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رئیس جهاد کشاورزی بافت گفت: در حال حاضر خسارتی در 
خصوص هجوم ملخ ها به مزارع گزارش نشده است و احتماالً 
مواجه  اردیبهشت ماه  پایان  تا  ریزش ها  سوم  و  دوم  موج  با 

خواهیم شد.
اظهار  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  گوغری  کریمی  احمد 
داشت: ملخ صحرایی آفت بسیار خطرناکی است که شیوع آن 
که  است  میلیاردی  و  ده میلیونی  چند  دسته های  قالب  در  غالباً 
خسارت های بسیار زیادی را به کشاورزی و امنیت غذایی وارد 

می کند.
تاریخ  در  بافت  شهرستان  در  بار  اولین  آفت  این  گفت:  وی 
شهرستان  با  هم جوار  که  قره تپه  منطقه  در   ۹۷ اردیبهشت  دوم 
ارزوئیه است مشاهده شده و از آن تاریخ تاکنون در سایر نقاط 

شهرستان به صورت پراکنده دیده شده است.
در  خسارتی  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  گوغری  کریمی 
خصوص این آفت گزارش نشده است و احتماالً با موج دوم و 

سوم ریزش ها تا پایان اردیبهشت ماه مواجه خواهیم شد.
در سطح  در حال حاضر  ردیابی  اکیپ  اینکه شش  بابیان  وی 
شهرستان بافت اقدام به ردیابی و پایش ملخ ها می کنند، گفت: 
مناطق مناسب جهت تخم گذاری ملخ ها شناسایی شده است و 

در صورت لزوم نسبت به سم پاشی اقدام می شود.
سایر  خصوص  در  ادامه  در  بافت  کشاورزی  جهاد  رئیس 
گل  برداشت  گفت:  شهرستان  این  کشاورزی  ظرفیت های 
محمدی از 200 هکتار از گلستان های گل محمدی شهرستان 
بافت از نیمه دوم اردیبهشت ماه آغاز شده و تا نیمه دوم خرداد 

ماه ادامه دارد.
به مناسب بودن شرایط  با توجه  بینی می شود  وی گفت: بیش 
دمایی و همچنین بارندگی های مناسب، بیش از 400 تن گل تر 

به صورت غنچه و باز برداشت شود.
بافت عنوان کرد: محصوالت تولیدی  رئیس جهاد کشاورزی 
شهرستان بافت به دلیل آب و هوای خاص و استفاده نکردن از 

کودهای شیمیایی از کیفیت بسیاری برخوردار است.
احمد کریمی گوغری بیان کرد: با توجه به کم آبی، محدویت 
منابع آبی و همچنین اقتصادی بودن تولید گل محمدی به عنوان 

کشت جایگزین مورد توجه جدی قرار گرفته است.

فرماندار بافت در سومین جلسه ستاد راهبري 
 ۹8 سال  در  مقاومتي  اقتصاد  مدیریت  و 
در  نهادها  و  ادارات  مسئولین  حضور  با  که 
گفت   شد  برگزار  بافت  فرمانداری  محل 
از قبیل  بهره برداری از طرح های اشتغال زا 
... مسیر تولید در  فوالد و کارخانه کرک و 
شهرستان را هموار و بخش زیادی از بیکاری 
جواران  حمزه  فتحعلی  است.  نموده  رفع  را 
و  همکاری  همگونی،  همگرایی،  افزود: 
و  اجرایی  دستگاه های  بین  که  همیاری 
برای برطرف کردن  خدمات رسان شهرستان 
سبب  شده  ایجاد  تولیدکنندگان  مشکالت 

که  چند  هر  می شود  نیز  بدنه  در  ماندگاری 
باید این موضوع را مورد توجه قرار داد که 
همت  با  تولیدکنندگان  مشکالت  از  برخی 
دولت در شهرستان بافت رفع شده است. وي 
عملیاتي  هاي  برنامه  اجراي  مستمر  پیگیري 
ستاد  این  هاي  برنامه  از  را  مقاومتي  اقتصاد 
کرد  خاطرنشان  و  دانست  جاري  سال  در 
تا  را  این مصوبات  پیگیري،  باید ضمن  ستاد 
اجرایي شدن آن دنبال نماید .فرماندار بافت 
با توجه به ماهیت و مقبولیت ستاد راهبري و 
و  موانع  رفع  براي  مقاومتي  اقتصاد  مدیریت 
وجود  تولید  رونق  راستاي  در  که  مشکالتي 

ریزي هاي الزم  برنامه  ستاد  این  دارد گفت 
را به بهترین نحو به عمل آورده است. حمزه 
جواران در ادامه گفت با شروع و راه اندازی 
فاز دوم فوالد قطعا انقالب دیگری در رونق 
تولید در شهرستان بافت ایجاد خواهد شد و 
حجم زیادی از مشکالت بیکاری جوانان رفع 
اشاره  با  ادامه  بافت در  فرماندار  خواهد شد. 
در  گفت  کشور  اقتصادی  فعلی  وضعیت  به 
حال حاضر دولت، مجلس و حاکمیت نظام 
همه یک دل و یک صدا به میدان آمده اند تا 

کنند.  حل  را  مشکالت  جهادی   حرکت  با 
بیان  با  جلسه  این  ادامه  در  جواران  حمزه 
جنگ  در  حضور  فقط  معنایش  جهاد  اینکه 
نظامی نیست، گفت: جهاد در جبهه اقتصادی 
این جنگ  در  هر کس  و  می کند  نیز صدق 
اینکه  بر  تأکید  با  وی  است.  شهید  شود  فدا 
نقش مهمی  اقتصاد  نیز  در حکومت اسالمی 
دارد، بیان کرد: اگر در حوزه اقتصادی کاری 
مدیون  و  شهدا  خون  مدیون  ندهیم  انجام 

انقالب خواهیم بود.

فرماندار بافت در سومین جلسه اقتصاد مقاومتی سال جاری :

امسال شهرستان بافت مصداق واقعی رونق تولید است

عمومی  روابط  اعالم  به  بنا 
استان  سازمان جهاد کشاورزی 
مدیر  کریمی  احمد  کرمان، 
شهرستان  کشاورزی  جهاد 
گل  برداشت  گفت:  بافت 
از  بافت  شهرستان  در  محمدي 
گل  باغات  200هکتار  سطح 
اردیبهشت  ازاواسط  محمدي، 

ماه سال جاری، آغاز و تا اواسط خرداد 
ماه ادامه دارد.

وی گفت: پیش بیني مي گردد با توجه 
همچنین  و  دما  شرایط  بودن  مناسب  به 
تن گل  از 400  بیش  اخیر  بارندگیهاي 
و  برداشت  باز  و  غنچه  صورت  به  تر 

روانه بازار مصرف گردد.
ایشن خاطر نشان کرد: محصول تولیدي 

این شهرستان بدلیل آب و هواي خاص 
از  شیمیایي  هاي  کود  استفاده  عدم  و 
و  بوده  برخوردار  باالیی  بسیار  کیفیت 
بر همین اساس مشتریان خاص خود را 
دارا مي باشد لذا با توجه به محدودیت 
منابع آبي و نیاز به آب کم این محصول 
آن  تولید  بودن  اقتصادي  همچنین  و 
بعنوان کشت  افزایش سطح زیر کشت 
جایگزین مورد توجه قرار گرفته است  

آگهی مزایده مرحله دوم )چاپ اول(
شهر   اسالمی  شورای  مجوز  استناد  به  دارد  نظر  در  بافت   شهرداری 
کوچه  (جنب  قدیم  شهر  شورای  ساختمان   الف-  شهرداری  اموال 
مسجد صاحب الزمان( ب -  مکان سرسره بادی پارک ولیعصر، ح- 
مکان یوروبانجی پارک ساحلی   را از طریق مزایده   به افراد واجد 
الشرایط به اجاره دهد. .لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید 
حداکثر تا ساعت 10 مورخ11 /۹8/۳  جهت دریافت اسناد مزایده به 

امور قراردادهای شهرداری مراجعه نماید .
شرایط مزایده:

به مبلغ ده  از موارد فوق  برای هر یک  1- سپرده شرکت در مزایده 
در وجه  تضمینی  به صورت چک  بایستی  که  باشد  می  ریال  میلیون 
جاری  0108181100005 سپرده شهرداری بافت نزد بانک ملی شعبه 

بافت باشد.
نباشند  قرارداد  انعقاد  به  حاضر  سوم  تا  اول  نفرات  صورتیکه  در   -2

سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
۳- به پیشنهادات مخدوش، مشروط،ناقض و یا پیشنهاداتی که بعد از 

تاریخ درج شده در اسناد مزایده ارسال گردد رسیدگی نخواهد شد.
4- بدیهي است شرکت درمزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط 
قبول  یا  رد  در  شهرداری  و  بوده  مزایده  اسناد  در  مقرر  تکالیف  و 

پیشنهادات مجاز و مختار است.
5- هزینه نشر اگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

این  محل  در    ۹8/۳/12 یکشنبه  روز  پاکات  به  رسیدگی  جلسه   -6
شهرداری تشکیل خواهد شد.

علی خدادادی شهردار بافت

گلستانهای  هکتار   200 سطح  از  محمدی  گل  برداشت 
گل محمدی در شهرستان بافت آغاز گردید



2 سال یازدهم _ شماره 660 - چهارشنبه - 25 اردیبهشت 1۳۹8 براي رزرو و چاپ اطالعیه و نیازمندیهاي خود در نشریه حکمت با شماره 0۳44242۹11۹ تماس حاصل فرمائید.

 افزایش قیمت خرما کاذب بود؛ 
احتمال افت ۹0 درصدی قیمت بعد از ماه رمضان

تعاون  اینکه  بیان  با  استانداری کرمان  اقتصادی  معاونت  سرپرست 
روستایی بهتر بود چند ماه پیش نسبت به خرید خرما و ذخیره سازی 
آن اقدام می کرد گفت: افزایش قیمت کاذب خرما و تقاضای بازار 

بیشتر به دلیل ماه مبارک رمضان است.
محمدعلی دهقان صبح امروز در جلسه تنظیم بازار استان کرمان با 
اشاره به اینکه 20 تا 25 هزار تن خرما در سردخانه های بم و نرماشیر 
وجود دارد اظهار داشت: پیش بینی می شود که قیمت خرما بعد از 

ماه رمضان افت قیمت داشته باشد.
وی احتمال افت قیمت خرما بعد از ماه رمضان را باالی ۹0 درصد 
وجود  مردم  بین  در  غلطی  فرهنگ  متاسفانه  افزود:  و  کرد  عنوان 

دارد که با باال رفتن قیمت ها میزان خرید بیشتر می شود.
منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
استانداری کرمان با بیان اینکه از یک ماه آینده خرمای امسال وارد 
بازار می شود گفت: محصول خرما امسال بسیار خوب است و چهار 

برابر سال های گذشته خرما داریم.
تومان  هزار   8 در سال گذشته  قیمت خرما  اینکه  یادآوری  با  وی 
بوده است تصریح کرد: افزایش قیمت امسال خرما کاذب است که 

در ماه مبارک رمضان بیشتر هم شده است.
دهقان با اشاره به اینکه خرما یک کاالی اساسی نیست و تقاضای 
کرد:  بیان  است  رمضان  مبارک  ماه  به دلیل  بیشتر  هم  بازار  امروز 
و  خرما  خرید  به  نسبت  پیش  ماه  چند  بود  بهتر  روستایی  تعاون 
ذخیره سازی آن اقدام می کرد تا امروز بتواند تنظیم بازار را انجام 

بدهیم و در کاهش قیمت موثر بود.
اینترنتی  باید برای فروشگاه های  بیان اینکه در سطح کشور  با  وی 
را  یارانه ای  نمی توانیم کاالی  چاره اندیشی شود و در حال حاضر 
در اختیار این فروشگاه ها بگذاریم گفت: عرضه کاالهای یارانه ای 
که مایحتاج عمومی مردم نیز هست باید کامال مشخص باشد و به 

دست مردم برسد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری 
کرمان با بیان اینکه در زمان کمبود کاال اصال به صالح نیست که 
این کاالها اینترنتی عرضه شود خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده که 
در زمان کمبود، سایت های اینترنتی عرضه کاال اصال باز نمی شود.

