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بافت

پیش بینی اطعام ۱۵۱ هزار مددجوی کرمانی 
در ماه رمضان                                               3

تولید  بخش  به  جدید  تسهیالت  اختصاص 
استان کرمان                                                3

جلسه مشترک سپاه،نیروی انتظامی و دفتر امام 
ارتقای  با ریاست دادگاه در خصوص  جمعه 
فرهنگ اجتماعی شهرستان ارزوئیه               4

بگیرند؟  روزه  نباید  گوارشی  بیماران  کدام 
نحوه مصرف دارو در ماه رمضان                  2

اجرای ۱۶۵ طرح اشتغال در شهرستان بافت
4

سیرجان  سرگل  عروس  مزون 
مزون  ترین  متفاوت  از  یکی 
محدوده  در  که  است  هایی 
کند.  می  فعالیت  کرمان  استان 
روزنامه حکمت با شناختی که 
سراغ  به  داشت  مزون  این  از 
مزون  این  بزرگوار  کارکنان 
که  شد  مطرح  نکاتی  و  رفت 
شما را در انتخاب لباس عروس 
از  بخشی  کند.  می  راهنمایی 
می  ذیل  در  را  مصاحبه  این 

خوانیم.
1- لطفا درباره خودتان بگویید:

ج- با سالم خدمت خوانندگان 
روزنامه  شریف  و  متدین 

خدمت  نباشید  خسته  و  سالم  عرض  و  حکمت 
گل  سی  مزون  وزین:  روزنامه  این  کارکنان 
از  عروس  لباس  کار  تجربه  دهه  سه  با  سیرجان 
در  واقع  استان  های  مزون  بروزترین  و  بزرگترین 
چهارراه مهدیه سیرجان بوده که همواره با تالش 
در صدد فراهم آوردن شیک ترین مدل های لباس 
عقد و عروسی از بهترین ژورنال های سال ترکیه 

و اروپا می باشد.
می  پیشنهاد  را  هایی  لباس  مدل  چه  معموالً   -2

دهید؟
اندام هر عروس  فیزیکی و  به شرایط  ج- بستگی 
دارد و با در نظر گرفتن موارد ذکر شده همکاران 
آخر  در  که  کنند  می  مطرح  را  پیشنهاداتی  ما 

تصمیم گیرنده عروس خانم ها هستند.
بیشتر  ۳- خانم هایی که به شما مراجعه می کنند 

دنبال چه مدل هایی هستند؟
عروس  لباس  در  تنوع  که  است  این  حقیقت  ج- 
نمی تواند زیاد باشد بلکه تنوع در تزئینات و طرح 
دانتل های کار شده روی لباس می باشد. متاسفانه 
لباس  جویای  شخص  که  شود  می  دیده  بسیار 
که  اقوام  و  دوستان  نظر  طبق  و  اشتباه  به  عروس 
هیچ تخصصی در این زمینه ندارند به دنبال لباس 
مناسب  که  هایی  مدل  گردند،  می  خود  عروس 
اندام و استیل آن عروس نمی باشد، مشکالتی را 

در شب مراسم به همراه دارد.
4- خوب چه مدل هایی جذاب تر می تواند باشد؟

ج- اکثر مدل های لباس عروس )آستین دار، بدون 
آستین، ُدکلته، یقه باز و بسته، داس  اسکارت و یا 
صورتی  در  باشه  جذاب  تواند  می  و.....(  کلوش 
این  در  باشد که  انجام گرفته  مناسبی  انتخاب  که 
را  گزینه  بهترین  دادن  مشاوره  با  ما  همکاران  راه 

پیشنهاد خواهند داد.
6- به نظر می رسد رنگ لباس عروس مثل قدیم 

سفید نیست؟
ج- بله همین طور است پارچه های کار شده برای 
شیری  ای،  خامه  نباتی،  رنگهای  از  عروس  لباس 
و  می شود. رنگ سفید جلوه کار دست  استفاده 
دانتل های کار شده بر روی لباس را می گیرد و 
همچنین رنگ های جدید باعث بهتر شدن فیلم و 

عکس می شود.
بازار خیلی از مزون دارها از  7- در این وضعیت 
نبود مشتری گله دارند دلیل موفقیت شما چیست؟

ج - کار لباس عروس احتیاج به تجربه و تخصص 
فاخر  و  زیبا  لباس  دوخت  و  انتخاب  دارد  زیادی 
کردن  آماده  لباس،  کردن  سایز  و  یابی  عیب 
دوستان  از  خیلی  متاسفانه  غیره  و  لباس  ملزومات 
این  وارد  جو  و  پرس  و  تحقیق  کمترین  بدون 
از مدت کوتاهی  بعد  کسب و کار می شوند که 
را  خود  کسب  ناچار  به  و  برخورده  مشکالتی  به 
با ضرر و زیان تعطیل می کنند. مزون سی گل با 
سه دهه تجربه و به کارگیری نیروهای متخصص 
توانسته سطح باالیی از رضایت مشتری را به عمل 
آورد و این خود بهترین تبلیغ بوده و خدا را شکر 
استانی های  بین هم  بیشتری در  اعتبار  باعث شده 
عزیز به دست بیاوریم و این فرصت را داشته باشیم 

کارهای متفاوتی را ارائه دهیم .
 8- و در آخر ؟ با آرزوی خوشبختی برای عروس 
خانم های عزیزمان به این نکته مهم اشاره می کنم 
که یک انتخاب مناسب و شایسته مستلزم پیگیری 
و زمان بیشتری خواهد بود تا بهترین شب زندگی 
مان را به یاد ماندنی تر کنیم و همچنین با تشکر از 
روزنامه وزین حکمت که این فرصت را در اختیار 

ما قرار داد.

  در رونق اقتصادی 
سهیم باشید 

در  را  ارزوئیه  کاغذ  کارخانه  سهام  خرید 
سایت  www.orzuiyeh.com بخوانید 

و مشارکت کنید 
تلفن تماس:09121228797 

فروشی
یک کارواش با موقعیت عالی و درآمدعالی واقع در میدان معلم به فروش می رسد.
تلفن تماس:09178895506

در  ارزوئیه  و  رابر  بافت،  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی در نطق میان دستور 
خود با تبریک حلول ماه مبارک رمضان، 
وجود  با  گفت:  رئیس جمهور  به  خطاب 
با  اینجانب  متعدد  مکاتبات  و  پیگیری ها 
و  راه  وزارتخانه  جنابعالی،  دفتر  مسئوالن 
شهرسازی و شرکت راه آهن پاسخ روشنی 
برای مردم شریف و شهیدپرور مردم بافت 
بافت  کرمان-  ریلی  خط  خصوص  در 
خواشمند  لذا  است  نشده  داده  سیرجان   -
کارخانه  آمادگی  اعالم  به  توجه  با  است 
فوالد شهرستان بافت که اکنون در آستانه 
افتتاح و بهره برداری است دستور فرمایید؛ 
احداث خط ریلی مذکور با مشارکت فوالد 
بختیاری  گیرد.  قرار  اجرا  دستور  در  بافت 
تولید  رونق  سال  امسال  اینکه  یادآوری  با 
نامیده شده لذا امید است زمینه رونق تولید 
بانک ها،  تغییر ساختار  فراهم شود، گفت: 
از  قاچاق  از  بانکی و جلوگیری  تسهیالت 
موارد اصلی رونق تولید به شمار می آیند. 
بیان  و شهرسازی  راه  وزیر  به  وی خطاب 

باند  تکمیل  و  احداث  پروژه های  کرد: 
انتخابیه  حوزه  ارتباطی  محورهای  دوم 
اینجانب از جمله بافت به رابر و کرمان- 
و...  سیرجان  به  بافت  و  ارزوئیه  به  بافت 
مورد  اعتبارات  تخصیص  عدم  دلیل  به 
مطلوبی  ساخت  روند  از  یا  متوقف  نیاز 
فرسودگی  همچنین  نیست،  برخوردار 
نگرانی  سبب  شهری  بین  آسفالت های 
و  جانی  خسارت های  و  محروم  مناطق 
مالی فراوان شده است. بختیاری همچنین 
پرورش،  و  آموزش  وزیر  به  خطاب 
گفت: معلمان گرانقدر سال های بسیاری 
از عمر گرانمایه خود را صرف آموزش 
کرده اند اما امروز درگیر مشکالت مالی 
بسیاری هستند لذا از جنابعالی درخواست 
مطالبات  پرداخت  به  نسبت  دارم 
پاداش  امتحانات،  حق الزحمه  فرهنگیان، 
پایان خدمت بازنشستگان و حق التدریس 
صورت  سریع  اقدام  آموزشی  نیروهای 

اسرع وقت  در  معلمان  رتبه بندی  و  گرفته 
کشاورزی  کمیسیون  عضو  شود.  عملیاتی 

از  تشکر  ضمن  اسالمی  شورای  مجلس 
رئیس سازمان نوسازی مدارس که در این 
داده  انجام  مناسبی  اقدامات  کوتاه  مدت 

تکمیل  جهت  در  امیدوارم  افزود:  است، 
اقدام  نیز  تمام  نیمه  مدارس  بهره برداری  و 

شایسته ای را انجام دهد.

گفتگو با مزون سی گل سیرجان با سه دهه تجربه کار لباس عروس

نماینده مردم شهرستان های بافت، رابر و ارزوئیه در مجلس شورای اسالمی خطاب به رئیس جمهور:

با دفتر رئیس جمهور در خصوص  علیرغم مکاتبات متعدد 
خط ریلی کرمان – بافت – سیرجان، تاکنون پاسخ روشنی 

داده نشده است

جناب آقای دکتر عسکری ریاست محترم 
کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان بافت:

هدیه بزرگ و ارزشمند الهی به بندگان شایسته و صدیق رقم زدن 
خدمت  و  گشایی  گره  و  مردم  امور  مرجع  عنوان  به  آنان  تقدیر 
تبریک  با  باد  ارزشمند گواریتان  این هدیه  الهی است  بندگان  به 
از شایستگیهای اخالقی،تجربه و  و تهنیت سمت جدید که نشان 
کارآمدی و صداقت و ایمان آنجناب است از خداوند منان برای 

توفیق بیشتر حضرتعالی و سالمتی و عزت مسئلت می نمائیم.
کارکنان روزنامه حکمت 
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مرگ فوتبالیست جوان پس از نوشیدن آب یخ!
مرگ فوتبالیست جوان بعد خوردن یک لیوان آب در فضای 
مجازی خبرساز شد. یک فوتبالیست 27 ساله پس از نوشیدن 
و  شد  قلبی  ایست  دچار  مسابقه  از  بعد  سرد،  آب  لیوان  یک 
درگذشت. لودوین فلورز نول به تازگی برای تیم محلی خود 
در پرو بازی می کرده است که این حادثه برایش رخ داد. این 
از  پس  بالفاصله  سرد  آب  نوشیدن  دلیل  به  فوتبال،  بازیکن 
مسابقه، در اثر حمله قلبی جان خود را از دست داد، که به دلیل 
 27 نول  فلورز  لودوین  است.  بوده  عروقی  قلبی  نادر  واکنش 
ساله بالفاصله بعد از بازی برای تیم محلی خود در استان سوالنا 
رفت.  خانه  به  و  کرد،  کسالت  احساس  پرو،  غربی  شمال  در 
همسر فوتبالیست در این باره گفت: او یک لیوان آب سرد با 
یخ نوشید و مدت کوتاهی پس از آن درد های قفسه سینه اش 
شروع شد، برای همین او را به یک کلینیک در همان حوالی 
بردم، اما در راه طاقت نیاورد و جان خود را از دست داد. او 
به رسانه های محلی گفت: پزشک به من گفت که دچار سکته 
قلبی شده است، چون آب سرد زیادی نوشیده بود، در حالی 
که بدنش هنوز گرم بود. پزشک معتقد بود که آب سرد باعث 
ایجاد تغییر در ضربان قلب ورزشکار می شود و در نهایت منجر 
به یک واکنش قلبی عروقی خواهد شد. نمونه ای از مشکالت 
مدافع  ایوگو،  اوگو   ،2017 سال  فوتبالیست ها:  میان  در  قلبی 
ایست  از  بعد  می کرد،  بازی  تاتنهام  تیم  در  که  انگلیس  سابق 

