت  شهرستان 
بافت یک طرح استعدادیابی را شروع کردند 
دارد  ولی  است  خام  خیلی  هنوز  البته  که 
آن طرح، یک  در  و  می شود  کار  آن  روی 
که  بودند  انتخاب کرده  را  نوجوانانی  تعداد 
بیشتر کمک کنیم و تالش  بتوانیم  امیدوارم 
که  بگیرد  در شهرستان صورت  هم  بیشتری 

بتوانیم ثمره آن را دو سال آینده ببینیم.
توجه  با  بافت  موسیقی  انجمن  افزود:  وی 
فعالیت  بوده  اختیارش  در  که  امکاناتی  به 
مجدد  تقدیر  جای  که  داشته  چشمگیری 

دارد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی بافت هم 
طی سخنانی گفت انجمن موسیقی شهرستان 
بافت طی سالهای اخیر با رویکردی متفاوت 
انجمنهای  بین  در  متعدد  فعالیتهای  انجام  و 

استان ، خوش درخشیده است. 
پروانه دهقانی در ادامه با ذکر خالصه ای از 
فعالیت هایی  انجمن گفت  این  فعالیت های 

از قبیل
 1_ نگاه جامع به همه ی ژانرهای موسیقی و  
فعالیت همه جانبه در همه ی شاخه ها اعم از 
، ملی و میهنی ، مذهبی و دینی ، فولکلور و 

محلی ، سنتی ، پاپ و...
موسیقی  های  برنامه  متعدد  اجرای   _2  
از  اعم  اجتماعی  نشاط  ایجاد  راستای  در 
خوانندگان  حضور  با  بزرگ  کنسرتهای 

مطرح کشور.
۳_ اجرای برنامه های فاخر موسیقی و ورک 
شاپ های تخصصی با حضور اساتید برجسته 
ملی و کشوری از جمله استاد پیروز ارجمند 

 ، شهریاری  آرش   ، امیدوار  عطاا...  دکتر   ،
عبدالرضا مجدی.

4_ برگزاری دهها جشنواره موسیقی اعم از 
: جشنواره کشوری موسیقی نواحی با حضور 
سال  چندین  طی  کشور  مختلف  استانهای 
متوالی ،  جشنواره آواها و نغمات مذهبی ، 

جشنواره خوانندگی صدای برتر و.....
آموزش  و  جوان  نسل  استعدادیابی   _5

تخصصی موسیقی.
6_ تجلیل از اساتید و پیشکسوتان موسیقی .

شهرستان  موسیقی  انجمن  ساماندهی   _7
انجمن  جلسات  مستمر  و  منظم  تشکیل  و 
موسیقی. وی در پایان ضمن قدردانی از این 
انجمن گفت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و  تالشها  از  قدردانی  با  بافت  شهرستان 
زحمات آقای نقوی مسئول انجمن موسیقی 
را در  نظیر  بی  موفقیت  این  بافت،  شهرستان 
این شهرستان  موسیقی  فعالیت  سالهای  طول 

تبریک و تهنیت عرض می نماید.

انجمن موسیقی شهرستان بافت، انجمن برتر موسیقی استان شد

ارسال  از  ارزوئیه  مقاومت  ناحیه  سپاه  فرمانده 
محموله کمک های مردمی این شهرستان برای 

کمک به سیل زدگان شمال کشور خبر داد.
این  ریالی  ارزش  کاخ  اسماعیلی  رضا  سرگرد 
کمک ها بالغ بر 180 میلیون ریال بوده که شامل 
از  پس  که  است  خوراکی  کنسرو  ی  محموله 
جمع آوری به ناحیه سپاه شهرستان ارسال شده 

است.
عزیزانی  اینکه  بیان  با  کاخ  اسماعیلی  سرگرد 
خداپسندانه  امر  این  در  شرکت  به  تمایل  که 
پایگاه های  به  مراجعه  با  می توانند  افزود:  دارند 
ارزوئیه  ناحیه  و سپاه  مقاومت  بسیج حوزه های 

کمک های خود را تحویل دهند.

اسماعیلی کاخ خاطر نشان کرد: در سال ۹8 که 
از سوی رهبر انقالب به »رونق تولید« نامگذاری 
پیش  از  بیش  انسجام  و  وحدت  ایجاد  با  شده 
پیش  اقتصادی  مشکالت  حل  در  می توانیم 

برویم و تولید را رونق ببخشیم.
در پایان فرمانده سپاه ناحیه ارزوئیه از زحمات 

پزشکی  جامعه  بسیج   ، شهرستان  جمعه  امام 
و  شهرستان  ظهور  تا  حرم  موکب  و  شهرستان 
قرارگاه محرومیت زدایی سپاه جهت  بسیجیان 
این همکاری خداپسندانه تقدیر و تشکر بعمل 

آورد.
پزشکی  جامعه  بسیج  مسئول  قراری  محمد 
کنسرو  کارخانه ی  رئیس  و  ارزوئیه  شهرستان 
ی  محموله  این  ی  تهیه  ضمن  نیز  خوراکی 
خوراکی از همکاری موکب حرم تا ظهور امام 
حسین)علیه السالم( ، ستاد نماز جمعه و بسیجیان 
درخواست  مردم  از  و  نمود  تشکر  شهرستان 

کردند در این امر خداپسندانه شرکت کنند.

فرمانده سپاه ناحیه شهرستان ارزوئیه خبر داد؛
ارسال محموله کمک های مردمی ارزوئیه برای سیل زدگان شمال کشور
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مدیرکل غله استان کرمان گفت: 
محصول  استان  کاران  گندم 
خرید  مراکز  به  را  خود  تولیدی 
و  محصول  پول  تا  دهند  تحویل 
دریافت  نقدی  را  حمل  هزینه 

کنند.
مجید بیگلری افزود :برای تسهیل 
کشاورزان  گندم  خرید  امر  در 
11مرکز خرید گندم در شمال و 
هفت مرکز در جنوب این استان 
گندم  خرید  آماده  و  مستقرشده 

است.
تولیدی  اینکه کشاورزانی که گندم  بیان  با  وی 
تحویل  غله  ملکی شرکت  سیلوهای  به  را  خود 
دهند حداقل 20 و حداکثر 40 هزار تومان کرایه 
حمل پرداخت می شود، اظهار داشت: با تدابیر 
شهرستان  برای  گندم  حمل  هزینه  شده،  اتخاذ 
قلعه  جنوب،  رودبار  همچون  استراتژیکی  های 
گنج و فاریاب در جنوب کرمان 40 هزار تومان 
به ازای هر تن گندم در مراکز خرید به صورت 

نقد پرداخت می شود.
مدیرکل غله استان کرمان از درخواست 6 مرکز 
داد  خبر  کرمان  جنوب  در  دیگر  گندم  خرید 
روند  تسریع  برای  را  تمام تالش خود  و گفت: 
اداری این متقاضیان انجام می دهیم تا بر اساس 

ضوابط بتوانند در این چرخه قرار گیرند.
وی سطح زیر کشت گندم مجموع استان کرمان 
این  از  گفت:  و  کرد  اعالم  هکتار  هزار   70 را 

میزان ۳7 هزار و 500 هکتار در جنوب کرمان 
تمام سطح زیر  از  تولید می شود و در مجموع 
 220 تا  هزار   200 برداشت  بینی  پیش  کشت، 

هزار تن گندم را داریم.
بیگلری با بیان اینکه تمامی تمهیدات الزم برای 
خرید، تامین و ذخیره سازی گندم برنامه ریزی 
شده است، اظهار داشت: نوسانات ارز سبب شده 
بعضی دالل ها به خارج کردن گندم به خارج از 
مساله  این  پیگیر  لذا  کنند  اقدام  کشور  و  استان 
هستیم و در صورت مصوب کردن شورای تامین 

استان، خارج کردن گندم ممنوع می شود.
وی همچنین به وضعیت ذخیره سازی گندم در 
جنوب اشاره کرد و گفت: اگر ناوگان حمل و 
نقل، همکاری کند و روزانه 2 هزار تن محصول 
با مشکلی  منتقل شود  به شمال  از جنوب  گندم 

مواجه نخواهیم بود.
قیمت  تصریح کرد:  استان کرمان  غله  مدیرکل 

هر کیلو گندم معمولی یکهزار و 
700 و گندم درم یکهزار و 770 
تومان است که به صورت نقدی 

پرداخت می شود.
گندم  نیاز  اینکه  بیان  با  بیگلری 
استان ۳00 هزار تن است، اظهار 
دو  تنها  تولیدی،  گندم  داشت: 
تامین  را  کرمان  استان  نیاز  سوم 
استانی  کرمان،  لذا  کند  می 
مصرف کننده است و امیدواریم 
بیشتر  مشارکت  با  کشاورزان 
را  گندم  نیاز  کامل  تولید  زمینه 

فرآهم کنند.
وی با بیان اینکه 50 تا 60 هزار تن گندم تولیدی 
این  کرد:  بیان  است،  درم  نوع  از  استان  شمال 
نوع گندم بر اساس سیاست ها اجازه استفاده در 
برای  و  ندارد  را  نان  تولید  و  آرد خبازی  تولید 

تولید ماکارانی ارسال می شود.
سرپرست  دهقان  محمدعلی  هم  قبل  چندی 
معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
به  استانداری کرمان در کمیته ساماندهی گندم 
با گندم  میزبانی فرمانداری جیرفت تاکید کرد: 
و  فروخته  ها  به دالل  را  کارانی که گندم خود 
باعث قاچاق این محصول استراتژیک می شوند 

برخورد قهری می شود.
در  گندم  سیلوی  چهار  دارای  کرمان  استان 
و  ارزوئیه  سیرجان،  کرمان،  های  شهرستان 

جیرفت است.

استان کرمان  ای  منطقه  مدیرعامل شرکت آب 
بارندگی  به  توجه  با  خشکسالی  مشکل  گفت: 
این خطه همچنان  و  نشده  استان رفع  اخیر  های 

در وضعیت کم آبی قرار دارد.
تابستان  کرمان  استان  افزود:  علیزاده  ابراهیم 
امسال از نظر آمار بارندگی وضعیتی بهتر نسبت 
به سال گذشته داشته اما به طور کلی تغییر اقلیم 
و در  ها  بارندگی  توازن  بر هم خوردن  موجب 
استان  این  در  آبی  مشکل کم  نشدن  رفع  نتیجه 

شده است.
مناطق  در  بارندگی  اختالف  داد:  ادامه  وی 
 460 تا  میلیمتر   14 از  کرمان  استان  مختلف 

میلیمتر متفاوت است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمان با 
استان  در  بلندمدت  بارندگی  متوسط  اینکه  بیان 
ایستگاه  گفت:  است  بوده  میلیمتر   12۹ کرمان 
های آب منطقه ای 120 میلیمتر متوسط بارندگی 
را طی سال آبی جاری از مهرماه سال ۹7 تاکنون 

نمایش می دهد.
وی ادامه داد: 5۳ میلیمتر متوسط بارندگی استان 

گذشته  آبی  سال  در  کرمان 
بوده است.

در  شده  ذخیره  آب  **میزان 
سدهای استان کرمان

وضعیت  به  اشاره  با  علیزاده 
استان  سدهای  گیری  آب 
های  بارندگی  از  پس  کرمان 
سد  ظرفیت  کرد:  عنوان  اخیر، 
متر مکعب  میلیون  سیرجان ۳8 
بوده که اکنون 10 میلیون آب 

پشت آن ذخیره شده است.
میلیون  میزان 40  از  افزود:  وی 

میلیون   ۳۳ تاکنون  بافت  سد  ظرفیت  مترمکعب 
مترمکعب آب گیری شده است.

