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موازی کاری در حوزه فرهنگی و اجتماعی 
جواب نمی دهد                                           4

نمایشگاه کتاب رمضان در مصلی شهر ارزوئیه 
آغاز به کار کرد                                           4

در  قاچاق  کاالی  کشفیات  افزایش 40 درصدی 
کرمان                                                              4

در  جنگ،  خطر  از  منطقه  داشتن  نگه  دور 
دست ایران است                                         2

تداوم بارش های رگباری تا پایان هفته در استان 
کرمان                                                               2

آگهی مناقصه عمومی 
و  تسطیح،رگالژ  و  زیرسازی  پروژه  اجرای  به  نسبت  دارد  نظر  در  نمزاد  دهیاری 
آبکوبی و آسفالت معابر عمومی با اعتبار 2110000000 ریال اقدام نماید لذا از کلیه 
پیمانکاران واجد الشرایط و متقاضی شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید. جهت 
تا  پیشنهادات  لغایت 98/3/17 و جهت تسلیم  تاریخ 98/3/7  از  اسناد مناقصه  خرید 
نمائید در  االنبیاء مراجعه  بلوار خاتم  به بخشداری مرکزی واقع در  تاریخ 98/3/18 
مبلغ  باید  پیشنهادات مختار است و شرکت کنندگان  قبول  یا  ضمن دهیاری در رد 
نامه  به صورت ضمانت  مناقصه  در  عنوان ضمانت شرکت  به  را  ریال   105500000
بانکی و یا وجه نقد واریزی به شماره حساب 0106421259005 ذکر شده در اسناد به 
همراه سایر مدارک تحویل نمایند. بازگشایی پاکتها در تاریخ 98/3/19 انجام خواهد 
شد و در صورتیکه برندگان مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند تضمین شرکت در 
مناقصه آنها به ترتیب به نفع دهیاری ضبط خواهد شد. بدیهی است که هزینه چاپ 
آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد و سایر اطالعات و جزئیات در اسناد 

مناقصه مندرج است. 
دهیاری روستای نمزاد

تـــــقـــدیـــر و تــشــکــر
من لم یشکر المخلوق لم یشکرالخالق)آنکه قدر 

مردم نداند سپاس خالق نگفته است(
شهردار  خدادادی  علی  مهندس  جناب 
شهرداري  کش  زحمت  پرسنل  و  محترم 

بافت:
تالشها و زحمات شما بابت فعالیت های عمرانی و 
نظارت بر شهر و تکریم ارباب رجوع در این برهه 
زماني که تنگناهاي زیادي وجود دارد از دید مردم 
این شهر پنهان نمي ماند با صمیمیت هر چه بیشتر از 
جنابعالي قدرداني و تشکر مي شود آرزومندیم در 
با درایت و هوشمندي شهري  و  الهي  الطاف  سایه 
آباد و شایسته مردم بافت داشته باشیم که خواستن 
توانستن است.                     جمعی از شهروندان 

از  حمایت  مهر)روز  نسیم  روز  خرداد   5
خانواده زندانیان(

با  مصادف  خردادماه  پنجم 
روز ملی حمایت از خانواده 

زندانیان 
می  داشته  گرامی  حالی  در 
شود که این خانواده ها در 
های  آسیب  انواع  معرض 
روانی  فرهنگی،  اجتماعی، 
و اقتصادی قرار دارند بدون 
به  قریب  اکثریت  تردید 
اتفاق خانواده های زندانیان 
در  نقشی  هیچ  که  را 
فرد  سوی  از  جرم  ارتکاب 

بذهکار نداشتن باید در زمره اولیه قربانیان جرم و جنایت در جامعه 
اکثر خانواده  تحقیقات صورت گرفته  اساس  بر  به حساب آورد 
های زندانیان نیازمند حمایت مبرم هستند. گرچه نهادهای حمایتی 
در حد بضاعت خود به این خانواده ها خدمات ارائه می کنند اما 
اعتبارات شرایط دشواری را  فقدان نظام جامع حمایتی و کمبود 
برای زندگی روزمره آنان به وجود آورده است. به نحوی که حتی 
در غالب موارد برای تامین حداقل نیازها دچار بحران های جدی 
ها صرفا حبس  خانواده  این  دغدغه  باید  که  حالی  در  شوند  می 
سرپرست خانواده باشد. در صورت عدم حمایت از این خانواده 
تحصیل  ترک  زندانیان،  همسران  طالق  چشمگیر  رشد  شاهد  ها 
اعضای  گرایش  روانی،  و  اجتماعی  های  ناهنجاری  فرزندان، 
باید این  به مشاغل کاذب و تکوی گری خواهیم بود و  خانواده 
زنگ خطر را به صدا در آورد که در آتیه باید شاهد و تعداد قابل 
توجهی از اعضای خانواده زندانیان به چرخه جرم باشیم. از سوی 
دیگر برچسب زندان و زندانی نوعی نگرش منفی را به همسران 
و فرزندان زندانیان در برخی مناطق به وجود آورده و تردیدهایی 
برای کمک به آنان ایجاد کرده است در حالی که بر اساس آموزه 
های موکد اسالمی وبا جستجو در سیره ی عملی ائمه اطهار)ع( 
از  زندانیان  های  دریافت که خانواده  توان  می  به خوبی  اولیاء  و 
مصادیق بارز فقرا هستند که ضرورت حمایت از آنها بیش از سایر 
نیازمندان احساس می شود با هدف توجه بیشتر عموم به مشکالت 
این قشر نیازمند و لزوم حمایت همه جانبه از خانواده های زندانیان 
بنا به پیشنهاد سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و 
بر اساس تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی روز پنجم خرداد 
ماه به عنوان روز ملی حمایت از خانواده زندانیان یا روز نسیم مهر 
نامگذاری و در تقویم رسمی کشور ثبت شد نامگذاری این روز 
سند گویایی بر ضرورت حفظ کرامت انسانی زندانیان و خانواده 
های آنان و الهام گرفتن از آموزه های شرع مقدس اسالم فارغ از 

نوع جرم، نژاد، ملیت و اعتقادات است 
ضمن گرامیداشت این روز از عموم همشهریان تقاضا دارم کمک 
بنام   0106116704001 ملی  بانک  حساب  به  را  خود  مالی  های 

انجمن حمایت زندانیان بافت واریز نمایند.
حسن خوارزمی – مددکار انجمن حمایت زندانیان شهرستان بافت 

خـــریـــداریـــم
کیلویی  را  .... شما  و  باطله  روزنامه  مجله،  کتاب،دفتر،مقوا، 

خریداریم.
شماره تماس:09162483042-09162483027 

آگهی جذب نیرو
وابسته  آباد  ابراهیم  کشاورزی  مجتمع  شرکت 
نیروی  کادر  تکمیل  جهت  مستضعفان  بنیاد  به 
های  رشته  در  نیرو  جذب  به  اقدام  خود  انسانی 
نماید. می  لیسانس  فوق  و  لیسانس  مقاطع  در   زیر 

شناسی  خاک   آبیاری  مهندسی  باغبانی  مهندسی 
گیاه پزشکی حسابداری_ اقتصاد

آدرس شرکت: ارزوئیه وکیل آباد شرکت مجتمع 
کشاورزی ابراهیم أباد
تماس:03442487352

agriebrahimabad@gmail.com:ایمیل

تــــقــــدیــــر و قـــدردانـــی
خدمتگزاران بی ادعا رضایت الهی را در خدمت به خلق 

خدا و رضایت بندگان او می دانند.
جناب آقای مهندس کریمی مدیر محترم 
بافت:  شهرستان  شهرسازی  و  راه  اداره 
خویشتن را رهین منت آنجناب میدانیم که با شایستگی 
با  بافت  محور  وافر  حساسیت  و  مجاهدانه  تالش  و 
هم  بوده  خیز  حادثه  و  آمد  و  رفت  پر  که  را  دشتاب 
شانه سازی و هم عریض و هم روکش آسفالت نمودید 
تالشها  این  پاس  به  کردید.  رفع  را  حادثه خیز  نقاط  و 
از  مردم  برخورداری  شکرانه  به  و  ارزشمند  مساعی  و 
و  دهیاری  استاندارد.  تقریباً  و  مناسب  محوری  نعمت 
قدردانی  آنجناب  از  دشتاب  اهالی  و  اسالمی  شورای 
و سپاسگزاری مینمائیم و برایتان از درگاه یزدان پاک 
دلی  و  مستمر  توانی  بیشتر  خدمت  توفیق  و  سالمتی  و 
دریایی و عشق به خدمت در نظام اسالمی را که شایسته 
همه این صفات هستید آرزویی می کنیم سرافراز باشید.
دهیاری و شورای اسالمی دشتاب

از  کلزا  روغنی  دانه  برداشت 
مزارع شهرستان ارزوئیه

گفت:  ارزوئیه  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
این  مزرعه  هکتار   250 سطح  از  کلزا  برداشت 
شهرستان از نیمه اردیبهشت ماه آغاز شده وتا نیمه 

خردادماه ادامه دارد.
ارزوئیه  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر  امیری؛ 
کلزا  مزارع  هکتار   180 سطح  از  تاکنون  گفت: 
برداشت صورت گرفته است و به طور متوسط از هر 
هکتار 3 تن محصول برداشت و پیش بینی می شود 
تا پایان برداشت بیش از 700 تن محصول برداشت 

شود.
وی افزود: ارقام کلزا کاشته شده در این شهرستان 

تراپر، آگامکس و تراویاتا است.
امیری تصریح کرد: 3 دستگاه کمباین کار برداشت 
کلزا شهرستان را برعهده دارند و هرکیلوگرم کلزای 
برداشتی به قیمت 3490 تومان و به صورت تضمینی 

از کشاورزان خریداری می شود.
با اشاره به  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه 
اینکه کشاورزان محصول برداشتی را به مرکز خرید 
غله تحویل می کند، بیان داشت: خوشبختانه در سال 
زراعی جاری با بارندگی های موثر در مراحل رشد 
تغذیه  و  کلزا  مومی  شته  با  موقع  به  مبارزه  و  گیاه 
عملکرد  افزایش  قبل  سال  به  نسبت  مزارع  متعادل 

داشته ایم.
تناوب  در  قرار گرفتن  با  وی گفت: محصول کلزا 
عملکرد،  درصدی   15-20 افزایش  به  منجر  کشت 

حاصلخیزی خاک وکنترل علف های هرز می شود.

جمع  در  خبر  این  اعالم  با  بافت  شهردار 
که  جاری  سال  در  گفت  خبرنگاران 
تولید رونق  توسط مقام معظم رهبری سال 
بافت  شهرداری  است  شده  نامگذاری  ملی 
ممکن  های  ظرفیت  ی  همه  از  همزمان 
شهر  در  عمرانی  های  پروژه  اجرای  جهت 
بافت استفاده می کند و  در نقاط مختلف 
شهر به طور همزمان عملیات جدولگذاری، 

پیاده  زیرسازی،  آسفالت، 
روسازی، و ساخت بوستان های 
متعدد و... در حال اجرا است. علی 
حاضر  حال  در  افزود  خدادادی 
شهری  عمرانی  خدمات  حجم 
به  بافت  به طور همزمان در شهر 
باالترین حد ممکن رسیده است 
و بیش از این به دلیل محدودیت 
منابع  و  انسانی  نیروی  امکانات، 
ممکن  بیشتری  فعالیت  مالی 
در  در  بافت  شهردار  نیست. 
شورای  و  شهرداری  گفت  ادامه 
برنامه های  بافت  شهر  اسالمی 
تولید در سال  برای رونق  زیادی 
مقام  فرمایش  به  و  دارند  جاری 
سال  تعیین  در  رهبری  معظم 

رونق  سال  عنوان  به   1398
کاری  روز  اولین  از  تولید 
را  مهم  امر  این  جاری  سال 
برنامه های  تمامی  اولویت  در 
فضل  به  و  داده  قرار  خویش 
و  علمی  های  روش  با  خدا 
قطعات  تولید  در  خودکفایی 
جداول  تولید  قبیل  از  بتنی، 

دال  بلوک،  نیاز،  مورد  و  مختلف 
بتنی، .... و همچنین تولید آسفالت 
آسفالت  کارخانه  اندازی  راه  با 
شهرداری، شهر را ارزانتر از همیشه 
اداره کنیم. علی خدادادی در ادامه 
شهری  مبلمان  وضعیت  به  اشاره  با 
های  برنامه  از  بخشی  گفت  نیز 
شورا و شهرداری در سال جاری به 
مبلمان شهری اختصاص یافته است 
و شهرداری سعی دارد تا با تأسی به 
آداب، فرهنگ و هویت شهروندان 
در  را  خود  شهری  فضاهای  بافتی 
خور شان مردم شریف و با فرهنگ 

بافت طراحی و زیبا سازی نماید.