قلبی در بیمارستان فوت کرد

واریز سود سهام عدالت کارکنان دولت آغاز شد

مرحله پایانی پرداخت سود سهام عدالت عملکرد سال مالی 96 که 
امروز  از  است  لشکری  و  کشوری  شاغالن  و  کارکنان  به  مربوط 
پایانی  مرحله  سازی؛  خصوصی  سازمان  از  نقل  به  می شود.  آغاز 
شرکت های   96 مالی  سال  عملکرد  عدالت  سهام  سود  پرداخت 
سرمایه پذیر سهام عدالت مربوط به آخرین گروه مشموالن شامل 
و  آنها  خانواده های  و  اجرایی  دستگاه های  شاغالن  و  کارکنان 
لشکری  کشوری،  بازنشستگی،  صندوق های  بازنشستگان  همچنین 
این  در  اساس  این  بر  می شود.  آغاز  امروز  از  اجتماعی  تأمین  و 
که  را  خود  عدالت  سهام  سود  مشموالن  از  نفر  میلیون   11 مرحله 
می شود،  بالغ  تومان  میلیارد  هزار  به  آن  ارزش  حدود  مجموع  در 
مشموالن  که  موسسه ای  و  بانک   ۳5 از  و  کرد  خواهند  دریافت 
از  اند،  کرده  ثبت  عدالت  سهام  سامانه  در  را  خود  شبای  شماره 
امروز، 29 بانک و موسسه مالی به مرور پرداخت سود سهام عدالت 
را آغاز می کنند. بیشتر بخوانید: سود سهام عدالت کارکنان دولت 
دیگر  مشموالن  .همچنین  می شود  پرداخت  فردا  از  بازنشستگان  و 
بانکی خود را در سامانه  گروه های سهام عدالت که شماره شبای 
سهام عدالت قبال وارد کرده و به تائید بانک عامل مربوط رسیده 
خود  عدالت  سهام  سود  قبل  مرحله  چند  طی  در  کنون  تا  و  باشد 
را دریافت نکرده اند نیز همزمان با مشموالن این دوره سود سهام 
عدالت خود را دریافت خواهند کرد. با اجرای اقدامات واریز سود 
و پرداخت آن در این مرحله به حدود 11 میلیون نفر از مشموالن، 
مجموعه بیش از 41 میلیون نفر از جمعیت کشور که مشمول سهام 
عدالت بوده و اطالعات شماره حساب بانکی خود را نیز به سامانه 
سهام عدالت ارائه و تائیدیه دریافت کرده اند به طور کامل از دومین 
نوبت پرداخت سود سهام عدالت پس از تسویه حساب این سهام با 

دولت برخوردار می شوند

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبر داد
ارسال گزارش تخلفات بازار خودرو به 

رئیس قوه قضائیه
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ورود این سازمان به موضوعات 
مربوط به بازار خودرو خبر داد و گفت: گزارشی در این رابطه در 
این  ورود  از  کشور  کل  بازرسی  سازمان  رئیس  است.  تهیه  حال 
گفت:  و  داد  خبر  خودرو  بازار  به  مربوط  موضوعات  به  سازمان 
گزارشی در این رابطه در حال تهیه است. ناصر سراج در گفتگو با 
مهر در پاسخ به این پرسش که سازمان بازرسی کل کشور پیش تر، 
از استقرار تیم های بازرسی در شرکت های خودروسازی خبر داده 
و افزایش قیمت خودرو را تخلف اعالم کرده بود، اما نه تنها شاهد 
افزایش  قیمت ها  هم  باز  بلکه  نبودیم  خودرو  بازار  گرفتن  سامان 
یافت، آخرین اقدامات سازمان بازرسی در این رابطه به کجا رسید؟ 
گفت: در حال رصد امورات مربوط به خودرو هستیم و گزارشی 
نهایی  محض  به  افزود:  وی  است.  تهیه  حال  در  رابطه  این  در  هم 
ارسال  قضائیه  قوه  رئیس  رئیسی،  اهلل  آیت  به  گزارش  این  شدن، 
گزارش  اینکه  درباره  دیگری  پرسش  به  پاسخ  در  سراج  می شود. 
سازمان بازرسی در چه مرحله ای قرار داد و چه زمانی به رئیس قوه 
قضائیه ارسال می شود؟، بیان کرد: تا پایان این ماه، گزارش تکمیل 
و به رئیس قوه قضائیه ارسال می شود. وی همچنین درباره اینکه آیا 
به تخلفی هم در این رابطه رسیده اید؟، گفت: اگر تخلفی نبود، ما 
به  ورود نمی کردیم. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جواب 
این سوال که استقرار سازمان بازرسی در هالل احمر به دلیل برخی 
بازرسی  تیم های  به طور کلی  اظهار داشت:  بوده است؟  انتصابات 
ما در همه وزارتخانه ها و نهادها مستقر هستند. این مقام قضائی در 
پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه سخنگوی قوه قضائیه اعالم 
کرده که گزارش های سازمان بازرسی در رابطه با سیل اخیر کامل 
نبوده است، مگر مقصران احتمالی در گزارش بازرسی تعیین نشده 
بودند؟، بیان کرد: پیگیری های سازمان بازرسی در این رابطه ادامه 

دارد و پس از تکمیل به مراجع ذیربط ارسال می شود.

خواستگار مجازی 2۰ میلیون اخاذی کرد
در  که  جوانی  دستگیری  از  بزرگ  تهران  فتای  پلیس  رئیس 
پوشش خواستگاری از دختری جوان اقدام به اخاذی 20 میلیون 
تومانی از وی کرده بود، خبر داد. سرهنگ تورج کاظمی در 
این باره گفت: چندی قبل دختر 2۳ ساله ای با حضور در پلیس 
فتا از ماجرای گرفتار شدن در دام اخاذی های خواستگار خود 
خبر داد و با طرح شکایت به کارآگاهان پلیس فتا گفت که 
چندی قبل با پسر جوانی در تلگرام آشنا شده که بعد از مدتی، 
اعتماد سازی ماجرای ازدواج را مطرح کرده و  با  پسر جوان 
همین پیشنهاد باعث شده تا با هم یک قرار مالقات بگذارند و 
از آن زمان به بعد با گذشت زمان به یکدیگر عالقه مند شده 
و همین امر باعث شده تا چند تصویر و فیلم خصوصی برایش 
مأموران  گفت:  بزرگ  تهران  فتای  پلیس  رئیس  کند.  ارسال 
سازی  اعتماد  با  جوان  پسر  که  بردند  پی  تحقیقات  ادامه  در 
به عکس های شخصی دختر جوان  توانسته  ازدواج  بهانه  به  و 
دست پیدا کند. در نخستین مرحله با تهدید به انتشار تصاویر و 
فیلم های خصوصی و شخصی دختر جوان اقدام به اخاذی 20 
میلیون تومانی از او کرده است. کاظمی با بیان اینکه تیم پلیسی 
در گام بعدی در تحقیقات از دختر جوان متوجه شدند که پسر 
فریبکار چند روز پس از دریافت 20 میلیون تومان دوباره در 
در  گفت:  داشته،  را  او  از  اخاذی  قصد  جوان  دختر  با  تماس 
ادامه تجسس ها مشخص شد که پسر جوان هیچ آدرس و تلفنی 
از محل کار و زندگی اش در اختیار شاکی قرار نداده است و 
سعی داشته هیچ سرنخی از خود برجای نگذارد که در همین 
پلیسی  و  فنی  اقدامات  با  فتا  پلیس  کارشناسان  از  تیمی  راستا 
توانستند مخفیگاه پسر جوان را در جنوب تهران شناسایی کنند 
و پس از هماهنگی با مقام قضائی و در عملیاتی او را دستگیر و 
به مقر پلیس منتقل کردند. او با اشاره به انجام بازجویی از متهم 
گفت: این فرد در ابتدا خود را بی گناه می دانست، اما وقتی در 
برابر دختر جوان قرار گرفت به ناچار لب به سخن باز کرد و 
گفت که از همان ابتدا با انگیزه مالی و اخاذی از دختر جوان 
در  تلفنی  و  آدرس  هیچ  چون  و  کرده  شروع  را  دوستی  این 
اختیار شاکی قرار نداده بود، فکر نمی کرده دستگیر شود و به 
همین خاطر بار دیگر دختر جوان را تهدید کرده است. رئیس 
پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به تشکیل پرونده برای متهم 
گفت: این فرد پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی 

به جرم روانه دادسرا شد.

دستگیری رمالی با حساب بانکی 2۰ میلیاردی

با  رمال  از دستگیری دو  تهران  استان  انتظامی شرق  فرمانده 
کالهبرداری بالغ بر 20 میلیارد ریال در شهر آبعلی خبر داد . 
سردار ناظری در تشریح این خبر گفت: در پی دریافت اخباری 
مبنی بر دائر کردن دفتر رمالی وکالهبرداری از شهروندان در 
پوشش دعانویسی، رمالی و جادوگری دستگیری متهمان در 
دستور کار ماموران کالنتری 15 آبعلی دماوند قرار گرفت. 
او افزود: ماموران پس از اقدامات قانونی ضمن شناسایی دو 
تن در این رابطه طی هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از 
فلزات  مار،  :مهره  قبیل  از  اقالمی  به کشف  موفق  آنها  دفتر 
طلسم  مضمون  با  کتاب های  دعا،  کاغذهای  شمس،  شرف 
از  پس  متهمان  اینکه  اعالم  با  ناظری  شدند.  دعانویسی  و 
دستگیری به مراجع قضائی معرفی شدند، افزود: با حکم مقام 
قضائی تاکنون مبلغ 20 میلیارد ریال در یکی از حساب های 
بانکی نامبردگان مسدود و دستورات الزم برای انسداد دیگر 
فرمانده  نیز صادر شده است.  متهمان  با  مرتبط  حساب های 
انتظامی ویژه شرق استان تهران با بیان اینکه رمالی ، فالگیری 
و بخت گشایی چیزی جز کالهبرداری نیست، گفت: توصیه 
این گونه  تبلیغات دروغین  به  این است که  به شهروندان  ما 
مجاری  طریق  از  را  خود  مشکالت  و  نکرده  توجهی  افراد 
قانونی و با مراجعه به آموزه های دینی پیگیری کرده و سرمایه 
های زندگی خود را به پای این گونه افراد شیاد نریزند و در 
صورت هرگونه آگاهی از فعالیت آنان موضوع را از طریق 

شماره تلفن 110 به اطالع پلیس برسانند.