استان کرمان  ای  منطقه  مدیرعامل شرکت آب 
از  آب  مترمکعب  میلیون   180 کرد:  تصریح 
جیرفت  سد  مترمکعبی  میلیون   ۳۳0 ظرفیت 

ذخیره شده و مابقی این سد اینک خالی است.
وی ادامه داد: همچنین اکنون 140 میلیون آب از 
مجموع 170 میلیون مترمکعب ظرفیت سد نساء 

بم پر شده است.
علیزاده گفت: مخازن سدهای استان کرمان برای 
تنظیم ورودی و خروجی آب سدها به صورت 

لحظه ای رصد می شود.
جوی  نزوالت  هواشناسی  سازمان  اعالم  بر  بنا 
کرمان  استان  مناطق  برخی  در  از شب)یکشنبه( 
آغاز می شود و تا پایان هفته جاری به صورت 

متناوب ادامه دارد.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
سیرجان با اجرای طرحهای آبخیزداری در 
این شهرستان از سیالب و تبعات منفی آن 

جلوگیری شد .
های  بارندگی  به  اشاره  با  میرشاهی  مهران 
موجب  بارشها  این   ، امسال  نوروز  ایام 
بند خاکی و سنگ و سیمانی  آبگیری 46 
سیل  شدن  جاری  از  جلوگیری  ضمن  که 
و سیالب در منطقه موجب کنترل فرسایش 

خاک و احیای برخی قنوات شد.
مناسب  های  بارش  با   : افزود  میرشاهی 
و  میلیون  یک  مناسب  فصل  در  خوب  و 
شهرستان  طبیعی  منابع  عرصه  هزار   100
شدند  مند  بهره  خوبی  گیاهی  پوشش  از 
که خوشحالی بهره برداران منابع طبیعی ، 

دامداران و کشاورزان را به دنبال داشت.
175کیلومتری  در  سیرجان  شهرستان 

جنوب غربی کرمان قرار دارد.

عرضه گوشت قرمز تنظیم بازاری متوقف شد

اینکه واردات و عرضه گوشت قرمز  بیان  با  بازار  تنظیم  دبیر ستاد 
ارزان و نصف قیمت متوقف شده است گفت: از این به بعد گوشت 
قرمز با ارز نیمایی وارد و قیمت این محصول در بازار توسط عرضه 
اظهار  بازار  تنظیم  ستاد  دبیر  قبادی  عباس  می شود.  تعیین  تقاضا  و 
کرد: گوشت قرمزی که )تا روزهای گذشته( در بازار عرضه می 
شد با ارز 4200 تومانی به کشور وارد شده و قیمت آن ارزان بود 
به کشور وارد و توزیع  نیمایی  ارز  با  این پس گوشت قرمز  از  اما 
و  است  قرمز  گوشت  تولیدکننده  خود  افزود:ایران  وی  می شود. 
حدود ۹0 درصد نیاز کشور را تولید و تنها 10 درصد آن را وارد 
می کند و مشکلی برای تامین گوشت قرمز در کشور وجود ندارد. 
دبیر ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه تعداد دام تولیدی در کشور زیاد و 
وضعیت مراتع نیز برای چرای دام مناسب است ادامه داد: دامداران 
نیز دام خود را نگه داشته اند که پروار شود و وضعیت گوشت قرمز 
در کشور مناسب است و تنها 10 درصد کسری مورد نیاز از خارج 
قرمز  گوشت  واردات  آیا  اینکه  به  پاسخ  در  قبادی  میشود.  تامین 
نیز  بازار  در  قرمز  عرضه گوشت  روند  بر  نظارت  و  دولت  توسط 
ارز 4200  با  قرمز  منتفی شده است، گفت: در زمانی که گوشت 
تومانی وارد میشد تنها 10 تا 20 درصد آن توسط شرکت پشیبانی 
بخش خصوصی  بازرگانان  و  تجار  توسط  مابقی  و  وارد  دام  امور 
وارد میشد، اما دیگراز آن فضایی که گوشت به نصف قیمت عرضه 
و  عرضه  و  ایم  گرفته  فاصله  شود،  ایجاد  صف  فروشگاهها  در  و 
تقاضا تعیین کننده قیمت گوشت قرمز است. وی در پاسخ به اینکه 
اظهار  است،  چقدر  بازار  در  گوسفندی  شقه  قرمز  گوشت  قیمت 
داشت: گوشت به وفور در بازار وجود دارد و قیمت آن در قصابی 
و توسط عرضه و تقاضا تعیین میشود و نحوه تعیین قیمت آن مانند 
سایر کاالها نظیر چای و شیرینی است. قبادی یادآورد شد که در 
به  دولت  بودو  خورده  مشکل  به  قرمز  گوشت  بازار  مقطعی  یک 
تنظیم  را  بازار خود  فعلی  در شرایط  اما  مداخله کرد  همین خاطر 
گوشت  هرکیلوگرم  قیمت  این  از  پیش  گزارش،  بنابراین  میکند. 
گوسفندی وارداتی تنظیم بازاری به قیمت ۳7 هزار تومان به فروش 
میرسید و قیمت این محصول در بازار آزاد حدود 85 تا 100 هزار 
بازار  در   ۹6 سال  تا  قرمز  گوشت  کیلوگرم  هر  قیمت  بود.  تومان 

)آزاد( حدود ۳7 تا 50 هزار تومان بود

واکنش برانکو ایوانکوویچ به وضعیت تیم ملی
فوتبال ایران به زودی آماتور می شود

ایران  فوتبال  در  ایوانکوویچ  برانکو  به یک دهه ای  نزدیک  تجربه 
در دو پست مهم تیم ملی و باشگاه پرسپولیس او را تبدیل به فردی 
کرده که می تواند درباره مسائل این رشته نظرات قابل تامل بدهد. 
در  مالی  منفی  وضعیت  از  گویی  و  گفت  در  پرسپولیس  سرمربی 
در  که  روندی  با  می گوید  و  می کند  نگرانی  ابراز  ایران  فوتبال 
فوتبال  برای  را  خوبی  آینده  من  می کنیم،  مشاهده  حاضر  حال 
از لیگ دسته  تیم  امسال دو  ادامه می گوید:  او در  بینم.  ایران نمی 
به بی پولی باشگاه های دسته  اول کنار کشیدند و خبرهای مربوط 
از  بعضی  حتی  است.  شده  عادی  همه  برای  انتشار  شدت  از  اولی 
بازیکنان  از  حقوق  پرداخت  بدون  دانم  می  من  که  آنجا  تا  تیم ها 
ادامه دار نخواهد بود چراکه  شان استفاده می کنند. این روند قطعاً 
انگیزه بازیکنانی که برای پیشرفت و آینده این وضعیت را تحمل 
می کنند، خیلی زود به اتمام می رسد. چراکه امروز هیچ کس کاری 
را بدون دریافت دستمزد آن انجام نخواهد داد. برانکو با اشاره به 
موضوع حق پخش تلویزیونی می گوید: به هر حال در همه جای دنیا 
مسیر کسب درآمد دریافت رایت تلویزیون است و شما می بینید به 
عنوان مثال در فوتبال انگلیس علت تراکم این تعداد بازیکن خوب 
در  بازی ها  فروش  از  آور  سرسام  درآمد  موضوع  بزرگ  مربی  و 
دیگر  باشگاه های  همه  برابر  چند  می کنم  فکر  که  است  تلویزیون 
اروپایی است. وقتی شما پول به اندازه کافی داشته باشید و افرادی 
هم در فوتبال باشند که بتوانند این پول را هزینه کنند توسعه از راه 
می رسد.اما این مساله ای است که در فوتبال ایران متوقف شده در 
حالی که به نظر من در حال حاضر حیاتی ترین موضوع برای همه 
کسانی است که به نحوی به فوتبال مرتبط هستند.  او می گوید: پیش 
بینی من این است که با ادامه وضع فعلی فوتبال ایران آماتور بشود. 
چون بسیاری از باشگاه ها توان پرداخت ندارند و این موضوع حاال 
حتی استقالل و پرسپولیس را هم تهدید می کند. چون میزان مخارج 
باالتر از درآمدی است که این دو باشگاه در حال حاضر از طریق 
قرارداد اپراتوری به دست می آورند. اگر شرایط فعلی تغییر نکند، 
این تفاوت بین درآمد و مخارج باعث می شود اثر منفی وحشتناکی 
به  اینطور  را  حرف هایش  برانکو  بیفتد.   اتفاق  ایران  فوتبال  در 
فوتبال  مدیران  که  است  این  بینم  می  من  که  چیزی  می برد:  پایان 
ایران بیشتر درگیر رتق و فتق امور مالی هستند تا اینکه ذهنشان را 
درگیر رسیدگی به امور پایه های فوتبال کنند و حق هم دارند. اما 
این موضوع به فوتبال لطمه می زند. موضوع کسری بودجه فوتبال 
با  مساله ای است که ورزش سه آن را در گفت و گوهای متوالی 
اهالی فوتبال و صاحبان تجربه و کسب وکار های این رشته ورزشی 
مشکالت  به  توجه  با  است  مسلم  آنچه  گرفت.  خواهد  پی  در 

اقتصادی فعلی ایران دورنمای فوتبال هم چندان روشن نیست

انهدام  نهال های مشکوک به آلودگی و 
فاقد لیبل در شهرستان رابر

استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  عمومی  روابط  اعالم  به  بنا 
کرمان،ایمان کریمقاسمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رابر 
گفت: در طی گشت های روزانه کارشناسان فنی کمیته نهال 
ابتدایی  شهرستان رابر در روزهای آخر سال 1۳۹7 وروزهای 
سال 1۳۹8 جهت جلوگیری از پخش و فروش نهال های بدون 
لیبل و با خطر آلودگی به بیماری های گیاهی دو مورد از محل 
تقریبی  حدود  با  آلوده  ریشه  سیاه  درختان  های  نهال  فروش 
8۳0 اصله، فاقد لیبل وشناسه ،گواهی معتبر وفاقد مجوز حمل 

شناسایی شد.
مدیر  هماهنگی  با  بیوتروریسم،  خطر  به  توجه  با  افزود:  وی 
نهال  این  استان کرمان  نباتات سازمان جهاد کشاورزی  حفظ 

ها معدوم گردید.

استاندار کرمان با بیان اینکه اطالعات 
دقیقی از امکانات موجود استان برای 
تمامی  گفت:  نیست  بحران  مواقع 
هستند  موظف  فردا  تا  استان  ادارات 
سنگین  و  سبک  خودروهای  لیست 
زیرمجموعه  پیمانکاران  دستگاه،  هر 
ارتباط  در  آنها  با  که  و شرکت هایی 

هستند را اعالم کنند.
شورای  جلسه  در  فدایی  محمدجواد 
بیان  با  کرمان  استان  بحران  مدیریت 
خوزستان  استان  سیل زدگان  اینکه 
دارند  استان ها  دیگر  کمک  به  نیاز 
خوزستان  استانداری  داشت:  اظهار 

درخواست کمک کرده است.
وی با اشاره به اینکه با اکثر استان هایی که دچار 
نیازهای  شد  قرار  و  گرفتم  تماس  هستند  سیل 
آنها اعالم شود گفت: بحث کمک به استان های 
و  اهمیت  مورد  سال  ابتدای  همان  از  سیل زده 

توجه استان کرمان بوده است.
اینکه دقیقا نمی دانیم که  بیان  با  استاندار کرمان 
به آنها شده و در حال  تاکنون چه کمک هایی 
عنوان  دارند  نیاز  نوع کمک هایی  به چه  حاضر 
این  در  سیل زدگان  ما  اطالعات  براساس  کرد: 
استان ها به پتو، چادر، مواد غذایی، ماشین آالت 
فوری  نیاز  سیار  بهداشتی  سرویس  و  سنگین 

دارند.
وی با اشاره به اینکه در شهر کرمان و بعضی از 

عبور  برای  که  مسیرهایی  استان  دیگر  شهرهای 
آب بوده در صورت بارندگی شدید مشکالتی 
ایجاد می کنند بیان کرد: باید برای این مسیرها و 

عبور آب از شهر چاره اندیشی شود.
با کارخانه ها و شرکت های  اینکه  بیان  با  فدایی 
بزرگ اقتصادی استان جلسه ای برگزار و از آنها 
کمک  درخواست  سیل زدگان  به  کمک  برای 
مواد  و  موکت  تولیدی  واحدهای  گفت:  شود 
غذایی نیز حتما در این جلسه حضور داشته باشند 

و موارد مورد نیاز به آنها عنوان شود.
وی با اشاره به اینکه برگزاری این جلسه برعهده 
دهقان سرپرست معاونت اقتصادی و توسعه منابع 
اسرع وقت  باید در  استانداری کرمان است که 
برگزار شود افزود: کمک های جمع آوری شده 

برای  استان  هالل احمر  اختیار  در 
قرار  سیل زدگان  به  کمک رسانی 

گیرد.
اینکه  بیان  با  کرمان  استاندار 
امکانات  از  دقیقی  اطالعات 
بحران  مواقع  برای  استان  موجود 
حال  در  ما  کرد:  تصریح  نیست 
حاضر نمی دانیم که چند دستگاه 
مواقع  برای  سنگین  ماشین آالت 
باید  و  داریم  استان  در  بحران 
امکانات موجود شناسایی و آمار 

الزم جمع آوری شود.
اداری  وقت  پایان  تا  افزود:  وی 
لیست  هستند  موظف  استان  ادارات  تمام  فردا 
دستگاه،  هر  سنگین  و  سبک  خودروهای 
پیمانکاران زیرمجموعه و شرکت هایی که با آنها 
در ارتباط هستند را به استانداری و ستاد مدیریت 

بحران استان اعالم کنند.