حجم خدمات عمرانی شهرداری در شهر بافت به 
باالترین حد ممکن رسید
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به  کرمان  احمر  هالل  محموله  چهلمین 
مناطق سیل زده خوزستان ارسال شد

چهلمین محموله کمک های امدادی هالل احمر کرمان به ارزش 
استان  حمیده  زده  سیل  منطقه  به  امروز)یکشنبه(  تومان  میلیارد   2

خوزستان ارسال شد.
این محموله کمک های مردمی شامل اقالم غذایی و بهداشتی به 
وزن 60 تن و به ارزش 2 میلیارد تومان امروز با حضور مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر استان کرمان و معاونان وی به استان خوزستان 

ارسال شد.
رضا فالح  مدیرعامل هالل احمر استان کرمان در آیین اعزام این 
معاونت  های  پیگیری  و  کرمان  استاندار  دستور  با  محموله گفت: 
عمرانی و مدیرکل مدیریت بحران موج دوم جمع آوری کمک ها 

توسط این جمعیت  آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.

وی اظهار داشت: تا ظهر امروز 600 تن کاال به ارزش 16 میلیارد 
تومان کمک های نقدی و غیر نقدی به صورت زمینی و هوایی به 
استان خوزستان ارسال شده و همچنان جمع آوری این کمک ها  
ادامه دارد زیرا وسایل زندگی و ضروری مردم در سیل های اخیر 
ویران شده و سیل زدگان به یخچال، گاز،  فرش و اقالم ضروری 

نیاز دارند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان از مردم دیار کریمان 
درخواست کرد: اقالم ضروری سیل زدگان را از طریق واریز نقدی 
)به حساب خیران جمعیت هالل  به شماره حساب 5294949404 
تامین  مردم خوزستان  اولیه  زندگی  وسایل  کنند که  واریز  احمر( 

شود و مردم به زندگی عادی خودشان بازگردند. 

گیاهان  چیدن  قربانی  که  پسرانی  و  پدر 
دارویی شدند

چیدن  قصد  به  که  نفر   4 گفت:  فاریاب  شهرستان  فرماندار 
گیاهان دارویی به ارتفاعات منطقه هور سفرکرده بودند بعد از 

گذشت چند روز اجسادشان پیدا شد.
در  جسد  چهار  کشف  از  فاریاب  ،فرماندار  نیکنفس  علی 
نفر  این چهار  و گفت:  داد  خبر  این شهرستان  هور  ارتفاعات 
برای جمع آوری و چیدن گیاه آویشن به کوهستان رفته بودند.

به همراه  افزود: 10 روز قبل، پدر یک خانواده  نیکنفس  علی 

2 فرزند پسر خود و یکی از همسایگان برای جمع آوری گیاه 
دارویی آویشن عازم ارتفاعات هور شده بودند

آنها،  غیبت  از  روز  چندین  گذشت  از  پس  داد:  ادامه  وی 
خانواده هایشان اعالم مفقودی کرده و بالفاصله شورای تامین 

فاریاب پیگیر این مساله شد.
از  پس  داشت:  اظهار  فاریاب  شهرستان  تامین  شورای  رئیس 
بررسی های نخستین، احتمال برخورد صاعقه و خفگی در آب 

برای این افراد بیشتر شد.
وی تصریح کرد: متاسفانه اجساد این افراد به مدت 6 روز در 
آب بود و با کمک اعضای ستاد بحران در منطقه، توانستیم هر 

چهار جسد پیدا کنیم.

دستگیری دو قاتل فراری در عنبرآباد

فرمانده انتظامی شهرستان عنبرآباد گفت: 2 قاتل فراری 17 و 
23ساله در شهرستان عنبرآباد دستگیر شدند. سرهنگ بیدشکی 
فرمانده انتظامی عنبرآباد گفت: باتوجه به اینکه 2 قاتل فراری 
قرار  کار  دستور  در  بودند  قتل  به  متهم  شهرستان  سطح  در 
گرفت. وی گفت:قاتل 23 ساله حدود پنج ماه فراری بود که 
در یکی از شهرستان های استان کرمان در یک عملیات دستگیر 
که  ساله   17 قاتل  گفت:همچنین  بیدشکی  شد.  بازداشت  و 
قتل  اختالفات خانوادگی مرتکب  به دالیل  یک هفته گذشته 
شده بود نیز دستگیر شد. وی اظهار داشت:همچنین سالح های 
گرم بکار رفته در قتل از قاتلین کشف و ضبط شد و متهمان 
برای سیر مراحل قانونی به مقامات قضایی تحویل شدند. وی 
افزود:از همکاری سران طوایف و معتمدین محلی برای معرفی 

و دستگیری این افراد در شهرستان تقدیر تشکر می شود.

در  هفته  پایان  تا  رگباری  های  بارش  تداوم 
استان کرمان

تا  رگباری  های  :بارش  کرمان  استان  هواشناسی  مرکز  کارشناس 
پایان هفته در استان کرمان ادامه دارد.

به گزارش خبر گزاری صدا و سیمای مرکز کرمان مریم سالجقه 
ازظهرها  بعد  در  همچنین  مدت  این  در   : افزود  خبر  این  اعالم  با 
استان  در  هفته  پایان  تا  رگباری  های  بارش  تندتداوم  ابر  افزایش 
خواهیم  شاهد  را  رگباری  های  بارش  و  ای  لحظه  بادهای  کرمان 

بود .
وی عمده بارش ها را در جنوب و جنوب غرب پیش بینی کرد و 
افزود : در مناطق شرقی نیز وزش باد بهمراه گردو خاک را خواهیم 

داشت .
کارشناس مرکز هواشناسی استان کرمان از مردم خواست از صعود 

به ارتفاعات و نزدیک شدن به رودخانه های خودداری کنند.

با افزایش آمار مبتالیان به بیماری های کلیوی در 
جهان، دانشمندان و پزشکان بر ضرورت جدی 
تاکید  کلیه ها  از  مراقبت  برای  هشدار ها  گرفتن 

می کنند.
جهان،  در  باال  خون  فشار  و  دیابت  افزایش  با 
CKD، یک چالش مهم  یا  بیماری مزمن کلیه 
هشدارها  گرفتن  جدی  ضرورت  بهداشت  در 
این  می شود.  قلمداد  عمومی  بهداشت  درباره 
عارضه معموال به کم خونی، ضعف استخوانی، 
نارسایی  به  نهایت  در  و  عصبی  آسیب های 
کلیه، بیماری های  قلبی و مرگ زودرس منجر 
می شود. عالوه بر دیابت و فشارخون باال، انواع 
هوا  گرمای  حتی  و  ژنتیکی  عوامل  عفونت ها، 

میتواند به بروز عارضه کلیوی منجر شود.
در  معموال  که  است  لوبیا  به شکل  اندامی  کلیه 

دارد.  قرار  سینه  قفسه  پایین  و  بدن  طرفین 
عملکرد کلیه ها به زبان ساده، دفع زباله های 
بدن است. این عضو روزانه حدود 200لیتر 
مایع  2لیتر  قالب  در  و  تصفیه  را  خون 
اضافه و مواد زائد از طریق مجاری ادارای 
تعادل  خون،  فشار  تنظیم  می کند.  دفع 
قرمز  سلول های  تولید  و  بدن  الکترولیتی 
چنانچه  و  هاست  کلیه  عهده  به  هم  خون 
کلیه ها یک روز وظایف خود را به درستی 

به  بدن،  ارگان های  اکثر  عملکرد  ندهند،  انجام 
ویژه قلب مختل می شود.

شایع ترین عالیم نارسایی کلیه؛ تهوع و استفراغ، 
کاهش میزان ادرار، تورم به خصوص در ناحیه 
در  نامطبوع  طعم  احساس  چشم،  دور  و  پا  مچ 
بازدم،  در  ادرار  به  شبیه  بویی  احساس  و  دهان 

ضایعات  ایجاد  حافظه،  کاهش  مزمن،  خستگی 
خون  مشاهده  ادرار،  در  کف  مشاهده  پوستی، 
است. اشتها  کاهش  و  نفس  تنگی  ادرار،  در 

بهترین کار در زمان مشاهده این عالئم مراجعه 
به پزشک و انجام یک آزمایش ساده است زیرا 

پیشگیری کم هزینه تر و آسانتر از درمان است.

استان  تبلیغات اسالمی  رئیس شورای هماهنگی 
قدس  روز  راهپیمایی  اینکه  به  اشاره  با  کرمان 
می شود،  برگزار  کرمان  استان  نقطه   150 در 
کرمان  شهر  امسال  قدس  روز  سخنران  گفت: 

حجت االسالم و المسلمین پورمحمدی است.
به  اشاره  با  خبرنگاران  جمع  در  صدفی  مهدی 
اینکه روز جهانی قدس را در پیش داریم اظهار 
همه  خمینی)ره(  امام  حضرت  فرمان  به  داشت: 
رمضان،  مبارک  ماه  جمعه  آخرین  در  ساله 
روز قدس توسط مسلمانان جهان گرامی داشته 
ضد  شعارهای  دادن  سر  با  مردم  و  می شود 
از  را  خود  حمایت  استکباری  ضد  و  اسرائیلی 

مردم مظلوم فلسطین اعالم می کنند.
غاصب  رژیم  پای  رد  امروزه  اینکه  بیان  با  وی 
اسرائیل در همه جنایات علیه مسلمانان مشاهده 
می شود گفت: رژیم صهیونیستی نه تنها مستقیما 
در فلسطین، لبنان، یمن و سایر کشورهای مظلوم 
کمک های  با  بلکه  می کند  جنایت  مسلمان  و 
حتی  و  اطالعاتی  تسلیحاتی،  مالی،  مختلف 
و  تکفیری  تروریست های  از  انسانی  نیروی 

داعشی در منطقه حمایت می کند.
استان  تبلیغات اسالمی  رئیس شورای هماهنگی 

روز  راهپیمایی  اینکه  بیان  با  کرمان 
جهانی قدس اذهان ملت های عالم را 
استکبار  ظلم های  و  جنایات  متوجه 
جنایتکار  آمریکای  ویژه  به  جهانی 
گفت:  می کند  غاصب  اسرائیل  و 
در این روز اذهان ملت های جهان به 
استکبار  زورگوئی های  اوج  سمت 
جهانی جلب  شده و توطئه های آنها 

خنثی می شود.
همانند  نیز  امسال  اینکه  بیان  با  وی 
کرمان  فهیم  مردم  گذشته  سال های 
زبان  با  ایران  ملت  سایر  همچون 

روزه و با سر دادن فریاد مرگ بر اسرائیل حمایت 
همه جانبه خود را از ملت مظلوم فلسطین اعالم 
در  قدس  روز  راهپیمایی  کرد:  عنوان  می کنند 

150 نقطه استان کرمان برگزار می شود.
در  قدس  جهانی  روز  راهپیمایی  افزود:  صدفی 
شهر کرمان نیز در تاریخ جمعه 10 خرداد ماه از 
ساعت 10 و 30 دقیقه از چهار راه توحید )ارگ 
برگزار  )ع(  علی  امام  مصالی  سمت  به  سابق( 

می شود.
وی با بیان اینکه سخنران روز قدس امسال شهر 

مصطفی  المسلمین  و  حجت االسالم  کرمان 
پورمحمدی است گفت: راهپیمایی روز جهانی 
قدس با قرائت قطعنامه همراه بوده و پس از آن 
ولی فقیه  نماینده  توسط  نمازجمعه  خطبه های 
والمسلمین  حجت االسالم  کرمان  جمعه  امام  و 

علیدادی سلیمانی ایراد خواهد شد.
استان  تبلیغات اسالمی  رئیس شورای هماهنگی 
قدس  روز  راهپیمایی  مسیر  در  افزود:  کرمان 
غرفه  سالمت،  ایستگاه  فرهنگی،  غرفه های 
کودکان، تریبون آزاد و نمایشگاه عکس میزبان 

مردم خواهند بود.

