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بافت

مقاومت گزینه پیشرفت کشور است               3
طرح جنگ نظامی توسط آمریکا بلوف سیاسی 
است                                                                 3

مدیران قوانین مزاحم را اعالم کنند/در حراست 
از حقوق مردم تعارف نداریم                            4

موجب  مسؤوالن  دارایی  به  رسیدگی  قانون 
افزایش اعتماد عمومی می شود                     2

که  آمریکا  بدانند  غرب  به  وادادگان  و  ترسوها 
حال  در  پرده  پشت  از  دهد،  می  جنگ  ندای 
التماس کردن برای مذاکره با ایران است         2

از  بافت  شهرستان  کشاورزی  جهاد  رئیس 
خبر  ماه  خرداد  طی  بافت  در  طیور  کشتارگاه 
اشتغال  نفر   60 برای  پروژه  این  گفت:  و  داد 
دارد. غیرمستقیم  اشتغال  نفر  برای 120  و   مستقیم 

پروژه   13 داشت:  اظهار  گوغری  کریمی  احمد 
 80 که  گرفت  قرار  بازدید  مورد  کشاورزی 
شود. می  افتتاح  زودی  به  پروژه ها  این   درصد 

شد  مصوب  بازدید  این  در  کرد:  بیان  وی 
روستا  پنج  در  کم فشار  آبیاری  هکتار   400
تومان  میلیون  پنج  تصویب  با  که  شود  اجرا 
با  تومان  میلیارد  دو  حدود  هکتار  هر  برای 
شد. خواهد  هزینه  منطقه  در  پروژه  این   اجرای 

طیور  کشتارگاه  پروژه  گفت:  گوغری  کریمی 
شد  شروع   95 سال  در  که  بافت  شهرستان 

به  امسال  خردادماه  در  بود 
هفته جهاد کشاورزی  مناسبت 
می رسد. بهره برداری   به 

کشاورزی  جهاد  رئیس 
داد:  ادامه  بافت  شهرستان 
ساعت  هر  کشتارگاه  ظرفیت 
چهار هزار قطعه طیور است و 
 120 و  مستقیم  اشتغال  نفر   60
دارد. غیرمستقیم  اشتغال   نفر 

 15 حدود  کرد:  بیان  وی 
پروژه  این  در  تومان  میلیارد 
و  است  شده  سرمایه گذاری 
همچنین این پروژه در راستای 

و طیور را به این زنجیره تولید اضافه خواهیم کرد.زنجیره تولید است که در آینده تولید خوراک دام 

تقدیر و تشکر
رئوفی  آقای  جناب  و  بافت  فرمانداری  پرتالش  و  محترم  سکاندار  جواران  حمزه  آقای  جناب 
بخشدار محترم َخبر و کارکنان محترم بخشداری َخبر:مجاهدتهای هوشمندانه و تدبیرهای عقالیی 
و ژرف اندیشی شما عزیزان در جهت توسعه اجرای طرحهای آبادانی و به ویژه آسفالت خیابانهای 
روستای زراعی ستودنی است با صمیمیت عمیق از شما بزرگمردان که مسئوالنه اقدام نمودید. 
قدردانی و سپاسگزاری می کنیم.از خداوند کریم زیبا ترین پاداشها را همراه با عزت و سالمتی 

برایتان آرزومندیم.
دهیاری و شورای اسالمی روستای زراعی

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

می رسد.
تلفن تماس:

09178895506

رئیس جهاد کشاورزی بافت:

هزار  دو  صنعتی  بزرگ  کشتارگاه  افتتاح 
قطعه ای در بافت 

تاالر ورستوران پذیرایی صمیم بافت
)با تخفیف ویژه(

با محیطی دلنشین و فضایی آرام دارای پارکینگ 
با نازلترین قیمت در سطح استان اول دیدن فرمائید بعد نوبت بگیرید

چلو مرغ 15 هزار تومان با نوشابه و ساالد
میکس با نوشابه و ساالد 16 هزار تومان 
جوجه کباب با مخلفات 15 هزار تومان 

چلوکباب 18 هزارتومان 
وزیری 20 هزار تومان با مخلفات
گنجایش داخل سالن 1500 نفر 

پذیرایی مهمانی ها و مراسم جشن عروسی، جشن تولد، پاتختی، زوار کربالیی 
دارای غذاهای متنوع و لذیذ و کیفیت عالی آماده ماندگار شدن خاطرات و مهمانی 

های شماست.
ضمناً رستوران تاالر هر روز دایر است.