ستاد  عضو  دستگاه های  اینکه  بیان  با  فدایی 
استان های  خروج  تا  استان  بحران  مدیریت 
گفت:  هستند  آماده باش  در  بحران  از  سیل زده 
درخواست  آنها  وزارتخانه  که  دستگاه هایی 
باید  دارند  ماشین آالت  یا  و  کمک  ارسال 
و  ارسالی  کمک های  آمار  اما  کرده  همکاری 
کرمان  استانداری  به  را  اعزامی  ماشین آالت 

اعالم کنند.

آگهي مزایده)نوبت اول(
دادنامه  مفاد  اجراي  راستاي  در  دارد  نظر  در  ارزوئیه  عمومي  دادگاه  حقوقي  احکام  اجراي 
شهرستان  دو  شماره  اختالف  حل  شورای  از  صادره   1۳۹7/5/17 ۹70۹۹7۳87۹20024۹مورخه 
ارزوئیه و در پرونده اجرایی  ۹7022۹ دادگاه ارزوئیه که حسب مفاد دادنامه مذکور آقای مهدی 
شرفی فرزند کلبعلی به پرداخت پرداخت 21۳/۳۳8/050 ریال طبق نظر کارشناس در حق آقای 
محمدرضا خجسته نژاد فرزند زادعلی و پرداخت مبلغ 10/666/۹00 ریال بابت نیم عشر اجرایی در 
حق دولت محکوم گردیده فلذا خودرو مذکور که با مشحصات ذیل سواری پژوپارس به شماره 
پالک 8۹ د 8۳۹ –ایران 45 مدل 1۳88 به شماره موتور 12488061825 به رنگ سفید روغنی با 
ظرفیت 4 نفر و نوع سوخت بنزین که خودروی فوق الذکر از قسمتهای درب موتور و گلگیر جلو 
چپ به صورت جزئی دارای لکه گیری و گلگیر عقب چپ دارای ضربه خوردگی جزئی می باشد 
و جفت الستیک عقب فاقد کارایی و جفت الستیک جلو دارای 50 درصد کارایی می باشند و 
همچنین خودروی مذکور دارای 26/800/000 ریال خالفی در سیستم راهنمایی رانندگی می باشد 
و با توجه به موارد ذکر شده قیمت خودرو فوق مبلغ 270/000/000 میلیون ریال برآورد می گردد. 
فلذا با وصف موجود مزایده با حضور نماینده محترم دادگاه در مورخه سه شنبه 1۳۹8/2/۳ ساعت 
یا اشخاصي که باالترین قیمت را  12ظهر در محل اجراي احکام دادگاه ارزوئیه برگزار شخص 
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 مزایده )نوبت اول( 
اجراي احکام حقوقی دادگستري بافت در اجرای دادنامه شماره ۹60۹۹7۳470101527 صادره از 
شعبه اول حقوقی و در پرونده کالسه ۹70121 اجرایی در نظر دارد یک قطعه دارای پالک 176 
فرعی از 75۳-اصلی واقع در بخش 40 کرمان شهرستان بافت به مالکیت محمدمظفری مکی آبادی 
ملک  برساند.ضمناً  فروش  به  )ششدانگ(  ریال  میلیون  ششصدوشصت  مبلغ  به  محمدرضا  فرزند 
موصوف دارای پالک ثبتی با کاربری )مسکونی( به مساحت ۳14 مترمربع عرصه به حدود شمال 
در دو قسمت به طولهای 1۳/8 و 2 متر به کوچه شماره 18 بلوار باهنر و شرقاً به طول 17/75 متر به 
کوچه شماره ۳۹ خیابان فردوسی و جنوباً 17 متر به ملک مجاور و غرباً به طول 20/50 متر به ملک 
بنا و دارای  مجاور که حصار بلوکی در دو ظلع شمالی و شرقی آن ایجاد شده و فاقد استحکام 
امتیازان آب و برق تک فاز و گاز می باشد. لذا مزایده در تاریخ 1۳۹8/2/14 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 ۹8/2/12 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 فردوئسی کوچه ۳۹ می باشد)م الف۳( 
 غجه پور-دفتر اجرای احکام دادگستری شهرستان بافت  

آگهي مزایده )نوبت اول( 
در  و   ۹60۹۹7۳4۹4۳00058 شماره  دادنامه  اجرای  در  بافت  دادگستري  حقوقی  احکام  اجراي 
پرونده کالسه ۹60681 اجرایی در نظر دارد یک باب واحد مسکونی  به شماره پالک 24۹ فرعی 
از 1882-اصلی بخش 40 کرمان به شماره ثبت 18۳25 به ارزش سه میلیارد و دویست و نود میلیون 
ریال به مالکیت خانم منصوره الله زاری فرزند محمد به فروش برساند. ملک مذکور دارای عرصه 
 ۳5 و  پارکینگ  مترمربع   ۳6 ساختمان،  مترمربع   1۳0 میزان  به  اعیان  و  271/22مترمربع  میزان  به 
مترمربع زیرزمین و به صورت دوبلکس با اسکلت فلزی و سقف تیرچه و یونولیت و نمای سفال 
است ضمناً ملک مذکور دارای کاربری مسکونی و سند ثبتی و امتیازات آب، برق، گاز و تلفن 
می باشد. لذا مزایده در تاریخ 1۳۹8/2/7 روز شنبه ساعت ۹ صبح در محل اجراي احکام مدنی 
شوراهای حل اختالف شهرستان بافت با حضور نماینده دادسرا برگزار مي گردد و قیمت ارزیابي 
شده توسط کارشناس شروع و ده درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس مابقي ظرف مهلت معین از 
نفع صندوق دولت ضبط  به  اولیه  ده درصد  متقاضي  انصراف  اخذ خواهد شد.در صورت  برنده 
پایان ساعت  تا  توانند  تمایل مي  متقاضیان خرید در صورت  بنابراین  تمدید مي گردد.  مزایده  و 
اداري پنجشنبه ۹8/2/5 به دایره اجراي احکام مراجعه تا ترتیب بازدید از ملک مذکور داده شود 
و پیشنهاد خود را در پاکت الک و مهر شده تا پایان مهلت مذکور تحویل اجراي احکام نموده 
و رسید اخذ نمایند جلسه مزایده راس ساعت ۹ صبح شنبه 1۳۹8/2/7 برگزار و خرید به صورت 
شفاهی نیز در جلسه آزاد می باشد ضمناً آدرس ملک: شهرستان بافت بلوار دانشگاه آزاد کوچه 

18می باشد. )م الف 2( 
 محمدرضا عباس زاده فتح آبادی- قاضی شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف 
شهرستان بافت  

آگهي مزایده )نوبت اول( 
دادنامه شماره ۹60۹۹7۳470100128 صادره  اجرای  بافت در  دادگستري  احکام حقوقی  اجراي 
از شعبه اول حقوقی و در پرونده کالسه ۹50۳۳۹ اجرایی در نظر دارد 48 سهم مشاع از ۹6 سهم 
عرصه و اعیان پالک 5 فرعی از 2012-اصلی واقع در بخش 40 کرمان شهرستان بافت به مالکیت 
رضا کارگرزاده فرزند محمد به مبلغ دو میلیارد و پانصد و پنج میلیون و هشتصد هزار ریال )سه 
دانگ مشاع( به فروش برساند.ضمناً ملک موصوف دارای پالک ثبتی و با کاربری )قطعه زمین(

دیواریست  با حدودات شماال  زمین خالی  به صورت  مربع  متر   227/8 ملک  و عرصه ششدانگ 
مشترک 10/45 متر مربع پالک1۹21، شرقا درب و دیواریست به طول 21/8 متر به خیابان، جنوبا 
دیواریست مشرک 10/۹ متر به پالک 2012 اصلی و غربا در دوقسمت دیواریست مشترک 5/1 
متر به 1۹۹7 و دوم دیواریست مشترک 16 متر به پالک 2۳۹7 اصلی می باشد. لذا مزایده در تاریخ 
1۳۹8/2/15 روز یکشنبه 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 
انصراف متقاضي  برنده اخذ خواهد شد.در صورت  از  المجلس مابقي ظرف مهلت معین  بها في 
خرید  متقاضیان  گردد.بنابراین  مي  تمدید  مزایده  و  ضبط  دولت  صندوق  نفع  به  اولیه  درصد  ده 
در صورت تمایل مي توانند تا پایان ساعت اداري شنبه ۹8/2/14 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 

بر خیابان بازار ولیعصر می باشد. )م الف 4( 
 غجه پور-دفتر اجرای احکام دادگستری شهرستان بافت  

آگهي حصروراثت
آقای اصغر شمس الدینی لری فرزند نظر داراي شناسنامه 1 به شرح دادخواست شماره ۹704۹1 
شناسنامه  اصغربه  فرزند  لری  الدینی  محمدشمس  شادروان  داده  توضیح   ۹7/12/27 مورخ 
وي  الفوت  حین  منحصر  وراثت  شده  فوت  رابر  شهر  در   1۳۹7/12/12 58۳0061155درتاریخ 

عبارتند از: 
1-اصغر شمس الدینی لری فرزند نظر به ش ش 1 متولد 1۳47 پدر متوفی.

2-بلقیس زمزم فرزند اسم یار ش ش ۳46 متولد 1۳42 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.
خواجه حسنی-دفترشورای حل اختالف شماره 1 شهرستان رابر

آگهي حصروراثت
شماره ۹80007  دادخواست  به شرح  شناسنامه 851۹  داراي  علی  فرزند  بافتی  شفیعی  امین  آقای 
 2208 شناسنامه  به  صمدا...  فرزند  زاده  امینی  معصومه  شادروان  داده  توضیح   ۹8/1/18 مورخ 

درتاریخ 1۳۹7/10/12 در شهر بافت فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-امین شفیعی فرزند علی به ش ش 851۹ متولد 1۳61 فرزند متوفی.

