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پرونده بزرگترین کشتار حیات 
وحش در کشور برای متهمانی 
بیش  نابودی  و  کشتار  با  که 
جمعیت  از  چهارپا   300 از 
و  کشورمان  حیات وحش 
سنگین  خسارتی  پرنده   300
وارد  ملی  سرمایه های  به 
صرفاً  پرداخت  با  کرده اند 
مختومه  تومان   168،۷۲3،000
که  بود  گذشته  هفته  شد. 
رئیس دادگاه ارزوئیه، جزئیات 
بزرگترین  پرونده کشتار حیات 
رسانه ها  اختیار  در  را  وحش 
این  که  کرد  اعالم  و  گذاشت 

اداره کل  فعلی  مدیرکل  و  سابق  مدیرکل  کتبی  اعالم رضایت  از  پرونده پس 
حفاظت محیط زیست استان کرمان مبنی بر پرداخت تمامی خسارت ها از سوی 
محکوم علیه ها به محیط زیست، مختومه شده است.پرونده ای که در خرداد ۹4 
شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه  رئیس  دهقانی  اعالم  طبق  و  شده  گشوده 
ارزوئیه، به محکومیت ۹ شکارچی غیرمجاز که در کشتار بیش از 1۷0 کل و 
بز و قوچ و میش، 30 جبیر، ۲ کفتار، یک روباه، یک خرگوش، ۲80 کبک و 
تیهو، 30 چکاوک و یک گراز تحت پیگرد قضائی قرار گرفته بودند، انجامیده 
است.از آنجا که بر اساس جدول جرایم نقدی صید و شکار غیرمجاز جانوران 
از  پرداخت  قابل  زیست، جریمه  محیط  عالی حفاظت  وحشی مصوب شورای 
حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از کشتار هر قوچ و میش، کل و بز و جبیر، 10 
میلیون تومان تعیین شده است، جریمه کشتار این گونه ها در پرونده مذکور به 
رقمی بالغ بر ۲ میلیارد تومان می رسد؛ رقمی که انتظار می رود سازمان حفاظت 
محیط زیست بر اساس ماده 18 قانون شکار و صید به عنوان شاکی خصوصی، از 
متخلفان دریافت کرده و سپس به مختومه شدن پرونده رضایت داده باشد.اما آیا 
مسئوالن محیط زیست، این جریمه ۲میلیارد تومانی را از متخلفان دریافت کرده 
و سپس به مختومه شدن پرونده رضایت داده اند؟!مرجان شاکری که از دی ماه 
۹۷ مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست کرمان را عهده دار شده می گوید: 
به  استناد  با  کرمان،  زیست  محیط  حفاظت  پیشین  مدیرکل  جزینی زاده،  آقای 
اظهارات ندامت آمیز متخلفان، به دادگاه اعالم رضایت کرده بودند و در نتیجه 
متخلفان از پرداخت حق و حقوق دولت و همچنین گذراندن حبس مصون شده 
بودند اما اینجانب پس از انتصاب، با اعالم فراخوان به دادگاه ارزوئیه درخواست 
پرداخت حق و حقوق دولت توسط متخلفان و اعمال مجازات مورد نظر دادگاه 
پرداخت  به  دادگاه  نتیجه همکاری  در  مطرح کردم که  را  ایشان  در خصوص 
حق و حقوق دولت و همچنین حبس متخلف اصلی منجر شد.وی در پاسخ به 
اینکه آیا مبلغ دست کم ۲میلیارد تومانی که انتظار می رود سازمان حفاظت محیط 
زیست بابت جریمه ضرر و زیان ناشی از کشتار بیش از ۲00 رأس کل و بز و 
قوچ و میش و جبیر و همچنین 300 کبک و تیهو و چکاوک و تعدادی روباه و 
کفتار و خرگوش از متخلفان مطالبه کرده باشد به خزانه دولت واریز شده یا نه 
می گوید: "این مبلغی که محاسبه می کنید بر اساس جریمه های مصوب شده در 
خرداد ۹4 است در حالی که پرونده این تخلف در اردیبهشت ۹4 باز شده و در 
نتیجه مبلغ قابل پرداخت با جریمه های قبلی محاسبه شده و مبلغ 168،۷۲3،000 

تومان از متخلفان دریافت شده است.

با  کشور  وحش  حیات  کشتار  پرونده  بزرگترین 
اهمیت رضایت مختومه شد از  مبارک رمضان  ماه  تغذیه در  برنامه ریزی صحیح 

بسیاری برخوردار است تا عالوه بر آمادگی الزم برای بهره 
گیری از برکات معنوی و مناجات با پروردگار به تناسب اندام 
نیز دست یابیم. *  مقدار کافی آب بین افطار و خواب بنوشید 
تا از کم آبی جلوگیری شود.  *  مقدار کافی سبزی ها در 
وعده های غذایی صرف نمائید. همینطور در پایان هر وعده 
میوه را فراموش نکنید.  * از دریافت میزان باال ی قند های 
 ( آن  اشکال  دیگر  و  جات  شیرینی   ) شکر  حبه  قند   ( ساده 

ذولبیا ، آش شله زرد ( اجتناب نمائید. 
*  از مصرف غذاهای پرادویه خودداری نمائید.

از  پس  شود.  می  ادرار  طریق  از  آب  دفع  باعث  کافئین    *
مصرف نوشیدنی های کافئین دار مثل قهوه یا چای خودداری 
بتدریج  رمضان  ماه  به  مانده  روز   5 تا   3 از  بطوریکه  نمائید. 
کاهش  زیرا  کنید  کم  را  ها  نوشیدنی  چنین  این  دریافت 
و خو  نوسانات خلق   ، فوری  های  ، سردرد  کافئین  ناگهانی 
صورت  در  است  بهتر  کند.  می  ایجاد  پذیری  تحریک  و 
مصرف چای ، کمرنگ باشد.  * سیگار کشیدن عامل خطر 
برای سالمتی محسوب می شود و اثرات منفی بر استفاده از 
انواع ویتامین ها ، متابولیت ها و سیستم های آنزیمی در بدن 
دارد . لذا از کشیدن سیگار اجتناب نمائید. اگر نمی توانید از 
کشیدن سیگار دست بکشید آنرا بتدریج از چند هفته قبل از 
ماه رمضان شروع به قطع کردن نمایید . *  مسواک زدن را 
فراموش نکنید دندان ها را حداقل قبل از خواب و بعد از سحر 
مسواک بزنید. توصیه بر این است که بیش از ۲ بار مسواک 
بزنید. *  افراد طبیعی یا با اضافه وزن باید وزن اضافه کنند. 
ماه رمضان برای افرادی که اضافه وزن دارند ، فرصت مناسبی 

برای از دست دادن وزن اضافه است.
*  افراد کم وزن یا حاشیه ای وزن طبیعی ، که از دست دادن 

از یک  توانند  تغذیه می  مراجعه متخصصین  با  نومیدند  وزن 
برنامه غذایی مناسب با استفاده از جدول ترکیبات مواد غذایی 
و برنامه موجود ، دریافت انرژی و مواد مغذی مناسب را برنامه 
ریزی نمائید. *  بعضی از انواع ورزشهای سبک مانند نرمش 
های کششی ، راه پیمائی توصیه می شود ، مدیریت زمان در 
اجرای فعالیت مذهبی ، خواب ، مطالعه، شغل ، فعالیت بدنی 

، و ورزش نقش بسزایی دارد.
10 توصیه تغذیه ای

پس  شود  تأمین  سحری  خوردن  با  باید  بدن  انرژی  بیشتر   *
افطار را سبک بخورید تا شکم سنگین نشود.  * بعد از خوردن 
سحری حتی االمکان نخوابید، چون وضعیت درازکش سبب 
برگشت مواد به مری و ترش کردن می شود.  * شروع افطار 
با مایعات گرمی مانند آب، چای، شیر، سوپ، سبزیجات به 
همراه چند عدد خرما مناسب است.  * خرما میوه بسیار مغذی 
یا آب جوش در  به همراه چای  و کاملی است که می تواند 
افطار میل شود. خرما منبع مناسبی از مواد معدنی مانند آهن، 
 ،A، B1 پتاسیم، منیزیم، روی، کلسیم و فسفر و ویتامین های

B۲، بیوتین، اسیدفولیک، و ویتامیِن C می باشد.
* غذای افطار باید سبک بوده و سریع هضم شود.

* هر روز بعد از افطار )یک تا دو ساعت بعد( سعی کنید 3 – 
۲ عدد میوه متوسط مصرف کنید. البته از آبمیوه نیز می توان 

استفاده کرد، به شرطی که آبمیوه، طبیعی باشد.
* سعی کنید به جای غذاهای چرب و سرخ شده از غذاهای 
آب پز و بخارپز استفاده کنید.  * از پنج گروه اصلی غذایی 
مصرف کنید. * از تغییرات شدید در عادات غذایی و خوردن 
غذاهای نامأنوس یا غذاهایی که ناراحتی به وجود می آورند 
ماه  در  بامیه  و  زولبیا  مصرف  جای  به   * کنید.  خودداری 

مبارک رمضان، از کشمش و خرما استفاده کنید.

در ماه رمضان چه بخوریم؟!

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

فروش می رسد.
تلفن تماس:0۹1۷88۹5506

تـســــلـــیــتــ

خانواده محترم نادری:
به  که  است  جانسوز  و  سنگین  چنان  فراق  اندوه 
دشواری به باور می نشیند ولی مشیت الهی بر این 
خزانی  را  زندگی  فرحناک  بهار  که  گرفته  تعلق 
تفسیر  بارزترین  این  و  نشیند  انتظار  به  زده  ماتم 
فلسفه آفرینش در دریای بیکران هستی و یگانه راز 

جاودانگی اوست.درگذشت پدرگرامیتان را به شما و خانواده محترمتان 
تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای ایشان مغفرت و علو 

درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.
احسان صالحی- مهدی غفوری

سرکار خانم فرنگیس زمانی:
ضمن گرامیداشت روز معلم بدینوسیله از زحمات شما معلم 
دخترانه  دبستان  آموزشی  امور  اهداف  پیشبرد  در  فرهیخته 
اول سماء شهرستان بافت تقدیر و تشکر می نمائیم و امید آن 
به  الهی همواره در سنگر خدمت  الطاف  داریم که در سایه 
نوگالن این مرز و بوم و آینده سازان وطن عزیزمان استوار و 

سرافراز بمانید.
والدین نیایش کردی عسکری  

بخش  ظرفیت  از  استفاده  بر  کرمان  استاندار 
هر  گفت:   و  کرد  تاکید  ورزش  در  خصوصی 
تواند مدال آور بوده  ورزشی در جایگاه خود می 
و پرچم کشور را به اهتزاز درآورد و در این راستا 
الزم  توجه  ورزشی  های  رشته  از  یک  هر  به  باید 

صورت گیرد.
عمومی  روابط  از  نقل  به  حکمت  گزارش  به 
صبح  فدائی  جواد  محمد  دکتر  کرمان،  استانداری 
چهارشنبه در اولین ستاد استانی بازی های المپیک 
و پاراالمپیک ۲0۲0 توکیو خاطر نشان کرد: اینکه 
ورزش  وزارت  اسالمی  مقدس جمهوری  نظام  در 
این  اهمیت  دهنده  نشان  شده،  تشکیل  جوانان  و 
موضوع است و ما نیز به این اهمیت توجه داریم و 
سعی می شود در حد توان و مقدورات خود برای 
توسعه ورزش و حمایت از ورزشکاران اقدام کنیم.

استاندار افزود: اهداف پیش بینی شده برای ورزش 
در  شرکت  و  قهرمانی   ، عمومی  های  بخش  در 
اهمیت  با  بسیار  دولت  برای  المللی  بین  مسابقات 

است.
وی با اشاره به اینکه توسعه سالمت جامعه، پرکردن 
سطح  در  بودن  آور  نام  و  جوانان  فراغت  اوقات 
کشور از اهداف ورزش عمومی و همگانی به شمار 
می رود، ادامه داد: در حوزه قهرمانی و بین المللی، 
برای  خوبی  انگیزه  جهانی  مسابقات  در  حضور 
دیگر  سوی  از  و  رود  می  شمار  به  ورزش  ارتقاء 
موجب استفاده از تجربیات سایر کشورها در حوزه 
ورزش و معرفی هر چه بیشتر جمهوری اسالمی به 

جهان می شود.