در نشست عمومی شورای شهر کرمان مطرح شد؛
پاسخ شهردار کرمان به عضو مستعفی شورای شهر

بیان  نامه ای که معصوم زاده  شهردار کرمان گفت: از مجموع 29 
کرده از طرف شهرداری بدون پاسخ مانده فقط به یک نامه پاسخی 

داده نشده است.
سید مهران عالم زاده در نشست عمومی شورای شهر کرمان با بیان 
زاده  معصوم  شهر  شورای  گذشته  هفته  عمومی  نشست  در  اینکه 
به  ارسال شده است که  به شهرداری  نامه  فقره  اعالم کرد که 29 
آنها پاسخ داده نشده است، اظهار کرد: سریعاً توسط نیروهای نامه ها 

مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.
عالم زاده ادامه داد: از این تعداد نامه شش نامه مربوط به دوره قبل 
شورا و شهرداری بوده است. پنج نامه جهت اطالع بوده و پاسخی 

نداشته است و در حد رونوشت جهت اطالع بوده است.
وی اضافه کرد: شش فقره نامه ارسال شده است که در ایام و زمان 

خود پاسخ داده شده است.
شهردار کرمان ادامه داد: 11 فقره نامه ارسال شده به شهرداری که 
نامه،  حالی که حدود هشت  در  است  ارسال شده  جوابیه ها  اخیراً 

مجدداً نیازی به جواب دادن نبود و برای اطالع ارسال شده بود.
عالم زاده گفت: از مجموع این 29 نامه فقط یک نامه که مربوط به 
ارائه ضوابط پارک سالمندان در مورخ ششم مرداد 97 به شهرداری 
ارسال شده است که پاسخی به آن داده نشده است که به دلیل این 

تأخیر عذرخواهی می کنم.
جنوبی  پارس  گاز  مجتمع  دوم  پاالیشگاه  مدیر 
توسط  پاالیشگاه  این  تجهیزات  ساخت  از 
شرکت های داخلی خبر داد و گفت: با ساخت و 
تأمین قطعات تولید گاز در پاالیشگاه دوم پارس 
افزایش  مترمکعب  60میلیون  به  روزانه  جنوبی 

یافت.
تولید  افزایش  شد؛  فرصت ساز  که  تحریم هایی 
روزانه گاز به 60 میلیون متر مکعب در پاالیشگاه 

دوم پارس جنوبی 
در  امروز  صبح  شیرازی  گرامی  مهدی 
اینکه  بیان  با  عسلویه  در  خبرنگاران  جمع 
توانمندی  افزایش  در  مهمی  فرصت  تحریم ها 
مورد  تجهیزات  ساخت  در  داخلی  شرکت های 
فراهم  را  پتروشیمی  و  گاز  پاالیشگاه های  نیاز 
ضمن  راستا   این  در  داشت:  اظهار  است  کرده 
قطعات  و  تجهیزات  تولیدکنندگان،  از  حمایت 
پاالیشگاه های پارس جنوبی توسط شرکت های 

داخلی طراحی، ساخته و نصب می شود.
وی با تأکید بر حمایت از شرکت های دانش بنیان 
و فن بازار در ساخت قطعات پاالیشگاه افزود: هر 
قطعه ای که در فرآیند تولید پاالیشگاه به آن نیاز 
شرکت های  داخلی،  طراحان  کمک  با  داشتیم 

فن آوری،  و  علمی  پارک های  دانش بنیان،  
با  شده  سعی  و  تولید  دانشگاه ها  و  فن بازارها 
مهم  این  پارس جنوبی  مهندسان مجتمع  کمک 

محقق شود.
فازهای دوم  و سوم  تولید گاز در  وی ظرفیت 
تولید  را  اولیه  طراحی  اساس  بر  جنوبی  پارس 
طبیعی  گاز  مترمکعب  میلیون   56.6 روزانه 
دانست و خاطر نشان کرد: تولید روزانه 80 هزار 
بشکه میعانات گازی و روزانه 400 تن گوگرد از 

دیگر تولیدات این دو فاز است.
مدیر پاالیشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی با 
فازهای دوم و سوم سال 1381  اینکه  یادآوری 
وارد مدار تولید شد، گفت: تأمین بخشی از گاز 
صنعتی و شهری، تولید میعانات گازی و گوگرد 
برای صادرات از اهداف مهم راه اندازی فازهای 

دوم و سوم پارس جنوبی است.
بومی سازی ساخت قطعات و  از  گرامی شیرازی 
و  دوم  فاز  گاز  پاالیشگاه  نیاز  مورد  تجهیزات 
سوم پارس جنوبی خبرداد و اضافه کرد: ساخت 
انواع قطعات و تجهیزات شامل شیرهای کنترلی، 
پمپ ها  قطعات  و  قطعات کمپرسور  اضطراری، 
پارس جنوبی  دوم  پاالیشگاه  تجهیزات  دیگر  و 

تولید  افزایش  زمینه  داخلی  شرکت های  توسط 
گاز در این پاالیشگاه را فراهم کرده است.

وی با اشاره به اینکه ساخت و تعویض تجهیزات 
متخصصان  توسط  پارس جنوبی  پاالیشگاه دوم 
داخلی سبب افزایش تولید شده است ابراز کرد: 
دو  در  یادشده  تجهیزات  ساخت  بومی سازی   با 
مرحله تولید گاز در پاالیشگاه دوم مجتمع پارس 
جنوبی افزایش یافت و سبب افزایش توان تولید 
در  شیرین  گاز  مترمکعب  میلیون   60 به  روزانه 

فازهای 2 و 3 پارس جنوبی شده است.
جنوبی  پارس  گاز  مجتمع  دوم  پاالیشگاه  مدیر 
23درصدی  تولید  افزایش  بر  عالوه  کرد:  بیان 
گاز، هم اکنون پاالیشگاه دوم پارس جنوبی توان 
تولید روزانه 370 تن گوگرد و 72 هزار بشکه 

میعانات گازی را نیز دارد.
گرامی شیرازی تأکید کرد: در راستای پایداری 
خودکفایی  برای  الزام  که  مواردی  در  تولید 
وجود داشته است، حرکت کرده ایم و در داخل 
به صرفه است سرمایه گذاری و  برای اقالمی که 

برنامه ریزی الزم صورت گرفته است.

 راهپیمایی روز قدس در ۱50 نقطه استان کرمان برگزار می شود

 تحریم هایی که فرصت ساز شد؛
افزایش تولید روزانه گاز به ۶0میلیون مترمکعب در پاالیشگاه دوم پارس جنوبی 

کرمان

ضرورت جدی گرفتن هشدار ها درباره بهداشت "کلیه ها"

وزارت  سرپرست  کاتب«  »سعود 
دیپلماتیک  امور  در  سعودی  خارجه 
منطقه  داشتن  نگه  »دور  ادعا کرد که 
ایران  نظام  دست  در  جنگ  خطر  از 

است«.
جنگ  گرفتن  نادیده  ضمن  کاتب 
کشورش علیه ملت یمن در گفت وگو 
ادعا  »سبق«  الکترونیک  روزنامه  با 
قوانین،  به  »پایبندی  با  ایران  که  کرد 
برداشتن  دست  بین المللی،  منشورات 
از مداخله در امور منطقه و حمایت از 
شبه نظامیان و گروههای تروریستی که 
هدف آنان بر هم زدن امنیت و ثبات 

منطقه ای است« می تواند مانع بروز جنگ شود.
وی درباره موضع ریاض در قبال جنگ احتمالی 
در منطقه خلیج فارس، گفت که امنیت و ثبات 

منطقه برای سعودی اهمیت دارد.
»بارها  ریاض  اینکه  بیان  با  سعودی  مسئول  این 
روابط  ]برقراری[  و  صلح  برای  را  خود  دست 
کرده  دراز  ایران  سمت  به  همجواری  حسن 
است«، اعالم کرد: »اگر ایران عکس این مسئله 
را انتخاب کند، سعودی در نهایت آمادگی قرار 
دارد تا از خود دفاع کند و با قدرت نظام ایران 

را به عقب براند«.
آل  عبدالعزیر  بن  »سلمان  دعوت  درباره  وی 
نشست  دو  برگزاری  برای  سعودی  شاه  سعود« 
در مکه مکرمه، ادعا کرد که این مسئله به خاطر 
افزایش تنش از سوی ایران است. او گفته »اگر 
آماده  عربستان  بکوبد،  جنگ  طبل  بر  ایران 
است… و همین امر سبب شد که خادم الحرمین 

خواستار برگزاری دو نشست« فوق العاده شود.
کاتب در تأیید مدعی خود نیز این گفته »سعود 
نقل  را  این کشور  پیشین  وزیر خارجه  الفیصل« 
نیستیم،  جنگ  خواهان  »ما  بود:  گفته  که  کرد 

ولی اگر بر طبل آن کوبیده شود، آماده 
آن هستیم«.

کرد  اعالم  همچنین  سعودی  مسئول  این 
در  ایران  »تجاوز  نشست،  این  در  که 
منطقه بررسی خواهد شد؛ زیرا پیامدهای 
منطقه ای  امنیت  و  برای صلح  خطرناکی 
که  است  ضروری  و  دارد  بین المللی  و 
ایران  سیاستهای  قبال  در  واحدی  موضع 

اتخاذ شود«.
که  می شود  مطرح  حالی  در  ادعاها  این 
»محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران اخیرا اعالم کرد 
با  متوازنی  روابط  دارد  تمایل  تهران  که 
برقرار  فارس  خلیج  حوزه  کشورهای  تمامی 
ایران  که  کرد  تأکید  همچنین  ظریف  سازد. 
کشورهای  با  تعرض  عدم  پیمان  امضای  آماده 

عربی حاشیه خلیج فارس است.
ایران شنبه هفته جاری وارد عراق  وزیر خارجه 
با  خبری  مشترک  کنفرانس  جریان  در  و  شد 
»محمد علی الحکیم« همتای عراقی خود گفت 
در  عراقی  همتای  با  خوبی  گفت و گوهای  که 

خصوص مسائل منطقه ای داشته است.

عربستان: 
دور نگه داشتن منطقه از خطر جنگ، در دست ایران است

روابط  مجموعه  با  استان  دادگستری  کل  رئیس  دیدار  در 
عمومی مطرح شد:

روابط عمومی ها  ، همگام با تحوالت و پیشرفت هاي روز دنیا 
حرکت کنند

عنوان  به  و  مدیریتي  و  مشورتي  نهاد  یک   ، عمومی  روابط 
ویژه اي  پیشرفت هر سازمانی جایگاه  و  ارتقا  در  اصلي  عنصر 
به  کرمان  استان  دادگستری  کل  ،رئیس  موحد  یدا...  دارد. 
انسانی، مالی پشتیبانی و عمرانی و رئیس  همراه معاونین منابع 
حفاظت اطالعات دادگستری استان و رئیس گزینش و نظارت 
با مدیر و  مناسبت هفته روابط عمومی  به  ارزشیابی قضات  بر 
کارشناسان روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان دیدار 
روابط  گفت:  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس  کردند. 
دنیا  روز  هاي  پیشرفت  و  تحوالت  با  همگام  باید  عمومی 
و  ارتباطی  تکنولوژي  و  نوآوري  نوع  هیچ  از  تا  کند  حرکت 
اطالعاتی دور نماند. یدا... موحد اظهار داشت: روابط عمومي 
نه به عنوان یک نهاد تشریفاتي و حتي اجرایي بلکه به عنوان 
یک نهاد مشورتي و مدیریتي و به عنوان عنصر اصلي در ارتقا 
روابط  بدون  و  دارد  ویژه اي  جایگاه  سازمانی  هر  پیشرفت  و 
عمومی هیچ فعالیتی انعکاس نمی یابد. وی گفت: تحوالتی که 
در حوزه تکنولوژی های جدید ارتباطی بوجود آمده، جهان 
نحوی  به  ساخته  نزدیک تر  هم  به  را  انسان ها  و  را کوچک تر 
که امکان برقراری ارتباط همگان با هم را در هر جا و در هر 
کرمان  استان  قضائی  شورای  رئیس  است.  نموده  فراهم  زمان 
هدفمند،  و  منسجم  نهادی  عنوان  به  عنوان کرد:روابط عمومی 
با تالش آگاهانه و موثر در جهت اطالع یابی، اطالع رسانی و 
شفاف سازی، می تواند در ایجاد و حفظ ارتباط یک مجموعه 
به  ارتباطات  داد:  ادامه  وی  باشد.  موثر  آن  از  خارج  دنیای  با 
ها  سازمان  و  باشد  می  پیشرفت  حال  در  اي  گسترده  شکل 
در  الزم  نوآوریهاي  همه  از  خود  بقاي  حفظ  براي  مجبورند 
این عرصه بهره ببرند . این مقام ارشد قضائی در استان کرمان 
هدایت  مسئولیت  که  کسانی  است  بدیهی  ساخت  خاطرنشان 
روابط عمومی را به عهده دارند، کوله باري از مسئولیت هاي 
بر  ها  رسانه  و  مدیران  سازمان،  مردم،  مقابل  در  را  اجتماعی 
دوش می کشند. موحد بیان کرد : اطالع رسانی دقیق و به موقع 
ابعاد  به سازمان و مخاطبان عام و خاص و ایجاد همنوایی در 
درون و بیرون سازمان است، که با ساختن تصویر ذهنی مناسب 
از سازمان و برخورداري از ابزارهاي دقیق ارتباطی، مخاطبان 
را به استقبال از فعالیت ها و برنامه ها ترغیب و به توسعه روابط 
عمومی کمک می کند. شایان ذکر است در پایان این دیدار 
دکتر موحد ، نماینده عالی دستگاه قضائی در استان کرمان روز 
کارشناسان  و  مدیریت  به  را  ارتباطات  و  عمومی  روابط  ملی 
روابط عمومی دادگستری در مرکز استان و سایر حوزه های 
امیدواری  ابراز  نمودو  عرض  تهنیت  و  تبریک  استان  قضائی 
اقدام های مجموعه روابط عمومی موجبات  و  ها  کرد تالش 