شماره های تماس:09137673297-09132454503 
با مدیریت جدید آقای شاه محمدی)آشپزباشی(

بافت: انتهای خ آزادگان جنب
دانشگاه آزاد اسالمی 

آگهی مزایده 
دستگاه مزایده گذار: اداره آموزش وپرورش شهرستان بافت 

کشکوئیه  روستاهی  در  واقع  چاهخوزاده  شهید  دبستان  کالس  باب  یک  سالیانه  اجاره  مزایده:  موضوع 
دشتاب شهرستان بافت

مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ درج آگهی به مدت 4 روز
نحوه دریافت اسناد مزایده: مراجعه حضوری به کارشناس حقوقی اداره آموزش و پرورش شهرستان 

مهلت تکمیل و تحویل اسناد مزایده: حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 98/4/11
تاریخ بازگشایی پاکت های مزایده: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/4/12 دفترمعاونت پشتیبانی 
اداره آموزش پرورش شهرستان بافت 

َخبر  ارتفاعات  در  آتش  مهار 
بافت پس از 5 ساعت

َخبر  ملی  پارک  ارتفاعات  در  سوزی  آتش 
بافت پس از 5 ساعت مهار شد.

استان  بحران  مدیریت  دفتر  کل  مدیر 
آتش  وقوع  به  اشاره  با  کرمان  استانداری 
ملی  پارک  ارتفاعات  امروز در   سوزی ظهر 
هالل  نیروهای  تالش  با  افزود:  بافت  َخبر 
نیروهای  و  بانی  محیط  طبیعی،  منابع  احمر، 
و  ارزوئیه  و  رابر  بافت،  شهرستانهای  مردمی 
فرمانداری بافت، آتش پس از 5 ساعت مهار 

شد.
این حادثه حدود سه ونیم  افزود: در  سعیدی 
گونه  شامل  جنگلی  های  عرصه   از  هکتار 
آتش  در  کوهی،اورس  ،بنه،بادام  ارژن  های 

سوخت.
به گفته وی علت آتش سوزی سهل انگاری 
افرادی که برای جمع آوری گیاهان دارویی 

به این منطقه رفته بودند، اعالم شده است.
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جهاد  سازمان  عمومی  روابط  اعالم  به  بنا 
کشاورزی استان کرمان، در  پنجمین روز از 
هفته جهاد کشاورزی، نشست مدیران سازمان 
جهاد  اقدامات  معرفی  برای  جمعه  ائمه  با 

کشاورزی برگزار گردید.
والمسلمین  االسالم  حجه  نشست  این  در 
ایمانی تبار، مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه 
کرمان،  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  در 
گفت: در ارم جهاد کشاورزی آیه ای از قرآن 
آمده که مضمون آن اینست: موعظه و اندرز 
اینست  که همه برای خدا قیام بکنید برای خدا 
حرکت کنید و برای خدا تالش کنیددونفره یا 

حتی یک نفره.
وی گفت: حرکت جهادی و مدیریت جهادی 
برای  ای  نمونه  تا  کردند  اندازی  راه  امام  را 
خدمت رسانی به محرومین و روستائیان باشد.