که  ندارند  کامپیوتر  نیز  جامعه  نیازمندان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
افزود: در  بخواهنداز طریق سایت ثبت نام کرده و کاال تهیه کنند 
بازار کرمان عرضه شده  در  تن شکر  یک ماه گذشته حدود ۹00 

است اما متاسفانه هنوز صف ها شلوغ است.

 انهدام ۱۱ باند قاچاق مواد مخدر کرمان؛ 2400 
کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد

دادستان کرمان از انهدام 11 باند قاچاق مواد مخدر کرمان خبر 
داد و گفت: از این باندها بیش از دو هزار و 400 کیلوگرم انواع 

مواد مخدر کشف و ضبط شد.
به  اشاره  با  خبرنگاران  جمع  در  امروز  عصر  ساالری  دادخدا 
با  داشت:  اظهار  کرمان  در  مخدر  مواد  قاچاق  باند   11 انهدام 
تالش سربازان گمنام امام زمان)عج(، 11 باند تهیه و توزیع مواد 
مخدر که از شرق کشور قصد ورود به استان کرمان را داشتند 

دستگیر و منهدم شدند.
 400 و  هزار  دو  از  بیش  قاچاقچیان  این  از  اینکه  بیان  با  وی 
کیلوگرم مواد مخدر شامل مرفین، حشیش، تریاک و هروئین 
به همراه هفت دستگاه خودرو کشف و ضبط شده است گفت: 
در این رابطه 16 نفر از متهمین اصلی یا افراد دخیل شناسایی 

دستگیر و بازداشت شدند.
اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
سربازان گمنام امام زمان)ع( با انجام ماه ها کار اطالعاتی موفق 
به شناسایی این یازده باند قاچاق مواد مخدر شدند افزود: این 
سمت  از  کرمان  استان  به  ورود  هنگام  مخدر  مواد  باندهای 
مرزهای شرقی کشور به محدوده استان کرمان، دستگیر شدند.

اداره کل  اطالعاتی  کار  ماه  از چندین  پس  اینکه  بیان  با  وی 
تهیه  زمینه  در  فعال  باندهای  روی  بر  کرمان  استان  اطالعات 
توزیع و ترانزیت مواد مخدر در داخل کشور صورت گرفت 
افزود: این 11 باند قصد توزیع این مواد را در داخل و خارج 

از کشور داشتند.

کاهش قیمت گوشت قرمز در راه است
واردات  کنار  در  دام  عرضه  افزایش  به  توجه  با  گفت:  پوریان 
در  قرمز  گوشت  قیمت  آتی  روز های  طی  که  می شود  پیش بینی 
کنندگان  تأمین  شورای  رئیس  پوریان،  منصور  یابد.  کاهش  بازار 
دام کشور درباره آخرین تحوالت بازار گوشت قرمز اظهار کرد: 
به شرایط مناسب واردات و گستردگی عرضه دام داخل  با توجه 
شاهد ثبات نسبی در بخش دام زنده و گوشت قرمز هستیم. وی با 
اشاره به اینکه واردات گوشت قرمز کماکان سابق در حال انجام 
است، افزود: با توجه به شرایط مناسب جوی و افزایش عرضه دام 
داخل در کنار واردات پیش بینی می شود که طی روز های آتی با 
کاهش محسوس قیمت گوشت قرمز در بازار روبه رو شویم. پوریان 
با بیان اینکه کاهش قیمت گوشت قرمز تا تابستان در بازار استمرار 
مناسب  شرایط  از  ناشی  سرسبز  مرتع های  وجود  با  گفت:  دارد، 
با گستردگی عرضه در بخش دام و الشه  جوی طی ماه های آتی 
روبه رو خواهیم بود. رئیس شورای تأمین کنندگان دام کشور نرخ 
و وزن  هزار  تا ۷6  را ۷5  با وزن سبک  کیلو الشه گوسفندی  هر 
سنگین 6۹ تا ۷0 هزار تومان اعالم کرد و افزود: با توجه به عرضه 
روند  بینی می شود که  پیش  واردات  داخلی در کنار  دام  گسترده 
هر  نرخ  متوسط  وی  یابد.  ادامه  تابستان  تا  همچنان  قیمت  کاهش 
و گفت:  کرد  اعالم  تومان  هزار   ۳4 را  زنده گوسفندی  دام  کیلو 
برای دام داخل، دامداران  نبود تقاضا  افزایش عرضه و  به  با توجه 
این  برسد.  تومان  از 25 هزار  به کمتر  زنده  دام  قیمت  نگرانند که 
داخلی  زنده  دام  افزایش عرضه  به  توجه  با  داد:  ادامه  مسئول  مقام 
انباشت  و  بازار  نبود  نگران  دامداران  از  بسیاری  واردات  کنار  در 
کشور  دام  کنندگان  تامین  شورای  رئیس  هستند.  واحد ها  در  دام 
واردات گوشت با ارز نیما را یکی از دالیل ثبات قیمت گوشت در 
بازار برشمرد و گفت: با توجه به اختصاص ارز نیما و رقابت میان 
قرمز  گوشت  بازار  التهاب  داخل،  تولیدکنندگان  و  واردکنندگان 
برای  را  بازار خوبی  این روند  استمرار  با  فروکش کرده است که 
گوشت قرمز متصور هستیم. وی در پایان قیمت گوشت و دام زنده 
را تابع عرضه و تقاضا دانست و افزود: با افزایش عرضه بیش از حد 
نیاز کشور، طی ماه های آتی با کاهش شدید قیمت در بخش دام 

گوشت روبرو خواهیم بود

توزیع مرغ منجمد در بازار کرمان
در جلسه ستاد تنظیم بازار استان کرمان مقرر شد برای تنظیم بازار ، 

محموله جدید مرغ منجمد در بازار توزیع شود.
حسینی نژاد رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان کرمان 
بازار استان مصوب شد 120 تن مرغ  گفت در جلسه امروز تنظیم 

منجمد برای تعادل بازار ، در فروشگاهها عرضه شود .
اقای حسینی نژاد با اشاره به استقبال خوب مردم از نمایشگاه عرضه 
مستقیم کاال در پارک مادر کرمان گفت : در این نمایشگاه تاکنون 
شکر/ قند / گوشت گرم / مرغ و تخم مرغ / روغن و سایر کاالهای 

مورد نیاز مردم زیر قیمت بازار عرضه شده است .
این   : کرد  پیشنهاد  همچنین  کرمان  استان  صمت  سازمان  رئیس 

نمایشگاه در حاشیه شهر و مکانهای کم برخوردار نیز برپا شود .

با همکاری دستگاههای مختلف ؛
پدیده  با  انتظامی  و  قضایی  برخورد  تشدید 

شوم رباخواری
و  انتظامی   ، قضایی  دستگاههای  نمایندگان  همکاری  با 
دادستانی  در  رباخواری  با  مقابله  کارگروه   ، استان  اطالعاتی 

کرمان تشکیل شده است.
دادخدا ساالری دادستان کرمان گفت: این کار گروه متشکل 
از نمایندگان دستگاه های قضایی ، انتظامی و اطالعاتی استان 
نابخشودنی  جرم  مرتکب  که  افرادی  شناسایی  ضمن  و  است 
رباخواری می شوند اسناد و مدارک مرتبط با اقدامات مجرمانه 
نسبت   ، قاضی  نظر  با  سپس  و  کند  می  آوری  جمع  را  آنها 
با  افزود:  ساالری  شود.آقای  می  اقدام  رباخواران  بازداشت 
به  اقدام  که  شاخص  فرد  چند  تاکنون   ، کارگروه  این  تالش 
ربا خواری می کردند دستگیر شده اند.دادستان کرمان گفت : 
مردم هم می توانند درصورت برخورد با ربا خواران از آنها در 

مراجع قضایی شکایت کنند .

صنعت  مخترع  و  پژوهشگر  یک 
نوآوری  با  کرمان  استان  در  سیمان 
تیوب  امرشن  ساخت  و  طراحی  در 
 Immersion Tube( پایدار  های 
این   )Permanent & Stable
و  ایران  در  بار  نخستین  برای  صنعت، 
جهان توانست جایگزینی مناسب برای 
طرح های خارجی موجود در کشور 

ابداع کند.
این پژوهشگر و مخترع ساکن کرمان 
های  تیوب  امرشن  طرح  در  افزود: 
قدیمی شرکت های خارجی از جمله 
 FLSmidth ، POLYSIUS

به  قطعات   KHD-HUMBOLDT و 
صورت یک دیواره آجری در ردیف های پله 
ای توسط زبانه های نری و مادگی در یکدیگر 

قفل می شوند.
های  نمونه  در  داد:  ادامه  مفضلی  عباس 
ضعف  و  ها  قلیایی  خوردگی  اثر  بر  قدیمی 
ریزش  و  دفرمگی، سوختن  با  ساختاری  های 
می  آغاز  هرم  رأس  از  تیوب  امرشن  قطعات 
کامل  هرم  صورت  به  قطعات  تمامی  و  شود 

فرو می ریزد.
بار  شدن  مسدود  موجب  امر  این  افزود:  وی 
که  شد  خواهد  دوار  های  کوره  به  ورودی 
توقفات مکرری را به خط تولید کارخانجات 

سیمان تحمیل می کند.
امرشن  جدید  طرح  کرد:  عنوان  مخترع  این 
پیگیری  تحقیقات،  پایدار طی 12 سال  تیوب 
نخستین  برای  کارشناسی  های  بررسی  و  ها 
بار در داخل و خارج از کشور به مرحله ثبت 
کارخانه  چهار  در  تاکنون  و  رسید  اختراع 

سیمان کشور با موفقیت اجرا شده است.
وی گفت: از مهمترین ویژگی های این طرح 
می توان به مواردی از جمله ابداع مقاوم ترین 
نوع استحکام سازه ای در ساخت امرشن تیوب 
قطعات،  ماندگاری  و  عمر  طول  افزایش  ها، 
الکتریکی  و  فسیلی  انرژی  مصرف  کاهش 

های  کوره  زیست  محیط  آلودگی  کاهش  و 
سیمان، اشاره کرد.

مفضلی افزود: این طرح با کاهش هزینه های 
تعمیرات و نگهداری، کاهش مصرف قطعات 
و  کار  ایمنی  افزایش  نسوز،  قیمت  گران 
محافظت از جان کارگران بهره برداری، تحقق 
حفظ  در  مدیریت  های  استراتژی  و  اهداف 
در  شگرفی  و  چشمگیر  اثرات  پایدار،  تولید 
روند فعالیت کارخانجات سیمان کشور دارد.