برق  از  مناسب  وری  بهره  برای 
بین  جانبه  سه  تفاهمنامه  کشاورزی 
جنوب،  کشاورزی  جهاد  سازمان 
و  استان  جنوب  برق  توزیع  شرکت 
خانه کشاورز جنوب استان کرمان در 

جیرفت امضا شد.
در این مراسم مدیرعامل شرکت توزیع 
وجود  به  اشاره  با  استان  جنوب  برق 
برقی  کشاورزی  چاه  7هزار  از  بیش 
تا  از 15خرداد  افزود: کشاورزانی که 
نامه  تفاهم  امضای  برای  15شهریور 

از  پمپها  موتور  از  4ساعت  کردن  خاموش  و 
24ساعت شبانه روز با شرکت توزیع برق جنوب 
نظر  در  مشوقهایی  کنند،  امضا  را  قرارداد  استان 
وری  بهره  تفاهمنامه  است.امضای  شده  گرفته 

مناسب از برق کشاورزی جنوب کرمان
مشترکان  صورتی که  افزود:در  نیا  مهدوی 

صنعت  با  را  الزم  همکاری  امسال  کشاورزی، 
دستورالعمل های  به  توجه  با  باشند  داشته  برق 
برق  صورت حساب  بابت  مبلغی  هیچ  مربوط 
نمی  پرداخت  ماه  یک  طول  در  خود  مصرفی 
کنند و از 200تا 174هزار تومان هزینه تشویقی 

نیز دریافت می کنند.

جنوب  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
بیش  آورشد:پارسال  یاد  کرمان  استان 
با  استان  جنوب  در  5500کشاورز  از 
کردند  امضا  قرارداد  توزیع  شرکت 
برق  مشترکان  77درصد  میزان  این  که 
شامل  را  استان  جنوب  در  کشاورزی 
می شود و به آنان بیش از یک میلیارد 

تومان مشوقهای قانونی داده شد.
جهاد  سازمان  رییس  برخوری 
گفت:  هم  استان  جنوب  کشاورزی 
از  نامه  تفاهم  این  امضای  به  توجه  با 
جنوب  در  کشاورزی  پهنه  کارشناسان  ظرفیت 
مراکز  در  کشاورزی  خدمات  مراکز  و  استان 
به  کشاورزان  تشویق  و  ترویج  برای  دهستانها 
مشوقها  از  استفاده  و  نامه  تفاهم  این  امضای 

اقدامات میدانی انجام خواهد شد.

حسابرس ارشد دیوان محاسبات اداره کل آموزش 
فنی و حرفه ای استان کرمان معرفی شد 

مراسم تودیع و معارفه سرحسابرس ارشد دیوان محاسبات اداره کل 
آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان برگزار شد.

آموزش  کل  اداره  عمومی  روابط  از  نقل  به  حکمت  گزارش  به 
آموزش  مدیرکل  مراسم  این  در  کرمان،  استان  ای  حرفه  و  فنی 
التحصیالن  بیکاری فارغ  فنی و حرفه ای استان گفت: آمار باالی 
دانشگاهی زنگ خطری است که کمبود یا فقدان مهارت اکثریت 

این افراد را نشان می دهد.
راه  با  کند  می  تالش  کل  اداره  این  افزود:  جهانگیری  محمدرضا 
خال   IOT مانند  کار  بازار  نیاز  مورد  جدید  های  رشته  اندازی 
نیاز در انی حوزه  بازار کار را پر کند ولی  موجود بین دانشگاه و 
بسیار زیاد و بودجه و نیروی انسانی مجموعه اندک است که نیاز به 

یاری همه دست اندرکاران این حوزه را می طلبد.
بازنشسسته،  با تجلیل از خدمات سیستانی حسابرس  در این مراسم 
اداره کل  بعنوان حسابرس جدید دیوان محاسبات در  نژاد  شهابی 

آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان معرفی شد.

به  باردار کرمانی   عوامل مرگ مادر 
نظام پزشکی معرفی شدند

معرفی  از  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
باردار کرمانی  السادات فردوس مادر  عوامل مرگ سارا 

به نظام پزشکی کرمان خبر داد.
مرتضی هاشمیان با اشاره به فوت سارا زن باردار ۳1 ساله 
های  بیمارستان  از  یکی  در  گذشته  سال  اسفند   28 در 
دلیل  به  پرونده  این  اندرکار  افزود: عوامل دست  کرمان 

قصور در اقدامات به نظام پزشکی معرفی شدند.
فوت  پرونده  در  متعددی  تناقضات  اینکه  بیان  با  وی 
باردار کرمانی وجود دارد تصریح کرد: تذکرهای  مادر 
اندرکار  دست  عوامل  و  بیمارستان  پرونده  در  تخلفات 

ثبت شده است.
اینکه  بیان  با  معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
در  کرمان  باردار  مادر  مرگ  پرونده  در  درگیر  عوامل 
نظام پزشکی پاسخگو خواهند بود ، افزود: پزشک معالج، 
ماماها، پرسنل اتاق عمل و مسئول فنی بیمارستان به نظام 

پزشکی می روند.
هاشمیان تاکید کرد: قصور در اقدامات مرتبط با زایمان 
قبول  قابل  استان  مرکز  در  هم  آن  کرمانی  باردار  مادر 

نیست و نمی توان رخداد چنین حادثه ای را پذیرفت.
وی افزود: مرگ یک زن باردار توجیه پذیر نیست و ادله 

حاکی از قصور در پرونده است.
هاشمیان با اشاره به اینکه هر چند دل بازماندگان این حادثه 
دردناک با چیزی شاد نمی شود ، افزود: کمیته تخصصی 
نظام پزشکی قصور احتمالی عوامل دست اندرکار در این 

پرونده را در قسمت های مختلف مشخص می کند.
انجام  برای  السادت فردوس  26 اسفند سال گذشته سارا 

زایمان به بیمارستان ارجمند کرمان مراجعه می کند.
مسئوالن  تایید  مورد  متعدد که حاال  دلیل قصور  به  سارا 
خونریزی  از  بعد  است  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
و  شود  می  منتقل  الزهرا  فاطمه  بیمارستان  به  گسترده 
بدون دیدن  اسفند سارا  سرانجام ساعت هشت صبح 28 
و در آغوش کشیدن نیال دختر زیبا رویش چشم از جهان 

فرو می بندد.

درباره  کبد  و  گوارش  متخصص  ادیبی  پیام 
با  که  بیمارانی  برای  داری  روزه  شرایط 
مشکالت معده مواجه هستند، اظهار کرد: یکی 
با  گوارشی  بیماران  که  مشکالتی  شایع ترین  از 
است،  اثنی عشر  و  معده  زخم  هستند  مواجه  آن 
روزه داری برای مبتالیان به این بیماری که زخم 
ایجاد صدمات  احتمال  دارند  نشده  درمان  فعال 

جسمی را افزایش می دهد.
روزه داری  باشید  داشته  توجه  داد:  ادامه  وی 
یا  معده  در  زخم  وجود  که  است  کسانی  برای 
است  ممکن  باشد،  شده  اثبات  آن ها  اثنی عشر 
مثل  را کاهش دهد و عوارضی  بهبودی  شانس 

خونریزی را به همراه داشته باشد.
به  طور  متخصص گوارش و کبد تصریح کرد: 
معمول زخم های معده و اثنی عشر به دلیل وجود 
میکروب در معده به وجود می آیند، خوشبختانه 
امروزه امکاناتی وجود دارد که می توانیم حضور 
رفع  برای  و  دهیم  تشخیص  را  میکروب ها  این 
از  برخی  در  بیان کرد:  ادیبی  اقدام کنیم.  آن ها 
باعث  اثنی عشر  زخم  که  هستیم  شاهد  موارد 
عارضه  این  می شود  بافتی  شکل  تغییر  ایجاد 
زخم  مشکل  با  باالتر  سنین  در  که  کسانی  در 
اثنی عشر مواجه می شوند، شیوع بیشتری دارد به 
به موقع  این اختالل  به  بیمار مبتال  عبارتی دیگر 
تحت درمان قرار نگرفته است که این امر باعث 

تغییر شکل مزمن اثنی عشر در آن ها می شود.
تمامی  کرد:  اظهار  کبد  و  گوارش  متخصص 
با استفاده از آندوسکوپی قابل  موارد ذکر شده 
ذکر شده  اختالل  در  است  تشخیص  و  مشاهده 
مخاط داخلی سیستم گوارش نازک و در نهایت 
باعث ایجاد زخم و مشکالت گوارشی می شود.

ادیبی ادامه داد: برای سایر بیماری ها و اختالالت 
ندارد،  برای روزه گرفتن وجود  گوارشی منعی 
ممکن  شده  ذکر  بیماران  برای  روزه داری  اما 
است منجر به اختالالتی جدی و تشدید بیماری 

شود.
جامعه  افراد  از  زیادی  بخش  داد:  ادامه  وی 
و  دل  سر  ناحیه  در  درد  مثل  مشکالتی  با 
اما  هستند،  مواجه  ناحیه  این  شدن  آزاردهنده 
انجام آزمایشاتی مثل آندوسکوپی بیماری را در 
سیستم گوارش آن ها نشان نمی دهد در اصطالح 
نام سوء هاضمه  به  با مشکلی  افراد  این  پزشکی 
سایر  نسبت  حساس تری  معده  و  هستند  مواجه 

افراد دارند.
متخصص گوارش و کبد گفت: در شرایطی که 
روزه داری باعث تشدید عالئم ذکر شده شود و 
زندگی را مختل کند نیاز است که فرد با مرجع 
تقلید خود تماس بگیرد، برخی از مراجع در این 
کسانی  می دانند.  واجب  را  روزه داری  شرایط 
که مشکل معده دارند مثل کسانی هستند که با 
برخی  یعنی  هستند  درگیر  میگرنی  سردرد های 

توصیه می کنند که روزه داری نکنند.
عوارض پرخوری در وعده افطار و سحر

کنترل  برای  غذایی  توصیه های  درباره  ادیبی 
رمضان  مبارک  ماه  ایام  در  گوارشی  مشکالت 
که  دارد  وجود  کلی  توصیه های  کرد:  اظهار 
می تواند باعث کاهش اختالالت گوارشی هنگام 
روزه داری شود. وی ادامه داد: از جمله مهمترین 
است،  زیاد غذا  از مصرف حجم  اجتناب  آن ها 
غذا  حد  از  بیش  نباید  سحر  و   افطار  وعده  در 
در  از گرسنگی  این کار  کنید چرا که  مصرف 
روز آینده جلوگیری نمی کند و تنها باعث ایجاد 

مشکالت گوارشی می شود، از دیگر نکات حائز 
اهمیت در ماه مبارک رمضان اجتناب از مصرف 
چند نوع غذا است، همچنین مصرف بیش از حد 
مشکالت  می تواند  ادویه  پُِِر  و  چرب  غذا های 

گوارشی را به همراه داشته باشد.
از  تاکید کرد: یکی   متخصص گوارش و کبد 
عادات غلط مردم جامعه ما که از گذشته رواج 
دارد مصرف چای در ماه مبارک رمضان است، 
توصیه  گوارش  متخصصان  و  تغذیه  پزشکان 
این  در  چای  مصرف  از  امکان  حد  تا  می کنند 

دوره استفاده نکنیم.
از گروه هایی که در  ادیبی تصریح کرد: یکی   
مواجه  روزه داری  برای  مشکل  با  رمضان  ماه 
عالمتی  دارو های  که  هستند  کسانی  می شود 
معده  رفالکس  مثل  گوارشی  اختالالت  برای 
به  که  بیماری ها  از  دسته  این  می کنند،  مصرف 
معروف  گوارشی  سیستم  فوقانی  بیماری های 
ترش کردن  ایجاد سوزش،  باعث  اغلب  هستند 

و عوارضی از این قبیل می شود.
وی افزود: کسانی که با چنین اختالالتی مواجه 
که  هنگامی  و  روز  ابتدای  در  می توانند  هستند 
برای سحر از خواب بیدار می شوند داروی خود 
بهتر  اسید  کاهنده  دارو های  کنند.  مصرف  را 
شوند  استفاده  سحر  وعده  صرف  از  قبل  است 
تا عالئم کمتری را از این بیماری در طول روز 
شاهد باشیم. متخصص گوارش و کبد یادآوری 
کرد: بهتر است بیمارانی که از دارو های کاهنده 
اسید استفاده می کنند بعد از صرف وعده سحر 
مسیر  شدن  باز  باعث  خوابیدن  که  چرا  نخوابند 
معده به مری و افزایش ریسک ایجاد رفالکس 

می شود.