رشد و تعالی دستگاه قضائی را فراهم آورد.
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»اگهي تحدید حدود اختصاصي«
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه دارای پالک 3915 فرعی از 12-اصلی مجزی شده 
از پالک 2068 فرعی از 12- اصلی قطعه یک بخش 42 کرمان واقع در رابر خیابان فردوسی 
خدامرادشمس  آقای  تقاضاي  مورد  مترمربع    313/85 مساحت  به  مسجدالرضا  از  قبل  کوچه 
الدینی مالئی فرزند نجف به شماره شناسنامه 133صادره از رابر حسب درخواست کتبي نامبرده 
آگهي تحدید حدود اختصاصي پالک مرقوم بدینوسیله منتشر وعملیات تحدیدي آن ساعت 8 
صبح روز دوشنبه مورخه 98/04/17 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 
تنظیم صورت  تاریخ  از  تواند  مي  باشد  داشته  واخواهي  آن  ارتفاقي  و حقوق  بر حدود  کسي 
مجلس تحدیدي لغایت 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: 98/3/7

محمدمحسن قزوینی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بافت)م الف48(

آگهي مزایده )نوبت دوم( 
 9409973470100891 شماره  دادنامه  اجرای  در  بافت  دادگستري  حقوقی  احکام  اجراي 
صادره از شعبه اول حقوقی و در پرونده کالسه 950425 اجرایی در نظر دارد چهار دانگ از 
ششدانگ پالک 25 فرعی از 55-اصلی واقع در بخش 40 کرمان شهرستان بافت به مالکیت علی 
حاج علیزاده فرزند موسی به مبلغ سیصدو هشتاد و شش میلیون و ششصد و شصت هزار ریال 
)چهاردانگ( به فروش برساند.ضمناً ملک موصوف دارای پالک ثبتی با کاربری )مسکونی( با 
عرصه ششدانگ 364/4 متر مربع و 60 متر مربع اعیان با دیوار باربر و سقف آجر آهنی و در 
باغ و دارای  به صورت  بلوکی و در قسمت جنوبی زمین  با دیوار  داخل حیاط سرویس مجزا 
تعددی درخت گردو و ملک حصار پیرامونی ندارد و ساختمان دارای امتیازات آب و برق و 
گاز می باشد و ملک دارای حد و حدود شماال 6/05 متر به جاده اصلی برکنان ، شرقا 19/8 متر 
دوم به طول 13/25 متر سوم مرزیست 12/95 متر چهارم 7/65 متر، جنوبا مرزیست به طول 7/7 
متر به 55 اصلی، غربا در سه قسمت اول مرزیست به طول 18/6 متر به 55 اصلی دوم مرزیست 
به طول 18/65 متر به 55 اصلی سوم مرزیست به طول 15 متر به 55 اصلی می باشد. لذا مزایده 
در تاریخ 1398/3/27 روز دوشنبه ساعت 9 صبح در محل اجراي احکام دادگستري شهرستان 
بافت با حضور نماینده دادسرا برگزار مي گردد و قیمت ارزیابي شده توسط کارشناس شروع 
و ده درصد مبلغ بها في المجلس مابقي ظرف مهلت معین از برنده اخذ خواهد شد.در صورت 
انصراف متقاضي ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تمدید مي گردد.بنابراین 
دایره  به  یکشنبه 98/3/26  اداري  پایان ساعت  تا  توانند  مي  تمایل  متقاضیان خرید در صورت 
اجراي احکام مراجعه تا ترتیب بازدید از ملک مذکور داده شود و پیشنهاد خود را در پاکت 
الک و مهر شده تا پایان مهلت مذکور تحویل اجراي احکام نموده و رسید اخذ نمایند ضمناً 

آدرس ملک: شهرستان بافت – بزنجان روستای برکنان می باشد. 
 غجه پور-دفتر اجرای احکام دادگستری شهرستان بافت )م الف31( 

آگهي حصروراثت
خانم هاجر محمد رضایی داراي شناسنامه 3131530618 به شرح دادخواست شماره 26/1/98 
درتاریخ  شناسنامه 35  به  االسالمی  داده شادروان محسن شیخ  توضیح  نموده  این شورا  تقدیم 

1396/1/10 دراقامتگاه دائمی خود در گذشته وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-محمود شیخ االسالمی به ش ملی 3131016851 متولد 1331 بافت پدر متوفی. 

2- طیبه محمد رضایی به ش ملی3131030471 متولد 1340بافت مادر متوفی.
3- هاجر محمد رضایی به ش ملی 3131530618 متولد 1367 بافت همسرمتوفی.

4- امیر حسین شیخ االسالمی به ش ملی 2982609703 متولد 1391 کرمان پسرمتوفی.
لذا مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی اعتراض دارد 
یا شخص یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به 
شورای حل اختالف تقدیم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و 

سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
سعیده یوسفی- دفترشورای حل اختالف بزنجان

آگهي حصروراثت
به شرح دادخواست شماره 25/1/98  آقای مصطفی پورمرادی داراي شناسنامه 3120001821 
تقدیم این شورا نموده توضیح داده شادروان محمد پورمرادی به شناسنامه 9 درتاریخ 1398/2/3 

دراقامتگاه دائمی خود در گذشته وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-احمد علی پور مرادی به ش ملی 3131047763 متولد 1350 بافت پسر متوفی.

2- مصطفی پورمرادی به ش ملی 3120001821 متولد 1368 بافت پسر متوفی. 
3- زینب پورمرادی به ش ملی 3131043881 متولد 1348 بافت دختر متوفی. 
4- کلثوم پورمرادی به ش ملی 3131054255 متولد 1353 بافت دختر متوفی. 
5- مریم پورمرادی به ش ملی 5839485098 متولد 1355 بافت دختر متوفی. 

6- فاطمه پورمرادی به ش ملی 3130914838 متولد 1358 بافت دختر متوفی. 
7- سمیه پورمرادی به ش ملی 3131066644 متولد 1361 بافت دختر متوفی. 

8- سکینه پورمرادی به ش ملی 3131526696 متولد 1365 بافت دختر متوفی. 
9- آمنه کریم زاده کیسکانی به ش ملی 3130232941 متولد 1331 بافت همسرمتوفی.  

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

سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
سعیده یوسفی- دفترشورای حل اختالف بزنجان

آگهي حصروراثت
شماره  دادخواست  شرح  به   8 شناسنامه  داراي  قلندر  فرزند  تکلو  ا...محسنی  روح  آقای 
به شناسنامه  ا...  980095 مورخ 98/3/1 توضیح داده شادروان پوریا محسنی تکلو فرزند روح 
3120243086 درتاریخ 1398/2/23 در شهر بافت فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي 

عبارتند از:
1-روح ا...محسنی تکلو فرزند قلندر ش ش 8 متولد 1342 پدر متوفی.

2-معصومه شهریاری فرزند محمد ش ش 1 متولد 1347مادر متوفی.
لذا مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی اعتراض دارد 
یا شخص یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به 
شورای حل اختالف تقدیم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و 

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

آگهي حصروراثت
دادخواست  شرح  به   3131029161 شناسنامه  داراي  صفر  فرزند  نژاد  رجایی  شهناز  خانم 
شناسنامه  به  یاور  فرزند  جعفری  میالد  شادروان  داده  توضیح   98/2/24 مورخ   980092 شماره 
3381097164 درتاریخ 1398/1/15 در شهر بافت فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي 

عبارتند از:
1-یاور جعفری فرزند چاکر به ش ملی 3390188215 متولد 1341 پدر متوفی.

2-شهناز رجایی نژاد فرزند صفربه ش ملی 3131029161 متولد1339 مادر متوفی.
لذا مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی اعتراض دارد 
یا شخص یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به 
شورای حل اختالف تقدیم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و 

سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
سکینه آبساالن- دفترشورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بافت

معاون استاندار کرمان :
مدیران به همگرایی دولت و مردم کمک کنند

کرمان  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاونت  سرپرست 
به یک  باید  پویا  بالنده و  : مدیران در ساختن یک جامعه  گفت 
همگرایی بین دولت و افراد جامعه برسند و برای تحقق این مهم 

تالش کنند.
محمد صادق بصیریان شامگاه شنبه در نشست مدیران دستگاههای 
اجرایی زیر مجموعه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی  استان 
کرمان با بیان اینکه سالمت جامعه انسانی هدف و وظیفه مدیران 
کشوری، استانی و شهرستانی است، اظهار داشت : ما مسئوالن در 
یک هدف مشترک در حال حرکت هستیم که آن هدف نهایی 

نیز ساخت یک جامعه سالم است.
وی با تاکید بر اینکه سالمت جامعه انسانی هدف و وظیفه مدیران 
کشوری، استانی و شهرستانی است، افزود: افراد یک جامعه زمانی 
که چنین همگرایی بین دولت و مردم را احساس کنند به عرصه 
به مدیران کمک   پیدا کرده و  در رفع مشکالت  مختلف ورود 

خواهند کرد.
بصیریان همچنین به موضوع افزایش جمعیت کشور به عنوان یکی 
از دغدغه های مقام معظم رهبری اشاره و گفت: سیاست ابالغی 
از سوی مقام معظم  رهبری در حوزه جمعیت کامال روشن بوده 
و ایشان راه درست هدایت جامعه ایرانی را به صورت کامل برای 
مردم و مسئوالن نشان داده اند و این فرمایشات قطعا نیاز کنونی 

جامعه ایران اسالمی خواهد بود.
این  در  نیز  استانداری  فرهنگی  و  اجتماعی  امور  دفتر  مدیرکل 
نشست گفت: استان کرمان مدیرانی دلسوز و زحمتکش دارد که 
در طول ماموریت خود با چالش های فراوانی روبرو هستند و در 
این راستا حمایت استانداری را می طلبد تا بتوانند ماموریت خود 

را به نحو مطلوب انجام دهند.
زهرا موسی پور به وظیفه دستگاه های زیر مجموعه وزارت کار، 
تعاون و رفاه اجتماعی اشاره و افزود: کارهایی که در حوزه تعاون 
در سطح کشور و استان کرمان انجام می شود، »پیش نگری« است 
تواند  از آسیب ها می  پیشگیری  برنامه ها ضمن  این  که معتقدیم 
منابع را به جلو نیز هدایت کند که تشکیل نشست های  منظم این 

اهداف را محقق خواهد کرد.

استعفای عضو شورای شهر کرمان پذیرفته شد
رای  یک  و  موافق  رای   10 با  کرمان  شهر  اسالمی  شورای 
با استعفای ماه بانو معصوم زاده عضو پنجمین دوره  مخالف 

این شورا موافقت کرد.