مهار  و  کاهش  همچنین  کرد:  اضافه  وی 
توقفات تحمیلی به کوره های سیمان، کاهش 
قیمت  و  نگهداری  و  تعمیرات  های  هزینه 
تمام شده محصول، تغییر و تحول در بازدهی 
الکتریکی  انرژی  مصرف  کاهش  و  محصول 
اجرای طرح  مزایای  از  سیمان  های  در کوره 

جدید امرشن تیوب پایدار هستند.
آوری  سود  افزایش  افزود:  پژوهشگر  این 
سهولت  سرمایه،  رفتن  هدر  از  جلوگیری  و 
امرشن  تأمین، حمل و نصب قطعات  ساخت، 
و  فرد  به  منحصر  طراحی  و  پایدار  تیوب 
یاد  طرح  های  مزیت  دیگر  از  نیز  هوشمندانه 

شده هستند.
مفضلی با اشاره به چگونگی جایگزینی طرح 
نیز اظهار  با طرح های قدیمی خارجی  جدید 
و  حمل  تأمین،  )ساخت،  سهولت  داشت: 
از  یکی  پایدار  تیوب  امرشن  قطعات  نصب( 

نظر  این طرح در  اساسی در  اصول 
گرفته شده است.

پنج  در  پروژه  این  داد:  ادامه  وی 
با  مطابق  فرد  به  منحصر  طراحی 
پیش  بخش  سیکلون  هر  شرایط 
گرمکن قابل طراحی و جایگزینی و 
به صورت کامل سازگار با کارخانه 

های سیمان کشور خواهد بود.
کرمان  استان  نخبگان  دفتر  رئیس 
اختراع  کرد:  بیان  رابطه  این  در  نیز 
طراحی و ساخت امرشن تیوب های 
پایدار خطوط تولید سیمان مفضلی 
در جشنواره  سه  جایزه سطح  برنده 

بنیاد ملی نخبگان شده است.
سه  در  که  اختراعاتی  افزود:  سعیدی  علیرضا 
این  در  توانند  می  شدند،  ثبت  گذشته  سال 
افراد اختراع کننده،  جشنواره شرکت کنند و 
نخبگان  ملی  بنیاد  سه  سطح  مخترع  عنوان  به 

شناخته می شوند.
در  نوآوری  با  طرح  این  کرد:  تاکید  وی 
پایدار  های  تیوب  امرشن  ساخت  و  طراحی 
کشور  سیمان  کارخانه  چهار  در  تاکنون 

اجرایی شده است.
گواهینامه  دریافت  بر  عالوه  شده،  یاد  طرح 
های ثبت داخلی و ثبت بین المللی از سازمان 
در  سوئیس  کشور  و  ایران  فکری  مالکیت 
سازمان جهانی، همچنین توانسته گواهی های 
نامه  توصیه  و  شده  اجراء  کارخانجات  تأیید 
علمی اساتید دانشگاه های معتبر کشور ازجمله 
و  اصفهان  صنعتی  دانشگاه  تهران،  دانشگاه 

دانشگاه شهید باهنر کرمان را اخذ کند.
کسب  برای  توانند  می  همچنین  عالقمندان 
طرح  اجراء  خصوص  در  بیشتر  اطالعات 
'امرشن تیوب های پایدار' و با آشنایی با شرکت 
های ریخته گری سازنده طرح از طریق آدرس 
یا  و   yahoo.com@1۳4۷_am۳۳6 ایمیل
 abbasmofazali@gmail.com با ایمیل

با مخترع طرح در تماس باشند .

جیرفت  پلیس  عملیات  در  فراری  قاتل   
دستگیر شد

انتظامی جیرفت از دستگیری قاتل فراری در عملیات  فرمانده 
پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.

محمدرضایی  رضا  سرهنگ  پلیس،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
افزود: در پی قتل 2 نفر از شهروندان با شلیک سالح گرم در 
تیر ماه 1۳۹2 در یکی از محله های سطح شهر و فرار قاتل از 
صحنه جرم، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس 

آگاهی جیرفت قرار گرفت.
وی اظهار داشت: پس از بررسی صحنه جرم ماموران با انجام 
اقدامات اطالعاتی هویت قاتل را شناسایی و تحقیقات خود را 
برای دستگیری وی آغاز کردند اما با توجه به اینکه متهم محل 
اختفای خود را دائما تغییر می داد دستگیری وی به کندی پیش 

می رفت.
روزی  شبانه  تالش  با  سرانجام  گفت:  محمدرضایی  سرهنگ 
مخفیگاه  آگاهی،  پلیس  کارآگاهان  تخصصی  اقدامات  و 
فراری شناسایی و وی طی یک عملیات غافلگیرانه  متهم  این 

دستگیر شد.
نفر   2 قتل  به  پلیس  تحقیقات  در  قاتل  این  کرد:  تصریح  وی 
قبلی  درگیری  و  خانوادگی  اختالف  انگیزه  به  شهروندان  از 

اعتراف کرد و با تکمیل پرونده راهی مرجع قضایی شد.
این مقام انتظامی عنوان کرد: مردم مطمئن باشند اینگونه پرونده 
قانون  دست  به  و  دستگیر  آنها  اصلی  متهمان  که  زمانی  تا  ها 
سپرده نشوند همچنان باز بوده و حتی اگر سال ها طول بکشد 
با جدیت تمام پیگیر ماجرا و احقاق حقوق از  ماموران پلیس 

دست رفته مردم خواهند بود.
از حادثه  ابراز تاسف  پایان ضمن  انتظامی جیرفت در  فرمانده 
جوانان  به  خانوادگی  اختالف  دلیل  به  شهروند   2 قتل  تلخ 
توصیه کرد: در لحظه عصبانیت با باال بردن آستانه تحمل خود 
و عاقبت اندیشی، دست به چنین اقدامات خشونت باری نزنند 

و لذت یک عمر زندگی شیرین را از خود و دیگران نگیرند.

محمد فرشاد رئیس شورای اسالمی شهر کرمان 
شهر  اسالمی  شورای  اعضای  خبری  نشست  در 
فعال  نقش  داشت:  اظهار  کرمان   شهردار   و 
شهروندان در فرآیند اجتماعی، شفافیت عملکرد 
ملزومات  از  حاکمیت  پاسخگویی  و  دولت 

جلمعه مردم ساالر است.
وی عنوان کرد: اولین وظیفه شورا طبق ماده 80 
برای مدت چهار سال  انتخاب شهردار  شوراها، 
بر حسن  نظارت  از وظایف  است و یکی دیگر 
اجرای قوانین و مصوبات شورا توسط شهرداری 
و سایر سازمان های وابسته شهرداری و تصویب 

آیین نامه ها و ... است.
رئیس شورای اسالمی شهر کرمان تصریح کرد: 
هیچ وظیفه اجرایی بر عهده شورا نیست و انچه 
باید اجراشود توسط شهرداری است و کار شورا 

تصویب لوایح، قوانین و نظارت بر آنها است.
شورای  جلسات  تمام  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اسالمی شهر کرمان با حضور خبرنگاران برگزار 
شده است، عنوان کرد: تاکنون 80 جلسه شورای 
در  مصوبه   515 که  کرده  برگزار  کرمان  شهر 
مختلف  کمیسیون های  و  داشته ایم  جلسات  این 

جلسات و مصوباتی داشته اند.
شهردار  که  برنامه هایی  از  داشت:  بیان  فرشاد 
این  مقدار عقب هستیم  ارائه کرده یک  کرمان 
هم به دلیل وضعیت اقتصادی کشور و از طرف 
دیگر شهرداری پول الزم را ندارد و باید قوانین 

هم به روز شوند.
کرمان  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
برای  بستر را  اینکه شورا  به  با اشاره 
است،  کرده  آماده  شهرداری  کار 
زیربنایی  و  فرهنگی  کار  کرد:  بیان 
بخشی  هیچ  و  است  الزم  شهر  در 

نباید سایه به بخش دیگر بگذارد.
کرمان  بام  پروژه  داد:  ادامه  فرشاد 
مصوبه شورای پنجم نیست و سوابق 

آن در شهرداری وجود دارد.
مصوبات شورای شهر باید پیگیری و نقد شود

کرمان  شهر  شورای  عضور  ایرانمنش  منصور 
از  بیش  خیلی  باید  رسانه  اصحاب  کرد:  بیان 
این پرسشگر و مطالبه گر باشند و باید مصوبات 
شورای شهر را با جدیت بیشتری پیگیری و نقد 

کنند.
مصوب  شوراها  پژوهش های  مرکز  افزود:  وی 
مرکز  این  اگر  و  است  استان ها  عالی  شورای 
از  خیلی  شود  ایجاد  کرمان  شهر  شورای  در 
مشکالتی که اکنون در شهر است، جل خواهد 

شد.
که  مشکالتی  از  برخی  داشت:  بیان  ایرانمنش 
در شهر و جود دارد به دلیل  این است که کار 
تحقیقاتی روی آن صورت نمی گیرد و مصوب 

و اجرا می شوند.
پایلوت  اینکه شهر کرمان  به  اشاره  با  ایرانمنش 

اما  گفت:  داشت،  قرار  الکترونیک  دولت 
متاسفانه در این زمینه خیلی  عقب افتاده هستیم و 
هنوز برای تمدید یک پروانه روزها و ساعت ها 

در ادارات و دستگاه های مختلف معطل هستیم.
نداشتن پشتوانه مالی ضعف شهر کرمان

حسین چناریان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
اینکه  به  اشاره  با  کرمان  شهر  اسالمی  شورای 
سال گذشته 100 جلسه کمیسیون برنامه و بودجه 
ضعف  اصلی ترین  افزود:  است،  شده  برگزار 
شهر کرمان نداشتن پشتوانه مالی و درآمد پایدار 

است.
وی ابراز داشت: اصالح نظام بودجه ریزی یکی 
انجام  پنجم  شورای  در  که  است  کارهایی  از 
و  عوارضی  لوایح  در  تحول  ایجاد  زمینه  و  شد 

درآمدی را فراهم کرده ایم.
چناریان عنوان کرد: با پیشنهاد شهرداری و بدون 
هیج افزایشی در حوزه عوارضی بودجه سال ۹۷ 

شهرداری را بستیم.