وی گفت: اولین هدف امام  از تاسیس جهاد 
و  روستاها  از  زدایی  محرومیت  سازندگی، 
بود که  استقالل و خود کفایی  دومین هدف 
قبل از  انقالب اکثر محصوالت وارداتی بود 
که خوشبختانه در این بحث نه تنها خود کفا 

شده ایم بلکه صادرات هم داریم.
از  راحل  امام  هدف  سومین  افزود:  وی 
بود  غذایی  امنیت  سازندگی،   جهاد  تشکیل 
که امنیت غذایی مسئله بسیار مهمی است در 
جنگ دشمن نتوانست کاری بکند ولی شاید 
بتوانداز طریق ترور بیولوژیک اقدام کند که 

امنیت غذایی مویدهمین مطلب است.
وی گفت: بسیاری از محصوالت وارداتی می 
تواند مشکوک باشد پس بایستی به این مسئله 

توجه ویژه ای داشت.
سازمان  فقیه  ولی  نمایندگی  حوزه  مسئول 
چهارمین  کرمان،  استان  کشاورزی  جهاد 
فرهنگ  کردن  حاکم  را،  راحل  امام  هدف 
و مدیریت جهادی در جامعه بود خوشبخنانه 
این مورد محقق شده و در این سیل اخیر این 

فرهنگ و مدیریت جهادی خود نمایی کرد.
والمسلمین  االسالم  جلسه حجه  این  ادامه  در 
وامام  استان  در  فقیه  ولی  نمایندگی  علیدادی 
جمعه کرمان گفت: جهاد سازندگی به دستور 
امام راحل وقتی که انقالب شکوهمند اسالمی 

به ثمر رسید، تشکیل شد.
اسالمی  انقالب  پیروزی  از  گفت:پس  وی 
قرار  راحل  امام  توجه  مورد  مهم  مسئله  سه 
گرفت:امینت داخلی که به مردم سپرده شد و 
کمیته انقالب اسالمی راه اندازی شد و  امنیت 
پاسداران  سپاه  که  خارجی   تهاجم  و  مرزها 
زدایی  محرومیت  نهایت  در  و  شد  تشکیل 
به  منجر  که  روستایی   مناطق  در  بخصوص 

تشکیل جهاد سازندگی شد.
تحمیلی   جنگ  شروع   از  پس  افزود:  وی 
جهاد سازندگی ماموریت جدیدی را متقبل و 
وارد جنگ شد وبعد از آن عقبه      شکیالتی، 
مدیریت  با  کشاورزی  علمی  و  تحقیقاتی 
کشاورزی  جهاد  و  ادغام  جهادی  روحیه  و 

تشکیل شد.
داد:  ادامه  علیدادی  والمسلمین  االسالم  حجه 
جهاد کشاورزی اگر قرار است رسالت خود 
را به خوبی انجام بدهد باید اول به دانش توجه 
ویژه ای داشته باشد که به حمدا... متخصص 

وزارتخانه  این  مختلف کاری  های  در حوزه 
وجود  مناسبی  برنامه  بایستی  داردو  وجود 
پراکنده  استان  سطح  در  علم  که  باشد  داشته 
به دانشی که  با توجه  شودو بستر سازی الزم 

دارد برنامه ریزی شود.
جهاد  دارد  ضرورت  گفت:  ادامه  در  وی 
برای  ها  ظرفیت  معرفی  به   نسبت  کشاورزی 
دقیقاً  جامعه  نیازهای  و  اقدام  گذاران  سرمایه 

سنجیده و ظرفیت ها اعمال شود.
 ، کشاورزی  جهاد  بایستی  افزود:  وی 
کشاورزی پرسود و کم هزینه ای را در دستور 
کار قرار داده تا با هدایت، حمایت و پشتیبانی 
جهاد کشاورزی از بهره برداران به تحقق این 

مهم بپردازیم.
رئیس  سعیدی  عباس  نشست  این  ادامه  در 
سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت:  
در استان کرمان 200 هزار میلیارد ریال ارزش 
استان  تولیدی  محصوالت  کل  اقتصادی 

کرمان است.
در  محصوالت  تن  میلیون  افزود:6.5  وی 
آن  تن  میلیون   4.5 که  شود  می  تولید  استان 
باغی ، 1.5 میلیون تن زراعی و500 هزار کیلو 

محصوالت دامی است
وی افزود: 33درصد از جمعیت استان شاغل 

بخش کشاورزی هستند
اقتصادی  توسعه  جریان  در  داد:  ادامه  وی 
بخش کشاورزی جهاد کشاورزی وظیفه دارد 
از سرمایه  قسمتی  قیمت،   ارزان  مواد غذایی 
بخش  اولیه  مواد  و   صنعت  بخش  نیاز  مورد 

صنعت را تامین کند.