حاضر  حال  در  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
عنوان  به  کشورها  از  برخی  ورزشی  های  باشگاه 
یک بنگاه اقتصادی مشغول به ادامه فعالیت هستند، 
درآمدزای  های  ظرفیت  از  توان  می  اظهارداشت: 
استفاده  مختلف  های  رشته  در  ورزشی  های  تیم 

کرد.
این مطلب که در ورزش دو عامل  بر  باتاکید  وی 
در  کرد:  تاکید  داریم،  نیاز  امکانات  و  استعداد 
استان کرمان استعدادهای بسیار خوب و زیادی را 
داریم اما در حوزه امکانات باید گفت منابع موجود 

محدود است.
بیان این مطلب که منابع دولتی،  با  استاندار کرمان 
منابع بخش خصوصی و خیران  منابع شرکت ها و 
هستند،  ورزش  حوزه  در  امکانات  تامین  منبع  سه 
با توجه  گفت: این منابع محدودیت هایی دارند و 
به این محدودیت ها از جمله در بخش دولتی باید 
تالش کرد که منابع به صورت عادالنه تقسیم  شود. 
از محدودیت  عبور  امکان  تاکید کرد:  دکترفدائی 
همین  چارچوب  در  اما  ندارد  وجود  موجود  های 
محدودیت ها هم می توان کارهای زیادی را انجام 

داد.
از  بررسی شود که درصد ورزش  باید  وی گفت: 
با  درصد  این  آیا  و  است  میزان  چه  دولتی  بودجه 
درصد  ورزشی  حوزه  ظرفیت  و  جایگاه  به  توجه 

درستی است یا خیر.
وی اظهارداشت : شرکت ها برای ورزش در استان 
کرمان هزینه کرده اند و باید آن را سامان دهیم اما 
مدیران شرکت ها نیز معترف هستند که این هزینه 

این  که  دارند  عالقه  و  نیست  آنها  رضایت  مورد 
هزینه کرد توزیع بهتری داشته باشد.

اقتصادی  های  بنگاه  کرد:  تاکید  کرمان  استاندار 
جرائم  آزادی  به  کمک  در  ورزش  بر  عالوه 
و  بهداشت  عمرانی،  های  پروژه  اجرای  غیرعمد، 
درمان، خیریه های درمانی و .... هزینه می کنند و 
براساس  و  خود  اجتماعی  های  مسئولیت  مبنای  بر 
باید  دارند،  استان  منابع  از  که  خوبی  بسیار  درآمد 
این کار را انجام دهند اما در منابع این شرکت ها نیز 
محدودیت هایی وجود دارد و در جلسه ای تالش 

می کنیم که این منابع هر چه بهتر توزیع شوند.
بیان  با  نیز  استان کرمان  مدیرکل ورزش و جوانان 
اینکه هدف از این جلسه حضور هیات های ورزشی 
بود که ورزشکار در مسابقات انتخابی برای المپیک 
در سال گذشته ۲5۲  دارند، گفت:  المپیک  پارا  و 
مدال برون مرزی رسمی به استان کرمان اختصاص 
نماینده   ۲3 حضور  آنها  مهمترین  که  است  یافته 

ورزش استان در مسابقات جاکارتا بوده است.
در  کرد:   تصریح  خراسانی  امیری  محمدتقی 
توسط  کشوری  مدال   60۲ همچنین  گذشته  سال 

ورزشکاران استان کرمان کسب شده است.
در حوزه ورزش  روند رشد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بانوان قابل مشاهده است، تاکید کرد: در این حوزه 
هنوز جا دارد که شاهد اتفاقات مناسب تری باشیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان با اشاره به 
در  نیز سعی شده  همگانی  ورزش  در حوزه  اینکه 
تمامی حوزه های آن به ویژه در نقاط محروم اقدام 
قهرمانی  ورزش  توسعه  طرح  کرد:  عنوان  شود، 
استان کرمان بر اساس برنامه های بلند مدت، میان 

مدت و کوتاه مدت پیگیری شده است.
امیری خراسانی افزود: احتمال حضور ۲8 ورزشکار 
از استان کرمان در بازی های المپیک ۲0۲0 وجود 

دارد.

ورزش  از  حمایت  آماده  موجود  مقدورات  حد  در 
عمومی و قهرمانی هستیم

استاندار کرمان:
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دوران  از  شاهکاری  کنگلو  قلعه 
استتار  یک  در  قرارگیری  با  ساسانی 
در  الجیشی  سوق  موقعیت  و  طبیعی 
طول تاریخ از دستبرد، تجاو، تخریب 
مانده  درامان  اعراب  حمله  و  مغوالن 

است.
این بنا از یک هسته مرکزی و دو بازو 
بال  با  عقابی  وهمچون  شده  تشکیل 
کنگلو  دژ  می کند.  خودنمایی  های 
میان قالع  بفردی در  از پالن منحصر 
و استحکامات دفاعی ایران برخوردار 
است که با بهره گیری از تکنیک های 
دارای  و  شده  ساخته  البرز  بومی 

معماری اشکانی- ساسانی است.
از این دژ سازه هایی با پالن چهار گوش و بقایای 
بیرون آمد  باستان شناسی  با کاوش  اندودکاری 
مایعات  و  آب  ذخیره  برای  می دهد  نشان  که 

ایجاد شده است.
و  ساسانی  دوره  به  مربوط  کنگلو  قلعه  معماری 
و گچ  از جنس سنگ  درآن  رفته  بکار  مصالح 
دارای  که  خاکی  با  گچ  است.اندود  کوب  نیم 
را  کنگلو  دژ  فام  نمای سرخ  است  آهن  اکسید 
البته در دهه اخیر شاید به دالیل  سبب شده که 
تغییرات آب و هوایی و دخل و تصرف انسانی 
سرخی  این  کمی  منطقه،  اقلیم  و  طبیعت  در 

کاسته و دگرگون شده است.
این قلعه در استتار طبیعی باالی دره باستانی آرم 
البرز در  از رشته کوههای  و در شکاف بخشی 

سوادکوه قرار دارد و همین یکی از دالیلی بوده 
که از دستبرد و تجاوز بیگانگان و غارتگران در 

امان مانده است.
قلعه  به  رو  گورهایی  قلعه،  پیرامون  محوطه  در 
که  گرفته  قرار  کاوش  مورد   " "خرونرو  قله  یا 
متعلق به اعصار آهن و دوره ساسانی هستند. از 
انگشتری  نگین  محوطه  این  کشفیات  مهمترین 
و  خوشبختی  معنی  به  فرحی  واژه  که  است 
شادکامی بر روی آن به وضوح قابل رویت است  
با  نِرو  ِخرو  کوه  رشته  جنوب  در  کنگلو  قلعه 
را  نِرو  ِخرو  بومیان  دارد.  قرار  متر  ارتفاع 36۲0 
ِچِکل به معنی چکاد کوه و صخره دست نیافتنی 
بلند است  باور آنان، ِچِکل آنقدر  به  می نامند و 
که خورشید هر روز برای طلوع از زیر آن باال 

یال  از  غروب  هنگام  در  و  آمده 
غربی ِچِکل پایین می رود.

استان  شرقی  حد  کوه  رشته  این 
مازندران با استان سمنان و شرقی 
نکته  ترین بخش سوادکوه است. 
رأس  خط  اینکه  توجه  جالب 
رشته  وسط  با  دقیقا  کنگلو  قلعه 
پالن  و  تنظیم شده  نِرو  ِخرو  کوه 
گمانه هایی  دژ،  این  فرم خاص  و 
مبنی بر کاربرد نجومی دژ کنگلو 
که  می کند  تقویت  را  ِچِکل  و 
نیازمند بررسی های اخترشناسان و 

محققین این بخش است.
و  موجود  شواهد  به  توجه  با 
ساختار معماری این بنا می تواند نیایشگاه ، بنای 
یادمانی، کوشک سلطنتی، تفرجگاه و ... باشد و 
با توجه به وجود ساختار باقی مانده از سازه های 
ذخیره آب به طور حتم این قلعه در گذشته محل 

زندگی بوده است.
به کنِگلی هم  مازندرانی  زبان محلی  کنِگلو در 
معروف است.َکنِگلی در زبان مازندرانی به زنبور 
گفته می شود. شاید به دلیل اینکه کندوی زنبور 
قلعه  و  دژ  بخش  الهام  و  یادآور  همیشه  عسل 

هست و قلعه کنگلو هم تشبیه به آن شده است.
واژه "لی یا لو" در زبان مازندرانی به معنی غار 
پلنِگ  غارهای  اسامی  مانند  است  اِشکفت  یا 
لی، دیِولی، بِِزلی و.. که در صفحات البرز دیده 

می شوند.

عامل سرقت های مشابه کرمان دستگیرشد

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان کرمان از کشف 
4 دستگاه خودرو سرقتی و یک فقره سرقت مغازه در عملیات 

ماموران پلیس آگاهی کرمان خبر داد.
گروه  گزارش  دستگیرشدبه  کرمان  مشابه  های  سرقت  عامل 
استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ، سرهنگ یداهلل 
حسن پور، رییس پلیس آگاهی استان کرمان گفت: در پی چند 
فقره سرقت خودرو در سطح شهر کرمان و دستگیری یک نفر 
مظنون به سرقت خودرو، پرونده ای از کالنتری 18 شهر کرمان 
به اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان کرمان ارجاع داده 

شد.
تصاویر  بازبینی  از  پس  آگاهی  پلیس  افزود:کارآگاهان  وی 
با سرقت های مشابهی در  پیگیری ها،  ادامه  صحنه سرقت ها و 
و  گسترده  تحقیقات  با  سرانجام  و  مواجه  کرمان  شهر  سطح 
اقدامات علمی و تخصصی تعداد 4 خودرو سرقتی و یک فقره 

سرقت مغازه را کشف کردند.
حسن پور با اشاره به تحویل متهم به مراجع قضائی بیان داشت: 
شده  کشف  اموال  و  خودرو ها  شناسایی؛  مالباختگان  کلیه 

تحویل آنان شد.

سازمان  مدیرعامل 
شهری  مشاغل  ساماندهی 
کشاورزی  فرآورده های  و 
راه  از  کرمان  شهرداری 
محلی  بازارچه های  اندازی 
در آینده ای نزدیک در شهر 

کرمان خبر داد.
مدیرعامل  بابایی،  محمد 
مشاغل  ساماندهی  سازمان 
فرآورده های  و  شهری 
کرمان  شهرداری  کشاورزی 
سازمان  رویکرد  گفت: 
سمت  به  رفتن  پیش  میادین 
و  است  محلی  بازارچه های 
داریم  قصد  راستا  این  در 
بازارچه محلی را در  چندین 

سطح شهر کرمان راه اندازی کنیم.
وی افزود: در این راستا راه اندازی دو بازارچه 
محلی را در پیش رو داریم که بازارچه گنجعلی 
خان روبروی یخدان مویدی و بازارچه ابوذر در 

خیابان ابوذر از جمله این موارد است.
خان  گنجعلی  بازارچه  کرد:  تصریح  بابایی 
بعد  ابوذر  بازارچه  و  است  اندازی  راه  حال  در 
اندازی  راه  زودی  به  بازنگری،  و  بهسازی  از 

می شود.
بیهقی  بازارچه محلی در خیابان  ایجاد  از  بابایی 
خبر داد و گفت: این بازارچه با همکاری بخش 
احتمال  بر آن  ایجاد می شود و عالوه  خصوص 

بازارچه های  گذار،  سرمایه  مشارکت  با  دارد 
دیگری در بعضی از محله ها ایجاد شود.

وی تصریح کرد: رویکرد شهردار کرمان ایجاد 
در  و  است  کرمان  شهر  در  محلی  بازارچه های 
و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  راستا  این 
فرآورده های کشاورزی در تالش است تا با پیدا 
کردن سرمایه گذار، بازارچه های محلی بیشتری 

ایجاد کند.
و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  مدیرعامل 
فرآورده های کشاورزی شهرداری کرمان افزود: 
استاندارد،  اداره  پشت  جنوبی  ابوذر  خیابان  در 
شهرک رضوان ودر شهرک الغدیر چندین زمین 

خالی وجود دارد که برای راه 
محلی  بازارچه های  اندازی 
مناسب هستند بنابراین از ارائه 
برای  گذاری  سرمایه  پیشنهاد 
مناطق  بازارچه ها دراین  ایجاد 

استقبال می کنیم.
ایجاد  اینکه  به  اشاره  با  بابایی 
مستلزم  محلی  بازارچه های 
با  خصوصی  بخش  مشارکت 
شد:  یادآور  است  شهرداری 
آن  دنبال  به  شهرداری کرمان 
ایجاد  بازارچه هایی  تا  است 
کند تا مانند بازار مظفری میوه 
و سبزیجات با قیمت مناسب تر 

به مردم ارائه شود
بازارچه های  در  گفت:  وی 
که  شده  دیده  ثابت  به شکل  غرفه  محلی شش 
گوشت  ماهی،  سبزی،  میوه،  شامل  غرفه ها  این 
به  غرفه ها  مابقی  و  است  خاروبار  و  مرغ  قرمز، 

موارد دیگر اختصاص داده می شود.
شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  مدیرعامل 
کرمان  شهرداری  کشاورزی  فرآورده های  و 
اقالم  محلی  بازارچه های  در  کرد:  تصریح 
ما  و  دارد  وجود  مردم  نیاز  مورد  خوراکی 
نوعی در  به  بازارچه ها  این  ایجاد  با  سعی داریم 
آن  نفع  زیرا ذی  باشیم،  تأثیر گذار  بازار  تنظیم 

شهرداری نیست بلکه مردم هستند.