افزوده  ارزش  ایجاد  معادن  اهداف  جمله  از 
است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
فیزیکی  پیشرفت  به  توجه  با  گفت:  کرمان 
 10 تولید  با  کرمان  زودی  به  پروژه ها  برخی 
میلیون تن شمش فوالد به قطب فعالیت فوالد 

کشور تبدیل می شود
صنعت،  سازمان  رئیس  نژاد  حسینی  مهدی 
معدن و تجارت  استان کرمان در گفتگو با راه 
آرمان اظهار داشت: بر اساس آمار مرکز ایران 
۷/4 ارزش افزوده معادن کل کشور مربوط به 

معادن کرمان است.
وی در خصوص صادرات مواد معدنی و با توجه 
سطح  در  شده  انجام  های  گذاری  سرمایه  به 
استان، افزود: با توجه به اینکه  بالغ بر 80 درصد 
ذخایر عمده کشف شده  در حوزه ماده معدنی 
سنگ آهن، کرومیت، مس و ذغال سنگ است 

ظرفیت استان  در کانی های فلزی است.
حسینی نژاد ادامه داد: با توجه  به صنایع فرآوری 
سنگ  معدنی  مواد  افزوده   ارزش  ایجاد  شده، 
زمینه  این  در  نیز  سازمان  سیاست کالن  و  آهن 
سرمایه گذاری های زیادی صورت گرفته است 

سنگ  حوزه  فعلیت  به  توجه  حاضربا  حال  در 
آهن و با توجه به پیشرفت فیزیکی ۹0 درصدی 
 10 تولید  با  کرمان  زودی  به  ها  پروژه  برخی 
فوالد  فعالیت  به  قطب  فوالد  تن شمش  میلیون 

کشور تبدیل می شود.
وی تصریح کرد: ایجاد ارزش افزوده برای معادن 
خصوص  این  در  است  کلی  اهداف  از  یکی 
زنجیره ارزش افزوده فوالد در استان ایجاد شده 
است، سنگ آهن با تبدیل به کنسانتره و تبدیل 
تبدیل  با  نهایت  و در  اسفنجی  به گندله و آهن 
حال  در  زنجیره  این  استان  سطح  در  شمش  به 

تکمیل است.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
کرومیت  حوزه  در  گفت:  کرمان  استان 
رفسنجان   در  کرومیت  فرآوری  کارخانه 
با ظرفیت 200 هزار تن در سال گذشته در 

رفسنجان  راه انازی شده است.

این مقام مسئول  خاطر نشان کرد: با توجه 
به سیاست کالن در حوزه معادن استان و 
رشد  برای  گرفته  شکل  گذاری  سرمایه 
تالش  به  توجه  با  وری   بهره  افزایش  و 
استان،  شورای معادن و استاندار،  از طریق 
شورای معادن و همکاری با دانشگاه بهره وری 

را توسعه  خواهیم داد.
وی در خصوص صادرات مواد معدنی بیان کرد: 
اقتصادی  شکوفایی  و  رشد  با  همراه  صادرات 
این حوزه  رونق  و  می کند  ایجاد  شغلی  فرصت 
می بخشد.  بهبود  را  آوری  ارز  نقدینگی،  ضمن 
سال گذشته ۷00 میلیون دالر صادرات صورت 
گرفت  که نسبت به  سال ۹6 کاهش  صادرات 
داشتیم که این کاهش به مسائلی ازقبیل ارز و… 

بر می گردد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان:

کرمان به قطب فوالد کشور تبدیل خواهد شد

اصلی ترین ضعف شهر کرمان نداشتن پشتوانه مالی است

 محقق کرمانی جایگزینی مناسب در تولید سیمان کشور ابداع کرد
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استانداری  مدیرکل روابط عمومی 
روابط  بندی  قطب  از  کرمان 
خبرداد  کرمان  استان  های  عمومی 
توانمندیها  و  دستآوردها  گفت:  و 
در کنار اخبار و اطالع رسانی های 
نیز سرلوحه کار در  امیدوار کننده 

سال جاری است.
شنبه  سه  شامگاه  زاده  تقی  عباس 
عمومی  روابط  گردهمایی  در 
کرمان  استان  اجرایی  های  دستگاه 
روابط  شورای  انتخابات  افزود: 

کرمان  استان  اجرایی  دستگاههای  عمومی 
در اسفندماه سال گذشته برگزار شده و این 

شورا هم اکنون در حال انجام کار است.
وی بر لزوم عملکرد صحیح روابط عمومی 
عمر  گفت:  و  کرد  تاکید  اداره  هر  در 
کوتاه  ادارات  در  عمومی  روابط  مسئولیت 
است که این شاید یکی از آفت های روابط 

عمومی باشد.
کرمان  استانداری  عمومی  روابط  مدیرکل 
به اهمیت آموزش و یادگیری در این حوزه 
اشاره کرد و گفت: آموزش ها در این حوزه 

باید کاربردی باشد.
کرمان  استانداری  عمومی  روابط  مدیرکل 
امید  را  امروز  جامعه  فعلی  نیاز  ترین  مهم 
اجتماعی دانست و گفت: روابط عمومی ها 
با انتشار اخبار صحیح در این حوزه کمک 

کنند.
در  سالیق  بجای  علمی  اصول  بر  **تاکید 

روابط عمومی ها

اصول  از  بیش  را  اعمال سالیق   ، زاده  تقی 
علمی در روابط عمومی دستگاههای دولتی 
معضل  عنوان  به  آن  از  و  دانست  حاکم 
با این تغییر  ارتباطی یاد کرد و افزود : باید 
رویکرد به دنبال سیاستگذاری الزم باشیم و 
از روزمرگی که پدیده فراگیری در روابط 

عمومی ها شده است ، فاصله گرفت .
روابط  به  نداشتن  باور   : داشت  اظهار  وی 
عمومی با نگاه راهبردی و برنامه ریز، هم از 
سوی کارگزاران و هم از سوی مدیران بیش 
این وضع دامن زده  به  از هر عامل دیگری 
و امروز فقط کارکردهای روابط عمومی به 
اطالع رسانی ، تبلیغات و برگزاری مناسبت 
ها و نادیده گرفتن و کم اهمیت تلقی کردن 
و  محوری  برنامه  حتی  و  پژوهی  مخاطب 

ارتباط گری شده است .
حاصلی  وضعیت  این  ادامه   : داد  ادامه  وی 
تکرار  و  مرگی  روز  در  شدن  گرفتار  جز 
ریزی  پی  در  انفعال  و  ها  فعالیت  تقویمی 
نقشه راه ارتباطی نخواهد داشت که باید در 

صدد اصالح مسیر باشیم .
شرایط  این  در   : گفت  زاده  تقی 
روابط عمومی به جای نقش مشاوره 
ای و برنامه ریزی برای آینده سازمان 
خود به ورطه ماشینی عمل کردن و 
ابزاری شدن می افتد و راه برون رفت 
از وضعیت نا مطلوب و نارضایتی ساز 
در روابط عمومی تغییر نگاه مدیران 
در اندیشه و عملکرد روابط عمومی 

هر سازمان ، دستگاه و نهاد است.
تقی زاده افزود : باید با برنامه ریزی و 
آموزش شکاف بین نظر و عمل را برداشت 
در  کارآمد  بخش  این  واقعی  جایگاه  به  و 
شرایط  این  در  و  رسید  نهادها  و  ادارات 
روابط عمومی با مدیریت شایسته ارتباطات 
از درماندگی به شکوفایی ارتباطی ، ترسیم 
راهبردها و جایگاه اصلی خود ارتقا خواهد 

یافت .
کرمان  استاندار  عمومی  روابط  مدیرکل 
از  حاصل  های  مزیت  بر  تاکید  با  همچنین 
اندازی  راه  از  عمومی  روابط  بندی  قطب 
ای  آینده  در  استان  رسانی  اطالع  شورای 

نزدیک خبر داد .
در آستانه 2۷ اردیبهشت روزملی ارتباطات 
و روابط عمومی مدیران و مسئوالن روابط 
عمومی ادارات کل و نهادهای استان کرمان 
شب گذشته در سالن مهمانسرای جهانگردی 
تبیین  ضمن  تا  داشتند  گردهمایی  سیرجان 
و هم  با همرایی  روابط عمومی  های  برنامه 

افزایی در ایفای نقش خود موثر باشند.

کشاورزی  جهاد  سازمان  زراعت  امور  مدیر 
جنوب کرمان گفت: کشاورزان در خرید بذر 
دقت کرده و برای اطمینان بیشتر از مولفه های 
کیفی بذرها، با کارشناسان کشاورزی مشورت 

کنند.
مدیریت  راستای  در  افزود:  رستگاری  فرامرز 
انواع  نیاز  بذرهای مورد  قیمت  بازار،  تنظیم  و 
محصوالت سبزی و صیفی به ویژه پیاز، الزم 
اصالت  و  رقم  انتخاب  در  کشاورزان  است 

بذرها نهایت تالش و دقت را داشته باشند.
تامین بذر مورد  برای  ادامه داد: کشاورزان  وی 
نظر  صاحب  کارشناسان  مشورت  با  خود  نیاز 
مراجعه  ضمن  پیشرو،  و  خبره  کشاورزان  و 
رقم  انتخاب  به  نسبت  مجاز  های  فروشگاه  به 
اقدام  منطقه  اقلیم  به  و سازگار  پربازده  مناسب، 

کنند.
کشاورزی  جهاد  سازمان  زراعت  امور  مدیر 
در  کشاورزان  کرد:  تصریح  کرمان  جنوب 
نظر  مورد  فروشگاه  از  حتما  بذر،  خرید  زمان 

صورت  در  که  کرده  دریافت  فروش  فاکتور 
بروز هرگونه مشکل در فرآیند تولید، بتوانند به 

آسانی موضوع را پیگیری کنند.
فعالیت  زمینه  ظالمانه  های  تحریم  افزود:  وی 
در  را  داللی  های  شبکه  و  افراد سودجو  برخی 
حاشیه بازار محصوالت کشاورزی فراهم کرده 
تا این افراد با سوء استفاده از نام، سابقه و شهرت 
برخی از شرکت ها، محصوالت تقلبی خود را با 

قیمت های نامتعارف بفروشند.
از  خرید  زمان  در  کشاورزان  گفت:  رستگاری 

بسته  رنگ  و  نوع  شرکت،  بذر،  اصالت 
بندی و هولوگرام مندرج در لیبل )شناسنامه 

(اطمینان حاصل کنند.
و  کشت  از  کشاورزان  داد:  ادامه  وی 
و  ناشناخته  ارقام  بذرهای  گیری  خزانه 
سابقه  بدون  های  شرکت  طریق  از  تامین 
با مشاهده هرگونه  و  قبلی، جدا خودداری 
مراتب  خصوص،  این  در  احتمالی  تخلف 
تعزیرات  و  کشاورزی  جهاد  سازمان  به  را 
کرمان  جنوب  های  شهرستان  حکومتی 

گزارش کنند.
انواع  تن  میلیون  نیم  و  چهار  از  بیش  ساالنه 
شهرستان  هفت  در  کشاورزی  محصوالت 
جنوبی استان کرمان تولید و روانه بازار می شود.

جنوب کرمان با یک میلیون نفر جمعیت، یک 
داده  اختصاص  خود  به  را  استان  مساحت  سوم 

است.

 دادستان کرمان خبر داد:
هفت  رباخوار حرفه اي در کرمان بازداشت شدند

و  دستگیري  از  کرمان  استان  مرکز  انقالب  و  عمومي  دادستان 
و  داد  خبر  کرمان  در  اي  حرفه  و  مشهور  خوار  ربا   ۷ بازداشت 
دادستاني  این  ربا،اقدامات  فعل  شرعي  حرمت  به  توجه  گفت:با 
اظهار  ساالري  دادخدا  یافت.  خواهد  ادامه  شدت  و  قاطعیت  با 
ریاست  به  کارگروهي  عامه  حقوق  حفظ  راستاي  داشت:در 
کل  اداره   ، ویژه  قضات  از  متشکل  و  دادستاني  نظارت  معاونت 
استان  آگاهي  پلیس  و  سپاه  اطالعات  استان،سازمان  اطالعات 
دادسراي  در  رباخواری  شوم  پدیده  با  مبارزه  و  مقابله  جهت 
کرمان تشکیل شده است. این مقام ارشد قضائي در استان کرمان 
راشناسایي و  رباخواران مشهور  خاطرنشان ساخت:این کارگروه 
براي انان شناسنامه تشکیل مي دهد و به ترتیب مهم بودن جرائم 
ادله در خصوص آنان جمع آوري مي شود. دادستان کرمان اعالم 
کرد:با توجه به اهمیت موضوع شعب ویژه اي در دادسراي کرمان 
براي رسیدگي به پرونده هاي رباخواري تشکیل شده است. وي 
وتاکنون  است  گردیده  آغاز  متهمان  از  تحقیق  و  تعقیب  افزود: 
رباخواران  از  نفر  هفت  و  تشکیل  رابطه  این  در  ۷پرونده  تعداد 

مشهور دستگیر و بازداشت گردیده اند. 