2-حمیدرضا شفیعی فرزند علی به ش ش 674 متولد 1۳60 فرزند متوفی لذا مراتب یک نوبت در 
یکي از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی اعتراض دارد یا شخص یا وصیت نامه 
ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم 
دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز 

شود از درجه اعتبار ساقط است.
اسماء شفیعی بافتی -دفترشورای حل اختالف شماره 2 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
دادخواست  شرح  به   ۳1۳04۹6174 شناسنامه  داراي  محمد  فرزند  پور  غنجعلی  مسعود  آقای 
شماره ۹80002 مورخ ۹8/1/6 توضیح داده شادروان محمد غنجعلی پور فرزند میرزا به شناسنامه 

2درتاریخ 1۳۹7/7/۳0 در شهر بافت فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-مسعود غنجعلی پور به ش ملی ۳1۳04۹617۳ متولد 1۳48 فرزند متوفی
2- منصورغنجعلی پور به ش ملی ۳1۳01۹2816 متولد 1۳55 فرزند متوفی
۳- نصرت غنجعلی پور به ش ش ۳1۳126471۳ متولد 1۳50 فرزند متوفی

دائمی  همسر   1۳17 متولد  ملی۳1۳11۹4677  ش  به  خداکرم  فرزند  گوشکی  شمسی  4-حمیده 
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.
سکینه آبساالن-دفترشورای حل اختالف شماره ۳ شهرستان بافت

 استاندار کرمان: 

اطالعات دقیقی از امکانات موجود استان کرمان برای مواقع بحران نداریم

 کرمان همچنان در وضعیت کم آبی قرار دارد

 گندم کاران استان کرمان هزینه محصول و کرایه حمل را نقدا دریافت می کنند

 اجرای طرح های آبخیزداری در سیرجان مانع سیالب شد
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به  مراجعه  با  پیرمردی  امسال،  فروردین  هفتم 
پلیس آگاهی خراسان رضوی، پیگیری ماجرای 
گم شدن پسر 40 ساله اش را درخواست کرد. 
فرزندش  ناگهانی  شدن  مفقود  به  که  مرد  این 
به  خود  اظهارات  در  بود  شده  مشکوک 
جنایی  اداره  های  مفقودی  دایره  کارآگاهان 
از  پسرم  گفت:  رضوی  خراسان  آگاهی  پلیس 
اواخر شهریور ۹7 به طور ناگهانی گم شد و من 
مدعی  همچنان  همسرش  اما  ندیدم  را  او  دیگر 
و  کند  می  زندگی  آلمان  در  پسرم  که  است 
گاهی پیامک هایی نیز مبنی بر این که مواظب 
فرزندانم باش! برای او می فرستد! ولی من به این 
ماجرا مشکوک هستم و احتمال می دهم اتفاقی 
برای پسرم افتاده است چرا که او هیچ وقت با من 
تماس نمی گیرد! در پی اظهارات این مرد مسن 
و با صدور دستوری از سوی سرهنگ کارآگاه 
آگاهی  پلیس  )رئیس  مختاری  بیات  حسین 
جنایی  اداره  در  ای  پرونده  رضوی(  خراسان 
تشکیل  ثانی  غالمی  سرهنگ  مستقیم  زیرنظر 
قرار  اطالعاتی  دقیق  های  بررسی  مورد  و  شد 
شاکی  سخنان  میان  از  که  کارآگاهان  گرفت. 
پرونده به ماجرایی مشکوک رسیده بودند، این 
شعبه  به  قضایی  تکلیف  کسب  برای  را  پرونده 
)شعبه  مشهد  وانقالب  عمومی  دادسرای   211
ویژه جنایی( ارسال کردند. در همین حال قاضی 
پرونده  اوراق  خطوط  روی  که  میرزایی  کاظم 
شده  متمرکز  پیرمرد  گونه  مخمصه  اظهارات  و 
بود، ناگهان قطعات پازل معمای ارسال پیامک 
گذاشت  یکدیگر  کنار  را  کشور  خارج  از  ها 
بررسی  دستور  پرونده  برگ  آخرین  پشت  و 
نامحسوس گوشی تلفن مرد گم شده را درحالی 
البه  در  هولناک  جنایتی  وقوع  که  کرد  صادر 
الی دست نوشته های این پرونده سوسو می زد! 
زبده  کارآگاهان  از  گروهی  که  بود  گونه  این 
دایره مفقودی ها به سرپرستی سرهنگ رضوی، 
درباره  را  خود  اطالعاتی  و  تخصصی  عملیات 
آغاز  »مهدی-ح«  ناگهانی  شدن  گم  ماجرای 
طریق  از  مهدی  تلفن  شماره  بررسی  کردند.  
راه دور و با شیوه های فنی- پلیسی حکایت از 

به  از مشهد  پیامک های مذکور  آن داشت که 
تلفن عروس ۳0 ساله پیرمرد ارسال شده است! 
احضار  دستور  میرزایی«  »قاضی  دلیل  همین  به 
نیز به بازجویی  زن جوان را صادر کرد و خود 
تخصصی از وی پرداخت. »کلثوم« مانند همیشه، 
پیامک های ارسالی را به قاضی ویژه قتل عمد 
گنج  دنبال  به  همسرم  گفت:  و  داد  نشان  نیز 
بود! او تعدادی عتیقه داشت اما هنگام خرید و 
فروش اشیای عتیقه، کاله دو نفر را برداشت و 
کشور  از  خارج  به  ها  آن  چنگ  از  فرار  برای 
گریخت! این زن در پاسخ به سوال مقام قضایی 
بعد  نیز گفت:  نبرد؟  با خودش  را  که چرا شما 
دنبال  به  خودش  که  شد  قرار  همسرم  فرار  از 
از کشور  به خارج  او را  افرادی که  یا  بیاید،  ما 
بردند من وفرزندم را نیز مدتی بعد نزد همسرم 
ببرند! زن جوان در ادامه اظهاراتش و در حالی 
داد،  می  نشان  میرزایی  قاضی  به  را  پیامکی  که 
ماجرا  این  از  بعد  هفته  دو  حدود  کرد:  اضافه 
در  که  فرستاد  برایم  آلمان  از  پیامکی  همسرم 
آن نوشته بود، من آلمان هستم مواظب فرزندانم 
در  که  جوان  زن  این  اظهارات  دنبال  به  باش! 
اطالعاتی  و  نامحسوس  های  گزارش  با  تضاد 
پلیس بود، قاضی ویژه قتل عمد، دستورات فوق 
تا کارآگاهان،  نیز صادر کرد  را  سّری دیگری 
و  اجتماعی  موضوعات  به  را  خود  تحقیقات 
اخالقی زن در محل سکونتش گره بزنند، بدین 
ترتیب بررسی های پلیس به موضوعات پنهانی 
کشیده و مشخص شد که زن جوان قصد انتقال 
اسناد ملکی همسرش را به نام خود یا فرزندش 
از  است!  نشده  موفق  زمینه  این  در  که  داشته 
شماره  تخصصی  های  ردیابی  نیز  دیگر  سوی 
مرد  که  بود  آن  از  حاکی  شده،  گم  مرد  تلفن 
جوانی به نام مجید به ندرت از این شماره تلفن 
استفاده می کند و در بیشتر اوقات نیز این گوشی 
با گزارش تحقیقات سری  تلفن خاموش است! 
این  رسیدگی  روند  عمد،  قتل  ویژه  قاضی  به 
تغییر کرد  احتمال قوی وقوع جنایت  با  پرونده 
و این گونه بود که قاضی میرزایی به سرنخ های 
مهمی دست یافت که نشان از ارتباط عاطفی بین 

بالفاصله  دلیل  همین  به  داشت.  کلثوم  و  مجید 
دستور دستگیری مرد مرموز ۳۹ ساله این پرونده 
جنایی  اداره  کارآگاهان  و  شد  صادر  حساس 
پلیس آگاهی خراسان رضوی در یک عملیات 
مقر  به  و  را دستگیر  هماهنگ و ضربتی، مجید 
انتظامی هدایت کردند. کلثوم که با دیدن مجید 
تالش  خیلی  بود  شده  شوکه  آگاهی  پلیس  در 
کرد تا همچنان راز گم شدن همسرش را پنهان 
برابر شواهد  در  وقتی  بعد  اما ساعتی  دارد  نگاه 
در حضور  قرار گرفت  ناپذیر  انکار  مدارک  و 
اشک  و  گشود  اعتراف  به  لب  میرزایی  قاضی 
ریزان پرده از راز یک جنایت وحشتناک اما بی 
صدا برداشت! او گفت: از حدود یک سال قبل 
شدیدی  اختالفات  که  چرا  شدم  آشنا  مجید  با 
تصمیم  آشنایی  این  اثنای  در  داشتم!  همسرم  با 
به  از میان بردارم  تا او را  به قتل همسرم گرفتم 
 ۹7 شهریور  چهارم  و  بیست  شب  دلیل  همین 
تعداد زیادی قرص های اعصاب و روان را به او 
خوراندم و زمانی که بیهوش شد با مجید تماس 
گرفتم که به منزل ما بیاید! مجید هم با خودرو 
ای کوهستانی  منطقه  به  را  پیکر همسرم  و  آمد 
برد! مرد مرموز هم که دیگر  در اطراف مشهد 
همه آمال و آرزوهایش را بر باد رفته می دید در 
اعترافاتی تکان دهنده گفت: پیکر مرد 40 ساله 
را که پسرخاله کلثوم بود با خودرو به منطقه ای 
که  انداختم  آبی  چاه  درون  و  بردم  کوهستانی 
متهمان  اعترافات  پی  در  داشت.  وجود  جا  آن 
این پرونده جنایی، روز گذشته با حضور قاضی 
به  مجید  کارآگاهان،  گروه  و  میرزایی  کاظم 
سمت کوهستان هدایت شد و بعد از چند ساعت 
داد.  نشان  را  باالخره چاه مخوف  جست وجو، 
دقایقی بعد با دستور قاضی شعبه 211 دادسرای 
عمومی وانقالب مشهد، امدادگران آتش نشانی 
با تجهیزات کامل کف کشی عازم محل وقوع 
بقایای  و  شدند  کوهستان  در  صدا  بی  جنایت 
جسد مرد 40 ساله را از عمق چاه بیرون کشیدند! 

تحقیقات بیشتر در این باره همچنان ادامه دارد.

کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی کرمان با 
اشاره به اینکه براساس نقشه های فعلی بارش های 
در  گفت:  نیست،  سیالبی  کرمان  آینده  هفته 

صورت تغییر الگوها اطالع رسانی خواهد شد.
مریم سالجقه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره 
استان  در  رگباری  بارش های  امروز  اینکه  به 
غرب  غرب،  جنوب  مناطق  در  ویژه  به  کرمان 
و شمال استان شدت بیشتری دارد، اظهار کرد: 
در سطح استان کرمان به ویژه در مناطق شرق، 
جنوب شرق و شمال غرب وزش باد نسبتاً شدید 

را شاهد هستیم.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه بارش های رگباری 
به همراه رعد و برق است توصیه می شود افراد از 

صعود به ارتفاعات خودداری کنند.
احتمال خسارت به محصوالت کشاورزی در اثر 

بارش تگرگ
تگرگ  بارش  خصوص  در  همچنین  سالجقه 
به  خسارت  احتمال  و  استان  مختلف  مناطق  در 

محصوالت کشاورزی هشدار داد و افزود: 
آب گرفتگی معابر دور از انتظار نیست.

وی از تداوم بارش های رگباری و پراکنده 
تا پایان هفته جاری در سطح استان کرمان 
خبر داد و بیان کرد: هفته آینده یک سامانه 
بارشی وارد کشور می شود اما از هم اکنون 
کرمان  در  بارش ها  میزان  خصوص  در 

نمی توان نظر قطعی داد.
سالجقه با اشاره به اینکه در فصل بهار تغییر 
الگوها بسیار زیاد است و با یقیین نمی توان 

گفت:  داد،  نظر  آینده  هفته  وضعیت  به  راجع 
کشور  وارد  زا  بارش  سیستم  یک  آینده  هفته 
را  کرمان  فعلی  نقشه های  براساس  و  می شود 

تحت تأثیر قرار می دهد.
بارش های هفته آینده در کرمان سیالبی نیست

بارش ها  فعلی  نقشه های  براساس  داد:  ادامه  وی 
رگباری  صورت  به  و  نبود  سیالبی  کرمان  در 
گرفتگی  آب  باعث  می تواند  که  بود  خواهد 

اطالع  الگوها  تغییر  صورت  در  و  شود  معابر 
رسانی خواهد شد.