عفت  خالف  مطالب  منتشرکنندگان  بازداشت 
عمومی در کهنوج

پلیس  هوشیاری  با  گفت:  کهنوج  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
فضای  متخلف  کانال های  گردانندگان  کهنوج،  شهرستان  فتا 
کرمان  استان  جنوب  در  یاب"  "کراش  عنوان  تحت  مجازی 

شناسایی و دستگیر شدند.
کهنوج  شهرستان  انتظامی  فرمانده  بهرامی  شاهپور  سرهنگ 
شبکه های  در  مخرب  و  نوظهور  پدیده های  از  یکی  گفت: 
زمان  در  که  است  »کراش«  تلگرام،  و  اینستاگرام  اجتماعی 
کوتاهی به سرعت رشد کرده و صفحات و کانال های بسیاری 

با این موضوع فعال شده است.
وی با اشاره به اینکه هدف فعالیت این صفحات، ایجاد زمینه 
با  »کراش یابی«  صفحات  گفت:  است  جامعه  از  زدایی  عفت 
هدف پیشنهاد دوستی غیرمستقیم به جنس مخالف فعالیت می 
کنند و با انتشار محتوا های ناسالم و فعالیت های غیراخالقی و 

هنجارشکنانه برخی کاربران را درگیر نموده اند.
فتا وارد عمل  به حساسیت موضوع، پلیس  با توجه  افزود  وی 
شد و گردانندگان این صفحات و کانال ها را که دامنه فعالیت 
داده  گسترش  کرمان  استان  جنوبی  شهرستان  پنج  به  را  خود 

بودند شناسایی و دستگیر کرد و تحویل مراجع قضایی داد.
هر  مشاهده  درصورت  خواست  کاربران  از  بهرامی  سرهنگ 
ارتباطات  طریق  از  مجازی  فضای  در  مجرمانه  فعالیت  گونه 
 www.cyberpolice.ir به آدرس  فتا  پلیس  مردمی سایت 

گزارش دهند.

مصرف  تاریخ  قرمز  های  گوشت  کشف 
گذشته در جیرفت

انقالب  و  عمومی  دادستان 
کشف  از  جیرفت  شهرستان 
هزار و ۷33 کیلوگرم گوشت 
گذشته  مصرف  تاریخ  قرمز 
محل  سردخانه  یک  از 
در  پروتئینی  مواد  نگهداری 

جیرفت خبر داد.
دادستان  سالمی  حسین 
شهرستان  انقالب  و  عمومی 

در  ذیربط  کارشناسان  و  دامپزشکی  اداره  رئیس  همراه  به  جیرفت 
حاشیه بازدید ازبرخی سردخانه ها نگهداری گوشت و فروشگاه های 
از سردخانه های شهر  یکی  دامی گفت: صاحبان  مواد خام  عرضه 
اقدام به نگهداری یک هزار و ۷33 کیلوگرم گوشت قرمز منجمد 
وارداتی )گاو و گوساله( تاریخ مصرف گذشته کرده بود که دستور 

ضبط آنان صادر شد.
وی ضمن اشاره به اهمیت سالمت سبد غذایی مردم، افزود: مراکز 
عرضه مواد غذایی که بهداشت را رعایت نکنند مورد اعمال قانون 
نهایت  در  و  می دهیم  پرونده  تشکیل  آن ها  برای  و  می گیرند  قرار 
با نظر کارشناسان شبکه بهداشت و دامپزشکی و سایر کارشناسان 

ذیربط و تشخیص قاضی این مراکز پلمب می شوند.
این مقام قضائی گفت:در این رابطه افراد متخلف به دادسرا عمومی 

و انقالب شهرستان جیرفت احضار شده اند.
وی افزود: طرح ارتقای امنیت غذای در سال 13۹3 با هدف ایجاد 
امنیت غذایی و خوراکی برای شهروندان و من باب وظیفه مدعی 
العموم توسط دادستانی کرمان برای اولین بار در کشور راه اندازی 
و با رصد مستمر و بازدید های سرزده قضات و هیات عالی بصورت 
دائم مراکز عرضه غذایی رادر سراسر شهر های استان کرمان مورد 

بازدید قرار می دهند.

توقف  از  خرما  اندرکاران  دست  نارضایتی 
صادرات

پایان ماه  تا  تصمیم اخیر دولت برای ممنوع کردن صادرات خرما 
نارضایتی تولید کنندگان و صادر کنندگان  باعث  مبارک رمضان 

این محصول در استان کرمان شده است .
درپی افزایش شدید قیمت خرما در بازارهای داخلی ، دولت هفته 
گذشته تصمیم گرفت صادرات این محصول را که نقش مهمی در 

سفره افطار ایرانیان دارد تا بعد از ماه مبارک رمضان متوقف کند.
علت این تصمیم ، تاثیر صادرات بر کاهش عرضه خرما در بازارهای 

داخلی اعالم شد.
از سوی دیگر تولیدکنندگان و صادرکنندگان این محصول شیرین 
و پرمصرف ، تصمیم دولت را غیرکارشناسی شده میدانند و معتقدند 

خرمایی که در بازارهای داخلی مصرف میشود به خصوص رطب 
مضافتی که در ماه رمضان مصرف آن زیاد است با انواع صادراتی 

این محصول متفاوت است .
آن ها می گویند ریشه گرانی خرما در بازارهای داخلی را باید در 

جایی غیر از صادرات جستجو کرد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان کرمان 
با اشاره به اینکه کنترل سیالب در رودخانه های 
شرق استان کرمان اعتباری بالغ بر 550 میلیارد 
مناقصه  برگزاری مجدد  دارد گفت:  نیاز  ریال 
ارتباطی  راه  پل  اسپیکان  پل  بازسازی  برای 

بخشی از شهرستان بم در حال انجام است.
ابراهیم علیزاده با اشاره به اینکه انجام مطالعات 
اولویت دار  رودخانه های  ساماندهی  اجرای  و 
شرکت  کار  دستور  جز  کرمان  استان  شرق 
آب منطقه ای استان کرمان است اظهار داشت: 
بیش  استان کرمان  مجموع رودخانه های شرق 
از 164 کیلومتر است که در شهرستان های بم، 

نرماشیر، فهرج و ریگان واقع شده است.
وی با بیان اینکه انجام خدمات نقشه برداری و 
اول  مرحله  و  بستر، حریم  تعیین حد  مطالعات 
ساماندهی در شهرستان بم  به طول بیش از ۹۲ 
کیلومتر، ریگان 3۷ کیلومتر، فهرج  1۷ کیلومتر 
و نرماشیر ۲۲ کیلومتر انجام شده است گفت: 
با بررسی انجام شده اجرای ساماندهی و کنترل 
کرمان  استان  شرق  رودخانه های  در  سیالب 

اعتباری بالغ بر 550 میلیارد ریال نیاز دارد.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان کرمان 
با اشاره به اینکه  برای بازسازی خسارات وارده 
آسیب  و  تخریب  و   ۹5 سال  سیالب  اثر  در 
در  انحرافی  بند  از  بخش هایی  به  رساندن 
نرماشیر و شبکه آبیاری و زهکشی، قراردادی 
منعقد  به مدت یک سال  تاریخ ۹۷/3/13   در 
شده است افزود: این قرارداد با مبلغ حدود 16 
میلیارد ریال منعقد شده که تا کنون بیش از 8 

میلیارد ریال هزینه و تا اتمام کار 
بیش از ۷ میلیارد ریال اعتبار الزم 

دارد.
مسیر  در  اینکه  بیان  با  وی 
تاسیسات  بم  آدوری  رودخانه 
گذشته  از  که  مصنوعی  تغذیه 
احداث شده طی سالهای متمادی 
در سیالب ها عملکرد قابل قبولی 
در  کرد:  خاطر نشان  است  داشته 
حال حاضر این تاسیسات نیازمند 
در  که  است  بهسازی  و  ترمیم 
دستور کار شرکت آب منطقه ای 

استان کرمان قرار دارد.
اینکه در محل پل اسپیکان  به  با اشاره  علیزاده 
ایجاد  به  اقدام  مرحله  یک  در  گذشته  در 
پایدارسازی  و  و ساماندهی  سازه های حفاظتی 
پایین دست پل و حفاظت آن از تخریب انجام 
متعددی  سیالبهای  در  اقدامات  همین  و  شده 
تثبیت  و  موجود  گابیونی  سازه های  به  توجه  با 
اثر  بستر باعث دفع خطر شده است گفت: در 
سال  فروردین ماه  و   ۹5 سال  اسفند ماه  سیالب 
همان  در  بم  آدوری  رودخانه  ساماندهی   ۹6

محدوده دچار آسیب شدید شده است.
وی بیان کرد: از آنجا که این پل راه ارتباطی 
بخشی از شهرستان بم است و امکانات شهری 
شبکه  و  آبرسانی  برق رسانی،  سیستم  جمله  از 
در  می کند،  عبور  پل  این  روی  از  نوری  فیبر 
روبه رو  بحران  با  شهر  آن  تخریب  صورت 

می شود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان کرمان 
تصریح کرد: در همین راستا و بنا به ضروریت 
بازسازی و ساماندهی رودخانه جزو ضروریات 
بود و در سال 13۹۷ مناقصه برگزار و پیمانکار 
قیمت  شدید  نوسانات  به دلیل  اما  شد  مشخص 
حال  در  و  زده  باز  سر  کار  انجام  از  پیمانکار 
حاضر این شرکت در حال به روزرسانی اسناد 

و برگزاری مجدد مناقصه است.
در  هلیل  رودخانه  الیروبی  اینکه  بیان  با  وی 
به  جیرفت  تنظیمی  سد  دست  پایین  محدوده 
انجام  متر  به عرض 100  و  طول یک کیلومتر 
به  حفاظتی  دایک  اجرای  افزود:  است  شده 
برای  هلیل  رودخانه  در  کیلومتر  یک  طول 
ساحل سازی  و  کشاورزی  اراضی  حفاظت 
رودخانه فهرج به طول ۲0 کیلومتر با همکاری 

فرمانداری فهرج در سال ۹6 انجام شده است.

راه اندازی بازارچه های محلی به زودی در شهر کرمان

 قلعه کنگلو؛ شاهکاری از دوران ساسانی در سوادکوه

 کنترل سیالب در رودخانه های شرق استان کرمان به ۵۵۰ میلیارد 
ریال اعتبار نیاز دارد

گمرک  از  تریلی  خروج  از  بعد  قاچاقچیان 
محموله را عوض کردند

بزرگ  محموله  از کشف یک  سیرجان  انتظامی  فرمانده 
کاالی قاچاق خارجی شامل یک میلیون و هفتصد هزار 

نخ سیگار و 3۲8 طاق پارچه خبر داد.
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد گفت: ارزش این محموله 
بارنامه  با  تریلی  دستگاه  یک  از  و  است  ریال  دومیلیارد 
گمرکی پارچه کشف شده است و در این رابطه یک نفر 

دستگیر شد.
اصفهان  مقصد  به  بندرعباس  از  محموله  این  گفت:  وی 
با  مبارزه  اداره  ماموران  توسط  که  بود  شده  بارگیری 
انجام  با  شهرستان  این  آگاهی  پلیس  ارز  و  کاال  قاچاق 
کار اطالعاتی و عملیاتی و گشت زنی نامحسوس کشف 
نژاد از عموم مردم خواست  ایران  و ضبط شد. سرهنگ 
در صورت مشاهده و برخورد با هر گونه قاچاق کاال در 
اطالع   110 پلیسی  فوریتهای  تلفن  طریق  از  وقت  اسرع 

دهند.