مدیر زراعت جنوب کرمان: 

کشاورزان در خرید بذر دقت کنند

 روابط عمومی های استان کرمان قطب بندی می شود 

آگهی اخطاریه ماده ۱02- آئین نامه اجرا
بدین وسیله به آقایان حسن بهامین فرزند محمد و رحمت ا... و حبیب ا...عسکری پورحسن آباد فرزندان 
عین ا...بدهکاران پرونده اجرایی کالسه ۹500015 به بستانکاری بانک ملی شعبه بندرعباس ابالغ می 
شود طبق درخواست بانک بستانکار مبنی بر ارزیابی مجدد پالک ۹0 فرعی از ۹84 اصلی بخش 40 
کرمان بدینوسیله آقای عبدالرضا ناظمی بافتی کارشناس رسمی دادگستری به عنوان کارشناس تجدید 

نظر به قید قرعه انتخاب شده اند لذا مراتب جهت اطالع آگهی می گردد.
محمدمحسن قزوینی-مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بافت)م الف 46(

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و امالك 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 1۳۹۷60۳1۹01۳0012۹5 مورخ 1۳۹۷/12/12هیأت دوم موضوع قانون تعیین 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک  تکلیف وضعیت 
بافت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای حمیدرضا مارکی مهنی فرزند عادل به شماره شناسنامه 
2004 صادره ازرابر در ششدانگ  یک باب خانه به مساحت 254/25 مترمربع قسمتی از پالک 2564 
فرعی از 12-اصلی قطعه یک بخش 42 کرمان واقع در رابر خیابان چمران کوچه 12 متری خریداری از 
مالک رسمی خانم کنیز خواجه حسنی 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: ۹8/2/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹8/۳/1۳

محمدمحسن قزوینی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف4۳(

»اگهي تحدید حدود اختصاصي«
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه دارای پالک 4۳18 فرعی از 12-اصلی مجزی شده از 
پالک 12۷۹ فرعی از 12- اصلی قطعه یک بخش 42 کرمان واقع در رابر خیابان آیت ا... خامنه ای 
کوچه 14 به مساحت 240/65 مترمربع  مورد تقاضاي خانم نسرین مجاری پای طاق فرزند امان ا... به 
شماره شناسنامه 1۳۹0 صادره از رابر حسب درخواست کتبي نامبرده آگهي تحدید حدود اختصاصي 
پالک مرقوم بدینوسیله منتشر وعملیات تحدیدي آن ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخه ۹8/4/2 در 
محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا به مالک و مجاورین رقبه مرقوم اخطار مي شود که در موعد مقرر 
در این اعالن در محل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسي بر حدود و حقوق ارتفاقي آن واخواهي داشته 
باشد مي تواند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي لغایت ۳0 روز اعتراض خود را کتبا و مستقیما 
به اداره ثبت تسلیم نماید ضمنا متذکر مي گردد برابر ماده 86 آئین نامه اصالحي قانون ثبت معترض 
به مرجع ذیصالح قضائي  مراجعه  با  بایستي  اداره  این  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  یکماه  ظرف مدت 
نسبت به تقدیم دادخواست اقدام و گواهي را به این اداره تقدیم نماید در غیر اینصورت متقاضي ثبت 
یا نماینده قانوني وي به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهي عدم تقدیم دادخواست دریافت و به این اداره 

تسلیم نمایند اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتي را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: ۹8/2/25

محمدمحسن قزوینی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بافت)م الف۳۹(

»اگهي تحدید حدود اختصاصي«
شده  مجزی  12-اصلی  از  فرعی   4182 پالک  دارای  خانه  باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
از پالک 20۷4 فرعی از 12- اصلی قطعه یک بخش 42 کرمان واقع در رابر خیابان فردوسی جنب 
هنرستان به مساحت 268/28 مترمربع  مورد تقاضاي آقای علی شاکری فرزند شهریار به شماره شناسنامه 
نامبرده آگهي تحدید حدود اختصاصي پالک مرقوم  رابر حسب درخواست کتبي  از  52۳۷ صادره 
بدینوسیله منتشر وعملیات تحدیدي آن ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخه ۹8/۳/2۳ در محل شروع و 
بعمل خواهد آمد لذا به مالک و مجاورین رقبه مرقوم اخطار مي شود که در موعد مقرر در این اعالن 
در محل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسي بر حدود و حقوق ارتفاقي آن واخواهي داشته باشد مي 
تواند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي لغایت ۳0 روز اعتراض خود را کتبا و مستقیما به اداره 
نامه اصالحي قانون ثبت معترض ظرف  برابر ماده 86 آئین  ثبت تسلیم نماید ضمنا متذکر مي گردد 
مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستي با مراجعه به مرجع ذیصالح قضائي نسبت به 
تقدیم دادخواست اقدام و گواهي را به این اداره تقدیم نماید در غیر اینصورت متقاضي ثبت یا نماینده 
قانوني وي به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهي عدم تقدیم دادخواست دریافت و به این اداره تسلیم 

نمایند اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتي را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: ۹8/2/25

محمدمحسن قزوینی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بافت)م الف45(

شماره  عمومی  حدود  تحدید  آگهی  پیرو 
به  بنا  و   1۳۹۷/11/1۳ مورخه  ص   /۹۷/11016/25۹۳
تجویز ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالک تحدید حدود 
قانونی امالک مشروحه ذیل واقعات در محدوده بخش 
40، 42 کرمان حوزه ثبتی شهرستان بافت در تاریخ های 

مقرر ذیل به عمل خواهد آمد.
-قطعه یک بخش 40 کرمان 

8 فرعی از۷88-اصلی خانمها سحرحیدری پور افشار و 
نجمه حیدری پور هر دو فرزندان درویش هر کدام به 
نسبت سه دانگ از ششدانگ خانه واقع در بافت بلوار 
 16۷/10 مساحت  به  دوم  فرعی   4 کوچه  حسین  امام 

مترمربع. 
ا...قلی  فرزند  نژاد  سلطانی  مراد  آقای  ۳161-اصلی 
ششدانگ یک باب خانه واقع در بافت بلوار امام خمینی 

کوچه بانک تجارت به مساحت 52۳/۷5 مترمربع. 
۳28۳ -اصلی آقای سید احمد فاطمی فرزند سید محمد 
امام  خیابان  بافت  در  واقع  خانه  باب  یک  ششدانگ 

کوچه شماره 1۷ به مساحت 225/45 مترمربع.
4146 -اصلی آقای احمد بهردار فرزند علی ششدانگ 
یک باب خانه واقع در بافت خیابان امام کوچه شماره 

1۹ پالک 5۳  به مساحت 226/۳5 مترمربع 
یکشنبه : مورخه ۹8/۳/26
قطعه دوبخش 40 کرمان

415 فرعی از 22-اصلی آقای سعید شیخ اسدی فرزند 
حسن ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی 
شهید  کوچه  حسینیه  جنب  باغفتک  بزنجان  در  واقع 

نعمت الهی به مساحت 248/60 مترمربع.
ساره  خانم  22-اصلی  از  فرعی   288 از  فرعی   416
باب  یک  ششدانگ  العابدین  زین  فرزند  پورچنگیز 
خانه واقع در بزنجان باغفتک خیابان حضرت ابوالفضل 
مساحت  به  راست   سمت  دوم  فرعی   5 شماره  کوچه 

841/2۷متر مربع.
دوشنبه:مورخه ۹8/۳/2۷
قطعه ۷ بخش 40 کرمان

و  مژده  خانمها  و  بهنام  آقای  اصلی   -۳6۳ از  فرعی   1
ژاله افشار جهانشاهی  فرزندان اسکندر و خانم مژگان 
دخت دهقانی بشنه فرزند احمدقلی ورثه اسکندر افشار 
مشاعی  اراضی  مالکین  از  احدی  عنوان  به  جهانشاهی 

سیروئیه 
افشار  ژاله  و  مژده  خانمها  و  بهنام  آقای  اصلی   -۳64
دخت  مژگان  خانم  و  اسکندر  فرزندان  جهانشاهی  

افشار  اسکندر  ورثه  احمدقلی  فرزند  بشنه  دهقانی 
اراضی  و  قنات  مالکین  از  احدی  عنوان  به  جهانشاهی 

مشاعی مزرعه دزدوئیه
و  مژده  خانمها  و  بهنام  آقای  اصلی   -۳۷8 از  فرعی   1
ژاله افشار جهانشاهی  فرزندان اسکندر و خانم مژگان 
دخت دهقانی بشنه فرزند احمدقلی ورثه اسکندر افشار 
مشاعی  اراضی  مالکین  از  احدی  عنوان  به  جهانشاهی 

چهارکن
شنبه: مورخه ۹8/4/1 

قطعه یک بخش 42 کرمان
رابری  شهابی  محسن  آقای  اصلی   -12 از  فرعی   ۹15
فرزند طهماسب ششدانگ یک باب خانه واقع در رابر 
مساحت  به   2 ای کوچه شماره  خامنه  ا...  آیت  خیابان 

5۹۷/۹0 متر مربع.
از 12 اصلی آقای تاجعلی رستمی رابری  4245 فرعی 
رابر  در  واقع  خانه  باب  یک  ششدانگ  نادعلی  فرزند 
خیابان آیت ا.... خامنه ای کوچه شماره 1۷ به مساحت 

2۳5/05 مترمربع 
موسوی  احمد  سید  اقای  اصلی   -12 از  فرعی   4246
نسب رابری فرزند سید محمد ششدانگ یک باب خانه 
واقع در رابر خیابان شهید چمران جنب کتابخانه عمومی 

به مساحت 1۷0/85 متر مربع 
یکشنبه: ۹8/4/2

4254 فرعی از 12-اصلی آقای حسن مهدی پور فرزند 
رابر  در  واقع  خانه  باب  یک  دانگ  شش  غالمحسن 
به  انتظامی  نیروی  قرارگاه  روبروی  ابوریحان  خیایان 

مساحت 28۳/۹۷ مترمربع.
4255 فرعی از 12- اصلی آقای مجید شمس الدین پور 
رابر  در  واقع  خانه  باب  یک  درویش ششدانگ  فرزند 
خیابان آیت ا... خامنه ای کوچه شماره 1۷ به مساحت 

508/45 متر مربع 
4256 فرعی از 12- اصلی آقای ابوطالب شمس الدینی 
در  واقع  خانه  باب  یک  ششدانگ  محمود  فرزند  لری 
تاج  مدرسه  زیر  دومی  کوچه  چمران  شهید  بلوار  رابر 

الدینی به مساحت 224/65 متر مربع 
4258 فرعی از 2121 فرعی از 12- اصلی آقای سعادت 
علیمرادی رابری فرزند عباس ششدانگ یک باب خانه 
کوچه  منتظری  خیابان  )ره(  امام  خیابان  رابر  در  واقع 