سالجقه با اشاره به اینکه بارش های رگباری در 
مدت زمان کم با شدت زیاد رخ می دهد، افزود: 
هفته آینده به دلیل بارش های رگباری و احتمال 
است  ممکن  دست،  باال  از  آب  شدن  جاری 
را  مناطق  برخی  در  فصلی  رودخانه های  طغیان 
شاهد باشیم؛ اما در حال حاضر پیش بینی وقوع 

سیالب را نداریم.

کالسه  اجرایی  پرونده  غیرمنقول  اموال  مزایده  آگهی 
۹600171

نظر به اینکه آقای محمود ملک محمدی و خانم حشمت 
به  نسبت  پرونده  راهنین  و  بدهکار  عنوان  به  خوارزمی 
ننموده  اقدام  شده  تعیین  مهلت  در  خود  بدهی  پرداخت 
اصالح  قانون  واحده  ماده  مقررات  اجرای  در  لذا  اند 
به  بنا  و   1۳86 سال  مصوب  ثبت  قانون  اصالحی   ۳4 ماده 
کالسه  اجرایی  پرونده  موجب  به  بستانکار  درخواست 
شماره  به  رستوان  ساختمان  باب  یک  1-ششدانگ  فوق 
پالک 110 فرعی از ۳ اصلی بخش 41 کرمان به مساحت 
1448/15 مترمربع که ذیل ثبت 2206 صفحه 4۳0 دفتر 1۳ 
ثبت و سند صادر و طی نقل و انتقالی به آقای محمود ملک 
انتقال قطعی گردیده است با حدود اربعه :شماالً  محمدی 
به  است دوم  پخی  متر  به طول 14/50  اول  قسمت  دو  در 
به  شرقاً  به کوچه  است  دیواری  و  متر درب   ۳1/10 طول 
از  فرعی   18 پالک  باقیمانده  به  دیواری  متر   2۹/۳0 طول 
متر   21 طول  به  مورب  اول  قسمت  دو  در  جنوباً  اصلی   ۳
به  دوم  اصلی   18 از  فرعی   ۳ پالک  باقیمانده  به  دیواری 
طول ۳0متر دیواری است به تپه غرباً به طول 1۹ متر دیواری 
اصلی   ۳ از  فرعی   20 بحرینی پالک  محمود  باغ  به  است 
کاربری  دارای   پالک  آن  رسمی  کارشناس  نظر  طبق  و 
رستوران، اقامتی و گردشگری می باشد و به آدرس: خبر 
 y=۳188885 روستای باغ پیشگاه با مختصات جغرافیایی–
حدود  و  عرصه  مترمنربع   1448/15 دارای   x=4۳2074  ،
700 مترمربع اعیانی با قدمت حدود 10 سال،اسکلت قوطی 
سقف  هستند  طبقه  دو  که  قسمتهایی  در  سبک.  سقف  و 
باشد داخل سفید شده و  همکف ضربی آجر و آهن می 
فاقد  و  شده  ساخته  اصولی  غیر  سازه  است  استفاده  قابل 
استحکام است نمای سازه ها در قسمتهایی سرامیک شده 
و در قسمتهایی سیمانی است دارای محوطه سازی، امتیاز 
تک  برق  انشعاب  یک  و  فاز  سه  برق  انشعاب  یک  آب، 
فاز روستایی است سیستم گرمایش و سرمایش سنتی کولر 
کاربری  و  موقعیت  به  توجه  با  است  نفتی  بخاری  و  آبی 
هر  گردد:  می  اعالم  شرح  بدین  ارزیابی  و....  وسعت  و 
برای 1448/15  ریال  قرار 1/600/000  از  مربع عرصه  متر 
از  مترمربع  – هر  ریال  میزان 2/۳17/040/000  به  مترمربع 
اعیانی از قرار ۳/700/000 ریال برای 700مترمربع به میزان 
2/5۹0/000/000 ریال – بابت محوطه سازی، آالچیق ها 

و امتیازات به میزان 700/000/000 ریال و بنابراین ارزش 
میلیارد  ریال)پنچ  مبلغ 5/607/040/000  به  ملک  این  کل 
شده  اعالم  ریال(  هزار  چهل  و  میلیون  هفت  و  ششصد  و 
است و 2-ششدانگ یک باب منزل و باغ به شماره پالک 
مساحت  به  کرمان   41 بخش  -اصلی   16 از  فرعی   12۳
۹656مترمربع که ذیل ثبت 446 صفحه ۳44 دفتر 5 ثبت و 
سند صادر و طی نقل و انتقالی به خانم حشمت خوارزمی 
:شماال  اربعه  حدود  دارای  و  است  گردیده  قطعی  انتقال 
به  ترتیب  به  است  پنجم شرقی  پنج قسمت که قسمت  در 
متر   16/80 و  متر   10 و  متر   15/50 و  55/۳0متر  طولهای 
در  شرقاً  آب   جدول  و  کوچه  به  است  دیواری  متر   4 و 
ده قسمت که قسمت چهارم و هفتم جنوبی و قسمت نهم 
طول  به  دوم  متر   ۳0 طول  به  اول  ترتیب  به  است  شمالی 
به جدول آب  دیواری  متر  طول11  به  سوم  و  متر   65/70
ششم  مترو   27 طول  به  پنجم  و  متر   10 طول  به  چهارم  و 
طول  به  هشتم  و  متر   ۳0 طول  به  هفتم  و  متر   11 طول  به 
و  متر   6 طول  به  دهم  و  متر   28 طول  به  نهم  و  متر   7/40
دیوار اشتراکی با منزل جزئی از پالک 1 فرعی از 16 اصلی 
جنوباً اول به طول 4۹ متر و دوم به طول 46/50 متر درب 
و دیواری است به راه غرباً در پنج قسمت که قسمت دوم 
شمالی است به ترتیب به طولهای ۳6/6 متر و 2/۹0 متر و 
12/80 متر و 12/50 متر و ۹ متر درب و دیواری به کوچه 
کاربری  داری  پالک  آن  رسمی   کارشناسان  نظر  طبق  و 
خانه باغ می باشد به آدرس خبر روستای آب باد نبش سه 
راهی و مدرسه آب باد x=4270۹6 ، y=۳188602 دارای 
۹656 مترمربع عرصه و حدود 170 مترمربع اعیانی با قدمت 
باالی 25 سال، اسکلت آجر و سقف ضربی آجر و آهن 
است  استفاده  قابل  و  تعمیر و سفید شده  تازه  است داخل 
بدون  نمای سازه پالستر سیمان  استحکام است  فاقد  سازه 
امتیاز آب، یک   ، سازی  محوطه  دارای  است  نرمه کشی 
انشعاب برق تکفاز روستایی است.مابقی عرصه یبصورت 
باغ دارای حدود ۳0 اصله درخت گردو 100 اصله درخت 
بادام، ۳0 اصله درخت به، 100 اصله درخت انار و درختان 
آبیاری  جهت  مجاور  جوی  باشد.از  می  دیگری  ثمری 
استفاده می گردد سیستم گرمایش و سرمایش سنتی کولر 
آبی و بخاری نفتی است و با توجه به موقعیت و کاربری 
و وسعت و ...ارزیابی بدین شرح اعالم می گردد: هر متر 
مترمربع   ۹656 برای  ریال   400/000 قرار  از  عرصه  مربع 

اعیانی  از  مربع  متر  –هر  ریال   ۳/862/400/000 میزان  به 
میزان  به  مترمربع   170 برای  ریال   4/000/000 قرار  از 
به  امتیازات  و  سازی  محوطه  بابت   – 680/000/000ریال 
میزان 150/000/000 ریال بابت ۳0 اصله درخت گردو هر 
 – ریال  میزان 750/000/000  به  ریال  اصله 25/000/000 
بابت 100 اصله درخت بادام هر اصله از قرار 7/000/000 
ریال به میزان 700/000/000 ریال – بابت ۳0 اصله درخت 
به هر اصله 5/000/000 ریال به میزان 150/000/000 ریال 
به  انار هر اصله 5/000/000 ریال  بابت 100 اصله درخت 
میزان 500/000/000 ریال و بنا براین ارزش کل این ملک 
هفتصد  و  میلیارد  )شش  ریال   6/7۹2/400/000 میزان  به 
هر  شد  اعالم  ریال  هزار  چهارصد  و  میلیون  دو  و  نود  و 
دفترخانه   282۹5 و   ۳187 اسناد  خالصه  طی  پالک  دو 
و  ریال   1/065/000/000 مبالغ  قبال  در  ترتیب  به  اسناد 
2/400/000/000 ریال در رهن بانک کشاورزی بافت قرار 
گرفته اند پالکهای فوق از ساعت ۹ الی 12 روز سه شنبه 
بافت واقع در خیابان  اسناد  اداره ثبت  مورخ ۹8/2/10 در 
رسد  می  فروش  به  مزایده  طریق  از  فرمانداری  امام جنب 
مزایده  پالک 110 فرعی از ۳ اصلی از مبلغ پنج میلیارد و 
ششصد و هفت میلیون و چهل هزار ریال و مزایده پالک 
میلیارد و هفتصد و  مبلغ شش  از  از 16 اصلی  12۳ فرعی 
نود و دو میلیون و چهارصد هزار ریال شروع و به باالترین 
است  به ذکر  فروخته می شود الزم  نقداً  پیشنهادی  قیمت 
پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق و گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده –مزایدها دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده / برندگان 
مزایده /مزایده ها است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه 
/ برنده  به  مازاد  محل  از  فوق  های  هزینه  بابت  پرداختی 

برندگان مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده 
/مزایده ها نقداً وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده 
از  بعد  اداری  ها  روز  مزایده/مزایده  تعطیل رسمی گردد 
تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهند شد. 

تاریخ انتشار:۹8/1/20

محمدمحسن قزوینی-رئیس ثبت اسناد بافت )م الف 12(

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

آگهي  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت 
موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 
برابر راي شماره 1۳۹760۳1۹01۳000۹۹8 مورخ 1۳۹7/۹/21هیأت دوم موضوع  فاقد سند رسمي 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
به شماره  بافت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای عیسی سالجقه  فرزند اسحق  ثبت ملک 
شناسنامه 2 صادره ازرابر در ششدانگ  یک باب خانه به مساحت 862/۳5 مترمربع قسمتی از پالک 
24 فرعی از1-اصلی قطعه یک در بخش 42 کرمان واقع در رابر محله کشکوئیه انتهای خیابان سمت 
راست خریداری از مالک رسمی آقای عبدا... سالجقه 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: ۹7/12/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹8/1/20

محمدمحسن قزوینی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف۳65(

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

آگهي  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت 
موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي برابر راي شماره 1۳۹560۳1۹01۳000۹50هیأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
بافت  ثبت ملک  ثبتي حوزه  فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  وضعیت 
 52۳7 شناسنامه  شماره  به  شهریار  فرزند  شاکری   علی  آقای  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
صادره ازرابر در  یک باب خانه به مساحت 268/28 مترمربع قسمتی از پالک 4182 فرعی از12-

اصلی واقع در رابر خیابان فردوسی جنب هنرستان بخش 42 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای 
علیجان 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: ۹7/12/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹8/1/20

محمدمحسن قزوینی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف۳67(

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

آگهي  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت 
موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي برابر راي شماره 1۳۹760۳1۹01۳00060۳هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
بافت  ثبت ملک  ثبتي حوزه  فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  وضعیت 
بافت در ششدانگ یک  ابوالفضل)ع(شهرستان  متقاضي موسسه خیریه  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
باب ساختمان به مساحت 785/46 مترمربع قسمتی از پالک 1۹06 -اصلی قطعه یک بخش 40 کرمان 
از مالک رسمی آقای محمدمهدی میرزا  ا...سعیدی کوچه 2 خریداری  بافت خیابان آیت  واقع در 
سازگار 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: ۹7/12/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹8/1/20