 قیمت زولبیا و بامیه ماه رمضان در کرمان 
اعالم شد

قیمت  به  اشاره  با  کرمان  استان  تجارت  و  معدن  مدیرکل صنعت، 
بامیه در ماه رمضان در کرمان گفت: قیمت زولبیا در ماه  زولبیا و 
مبارک رمضان 15 هزار و 500 تومان، بامیه 16 هزار و 500 هزار 
تومان و قیمت زولبیا و بامیه مخلوط 16 هزار تومان تعیین شده است.

مهدی حسینی نژاد با اشاره به اینکه جلسه تنظیم بازار استان کرمان 
صبح امروز برگزار شد اظهار داشت: در این جلسه قیمت زولبیا در 
ماه مبارک رمضان 15 هزار و 500 تومان، بامیه 16 هزار و 500 هزار 

تومان و قیمت زولبیا و بامیه مخلوط 16 هزار تومان تعیین شد.
وی با بیان اینکه واحدهای تولید زولبیا و بامیه موظف هستند نرخ 
نامه خود را در برابر دید مشتریان قرار دهند گفت: در حال حاضر 

مشکلی برای تامین شکر در استان کرمان وجود ندارد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به افزایش 
سهمیه 3 هزار و 800 تنی شکر به استان عالوه بر سهمیه قبلی بیان 
کرد: شرکت غله استان اخذ این میزان شکر را از شرکت بازرگانی 
به  رمضان  مبارک  ماه  در  و  موقع  به  تا  می کند  دنبال  ایران  دولتی 

استان تحویل داده شود.
واحدهای  بین  در  تن شکر   ۲50 حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  وی 
برای  کرمان  در  شکر  قیمت  گفت:  است  توزیع  حال  در  صنفی 
مصرف کننده 3 هزار و 500 تومان است و با هر گونه گرانفروشی 

در استان برخورد جدی می شود.
حسینی نژاد با اشاره به اینکه سهمیه شکر استان کرمان تامین شده و 
در بازار توزیع می شود افزود: مشکلی برای تامین شکر ماه رمضان 

برای خانوارها و صنوف در کرمان وجود ندارد.
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پرورش  و  آموزش  و  پلیس  همکاری  تاثیر 
در پیشگیری از آسیب های اجتماعی

و  آموزش  و  پلیس  همکاری  گفت:  ریگان  انتظامی  فرمانده 
پرورش در بحث پیشگیری از آسیب های اجتماعی مؤثر و مورد 

تاکید است.
 سرهنگ"حمیدرضا تاج آبادی" فرمانده انتظامی ریگان  در دیدار 
با رئیس آموزش و پرورش ریگان ضمن گرامیداشت هفته معلم 
گفت: حقی که معلمین و اساتید بر گردن جامعه دارند با هیچ چیز 

قابل جبران نیست.
با اشاره به حدیثی از حضرت علی )ع( با مضمون"هر کس  وی 
به من یک کلمه بیاموزد مرا بنده خود ساخته است"اظهار داشت: 
اقدمات آموزش و پرورش و معلمان در راه تربیت دانش آموزان 

و تعالی جامعه حائز اهمیت است.
تاج آبادی ضمن تقدیر از زحمات معلمین برای فرزندان کشور 
برای  مدارس  در  حضور  با  پلیس  کرد:  تصریح  ایران  عزیزمان 
مشروبات  اعتیاد،  جمله  از  اجتماعی  آسیب های  از  پیشگیری 
از هیچ تالشی دریغ  ترافیک  نزاع و درگیری و فرهنگ  الکلی، 

نمی کند.
این مسئول انتظامی با اشاره به استخدام مقطع درجه داری اظهار 
کرد: هدف نیروی انتظامی در بحث جذب نیرو عضویابی و بومی 
سازی است که افراد عالقه مند و دانش آموزان سال آخر تحصیل 

جهت استخدام در ناجا می توانند اقدام کنند.
ماه  تبریک  ضمن  دیدار  این  در  نیز  پرورش  و  آموزش  رئیس 
مبارک رمضان گفت: مشاهده نیرو های پلیس در سطح جامعه و 
مدارس احساس غرور و امنیت را در مردم باال می برد که این نشان 

از تالش حافظان نظم و امنیت است.
این  همکاری  و  پلیس  زحمات  از  تقدیر  ضمن  علیزاده  محمد 
از  باز  آغوش  با  کرد:  تصریح  پرورش  و  آموزش  با  مجموعه 
مطالب  بیان  برای  مدارس  سطح  در  پلیس  کارشناسان  حضور 

پیشگیری از آسیب های اجتماعی استقبال می کنیم.
وی با اشاره به شعار سال و گام دوم انقالب اظهار کرد: با توجه به 
حادثه خیز بودن رفت و آمد دانش آموزان روستا ها به سطح شهر 
در خصوص ساخت مدارس مقاطع مختلف در برخی مناطق که 

مسافت زیاد دارند برنامه ریزی شده است.

اتهام  به  که  ای  ساله   30 جوان 
حکم  با  همسرش  به  نفقه  نپرداختن 
قضایی دستگیر شده بود در حالی که 
به  اعتماد  خاطر  به  فقط  کرد  می  بیان 
با دختری ازدواج کردم  شغل پدرزنم 
از من  را  قبلی اش  ناموفق  ازدواج  که 
به  ماجرا  این  درباره  بود،  کرده  پنهان 
الهیه  کالنتری  اجتماعی  کارشناس 

مشهد توضیح داد.
به  که  بود   ۹6 سال  گفت:  وی 
به  دوستانم  از  یکی  ترغیب  و  پیشنهاد 

خواستگاری »مبینا« رفتم. پدرش بازنشسته یکی 
از نهادهای نظامی بود و از چند ماه قبل در مشهد 
تحقیق  به  ام  خانواده  وقتی  بودند.  شده  ساکن 
از  چندانی  شناخت  همسایگان  پرداختند  محلی 
اعتماد  مبینا  پدر  شغل  به  من  اما  نداشتند  ها  آن 
و  دینی  باورهای  او  که  بودم  مطمئن  و  کردم 
اعتقادی قوی دارد و می تواند شریک زندگی 
من باشد. با این تصور به خواستگاری او رفتم و 
خیلی زود مراسم عقدکنان برگزار شد اما هنوز 
نمی  ما  نامزدی  دوران  آغاز  از  بیشتر  ماه  چند 
گذشت که متوجه تغییرات زیادی در رفتارهای 
نامزدم شدم. او به بهانه های واهی سعی می کرد 
گرفتم  می  تماس  او  با  وقتی  باشد.  دور  من  از 
و از حضورش در منزل مطمئن می شدم برنامه 
اما  برویم  بیرون  یکدیگر  با  تا  کردم  می  ریزی 
مادرش مدعی  ها می رسیدم  منزل آن  به  وقتی 
بیرون  دوستانش  با  قبل  دقیقه  چند  که  شد  می 

همسرم  رفتارهای  گرفتم  تصمیم  رفت. خالصه 
را کنترل کنم. یک روز از محل کارم مرخصی 
گرفتم واز صبح در نزدیکی منزل آن ها کشیک 
دادم تا این که دیدم سوار خودرویی شد که سه 
بودند. وقتی پشت  زن جوان دیگر سرنشین آن 
سر آن ها حرکت کردم به یک کافه سنتی در 
مشغول شدند.  قلیان  به کشیدن  و  رفتند  شاندیز 
آن قدر عصبانی بودم که قصد داشتم داخل کافه 
بروم و سر و صدا راه بیندازم اما خودم را کنترل 
کنم  مطرح  اش  خانواده  با  را  موضوع  تا  کردم 
را  موضوع  و  رفتم  منزلشان  به  وقتی  شب  ولی 
مطرح کردم پدر و مادرش با سر و صدا مدعی 
زنم. خالصه  می  تهمت  دخترشان  به  که  شدند 
از آن شب به بعد دیگر با همسرم تماس نگرفتم 
فرد  بعد  ماه  یک  حدود  رفتم.  پدرم  خانه  به  و 
که  شد  مدعی  و  گرفت  تماس  من  با  ناشناسی 
ام  را درباره زندگی  می خواهد موضوع مهمی 
بگوید. احساس کردم همسرم آن فرد ناشناس را 

واسطه ای برای آشتی قرار داده است به 
همین دلیل سر قرار حاضر شدم اما آن 
جوان ۲5 ساله موضوعی را مطرح کرد 

که روح و روانم را به هم ریخت.
او گفت: نامزدم یک بار ازدواج ناموفق 
داشته است و خانواده اش این موضوع 
را از من پنهان کرده اند. وقتی با سر و 
وضعی آشفته به خانه بازگشتم و ماجرا 
را برای خانواده ام بازگو کردم، مادرم 
و  ایستاد  مقابلم  بود  ویلچر  روی  که 
است  ممکن  نگیر  تصمیم  زود  گفت: 
سوءاستفاده  شما  اختالف  از  بخواهند  ای  عده 
کنند. خالصه از طریق یکی از بستگان نزدیک 
مان که آشنایی در ثبت احوال داشت فهمیدم که 
آن جوان حقیقت را گفته است. با پیگیری زیاد 
نیز  او  پیدا کردم که  را  مبینا  قبلی  نامزد  آدرس 
گفت: مبینا را به خاطر داشتن دوست پسر طالق 
داده است وقتی موضوع را با خانواده همسرم در 
بازگو  برایم  را  ماجرا  حقیقت  تا  گذاشتم  میان 
کنند آن ها شبانه به شهرستان رفتند و مدتی بعد 
هم ساکن همان شهر شدند این در حالی بود که 
پدر مبینا با تهدید من مدعی شد فقط در دادگاه 
خاطر  به  همسرم  هم  حاال  دهد.  می  را  پاسخم 
کرده  شکایت  من  از  حالی  در  نفقه  نپرداختن 
است که به خاطر سر و صداهای هر روزه اش در 
محل کارم مرا اخراج کرده اند. از سوی دیگر 
نیز مدعی است باید نیمی از مهریه ۲00 سکه ای 

اش را بپردازم تا حاضر به طالق شود و ...

نود  و  هزار  یک  تولید  رونق  سال  در 
میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت در 
اختیار واحدهای تولیدی استان کرمان 

قرار می گیرد 
و  صنعت  سازمان  معاون  نژاد  غفاری 
خبر  این  اعالم  با  کرمان  استان  معدن 
اختصاص  با  تسهیالت  این  گفت 
استان  تولید  بخش  به  جدید  تسهیالت 
واحدهای  به  کمک  هدف  کرمان 
واحدهای  یا  احداث  درحال  تولیدی 
فعال دچار مشکل اختصاص یافته است 
تسهیالت  این  با  شود  می  بینی  پیش  و 
استان  در  شغلی  جدید  فرصت   5500

ایجاد خواهد شد.
اعتبارات  محل  از  تسهیالت  این  افزود:  وی 
گردش  در  سرمایه  تامین  برای  و   18 تبصره 
و  بازسازی  هزینه  کمک  یا  و  ثابت  سرمایه   ،

نوسازی واحدهای تولیدی ارائه خواهد شد.
به  تسهیالت  این  داد  توضیح  نژاد  غفاری  آقای 
گیرد  می  تعلق  تولیدی  واحدهای  از  گروه  سه 

ساخت  درحال  تولیدی  واحدهای  اول  گروه   :
فزیکی  پیشرفت  درصد   60 باالی  که  هستند 
 600 حدودا  گروه  این  به  کمک  برای   ، دارند 
میلیارد تومان تسهیالت درنظر گرفته شده است.

فعالیت  درحال  تولیدی  واحدهای  دوم  گروه 
هستند که به سرمایه در گردش برای خرید مواد 

اولیه نیاز دارند و حدود 400 میلیارد 
تومان از تسهیالت به این گروه داده 
واحدهای  سوم  گروه  و  شود  می 
صنعتی و تولیدی مشکل دار هستند 
که نیاز به بازسازی و نوسازی خط 
کیفیت  با  محصول  تا  دارند  تولید 
تری به بازار ارائه دهند و حدود ۷0 
میلیارد تومان به این گروه اختصاص 

یافته است.
و  معدن   ، صنعت  سازمان  معاون 
به  اشاره  با  کرمان  استان  تجارت 
اینکه با یارانه ای که دولت میدهد 
 14 حدود  تسهیالت  سود  نرخ 
صاحبان  گفت:  بود  خواهد  درصد 
این  از  استفاده  به  مایل  که  تولیدی  واحدهای 
یاب  بهین  ی  سامانه  در  باید  هستند  تسهیالت 
ثبت نام کنند و بعد از مراجعه به سازمان صمت 
کرمان بالفاصله کار کارشناسی طرحها آغاز می 
شود و از یک ماه آینده اعطای تسهیالت شروع 

خواهد شد .