این عضو مستعفی شورا در نشست علنی شورای اسالمی روز 
یکشنبه شهر کرمان حضور نیافت و با ارسال استعفا نامه خود 
گیری  کناره  کرمان  شهر  اسالمی  شورای  دوره  پنجمین  از 

کرد.
با استعفای معصوم زاده، یکی از اعضای علی البدل از جمله 
عرب  حمیده  مویدی،  فتح اله  لری،  زهرا  زاده،  حسن  احمد 
کرمان  شهر  شورای  البدل  علی  اعضای  امیری  رضا  و  نژاد 
که به ترتیب بیشترین رای را در انتخابات اخیر شورای شهر 
احمد  زیاد  احتمال  به  و  شود  می  جایگزین  آوردند  کرمان 

حسن زاده جایگزین وی در شورای شهر خواهند شد.
پیش از این ماه بانو معصوم زاده علت استعفای خود را حاکم 
اسالمی شهر  بر شورای  فعالیت حزبی  و  برخی روابط  بودن 

کرمان عنوان کرده بود.
اعمال  کرد:  تصریح  کرمان  شهر  اسالمی  شورای  عضو  این 
در  نباید  خاص   افراد  و  جناح  حزب،  یک  خواسته  و  نفوذ 
باید در  نشست های این شورا مشاهده شود و اعضای شورا 

کنار هم رفتار شورایی داشته و برای مردم فعالیت کنند.

از  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
افزایش  در  خون  فشار  کنترل  بودن  موثر 
سالمت جامعه سخن به میان آورد و گفت: 
در  درصد   30 می تواند  خون  فشار  کنترل 
کاهش مرگ و میر موثر بوده و همچنین 
آمار منجر به سکته قلبی و مغزی از 3 نفر؛ 

یک نفر کاهش پیدا خواهد کرد.
ظهر  از  پیش  رشیدی نژاد"  "حمیدرضا 
اردیبهشت ماه در نشست خبری  امروز 28 
باال" گفت:  "بسیج ملی کنترل فشار خون 
مرگ  اصلی  علل  از  یکی  خونی  فشار 
افراد  میان  در  بخصوص  ناتوانی  و  میر  و 

میانسال است.
وی از تشکیل »بسیج ملی کنترل فشار خون باال« 
از 27 اردیبهشت ماه در سطح کشور خبر داد و 
عنوان کرد: با کنترل فشار خون می توان بخشی 

از سالمت جامعه را تامین کنیم.
روند  سیر  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
واگیر  غیر  بیماری های  سمت  به  را  بیماری ها 
از  یکی  باال  خون  فشار  کرد:  اظهار  و  دانست 
چشمی،  عروقی،  و  قلبی  بیماری  اصلی  عوامل 
کلیوی و ... است که زمینه ساز سکته های قلبی و 
مغزی و بیماری های کلیوی، بیماری های عروق 

چشم و نابینایی است.
وی شیوع فشار خون را در جامعه باال ذکر کرد 
و افزود: حدود 25 درصد جوامع جهانی مبتال به 

پر فشار خونی هستند که با غربال گری می توان 
از بروز پرفشار خونی جلوگیری کرد.

رشیدی نژاد تاکید کرد: اگر به بحث کنترل فشار 
یا  کنیم  کنترل  را  آن  و  کنیم  پیدا  ورود  خون 
افزایش  در  موثری  گام  دهیم؛  آگاهی  مردم  به 

سالمت جامعه برداشته ایم.
وی با بیان این مطلب که فشار خون فقط با اندازه 
گیری تشخیص داده می شود، عنوان کرد: فشار 
خون هم عامل بیماری است و هم خودش یک 
نوع بیماری است. فشار خون باال در اکثر موارد 
فشارخون های  موارد  اکثر  در  و  ندارد  عالمتی 
باال عالیم خفیف دارند و پرفشار خونی مخفیانه 
شناسایی  بنابراین  است  خاموش  صورت  به  و 
افراد جامعه مبتال به پرفشارخونی باید در دستور 

کار این طرح قرار گیرد.

کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
که  طرح  این  اول  مرحله  کرد:  تصریح 
آماده  و  رسانی  اطالع  آگاهی بخشی، 
 15 تا  اردیبهشت ماه   27 از  است  سازی 
خردادماه می باشد و فاز دوم مراجعه مردم 
به مراکز درمانی است که از 17 خردادماه 

آغاز و تا 15 تیرماه ادامه دارد.
را  طرح  این  اجرای  الزمه  رشیدی نژاد 
بیان  و  دانست  دستگاه ها  همه  همکاری 
کرد: افراد باالی 30 سال، خانم های باردار 
افراد  کلیوی  بیماری های  به  مبتال  افراد  و 

مورد هدف این طرح هستند.
وی اظهار کرد: برآورد ما این است که در این 
خون  فشار  نفر  میلیون   20 کشور  کل  در  طرح 
تعداد حدود  این  از  اندازه گیری شود که  آنها 
فشار  بیماری  از  نفر(  میلیون   2( درصدشان   10
خون خود آگاه نبوده که در این طرح شناسایی 
می کنیم  پیش بینی  کرمان  استان  در  و  می شوند 
 700 حدود  کرمان  استان  در  طرح  این  در  که 

هزار نفر فشار خونشان اندازه گیری شود.
موثر  از  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
سالمت  افزایش  در  خون  فشار  کنترل  بودن 
جامعه سخن به میان آورد و افزود: کنترل فشار 
خون می تواند 30 درصد در کاهش مرگ و میر 
موثر است و همچنین از هر 3 نفر سکته قلبی و 

مغزی یک نفر کاهش می یابد

خوابیدن بعد از خوردن ناهار و شام باید طبق ساعت 
مشخصی باشد یعنی اگر شما بخواهید بعد از خوردن 
غذا و خوابیدن دچار مشکالت گوارشی نشوید بهتر 

است با ماه همراه شوید
خوابیدن چند ساعت بعد از غذا خوردن مجاز است؟

بد  خواب  که  باشد  آمده  پیش  هم  شما  برای  شاید 
و آشفته ای ببینید، آن را برای دوستتان تعریف کنید 
»شام  بگوید:  و  بزند  لبخند روی شانه تان  با  او هم  و 
را  شما  حرف  این  هم  شاید  بودی!«  خورده  زیاد 
این  که  است  این  واقعیت  ولی  باشد  کرده  عصبانی 
عقیده چندان هم بی ربط نیست و در حقیقیت غذایی 
که قبل از خواب می خورید، با کیفیت خواب شبانه 
شما ارتباط مستقیمی دارد. برای اینکه بدانیم خواب 
با هم دارند و چه بخوریم که  تغذیه چه رابطه ای  و 

راحت تر بخوابیم مقاله زیر را از دست ندهید.
مواد مغذی در  تغذیه و جذب  آیا کم خوابی، روی 

بدن تاثیر می گذارد؟
با  معموال  کم خوابی  دارد.  زیادی  تاثیر  مسلما  بله. 
نیاز  طبق  شخص  وقتی  چون  است،  همراه  استرس 
دچار  نمی خوابد،  شبانه روز  در  ساعت   7 طبیعی اش 
می شود  باعث  استرس  همین  و  می شود  استرس 
پیدا  کاهش  شدت  به  بدن  در  غذایی  مواد  جذب 
ضروری  و  مغذی  مواد  به  بدن  نیاز  نتیجه  در  کند. 
باال   B ویتامین های  گروه  و   C ویتامین های  مانند 
بنابراین  می کند؛  گرسنگی  احساس  بدن  و  می رود 
فرد بیشتر از حد نیاز واقعی اش غذا می خورد و دچار 
اضافه وزن و چاقی می شود. ضمن اینکه افراد برای 
سرپوش گذاشتن روی استرس ناشی از کم خوابی، به 
زیاده روی در غذا خوردن روی می آورند که باز هم 

عامل افزایش وزن می شود.
بی نظمی  در خواب چطور؟

این هم یکی از آن عادت های مضر است که باعث بر 
هم خوردن روال تغذیه طبیعی می شود. همه انسان ها 
به  را  صبح   5 تا  شب  نیمه   12 ساعت های  بین  باید 
صورت ممتد بخوابند. اگر در آن ساعات شب کسی 
به دلیل کار یا درس خواندن یا از روی عادت غلط 
بیدار بماند، فردای آن روز اوال دچار استرس می شود 
و قدرت یادگیری و طراوت ذهنی اش افت می کند 
خواهد  روبرو  اختالل  با  تغذیه اش  روال  در  ثانیا  و 

 شد. به این دلیل که در آن ساعات شب بدن به طور 
طبیعی هورمون های خواب از جمله سروتونین ترشح 
می کند که به خواب راحت و عمیق کمک می کند. 
اما وقتی شما در آن ساعات بیدار باشید و سروتونین 
اصلی خودش  نمی تواند عملکرد  ترشح شود، چون 
چاقی  نتیجه  در  و  پراشتهایی  باعث  دهد،  انجام  را 
می شود. در واقع بی نظمی  در خواب، نظم متابولیسم 

و سوخت و ساز طبیعی بدن را مختل می کند.
چه  بروز  غذا  خوردن  از  بعد  بالفاصله  خوابیدن 

مشکالتی را به همراه دارد؟
به  اولین مشکلی که به وجود می آید، آسیب شدید 
دستگاه گوارش است چون وقتی می خوابیم دستگاه 
حالت  این  در  و  درمی آید  افقی  حالت  به  گوارش 
بنابراین  نمی شود  انجام  درست  معده  به  خون رسانی 
خاطر  همین  به  و  می شود  اختالل  دچار  هضم  عمل 
ریفالکس یا همان ترش کردن اتفاق می افتد. ضمن 
و  چاقی  باعث  غذا،  از  بعد  خوابیدن  بالفاصله  اینکه 
ترتیب که سوخت و ساز  این  به  می شود.  وزن  اضافه 
مواد  و  نمی شود  انجام  درست  پایه  متابولیسم  و  غذا 
غذایی خیلی سریع جذب بدن می شوند چون بدن در 
حالت خوابیده،  فعال نیست و عمل هضم را درست 
درواقع  نمی شوند.  دفع  زائد  مواد  و  نمی دهد  انجام 
و  می آید  پایین  خواب  حالت  در  بدن  سوخت وساز 
کالری اضافی ناشی از غذایی که خورده شده جذب 

بدن می شود.
برای خواب بعدازظهر حدود نیم تا یک ساعت فاصله 
کافی است و بهتر است این مدت صرف پیاده روی 
مالیم یا مطالعه در حالت نشسته و فعالیت های آرام 
بدنی شود ولی در مورد خواب شبانه فاصله بین وعده 
غذایی شام و به رختخواب رفتن باید بیشتر و حداقل 
شبانه  خواب  اینکه  برای  باشد.  ساعت   4 تا   3 بین 
به  را  باشیم، خوردن چه غذاهایی  داشته  راحت تری 

عنوان شام توصیه می کنید؟
شام اصلی بهتر است شامل انواع گوشت بدون چربی 
ماکارونی ها،  انواع  مصرفی،  واحد  یک  اندازه  به 
طبیعی  منابع  که  برنج  و  سیب زمینی  سبوس دار،  نان 
اسیدهای آمینه به خصوص تریپتوفان ) تریپتوفان یکی 
از بیست و دو اسید آمینه ی اصلی یاخته های زنده و 
انسان  غذایی  رژیم  در  ضروری  آمینه  اسیدهای  از 

به عنوان یک فاکتور رشد  نیز  است که در موش ها 
شناسایی شده است. این اسیدآمینه در ساختمان بسیار 
سفیده تخم مرغ،  هستند،   ) دارد  وجود  پروتئینها  از 
آب  زیتون،  روغن  مانند  طبیعی  سس های  با  ساالد 
سبزی های  انواع  کم چرب،  ماست  و  آبغوره  نارنج، 
مانند  توت ها  انواع  کاهو،  و  اسفناج  مانند  برگ سبز 
قبیل  از  معطر  سبزی های  و  توت فرنگی  و  شاتوت 
ریحان و شوید باشد. دقت کنید که حجم شام خیلی 

زیاد نباشد تا احساس سنگینی به شما دست ندهد.
احساس  شب  نیمه  است  ممکن  صورت  این  در 