محمدمحسن قزوینی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف۳7۳(

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

آگهي  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت 
موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي برابر راي شماره 1۳۹760۳1۹01۳001۳64 مورخ 1۳۹7/12/15هیأت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
به  غالمحسین  فرزند  صفاری  علیرضا  آقای  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  بافت  ملک  ثبت 
شماره شناسنامه 615 صادره ازبافت درسه دانگ از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 418/10 
مترمربع قسمتی از پالک 671 -اصلی قطعه یک بخش 40 کرمان واقع در بافت خیابان فردوسی غربی 
عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  گردیده  محرز  صفاری  ذولفعلی  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری 
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: ۹7/12/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹8/1/20

محمدمحسن قزوینی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف۳75(

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

آگهي  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت 
موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي برابر راي شماره 1۳۹760۳1۹01۳001240 مورخ 1۳۹7/12/11هیأت دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملک بافت تصرفات آقای کورش فیروزی فرزند نوراحمد  به شماره شناسنامه 226 صادره ازرابر 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 248/55 مترمربع قسمتی از پالک 22۹5 فرعی از12-اصلی 
قطعه یک بخش 42 کرمان واقع در خیابان سعدی کوچه لنگری خریداری از مالک رسمی گلعذار 
خانم ابوسعیدی 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 
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضاي  صورت  در  است  بدیهي  نمایند. 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹7/12/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹8/1/20

محمدمحسن قزوینی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف۳77(

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

آگهي  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت 
موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 
برابر راي شماره 1۳۹760۳1۹01۳0012۹۹مورخ 1۳۹7/12/12هیأت دوم موضوع  فاقد سند رسمي 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
به  فرزند علی  اصغر شیخ حسینی  آقای علی  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  بافت تصرفات  ثبت ملک 
شماره شناسنامه 7277 صادره از رابر درششدانگ یک باب خانه به مساحت 24۹/15 متر مربع قسمتی 
از پالک 21۹6 فرعی از 12-اصلی قطعه یک بخش 42 کرمان واقع در رابر خیابان شهید منتظری 
به  الدینی محرز گردیده است.لذا  از مالک رسمی آقای عزیز تاج  کوچه شهید سالجقه خریداری 
فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص  به  نوبت  منظور اطالع عموم مراتب را دو 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹7/12/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹8/1/20

محمدمحسن قزوینی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف۳7۹( 

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

آگهي  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت 
موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي برابر راي شماره 1۳۹760۳1۹01۳001۳27 مورخ 1۳۹7/12/1۳هیأت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملک بافت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای سعید پورمقرری فرزند نادعلی به شماره 
شناسنامه 76 صادره ازبافت درششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۳6۳/05 مترمربع قسمتی از پالک 
854-اصلی قطعه یک بخش 40 کرمان واقع در بافت بلوار شهید رجایی نبش کوچه 27 خریداری از 
مالک رسمی آقای مجید ابراهیمی 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: ۹7/12/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹8/1/20

محمدمحسن قزوینی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف۳81(

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

آگهي  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت 
موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي برابر راي شماره 1۳۹760۳1۹01۳00122۹ مورخ 1۳۹7/12/11هیأت دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملک بافت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم زیبا جعفری مهنی فرزند درویش به شماره 
از  قسمتی  مترمربع  به مساحت 2۳۳/50  باب خانه   رابر  درششدانگ یک  از  شناسنامه 140 صادره 
پالک 1۹87 فرعی از 12-اصلی قطعه یک بخش 42 کرمان واقع در رابر میدان فاطمه الزهرا  کوچه 
محضر قدیم خریداری از مالک رسمی گلعذار خانم ابوسعیدی  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: ۹7/12/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹8/1/20

محمدمحسن قزوینی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف۳84(

آگهي تحدید حدود اختصاصي پالک 208/377
چون تحدید حدود ششدانگ ساختمان گاوداری پالک ۳77 فرعي از 208-اصلي به مساخت11۹1/60 
مترمربع واقع در شهرستان ارزوئیه روستای)دولت آباد( قطعه یک بخش 41کرمان مورد تقاضا آقای 
رحمان دولتی فرزند حسن به شماره شناسنامه 155 نیاز به تحدید حدود دارد اعمال تبصره ذیل ماده 15 
قانون ثبت هم میسر نمي باشد لذا جهت درخواست وارده به شماره ۹8/11026/۳1/ و مورخ ۹8/1/10 
مالک بدین وسیله آگهي تحدید حدود اختصاصی پالک مرقوم منتشر و عملیات تحدیدي آن از ساعت 
۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۹8/2/10 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهي به 
کلیه مالکین و مجاورین رقبه مزبور اخطار مي گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند.

بر طبق ماده 20قانون ثبت حداکثر  باشد  اعتراض داشته  ارتفاقي آن  به حدود و حقوق  چنانچه کسي 
اعالم  اداره  این  به  کتباً  را  اعتراض خود  تنظیم صورت مجلس تحدیدي  از  ظرف مدت ۳0روز پس 
نماید تا به دادگاه صالحه ارسال گردد بدیهی است پس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی 

مسموع نخواهد بود 
تاریخ انتشار:۹8/1/20

سعید نظري-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارزوئیه  

آگهی فقدان سند مالکیت 
از  فرعی   2۹47 پالک  آپارتمان  ششدانگ  اسدا...مالک  فرزند  گوشکی  پور  غنجعلی  محمد  آقای 
1۹۹4- اصلی بخش 40 کرمان که سند مالکیت ذیل ثبت 170۳7 صفحه 461 دفتر 80 صادر و تسلیم 
گردیده به موجب خالصه معامله شماره 66188 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 20 بافت در قبال مبلغ 
14۹6۳6647 ریال در رهن بانک مسکن شعبه بافت قرار گردیده است ضمن تسلیم دو برگ شهادت 
شهود تصدیق شده مدعی است سند مالکیت پالک مزبور به علت سرقت 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 الف1(
تاریخ انتشار:۹8/1/20

محمدمحسن قزوینی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بافت  

»اگهي تحدید حدود اختصاصي«
از  از12-اصلی مجزی شده  فرعي  دارای پالک 4287  باب خانه  چون تحدید حدود ششدانگ یک 
کوچه  ابوریحان  خیابان  رابر   در  واقع  کرمان   42 بخش  یک  قطعه  12-اصلی   از  فرعی   ۹70 پالک 
شماره 2  به مساحت 146 مترمربع مورد تقاضاي آقای سیدحمزه هاشمی پور فرزند سیدمهدی به شماره 
پالک  اختصاصي  تحدید حدود  آگهي  نامبرده  کتبي  درخواست  رابر حسب  از  25 صادره  شناسنامه 
مرقوم بدینوسیله منتشر وعملیات تحدیدي آن ساعت 8 صبح روز دوشنبه ۹8/2/2۳ 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 مي گردد برابر ماده 86 آئین نامه اصالحي قانون ثبت معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستي با مراجعه به مرجع ذیصالح قضائي نسبت به تقدیم دادخواست اقدام 
و گواهي را به این اداره تقدیم نماید در غیر اینصورت متقاضي ثبت یا نماینده قانوني وي به دادگاه 
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: ۹8/1/20

محمدمحسن قزوینی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بافت)م الف8(

»اگهي تحدید حدود اختصاصي«
چون تحدید حدود سه سهم مشاع از ۹6 سهم ششدانگ زمین)اراضی مشاعی( دارای پالک 156۳-

اصلی قطعه یک بخش 40 کرمان واقع در هشتاتوئیه بافت به مساحت ششدانگ ۳645۳۹/58 مترمربع 
مورد تقاضاي آقایان فریبرز و فرامرز و فریدون و خانم شهال شرفی همگی فرزندان کوچکعلی ورثه 
مرحوم خانم آغا شرفی حسب درخواست کتبي احدی از ورثه  آگهي تحدید حدود اختصاصي پالک 
مرقوم بدینوسیله منتشر وعملیات تحدیدي آن ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ ۹8/2/14 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  لغایت ۳0 روز اعتراض خود را کتبا و مستقیما به اداره 
ثبت تسلیم نماید ضمنا متذکر مي گردد برابر ماده 86 آئین نامه اصالحي قانون ثبت معترض ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستي با مراجعه به مرجع ذیصالح قضائي نسبت به تقدیم 
دادخواست اقدام و گواهي را به این اداره تقدیم نماید در غیر اینصورت متقاضي ثبت یا نماینده قانوني 
وي به دادگاه 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: ۹8/1/20

محمدمحسن قزوینی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بافت)م الف۹(

»اگهي تحدید حدود اختصاصي«
قطعه یک بخش  دارای پالک 15۹0-اصلی  زمین  از ششدانگ  مشاع  دانگ  تحدید حدود سه  چون 
آقایان  تقاضاي  مورد  مترمربع   17656/50 ششدانگ  مساحت  به  بافت  هشتاتوئیه  در  واقع  کرمان   40
فریبرز و فرامرز و فریدون و خانم شهال شرفی همگی فرزندان کوچکعلی ورثه مرحوم خانم آغا شرفی 
حسب درخواست کتبي احدی از ورثه  آگهي تحدید حدود اختصاصي پالک مرقوم بدینوسیله منتشر 
وعملیات تحدیدي آن ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ ۹8/2/14 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  لغایت ۳0 روز اعتراض خود را کتبا و مستقیما به اداره ثبت تسلیم نماید 
ضمنا متذکر مي گردد برابر ماده 86 آئین نامه اصالحي قانون ثبت معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستي با مراجعه به مرجع ذیصالح قضائي نسبت به تقدیم دادخواست اقدام 
و گواهي را به این اداره تقدیم نماید در غیر اینصورت متقاضي ثبت یا نماینده قانوني وي به دادگاه 
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: ۹8/1/20

محمدمحسن قزوینی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بافت)م الف11(

»اگهي تحدید حدود اختصاصي«
چون تحدید حدود پنج دانگ مشاع از ششدانگ زمین دارای پالک 157۹-اصلی قطعه یک بخش 
آقایان  تقاضاي  مورد  مترمربع   147۹/50 ششدانگ  مساحت  به  بافت  هشتاتوئیه  در  واقع  کرمان   40
فریبرز و فرامرز و فریدون و خانم شهال شرفی همگی فرزندان کوچکعلی ورثه مرحوم خانم آغا شرفی 
حسب درخواست کتبي احدی از ورثه  آگهي تحدید حدود اختصاصي پالک مرقوم بدینوسیله منتشر 
وعملیات تحدیدي آن ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ ۹8/2/14 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  لغایت ۳0 روز اعتراض خود را کتبا و مستقیما به اداره ثبت تسلیم نماید 
ضمنا متذکر مي گردد برابر ماده 86 آئین نامه اصالحي قانون ثبت معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستي با مراجعه به مرجع ذیصالح قضائي نسبت به تقدیم دادخواست اقدام 
و گواهي را به این اداره تقدیم نماید در غیر اینصورت متقاضي ثبت یا نماینده قانوني وي به دادگاه 
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: ۹8/1/20

محمدمحسن قزوینی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بافت)م الف10(

کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی کرمان:

بارش های هفته آینده کرمان سیالبی نیست/دوره»َتر«سالی آغاز نشده است

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(

ماجرای مرده ای که از خارج کشور پیامک می فرستاد

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 1۳۹760۳1۹01۳001۳46 مورخ 1۳۹7/12/14هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بافت 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای جالل افشار حسین آبادی فرزند گرامی به شماره شناسنامه 
4612 صادره از بافت درموازی دوازده و هشتاد صدم سهم مشاع از ۹6 سهم  ششدانگ یک باب خانه  
به مساحت ششدانگ 1076/70 مترمربع قسمتی از پالک 1 فرعی از 4۳8-اصلی قطعه یک بخش 40 
کرمان واقع در بافت خیابان فردوسی شرقی کوچه شماره 6خریداری از مالک رسمی آقای عبدا...آقایی 
به فاصله 15 روز آگهي مي  به منظور اطالع عموم مراتب را دو نوبت  افشار محرز گردیده است.لذا 
شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۹8/1/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹8/2/۹