معاون سازمان صمت کرمان اعالم کرد :

اختصاص تسهیالت جدید به بخش تولید استان کرمان

نمی دانستم همسرم قبال ازدواج کرده و شوهرش به خاطر داشتن دوست پسر، او را طالق داده

مبارزه با ملخ های صحرایی در سطح بیش از 60 
کرمان  استان  جنوب  های  زمین  از  هکتار  هزار 
المللی  بین  تاالب  حوزه  مراتع  در  خصوصا 
جهاد  سازمان  جهادگران  توسط  جازموریان 
کشاورزی و کمک نیروهای مردمی به صورت 
مزارع  به  انان  از ورورد  مانع  دنبال شده و  ویژه 

شده است.
مبارزه با آفت ملخ صحرایی با همکاری و عزم 
کرمان  استان  جنوب  در  ها  دستگاه  همه  جدی 
نگرانی  هیچگونه  جای  و  است  انجام  حال  در 

نیست .
رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان از 
عملیات سم پاشی هوایی علیه ملخ صحرایی در 
مناطق صعب العبور آلوده به ملخ در این منطقه 
خبر داد و گفت: از ابتدای مبارزه هوایی تاکنون 
یکهزار هکتار از زمین های این خطه به صورت 

هوایی سم پاشی شده است.
سعید برخوری افزود: طبق پیش بینی کارشناسان 
جهاد کشاورزی، در منطقه جازموریان قریب به 
6 هزار هکتار سمپاشی با هواپیما خواهیم داشت.

وی از اتمام عملیات احداث و تحویل باند فرود 
اضطراری هواپیماهای سم پاش در حاشیه تاالب 
 10 طی  باند  این  گفت:  و  داد  خبر  جازموریان 
روز تالش شبانه روزی برای مبارزه با ملخ های 

صحرایی راه اندازی شده است.
در  ملخ  ریزش  نخستین  کرد:  تصریح  برخوری 
اتفاق  کرمان  جنوب  در  گذشته  سال  ماه  بهمن 
ملخ  با  مبارزه  نخست،  ریزش  همان  از  و  افتاد 

آغاز و تاکنون ادامه دارد.
** اجازه ورود ملخ ها به مزارع را نداده ایم

کرمان  جنوب  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
اظهار داشت: ملخ ها تقریبا تحت کنترل هستند 
و هنوز اجازه نداده ایم هیچ ملخی وارد مزارع 

شود.
وجود  با  ها  ملخ  هجوم  بحث  افزود:  برخوری 
چون  است  خطرناک  همچنان  ها،  تالش  همه 
دسته  های جدیدی وارد منطقه می شود و ما هم 

در حال مبارزه با آنها هستیم.
** افزون بر 30 هزار هکتار از اراضی آلوده به 

ملخ سم پاشی شد
جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
ملخ  با  مبارزه  از  کرمان  جنوب  کشاورزی 
از  هکتار   ۷00 و  هزار   30 سطح  در  صحرایی 
مناطق آلوده به این آفت در این منطقه خبر داد 
و گفت: از این میزان شامل یکهزار هکتار مبارزه 
زمینی  مبارزه  هکتار   ۷00 و  هزار   ۲۹ و  هوایی 

انجام شده است.
محمدرضا ساردویی همچنین از اضافه شدن پنج 
تیم  به مجموعه  وانتی(  )پشت   ULV پاش  سم 
مبارزه با آفت ملخ صحرایی در این منطقه خبر 
سم   13 ها  دستگاه  این  افزودن  با  افزود:  و  داد 
پاش ULV در منطقه جنوب کرمان فعالیت سم 

پاشی را انجام می دهند.
روزانه   ULV پاش  سم  هر  کرد:  تصریح  وی 
300 تا 400 هکتار سم پاشی انجام می دهد که 
با اضافه شدن پنج دستگاه جدید، شاهد افزایش 

میزان مبارزه به صورت ماشینی خواهیم بود.
وی اظهار داشت: طبق برآورد کارشناسان حدود 
60 تا 100 هزار هکتار پیش بینی سم پاشی داریم 
و این بدین معنی نیست که این میزان آلوده به 
در یک  است  ممکن  بلکه  است  ملخ صحرایی 

منطقه چندین بار سم پاشی شود.
پاشی گسترده طی  تصریح کرد: سم  ساردویی 
سال جدید انجام و همه دستگاه ها اعم از دولتی 

و خصوصی در این طرح مشارکت دارند.
ملخ  با  مبارزه  زمینه  در  ها  دستگاه  همه   **

همکاری کردند
کشاورزی  جهاد  سازمان  نباتات  حفظ  مدیر 
همکاری  از  تشکر  ضمن  نیز  کرمان  جنوب 
آحاد مردم، سپاه پاسداران، اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای از آمادگی کامل برای 

زمین گیر کردن ملخ های صحرایی خبر داد.
با  مبارزه  تیمی  فعالیت  افزود:  فرخی  مجید 
ویژه  به  کرمان  جنوب  در  صحرایی  ملخ 
جهاد  سازمان  محوریت  با  جازموریان،  منطقه 
نتیجه  و  رفته  پیش  خوبی  به  جنوب  کشاورزی 
مطلوب این عملکرد ناشی از فعالیت گروهی در 

این مبارزه است.
وی اظهار داشت: تمهیدات الزم برای مبارزه با 
جنوبی  شهرستان  هفت  در  صحرایی  های  ملخ 

استان کرمان اتخاذ شده و جای نگرانی نیست.
عربستان سعودی سال گذشته  اینکه  به  توجه  با 
نداده،  انجام  ها  ملخ  کنترل  در  جدی  مبارزه 
تنگه  از  ایران  به  ورود  با  مخرب  حشرات  این 
از جمله  استان های جنوبی کشور  هرمز عبور و 
و  بوشهر  خوزستان،  کرمان،  جنوب  هرمزگان، 

فارس را آلوده کرده اند.
برخی از کارشناسان، هجوم این ملخ ها را یکی 
مسئوالن  ناپسند  و  شنیع  های  شیطنت  از  دیگر 
عربستان عنوان کرده و تاکید می کنند که باید 
های  ملخ  عنوان  به  رنگ  زرد  حشرات  این  از 
سعودی نام ببریم تا رزالت و فرومایگی مقامات 

سعودی را هیچ وقت فراموش نکنیم.

 ملخ های صحرایی در جنوب استان کرمان زمین گیر شدند

آغاز طرح ضیافت در استان کرمان
نهادهای  مشترک  گشت   ، رمضان  مبارک  ماه  آغاز  با  همزمان 
ضیافت  طرح  عنوان  با  کرمان  استان  در  بازار  بر  نظارت  مسئول 

آغاز شد.
 

استان  حکومتی  تعزیرات  شش  شعبه  رییس  حسینی  علی  احمد 
گفت این طرح ویژه ماه مبارک رمضان است و با هدف کنترل 
رعایت  و  فروشی  کم  و  گرانفروشی  از  جلوگیری   ، ها  قیمت 
مسائل بهداشتی به اجرا در می اید. در این طرح نمایندگان ادارات 
تعزیرات حکومتی ، بهداشت  و سازمان صنعت معدن و تجارت 
های مصوب  قیمت  به  اشاره  با  علی حسینی  اقای  دارند.  حضور 
زلوبیا  قیمت   /15500 زلوبیا  قیمت  گفت  بازار  تنظیم  ستاد  شده 
و بامیه مخلوط 16000 و بامیه 16500 تعیین شده است که واحد 
های صنفی ملزم به رعایت آن هستند. رییس شعبه شش تعزیرات 
بیان این مطلب که مردم خود بهترین ناظر در  با  حکومتی استان 
این امر هستند از آنها خواست هرگونه تخلف و گرانفروشی را 
به سامانه های 1۲4 و 135 گزارش دهند تا در اسرع وقت به ان 

رسیدگی و با تخلفات برخورد شود.

آگهی مزایده اموال غیرمنقول)اسناد ذمه(
آگهی مزایده اموال غیرمنقول)اسناد ذمه( کالسه پرونده ۹500015 

به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق)قرارداد بانکی( ششدانگ خانه پالک ۹0 فرعی از ۹84 اصلی 
بخش 40 کرمان که سند آن در صفحه 4۷۲ دفتر 31 امالک با شماره 4۷50 ثبت با حدود اربعه شماال 
از ۹84 اصلی شرقا در سه قسمت  به شماره 4۲ فرعی  به طول 13/۲0 سانتی متر  دیواریست مشترک 
که قسمت دوم آن شمالی است اول به طول 14 متر دوم به طول 0/۹0 سانتی متر سوم درب و دیوار 
به طول 11/۲0 سانتی متر به کوچه جنوبا دیوار به دیوار به طول 14/50 سانتی متر به شماره ۹1 فرعی 
از ۹84 اصلی غربا در دو قسمت اول دیوار به دیوار به طول 15/50 سانتی متر به شماره 60 فرعی از 
در  واقع  اصلی   ۹84 از  فرعی   43 شماره  به  متر  سانتی   5/50 طول  به  دیوار  به  دیوار  دوم  اصلی   ۹84
بخش 40 کرمان می باشد و سند بنام آقای رحمت ا... عسکری پور حسن آباد صادر شده است و در 
حال حاضر دارای سند مالکیت المثنی می باشد که طبق درخواست بانک ملی ایران شعبه بندرعباس 
بستانکار پرونده ششدانگ پالک مذکور بازداشت گردیده است و طبق نظر کارشناس رسمی ساختمان 
با دیوارهای آجری سقف تیر آهنی کف موزائیک دیوارها گچ تا یک متر سرامیک قدمت بنا حدود 
۲5 سال کابینت فلزی پشت بام ایزوگام است مطابق مشخصات مندرج در پیش نویس سند عرصه و 
اعیان خانه طلق به مساحت 351 متر مربع و به آدرس بافت خیابان نواب صفوی کوچه 16 فرعی 3 و 
به  اعیان حدود 130 مترمربع  به مبلغ 4۲1/۲00/000 ریال و  طبق نظر کارشناس عرصه 351 متر مربع 
مبلغ ۲34/000/000 ریال و امتیازات به مبلغ 100/000/000 ریال اعالم شده است و ارزش ششدانگ 
ملک فوق با شرط طلق و بالمعارض بودن به مبلغ ۷55/۲00/000 ریال)هفتصد و پنجاه و پنج میلیون و 
دویست هزار ریال( برآورد و تقویم شده است و پالک فوق از ساعت ۹ الی 1۲ روز سه شنبه مورخ 
13۹8/3/۷ در اداره ثبت اسناد بافت واقع درخ امام کوچه جنب فرمانداری از طریق مزایده به فروش 
می رسد مزایده از مبلغ هفتصد و پنجاه و پنج میلیون و دویست هزار ریال شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق و گاز اعم 
از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 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 
بابت هزینه های فوق  نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی  باشد به عهده برنده مزایده است و 
نقداً وصول می گردد ضمناً  نیم عشر و حق مزایده  مازاد-برنده مزایده مسترد خواهد شد و  از محل 
مکان  و  ساعت  همان  در  تعطیلی  از  بعد  اداری  روز  مزایده  گردد  رسمی  تعطیل  مزایده  روز  چنانچه 

مقرر برگزار خواهد شد. 
محمدمحسن قزوینی-مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بافت )م الف3۷(

»اگهي تحدید حدود اختصاصي«
چون تحدید حدود ششدانگ  یک باب خانه دارای پالک 4۲64 فرعي از1۲-اصلی مجزی شده از 
ا... خامنه ای  پالک 15۷4 فرعی از 1۲-اصلی قطعه یک بخش 4۲ کرمان واقع در رابر خیابان آیت 
نبش کوچه 1۷ به مساحت 38۷/4 مترمربع مورد تقاضاي آقای روح ا... عاطفی فرزند نیازعلی به شماره 
شناسنامه 5۲۷۹ صادره از رابر حسب درخواست کتبي نامبرده آگهي تحدید حدود اختصاصي پالک 
مرقوم بدینوسیله منتشر وعملیات تحدیدي آن ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخه ۹8/3/۲3 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 30 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: ۹8/۲/18

محمدمحسن قزوینی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بافت)م الف36(