 نقشه شوم زن جوان برای قتل شوهرش
زن جوان با همدستی دو مرد نقشه قتل شوهرش را طراحی و 

اجرایی کرد.

رسیدگی به این پرونده از هشتم فروردین سال 97 به دنبال اعالم 
ناپدید شدن مرد جوانی به نام امین آغاز شد. طولی نکشید که 
جوان  مرد  جسد  پایتخت  پلیس  جنایی  کارآگاهان  تالش  با 
مقتول  همسر  شد.  کشف  آباد  خاتون  اطراف  بیابان های  در 
گرفت  قرار  بازجویی  تحت  پرونده  مظنون  نخستین  به عنوان 
در  او  شد،  فاش  مرموز  جنایت  این  راز  او  اعتراف های  با  و 
یاسر  و  فرید  نام های  به  دیگر  مرد  دو  به همدستی  بازجویی ها 
این زن جنایتکار  اعتراف های  با  اشاره کرد.  قتل همسرش  در 
دو متهم دیگر دستگیر شدند و با صدور کیفرخواست سه متهم 
دادگاه  دهم  شعبه  در  قتل  در  مشارکت  اتهام  به  دیروز  صبح 
کیفری استان تهران به ریاست قاضی قربانزاده و با حضور یک 

مستشار تحت محاکمه قرار گرفتند.
در آغاز جلسه معاون اول قوه قضائیه به نمایندگی از دو طفل 
مقتول خواستار قصاص شد. سپس فرید که دوست زن جوان 
بود پای میز محاکمه ایستاد. او در دفاع از خودش گفت: مدتی 
اما  است،  متأهل  او  نمی دانستم  بودم  دوست  فریده  با  که  بود 
بزنم  هم  به  را  ارتباطم  می خواستم  و  شدم  متوجه  بعد  مدتی 
اینکه آزارش می دهد  به خاطر  او اصرار کرد شوهرش را  که 

گوشمالی دهم.
زن جوان نیز در شرح ماجرا به قضات گفت: روز حادثه من و 
به درمانگاه رفتیم. موقع برگشت  بیماری من  به خاطر  شوهرم 
به عنوان مسافر سوار خودروی فرید و یاسر شدیم آن ها قرار بود 
فقط شوهرم را کتک بزنند، اما وقتی که من داخل خودرو بودم 

شوهرم را در بیابان های اطراف خاتون آباد کشتند.
به  حادثه  روز  درباره  یاسر  نام  به  سوم  ردیف  متهم  آنگاه 
دادرسان دادگاه گفت: شب حادثه با فرید در خانه بودیم که 
گفت برویم با خودرو یک دور بزنیم. ناگهان فرید درباره نقشه 
تنبیه شوهر فریده صحبت کرد و از من خواست کمکش کنم. 
من هم فقط مقتول را بستم هیچ ضربه کشنده ای به او نزدم و 
فریده  ارتباط  درباره  قربانزاده  قاضی  ندارم.  قبول  را  قتل  اتهام 
با مرد غریبه از او پرسید و گفت آیا اتهام زنا را قبول داری؟ 
که او منکر شد و گفت ما فقط تلفنی حرف می زدیم. پس از 
پایان اظهارات سه متهم پرونده قضات برای صدور حکم وارد 

شور شدند.

استان  جنوب  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس 
کرمان گفت: با احتساب میانگین درازمدت سود 
نیست.  عملی  کشت  الگوی  تغییر  کشاورزان، 
تا  بشود  درست  کار  اقتصادی  زمینه  ابتدا  باید 
تغییر الگوی کشت صورت بگیرد و نمی توانیم 

به مردم تحّکم کنیم.
جهاد  مدیران  دیدار  در  برخوری"  سعید 
استاندار  با  استان  جنوب  و  شمال  کشاورزی 
اظهار  کشاورزی  جهاد  هفته  مناسبت  به  کرمان 
تامین  و  غذایی  امنیت  کشاورزی  بخش  کرد: 
دارد و همه کشورهای  به عهده  را  مردم  غذای 
بخش  و  کشاورز  به  مستقیم  های  یارانه  صنعتی 
بخش  ما  کشور  در  اما  دهند  می  کشاورزی 