خدمات  معاون  همراه  به  کرمان  شهردار 
از  شهرداری  مدیران  از  جمعی  و  شهری 
نگهداری  )محل  رضوان  پناه  گذری  مرکز 
خواب(  کارتن  و  سرپرست  بی  و  بد  زنان 

بازدید کردند.
سید مهران عالم زاده شهردار کرمان ضمن 
این  خیران  و  مسئوالن  زحمات  از  تشکر 
زنان  این  سازی  توانمند  برای  که  مجموعه 
و بازگشت آن ها به جامعه تالش می کنند، 
اجتماعی  مشکالت  به  نتوانیم  اگر  گفت: 
نیز  دیگر  حوزه های  در  کنیم،  رسیدگی 

موفق نخواهیم بود.
وی افزود: شهرداری تا حد توان در بخش 
خیریه ها، سمن ها و کودکان خیابانی ورود 

کرده و به آن ها کمک خواهد کرد.
این مراکز اگر  از  وی گفت: برای حمایت 
ساختمان  ساخت  به  نسبت  بخواهد  خیری 
و محل سکونتی برای این افراد اقدام کند، 
آن ها  به  تا  دارد  را  آمادگی  این  شهرداری 

زمین و پروانه واگذار کند.
اگر  چنین  هم  داد:  ادامه  کرمان  شهردار 
محصوالت  عرضه  جهت  بخواهند  خیران 
افراد این مراکز و یا تامین مخارج آن ها در 
ساختمانی که می سازند، مرکز تجاری هم 
با  کنند  احداث  دیدگان  آسیب  این  نفع  به 

آن ها همکاری میکنیم.
عالم زاده در بخش دیگری از صحبت های 
طرح های  مسیر  در  امالک  تملک  به  خود 
عمران شهری اشاره کرد و افزود: تا اجرای 
این  اختیار  در  را  خانه ها  این  میتوانیم  طرح 
مراکز قرار دهیم که هم اکنون نیز این اقدام 
پوشش  تحت  مرکزی  اندازی  راه  برای 

بهزیستی انجام شده است.
و  بنر  گذاشتن  اختیار  در  برای  وی 
در  استفاده  جهت  شهر  سطح  بیلبورد های 
هم  و  رسانی  اطالع  فرهنگسازی،  بخش 
کرمان  هفتهنامه  ظرفیت  از  استفاده  چنین 
شهر برای فرهنگسازی و جذب کمک های 
و  فرهنگسرا ها  ظرفیت  از  استفاده  مردمی، 
رایگان  آموزش  برای  فرهنگ  خانه های 
بانوان تحت پوشش این مرکز برای کمک 

به این مجموعه قول مساعد داد.
شهردار کرمان با بیان اینکه نگاه ما به بخش 
کمک  بلکه  نیست،  زایی  درآمد  فرهنگی 
رسانی است، خاطرنشان کرد: رفع مشکالت 
موثری  نقش  میتواند  اجتماعی  معضالت  و 
داشته  شهری  فضای  بهبود  و  پیشرفت  در 

باشد.
ادامه  نیز در  معاون خدمات شهری شهردار 
این مجموعه در  بانوان  به تولیدات  با اشاره 
دوخت ساک های دستی و خرید گفت: این 
تردد شهر،  پر  نقاط  در  تا  دارد  توان وجود 
عرضهی  جهت  بازارچه هایی  و  مکان ها 
تولیدات بانوان این مجوعه راه اندازی کنیم.

رضوان  پناه  گذری  مرکز  خیران  و  مسئول 
بی  و  سرپرست  بد  زنان  نگهداری  )محل 
این  در  نیز  خواب(  کارتن  و  سرپرست 
این  در  16نفر  اینکه  به  اشاره  با  بازدید 
مجموعه نگهداری می شوند که زنان بد و 
بی سرپرست هستند و متاسفانه شاهد اعتیاد 
این  کردند:  اظهار  بودیم،  آن ها  از  بعضی 
کرده  ترک  را  خود  اعتیاد  اکنون  هم  زنان 

و می خواهند به جامعه باز گردند.

امضای تفاهم نامه بهره وری مناسب از برق کشاورزی جنوب کرمان

از تولیدات زنان مرکز گذری پناه کرمان حمایت شود

کدام بیماران گوارشی نباید روزه بگیرند؟ نحوه مصرف دارو در ماه رمضان
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های  زنجیره  اجتماعی  های  آسیب  از  پیشگیری  کانون  تجاری  غیر  موسسه  تاسیس 
محبت شهرستان ارزوئیه درتاریخ 11/12/1۳97 به شماره ثبت 1۳ به شناسه ملی 14008186647 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
به  ارزوییه  : کلیات آسیب شناسی خانواده های شهرستان  الف   : از  اهداف کانون عبارتند   : موضوع 
بررسی عوامل آسیب زایی  : روش اجرای هدف -  اجتماعی ب  منظور کنترل وکاهش آسیب های 
در خانواده های شهرستان ارزوییه از طریق کارشناسان روانشناسی و اجتماعی- 2برگزاری دوره های 
دوره  معرض آسیب ۳-برگزاری  در  های  ویژه خانواده  اجتماعی  های  از آسیب  پیشگیری  آموزشی 
ارزوییه  شهرستان  بدسرپرست  چنین  هم  سرپرست  بی  و  دیده  آسیب  زنان  ویزه  سازی  توانمند  های 
4-آموزش پیشگیری از آسیب های اجتماعی در محله ها و مدارس به جوانان و نوجوانان وخانواده 
ازطریق  ,خشونت  اعتیاد,طالق,خودکشی  مثل  هایی  آسیب  درمورده  ها  خانواده  سازی  ها5-آگاه 
استفاده  با  نمایشگاه آسیب ها و برگزاری همایش ها  چاپ بروشور,کالس های آموزشی ,برگزاری 
زمینه آسیب  در  های تخصصی  نشست  و کشوری 6-برگزاری  ,استانی  برجسته شهرستانی  اساتید  از 
مجوز  تاریخ   1412/1/6855 مجوز  شماره   . خانواده  ویژه  روستاها  و  شهر  مرکز  در  اجتماعی  ی  ها 
1۳/08/1۳97 مرجع صادرکننده: استانداری کرمان مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی 
: استان کرمان ، شهرستان ارزوئیه ، بخش مرکزی ، شهر ارزوئیه، مسجدابوالفضل ، کوچه تربیت بدنی 
، کوچه امام خمینی 5 ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 78591۳4914 اولین مدیران : خانم مهدیه 
ایرانپور به شماره ملی ۳1۳1551046 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای میالد ایرانپور به شماره 
ملی ۳120129445 و به سمت خزانه دار به مدت 2 سال آقای علی ایرانپور به شماره ملی ۳1۳0۳57440 
و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم سیمین گلستانی به شماره ملی ۳1۳0۳60077 
و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای حمید ایرانپور به شماره ملی ۳1۳1170670 و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای داوود حاتمی به شماره ملی ۳1۳1۳07145 و به سمت 
عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 2 سال آقای فرهاد آکاد به شماره ملی ۳1۳1558571 
به مدت 2 سال آقای حجت پیری زاده به شماره ملی ۳1۳1595914  و به سمت رئیس هیئت مدیره 
البدل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و  و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی 
اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیر عامل 
و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضائ رئیس هیات مدیره همراه با مهر کانون معتبر خواهد بود و 
سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر کانون معتبر می باشد. بازرسین: آقای 
جواد نجفی کلیانی به شماره ملی ۳1۳1168110 به عنوان بازرس اصلی و خانم رویا نجفی به شماره 
ملی ۳1۳1170761 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال سال انتخاب شدند اختیارات مدیر 

عامل : طبق اساسنامه ) ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد(
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارزوئیه 
) 4468۳0(

اگهی تغییرات شرکت خدماتی جهان قصر بلورین رابر شرکت تعاونی به شماره ثبت 1701 
و شناسه ملی 14007457۳99 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1۳/10/1۳97 منضم 
به نامه شماره6425/97-۳/11/97اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی شهرستان کرمان : - نام شرکت به " 

تولیدی جهان قصر بهینه رابر" تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بافت 
)4۳0457(

کشف محل دپوی تابلوهای سرقتی جاده ها در کهنوج

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای کهنوج گفت: یک 
تابلوهای  دپوی  محل  که  اسقاطی  اجناس  جمع آوری  کارگاه 

سرقتی و تجهیزات ایمنی راه ها بود با دستور قضایی کشف شد.
کشف محل دپوی تابلوهای سرقتی جاده ها در کهنوج

نیروهای  هوشیاری  به  توجه  با  داشت:  اظهار  مظفرپور  یمین 
راهداری در زمینه سرقت روزانه تابلوهای محورهای ارتباطی این 
شهرستان گشت های راهداری با در نظر گرفتن محورهای هدف 
سرقت اشخاص سرقت کننده را زیر نظر گرفته و پس از آگاهی 
از محل دپوی تابلوهای سرقتی پس از طی مراحل قانونی با یک 
دستگاه لودر تابلوهای سرقتی را از زیر آهن آالت اسقاطی کشف 

کردند.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای کهنوج افزود: یک 
کارگاه جمع آوری اجناس اسقاطی در شهر محل دپوی تابلوهای 
این  به  قضایی  با دستور  بود که  راه ها  ایمنی  تجهیزات  و  سرقتی 
جک،   15 ایمنی،  عالیم  تابلوی   ۳۳ مجموع  در  و  ورود  محل 
پایه گاردریل، سه نرده پل، 125 عدد  هشت قالب فلزی، هشت 

خاموت از این محل کشف شد.
میلیون تومان خسارت  از 200  اینکه ساالنه بیش  به  با اشاره  وی 
سرقت تابلوها و عالئم اخباری در محورهای این شهرستان است، 
افزود: به طور متوسط در طول مدت یک سال حدود 150 تابلو 
کهنوج  شهرستان  ارتباطی  محورهای  سطح  از  اخباری  عالئم  و 
زن  چشمک  چراغ  موارد  این  از  غیر  به  که  می شود  سرقت 
سرقت  مورد  که  است  نوری  پتل های  و  عالئم  انواع  راهنمایی، 

قرار می گیرند.
مظفرپور گفت: از ابتدای امسال تاکنون 450 عدد تابلو و عالیم 
ایمنی در محورهای شهرستان کهنوج نصب شده است که همه 
این موارد نقش تعیین کننده ای در کاهش تصادفات و مسیریابی 

رانندگان به ویژه در شب هنگام دارد.