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری کرمان 
آگهی ثبتی

تاسیس شرکت سهامی خاص همتا بازرگان آریانا در تاریخ 13۹8/۲/۹ به شماره ثبت 16031 به شناسه 
ملی 14008۲۹۹001 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 

عموم آگهی می گردد.
و  خدماتی  امور  انجام  و  صادرات  و  واردات  تجاری،  و  بازرگانی  امور  کلیه  انجام  فعالیت:  موضوع 
پروژهای تولیدی، احداث انواع کارخانجات تولیدی، صادرات و واردات از هر نوع کاال و انجام هر 
گونه عملیات پیمانکاری و مدیریت پیمان و اخذ و امضا نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی 
و شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی و داخل و خارج از کشور و اخذ وام و اعتبار و 
ضمانت نامه بانکی داخلی و خارجی و ایجاد و تشکیل شعبات در داخل و خارج از کشور و اعطای 
نمایندگی در داخل و خارج از کشور، و انجام امور صادرات و واردات سیمان و روغن وپشم و آهن و 
انجام کلیه امور مربوط به ساخت و ساز داخلی و خارجی و صادرات و واردات انواع تجهیزات جامد 
ومایع در داخل و خارج و کلیه مراوده های بانکی، اخذ تعهدات بانکی و افتتاح انواع حساب های بانکی 
داخلی و خارجی)ارزی و ریالی(، به رهن گذاشتن اموال شرکت و خروج از رهن در صورت لزوم پس 

از اخذ مجوزهای الزم مراجع ذیربط 
مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 

 ، امام  یادگار  راه  بزرگ  کرمان  شهر  مرکزی،  بخش  کرمان،  شهرستان  کرمان،  استان  اصلی:  مرکز 
نبش غربی 4 ، کوچه یادگار امام ۷ ، خیابان کوی دادگستری، پالک 0، مجتمع باران، طبقه همکف 

کدپستی:۷61۷8۹۷51۹
 10000 سهم  صد  به  منقسم  نقدی  ریال   1000000 مبلغ  از  است  عبارت  حقوقی  شخصیت  سرمایه 
با نام عادی مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  ریالی تعداد 100 سهم آن 
45۲60/1۲1 مورخ 13۹8/1/۲۹ نزد بانک ملت شعبه امیر المومنین باکد 45۲60 پرداخت گردیده است 

و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد 
اعضای هیئت مدیره: خانم اکرم رمضانی مظفر آبادی به شماره ملی ۲۹۹۲۲0۹3۷6 و به سمت نایب 

رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال 
آقای محمد رضا محمد تقی زاده به شماره ملی 30۹0۷60۹3۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 

دو سال
آقای عبدالمنان ناروئی به شماره فراگیر 3184۲۲06 و به سمت مدیر عامل به مدت دو سال و به سمت 

عضو هیئت مدیره به مدت دو سال 
بروات،  سفته،  چک،  قبیل  از  شرکت  آور  تعهد  و  بهادار  اسناد  و  اوراق  امضاء:کلیه  حق  دارندگان 
قراردادهای عقود اسالمی و همچنین کلیه نام های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت 

مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای هادی زنگی آبادی  همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 
اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه 

به مدت یک  بازرس اصلی  به شماره ملی ۲۹۹1814381 به سمت  نژاد  بازرسان:آقای مسعود قاسمی 
سال مالی 

آقای مجید یزدان پناه احمد آبادی به شماره ملی 30۹0۷04064 به سمت بازرس علی البدل به مدت 
یک سال مالی 

روزنامه کثیر االنتشار ندای وحدت کرمان جهت در آگهی های شرکت تعیین گردید 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد  

آگهي مزایده )نوبت اول( 
از  صادره   ۹60۹۹۷34۷01015۲۷ شماره  دادنامه  اجرای  در  بافت  دادگستري  حقوقی  احکام  اجراي 
 1۷6 پالک  دارای  قطعه  یک  دارد  نظر  در  اجرایی   ۹۷01۲1 کالسه  پرونده  در  و  حقوقی  اول  شعبه 
فرعی از ۷53-اصلی واقع در بخش 40 کرمان شهرستان بافت به مالکیت محمدمظفری مکی آبادی 
فرزند محمدرضا به مبلغ ششصدوشصت میلیون ریال )ششدانگ( )کلیه حقوق متعلق به محکوم علیه( 
به فروش برساند.ضمناً ملک موصوف ثبت و دارای پالک ثبتی مفروز با کاربری )مسکونی( در اجاره 
نمی باشد و به مساحت 314 مترمربع عرصه به حدود شمال در دو قسمت به طولهای 13/8 و ۲ متر به 
به طول 1۷/۷5 متر به کوچه شماره 3۹ خیابان فردوسی و جنوباً  کوچه شماره 18 بلوار باهنر و شرقاً 
1۷ متر به ملک مجاور و غرباً به طول ۲0/50 متر به ملک مجاور که حصار بلوکی در دو ضلع شمالی 
و شرقی آن ایجاد شده و فاقد استحکام بنا و دارای امتیازات آب و برق تک فاز و گاز می باشد. لذا 
تاریخ 13۹8/3/11 روز شنبه ساعت ۹ صبح در محل اجراي احکام دادگستري شهرستان  مزایده در 
نماینده دادسرا برگزار مي گردد و قیمت ارزیابي شده توسط کارشناس شروع و ده  با حضور  بافت 
انصراف  اخذ خواهد شد.در صورت  برنده  از  معین  مهلت  مابقي ظرف  المجلس  في  بها  مبلغ  درصد 
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 ۹8/3/۹ 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 
خیابان  بافت  ملک: شهرستان  آدرس  نمایند ضمناً  اخذ  رسید  و  نموده  احکام  اجراي  تحویل  مذکور 

فردوسی کوچه 3۹ می باشد.
 غجه پور-دفتر اجرای احکام دادگستری شهرستان بافت)م الف ۲6(  

آگهي حصروراثت
آقای شهریار حاجی علیزاده فرزند گل یار داراي شناسنامه 4۷8 به شرح دادخواست شماره ۹800۷0 
درتاریخ   1۲4 شناسنامه  به  حسن  فرزند  زاده  امینی  مهین  شادروان  داده  توضیح   ۹8/۲/1۷ مورخ 

۹۷/1۲/۲۷ در شهر بافت فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-شهریار حاجی علیزاده به ش ملی 3130۲1۲۹۷3 متولد 1334 بافت همسر متوفی.

۲- سروش حاجی علیزاده به ش ملی 3131501601 متولد 1366 بافت فرزند متوفی. 
3- زهرا زیدآبادی نژاد به ش ملی 30۷0068146 متولد 1314 بافت مادر متوفی.

4- صدف حاجی علیزاده به ش ملی 338056۹40۲ متولد 13۷3 بافت فرزند متوفی.
5- سهیل حاجی علیزاده به ش ملی 31۲00133۷4 متولد 1368 بافت فرزند متوفی.

یا  دارد  اعتراض  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی  نوبت در یکي  مراتب یک  لذا 
شخص یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل 
اختالف تقدیم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این 

موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
دفترشورای حل اختالف شماره یک شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
آقای بگم برآوردی فرزند جانعلی داراي شناسنامه 31314۲553۹ به شرح دادخواست شماره ۹80055 
درتاریخ   3۲3 شناسنامه  به  مرتضی  فرزند  برآوردی  جانعلی  شادروان  داده  توضیح   ۹8/۲/11 مورخ 

6۲/11/5 در شهر بافت فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-ذبیح ا... برآوردی به ش ملی 3130۷۲1۹3۲ متولد 133۹ بافت فرزند متوفی.

۲- زینب برآوردی به ش ملی 3130۷۲۲580 متولد 1344 بافت فرزند متوفی.
3- بگم برآوردی به ش ملی 31314۲553۹ متولد 1346 بافت فرزند متوفی.

4- کشور برآوردی به ش ملی 3130۷۲۲۹55 متولد 1348 بافت فرزند متوفی.
5- گوهر برآوردی به ش ملی 3130۷۲330۷ متولد 1350 بافت فرزند متوفی.
6- صنوبر برآوردی به ش ملی 31314455۹۹ متولد 1354 بافت فرزند متوفی.

۷- اکبر برآوردی به ش ملی 3130۷۲3811 متولد 1355 بافت فرزند متوفی.
8- سوسن برآوردی به ش ملی 3130۷۲3۹۷8 متولد 135۹ بافت فرزند متوفی.

۹- نبات برآوردی به ش ملی 3131350۷۹۲ متولد 13۲1 بافت فرزند متوفی.
یا  دارد  اعتراض  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی  نوبت در یکي  مراتب یک  لذا 
شخص یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل 
اختالف تقدیم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این 

موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
دفترشورای حل اختالف شماره یک شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
شماره  دادخواست  شرح  به   31308۲۹34۲ شناسنامه  داراي  علی  فرزند  راد  ریاحی  رضا  امین  آقای 
به شناسنامه 86  عبدالحسین  فرزند  اکبری  فاطمه علی  داده شادروان  توضیح  مورخ ۹8/۲/۹   ۹80055

درتاریخ 13۹4/8/۲ در شهر بافت فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-محمد ریاحی راد به ش ملی 31308536۹3 متولد 1348 فرزند متوفی.

۲- ابوالفضل ریاحی راد به ش ملی 3130848585 متولد 135۲ فرزند متوفی.
3- امین رضا ریاحی راد به ش ملی 31308۲۹34۲ متولد 134۲ فرزند متوفی. 

4- فیروزه ریاحی راد به ش ملی 31308۹۷۷4۷ متولد 1356 فرزند متوفی.
5- فرح ریاحی راد به ش ملی 313084۹14۹ متولد 134۷ فرزند متوفی.

6- علی ریاحی راد فرزند اسدا... به ش ملی 3130۷3۷308 متولد 1310 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.
دفترشورای حل اختالف شماره سه شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
آقای سید محمد حسینی نسب رابری فرزند سیدجواد داراي شناسنامه ۲16 به شرح دادخواست شماره 
۹8005۲ مورخ ۹8/۲/15 توضیح داده شادروان گوهرتاج تاج الدینی فرزند حسن به شناسنامه 31۲8 

درتاریخ 13۹۷/6/۲6 در شهر رابر فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-سیمهدی حسینی نسب رابری ش ش 64۷۲ متولد 1358 کدملی31300645۷5 فرزند متوفی.
۲- هماسادات حسینی نسب رابری ش ش ۲3 متولد 135۲ کدملی583۹866660 فرزند متوفی.

3- سیداحمدحسینی نسب رابری ش ش ۷۹ متولد 1361 کدملی583۹88۷048 فرزند متوفی.
4- سیمحمد حسینی نسب رابری ش ش ۲16 متولد 1355 کدملی313088۲138 فرزند متوفی.