شهید ارسالن درتاج به مساحت 282/66 مترمربع 
دوشنبه :۹8/4/۳ 

امین  آقای  اصلی  از 12-  فرعی  از 12۷8  فرعی   425۹

علیمرادی رابری فرزند محمد تقی ششدانگ یک باب 
جنب   ۷ شماره  کوچه  امام  خیابان  رابر  در  واقع  خانه 

مسجد صاحب الزمان به مساحت 2۹۳/22 متر مربع 
4260 فرعی از 2260 فرعی از 12- اصلی آقای حسن 
سالجقه فرزند عباس ششدانگ یک باب خانه واقع در 
رابر خیابان سعدی کوچه شماره 10 به مساحت 425/05 

متر مربع 
4261 فرعی از 2546 فرعی از 12- اصلی آقای عباس 
باب  یک  ششدانگ  محمدعلی  فرزند  میخانه  فرجی 
خانه واقع در رابر خیابان چمران کوچه دانشگاه پیام نور 

نرسیده به دانشگاه به مساحت 2۳۷/25 متر مربع 
قطعه سه بخش 42 کرمان 

11۳۷ فرعی از 102–اصلی آقای داوود زارع منصوری 
فرزند علیرضا ششدانگ یک باب خانه واقع در روستای 

دیوران رابر به مساحت ۳6۳/۳5 متر مربع 
دوشنبه:۹8/4/10  

به  امالک  و  اسناد  ثبت  قانون   14 ماده  موجب  به  لذا 
به  الذکر  صاحبان امالک و مجاوران پالک های فوق 
وسیله این آگهی اعالم می گردد که در روزهای مقرر 
از  یک  هر  چنانچه  و  رسانند  هم  به  حضور  محل  در 
مالکین یا قائم مقام قانونی آنان درموقع تحدید حدود 
با  آنها  ملک  ثبت  15-قانون  ماده  مطابق  نباشند  حاضر 
حضور و حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید 
دارندگان  و  امالک  صاحبان  و  مجاورین  اعتراض  و 
از  ثبت  قانون   20 ماده  وفق  ارتفاقی  حقوق  احتمالی 
روز  مدت۳0  به  تحدیدی  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ 
پذیرفته و معترض باید وفق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
محل ملک درخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی 
امالک  احتمالی  ارتفاقی  حقوق  ضمناً  نماید.  تقدیم 
قانون  نامه  آئین   56 ماده  موجب  به  آگهی  مذکوردر 
ثبت به عمل خواهد آمد درغیر اینصورت متقاضی ثبت 
یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه 
و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره 
اعتراض  به  توجه  بدون  ثبت  اداره  نماید  تسلیم  ثبت 

عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد.
تاریخ انتشار: چهارشنبه 1۳۹8/2/25

محمد محسن قزوینی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
بافت)م الف ۳8(

آگهي مزایده )نوبت دوم( 
اجراي احکام حقوقي دادگستري بافت در اجرای دادنامه شماره ۹40۹۹۷۳4۷01000۷0 صادره از شعبه 
اول حقوقی و در پرونده کالسه ۹40581 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 ۳5۹ مترمربع 
شماره سند مالکیت ۹1ج 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 1۳۹8/۳/1۹ روزیکشنبه ساعت ۹ 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 ۹8/۳/18 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 2۷ می باشد. )م الف2۷(
محمدحسین نصیری مقدم دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بافت 

آگهي حصروراثت
آقای مرتضی حاتمی فرزند لطف ا... به شرح دادخواست کالسه ۳۷2/۹8/1 از این شورا درخواست 
گواهی حصروراثت نموده و در دادخواست خود اعالم نموده شادروان لطف ا...حاتمی فرزند غالمعلی 

درتاریخ 1۳۷0/1/2 فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-مرتضی حاتمی به ش ملی۳1۳12۳0061متولد1۳۳۷ فرزند متوفی.

2- عبدا...رئیسی به ش ملی۳1۳1225688متولد1۳۳4 فرزند متوفی.
۳- گل عنبر حاتمی به ش ملی۳1۳12105۹1متولد1۳26 فرزند متوفی.

4- منور حاتمی به ش ملی۳1۳1204680متولد1۳22 فرزند متوفی.
5- سمنبر حاتمی به ش ملی۳1۳121۹882متولد1۳۳1 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.
علیباز شرفعلی پور-رئیس شورای حل اختالف شماره ۳ محمودآباد ارزوئیه

آگهي ابالغ وقت رسیدگی دادخواست و ضمائم  
خواهان آقای عبدالرضا سلطانی نژاد فرزند مرید با وکالت خانم مهدیه وحیدی  دادخواستی به طرفیت 
خواندگان 1-خداداد حاتمی فرزند بختیار 2-مراد کهوری زاده فرزند میرزا به خواسته اعتراض ثالث 
به عملیات اجرایی و درپرونده کالسه ۹۷00۹6 به شعبه اول محاکم حقوقی بافت ارجاع و به کالسه 
۹۷1662 ثبت گردیده و در وقت رسیدگی به روز دوشنبه ۹8/۳/2۷ ساعت ۹ صبح تعیین شده است 
به علت مجهول المکان بودن  دو نفر از خواندگان و درخواست وکیل خواهان  و به تجویز ماده  ۷۳ 
قانون آئین دادرسی و دادگاههای عمومی انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا احدی از خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

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

آگهي مزایده )نوبت دوم( 
بافت در اجرای دادنامه شماره ۹40۹۹۷۳4۹4100۳8۷  اجراي احکام حقوقي شوراهای حل اختالف 
صادره از شورای حل اختالف شماره یک بافت و در پرونده کالسه ۹500۹8 اجرایی در نظر دارد یک 
سهم و سه پنجم سهم مشاع از ۹6 سهم ششدانگ اراضی مزروعی به شماره ۷5۹ اصلی قطعه یک بخش 
40 کرمان با حقابه از روداب واقع در بافت به مالکیت عباس آقاجانی که ارزش یک سهم و سه پنجم 
مشاع از ۹6 سهم عرصه و اعیان با حقابه جمعاً پانصدمیلیون ریال برآورد می گردد. لذا مزایده در تاریخ 
1۳۹8/۳/4 روز شنبه ساعت۹ صبح در محل اجراي احکام مدنی شورای حل اختالف 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 )یک ماه(از برنده اخذ خواهد شد.در صورت انصراف 
متقاضي ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تمدید مي گردد. بنابراین متقاضیان خرید 
در صورت تمایل مي توانند تا پایان ساعت اداري پنجشنبه ۹8/۳/2 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 
محمدرضا عباس زاده فتح آبادی- قاضی شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان 
بافت)م الف 28( 

آگهی تحدید حدود عمومی ثبت اسناد و امالك شهرستان بافت 

با وجود کاهش قیمت برخی خودروها، همچنان 
نرخ ها در بازار غیرواقعی و حبابی هستند

درج  و  کشور  در  خودرو  قیمت  نجومی  رشد  شاهد  آنکه  از  پس 
این نرخ ها بر روی سایت های فروش خودرو بودیم،  اقداماتی برای 
حذف قیمت ها انجام شد که این مساله تا حدی تاثیر روانی بر بازار 
برای فروش  افرادی که خودرو  این وجود، دالالن و  با  اما  داشت. 
حاضر  و  کرده  مقاومت  قیمت ها  کاهش  برابر  در  همچنان  دارند 

نیستند آن را با قیمت های پایین تر عرضه کنند.
بررسی بازار نشان می  دهد که با وجود کاهش قیمت برخی خودروها، 
همچنان نرخ ها در بازار غیرواقعی و حبابی هستند به طوری که پراید 
اما خریدار  بازار عرضه می شود  با قیمت 51 میلیون تومان در   1۳1
چندانی برای این خودرو وجود ندارد و مردم به امید منطقی شدن 

قیمت ها دست نگه داشته اند.
همچنین سایپا 111 با قیمت 5۳ میلیون تومان، تیبا معمولی با نرخ 5۳ 
میلیون تومان و تیبا هاچ بک با قیمت 58 میلیون تومان در بازار عرضه 
می شوند. قیمت ساینا نیز در بازار 62 میلیون تومان است که نسبت 
به دو هفته گذشته شاهد کاهش قیمت ها هستیم اما همچنان بازار با 

رکود مواجه است.
این  بازار ۹8 میلیون تومان و تیپ 5  نیز در  قیمت پژو 206 تیپ 2 
با قیمت  نیز  خودرو 120 میلیون تومان است، پژو 206 صندوق دار 
به مشتریان عرضه می شود. قیمت پژو پارس در  118 میلیون تومان 
نیز به   EF۷ و سمند LX بازار به 101 میلیون تومان رسید و سمند 

ترتیب 8۷ و ۹2 میلیون تومان است.
در مورد پژو 405 نیز باید به قیمت 84 میلیون تومانی این خودور در 
بازار اشاره کنیم. قیمت پژو 405 مدل SLX نیز در بازار ۹1 میلیون 

تومان است.
به  مورد  این  فروشندگان خودرو در  اتحادیه  رئیس  مؤتمنی،  سعید 
سایت های  روی  از  قیمت ها  حذف  از  بعد  گفت:  فارس  خبرنگار 
فروش اینترنتی خودرو، افزایش قیمت خودرو در بازار متوقف شده 

و در عین حال خرید و فروشی صورت نمی گیرد.
طی  نیز  وارداتی  و  مونتاژی  خودروهای  قیمت  اینکه  بیان  با  وی 
روزهای اخیر نوسانی نداشته است، گفت: خریداری برای این نوع 

خودروها نیز وجود ندارد.
* قیمت های نجومی فقط روی کاغذ است؛ خریداری نیست

وی با بیان اینکه اخیراً شیطنت هایی برای افزایش قیمت خودرو در 
بازار اتفاق می افتاد ولی خرید و فروشی صورت نمی گرفت، گفت: 
قانونی  نظر  از  یعنی  باشد  مصرف کننده  قیمت  دارای  باید  خودرو 
و  باشد  مشخص  کارخانه  از  تحویل  از  بعد  خودرو  فروش  قیمت 
قابل کسب  میزان سود در فروش یک خودرو  تعیین کنند که چه 

است.
برای  که  باالیی  قیمت  های  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  موتمنی 
خودروها اعالم می شود، فقط بر روی کاغذ نوشته می شوند، گفت: 

بازار راکد است و خرید و فروشی صورت نمی گیرد.
وی توضیح داد: عده ای از دالالن و همچنین برخی از مردم نسبت 
به خرید خودرو اقدام کرده اند و منتظرند تا قیمت ها باال رود و پس 
از آن نسبت به عرضه خودرو اقدام کنند. در عین حال، متقاضیان نیز 
برای خرید خودرو دست نگه داشتند و منتظرند تا بازار تعدیل شود.