کشاوری کمترین یارانه را در بودجه دارد.
افزود:  اهمیت بخش کشاورزی  به  اشاره  با  وی 
علمی  تفکر  و  جهادی  روحیه  شدن  حاکم  با 
که  گوشت  در  و  رسیدیم  گندم  خودکفایی  به 

واردکننده بودیم، اکنون وضعیت خوبی داریم.
استان کرمان  برخوری تصریح کرد: در جنوب 
و  داریم  خوبی  خاک  اقلیمی،  شرایط  دلیل  به 
می توانیم استفاده خوبی کنیم و باید با برنامه در 

بخش کشاورزی کار کنیم.
وی با اشاره به اینکه در جنوب، کشاورزی تحت 
تاثیر دو نوع ریسک است، بیان کرد: با احتساب 
میانگین درازمدت سود کشاورزان، تغییر الگوی 
اقتصادی  زمینه  ابتدا  باید  نیست.  عملی  کشت 
کار درست بشود تا تغییر الگوی کشت صورت 

بگیرد و نمی توانیم به مردم تحّکم کنیم.

جنوب  کشاورزی  جهاد  رییس 
توسعه  برای  استان کرمان گفت: 
نوع   12 امسال  محصوالت، 
استان  محصول جدید در جنوب 
کشت کردیم که اقدام بی سابقه 
خوبی  رکوردهای  و  بود  ای 

داشتیم.
در  تبدیلی  صنایع  افزود:  وی 
حدی در جنوب استان جواب می 
دهد که محصول درجه دو و سه 
محصوالت  اما  برود  کارخانه  به 

تولیدی ما برای بسته بندی و صادرات و ارسال 
به بازارهای هدف است.

برخوری گفت: برای اینکه بتوانیم در کشاورزی 
برنامه  باید  دولت  کنیم،  ایجاد  پایدار  اشتغال 
صورت  این  غیر  در  و  کند  هزینه  و  داشته 
مهاجرت صورت گرفته و منابع آب و خاک از 
بین می رود. وی تصریح کرد: 63 درصد مردم 
جنوب استان کرمان به کشاورزی اشتغال دارند 
که معتقدم بیش از این عدد است و دیگر شغل 
کشاورزی  به  مربوط  منطقه  این  خدماتی  های 
جنوب  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس  است. 
استان کرمان با اشاره به تدوین چهار برنامه کلی 
پروژه  عنوان کرد:  در حوزه کشاورزی جنوب 
های مختلفی در این حوزه ها برنامه ریزی شده 
خواهد  اجرا  مقاومتی  اقتصاد  راستای  در  که 
و  توسعه صادرات  ها  برنامه  این  از  یکی  و  شد 

تبدیل جنوب کرمان به هاب گلخانه ای و پای 
صادرات  و  خارجی  های  شرکت  آوردن  کار 
این  های  زیرساخت  باید  و  است  محصوالت 

حوزه تامین شود.
دیگر  برنامه  قراردادی  کشاورزِی  افزود:  وی 
برای گندم و ذرت می  اتفاقی که  باید  و  است 
افتد، برای دیگر محصوالت نیز بیفتد و نوسانات 

را کاهش داده و اشتغال پایدار ایجاد کنیم.
دیگر  مسئله  درآمد  بیمه  کرد:  اظهار  برخوری 
در  دنیا  پیشرفته  کشورهای  همه  در  که  است 

بخش کشاورزی وجود دارد.
وی با اشاره به فعالیت صندوق حمایت از بخش 
کشاورزی بیان کرد: براساس قانون برنامه ششم 
تملک  اعتبارات  از  تواند درصدی  می  استاندار 
دارایی را به این صندوق اختصاص می دهد که 
در این صورت می توانیم بخشی از مشکالت را 

حل کنیم.