نباتات  محمدرضا میر، سخنگوی سازمان حفظ 
کشور در گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت 
و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران 
ملخ های  هجوم  وضعیت  آخرین  درباره  جوان، 
صحرایی به کشور اظهار کرد: بنابر آخرین آمار 
در  صحرایی  ملخ های  با  مبارزه  سطح  تاکنون 
سطح حدود 200 هزار هکتار در 7 استان جنوبی 

کشور صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه تا کنون آفت ملخ صحرایی 
وارد  کشور  مزارع  و  باغات  به  جدی  خسارت 
به صورت  نقاط  برخی  در  افزود:  است،  نکرده 
که  شد  وارد  کشور  باغات  به  خسارت  جزئی 
خوشبختانه با اقدام به موقع سازمان حفظ نباتات 
و جهاد کشاورزی استان مبارزه شیمیایی هوایی 
علیه آفت صورت گرفت و به این ترتیب آفت 

در آن مناطق کنترل شده است.
میر ادامه داد: تاکنون بیشترین مبارزه علیه آفت 
ملخ صحرایی در سطح 5۳ هزار هکتار در استان 
هرمزگان  هکتار  هزار   50 بلوچستان،  و  سیستان 
و حدود 4۳ هزار هکتار جنوب کرمان صورت 

گرفته است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه از اوایل بهمن 
تا کنون 140 ریزش در استان های جنوبی کشور 
فائو،  بینی های  پیش  طبق  کرد:  بیان  داشتیم، 
ادامه  اردیبهشت  اواخر  تا  ملخ صحرایی  ریزش 
دیدبان های  و  ردیاب ها  منظور  بدین  و  دارد 
روزی  شبانه  صورت  به  صحرایی  ملخ های 
رویت  صورت  در  و  هستند  فعالیت  حال  در 
ریزش اقدام به کانون کوبی و مبارزه علیه آفت 

می کنند.
با  مبارزه  بخوانید:  بیشتر 
از  بیش  در  ملخ صحرایی 
145 هزار هکتار انجام شد

براساس  اینکه  بیان  با  وی 
احتمال  فائو  بینی  پیش 
جدید  ملخ های  حمالت 
اواخر  از  صحرایی 
انتظار  از  دور  اردیبهشت 

آفت  بودن  فراهم  به  توجه  با  افزود:  نیست، 
کش های مورد نیاز و استقرار 10 فروند هواپیما 
استان های جنوبی جای هیچ گونه  در  پاش  سم 
بدون  امیدواریم  و همواره  ندارد  نگرانی وجود 
باغات  و  مزارع  در  را  آفت  هیچگونه خسارتی 

کنترل کنیم.
مباحث  درباره  نباتات  حفظ  سازمان  سخنگوی 
مطرح شده پیرامون احتمال بیوتروریسم حمالت 
ملخ های صحرایی و اظهار نظر فائو در این زمینه 
ملخ ها  حمله  ریزش  از  فائو  نمایندگان  گفت: 
در ایران بازدید کردند و هم اکنون به عربستان 
رفتند تا بررسی های الزم را انجام دهند، اما طبق 
اظهارات کارشناسان اعالم نتیجه قطعی یک تا 2 
ماه زمان نیاز دارد و تا آن موقع نمی توان اظهار 

نظری راجع به این موضوع داشت.
اعتبارات  میر درباره آخرین وضعیت تخصیص 
به ملخ های صحرایی بیان کرد: اعتبارات الزم به 
مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی اختصاص داده 
نداریم،  این زمینه  شده است و هیچ نگرانی در 
چرا که در صورت نیاز باز هم اعتبارات جدید 

به این امر اختصاص می یابد.
کشاورزان  به  توصیه ای  در  مسئول  مقام  این 
توصیه  جنوبی  مناطق  کشاورزان  به  گفت: 
جات  دست  رویت  صورت  در  که  می شود 
ملخ سریعا به مدیریت جهاد کشاورزی استان ها 
مبارزه  به  نسبت  سریع تر  چه  هر  تا  دهند  اطالع 

علیه آفت اقدام شود.
شمالی  نوار  به  صحرایی  ملخ های  هجوم  وی 
کشور را تکذیب کرد و گفت: اگرچه شایعاتی 
مبنی بر رویت ملخ های صحرایی در منطقه آق 
ملخ  اما  شد،  اعالم  گذشته  روز  چند  در  قال 
صحرایی  کشور  شمالی  نوار  در  شده  مشاهده 
نیست و طبق روال همه ساله در این مناطق با ملخ 
مراکشی بومی مواجه هستیم که امسال به سبب 
افزایش بارندگی ها، جمعیت این ملخ ها افزایش 

یافته است.
پایان  کشوردر  نباتات  حفظ  سازمان  سخنگوی 
و  بیست  تا  آمار  آخرین  براساس  کرد:  تصریح 
یک اردیبهشت در سطح حدود 20 هزار هکتار 
گرفته  صورت  مبارزه  مراکشی  ملخ  آفت  علیه 

است.

کمیته  مردمی  مشارکت های  توسعه  معاون 
پیش بینی  کرمان  استان  ره(  خمینی)  امدادامام 
رمضان  ماه  کرمانی  مددجوی  هزار   151 کرد: 

امسال اطعام داده شوند.
حمید کریمیان زاده؛ معاون توسعه مشارکت های 
استان  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  مردمی 
مختلف  برنامه های  و  طرح ها  اجرای  به  کرمان 
توسط این نهاد در ماه مبارک رمضان به منظور 
حمایت  تحت  نیازمند  خانوار های  به  کمک 
و  اطعام  طرح های  اجرای  گفت:  و  کرد  اشاره 
و  ایتام  برای  یابی  حامی  الجنه،  مفتاح  افطاری، 
بسته های  توزیع  نیازمند،  خانوار های  فرزندان 
جمع آوری  و  نیازمند  خانوار های  بین  غذایی 
این  برنامه های  مهمترین  ازجمله  فطره  زکات 

نهاد در ماه مبارک رمضان است.
توسط  الجنه  مفتاح  طرح  اجرای  از  هدف  وی 
با  دینی، همنشینی  ارزش های  احیاء  را  نهاد  این 

فقرا و نیازمندان و تبلیغ و ترویج سیره ائمه اطهار 
)ع( اعالم کرد، افزود: آشنایی نزدیک خیران و 
مسئوالن با نحوه زندگی افراد تهیدست، تکریم 
نیازمندان، ایجاد حس همدلی بین اقشار  فقرا و 
مختلف جامعه از دیگر اهداف مهم اجرای این 

طرح است.
کریمیان زاده بر لزوم مشارکت خیران در طرح 
گفت:  و  کرد  اشاره  نهاد  این  افطاری  و  اطعام 
مددجوی   ۳00 و  هزار   151 می شود  پیش بینی 

کرمانی ماه رمضان امسال اطعام داده شوند.
وی ضمن تشکر از همراهی و همکاری حامیان، 
برنامه های  در  استان  نیکوکار  مردم  و  خیران 
سال  رمضان  مبارک  ماه  در  نهاد  این  مختلف 
و  خیر  مردم  و  حامیان  داشت:  بیان  گذشته 
با مشارکت  نیز می توانند  امسال  استان  نیکوکار 
و  ایتام  به  نهاد  این  مختلف  برنامه های  در 

نیازمندان واقعی کمک کنند.
کمیته  مردمی  مشارکت های  توسعه  معاون 
مردم  کرد:  تصریح  کرمان  استان  امداد 
با  می توانند  کرمان  استان  نیکوکار  و  مؤمن 
کد  شماره گیری  و  نوین  روش های  از  استفاده 
 220۳1۳6105 شماره حساب   ،*8877*0۳4#
بانک   58598۳7000064880 کارت  شماره  و 
به  رمضان  ماه  در  را  خود  کمک های  تجارت 

دست ایتام و نیازمندان برسانند.

کارت  نام  ثبت  زمان  در  مجاز  غیر  برداشت 
سوخت المثنی

بانکی  به سرقت اطالعات  با اشاره  فتا استان کرمان  رئیس پلیس 
به  جعلی  سایت های  طریق  از  المثنی  سوخت  کارت  نام  ثبت 

شهروندان هشدار داد.
گفت:  کرمان  استان  فتا  پلیس  رییس  یادگارنژاد،  امین  سرهنگ 
طراحی  با  یا  جعلی  سایت های  طراحی  با  جویان  سود  اخیرا 
سامانه های  با  یا  و  همراه  دولت  جعلی  و  مشابه  اپلیکیشن هایی 
پیامکی مختلف با مضمون آخرین مهلت ثبت نام کارت سوخت 
و با دریافت کارمزد 20 هزار ریالی قصد به سرقت بردن اطالعات 

بانکی شهروندان را دارند.
https://www. سایت  کرد:  بیان  انتظامی  ارشد  مقام  این 

niopdc.ir متعلق به پورتال اطالع رسانی شرکت فرآورده های 
آن  هدایت  و  سایت  این  جعل  با  کالهبرداران  که  است  نفتی 
حساب  از  مبالغی  برداشت  به  اقدام  جعلی  پرداخت  درگاه  به 

شهروندان می کنند.
وی گفت: برخی از شهروندان در هنگام ثبت نام به آدرس سایت 
توجه نکرده و با جستجو از طریق موتور های جستجو و یا رفتن 
به لینک هایی که در دیگر سایت ها ارائه شده و با ثبت اطالعات 
در سایت های جعلی در دام سودجویان سایبری گرفتار می شوند.

یادگارنژاد این شگرد مجرمانه را فیشینگ عنوان کرد و در توصیه 
به شهروندان تاکید کرد: به منظور دریافت نسخه اصلی اپلیکیشن 
مربوطه به مارکت های معتبر و داخلی مراجعه کرده و از مراجعه به 

سایر منابع خودداری کنند.
از  سایبری  کالهبرداران  استفاده  سوء  احتمال  به  اشاره  با  وی 
متقاضیان کارت سوخت تصریح کرد: شهروندان گرامی با توجه 
برای  نفتی  فرآورده های  پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  اعالم  به 
ثبت نام کارت سوخت از یکی از سه روش ذیل استفاده کرده و 
از رفتن به سایر سایت ها و دانلود اپلیکیشن های مختلف خودداری 

کنند.
1. روش اول ثبت نام مالکان خودرو یا موتورسیکلت فاقد کارت 
سوخت با مراجعه حضوری به دفاتر پلیس+10 و با ارائه مدارک 

الزم طبق ضوابط جاری اقدام کنند.
به نشانی  همراه  دولت  خدمات  سامانه  به  مراجعه  دوم  روش   .2
کارت  درخواست  گزینه  به  ورود  و   www.mob.gov.ir
این  المثنی و ثبت اطالعات است که ثبت اطالعات در  سوخت 

سامانه رایگان است.
۳. روش سوم نیز دریافت و نصب رایگان اپلیکیشن خدمات دولت 

همراه و ورود به گزینه درخواست کارت سوخت المثنی است.
قابل  منبع  از چهار  اپلیکیشن  این   IOS Android و  نسخه های 

دریافت است.
)mob.gov.ir( سامانه خدمات همراه دولت •

)iranapps.ir( ایران اپس •
)cafebazaar.ir( کافه بازار •

)appstore.ir( اپ استور •
این مقام مسئول در خاتمه سخنانش بیان داشت : سایت پلیس فتا 
www.cyberpolice.ir آماده دریافت  الکترونیکی  به آدرس 
می توانند  گرامی  کاربران  همچنین  و  بوده  مردمی  گزارش های 
سایت  این  از  را  سایبری  رویداد های  و  حوادث  اخبار  آخرین 
به   0۳4  ،218  ،2460۳ تماس  شماره  همچنین  کنند،  دریافت 
صورت شبانه آماده پاسخگویی به سواالت شهروندان در سراسر 

استان است.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك 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 1۳9760۳1901۳001006 مورخ 1۳97/9/22هیأت دوم موضوع 
ثبتي  ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد  قانون تعیین تکلیف وضعیت 
به  رضا  فرزند  قنبری  مهدی  آقای  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  بافت  ملک  ثبت  حوزه 
به  فوقانی  طبقه  بر  مشتمل  خانه  باب  یک  ششدانگ   در  ازرابر  صادره   ۳465 شناسنامه  شماره 
مساحت 277/05 مترمربع قسمتی از پالک 1005 فرعی از 12-اصلی قطعه یک بخش 42 کرمان 
واقع در رابر خیابان آیت ا...خامنه ای کوچه 1 خریداری از مالک رسمی آقای قنبرعلی مهدی 
پور مع الواسطه محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب را دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/2/2