به گفته وی، افرادی که خودرو را در زمان گرانی خریداری کرده اند 
حاال مقابل کاهش قیمت ها مقاومت می کنند و منتظرند تا قیمت ها 

افزایش یابد و پس از آن برای فروش اقدام کنند.
* تأخیر عجیب در تحویل پژو 2008

افراد فروشنده  اینکه این  بیان  با  رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو 
خودرو نیستند، گفت: وزیر صنعت وعده افزایش عرضه خودرو را 

داده است که باید ببینیم این اتفاق عملیاتی می شود یا خیر.
وی ادامه داد: تاخیر در تحویل برخی خودروها قابل توجه است، به 
عنوان مثال پژو 2008 که سه سال پیش ثبت  نام آن انجام شد، اخیرا 
در  این   . می شود  داده  تحویل  به خریداران  ایران خودرو  از سوی 
حالی است که واردات قطعات ممنوع است، پس مشکل تامین قطعه 

برای این خودروی مونتاژی وجود نداشته است.
وی ادامه داد: با فاکتور شدن پژو 2008 از سوی ایران خودرو، روز 
گذشته قیمت این خودرو افت 50 میلیون تومانی را تجربه کرد و به 

۳80 میلیون تومان رسید.
به گفته موتمنی، جک S۷ نیز که قبال قیمتش به ۳80 میلیون تومان 
رسیده بود حاال با قیمت ۳25 میلیون تومان در بازار عرضه می شود. 
قیمت جک S5 نیز قباًل در بازار به ۳58 میلیون تومان رسیده بود که 
حاال به ۳25 میلیون تومان رسیده است. در مورد جک S۳ نیز باید به 
قیمت 2۳0 میلیونی این خودرو در روزهای قبل اشاره کنیم که حاال 

به 210 میلیون تومان رسیده است.
بازار خودرو در حالی همچنان بی سر و سامان است که نه از نظارت 
از  نه  و  هست  خبری  حمایت  سازمان  ویژه  به  مربوطه  سازمان های 

تحقق وعده های وزیر صنعت برای افزایش تیراژ تولید خودرو.

با آموزش های  برخوردار کرمانی  بانوان کم 
فنی و حرفه ای توانمند می شوند

فنی  آزاد  و آموزشگاههای  تسهیلگری  دفاتر  اندیشی  نشست هم 
و حرفه ای استان کرمان با محوریت مهارت آموزی زنان مناطق 

حاشیه شهر برگزار شد.
ای  حرفه  و  فنی  آموزش  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
معاون  شهرکی  افشین  مشترک  نشست  این  در  کرمان،  استان 
سازمان،  جانبه  سه  تفاهمنامه  براساس  گفت:  کل  اداره  آموزشی 
امور بانوان ریاست جمهوری و وزارت کشور در 10 استان کشور 

توانمندسازی بانوان مناطق حاشیه ای اجرا می شود.
دفاتر  همکاری  با  خانوار  سرپرست  زنان  از  800نفر  افزود:   وی 
تسهیلگری و شرکت کاردوک شناسایی شده و جهت آموزش 

مهارتی و زمینه سازی اشتغال معرفی می شوند.
وی  دغدغه اصلی خانوارها را اشتغال عنوان کرد و گفت: برای 
نیاز  با  متناسب  از آسیب های اجتماعی مهارت آموزی  پیشگیری 
بازار کار نقش بسیار مهم و اساسی دارد. وی افزود:  آموزش های 
فنی و حرفه ای براساس استانداردهای شغل سازمان جهانی کار و 

با تکیه بر کار عملی اجرا می شود.
با مشاغل مورد بررسی قرار  در این جلسه استانداردهای متناسب 

گرفت.
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مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان خبر داد:
از چهار هزار سند  بیش  صدور 

مالکیت روستایی
ضمن  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  مدیرکل 
مالکیت روستایی در شش  اسناد  آمار صدور  تشریح 
ساله گذشته از صدور چهار هزار و هشتاد سند مالکیت 

در سال ۹۷ خبر داد.

به گزارش حکمت به نقل از روابط عمومی اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان کرمان؛ رضا طالبی زاده در 
استان  انقالب اسالمی  بنیاد مسکن  با مدیر کل  دیدار 
کرمان با اشاره به صدور 1۳ هزار و 620 سند مالکیت 
سال  در  گفت:  گذشته  سال  شش  طی  در  روستایی 
گذشته تعداد 4080 سند مالکیت روستایی صادر شده 
درصدی   51 رشد   ۹6 سال  مشابه  مدت  به  نسبت  که 

داشته است.
راستای  در  شده  انجام  اقدامات  بیان  ضمن  وی 
پیشگیری از حاشیه نشینی در شهرهای کرمان، سیرجان 
و رفسنجان اظهار داشت: خالی شدن روستاها از سکنه 
و مهاجرت روستاییان به شهرها باعث بروز مشکالت 
می  نشینی  حاشیه  گسترش  منجمله  شهرها  در  زیادی 
ای  پشتوانه  عنوان  به  روستایی  مالکیت  اسناد  و  شود 
مشاغل  اندازی  راه  و  بانکی  تسهیالت  اخذ  جهت 
پایدار و طرح های اقتصادی زودبازده به عنوان یکی 
ناخواسته روستاییان  از مهاجرت  از عوامل جلوگیری 

به شهرها می باشند.
تحقق  راستای  در  کرد:  نشان  خاطر  قضائی  مقام  این 
اهداف اقتصاد مقاومتی به طور متوسط در شش سال 
گذشته میزان صدور اسناد مالکیت روستایی 1۷ درصد 
در هر سال نسبت به سال ماقبل آن رشد داشته و در 
سال 1۳۹۷ پنج برابر سال 1۳۹2 سند مالکیت روستایی 

صادر شده است.
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  کل  مدیر  دیدار  این  در 
اینکه در سال گذشته قریب  بیان  استان کرمان ضمن 
دوازده هزار پرونده در راستای صدور اسناد مالکیت 
روستایی تشکیل شده است، گفت: حدود یک سوم 
شده  مالکیت  سند  صدور  به  منجر  ها  پرونده  این  از 
از تکمیل مدارک و رفع  نیز پس  پرونده ها  مابقی  و 
اسناد  تا  شد  خواهند  ارسال  ثبت  ادارات  به  نواقص 

مالکیت این پرونده ها نیز صادر شود.
سند  هکتار   1100 از  بیش  اینکه  اظهار  با  سلطانی 
است  استان کرمان صادر شده  در  تملکی  کاداستری 
گفت:  ۳۳ درصد اسناد تملکی صادره در کشور متعلق 
بنیاد مسکن  این حیث  از  باشد و  استان کرمان می  به 
انقالب اسالمی و اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان رتبه برتر کشوری را کسب نموده اند.

 ۳0 امسال  گفت:  کرمان  استان  زندان های  مدیرکل 
جشن گلریزان برای کمک به آزادی زندانیان جرائم 

غیرعمد در استان برگزار می شود.
شهرستان  گلریزان  جشن  حاشیه  در  امیری  رمضان 
ستاد  توسط  نفرزندانی   ۳۳1 و  هزار   ۳ آزادی  رابراز 
و  داد  خبر  تاکنون  تاسیس  ابتدای  از  کرمان  دیه 
همت  1۳6۹به  درسال  کشور  دیه  ستاد  داشت:  اظهار 

شهیدالجوردی راه انداری شد.
مدیرکل زندان های استان کرمان با بیان اینکه دستگاه 
حادثه  اثر  بر  که  انسان هایی  ورود  از  دارد  سعی  قضا 
زندان ها  به  شده اند  مشکل  دچار  مالی  مشکل  یا 
جلوگیری کند، افزود: در جشن های گلریزان یکی از 

خیران شکات هستند که گذشت می کنند.
وی اظهار داشت: از این تعداد زندانی آزادشده، ۷02 
نفر کسانی بودند که شکات رضایت دادند، 2 هزار و 
5۹۹ نفر با مبلغ 5۷ میلیارد و 800 میلیون که 1۳ میلیارد 
شده  تامین  خیران  توسط  آن  تومان  میلیون  و۷00 
صندوق  طریق  از  نیز  نفر  و205  دیه  ستاد  از  مابقی  و 

خسارت های بدنی آزاد شدند.
توسط  سازش  و  صلح  جلسات  موثربودن  به  امیری 
برگزاری  طی  گفت:  و  کرد  اشاره  قضا  مسئوالن 

جلسات صلح و سازش بادعوت ازشکات حدود2۹0 
میلیارد تومان از بدهی زندانیان کسر شده که منجر به 

آزادی تعدادی شده است.
گلریزان  1۳5جشن  استان  در  تاکنون  داد:  ادامه  وی 
و  کردند  کمک  خیران  تومان  میلیارد   15 و  برگزار 
امسال هم ۳0 جشن گلریزان در استان داریم که پنج 
خواهد  برگزار  کرمان  مرکز  صداوسیمای  در  جشن 

شد.

در  داد:  ادامه  کرمان  استان  زندان های  مدیرکل 
شهرستان های بافت، رابر و ارزوئیه، 25 زندانی با 650 
میلیون تومان بدهی چشم به راه کمک خیران و مردم 

نوعدوست هستند.
امیری با بیان اینکه در شهرستان رابر یک زندانی جرائم 
غیرعمد داریم، گفت: مردم شهرستان رابر با توجه به 
قانونمندبودن نسبت به سایر شهرستان ها آمارپایین تری 

از زندانیان را دارند.

آمریکا خواستار جنگ با ایران نیست

خارجه  وزیر  پمپئو«،  »مایک  شده اند  مدعی  آگاه  منابع 
عبدالمهدی«،  »عادل  به  بغداد  به  سفرش  در  آمریکا 
با  جنگ  خواستار  کشورش  که  گفته  عراق  نخست وزیر 

ایران نیست.
از نخست وزیر عراق  او همچنین  میدل ایست آی،  نوشته  به 
که  چیزی  تنها  که  برساند  تهران  به  را  پیام  این  خواسته 
یک  می خواهد  آمریکا  رئیس جمهور  ترامپ«،  »دونالد 

توافق هسته ای جدید است.
و  بود  اعالم نشده  بغداد  به  پامپئو  رسانه، سفر  این  نوشته  به 
پامپئو  آتشین  سخنان  با  داشت  انتظار  عبدالمهدی«  »عادل 

درباره ایران رو به رو شود.
دولت آمریکا بعد از ناموفق درآمدن سیاست هایش در قبال 
کره شمالی و ونزوئال رویکرد تهدید و پیشنهاد مذاکره را 

برای ایران در دستور کار قرار داده است.
ترامپ 18 اردیبهشت ماه به طور یکجانبه با نقض تعهدات 
آمریکا ذیل توافق هسته ای برجام کشورش را از این توافق 
اعمال کرده  ایران  علیه  تحریم  دور  و چندین  خارج کرد 

است.
نفت  مشتری های  معافیت های  کرده  اعالم  اخیراً  او  دولت 

ایران از تحریم ها را تمدید نخواهد کرد.
فرمان  با صدور یک  هفته گذشته هم  واشنگتن چهارشنبه 
به  را  ایران  فوالد  و  مس  آلومینیوم،  آهن،  صنایع  اجرایی 

فهرست تحریم های یکجانبه علیه ایران اضافه کرد.
برجام کارزاری همه جانبه  از  از خروج  بعد  دولت آمریکا 
برای اعمال فشار علیه ایران به راه انداخته و در تالش است 
کشورهای دیگر را به حمایت از تحریم های یکجانبه علیه 

ملت ایران فرا بخواند.