گرسنگی به وجود بیاید و ...
برای اینکه این اتفاق نیفتد و فاصله بین وعده غذایی 
یک  خواب  از  قبل  باید  نشود  زیاد  صبحانه  و  شام 
با  کم چرب  شیر  لیوان  یک  مانند  مناسب  میان وعده 
یک قاشق عسل یا 2 عدد خرما )برای دیابتی ها یک 
خرما کافی است(، یک تکه نان سنگک، بیسکویت 
یا  موز  عدد  یک  یا  جوش شیرین  بدون  سبوس دار 
تریپتوفان  حاوی  غذایی  مواد  این  بخورید.  سیب 
ترشح  باعث  که  ضروری  اسیدآمینه  همان  هستند 
ارمغان  به  را  راحت  خواب  و  می شود  سروتونین 

می آورد.
در مورد توصیه به شیر نوشیدن، بعضی افراد اگر قبل 
و  شبانه  ادرار  تکرر  دچار  بنوشند  مایعات  از خواب 

بی خوابی می شوند
این موضوع در مورد افراد مختلف متفاوت است و 
من فکر نمی کنم یک لیوان شیر مشکلی پیش بیاورد 
را  شیر  می تواند  شد،  ناراحتی  دچار  اگر کسی  ولی 

یک ساعت قبل از خواب بنوشد.
چه مواد غذایی مانع از خواب راحت شبانه می شوند؟

خوراکی هایی که در خواب شبانه عمیق و به هنگام 
نوشابه های  قهوه،  از:  عبارتند  می کنند  ایجاد  اختالل 
گازدار، چای پررنگ، شکالت و کاکائو، فلفل های 
چرب،  سس های  شیرین،  و  چرب  دسرهای  تند، 
غذاهای تند و ادویه دار و خوراکی های خیلی شیرین 
ناراحتی  و  نفخ  موجب  و  ندارند  آسانی  هضم  که 
گوارشی می شوند. پس بهتر است از غروب به بعد، از 
خوردن این غذاها و نوشیدنی ها پرهیز کنیم تا خواب 

آسوده ای داشته باشیم.

چند ساعت بعد از شام می توانیم بخوابیم؟

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان تاکید کرد:

کاهش 30 درصدی مرگ و میر با کنترل فشار خون

دانشگاه  ایرانی  سنتی  طب  دانشکده  رییس 
علوم پزشکی کرمان با تاکید بر اینکه هرگز با 
آب سرد افطار نکنید ادامه داد: اصالح عادات 
از  پرهیز  مثل  آشامیدن  و  خوردن  در  غذا  بد 
پرخوری، تند خوری و در هم خوری، در هر 
شرایطی ضروری است و در زمان افطار و نیز 
سحری ضروری تر. متأسفانه گاهی سفره افطار 
مخلفات  و  مختلف  غذاهای  از  کلکسیونی 
همراه از جمله نوشیدنی های سرد و حتی میوه 
مضر  شدت  به  خوری  هم  در  این  که  است 
دستگاه گوارش است و فواید روزه داری را از 

بین می برد و باعث کسالت می شود.
دکتر "محمد ستایش" درباره توصیه های طب 
یک  به  توجه  گفت:  داران  روزه  برای  سنتی 
سری توصیه ها و نکات زیر می تواند به یک 
بیمار  افراد  و   کند  کمک  سالم  داری  روزه 
بیماران مزمن که تحت درمان های طبی هستند 
پزشک  با  حتماً  داری  روزه  به  اقدام  از  قبل 

معالج خود مشورت کنند.
وی با بیان اینکه مزاج های گرم و تر و نیز سرد 
و  برند  می  بیشتری  بهره  داری  روزه  از  تر  و 
مزاج های خشک به خصوص در فصول گرم 
و  بهتر  تحمل  برای  خاص  مشاغل  برخی  یا  و 
پیشگیری از بروز بیماری، نیازمند تدابیر خاص 

می  توصیه  افطار  لحظه  در  کرد:  اظهار  هستند 
با یک نوشیدنی  افراد روزه خود را  ابتدا  شود 
مثل شربت زعفران، آب  گرم و کمی شیرین 
جوش و خرما یا کمی شیر با عسل باز کنند تا 
پیدا کند و  را  برای هضم  آمادگی الزم  معده 
بعد به فاصله کوتاهی وعده افطار را میل کنند.

سرد  آب  با  هرگز  اینکه  بر  تاکید  با  ستایش 
غذا  بد  عادات  اصالح  داد:  ادامه  نکنید  افطار 
در خوردن و آشامیدن مثل پرهیز از پرخوری، 
شرایطی  هر  در  خوری،  هم  در  و  خوری  تند 
نیز سحری  و  افطار  زمان  در  و  است  ضروری 
افطار  سفره  گاهی  متأسفانه  تر.  ضروری 
مخلفات  و  مختلف  غذاهای  از  کلکسیونی 
همراه از جمله نوشیدنی های سرد و حتی میوه 
مضر  شدت  به  خوری  هم  در  این  که  است 
دستگاه گوارش است و فواید روزه داری را از 

بین می برد و باعث کسالت می شود.
دانشگاه  ایرانی  سنتی  طب  دانشکده  رییس 
میوه  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  پزشکی  علوم 
بعد  نیم  و  ساعت  را حداقل یک  میوه  یا آب 
هضم  برای  مزاحمتی  تا  کرده  میل  افطار  از 
حتماً  سحری  وعده  خوردن  افزود:  نباشد  غذا 
توصیه می شود اما غذاهایی مثل سرخ کردنی 
ها، غذاهای خیلی چرب و خیلی شیرین، فست 

فودها، نوشابه ها و نوشیدنی های صنعتی، چای 
خیلی  مواد  جامد،  های  روغن  قهوه،  پررنگ، 
تند و شور مناسب وعده سحری نیستند و ضمن 
زیاد کردن تشنگی در روز، ممکن است نشاط 

روزه دار را هم کم کنند.
وی ادامه داد: برای تحمل بهتر تشنگی عالوه بر 
رعایت نکات فوق، به تناسب ذائقه و مراعات 
مثل  ترکیباتی  از  توان  می  ای  زمینه  بیماری 
ماءالشعیر طبی، جالب )شربت زعفران( طبی، 
شربت لیمو و نارنج، شربت سکنجبین با کمی 
خیسانده  طبیعی،  های  میوه  آب  خرفه،  تخم 
برگ هلو و زردآلو )با رعایت فاصله زمانی از 
غذا( ، شربت تخم شربتی)بالنگو( استفاده کرد.

دارانی  روزه  برای  اینکه  به  اشاره  با  ستایش 
مثل  رایج گوارشی  های  بیماری  برخی  از  که 
ضعف هضم، نفخ، ترش کردن معده و ... رنج 
چیز  هیچ  عالئم  این  از  کاستن  برای  برند  می 
به اندازه ترک عادات ناپسند و رعایت اصول 
صحیح خوردن و آشامیدن  که به برخی از آن 
با  افزود: در هر حال  ها اشاره شد مؤثر نیست 
مشورت پزشک متخصص طب سنتی می توان 

از برخی دستورات ساده گیاهی نیز بهره برد.

رییس دانشکده طب سنتی ایرانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

هرگز با آب سرد افطار نکنید

آگهي حصروراثت
به شرح دادخواست شماره 980107 مورخ  فرزند محمدعلی داراي شناسنامه 1  اکبرپور  فاطمه  خانم 
98/3/5 توضیح داده شادروان محمدصالح حمزه نژاد فرزند فرامرز به شناسنامه 3120261408 درتاریخ 

1398/2/5 در شهر بافت فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-فرامرز حمزه نژاد ش ش 1 متولد 1343/5/6 پدر متوفی.

2-فاطمه اکبرپور ش ش 1 متولد 1354/1/1مادر 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

آگهي مزایده )نوبت اول( 
از  صادره   9609973470100128 شماره  دادنامه  اجرای  در  بافت  دادگستري  حقوقی  احکام  اجراي 
را1- یک  اموال مشروحه ذیل  دارد  نظر  در  اجرایی  پرونده کالسه 950339  در  و  اول حقوقی  شعبه 
دستگاه خودروی سواری پیکان به شماره انتظامی 65-783 س 28 به شماره موتور 11127974568 و 
شماره شاسی 79478589 به رنگ سفید مدل 1379 دارای وضعیتی سالم به مالکیت رضا کارگرزاده  
فرزند محمد به ارزش شصت و پنج میلیون ریال، 2- از ملک به شماره 3 فرعی از 1948 اصلی بخش 
40 کرمان به مساحت کل ششدانگ 504/5 متر مربع و کل ملک دارای دو جبهه، غربی شامل اعیان 
قدیمی و شرقی اعیان نوساز در دو طبقه، یک واحد آپارتمان طبقه اول دارای اعیان 100 متر مربع و 
با توجه به تفکیک نشدن ساختمان دو طبقه بر کوچه مشاعات طبقه اول مشخص نمی باشد و ملک 
دارای سند رسمی و مفروز نمی باشد و در اجاره نیست، به مالکیت رضا کارگرزاده فرزند محمد از 
طریق مزایده به فروش برساند. لذا مزایده در تاریخ 1398/3/28 روز سه شنبه ساعت 9 صبح در محل 
اجراي احکام دادگستري شهرستان بافت با حضور نماینده دادسرا برگزار مي گردد و قیمت ارزیابي 
شده توسط کارشناس شروع و ده درصد مبلغ بها في المجلس مابقي ظرف مهلت معین از برنده اخذ 
خواهد شد.در صورت انصراف متقاضي ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تمدید 
مي گردد.بنابراین متقاضیان خرید در صورت تمایل مي توانند تا پایان ساعت اداري دوشنبه 98/3/27 
به دایره اجراي احکام مراجعه تا ترتیب بازدید از ملک مذکور داده شود و پیشنهاد خود را در پاکت 
الک و مهر شده تا پایان مهلت مذکور تحویل اجراي احکام نموده و رسید اخذ نمایند ضمناً آدرس 
اموال فوق : شهرستان بافت خیابان امام کوچه 31 جنب بانک تجارت منزل سوم سمت چپ می باشد. 
 غجه پور-دفتر اجرای احکام دادگستری شهرستان بافت )م الف32( 

آگهي حصروراثت
خانم پروین صادقی اکبرپور فرزند فرج اله داراي شناسنامه 477 به شرح دادخواست شماره 980111 
مورخ 98/3/4 توضیح داده شادروان فرج اله صادقی گوغری فرزند نعمت اله به شناسنامه 280 درتاریخ 

1394/7/15 در شهر بافت فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-نعمت اله صادقی فرزند فرج اله به شماره ملی 3130623388 متولد 1355 فرزند متوفی.

2-خلیل صادقی فرزند فرج اله به شماره ملی 3130623388 متولد 1357 فرزند متوفی.
3-پروین صادقی فرزند فرج اله به شماره ملی 3130668446 متولد 1344 فرزند متوفی.
4- توران صادقی فرزند فرج اله به شماره ملی 3131430354 متولد 1348 فرزند متوفی.

5- سلطنت صادقی فرزند فرج اله به شماره ملی 3131442875 متولد 1352 فرزند متوفی.
6- آذر صادقی فرزند فرج اله به شماره ملی 3130668454 متولد 1346 فرزند متوفی.

7- محسن صادقی فرزند فرج اله به شماره ملی 3131599219 متولد 1362 فرزند متوفی.
8- لیلی صادقی فرزند فرج اله به شماره ملی 3131434465 متولد 1349 فرزند متوفی.