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/2/2۳
محمدمحسن قزوینی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف24(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك 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 
اول  1۳97/12/11هیأت  مورخ   1۳9760۳1901۳001228 شماره  راي  برابر  رسمي  سند  فاقد 
در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بافت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم حمیرا ملک لوزاده 
بزنجانی فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه 142 صادره از بافت در ششدانگ  یک باب خانه 
به مساحت 272/90 مترمربع قسمتی از پالک 1882 -اصلی قطعه یک بخش 40 کرمان واقع در 
بلوار دانشگاه آزاد کوچه 24 خریداری از مالک رسمی خانم سیما پرنده غیبی مع الواسطه محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب را دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. 
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/2/2

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/2/2۳
محمدمحسن قزوینی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف22(

»اگهي تحدید حدود اختصاصي«
چون تحدید حدود هفت دانگ)112( سهم مزرعه کهت مشتمل بر قنات و اراضی و قلعه خرابه  
تقاضاي  مورد  خبر  کهت  مزرعه  در  واقع  کرمان   41 بخش  سه  قطعه  ۳8-اصلی  پالک  دارای 
آقای علی شکوه زاده فرزند حسن مالک 21 سهم مشاع از 7 دانگ از نوبت خارج گردیده و 
اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمیباشد لذا حسب درخواست کتبي نامبرده آگهي 
بدینوسیله منتشر وعملیات تحدیدي آن ساعت 8 صبح  تحدید حدود اختصاصي پالک مرقوم 
روز چهارشنبه مورخه 98/۳/22 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 
تنظیم صورت مجلس  تاریخ  از  تواند  باشد مي  داشته  ارتفاقي آن واخواهي  بر حدود و حقوق 
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: 98/2/2۳

محمدمحسن قزوینی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بافت)م الف42(

آگهي مزایده )نوبت اول( 
اجراي احکام حقوقي دادگستري بافت در اجرای دادنامه شماره 940997۳470100070 صادره از شعبه 
اول حقوقی و در پرونده کالسه 940581 اجرایی در نظر دارد ششدانگ ملک با سند ابرازی مفروز 
دارای پالک 1 فرعی از 28۳ -اصلی بخش ثبتی 40 شهرستان بافت استان کرمان دارای ۳59 مترمربع 
شماره سند مالکیت 91ج 842650 قاسم بنی اسد فرزند غالمرضا با مشخصات: اعیانی ملک در چهار 
قسمت: قسمت مسکونی به صورت ساختمان آجری، سقف تیرآهنی، کف هال سرامیک، کف اتاقها 
موزائیک، دیوارها گچ تا یک متر سنگ چینی، سیستم سرمایش کولر آبی، سیستم گرمایش بخاری، 
زیر بنا حدود یکصد متر مربع ، قسمت دیگر خشت و گلی با زیر بنای حدود سی متر مربع ، قسمت سوم 
سرویس های بهداشتی حدود بیست متر مربع و قسمت چهارم انبار واقع در حیاط 24 متر مربع (ملک را 
جمعا به مبلغ یک میلیارد و هفتصد و چهل و پنج میلیون ریال از طریق مزایده به فروش برساند.)ملک 
در اجاره نمی باشد( لذا مزایده در تاریخ 1۳98/۳/19 روزیکشنبه ساعت 9 صبح در محل اجراي احکام 
توسط  شده  ارزیابي  قیمت  و  گردد  مي  برگزار  دادسرا  نماینده  با حضور  بافت  شهرستان  دادگستري 
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 شنبه 98/۳/18 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 ضمنا آدرس ملک شهرستان بافت خیابان 

آیت ا... طالقانی شرقی کوچه 14 پالک 27 می باشد. )م الف27(
محمدحسین نصیری مقدم دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بافت 

آگهي حصر وراثت
از این شورا  ا...حاتمی فرزند اسمعیل به شرح دادخواست کالسه 980998۳87920010۳  آقای روح 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و در دادخواست اعالم نموده که شادروان فاطمه زهرا حاتمی 
فرزند روح ا... در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده است و ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از : 
1- روح ا...حاتمی فرزند اسماعیل پدر متوفی 2- مهدیه رجایی نژاد فرزند علی مادر 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

 پلیس ما باشید
دفتر نظارت همگاني پل ارتباطی بین مردم و مسئولین انتظامی شهرستان بافت و استان کرمان می باشد و تلفن 
197 آماده دریافت هر گونه تقدیر، پیشنهاد و درخواست، انتقاد و شکایت از عملکرد پلیس می باشد. ابزارهای 
ارتباطی مردم با دفتر نظارت همگانی: شماره تلفن 197، تلفن 0۳421824845 ، مراجعه حضوری،جلسات ارتباط 

مستقیم تلفن دفتر نظارت بازرسي ف. ا. شهرستان بافت:0۳442420200
مشارکت و نظارت شما=امنیت پایدار 

پیش بینی اطعام ۱۵۱ هزار مددجوی کرمانی در ماه رمضان

آخرین جزئیات مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی/ احتمال حمله بیوتروریسم ملخ صحرایی 
در حال بررسی است

اقتصادی مجلس گفت: طبیعتاً  رئیس کمیسیون 
مهم ترین  از  یکی  در کشور  دیجیتال  ارز  تولید 
اولویت های ماست و این یکی از راه های مبارزه 

با تحریم و جدا شدن از سیطره دالر است.
از  جمعی  دیدار  در  پورابراهیمی  محمدرضا 
چه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  کرمانی،  طالب 
اجرایی  مجلس  در  رهبری  مطالبات  از  میزان 
اکثریت  اگر  داشت:  اظهار  شده؟  عملیاتی  و 
اعضای مجلس افرادی باشند که در تراز انقالب 
کامل  تحقق  انتظار  باید  کنند  عمل  اسالمی 
مطالبات رهبر معظم انقالب را شاهد باشم، ولی 
اگر این گونه نباشد طبیعتا مطالبات نظام و رهبری 

از مجلس در حد انتظار نخواهد بود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای 
اکثریت  که  مجلسی  از  لذا  داد:  ادامه  اسالمی 
نیستند،  اسالمی  انقالب  تراز  در  اعضایش 
اگر  داشت،  انقالبی  رفتاری  انتظار  نمی توان 
می  توانیم  بفرستیم،  مجلس  به  انقالبی  نیروی 
که  چرا  باشیم  داشته  هم  انقالبی  رفتار  انتظار 

نماینده تراز انقالب اسالمی، مطالبه گر است.
دوره  این  خاِص  شرایط  علی رغم  افزود:  وی 
مجلس، لیکن با حضور نیروهای مومن و انقالبی 
ما در حوزه   تمام تالش  اقتصادی  در کمیسیون 
بوده  رهبری  مطالبات  شدن  برآورده  اقتصاد 

است.
رهبری  مطالبات  با  رابطه  در  مهمی  گام های 

برداشته شده
کمیسیون  عملکرد  تشریح  در  پورابراهیمی 
سال  سه  در  کرد:  خاطرنشان  مجلس  اقتصادی 

و  مهم  کار  چند  که  است  این  ما  برآورد  اخیر 
هم  و  رهبری  مطالبه   هم  که  شده  انجام  اساسی 

مراجع عظام تقلید بوده است.
مبانی  بر  مبتنی  که  بانکداری  قانون  اصالح  وی 
اسالمی نیست، بحث مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
مالیات بر ارزش افزوده و قانون اصالح ساختار 
مواردی  مهمترین  جمله   از  را  مرکزی  بانک 
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  در  که  دانست 

پیگیری و بعضاً به نتیجه رسیده است.
به  اشاره  با  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
مطالبه رهبری در فرمایشات ابتدای سال در حرم 
یک   62 سال  کرد:  خاطرنشان  رضوی  مطهر 
برای اجرای آزمایشی  بانکداری نوشته و  قانون 
پنج ساله مصوب شد که از آن زمان تا به حال 
با  و  اجراست  حال  در  اصالح  بدون  قانون  این 
توجه به اینکه دولت در این خصوص الیحه ای 
خودمان  ما  قبل،  دوره   در  نمی داد،  مجلس  به 
که  کردیم  مطرح  کمیسیون  در  پیش نویسی 
قرار بود آن را شمول اصل 85 بکنیم که نیاز به 
با  تصویب در صحن مجلس نداشته باشد لیکن 

مخالفت دولتی ها این کار انجام نشد.
پورابراهیمی افزود: در آغاز دوره  فعلی مجلس 
هم بحث اصالح قانون بانکداری اسالمی را در 
تشکیل  با  و  دادیم  قرار  کمیسیون  کار  دستور 
نیم  و  از دو سال  نهایتا پس  تیم تخصصی  یک 
راستا  این  در  و  شد  اصالح  قانون  این  تالش، 
رسیدم  تقلید  عظام  مراجع  خدمت  بنده  بار  سه 
تقدیر  با  که  گرفتم  رهنمود  و  دادم  گزارش  و 

بزرگواران مواجه شدیم.

فرمایشات  طبق  دوم  مسأله  داشت:  اظهار  وی 
رهبری ورود به بحث مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
بود که این مسأله هم در کمیسیون مورد توجه 
با  رابطه  این  در  ما  متاسفانه  لیکن  گرفت  قرار 
رفتارهای خاص دولت یازدهم مواجه شدیم که 
با مخالفت اینجانب در صحن علنی مبنی بر لزوم 
مذکور  موضوع  رهبری  مطالبات  شدن  اجرایی 
منتفی و در ادامه مقرر شد با ارائه الیحه اصالح 

قانون مربوطه، موضوع پیگیری شود.
پورابراهیمی اضافه کرد: سه نفر از وزاری دولت 
دولت  در  نیستند،  مسؤولیت  مسند  در  االن  که 
مبارزه  قانون  اصال  گفتند  روحانی  آقای  اول 
از  و  ندارد  اجرایی  قابلیت  ارز  و  قاچاق کاال  با 
اساس آن را نفی کردند، که بنده در صحن فریاد 
شود  اجرا  باید  و  است  رهبری  مطالبه   این  زدم 
از  پس  مربوطه،  قانون  اصالح  الیحه  ارائه  با  و 
به  ماه سال گذشته  مهر  نیم تالش،  و  یک سال 
صحن علنی آمد و 15 ماده آن تصویب شد که 
به مطالبه رهبری در خصوص کنترل قاچاق کاال 

در کشور کمک زیادی می کند.

کاهش سیطره دالر با پیمان های پولی و ارز دیجیتال

آگهي حصروراثت
خانم زهرا کریم زاده فرزند محمدعلی داراي شناسنامه ۳8 به شرح دادخواست شماره 980082 مورخ 
98/2/2۳ توضیح داده شادروان یاسر کریم زاده فرزند دران به شناسنامه 109 درتاریخ 1۳97/12/9 در 

شهر سیرجان فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-دران کریم زاده کیسکانی فرزند مرید به ش ش 2 متولد1۳2۳پدر متوفی.

2-فاطمه ساالری ساردوئی فرزند آقاجان به ش ش406 متولد 1۳28 مادر متوفی.
۳- زهرا کریم زاده فرزند محمدعلی به ش ش ۳8 متولد 1۳6۳ همسر متوفی.

4- پویان کریم زاده فرزند یاسر به ش ش 298۳265900 متولد 1۳96 فرزند متوفی. 
یا  دارد  اعتراض  و چنانچه کسی  کثیراالنتشار محلي درج  از روزنامه  یکي  در  نوبت  مراتب یک  لذا 
شخص یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل 
اختالف تقدیم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این 

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



روز نامه خبري , تحلیلي , سیاسي , اقتصادي و اجتماعي
صاحب امتیاز و مدیر مسئول : فریدون منظري توکلي 091۳۳4705۳7

سردبیر : حسام منظري توکلي 091۳۳47۳576 
طراح و گرافیست: ابوالحسن منظري
خبرنگار : محمد علی منظری توکلی
لیتوگرافی و چاپ  : چاپ کارمانیا

دفتر بافت : خیابان امام جنب بانک توسعه تعاون تلفن: 42429119 خانم امیني
دفترکرمان: خیابان آیت ا...صالحی ابتدای کوچه شماره 10 خانم افضلی ۳2519744  حکمت در چاپ و تلخیص مطالب ارسالي آزاد است .