5- سید محمد باقرحسینی نسب رابری ش ش 13۷4 متولد 1366 کدملی583۹۹41141 فرزند متوفی.
یا  دارد  اعتراض  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی  نوبت در یکي  مراتب یک  لذا 
شخص یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل 
اختالف تقدیم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این 

موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
خواجه حسنی - دفترشورای حل اختالف شماره یک شهرستان رابر

 
آگهي حصر وراثت

شورا  این  از  دادخواست کالسه ۹80۹۹838۷۹۲0008۷  به شرح  هدایت  فرزند  میرزاده  خانم خاطره 
میرزاده  هدایت  شادروان  که  نموده  اعالم  دادخواست  در  و  نموده  وراثت  گواهي حصر  درخواست 
از  عبارتند  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  و  است  نموده  فوت  خود  دائمی  اقامتگاه  در  حسین  فرزند 
:1-زینب ۲- سکینه 3- عصمت 4- معصومه5-زهرا 6- خدیجه ۷-کرامت 8-ناصر ۹-نادر10-خاطره 
مرید  فرزند  سیاهکویی  نسب  اسکندری  گلناز  متوفی 8-و خانم  فرزندان  میرزاده  فاطمه همگی   -11
نامبرده وارث دیگري ندارد. این آگهي در یک نوبت در روزنامه  قانونی متوفی.لذا  همسر شرعی و 
دارند  رسمي  یا  سري  نامه  وصیت  هرگونه  اشخاصي  یا  شخص  چنانچه  و  درج  محلي  االنتشار  کثیر 
ظرف یک ماه از تاریخ انتشار به این شورا ارائه نمایند واال پس از مدت مذکور از درجه اعتبار ساقط 

و گواهي صادر خواهد شد.
سعید خسروی خرمشاهی–مسئول دفتر شوراي حل اختالف شماره دو بخش ارزوئیه

آگهي حصر وراثت
آقای علیرضا علیزاده شورکی فرزند چراغ به شرح دادخواست کالسه ۹80۹۹838۷۹۲00081 از این 
شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و در دادخواست اعالم نموده که شادروان چراغ علیزاده 
شورکی فرزند حسن در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده است و ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند 
از :1--نعمت ا... ۲- پروین 3- علیرضا 4- نسرین همگی علیزاده شورکی فرزندان متوفی 8-و خانم 
سکینه انصاری فرزند صفر همسر شرعی و قانونی متوفی.لذا نامبرده وارث دیگري ندارد. این آگهي در 
یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار محلي درج و چنانچه شخص یا اشخاصي هرگونه وصیت نامه سري 
یا رسمي دارند ظرف یک ماه از تاریخ انتشار به این شورا ارائه نمایند واال پس از مدت مذکور از درجه 

اعتبار ساقط و گواهي صادر خواهد شد.
سعید خسروی خرمشاهی–مسئول دفتر شوراي حل اختالف شماره دو بخش ارزوئیه



روز نامه خبري , تحلیلي , سیاسي , اقتصادي و اجتماعي
صاحب امتیاز و مدیر مسئول : فریدون منظري توکلي 0۹1334۷053۷

سردبیر : حسام منظري توکلي 0۹1334۷35۷6 
طراح و گرافیست: ابوالحسن منظري
خبرنگار : محمد علی منظری توکلی
لیتوگرافی و چاپ  : چاپ کارمانیا

دفتر بافت : خیابان امام جنب بانک توسعه تعاون تلفن: 4۲4۲۹11۹ خانم امیني
دفترکرمان: خیابان آیت ا...صالحی ابتدای کوچه شماره 10 خانم افضلی 3۲51۹۷44  حکمت در چاپ و تلخیص مطالب ارسالي آزاد است .

Email : ali_365@yahoo.com

شهرستان فریادگر محرومیت دیار فرهیختگان در  حکمت  روزنامه  نماینده 
ارزوییه، صوغان و توابع

مهدی نظری فتح آباد 0۹13۹1۷3348. 

بافت

آدرس:
بافت خیابان 
امام نرسیده 
به شهرداری 

روبروی 
تعاونی چهار
0344۲4۲6443
0۹16۲48۹330

کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
 1۷ گذشته  ماه  چند  طی  گفت: 
پرونده ویژه با موضوع جرائم سایبری 
مجازی  فضای  رصد  کارگروه  در 
مرکز  انقالب  و  عمومی  دادسرای 

استان کرمان تشکیل شده است.
عمومی  روابط  حکمت  گزارش  به 
یداهلل  کرمان،  استان  کل  دادگستری 
دادستان  و  روسا  جمع  در  موحد 
های سراسر استان کرمان افزود: هیچ 
کارگاه و کارخانه ای در کشور نباید 
تعطیل شود مدیران باید به کارآفرینان 

و سرمایه گذاران کمک کنند.
کشور  خاص  شرایط  به  اشاره  با  وی 
هوشیارانه  باید  مسئوالن  کرد:  بیان 
و  پیشگیری  بینی،  پیش  و  کنند  عمل 

کنترل مسائل مختلف را در دستور کار خود قرار دهند.
به  اشاره  با  کرمان  استان  کل  دادگستری  کل  رئیس 
حادثه تلخ قتل طلبه همدانی افزود: نباید منتظر بمانیم 
تا اتفاقی رخ دهد و سپس به مسئله ورود کنیم، بلکه 
اقدام بهنگام و بموقع از سوی مسئوالن ارزشمند است.

مجازی  فضای  رصد  امروز  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و  رصد  های  کارگروه  گفت:  است  جدی  ضرورتی 
پایش فضای سایبری باید به موقع و مسلط ورود کنند 
رفتارهای مجرمانه  به  مهار مجرمین  و  و ضمن کنترل 
آنها واکنش نشان دهند تا دیگر شاهد چنین حوادث 

تلخی نباشیم.
امور و  از  بسیاری  بیان کرد: در شرایط کنونی  موحد 
به تبع آن بسیاری از جرائم از فضای فیزیکی به فضای 
در  ارتباطات  هرچه  و  است  انتقال  حال  در  مجازی 
محیط فیزیکی کم شود و به فضای سایبری منتقل شود 
به  نیز  قطعا جرائم و آسیب های اجتماعی و فرهنگی 

این فضا کوچ خواهند کرد.
تاکید  کرمان  استان  در  قضایی  دستگاه  عالی  نماینده 
کرد: مسئوالن باید بپذیرند که فضای فیزیکی و مجازی 
جزء واقعیت های زندگی بشر است و هر دو آن باید 
مدیریت شود و همانگونه که مواظب هستیم در خیابان 
این حساسیت را در  بایستی  برقرار شود  امنیت  نظم و 

بستر فضای اینترنت هم داشته باشیم.
**مسئوالن نسبت به فضای مجازی حساس و هوشیار 

باشند
کرد:  تصریح  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
مسئوالن بخش های مختلف از جمله اداره اطالعات، 
کل  اداره  اسالمی،  انقالب  پاسداران  سپاه  فتا،  پلیس 
فضای  با  مرتبط  های  مجموعه  سایر  و  اسالمی  ارشاد 
مجازی باید رصد این فضا را جدی بگیرند و نسبت به 

آن حساس و هوشیار باشند.
را  انتخاباتی  فضای  رصد  باید  مسئوالن  گفت:  وی 

جدی بگیرند و مراقبت داشته باشند.
موحد تاکید کرد: ضرورت دارد دادستان های سراسر 
رصد  تخصصی  کارگروه  تشکیل  به  نسبت  استان 
فضای مجازی اقدام کنند و جرائم را در فضای مجازی 

تعقیب کنند.
استان  قضایی  مسئوالن  عملکرد  از  تقدیر  ضمن  وی 
استان  از روسا و دادستان های  بسیاری  کرمان گفت: 
حال  در  روزی  شبانه  و  جهادی  صورت  به  کرمان 
محل  در  صبح  دادستان  مثال  طور  به  و  است  فعالیت 
محیط  در  اداری  وقت  از  بعد  و  است  حاضر  کارش 
های  بخش  با  و  دارد  فعال  و جامعه حضور  اجتماعی 
مختلف از جمله فرهنگیان، اساتید، نخبگان و اصحاب 
و  اجتماعی  و  فرهنگی  مختلف  های  کانون  رسانه، 
و  ها  برنامه  پیشبرد  جهت  در  تعاملی  جلسه  مسئوالن 

سیاست های کالن قوه قضائیه دارد.
افزود: رونق  استان کرمان  رئیس کل دادگستری کل 
غافل  آن  از  نباید  و  است  کشور  ضروری  نیاز  تولید 
هیچ کارگاه  قضائیه  قوه  رئیس  فرمایشات  و طبق  شد 
و کارخانه ای در کشور نباید با دستور قضایی تعطیل 

شود.
را  تولید  دغدغه  باید  همگان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تصمیماتی  اتخاذ  با  نباید  قضات  گفت:  باشند  داشته 
چرخ تولید را متوقف کنند بلکه بهتر است مالحضات 
مورد  خود  آراء  صدور  در  را  اقتصادی  و  اجتماعی 
قضائیه  قوه  هفته  کرد:  بیان  موحد  دهند.  قرار  توجه 
سیستم  گیری  ارتباط  برای  است  مناسبی  فرصت 
قضایی با بخش های مختلف جامعه و حضور در بین 
مردم، نخبگان در جهت تبیین مشکالت و برنامه های 
دستگاه قضایی. ** یک ششم جمعیت استان کرمان 

از خدمات پزشکی قانونی محرومند
این مقام ارشد قضایی در استان کرمان 
جمعیت  ششم  یک  کرد:  تصریح 
پزشکی  خدمات  از  کرمان  استان 
سختی  به  یا  و  محرومند  قانونی 
دارد  ضرورت  و  دارند  دسترسی 
بدنبال  این رابطه  مسئوالن مربوطه در 

حل مشکل باشند.
سال  در  برنامه   456 کرد:  بیان  وی 
و  اجتماعی  معاونت  توسط  گذشته 
دادگستری  جرم  وقوع  از  پیشگیری 
که  است  شده  اجرایی  کرمان  استان 
کار خیلی بزرگی است و قطعا بدون 
های  دادستان  و  روساء  همکاری 
سراسر استان کرمان این برنامه ها قابل 

اجرا نبود.
این مقام ارشد قضایی در استان کرمان افزود: معاونت 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با فعالیت های موثر 
ارتقاء جایگاه دادگستری کرمان  و فراگیرش موجب 

در سطح کشور و استان شده است.
معاونت  در  شده  انجام  های  فعالیت  به  اشاره  با  وی 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان 
قبل مخصوصا سال گذشته  سنوات  در  کرمان گفت: 
حقیقتا اقدامات قابل قبول و تحسین برانگیزی از سوی 
به عنوان  انجام پذیرفته است و می تواند  این معاونت 
یک الگو برای تالش و مجاهدت بیشتر در سال جاری 

مورد توجه قرار گیرد.
با رویکردهای  موحد افزود:طیف وسیعی از برنامه ها 
موثر و کارآمد که از جمله ضرورت های امروز جامعه 
را برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی است در 

معاونت اجتماعی عملیاتی شده اند.
حوزه  در  گفت:  کرمان  استان  قضایی  شورای  رئیس 
زندگی  سبک  و  رفتاری  های  مهارت  و  آموزش 
مربیان  والدین،  و  جامعه  مختلف  اقشار  برای  اسالمی 
و جوانان در شرف ازدواج و متقاضیان طالق و افراد 

بهبود یافته کارهای موثری صورت پذیرفته است.
عمومی،  های  آگاهی  ارتقاء  جهت  در  تالش  وی 
برگزاری همایش های علمی و کاربردی در زمینه های 
مهاجر،  قرآنی، طرح  اجرای طرح مصلحین  مختلف، 
ایجاد  مدارو  رشد  پیشگیری  سجام،  هجرت،  طرح 
موفق  های  برنامه  جمله  از  را  خانواده  مشاوره  مراکز 
این معاونت برشمرد. موحد گفت: بهتر است با نهایت 
پیشنهادات  ها  هزینه  در  مبحث صرفه جویی  به  توجه 
موثری که در جلسات مطرح می شود پس از تصویب 
و انجام کار کارشناسی به برنامه تبدیل شوند و سپس 

عملیاتی و اجرایی شوند.

احتکار  دامی  ذرت  تن   12۰ کشف 
شده در بافت

تن   1۲0 کشف  از  بافت  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
اطراف  باغ های  از  یکی  در  احتکارشده  دامی  ذرت 

شهرستان و پلمپ این انبار خبر داد.
سرهنگ نبی اهلل میرافضلی، فرمانده انتظامی شهرستان 
فرماندهی  اطالعات  پلیس  ماموران  افزود:  بافت 
اینکه  بر  مبنی  انتظامی شهرستان در پی کسب خبری 
فردی درحاشیه یکی از روستا های اطراف شهر اقدام 
مقام  هماهنگی  با  است  کرده  دامی  احتکارذرت  به 
به  معدن  و  صنعت  اداره  ماموران  همراهی  و  قضایی 

محل عزیمت کردند.
و  محل  این  در  ماموران  با حضور  کرد:  تصریح  وی 
تن   1۲0 حدود  شد  مشخص  نظر  مورد  انبار  بررسی 
بمنظور  و  غیرمجاز  بصورت  انبار  این  دامی  ذرت 

احتکار انبار شده است.
سرهنگ میرافضلی با اشاره به ارزش ۲ میلیارد و 160 
این  کرد:  اظهار  دام   خورک  بار  این  ریالی  میلیون 
انبار با حکم مقام قضائی پلمب و در این زمینه پرونده 
قضایی  مقام  تحویل  انبار  همراه صاحب  به  و  تشکیل 

شد.