استان کرمان گفت:  امداد  مدیرکل کمیته 
165 طرح اشتغال با اعتبار سه میلیارد و ۷۳۳ 
شهرستان  در   ۹۷ سال  طی  تومان  میلیون 

بافت اجرا شد.
اداری  شورای  جلسه  در  صادقی  یحیی 
امام جمعه  حضور  با  که  بافت  شهرستان 
با  شد،  برگزار  شهرستان  این  فرماندار  و 
اشاره به اینکه سال ۹۷ سال سختی از لحاظ 
اقتصادی بود افزود: با وجود همه سختی ها 
و مشکالت اقتصادی سال ۹۷ سال پربرکتی 
و  بود  کرمان  استان  امداد  کمیته  برای 
برابری  چندین  رشد  سرفصل ها  اکثر  در 

داشته ایم.
را  امداد  کمیته  اصلی  دیدگاه  وی 

کمیته  افزود:  و  کرد  اعالم  مددجویان  توانمندسازی 
اشتغال  بحث  در  ویژه ای  جایگاه  کرمان  استان  امداد 
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 

۹0 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.
وی در ادامه ضمن تشکر از همکاری خوب بانک ها 
با این نهاد در پرداخت تسهیالت اشتغال به مددجویان 
تسهیالت  پرداخت  در  بانک ها  مسئوالن  نگاه  افزود: 

اشتغال به مددجویان کمیته امداد نگاه اعتقادی است.

از  کرمان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
راه اندازی ۷20 نیروگاه خورشیدی در استان 
این  راه اندازی  با  گفت:  و  داد  خبر  کرمان 
هر  خورشیدی  کیلوواتی  پنج  نیروگاه های 
خانوار ماهیانه یک میلیون تا یک میلیون 200 

هزار تومان درآمدزایی دارد.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته 6500 شغل 
ایجادشده  کرمان  استان  امداد  کمیته  توسط 
 165 اشتغال  طرح  تعداد  این  از  افزود:  است 
مورد بااعتبار سه میلیارد و ۷۳۳ میلیون تومان 

در شهرستان بافت اجراشده است.
ادامه  در  استان کرمان  امداد  کمیته  مدیرکل 
امداد  کمیته  حمایت  تحت  خانوار  آمار  به 
حدود  گفت:  و  کرد  اشاره  بافت  شهرستان 
این  حمایت  تحت  بافت  شهرستان  در  خانوار   ۳400

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.

بازار همچنان زیر سوز گرانی می لرزد
روایت رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 

از دلیل اصلی گرانی ها

یکی  است  معتقد  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
از دالیل اصلی گرانی  کاالها قطعاً کاهش ارزش پول 

ملی است که باید فکری برای آن انجام داد.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی

از  انتقاد  ضمن  داورانی  ابراهیمی  پور  محمدرضا 
گذشته،  ماه  چند  در  اساسی  کاالهای  قیمت  افزایش 
گفت: یکی از دالیل اصلی گرانی  کاالها قطعاً کاهش 
انجام  برای آن  باید فکری  است که  ملی  پول  ارزش 

داد.
 دولت نباید تمام تخم مرغ های خود را در سبد برجام 

می گذاشت
وی با بیان اینکه دولت و مجلس باید درباره  افزایش 
قیمت کاالها ریشه یابی جدی داشته باشند، ادامه داد: 
ارزش  دالر   10 کاال  یک  این  از  پیش  مثال  طور  به 
داشته و  اکنون نیز قیمت آن همان 10 دالر است اما 
پیش از این کاال با دالر 4 هزار تومان وارد می شده 
و  امروز با دالر 1۳ هزار تومانی، بنابراین عامل تورم 

کاهش ارزش پول ملی است.
نماینده مردم کرمان در مجلس با تاکید براینکه برای 
پول  ارزش  تقویت  باید  اقتصاد  در  تورم  اثر  کاهش 
ملی را مبنای فعالیت خود قرار دهیم، اضافه کرد: برای 
تقویت ارزش پول ملی بانک مرکزی باید جدی وارد 
شود البته هرچه بتوان توان تولید در کشور و ظرفیت 
صادرات را افزایش داد خروجی آن می تواند ارتقای 

ارزش پول ملی باشد.

 مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد:

اجرای ۱۶۵ طرح اشتغال در شهرستان بافت

30 جشن گلریزان در کرمان برگزار می شود

قاچاق  ریالی  میلیون   ۶0 رشوه  رد 
سوخت در ارزوئیه

حامل  خودرویی  راننده  گفت:  ارزوئیه  انتظامی  فرمانده 
سوخت قاچاق به ماموران برای رهایی از قانون 60 میلیون 
جرمش  به  و  جلسه  صورت  که  کرد  پیشنهاد  رشوه  ریال 

افزوده شد.
سرهنگ مهدی پورامینایی فرمانده انتظامی ارزوئیه گفت: 
ماموران انتظامی پاسگاه دولت آباد هنگام گشت زنی چند 
متوقف  را  دستگاه خودرو سواری و وانت حامل سوخت 

کردند.
از خودرو ها متوجه  بازرسی  افزود: ماموران در  پورامینایی 
شدند که آن ها در حال انتقال سوخت غیر مجاز هستند از 

اینرو این وسایل نقلیه را به پاسگاه منتقل کردند.
وی افزود: در هنگام انتقال، راننده یکی از خودرو ها برای 
رشوه  ریال  میلیون   60 مبلغ  ماموران  به  قانون  از  رهایی 
رشوه  قاطعیت  با  شناس  وظیفه  ماموران  که  کرد  پیشنهاد 
متخلف  راننده  این عمل  نفس  با عزت  و  رد  را  پیشنهادی 

را صورتجلسه کردند.
وی با اشاره به اینکه فرد پیشنهاد رشوه دهنده پس از تشکیل 
پرونده به مراجع قضائی معرفی شد، تصریح کرد: سالمت 
کاری و صحت عمل یکی از موارد مورد توجه کارکنان 
در حال انجام وظیفه است و شهروندان نیز می توانند هرگونه 
با  پلیس،  عملکرد  در خصوص  را  تقدیر  و  پیشنهاد  انتقاد، 

دفتر نظارت همگانی 1۹۷ در میان بگذارند.

قــــــــــــــــدردانــــــــــــی و تشـــــــــــــکــــــــر
آنان که حیات دنیایی خویش را در مدار لحظه ها به شکوه و رفعت اندیشه ها کریمانه و ُخلق و خویی نجیبانه پیوند می 
زنند تا حالوت و شیرینی انگبین گونه صدق و صفا را در کام و ذائقه همنوعان بریزند به ویژه آنانکه رجوع مراجعان 
انسانی را برای رفع گرفتاری و موانع به خویشتن هدیه الهی و موهبتی خاص بدانند و در فراسوی وظیفه دست و دل 
فرمان دهند تا دلهای آنان به شادی و طراوت گراید و در چشمانشان برق عشق بتابد و تصویر زیبایی های هستی در 
نیست جهان هستی و جاذبه های آن در مسیر کمال  به قرمزی گراید تردیدی  یابد و گونه هایشان  استمرار  نگاهشان 
بلندای غایت و در فراز و نشیب های فراوان سرانجام پرورشگاه و مهد زندگی اندیشمندان و فرهیختگانی خواهد  به 
رفتار  و  خالصانه  خدمت  زینت  به  را  دنیوی  کوتاه  زندگی  و  نهد  گام  آفریننده  هدف  موازات  در  و  همراه  که  بود 
ابقی که  و  لهو ولالخرة خیًر  لعب و  دنیا  الحیاة  ان  ننمایند که  بیهودگی و پوچی یأس  بیارایند و احساس  شرافتمندانه 

زندگی برای آنان که مفاهیم عظیم آفرینش را تنها به تمتع و بهره وری جسم از نعمات الهی می دانند و راه را گم می کنند به ضاللت رفته اند جوامع 
اند  نموده  انسانی  تعالی جامعه  اندیشمند و مؤمنی است که حیات خویش را مصروف ریشه و  تا کنون مدیون مردان و زنان بزرگ و  از دیرباز  انسانی 
اند و رضایت حق را که در راستای رضایت  نموده  از لذت خدمت خویش شیرین  را  انسانها  اند و بی منت کام  به زیبایی ها و خوبی ها سپرده  و دل 
خدمت  در  را  خویش  و شب  روز  که  است  نجیب  و  شرافتمند  و  صدیق  خدمتگزاری  و  وارسته  فوق شخصیتی  قول  مصداق  جویند  می  است  مردمان 
رئیس  بهاری  آقای عوض  است  مشغول  منازعان  میان  در  عدالت  نمودن  جاری  و  داوری  به  اختالف  و  شورای حل  در  ارزوئیه  شریف  و  نجیب  مردم 
با چهره ای گشاده و ُخلق و خویی پسندیده و  لیسانس حقوق جزاء و جرم شناسی که  ارزوئیه و فوق  استان کرمان در شهرستان  شورا و رابط قضایی 
نگاهی مهربانانه به مراجعان و سعه صدری که لزوم چنین جایگاهی است سالهاست به شایستگی و با تجربه و شناخت حق از باطل به خدمت عموم در 
شورای حل و اختالف و رتق و فتق امور مردم مشغول است توانسته است رضایت مردم شریف این دیار را فراهم و از دعای خیرشان بهره مند گردد. 
به پاس زحمات فراوان این شخصیت ارزشمند و این نیروی صادق و کارآمد جمعی از مردم آنان که به نوعی از خدمات این مرد بزرگ برخوردار و 
از مراجعان به شورای حل و اختالف بوده اند از این شخصیت فرزانه و بلند طبع و شریف و عدالتخواه بدین وسیله قدردانی و مراتب سپاس و احساس 
شیرین رضایتمندی خویش را در نامه ای به روزنامه حکمت ابراز نموده اند در این نوشته تأکید گردید از آنجا که این مرد بزرگوار با ُخلق پسندیده و 
خوش و چهره ای خندان و گشاده و رعایت همه موازین اخالقی و قانونی و گاه فراتر از وظیفه با اشتیاق و دلبستگی به کار خویش به مردم خدمت می 
نماید و شب و روز نمی شناسد به ساحت رفیع این بزرگوار عرض ارادت نموده و مراتب سپاس و قدردانی خود را از این عزیز ابراز داشته، از خداوند 
منان تمنا داریم پاداشی در خور و شایسته به وی عطا نماید. روزنامه حکمت نیز به پاس خدمات ارزنده این بزرگوار از نامبرده و همگام با مردم مراتب 
نمایند. قدردانی  ناپذیر  و خستگی  عدالتخواه  شایسته  این  از  ذیربط  مسئولین  و  جزیل  اجر  وی  به  منان  خداوند  که  باشد  نماید.  می  نثار  را  خود   سپاس 

جمعی از ارباب رجوع با امضاء محفوظ

آغاز مسابقات فوتسال جام رمضان در بافت
برگزاری  از  بافت  شهرستان  فوتبال  هیات  رئیس 
مسابقات فوتسال جام رمضان ، با حضور 15 تیم در 

سالن ورزشی نبی اعظم این شهرستان خبر داد.
،اظهار  حکمت  خبرنگار  با  گفتگو  در  نقوی  افشین 
در  شهرستان  رمضان  جام  فوتسال  مسابقات   : کرد 

محل سالن ورزشی نبی اعظم آغاز میشود.
وی  افزود: در این دوره از رقابت ها 15 تیم در قالب 

۳ گروه 5 تیمی با یکدیگر به رقابت می پردازند.
نقوی درادامه گفت : این مسابقات تا پایان ماه مبارک 
رمضان ادامه خواهد داشت و در پایان این مسابقات 
برتر  تیم های  به  این شهرستان  فوتبال  از سوی هیات 

جوایزی اهدا خواهد شد.