Email : ali_۳65@yahoo.com

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

مهدی نظری فتح آباد 091۳917۳۳48. 

بافت

آدرس:
بافت خیابان 
امام نرسیده 
به شهرداری 

روبروی 
تعاونی چهار
0۳44242644۳
09162489۳۳0

صوغان به تو افتخار می کنیم و می بالیم که 
و  توحیدی  جهانگیری  همچون  انسانهایی 
پرورش  خود  در  زاده  اسماعیل  و  اسکندری 
دادی و در پست های کلیدی در جای جای 
هستند  خدمتگزاری  مشغول  کشور  و  استان 
اسالم  و  انقالب  تقدیم  واالمقام  و سی شهید 
و  فرهیختگان  همه  این  بر  آفرین  کردی 
نخبگان صوغانی در بدنه دولت و ملت آفرین 
بر این آب و خاکی که چنین انسان هایی در 
دادی  جامعه  تقدیم  و  دادی  پرورش  خود 
صوغان تو عالوه بر نیروی انسانی فرهنگی و 
دانشمند صاحب تمدنی هفت هزار ساله هستی 
در  نگینی  همچون  و  یحیی  باستانی  تپه  نظیر 
صوغان می درخشی وهمه شهرستان و استان 
تو را می شناسند چرا که آغاز تمدن هلیل رود 
از  نشان  لوحه های مکشوفه درونت  هستی و 
از  ماقبل  به مردمان  بوده آفرین  پیدایش خط 
از  از اسالم در سرزمین صوغان  بعد  و  اسالم 
ذخیره  بزرگترین  چرا  بگویم  چه  ات  معادن 

الی 70 درصد  با 60  ایران هستی  سنگ کرومیت در 
اند  شده  گنج  هم  هایت  کوه  و  زمین  تو  بر  آفرین 
ولی افسوس بازی های سیاسی ادوار گذشته کارخانه 
و  برد  آباد  ناکجا  به  فروکروم  نام  به  کروم  فرآوری 

افسوس خوردند که  و  آه خالی کشیدند  ات  جوانان 
از کشاورزی ات  چرا مسئولین وقت کوتاهی کردند 
کشت  و  هستی  فصل  چهار  سرزمینی  که  بگویم  چه 
هندوانه  و  پیاز  و  زمینی  سیب  ذزت  و  گندم  کار  و 

و  سرنی  مرکبات  و  صوغان  پسته  باغات  و 
باغات آشین زبانزد خاص و عام است دیگر 
و  نخورده  و دست  بکر  مناطق  از  بگویم  چه 
گردشگری ات مثل شاهزاده زکریایت با سرو 
پرورت  چند هزار ساله ات و روستای شهید 
که  زیبایش  آبشار  و  چنار  با  قهرمان  آشین 
می  مجذوب  خود  به  را  ای  بیننده  هر  چشم 
آشین  زیارت  و  آشین  آبی  آسیاب  از  کند 
چنار صوغان  و  آشین  کندر  از  و  بگویم  چه 
قبلی  استاندار  قول  به  و  ای  اسطوره  واقعا  تو 
اگر  کرمانیان  گفت  می  نجار  آقای  کرمان 
می خواهید یک جای بکر و دیدنی در استان 
کرمان ببینید بروید صوغان شاهزاده زکریا با 
سروی با قطر زیاد واقعا به گزافه نگفته است 
صوغان تو چه آب و هوایی داری که درختان 
انار و انگور و انجیر و زردآلوی ات در کنار 
لیمو و حتی نخل خرمایت  درختان پرتقال و 
در کنار هم روئیده اند بنازم خداوندا صوغان 
و  توسعه  و  پیشرفت  بلند  های  قله  بر  زیبایت 
باشی  سربلند  و  پیروز  همیشه  مثل  جوانانت  تعالی 
 صوغان من دوستت دارم تازنده ام.  شاد و پیروز باشید
مصطفی اسماعیل زاده قربانعلی

مــــعـلـــم
معلم شمع ای ست که می سوزد و خاموشی ندارد.

سالهاست که واژه ها را بر سپر سینه ها تا مرز یادگیری هل می دهی
و من از واژه ها شعر ساخته ام بر وزن مصرعی به نام تو وزن این واژه ها را بر چینه 

های مهر تو سنجیده ام
درس حقیقت نهفته در واژه ها را استعاره کرده ام و آن را میان جنباندن لب های 

تو دیده ام 
می خواهم فصل دیگری شعر که گفتم آن را بر پایه مهر تو کنم

مهر تو با این شعرها موزون تر است.
نجمه سلطانی

آموزش کنترل و سنجش ریزش ضایعات 
غالت در شهرستان ارزوئیه

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه گفت: کارگاه 
آموزشی آشنایی با کمباین و نحوه کنترل و سنجش 
مکانیزاسیون،  حضورکارشناسان  با  غالت  ریزش 
و  بافت  ارزوئیه،  شهرستان های  ترویج  و  زراعت 

سیرجان در جهاد کشاورزی ارزوئیه برگزار شد.
امیری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه گفت: 
اصول  با  آشنایی  هدف  با  آموزشی  کارگاه  این 
ریزش  از  جلوگیری  جهت  کمباین ها  کاروتنظیم 
برداشت  هنگام  وخسارت  افت  وکاهش  محصول 

وایمنی کار با کمباین ها برگزار گردید.
وی افزود: در این کارگاه درباره نحوه تنظیم، کنترل 
و سنجش ریزش ضایعات به شکل تئوری توضیحاتی 
از  وتعدادی  حاضرین  سپس  و  ارائه  حاضرین  به 
جو  مزرعه  یک  در  عملی  طرز  به  منطقه  کشاورزان 
با مراحل  درحال برداشت واقع در سرگز دولت آباد 

کارباکمباین و زمان برداشت محصول آشناشدند.
صورت  در  شد:  یادآوری  آموزشی  کارگاه  این  در 
ریزش کمباین در حین برداشت، کمباین متوقف واز 
ادامه فعالیت آن تا برطرف کردن عیوب آن جلوگیری 

به عمل آید.
افزود:به منظور توسعه ضریب مکانیزه وتجهیز  امیری 
ونوسازی کمباین های شهرستان خوشبختانه اعتبارات 
اختیار  در  مکانیزاسیون  اعتباری  طریق خط  از  خوبی 
از  بیش  می شود  بینی  وپیش  می گیرد  قرار  متقاضیان 
عملیات  جاری  زراعی  سال  در  کمباین  دستگاه   80

برداشت گندم وجو شهرستان را انجام دهند.

استان  مسکن  شورای  در  آبادی  مهر  اصغری  احمد 
کرمان با بیان این مطلب اظهار داشت: تا پایان امسال 
مسکن های مهر باقی مانده باید تکمیل و به متقاضیان 

واگذار شود .
با  مهرآبادی،  اصغری  احمد  نیوز،  سازه  گزارش  به 
استان  در  مهر  واحد مسکن  به مجموع 50هزار  اشاره 
افزود تا کنون تعداد 41هزار و500 واحد مسکن مهر 
تکمیل و به متقاضیان واگذار شده است که با توجه به 
مابقی  شهرسازی  و  راه  وزیر  و  جمهور  رییس  تاکید 
اختیار  ودر  تکمیل  سال  پایان  تا  باید  نیز  واحدها 

متقاضیان قرار گیرد .
فاقد  مهر  مسکن  واحدهای  خصوص  در  مهرآبادی 
توجه  با  واحدها  این  ساماندهی  برای  گفت:  متقاضی 
به اینکه دولت هم منابعی در اختیار ندارد ، بهترین راه 
کرمان  استان  در  که  است  مالک  به خود  تبدیل  حل 

سازنده ها هم از این راه کار استقبال می کنند.
از  برخی  قضایی  مشکالت  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
به  رسیدگی  در  تسریع  درخواست  افزود:  ها  پروژه 
قضائیه  قوه  برای  را  ها  پرونده  این  قضایی  مشکالت 

ارسال خواهیم کرد.
مهر  مسکن  طرح  در  شهرسازی  و  وزیرراه  مقام  قائم 
آماده  زمینه  در  مهر  مسکن  نیازمندی  کرد:  تصریح 
با تامین قیر و همچنین از محل فروش و تهاتر  سازی 

زمین تامین می شود.
این که تسهیالت مسکن مهر جزء  بیان  با  آبادی  مهر 

ارزان قیمت است گفت: تسهیالت  تسهیالت 
یکسان  کشور  تمام  برای  مهر  مسکن  بانکی 
پرداخت  برای  همکاری  آماده  و  است 

تسهیالت و اتمام کار هستیم .
در  نیز  استان  شهرسازی  و  راه  کل  مدیر 
حدود  استان  در  داشت:  اظهار  نشست  این 
۳2هزار  که  داریم  مهر  مسکن  واحد  50هزار 

و800واحد در شمال استان است.
در  مهر  مسکن  و۳00واحد  8هزار  افزود:  وی 
که  است  مانده  باقی  مختلفی  دالیل  به  استان 

هزار و14واحد آن فاقد متقاضی است.
تسهیالت  کل  اداره  سرپرست  شهرابی  صالحی  رضا 
تبصره ای بانک مسکن از آمادگی کامل بانک مسکن 
در پرداخت تسهیالت به پروژه های فعال برای تکمیل 

واحدهای باقی مانده خبر داد.
همه  همکاری  و  تعامل  با  کرد  امیداواری  اظهار  وی 
باقی  های  پروژه  مهر  مسکن  با  مرتبط  های  دستگاه 
مانده تکمیل شوند و پرونده مسکن مهر تا پایان سال 

98بسته شود .
حسین حاجی پور مدیر شعب استان نیز طی سخنانی با 
اشاره به عملکرد بانک مسکن در پرداخت تسهیالت 
مسکن مهر اظهار داشت : از ابتدای طرح مسکن مهر 
تا کنون بیش از 98 هزار فقره تسهیالت از محل خط 
اعتباری مسکن مهر اعم از شهر و روستایی پرداخت 

شده است .

بین  اختالف   ، ها  ساخت  زیر  در  مشکل  وجود  وی 
اعضا  بین  بحث های حقوقی  و همچنین وجود  اعضا 
تاثیر گذار در روند طوالنی شدن  از جمله عوامل  را 

برخی از پروژه های مسکن مهر استان بیان کرد .
نامه  ادامه در خصوص ضبط ضمانت  در  پور  حاجی 
نامه  این ضمانت  پروژه های راکد گفت: ضبط  های 
طبق قانون وبه دستور سازمان های نظارتی انجام شده 

است
گفتی است در این نشست به منظور حل مشکل پروژه 
پروژه  این  قرارداد  کارا  بیلو  192واحدی  مهر  مسکن 
تبدیل  مالک  خود  تعاونی  به  جانبه  سه  نامه  تفاهم  از 
افزایش  ریال  400میلیون  به  نیز  آن  بانکی  وتسهیالت 
در  نیز  دار  مشکل  های  پروژه  سایر  همچنین  یافت. 
برای  تصمیماتی  و  گرفتند  قرار  بررسی  مورد  نشست 

رفع مشکل آنها اتخاذ شد .