در راستای کنگره ی 6500 شهید استان کرمان
اهدا یازده سری جهیزیه به زوج های 

جوان توسط سپاه ارزوئیه
شهرستان  سپاه  فرمانده 
کرد:  عنوان  ارزوئیه 
کنگره  راستای  در 
استان  شهید   6500
همت  به  و  کرمان 
ارزوئیه  شهرستان  سپاه 
از  جهیزیه  سری   11

ریال  میلیون   300 ارزش  به  یک  هر  ایرانی  کاال های 
خبرگزاری  گزارش  به  شد.  اهدا  جوان  زوج های  به 
بسیج از کرمان؛ با حضور امام جمعه، ریاست دادگاه، 
فرمانده سپاه، فرمانده نیروی انتظامی، ریاست بهزیستی 
11 سری جهیزیه  مقاومت خواهران  فرمانده حوزه  و 
به زوج های جوان توسط سپاه ناحیه ارزوئیه اهدا شد. 
داشت:  اظهار  کاخ  اسماعیلی  رضا  پاسدار  سرگرد 
شهید   500 و  هزار   6 کنگره  برگزاری  برنامه های  از 
استان کرمان خدمت به محرومین جامعه به نیت شهدا 
سیره  و  فرهنگ  ترویج  اینکه  به  اشاره  با  وی  است. 
استان  برنامه های کنگره شهدای  اولویت  عملی شهدا 
کرمان است گفت: در این راستا طرح اهدای جهیزیه 
کار  دستور  در  نیازمند  خانواده های  بین  آن  توزیع  و 
قرار گرفته است. سرگرد اسماعیلی کاخ افزود: امروز 
11 سری جهیزیه از نمازخانه ی امام حسن مجتبی )علیه 
السالم( ناحیه ارزوئیه به زوج های جوان اهدا شد. وی 
مورد  کاال  قلم   11 طرح  این  در  کرد:  خاطر نشان 
یخچال،  لباسشویی،  ماشین  گاز،  شامل  زندگی  نیاز 
و...  پتو  قابلمه،  سرویس  جاروبرقی،  اتو،  تلویزیون، 
اسماعیلی  پاسدار، دکتر رضا  توزیع می شود. سرگرد 
یک  در  شهرستان  بسیج  کرد:  عنوان  همچنین  کاخ 
حرکت خودجوش در بسیاری از عرصه ها ورود پیدا 
در  جهیزیه  از  جوان  زوج های  بهره مندی  که  کرده 

جهت ازدواج آسان نیز جزو این موارد است.

فعاالن محیط زیست به پاکسازی طبیعت رفتند

اقطاع  طبیعت  پاسبانان  سمن  اعضای  از  نفر  پنجاه  حدود 
به  اقدام  خبر  دهستان  در  فرهنگی  راهپیمایی  برگزاری  با 

پاکسازی مناطق مختلف منطقه خبر نمودند.
خبر  مصفای  منطقه  در  طبیعت  دلسوزان  حضور  پایان  در 
با  اقطاع  طبیعت  پاسبانان  سمن  مابین  فی  ای  نامه  تفاهم 
دهیاری و مجتمع گردشگری اقامتی باغ بهار منعقد گردید.

اقطاع  طبیعت  پاسبانان  سمن  مسئول  پور  معصوم  مرتضی 
عنوان کرد : امیدواریم با امضاء این تفاهم نامه و همکاری 
سمن  این  مابین  فی  فرهنگی_اجتماعی  جانبه  دو  های 
از  حفاظت  ضمن  خبر  منطقه  بزرگوار  مردم  و  دهیاری  با 
و  گردشگری  های  جاذبه  ایجاد  زمینه  در  زیست  محیط 
جذب گردشگر و معرفی بیش از پیش این منطقه به سراسر 

کشور عزیزمان گام های موثر و بلندی برداریم. به مناسبت هفته ی عقیدتی سیاسی با حضور سرگرد 
پرورش  و  آموزش  در  کاخ  اسماعیلی  رضا  پاسدار 

انجام شد؛
تجلیل فرمانده سپاه شهرستان ارزوئیه 

از مقام معلم

با حضور فرمانده سپاه ارزوئیه در دفتر مدیر آموزش و 
پرورش این شهرستان از مقام معلم تجلیل به عمل آمد. 
به گزارش خبرگزاری بسیج از کرمان؛سرگرد پاسدار 
و  ارزوئیه  ناحیه  سپاه  فرمانده  کاخ،  اسماعیلی  رضا 
پایوران در راستای پاسداشت مقام معلم به  از  جمعی 
پرورش  و  آموزش  مدیر  دفتر  در  معلم  روز  مناسبت 
کرد.  دیدار  وی  با  و  یافته  حضور  ارزوئیه  شهرستان 
سرگرد اسماعیلی کاخ، فرمانده سپاه ناحیه ارزوئیه، در 
این دیدار اظهار داشت: آموزش و پرورش با محوریت 
و  فکری  سالمت  در  را  نقش  ترین  محوری  معلمان، 
اجتماعی جامعه و ساختن یک محیط اجتماعی متعالی 
معلمان  اینکه  بیان  با  اسماعیلی کاخ  دارد. دکتر رضا 
طالیه داران فرهنگ و اخالقند از حضور معلمان در 
بیان داشت:  انقالب و دفاع مقدس یاد کرد و  دوران 
معلمان در مراحل رشد و پیش رفت انقالب اسالمی 
پیشتاز و طالیه دار بوده اند. در این دیدار آقای تهمتن 
کریمی،رئیس آموزش و پرورش برنامه های فرهنگی 
مناسب  بسیار  را  ارزوئیه  سپاه  با  پرورش  و  آموزش 
ارزیابی کرد و تصریح کرد: طرح هایی همچون طرح 
هجرت دانش آموزی که زیر نظر بسیج سازندگی و 
به همت دانش آموزان اجرایی می شود، طرح شهید 
بهنام محمدی در دو مدرسه ی در قالب طرح از نمونه 

این همکاری های موفق بشمار می رود.

دیدار از امام جمعه بافت به مناسبت هفته 
عقیدتی و سیاسی

پاسداران و معلمان شهرستان بافت به مناسبت هفته عقیدتی 
و سیاسی از امام جمعه شهرستان بافت دیدار کردند در این 
ضمن  زاده  مهدی  علی  بافت  شهرستان  جمعه  امام  جلسه 
سپاه  پاسداران  خدمت  سیاسی  و  عقیدتی  هفته  تبریک 
گفتند  بافت  شهرستان  معلمان  خدمت  معلم  روز  و  بافت 
پیدا  تبلور  افکار شهید مطهری در ذهن و جان سپاه  تبلور 
را  آن  و  داریم  افراد  نام  به  خاص  روزهای  کندچرا  می 
تعمیم می دهیم به جامعه ؟چون آن افراد ویژگی منحصر 
به فرد داشتند مثل امام حسن )ع( که کریمه اهل بیت است 
دلیل  به  ولی  بودند  نه  نبودند  کریم  امامان  دیگر  اینکه  نه 

ویژگی منحصر به  فرد داشتند
توانست  که  است  تنها کسی  مطهری  شهید  فرمدند  ایشان 

قضیه التقاطی را شناسایی کند
در پایان ضمن تشکر از پاسداران انقالب گفتند سپاه یک 

فکر است یک اندیشه است.

مناسبت  به  شهداء  گلزار  روبی  غبار 
هفته عقیدتی و سیاسی

همزمان با اولین روز از هفته عقیدتی وسیاسی در سپاه، 
قبور مطهر شهدای شهرستان بافت غبار روبی و عطر 

افشانی شد.
غبارروبی  با  معنوی،  مراسم  ین  در  کنندگان  شرکت 
قرآن  قرائت  و  شهیدان  پاک  آرامگاه  عطرافشانی  و 
شهیدان  خاطره  و  یاد  داشتن  گرامی  ضمن  فاتحه،  و 
امام  واالی  های  آرمان  با  تحمیلی،  جنگ  و  انقالب 

راحل )ره( تجدید میثاق کردند.

گیزمگ،  از  نقل  به  و  حکمت  گزارش  به 
ایستگاه  به  اسپیس ایکس  محموله  آخرین 
آزمایش  یک  شامل   )ISS(بین المللی فضایی 
اثر  بر  پیری  با  مبارزه  به  می تواند  که  است 

گذشت زمان بر روی زمین کمک کند.
نانوذرات  تعامل  چگونگی  آزمایش  این 
مکمل  یک  عنوان  به  را  سلول ها  با  سرامیکی 
ضد پیری بررسی می کند که نه تنها اثرات پیری 
را کاهش می دهد بلکه همچنین برای مبارزه با 
بر روی  فضایی  تنش های  و  مزمن  بیماری های 
طوالنی  فضایی  مأموریت های  در  فضانوردان 

نیز مفید است.
می دانیم  اما  است،  پیچیده  بسیار  پیری  فرآیند 
ایفا  مهمی  نقش  آن  در  آزاد  رادیکال های  که 
می کنند. این مولکول های سمی به عنوان یک 
تولید می شوند که  اکسیژن  متابولیسم  فرآورده 

می توانند از طریق “استرس اکسیداتیو” موجب آسیب 
جدی به سلول ها و بافت ها در بدن شوند.

مبارزه  استرس  این  با  اکسیدان ها  آنتی  وسیله  به  بدن 
معدنی  مواد  از  متشکل  اکسیدان ها  آنتی  می کند. 
از  جلوگیری  و  کاهش  به  که  هستند  ویتامین هایی  و 

آسیب به سلول کمک می کنند.
 ،A ویتامین  شامل  اکسیدان ها  آنتی  از  نمونه هایی 
لوتین،  لیکوپن،  کاروتن،  بتا   ،E ویتامین   ،C ویتامین 
سلنیوم و منگنز می باشد، اما دانشمندان آژانس فضایی 
دنبال  به  فضا  در  جدید  آزمایش  این  انجام  با  اروپا 
تحریک سلول ها در سطح ژنتیکی و امیدوار به توسعه 
نارسایی  تحلیل عضالت،  با  مبارزه  برای  مکمل  یک 

قلبی، دیابت یا بیماری پارکینسون هستند.
مقیاس  در  سرامیکی  ذرات  بر  آزمایش  این  تمرکز 
مانند  که  است   )nanoceria(”نانوسریا“ نام  به  نانو 
به  می کنند.  عمل  زنده  سلول های  داخل  آنزیم های 
عنوان یک  به  نانوذرات می توانند  این  گفته محققان، 
هفته،  چندین  تا  مکرر  دوزهای  بدون  اکسیدان  آنتی 

یعنی طوالنی تر از مکمل های کنونی عمل کنند.
 ۲01۷ سپتامبر  در  فضایی  ایستگاه  در  قبلی  آزمایش 
و  می مانند  باقی  پایدار  ذرات،  این  که  داد  نشان 
سلول های عضالنی را محافظت می کنند، در حالی که 
تحقیق دیگری بر توانایی آنها در افزایش عمر مگس ها 
اما  جدید  آزمایش  بود.  متمرکز  انسان  نورون های  و 

در یک  را  آنها  است که  مطالعه طوالنی تر  یک 
معرض  در  روز  شش  مدت  به  مینی آزمایشگاه 
)جاذبه  میکروگرانش  شرایط  و  کیهانی  تابش 

نزدیک به صفر( قرار می دهد.
ماژول  در  آنها  میزبان  سلول های  و  “نانوسریاها” 
به  متعلق  بین المللی  فضایی  ایستگاه  کلمبوس 
آژانس فضایی اروپا قرار دارند و در دمای ثابت 

30 درجه سانتیگراد نگهداری می شوند.
شرایط  به  نمونه ها  ببینند  که  است  این  هدف 
نشان  واکنشی  کیهانی چه  اشعه  و  میکروگرانش 
سلولی  نمونه های  از  نیمی  اینکه  ضمن  می دهند. 
قرار  فشرده  سانتریفوژ  یک  درون  انکوباتور  در 
با  برابر  مصنوعی  جاذبه  تحت  را  آنها  که  دارند 

جاذبه زمین قرار می دهد.
در پایان آزمایش، هر دو نمونه را به دمای منفی 
80 درجه سانتیگراد خواهند رساند تا آنها را برای 

تجزیه و تحلیل در زمین حفظ کنند.
تحقیق  این  اروپا  فضایی  آژانس  گزارش  براساس 
جدید به توسعه مکمل های جدید منجر خواهد شد که 
به فضانوردان برای مبارزه با اثرات منفی مأموریت های 

طوالنی مدت کمک خواهد کرد.
عالوه بر این می توان آن را برای کمک به سالمندان 
به آتروفی  مبتال  بر روی زمین و همچنین کسانی که 
بیماری  و  دیابت  قلبی،  بیماری های  عضالنی، 

پارکینسون هستند به کار گرفت.
تحقیق  این  که  می افزاید  اروپا  فضایی  آژانس 
همچنین می تواند منجر به درمان های پوستی شود که 

درخشندگی و جوانی را به پوست بازمی گرداند.

 17پرونده جرائم سایبری در کرمان تشکیل شد

کند کردن روند پیری با نانوذرات در فضا!