قانون رسیدگی به دارایی مسؤوالن موجب افزایش 
اعتماد عمومی می شود

لیست  شفافیت  گفت:  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
رسیدگی  قانون  آئین نامه  ابالغ  و  تصویب  با  نظام  کارگزاران 
به دارایی های مسؤوالن موجب افزایش اعتماد عمومی جامعه 

نسبت به مسؤوالن نظام خواهد شد.
اعتماد  افزایش  موجب  مسؤوالن  دارایی  به  رسیدگی  قانون 

عمومی می شود
یداهلل موحد با بیان اینکه اراده جدی قوه قضائیه و دادگستری 
استان کرمان بر  برخورد قاطع، سریع و دقیق با مفاسد اقتصادی 
کارگزاران  لیست  شفافیت  تردید  بدون  داشت:  اظهار  است، 
نظام با تصویب و ابالغ آئین نامه قانون رسیدگی به دارایی های 
به  نسبت  جامعه  عمومی  اعتماد  افزایش  موجب  مسئوالن 

مسؤوالن نظام خواهد شد.
وی بیان کرد: برخی از اصول قانون اساسی سال ها بود که راکد 
نتیجه نرسیده بود، یکی از آن ها آیین نامه اجرایی  مانده و به 
کارگزاران  و  مسؤوالن  مقامات،  دارایی  به  رسیدگی  قانون 
جمهوری اسالمی ایران بود که در نهایت به تصویب ریاست 

قوه قضائیه رسید.
موحد موضوع  قضازدایی را یک بحث جدی در قوه قضائیه 
اعالم کرد و گفت: با توجه به حجم باالی ورودی پرونده ها 
به سیستم قضائی کشور، گسترش سیاست قضازدایی و استفاده 
گذشته  از  بیش  رسیدگی  ها  در  قضایی  شبه   کمیسیون  های  از 

احساس می شود.
مردم کمتر  باید تالش کند  قضائیه  قوه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
به عنوان  داد:  ادامه  قضائیه شوند،  قوه  و  قضائی  مسائل  درگیر 
نمونه چه ضرورتی دارد که قوه قضائیه به موضوع رانندگی با 
وسیله نقلیه بدون داشتن گواهینامه رسیدگی کند آیا نمی توان 

چنین موارد غیر مهمی را به سایر بخش ها واگذار کرد؟
این دست  از  مسائل  از  بسیاری  معتقدیم  تصریح کرد:  موحد 
باید خارج از نظام قضائی به آنها رسیدگی شود و وقت قضات 

صرف مباحث قضائی مهمی شود .
رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: برنامه های 
تحولی در قوه قضائیه آغاز شده است و رئیس قوه قضائیه در 
سه بخش ساختارها، منابع انسانی و همچنین قوانین که ابزار کار 
دستگاه قضاء است ورود کرده اند و استان کرمان پیشنهادات 

تحولی خود را به قوه قضائیه اعالم کرده است.
کشور  قضائی  نظام  ساختارهای  چابک سازی  موضوع  به  وی 
اشاره کرد و گفت: قانون، ابزار مهم کار در قوه قضائیه است 
و برخی قوانین نیاز به اصالح و تغییر دارند زیرا معتقدیم برخی 

قوانین ناکارآمد پاسخگوی نیاز فعلی جامعه نیست.

خرید و فروش شکر تا کیلویی 10 هزار تومان 
در کرمان

شکر  وضعیت  گفت:  کرمان  استان  اصناف  اتاق  رئیس 
کاغذ  روی  تنها  سهمیه ها  است،  خراب  شهر  در  بی اندازه 
منظور می شود اما شکر در بازار نیست و تا 10 هزار تومان 

خرید و فروش می شود.
خرید و فروش شکر تا کیلویی 10 هزار تومان در کرمان

یوسف جعفری در نشست فعاالن اقتصادی کرمان با وزیر 
صمت اظهار داشت: بخشنامه های دولت افزایش قیمت را 
تنها در حد 10 درصد می دهد، اما ما تا 40 درصد در مواد 