 ساعت کاری ادارات استان کرمان تغییر 
می کند

استاندار کرمان با اشاره به اینکه ساعت کاری دستگاه های 
ادارات  گفت:  می کند  تغییر  خرداد   18 از  استان  اجرایی 
ظهر خدمت رسانی   1۳ تا  6 صبح  ساعت  از  کرمان  استان 

خود را انجام می دهند.
ساعت کاری ادارات استان کرمان تغییر می کند

استان  توسعه  و  برنامه ریزی  شورای  در  فدایی  محمدجواد 
سال  در  استان  اداری  ساعات  تغییر  اینکه  بیان  با  کرمان 
گذشته تجربه موفقی بود اظهار داشت: تغییر ساعات اداری 

استان باعث کاهش مصرف انرژی در سال گذشته شد.
ساعت  مردادماه  پایان  تا  خرداد   18 از  اینکه  بیان  با  وی 
استان  ادارات  گفت:  می کند  تغییر  استان  ادارات  کاری 
کرمان از ساعت 6 صبح تا 1۳ ظهر خدمت رسانی خود را 

انجام می دهند.
اداری  ساعت  تغییر  این  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
شامل بانک ها نیز می شود و باید هماهنگی های الزم انجام 
در  صرفه جویی  برای  اداری  ساعت  تغییر  کرد:  بیان  شود 
تمام  همکاری  نیازمند  و  می شود  انجام  انرژی  مصرف 

دستگاه های استان است.

استان کرمان گفت: 165 طرح  امداد  مدیرکل کمیته 
طی  تومان  میلیون   7۳۳ و  میلیارد  سه  اعتبار  با  اشتغال 

سال 97 در شهرستان بافت اجرا شد.
شهرستان  اداری  شورای  جلسه  در  صادقی  یحیی 
بافت که با حضور امام جمعه و فرماندار این شهرستان 
از  اینکه سال 97 سال سختی  به  اشاره  با  برگزار شد، 
و  سختی ها  همه  وجود  با  افزود:  بود  اقتصادی  لحاظ 
مشکالت اقتصادی سال 97 سال پربرکتی برای کمیته 
رشد  سرفصل ها  اکثر  در  و  بود  کرمان  استان  امداد 

چندین برابری داشته ایم.
توانمندسازی  را  امداد  کمیته  اصلی  دیدگاه  وی 
استان  امداد  کمیته  افزود:  و  کرد  اعالم  مددجویان 
کرمان جایگاه ویژه ای در بحث اشتغال مددجویان در 
کشور دارد و موفق به کسب رتبه برتر کشوری در این 

زمینه شده است.
تنها  کرمان  استان  امداد  کمیته  اینکه  بابیان  صادقی 
دستگاهی در استان است که حدود دو برابر بیشتر از 
سهمیه خود شغل ایجاد کرده است، ادامه داد: بیش از 
90 درصد مشاغلی که توسط کمیته امداد استان کرمان 
اجراشده دارای اصالت است و دلیل اصلی اصالت و 
این  بر  مستمر  نظارت  امداد  کمیته  مشاغل  پایداری 

طرح ها است.
از  تشکر  ضمن  ادامه  در  وی 
این  با  بانک ها  خوب  همکاری 
تسهیالت  پرداخت  در  نهاد 
اشتغال به مددجویان افزود: نگاه 
پرداخت  در  بانک ها  مسئوالن 
مددجویان  به  اشتغال  تسهیالت 
کمیته امداد نگاه اعتقادی است.

استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
 720 راه اندازی  از  کرمان 
استان  در  خورشیدی  نیروگاه 
با  گفت:  و  داد  خبر  کرمان 
پنج  نیروگاه های  این  راه اندازی 
کیلوواتی خورشیدی هر خانوار 

تومان  هزار   200 یک میلیون  تا  یک میلیون  ماهیانه 
درآمدزایی دارد.

اینکه سال گذشته 6500 شغل توسط  به  اشاره  با  وی 
کمیته امداد استان کرمان ایجادشده است افزود: از این 
تعداد طرح اشتغال 165 مورد بااعتبار سه میلیارد و 7۳۳ 

میلیون تومان در شهرستان بافت اجراشده است.
آمار  به  ادامه  در  کرمان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 

بافت  شهرستان  امداد  کمیته  حمایت  تحت  خانوار 
اشاره کرد و گفت: حدود ۳400 خانوار در شهرستان 

بافت تحت حمایت این نهاد قرار دارند.
محمود  زحمات  از  جلسه  این  در  است:  ذکر  شایسته 
امداد شهرستان  کمیته  اداره  سابق  رییس  خانی  حسن 
سرپرست  به عنوان  عسکری  ناصر  و  شد  تجلیل  بافت 

جدید این اداره معرفی شد.

بنی  اهلل  حفیظ  معظم  شهید  زندگینامه 
اسد عسکری

نام پدر: یاراهلل
تاریخ تولد: 1۳۳6

-1۳62 شهادت:  تاریخ 
26-07

زندگینامه شهید:
در   ، فروردین 1۳۳6  دهم 

شهرستان بافت به دنیا آمد. پدرش یاراهلل و مادرش ماه بانو 
قضایی درس  دوره کارشناسي حقوق  پایان  تا  داشت.  نام 
خواند. ستوان دوم ارتش بود. بیست و ششم مهر 1۳62 ، در 
سومار توسط نیروهاي عراقي بر اثر اصابت ترکش خمپاره 
زادگاهش  شهداي  گلزار  در  وي  مزار  رسید.  شهادت  به 

واقع است.
روحش شاد و راهش پررهرو باد

دفتر  و  انتظامی  سپاه،نیروی  مشترک  جلسه 
خصوص  در  دادگاه  ریاست  با  جمعه  امام 

ارتقای فرهنگ اجتماعی شهرستان ارزوئیه

در جلسه مشترک سپاه،نیروی انتظامی و دفتر امام جمعه 
فرهنگی  کارهای  راه  در خصوص  دادگاه  ریاست  با 
اجتماعی  آسیب های  با  مقابله جدی  لزوم  همچنین  و 
و  فرهنگی  مختلف  موضوعات  به  ویژه  توجه  نیز  و 
تقویت اخالقیات فردی و اجتماعی اشاره شد و مقرر 
فرهنگ  کارکردهای  ارتقاء  آینده  سال  یک  در  شد 
با  سینماشهر  جمله  از  مختلف  عرصه های  در  عمومی 
بسیج  خبرگزاری  گزارش  به  شود.  پیگیری  جدیت 
بیان  پور  نصراهلل  دکتر  االسالم  حجت  ؛  کرمان  از 
مسائل  باید  ابتدا  اجتماعی  مسائل  موضوع  در  کرد: 
پیشگیری  آسیب  گونه  هر  بروز  از  و  کرده  رصد  را 
اظهار  وی  شود.  منتقل  جامعه  به  مثبت  رشد  تا  کنیم 
افزاری  نرم  فرهنگی،  بیشتر  اجتماعی  مسائل  داشت: 
مسائل  این  رصد  و  پیگیری  برای  که  است  فکری  و 
باید ساختاری آگاه در این خصوص شکل بگیرد. امام 
باید  اجتماعی  نشان کرد: مسائل  ارزوئیه خاطر  جمعه 
تغییر و تحول است  همیشه رصد شود چون در حال 
ندارد. وجود  ریزی  برنامه  امکان  نشود  رصد  اگر  و 

سرهنگ پورامینایی گفت: قسمت معاونت فرهنگی و 
در  با تالش  انتظامی  نیروی  در  اجتماعی  های  آسیب 
حوزه های آموزش، پیشگیری و آگاه سازی،  امر به 
فعالیت می  متمرکز  به شکل  منکر  از  نهی  و  معروف 
مصرف  الگوی  تغییر  اعتیاد،  طالق،  افزود:  وی  کند. 
تعداد  افزایش  زندگی،  سبک  بیکاری،  موادمخدر، 
اجتماعی  های  آسیب  از   ... و  خانوار  سرپرست  زنان 
هستند. سرگرد پاسدار رضا اسماعیل کاخ با بیان اینکه 
است و  پراکنده  مثل مویرگ های یک جامعه  بسیج 
تواند  می  اجتماعی  های  آسیب  و  مشکالت  رفع  در 
اثرگذار باشد خاطر نشان کرد: از همه مسئوالن مربوط 
تقاضا داریم الگویی به شکل بومی و شهرستانی ترسیم 
قرار  ها  ظرفیت  دیگر  کنار  در  بسیج  ظرفیت  تا  شود 
اجتماعی  های  حوزه  در  خوبی  نتایج  شاهد  و  گیرد 
باشیم. وی گفت: هدف ما در قرارگاه فرهنگی کمک 
به روند کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه است 
بخش  در  مربوط  های  بخش  همه  با  این حوزه  در  و 
اجتماعی همکاری می کنیم و در حوزه ی سینما هم 
در این زمینه اثربخش عمل شد. در این جلسه همچنین 
ی  حوزه  در  اجرایی  های  دستگاه  رابطه  تقویت  بر 
فرهنگ و اجتماع تاکید شد. عنایت اله دهقان ریاست 
دادگاه عمومی سهرستان ارزوئیه رشد فضایل اخالقی 
اهداف  جمله  از  را  آن  اجتماعی  و  فردی  مظاهر  و 
اسالمی  نهضت  و همچنین  پیامبر)ص(  رسالت  اصلی 
سال  چهلمین  در  که  اکنون  کرد:  تاکید  و  برشمرد 
پیروزی انقالب اسالمی قرار داریم توجه و تمرکز بر 
مسئله ی  فرهنگی برای جبران ضعف ها و کاستی های 
از  بیش  باید مورد  اخالقی در سطوح مختلف جامعه 
پیش مورد توجه قرار گیرد و خانواده در راس آن قرار 
دارد. وی افزود: از جمله در موضوع طالق و پایداری 
خانواده و همچنین پشتیبانی از امر ازدواج و همچنین 
خوبی  اقدامات  و  ریزی  برنامه  مخدر  مواد  با  مبارزه 
فرهنگی  اقدامات  از  بخشی  که  است  گرفته  صورت 

انجام گرفته در سال جاری بوده است.

رئیس شبکه دامپزشکی بافت عنوان کرد :
اجرای طرح سمپاشی اماکن دامی روستائیان 

وعشایر با سم رایگان

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بافت از اجرای طرح 
با  شهرستان  در  رایگان  سم  با  دامی  اماکن  سمپاشی 
هدف جلوگیری از بروز بیماری تب خونریزی دهنده 

کریمه کنگو  خبرداد.
حکمت،  خبرنگار  با  درگفتگو  امجدی  پویا  دکتر 
افزایش  و  گرما  فصل  آغاز  به  توجه  با  کرد:  اظهار 
فعالیت کنه ها و نیز احتمال بروز بیماری تب خونریزی 
دامپزشکی  شبکه   ،)CCHF(کنگو کریمه  دهنده 
برای  رایگان  سم  با  سمپاشی  طرح  به  اقدام   ، بافت 

جایگاه دامها با همکاری دهیاری ها نموده است.
یک  حداقل  طرح  این  اجرای  کرد:  خاطرنشان  وی 
این طرح  اول اجرای  به طول می انجامدودر هفته  ماه 
، اماکن دامی و دامهای  روستاهای نیمرود محمودی 
واسالم  آباد  ،وکیل  آبادگوشک  ،حسین  ،گودسرخ 
وبا  دامپزشکی  اکیپ های  توسط   ، دشتآب  آباد 
مورد  رایگان  صورت  به  جهادی  نیروهای  همکاری 
سمپاشی قرار گرفتند تا ضمن کنترل جمعیت حشرات 
بین  از  نیز  دام  بدن  خارجی  انگل های  بیماری،  ناقل 

بروند.

 مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد:

اجرای ۱۶۵ طرح اشتغال در شهرستان بافت

تقدیم به سرزمین پرافتخار صوغان

تمام پروژه های مسکن مهر باید تا پایان امسال به اتمام برسد