محمدمحسن قزوینی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف2(
             

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 1۳۹760۳1۹01۳001۳47 مورخ 1۳۹7/12/14هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بافت 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم فاطمه رجائی نژاد فرزند حسینعلی به شماره شناسنامه 4۹02 
صادره از بافت درششدانگ یک باب خانه  به مساحت ششدانگ 261/10 مترمربع قسمتی از پالک 
از مالک  پیروزی کوچه شماره 5 خریداری  ۹87-اصلی قطعه یک بخش 40 کرمان واقع در خیابان 
به  نوبت  دو  را  مراتب  اطالع عموم  منظور  به  است.لذا  زاده محرز گردیده  آقای حسن شکوه  رسمی 
فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹8/1/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹8/2/۹

محمدمحسن قزوینی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف6(

             
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 1۳۹760۳1۹01۳001۳6۳ مورخ 1۳۹7/12/15هیأت 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 کوچک جان بنی اسدآزاد فرزند غالمعباس به شماره 
شناسنامه 54 صادره از بافت درششدانگ یک باب خانه  به مساحت ششدانگ 1101/۹۹ مترمربع قسمتی 
از پالک ۳6-اصلی قطعه دو بخش 40 کرمان واقع در بزنجان کوچه شرکت گاز خریداری از مالکین 
به منظور  الواسطه محرز گردیده است.لذا  امینی زاده مع  مشاعی رسمی مرید و گل صنم و همه گل 
به  به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت  نوبت  اطالع عموم مراتب را دو 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹8/1/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹8/2/۹

محمدمحسن قزوینی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف4(



روز نامه خبري , تحلیلي , سیاسي , اقتصادي و اجتماعي
صاحب امتیاز و مدیر مسئول : فریدون منظري توکلي 0۹1۳۳4705۳7

سردبیر : حسام منظري توکلي 0۹1۳۳47۳576 
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 ۳251۹744  حکمت در چاپ و تلخیص مطالب ارسالي آزاد است .

Email : ali_۳65@yahoo.com

فریادگر محرومیت دیار فرهیختگان
شهرستان  در  حکمت  روزنامه  نماینده 

ارزوییه، صوغان و توابع
مهدی نظری فتح آباد 0۹1۳۹17۳۳48. 

بافت

دامپزشکی  شبکه  رئیس 
شهرستان بافت ازضبط ومعدوم 
170کیلوگرم  از  بیش  سازی 
در  دامی  خام  های  فرآورده 
1۳۹8خبرداد  نوروزی  طرح 
در  امجدی  دکترپویا          .
حکمت  روزنامه  با  گفتگو 
تعطیالت  ایام  در   : کرد  بیان 
طی   1۳۹8 سال  نوروزی 
گرفته  صورت  های  بازرسی 
بر  نظارت  کارشناسان  توسط  

تاریخ  از  اداره  این  عمومی  بهداشت 
17/01/1۳۹8به  25/12/1۳۹7لغایت 
بازدید  485مورد  وطی  22روز  مدت 
رستورانها   ، عرضه  مراکز  از  وبازرسی 
و کشتارگاه   ، ها  ،جگرکی  ها  ،کبابی 
دام  شهرستان   ، مقدار 175 کیلوگرم 
قابل  غیر  دامی  خام  های  فرآورده 
واز  معدوم  و  ،ضبط  انسانی  مصرف 

چرخه مصرف انسانی خارج شد.
وی اظهار کرد : با توجه به نامگذاری 
سال  1۳۹8 ،سال رونق تولید از طرف 
نهادن  ارج  ؛ ضمن  رهبری  معظم  مقام 
تامین  راستای  در  و  سالجاری  شعار  به 
گرامی  شهروندان  برای  سالم  غذای 
این  سرزده  و  مداوم  های  ،بازرسی 

مراکز   تمامی  از  مستمر  بطور   ، شبکه 
انجام  دامی  خام  های  فرآورده  عرضه 

می پذیرد.
همشهریان   : کرد   تاکید  دکترامجدی 
دامی  خام  های  فرآورده   ، گرامی  
مورد نیاز خود را فقط از مراکز تحت 
نظارت دامپزشکی تهیه کنند و در حین 
خرید به تاریخ تولید و انقضاء و  نحوه 
ویژه   توجه  محصوالت  این  نگهداری 
داشته باشند،  و درصورت مشاهده هر 
بهداشتی در زمینه عرضه  گونه تخلف 
از  را  مراتب  دامی  خام  های  فرآورده 
طریق شماره تلفن 4242۳710به شبکه 
در  تا  دهند  اطالع  بافت   دامپزشکی 

اسرع وقت رسیدگی شود.

وصیت نامه شهید معظم غالمعباس پذیرا

وصیت نامه شهید:
امام  ایران  اسالمی  انقالب  رهبرکبیر  به  ود  در  و  باسالم 
اسالمی  انقالب  راه  شهیدان  به  درود  و  سالم  با  و  خمینی 

ایران .
ربنا افرغ علینا صبرا" و ثبت اقدامنا وانصرنا علی القو م الکا 

فرین 
چند سالی است که ازجنگ تحمیلی رژیم خونخوارعرا ق 
برعلیه ملت ستم دیده ما می گذرد ودر این سال چه جوا 
نها که در بوته آزما یشی الهی در آمدند اماآنان که خون 
دادند و آنان که مظلو مانه شهید شدند و آنان که پیکرهای 
مطهرشان درکربالی خوزستان درخاک خون غلتید .امارو 
قبول  که  دند  آنهابو  شتافت   وند  خدا  قت  صدا  به  حشان 
شدند ونامه اعمالشان  رابه دست راست گرفتند و در بهشت 
خدا جاودانه گشتند آری آنان که هابیل وار د ست و پا و 
جان و مال وهر آنچه دا شتند هدیه دادند و سربلندندوآنان 
که قابیل وار جان و مالی را درجنگ  فشر ده و به خیال خام 
خود از آن ؟؟؟می کنند و اما رزمندگان با عمل خود قدر 
بخدا قسم  نشان دادند و  نیان   به جها  را  اسالم  ت عظمت 
پیروزمی شویم  تقوا است که  ایمان و  درجبهه های اسالم 
که اسلحه من که ازرو زی که به کربالی خوز ستان آمدیم 
دست ازجان مال و زند گی خود گذشتیم و پناه به خدا آو 
رده ایم و خودرا و جان خودرا برای اسالم آماده کرده ایم 
ما درحال  نمان راهدیه کنیم ولی  تمام خو  تا درراه اسالم 
یکا شو  آمر  ابرقدرتها  با  بلکه  عراق  با  آنهم  هستیم  جنگ 
بلکه  نیست  بجنگد  ایران  با  اینکه  قابل  م  صدا  ا  زیر  روی 
صدام بااسلحه های شو روی و با تحریک نیروها ی آمریکا 
با ایران می جنگددرحالیکه مابا ابر قدر تها در جنگ هستیم 
صدام که پس از پیروزیهای پی در پی  رزمندگان اسالم د 
رجبهه ها عرصه رابر خودتنگ  می داندوشاید احساس می 
کند که روز های آخرعمر ی با شد و آن روزی که هزارا 
ن کیلو مترازخاک ما درزیر پا ی متجا و زان غاصب بعثی 
قرار دا شت کسی باور نمی کر د که مابتوا نیم متجا وزین 
عرا قی  را برسر جا یش قرار د هد ولی امروز د نیا این را 
با ور کرده که رز مندگا ن  اسالم چگو نه به دشمن حمله 
می برند و آنها را  ازبین می برند . و امروز اسالم  به دست 
ما همه برادرا ن  احتیاج و نیا زمند است و درپایا ن سخنی با 

خا نواده  خود دارم .
خدمت پدرو مادرعزیزم  سالم می ر سانم و امید وار م که 
شما  مادر  پدرو  و چون   باشید  نداشته  ناراحتی  گونه  هیچ 
که برای بنده زحمت کشیدید خداوندبه شما اجربد هد چو 
درراه  خالصانه  را  خود  وعزیزان  عزیزانشان  ؟؟؟تمام  نکه 
خداداده اند ومادر هم شاید این آخرین غذا یی است که 
برایم درست کرده ای اما به تو قو ل مید هم که برسر سفره 
رنگین بهشت ترا مهمانی کنم .ومادر جان مرا از د عا های 
خیر ت را فراموش مکن .و مادرجان پیش از این نگا هت 
رنجم مده وبیاد بیا ور که لحظه ای را که حسین برای و داع 
با خوا هر ش زینب سربه شانه اش گذا شت گفت ز ینب 
جا ن من می ر وم نا به جد م رسو ل خدا بپیوند م و سالم به 
تمام برادران برسانید وخوا هر را سالم برسا ن و بگو ئید که 

برای من گریه نکنید .
روحش شادوراهش پررهروباد

گردن  به  عزیزانی)شهداء(که  ویاد  شنبه  پنج  هر  رسم  به 
ماحق دارند.

فرهنگیان  پاداش های  و  معوقات  بررسی 
از سال 82

به  اشاره  با  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  عضو 
حضور بطحائی در جلسه امروز این کمیسیون گفت: 
 150 حدود  پرورش،  و  آموزش  وزیر  گفته  طبق 
تخریب  کامل  طور  به  زده  سیل  مناطق  در  مدرسه 
شده و دیگر قابل استفاده نیست محمدجواد ابطحی 
کمیسیون  امروز  جلسه  درباره  مهر  با  گفتگو  در 
آموزش و تحقیقات گفت: وزیر آموزش و پرورش 
وزارتخانه  این  عملکرد  درباره  گزارش  ارائه  جهت 
در سال ۹7 در جلسه این کمیسیون حضور یافت و 
آموزش  وزارت  برنامه های  و  اقدامات  به  اشاره ای 
اینکه  بیان  با  وی  کرد.  جاری  سال  در  پرورش  و 
بطحائی درباره خسارت های ناشی از سیل به مدارس 
کشور نیز گزارشی به نمایندگان مجلس ارائه کرد، 
پرورش  و  آموزش  وزیر  گزارش  طبق  داد:  ادامه 
حدود 150 مدرسه در مناطق سیل زده به طور کامل 
و  نیست  استفاده  قابل  دیگر  و  است  شده  تخریب 
همچنین بیش از هزار واحد مدرسه هم باید بازسازی 
و مرمت شود. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس تصریح کرد: طبق گفته بطحائی، برنامه های 
در  ویژه  به  زده  سیل  مناطق  مدارس  اغلب  درسی 
مقاطع ابتدایی و متوسطه اول پیش از سال جدید به 
پایان رسیده است و قرار است طی چند هفته آینده 
دیگر مقاطع هم برنامه های کالسی خود را به اتمام 
برسانند تا امتحانات آنان هر چه سریع تر برگزار شود. 
این است که  بر  ابطحی تصریح کرد: همچنین قرار 
در زمان برگزاری امتحان نهایی هم تجدید نظر شود 
اعالم کرد که مجموعه  پرورش  و وزیر آموزش و 
تغییراتی که قرار است در زمان برگزاری امتحانات 
دانش آموزان مناطق سیل زده ایجاد شود، طی چند 
خاطرنشان  وی  می شود.  اعالم  و  نهایی  آینده  روز 
کرد: همچنین در این جلسه قرار بر این شد که کلیه 
به  از سال 82  پاداش های آنان  معوقات فرهنگیان و 
بعد کاماًل مورد بررسی قرار گیرد و پس از آنکه این 
مطالبات قطعی شد، رئیس مجلس در جلسه سران قوا 
آن را مطرح کند و از این طریق بخشی از مطالبات 

آنان پرداخت شود.