اولیه و .... افزایش نرخ داشته ایم.
بیان اینکه نرخ نان چهار سال است افزایشی نداشته  با  وی 
افزود: اختالف سود سازمان  برای آن شود،  باید  و فکری 
حمایت و ضرایب مالیاتی یکی از مشکالتی است که باید 
حل شود، ضمن اینکه تداخل صدور پروانه صنفی با میراث 
فرهنگی را داریم و داروخانه ها همه نوع لوازم را می فرشند 

و به واحد صنفی تبدیل شده اند.
رئیس اتاق اصناف استان کرمان از افزایش بیش از اندازه 
مالیاتی  معافیت  خواستار  و  کرد  گالیه  صنفی  واحدهای 
برای فرش دستباف و صنایع دستی بافت واحدهای تولیدی 

شد.
جعفری ابراز داشت: وضعیت شکر بی اندازه در شهر خراب 
است، سهمیه ها تنها روی کاغذ منظور می شود اما شکر در 

بازار نیست و تا 10 هزار تومان خرید و فروش می شود.
وی گفت: 10 هزار تن شکر در سیرجان داریم که بیش از 
یک سال خوابیده، اما چرا نباید حمل شود و در بازار بیاید.

ایجاد  بی رویه  بزرگ  فروشگاه های  داد:  ادامه  جعفری 
ایجاد هر کدام  با  و  داریم  باالیی  بیکاری  نرخ  و  می شوند 

از آنها چند واحد صنفی اشتغال خود را از دست می دهد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان:

تغییر الگوی کشت عملی نیست/تبدیل جنوب کرمان به هاب گلخانه ای کشور

به  توصیه  ضمن  بافت  شهرستان  جمعه  امام 
و  محکم  فرمایشات  به  ای  اشاره  الهی  تقوای 
نخست  به  پاسخ  در  انقالب  معظم  رهبر  قاطع 
سفر  تهران  به  چهارشنبه  روز  که  ژاپن  وزیر 
حامل  اما  جانبه  دو  روابط  توسعه  برای  کرده 
عنوان  به  و  کشور  مسئولین  برای  ترامپ  پیام 
سفر  تهران  به  آمریکا  و  ایران  بین  میانجی 
انقالب،  معظم  رهبر  با  دیدار  در  بود  کرده 
وزیر خارجه ژاپن خطاب به رهبر معظم گفت 
را  آمریکا  جمهور  رئیس  پیام  دارم  قصد  من 
و  قاطع  فرمایشات  با  که  برسانم  جنابعالی  به 
رو شد. حضرت  به  رو  آقا  مقتدرانه حضرت 
مبادله  شایسته  را  ترامپ  شخص  فرمودند  آقا 
و  ندارم  پاسخی  هیچ  و  نمیدانم  پیامی  هیچ 
نخواهم داد بر خالف برخی افراد وجریاناتی 

که آمریکا را شایسته امتحان مجدد و مذاکره می 
شایسته  ترامپ  فرمودند  آقا  حضرت  چرا  دانند 
ترامپ یک  که  دلیل  این  به  نیست؟  پیام  مبادله 
این  از  متزلزل است که پیش  شخص ضعیف و 
هزار بار دروغ گفته حتی روانشناسان آمریکایی 
دانند  می  روانی  و  روحی  بیماری  یک  را  آن 
تغییر  بدنبال  آمریکا  آبه  شینزو  سخنان  از  نکته 
سخنان  این  آقا  حضرت  نیست  ایران  در  رژیم 
تاکید داشتند آمریکا نمی  بیهوده خواندند و  را 

انجام  رژیم  تغییر  خواهد  نمی  اینکه  نه  تواند 
آمریکا  دهه گذشته  دراین چهار  بدهد چرا که 
با روش های مختلف با رئیس جمهورهای خود 
بدنبال تغییر رژیم در ایران بود و در تمام آن ها 
با شکست مواجهه شده است حال که نا امید از 
رژیم  تغییر  بدنبال  شده  مدعی  است  هدف  این 
در ایران نیست اما متاسفانه عده ای در داخل و 
حامیان مذاکره این ادعا ترامپ آن ها را فریب 
حضرت  که  اند  مذاکره  فکر  به  که  است  داده 
آقا فرمودند: کدام فرد عاقلی است که دوباره با 