9- ملکی مددی زاده فرزند قرخمز به شماره ملی 3130623388 متولد 1355 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.
سکینه آبساالن- دفترشورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بافت

اجتماعی  های  آسیب  از  پیشگیری  کانون  موضوع  شرح  شرکت  تغییرات  تاسیس، 
زنجیره های محبت شهرستان ارزوئیه

شهرستان  محبت  های  زنجیره  اجتماعی  های  آسیب  از  پیشگیری  کانون  تجاری  غیر  موسسه  تاسیس 
ذیل  امضا  و  ثبت   14008186647 ملی  شناسه  به   13 ثبت  شماره  به   11/12/1397 درتاریخ  ارزوئیه 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع : اهداف 
کانون عبارتند از : الف : کلیات آسیب شناسی خانواده های شهرستان ارزوییه به منظور کنترل وکاهش 
آسیب های اجتماعی ب : روش اجرای هدف - بررسی عوامل آسیب زایی در خانواده های شهرستان 
ارزوییه از طریق کارشناسان روانشناسی و اجتماعی- 2برگزاری دوره های آموزشی پیشگیری از آسیب 
های اجتماعی ویژه خانواده های در معرض آسیب 3-برگزاری دوره های توانمند سازی ویزه زنان 
آسیب دیده و بی سرپرست هم چنین بدسرپرست شهرستان ارزوییه 4-آموزش پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی در محله ها و مدارس به جوانان و نوجوانان وخانواده ها5-آگاه سازی خانواده ها درمورده 
آموزشی  های  بروشور.کالس  چاپ  ازطریق  .خشونت  اعتیاد.طالق.خودکشی  مثل  هایی  آسیب 
از اساتید برجسته شهرستانی .استانی  با استفاده  .برگزاری نمایشگاه آسیب ها و برگزاری همایش ها 
و کشوری 6-برگزاری نشست های تخصصی در زمینه آسیب ها ی اجتماعی در مرکز شهر و روستاها 
ویژه خانواده . شماره مجوز 1412/1/6855 تاریخ مجوز 13/08/1397 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 7859134914 اولین مدیران : خانم مهدیه ایرانپور به شماره ملی 3131551046 و به 
سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای میالد ایرانپور به شماره ملی 3120129445 و به سمت خزانه دار 
به مدت 2 سال آقای علی ایرانپور به شماره ملی 3130357440 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال خانم سیمین گلستانی به شماره ملی 3130360077 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
2 سال آقای حمید ایرانپور به شماره ملی 3131170670 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال 
آقای داوود حاتمی به شماره ملی 3131307145 و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به 
مدت 2 سال آقای فرهاد آکاد به شماره ملی 3131558571 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
- عضو  مدیره  هیئت  به سمت عضو  و  ملی 3131595914  به شماره  زاده  پیری  آقای حجت  2 سال 
علی البدل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل 
با امضاء مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با  چک سفته برات قراردادها و عقوداسالمی 
با  اداری  و  نامه های عادی  بود و سایر  معتبر خواهد  مهر کانون  با  امضائ رئیس هیات مدیره همراه 
امضای مدیر عامل همراه با مهر کانون معتبر می باشد. بازرسین: آقای جواد نجفی کلیانی به شماره ملی 
3131168110 به عنوان بازرس اصلی و خانم رویا نجفی به شماره ملی 3131170761 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 )446830(



روز نامه خبري . تحلیلي . سیاسي . اقتصادي و اجتماعي
صاحب امتیاز و مدیر مسئول : فریدون منظري توکلي 09133470537

سردبیر : حسام منظري توکلي 09133473576 
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 32519744  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 09139173348. 

بافت

آدرس:
بافت خیابان 
امام نرسیده 
به شهرداری 

روبروی 
تعاونی چهار
03442426443
09162489330

پوشاک ورزشی بانوان 
پرشین اسپرت

عرضه و توزیع انواع : لباسهای ورزشی برای بانوان 
بچگانه و ست کامل  و  زنانه  اسپورت  لباس های 
لباس تیم های ورزشی )انواع ساک و کفش های 

ورزشی بانوان(
جنب  دوم   ولیعصر،الین  بازار  بافت،   : آدرس 

استریو پارس
تلفن تماس:09389860344

رئیس شبکه دامپزشکی بافت:
نظارت برعرضه بیش از 90 تن گوشت گرم و 
منجمد تنظیم بازار در سال ۱397در شهرستان 

بافت

بهداشتی  کامل  نظارت  از  بافت  دامپزشکی  شبکه  رئیس 
درسطح  ومرغ  گوسفند   ، گاو  گوشت  تن   95 عرضه  بر 

شهرستان خبر داد.  
به گزارش خبرنگار حکمت ، دکتر پویا امجدی اظهار کرد: 
در سال گذشته 38 تن گوشت منجمد گاو وگوسفندی، 9 
مرغ  گوشت   تن  و48  وگوسفندی  گاو  گرم  گوشت  تن 
منجمد در سطح شهرستان بافت  توسط فروشگاههای تعیین 

شده توزیع شده است.
وی در ادامه افزود: کلیه خودروهای حمل گوشت، پس از 
اجازه   ، این شبکه  بازرسان  تأیید سالمت توسط  بررسی و 
بازرسان  و  دارند  را  این شهرستان  عرضه در فروشگاه های 
بر نحوه توزیع و کنترل  نیز روزانه  بافت  شبکه دامپزشکی 

سالمت آن در واحدهای عرضه، نظارت می کنند.
خام  های  فرآورده  تمامی  کرد:  خاطرنشان  امجدی  دکتر 
کارشناسان  توسط  عرضه  مرحله  تا  تولید  مرحله  از  دامی 

دامپزشکی کنترل میشوند .

کالهبردار حرفه ای در ارزوئیه 
بازداشت شد

رئیس دادگاه عمومی شهرستان ارزوئیه از دستگیری 
و  داد*  خبر  ارزوئیه  در صوغان  فرد کالهبردار  یک 
و  سرقت  جمله  از  کیفری  متعدد  سوابق  متهم  گفت: 

مواد مخدر را در پرونده خود دارد.
شهرستان  عمومی  دادگاه  رئیس  دهقانی  اهلل  عنایت 
بر  مبنی  گزارش هایی  کسب  از  پس  گفت:  ارزوئیه 
کاله برداری از اهالی منطقه صوغان شهرستان ارزوئیه 
قرار  کار  دستور  در  موضوع  به  رسیدگی  بالفاصله 
انجام  جهت  و  دستگیر  فرار  از  قبل  متهم  و  گرفت 

تحقیقات در بازداشت به سر می برد.
فرد  افزود:  متهم  کالهبرداری  شیوه  تشریح  در  وی 
کالهبردار ضمن اعالم اینکه با مقامات مهم کشوری 
است  می کرده  وانمود  گونه ای  به  و  است  ارتباط  در 
و  است  نظامی کشور  ارشد  فرماندهان  به  منتسب  که 
می تواند برای جوانان شغل دولتی پیدا کند و خودش 

نیز یکی از مقامات مهم است.
علت  داشت: وی  بیان  ارزوئیه  عمومی  دادگاه  رئیس 
کار های  اتمام  فقط  صوغان  بخش  در  حضورش 
راستا  این  در  و  است  کرده  اعالم  پدرش  پیمانکاری 
مدرک  و  پول  دریافت  با  جوانان  از  تعدادی  از 

کالهبرداری نموده است.
وی افزود: تحقیقات اولیه نشان می دهد ده ها نفر به این 
شخص کاله بردار مراجعه و وی به آن ها قول استخدام 
در مراکز نظامی داده است و در این رابطه تعدادی از 
پرونده قضائی  و  به شکایت کردند  اقدام  مالباختگان 

تشکیل شده است.
مقامات  منزلت  و  گفت:شان  ارزوئیه  دادگاه  رئیس 
گرفتن  با  که  نیست  این  انتظامی  و  لشکری  دولتی، 
این  و  کنند  ایجاد  را  افراد  استخدامی  کار  شیرینی، 
لذا  می شود  انجام  خود  خاص  مقررات  طبق  موارد 
توصیه می شود افراد دقت نمایند تا خدای ناکرده در 

دام افراد سود جو و کالهبردار قرار نگیرند.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز کرمان گفت: 
مصوب کردیم گندم استان خارج نشود و خروج تنها 
با هماهنگی شرکت غله استان و جهادهای کشاورزی 
محمدجواد  می گیرد.  صورت  استان  جنوب  و  شمال 
برنامه ریزی،  کمیسیون  در  کرمان  استاندار  فدایی 
هماهنگی، نظارت و مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان 
از  گندم  خروج   جلوی  باید  داشت:  اظهار  کرمان 
از سوی  تعیین شده  میزان گندم  کشور گرفته شود و 
دولت نیز باید از کشاورزان خریداری و ذخیره سازی 
از راه های جلوگیری  صورت گیرد. وی گفت: یکی 
از قاچاق گندم به خارج از کشور جلوگیری از خروج 
گندم از استان است و در این رابطه باید زیرساخت های 

الزم برای نیروهای مبارزه کننده فراهم شود. فدایی با 
اشاره به اینکه الزم است که گزارشی درباره مشکالت 
تدوین  سوخت  قاچاق  با  مبارزه  مسیر  در  موجود 
اجرای  عدم  هرگونه  باید  مدیران  کرد:  بیان  شود، 
مصوبات برای مبارزه هدفمند با قاچاق کاال و ارز را 
وقت  اسرع  در  موجود  نواقص  تا  دهند  اطالع  سریعا 
برطرف شود. ابراهیم شهریاری دبیر کمیسیون مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز کرمان با اشاره به اینکه قبل از سال 
قاچاق سوخت  در بخش  استان کرمان  اصلی  دغدغه 
کشفیات  سوخت  زمینه  در  داشت:  اظهار  بود،  دام  و 
اطالعاتی  نهادهای  و  پلیس  همکاری  با  خوبی  بسیار 
به  با توجه  بیان داشت:  استان داشته ایم. وی  در سطح 

شرایط موجود در کشور از اسفندماه سال گذشته این 
پیش بینی را کرده بودیم که گندم جزء موارد قاچاق 
محسوب شده و اقدامات الزم در زمینه جلوگیری از 
قاچاق گندم  صورت گرفته است. شهریاری با اشاره به 
اینکه مصوب کردیم گندم استان خارج نشود، گفت: 
غله  شرکت  هماهنگی  با  تنها  استان  از  گندم  خروج 
استان  جنوب  و  شمال  کشاورزی  جهادهای  و  استان 
قاچاق  کاهش  باعث  امر  همین  و  می گیرد  صورت 

گندم از استان شده است.

کاالی  کشفیات  درصدی   40 افزایش 
قاچاق در کرمان

کشفیات  میزان  گفت:  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
در  جاری  سال  طی  کرمان  استان  در  قاچاق  کاالی 
افزایش  درصد   40 قبل  سال  مشابه  مدت  با  مقایسه 

داشته است.
افزایش 40 درصدی کشفیات کاالی قاچاق در کرمان

سردار رضا بنی اسدی فر در کمیسیون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز  استان کرمان اظهار داشت: میزان کشفیات 
در  جاری  سال  طی  کرمان  استان  در  قاچاق  کاالی 
افزایش  درصد   40 قبل  سال  مشابه  مدت  با  مقایسه 

داشته است.
وی با اشاره به اینکه ارزش کاالهای قاچاق مکشوفه 
در استان کرمان طی سال جاری 20 میلیارد تومان بوده 
است، بیان داشت: 490 درصد افزایش سوخت قاچاق 

و  80 درصد کشف قاچاق دام داشته ایم.
میزان  اینکه  بیان  با  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
آرایشی  لوازم  و  درصد   104 قاچاق  سیگار  کشفیات 
گفت:  است،  داشته  افزایش  درصد   42 بهداشتی  و 
دام  از خروج  بر جلوگیری  تمرکز  با  سال جاری  در 
و  میلیون  قاچاق یک  از  توانسته ایم  نفتی  فرآورده   و 
جلوگیری  دام  راس   879 و   سوخت  لیتر  هزار   200

شده است.
بنی اسدی فر بیان کرد: بر اساس اقدامات انجام شده از 
سوی 18 رده تخصصی پلیس استان کرمان در زمینه 
به کسب رتبه سوم  ارز موفق  با قاچاق کاال و  مبارزه 

گروهی در مبارزه با قاچاق در کشور شده ایم.
وی با اشاره به اینکه مهمترین کشفیات فرآورده های 
سوختی نیز مربوط به کشف 250 هزار لیتر در ریگان 
، 60 هزار لیتر در فهرج و 60 هزار لیتر در انار است، 

افزود:
میزان کاالهای قاچاق کشف شده در سال گذشته 80 
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 80 درصد 

افزایش داشته است.
کل  ارزش  داد:  ادامه  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
بوده  تومان  میلیارد  بر 142  بالغ  کشفیات در سال 97 

است.
طرح  بسیج ملی کنترل فشارخون 

در شهرستان ارزویبه اغاز گردید

طرح  بسیج ملی کنترل فشارخون باال با هدف 
باره  در  مردم  اگاهی  ارتقا  و  اموزش  و  کنترل 
فشارخون باال در شهرستان ارزویبه اغاز گردید. 
بهداشت  شبکه  مدیر  امیری  مهندس   آقای 
فشار  کنترل  ملی  بسیج  طرح  زمینه  در  ودرمان 

خون باال بیان کردند:
ارتقا  با هدف  باال  بسیج ملی کنترل فشار خون 
آگاهی مردم ایران درباره فشارخون باال،ترغیب 
جهت  شده  تعیین  مراکز  به  مراجعه  برای  آنان 
پیگیری  و  شناسایی  و  فشارخون  گیری  اندازه 
است  شده  طراحی  باال  خون  فشار  دارای  افراد 
.این برنامه از 27 اردیبهشت ماه)روز جهانی فشار 
خون( آغاز و تا 15 تیرماه ادامه خواهد داشت.  
و  سال   30 افراد  برنامه  این  اصلی  هدف  گروه 
نارسایی  به  مبتال  بیماران  باردار،و  ،زنان  باالتر 
کلیه در همه سنین می باشد. لذا از تمامی افراد 
30 سال و باالتر تقاضا داریم از تاریخ 17 خرداد 
فشارخون  گیری  اندازه  تیرماه جهت   15 تا  ماه 
و  روستایی  سالمت  جامع  خدمات  مراکز  به 
و  بهداشتی  های  بهداشت،پایگاه  شهری،خانه 

مراکز درمانی مراجعه نمایند.