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مطرح کرد:
رشد 23 درصدی صدور اسناد مالکیت کاداستری

دیدار  درد  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  مدیرکل 
نوروزی با کارکنان با اشاره به روند رو به رشد صدور اسناد 
مالکیت کاداستری؛ از صدور ۹7 هزار و 555 سند مالکیت 
روابط  گزارش  به  داد.  خبر   1۳۹7 سال  در  برگ  تک 
عمومی اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان؛ رضا 
طالبی زاده در دیدار نوروزی با کارکنان ضمن تبریک سال 
جدید و آرزوی خوشبختی و موفقیت برای تمامی ایرانیان 
صادر  مالکیت  سند   ۹7555 تعداد  گذشته  سال  در  گفت: 
گردید که نسبت به سال ۹6 رشد 2۳ درصدی داشته است. 
وی ادامه داد: در هر روز کاری به طور متوسط ۳26 سند 
ادارات ثبت اسناد و امالک استان  مالکیت تک برگ در 
کرمان صادر می شود که با توجه به کمبود نیروی انسانی و 
پایین بودن تعداد کارکنان؛ صدور این تعداد اسناد مالکیت 
بسیار چشمگیر است. این مقام قضائی با اشاره به تثبیت بیش 
اقدامات  سایر  و  استان  ملی  اراضی  از  هکتار  میلیون   2 از 
صورت گرفته در سال 1۳۹7 به بیان مهمترین اولویت های 
سال 1۳۹8 آن اداره کل پرداخت و بیان داشت: مهمترین 
تثبیت  جاری  سال  در  استان  ثبت  ادارات  کاری  اولویت 
اراضی ملی و اجرای برنامه عملیاتی مصوب و در راستای 

حمایت از رونق تولید و افزایش کسب و کار می باشد.

موفقیت های ارزشمند اداره کل آموزش فنی و حرفه 
ای استان کرمان در سال 97

با  نوروزی  دیدار  در  کرمان  استان  حرفه ای  و  فنی  آموزش  مدیرکل 
کارکنان دستاوردهای این اداره کل در سال ۹7 را ارزشمند دانست و 

گفت: به خودم نمره قبولی 11 می دهم. 
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل اداره کل آموزش فنی و 
حرفه ای استان کرمان، محمد رضا جهانگیری با اشاره به جذب منابع 
مالی خوبی که در سال گذشته در زمینه تجهیز مراکز انجام شد گفت: 
برگزاری مسابقات بین المللی مهارت، افزایش ظرفیت خوابگاه به100 
نفر و بهسازی آشپزخانه وسرویس بهداشتی آن، راه اندازی و تجهیز 
600نفر  وپذیرش  همکاران  تالش  با  هتلینگ  مرکز  وجهادی  ضربتی 
از همکاران سراسر کشور در ایام نوروز در هتلینگ و مهمانسرا های 
مراکز، برگزاری نخستین مسابقات ملی ربات های جنگجو علی رغم 
بنام  مراکز  مجتمع  زمین  10هکتار  سند  مالی،اخذ  منابع  محدودیت 

سازمان از دستاوردهای این اداره کل در سال۹7 بوده است.
وی با اشاره به دوران کوتاه مسئولیت برای اجرای وظایف و مسئولیت 
باید همه در سال )رونق  قبولی 11 می دهم  نمره  به خودم  ها گفت: 
تولید( تالش و پیگیری مسئوالنه ای در جهت مهارت آموزی و اشتغال 

پایدار انجام دهیم.
خرید  کشور،  در  گنج  قلعه  الگوسازی  گفت:  غضنفری  دکتر 
خودروهای جدید، راه اندازی رشته نوین آکواترونیک، ایجاد مرکز 
زندان و تجهیزکارگاهها را ازدیگر دستاوردهای این اداره کل در سال 

گذشته عنوان کرد.

مدیر مسئول محترم روزنامه حکمت با سالم
پرونده  پرده  پشت  عنوان  با  خبری  درج  پیرو  احتراماً 
بزرگترین باند کشتار حیات وحش در پارک ملی خبر 

چیست جوابیه این اداره تقدیم می گردد.
دلیل  به  و  تشکیل   ۹4/2/2 تاریخ  در  مذکور  پرونده 
پیچیدگی آن تا کنون این پرونده مختومه نشده است و 
در حال حاضر متهم اصلی این پرونده در زندان است. 
عکسهای استخراج شده شکار حیات وحش از گوشی 
متهم مربوط به چند استان و تعداد بسیار کمی از آنها 
در پارک ملی خبر شکار شده است بر خالف آنچه 
در خبر ادعا شده مبلغ ضرر و زیان تعیین شده برای این 
پرونده میلیاردی نیست با توجه به آنکه زمان تشکیل 

پرونده سال 1۳۹4 و زمان وقوع تخلفات این باند پیش 
اساس  بر  زیان  و  ضرر  مبلغ  و  است  مذکور  سال  از 
زمان وقوع تخلف و تشکیل پرونده محاسبه می شود 
مبالغ تعیین شده فعلی برای مطالبه ضرر و زیان شکار 
پرونده  تشکیل  از  بعد  و   1۳۹4 تیرماه   ۳1 در  صید  و 
این پرونده  ابالغ شده است اگر چه متخلفان  مذکور 
نیز همانند سایر متخلفان طبیعتاً سعی در اخذ رضایت 
از اداره کل حفاظت محیط زیست را داشته اند و در 
این زمینه اقداماتی را انجام داده اند اما این اداره کل 
این  مجازات  برای  پیگیری  انجام  حال  در  اکنون  هم 
متخلفان و مطالبه کامل ضرر و زیان است که بخش 
قابل توجهی از ضرر و زیان شکار توسط متخلفین به 

ذکر  شایان  همچنین  است.  شده  واریز  دولت  خزانه 
است بر خالف آنچه در روزنامه درج شده است مدیر 
کل محترم حفاظت محیط زیست استان کرمان هرگز 
درباره این پرونده ابراز بی اطالعی نکرده است. با این 
حال بار دیگر تاکید می گردد. با توجه ابعاد پرونده و 
اداره کل بدون  این  انجام شده  تعداد شکار غیرمجاز 
تا  پرونده  این  پیگیری  حال  در  تخفیفی  هیچگونه 

حصول نتیجه نهایی است.

حسن موسی پور-رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان بافت 

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بافت ؛
از 170کیلوگرم فرآورده های خام دامی فاسد در  بیش  ضبط ومعدوم سازی 

ایام تعطیالت نوروزی سال 98 در شهرستان بافت  

با  بافت  شهرستان  جمعه  امام  دیدار  این  در  
در  شعبان  ماه  حلول  و  گذشته  اعیاد  تبریک 

رابطه با تبیین شعار سال بیان داشتند:
پیکره  و  عمود  فقیه  والیت  اینکه  به  توجه  با 
فقیه  ولی  لذا  است  اسالمی  جمهوری  نظام 
خیلی از مسایل را پیش بینی نموده و دسیسه ها 
را خنثی میکند.از جمله مقام معظم رهبری در 
ده سال اخیر با توجه به اهمیت  مساله اقتصاد 
هوشیارانه  مقاومتی  اقتصاد  راستای  در  و 
به  که  نمودند  مطرح  را  اقتصادی  شعارهای 
در  کشور  کالن  سیاستهای  ریلگزاری  نوعی 

سال جدید می باشد.
حجت االسالم مهدی زاده در راستای سخنان 
بیانات  از  اساسی  نکته  سه  به  همچنین  خود  
اول  نکته  نمودند  اشاره  رهبری  معظم  مقام 
از غرب و محکومیت  تقلید کورکورانه  نفی 
منش امثال تقی زاده  می باشد،نکته دوم توجه 
عمیق به مبانی اصیل تعلیم و تربیت اسالمی و 
از  از تفکرات غربی  این زمینه  تقلید در  عدم 
جمله سند20۳0است و نکته سوم مساله جنگ 

روانی برخی سعی میکنند دستگاهها و نهادها 
را در مقابل هم قرار داده و برخی به شایعات 

توجه کرده و اهمیت می دهند..
واحد  مسولین  از  دیدار  این  پایان  در  ایشان 
بافت درخواست نمود که  حوزه پژوهشی در 
خصوص  شعار سال با  نگارش و چاپ کتاب، 
و  پژوهشی  جلسات  ،برگزاری  مقاله  چاپ 
بررسی اسیب های فراروی رونق تولید فعالیت 
های  کمک  اوری   جمع  وخواستار  نماید 

سیل  دیدگان  اسیب  برای  غیرنقدی  و  نقدی 
اخیر توسط دانشگاهیان شدند. 

رییس  پاریزی  خراسانی  دیدار  این  اغاز  در 
سال  دستاوردهای  از  گزارشی  بافت  واحد 
گذشته و برنامه های سال جدید ارائه کرده و 
به نقش دانشگاه برای ترویج فرهنگ تولید و 
الگوی توسعه مناسب با فرهنگ اسالمی اشاره 

نمودند. 

دیدار نوروزی هیات رییسه واحد بافت با امام جمعه شهرستان

جوابیه کشتار حیات وحش در پارک ملی خبر

جانبازان، در راه ترویج فرهنگ ناب اسالمی 
و احیای ارزش ها استوار و پابرجایند

مناسبت  به  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
میالد حضرت  و  پاسدار  روز  و  امام حسین)ع(  میالد 
گفت:سوم  جانباز  روز  و  )ع(  ابوالفضل العباس 
ساخت،  عالم  تقویم  در  را  نورانی  روزی  شعبان 
این  و  بود  حسینی  نهضت  برای  آغازی  که  روزی 
در  غوغایی  تا  یافت  پرورش  رسول اهلل)ص(  نواده 
دین  مظلومیت  و  حقانیت  و  شود  پا  به  بشریت  عالم 
السالم  علیهم  معصوم  چهارده  که  )ص(  خاتم  پیامبر 

پرچمدارش بودند، برای همیشه ثبت شود.
انقالب  بی نظیر  تاریخ  داشت:در  اظهار  موحد  یداهلل 
اسالمی سپاه پاسداران با الگوبرداری از فرهنگ ناب 
تا ادامه دهنده مسیر حماسه حسینی  عاشورا، توانست 
تداوم  این  تالقی  که  باشد  کربالیی  قله های  فتح  در 
انقالب اسالمی و دوران جنگ  در سال های نخستین 

تحمیلی و پس از آن به خوبی عینیت یافته است.
تصریح  کرمان  استان  قضائی  شورای  رئیس 
کرد:جانبازان، همچون موالی خود قمر بنی هاشم)ع( 
ارزش  احیای  و  اسالمی  ناب  فرهنگ  ترویج  راه  در 
صحنه  در  شرایطی  هر  در  و  پابرجایند  و  استوار  ها 
متزلزل  و  هراسند  نمی  حوادث  تندباد  از  و  حاضرند 
نمی شوند و این جز در پرتو ایمان واال و روح مهّذب 
بر کف  پاسداران جان  آنها  و  نیست  میّسر  پاکشان  و 
آرمانهای اسالمی هستند و جامعه را از فرو غلطیدن به 

بدی ها حفظ می کنند
در  کرمان  استان  در  قضائی  دستگاه  عالی  نماینده 
پایان روزهای سوم شعبان، سالروز میالد حضرت امام 
حسین )ع( و روز پاسدار، چهارم شعبان میالد حضرت 
شعبان  پنجم  و  جانباز  روز  و  )ع(  ابوالفضل العباس 
خجسته میالد حضرت امام زین العابدین )ع( را به همه 
ایثارگران  و  جانبازان  و  مخلص  بسیجیان  و  پاسداران 
استان کرمان  با وفای  عزیز و مردم متدین خردمند و 
و همه مردم خوب و خونگرم ایران اسالمی و شیعیان 
جهان و دوستداران و پیروان حق و حقیقت در سراسر 

عالم، تبریک گفت.