امالک  و  اسناد  ثبت  کل  مدیر 
معارفه  درمراسم  کرمان  استان 
بر  نماینده جدید دیوان محاسبات 
لزوم اهتمام در حفظ بیت المال و 
عمومی  بودجه  مصرف  در  دقت 

تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان کرمان؛ 
معارفه  جلسه  در  زاده  طالبی  رضا 
نماینده جدید دیوان محاسبات در 

اداره کل ثبت استان که با حضور مدیر کل دیوان 
از  مندی  بهره  ضمن  گردید  برگزار  محاسبات 
برکات ماه مبارک رمضان و باالخص شب های لیله 
القدر گفت: بر اساس اصول 55 و 54 قانون اساسی 
مصرف  نحوه  بر  نظارت  محاسبات  دیوان  وظیفه 
بودجه و جلوگیری از حیف و میل بیت المال می 
بر  سنوات گذشته  در  اداره کل  این  و سعی  باشد 
این بوده تا هیچ گونه اسرافی صورت نپذیرد و بر 
جدی  اهتمام  کل  اداره  این  عملکرد  آمار  اساس 
بودجه  مصرف  در  دقت  و  المال  بیت  حفظ  در 
ریزی  برنامه  با  افزود:  وی  است.  داشته  عمومی 
شدیم  موفق  امکانات  و  منابع  مدیریت  و  صحیح 
کسب  الکترونیک  آرشیو  زمینه  در  را  برتر  رتبه 
تخصیص  بودجه  با  بایست  می  بطوریکه  کنیم 
یافته تعداد 16 میلیون برگ از اوراق پرونده های 
ثبتی اسکن کنیم اما توانستیم با همان میزان بودجه 
تعداد 19 میلیون و 500 هزار برگ را اسکن و در 
این  نماییم.  بارگذاری  الکترونیک  آرشیو  سامانه 
کل  اداره  متنوع  خدمات  به  اشاره  با  قضائی  مقام 
های  در حوزه  استان کرمان  امالک  و  اسناد  ثبت 
چهارگانه امالک، اسناد، ثبت شرکت های تجاری 

اجرای  و  تجاری  غیر  موسسات  و 
اگر  گفت:  رسمی  اسناد  مفاد 
کاداستر،  قانون  از  حاصل  درآمد 
این  خود  دقیق  شدن  اجرایی  برای 
کاداستر  قانون  و  اختصاص  قانون 
می  اجرا  کشور  در  کامل  طور  به 
در  و  مردم  حقوقی  مشکالت  شد، 
مراجع  به  ها  پرونده  ورودی  نتیجه 
قضائی کاهش پیدا می کرد. در این 
محاسبات  دیوان  کل  مدیر  جلسه 
باید  ریزی  بودجه  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان 
دستگاه  سالیانه  های  برنامه  گفت:  باشد  عملیاتی 
بر اساس بودجه تخصیص  بایست  اداری می  های 
مشکالت  برخی  وجود  اما  شوند  تنظیم  شده  داده 
باعث شده این روند به درستی صورت نپذیرد. وی 
ساختمان  تعداد  تورم،  نرخ  اساس  بر  داشت:  بیان 
ها، نیرو و سایر شاخص ها باید بودجه تخصیصی 
زنی  چانه  قدرت  هنوز  اما  شود  تعیین  دستگاه  هر 
در زمینه اخذ بودجه وجود دارد که در این زمینه 
نیز باید تدابیری اندیشیده شود. وی اظهار داشت: 
بر اسای آمار دادسرا و شعب مستشاری دیوان  99 
که  هستند  پاکدست  کرمان  استان  مدیران  درصد 
این امر باعث افتخار و درخشش استان شده است. 
جز  پاکدست  مدیران  کرد:  نشان  خاطر  حسینی 
سرمایه های انسانی ارزشمند کشورند و استراتژی 
مدیران  این  از  حمایت  بر  مبتنی  محاسبات  دیوان 
و همچنین پیشگیری از بروز تخلف می باشد. در 
انتهای این جلسه محمدجواد سیستانی نژاد به عنوان 
ثبت  اداره کل  نماینده جدید دیوان محاسبات در 
اسناد و امالک استان کرمان معرفی و از خدمات 

حاتمی نماینده پیشین دیوان محاسبات تقدیر شد.

تلقی  اماکن عمومی جرم   حمل سگ در 
میگردد و با متخلفین برخورد میشود

شهرستان  انتظامی  نیروی  فرمانده  پورامینایی  سرهنگ 
حمل  در  شهروندان  از  برخی  اقدام  خصوص  در  ارزوئیه 
توسط  سگ  حمل  گفت:  ارزوئیه  شهر  سطح  در  سگ 
با  و  میگردد  اماکن عمومی جرم محسوب  در  یا  و  راننده 

متخلفین برابر قانون برخورد خواهد شد.
و  اندازی  راه  از  همچنین  ارزوئیه  انتظامی  نیروی  فرمانده 
فعال پلیس نرم افزار ناظر جهت برخورد با خودروهای که 
راننده آنها یا سرنشینان اقدام به کشف حجاب کنند بر روی 
موبایل مسئولین انتظامی و قضات خبر داد و گفت به محض 
رویت تخلفی، پالک خودرو ثبت و ضمن ارسال همزمان 
پیامک به مالک،  ایشان به پلیس اطالعات شهرستان احضار 

میگردد.

شهر  مصلی  در  رمضان  کتاب  نمایشگاه 
ارزوئیه آغاز به کار کرد

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  مدیر  اوشاغی  شیخ  سعید 
ارزوییه  در گفتگو با خبرنگار روزنامه حکمت عنوان کرد 
مصلی  در  تخفیف  درصد   40 با  رمضان  کتاب  نمایشگاه 
انواع  شامل   نمایشگاه  این  کار کرد.  به  آغاز  ارزوئیه  شهر 
کتاب قرآن، ادعیه، علمی، ادبی،کتاب کودک و... میباشد 
که مورد بازدید جمع کثیری از عالقه مندان قرار گرفت. 
وارشاد  فرهنگ  اداره  همت  به  رمضان  کتاب  نمایشگاه 
اسالمی و با همکاری دفتر امام جمعه بر پا شد و به مدت 
یک هفته دایر میباشد. ساعت بازدید 9 صبح الی 12:30 و 

17 الی 20 میباشد.
خروج گندم از کرمان ممنوع شد

مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان تاکید کرد:
لزوم اهتمام در حفظ بیت المال و دقت در مصرف بودجه عمومی

اینکه هم اکنون در حوزه  به  با اشاره  استاندار کرمان 
فعالیت  نهادهای زیادی در حال  اجتماعی  فرهنگی و 
از موازی کاری که  باید تالش کنیم   : هستند، گفت 
می  مطلوب  اثرگذاری  و  کار  کیفی  کاهش  موجب 

شود به دور باشیم.
استان  انتظامی  فرمانده  دیدار  در  فدایی  جواد  محمد 
کرمان افزود: باید با پرهیز از موازی کاری ها و تمرکز 
بر کارهای کیفی و بین بخشی ضمن هدفمند ساختن 
فعالیتهای فرهنگی از هدررفت زمان و سرمایه در این 

حوزه جلوگیری کنیم.
حوزه  اقدامات  از  استقبال  ضمن  کرمان  استاندار 
این طرح  در  مشارکت  بر  تاکید  با  و  پلیس  اجتماعی 
ها گفت: در زمینه برپایی یادمان های شهدا و اقدامات 
شهادت  و  ایثار  فرهنگ  ترویج  با  مرتبط  فرهنگی 
این کمترین کاری است که  و  آمادگی کامل داریم 

از ما بر می آید و به آن افتخار می کنیم.
استان  انتظامی  دفرمانده  فر"  اسدی  بنی  سردار"رضا 
و  نظم  عرصه  شهدای  گفت:  دیدار  این  در  کرمان 
های  ماموریت  و  وظایف  خاص  نوع  سبب  به  امنیت 
که دارند در بیشتر مواقع مظلوم واقع می شوند و واقعاً 
وظیفه ما به عنوان همرزمان شهدا این است که یاد و 
خاطره آن عزیزان را زنده نگه بداریم. وی با اشاره به 
برگزاری آخرین یادواره شهدای پلیس استان طی سال 

88 افزود: در همین راستا در نظر داریم آئین یادواره 
امنیت را طی خردادماه برگزار  شهدای عرصه نظم و 
کنیم و باید یادآور شوم از آخرین یادواره تاکنون 100 
شهید گرانقدر به شمار شهدای پلیس اضافه شده و ما 
مکلف به گرامیداشت یاد این عزیزان هستیم. در ادامه 
این نشست معاون اجتماعی پلیس استان ضمن تشریح 
پلیس گفت:  اجتماعی  فرهنگی  اقدامات  از  گزارشی 
مطالعه الیه های زیرین جرائم و آسیب های اجتماعی 
نشان می دهد خیلی از مسائل ناشی از کم کاری هایی 
در حوزه وظایف سایر ادارات و نهادهاست. کوروش 
احمدیوسفی افزود: در خیلی از مواقع اگر دقیق بشویم 
کوتاهی  سری  یک  قربانی  مجرم  فرد  حتی  بینیم  می 

ها و کم توجهی هایی شده که در این رابطه وضعیت 
جنوب و شرق استان در حوزه سالمت روان و میزان 
در  بیشتری  رسیدگی  و  توجه  نیازمند  جرائم  وقوع 

حوزه فعالیت های فرهنگی اجتماعی است.
نوع  به  توجه  با  پلیس  رابطه  این  در  داشت:  بیان  وی 
خاص وظایف و ماموریت ها به آمار و ارقام خاصی 
میزان  ارقام  این  اساس  بر  توان  می  که  دارد  احاطه 
از  و  ارزیابی  را  نهادها  دیگر  های  فعالیت  اثربخشی 
کرد:  تصریح  احمدیوسفی  کرد.  گری  مطالبه  آنان 
تحت  طرح  یک  اجتماعی  معاونت  مجموعه  در  ما 
عنوان شورای وفاق روستائی متشکل از اعضای شورا، 
دهیاران، معتمدان محلی و مسئوالن انتظامی هر منطقه 
قالب یک کارگروه ظرفیت  در  که  ایم  داده  تشکیل 
و  بررسی  را  خود  منطقه  اشتغالزایی  و  توسعه  های 
کنند  می  فصل  و  حل  را  موجود  مشکالت  و  مسائل 
نیاز بود مسائل در شورای وفاق در سطوح  و چنانچه 
باالتر بخش، شهرستان و استان مطرح می شوند. وی 
ادامه داد: همچنین طی ایام پایانی سال 96 یک طرح 
اجتماعی را در مدارس شهرستان جیرفت اجرا کردیم 
که با تالش های انجام گرفته به نتایج خوب و ملموسی 
پیدا  دست  خاص  مسائل  و  جرائم  برخی  کاهش  در 
کردیم که در تالش هستیم اینگونه فعالیت ها در یک 

گستره وسیع تر و به شکل مطالعه شده دنبال شوند.

استاندار کرمان :

موازی کاری در حوزه فرهنگی و اجتماعی جواب نمی دهد