کشوری که زیر توافقات زده مذاکره کند، 
پاسخ های صریح و کوبنده حضرت آقا به 
پیام ترامپ این مطلب را روشن می کند که 
دادگان  وا  بدانند  مسئوالن  و  بدانند  همگان 
بدانند  ها  ترسو  و  غرب  به  دلدادگان  نظام، 
از  دم  و  دهد  می  جنگ  ندای  که  آمریکا 
حال  در  پرده  پشت  از  اما  زند  می  قاطعیت 
        . ایران است  با   التماس کردن برای مذاکره 
خطیب جمعه شهرستان بافت در بحث جنگ 
میدان  وسط  در  امروز  ما  کرد:  بیان  اراده 
جنگ اراده ها قرار داریم همان طور که از 
اول انقالب درگیر بودیم و تنها راه مقاومت 
چیز  یک  مقاومت  با  ایران  ملت  اگر  است 
و  آورد  خواهد  بدست  حتماً  کند  اراده  را 
از آن ملت  پیروزی  اراده ها  این جنگ  در 
ایران به پیشرفت خود ادامه  ایران خواهد بود و 
نخواهد کرد. هیچ غلطی  آمریکا  و  داد   خواهد 

 در پایان مهدی زاده امام جمعه شهرستان بافت 
به روز جهادکشاورزی کرد و گفت:  اشاره ای 
گرامی می داریم یاد سنگرسازان بی سنگر شهدا 
و جهادگران جهادکشاورزی که در تمام دوران 
مقدس  دفاع  همچون  اسالمی  انقالب  خاص 
جنگ  در  نیز  امروز  و  اند  بوده  مقدم  خط  در 

اقتصادی در خط مقدم استکبار ستیزی هستند.

نشست مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان با ائمه جمعه سراسر استان  
برای معرفی اقدامات جهاد کشاورزی

امام جمعه بافت: 
ترسوها و وادادگان به غرب بدانند آمریکا که ندای جنگ می دهد، از پشت پرده در حال 

التماس کردن برای مذاکره با ایران است

ناپدید شدن زن 500 میلیون تومانی

ناپدید  از  پلیس رفت و  اداره  به  اردیبهشت مرد جوانی  اواخر 
شدن همسرش خبر داد. او گفت: مدتی قبل خانواده همسرم -

مهناز- به او مقداری پول دادند و یک واحد آپارتمان خرید 
اما همسرم چند روز قبل آپارتمان را به مبلغ 500 میلیون تومان 
اما  به محل کارم رفتم  فروخت. صبح روز حادثه مثل همیشه 
تلفن  با  نیست.  خانه  همسرم  که  شدم  متوجه  بازگشت  از  بعد 
همراهش تماس گرفتم ولی خاموش بود. به سراغ خانواده اش 

رفتم ولی آنها هم از او خبری نداشتند.
با شکایت مرد جوان تحقیقات برای یافتن مهناز آغاز شد. در 
بررسی های صورت گرفته کارآگاهان دریافتند که از حساب 
برداشت شده است. طبق  نوبت پول  بانکی زن جوان در چند 
از  پول  برداشت  که  شد  مشخص  گرفته  صورت  استعالم های 
طریق چند عابر بانک در شهرهای شمالی یا برای خرید سکه 
از طالفروشی صورت گرفته است.با بررسی دوربین مداربسته 
از  جوان،  مرد  دو  که  شد  مشخص  طالفروشی ها  و  بانک ها 
حساب مهناز پول برداشت کرده اند. بدین ترتیب هویت یکی 
از آنها به نام فرامرز شناسایی و باتوجه به مدارکی که فرامرز 
برای خرید سکه ارائه کرده بود، به دستور بازپرس شعبه ششم 
از شهرهای  یکی  در  مرد جوان  تهران،  جنایی  امور  دادسرای 

شمالی دستگیر شد.
با  قبل  مدتی  تحقیقات گفت:  در  تهران  به  انتقال  از  پس  وی 
مهناز در اینستاگرام آشنا شدم. او از زندگی اش راضی نبود و 
مشکالتی با همسرش داشت. بعد هم گفت 500 میلیون تومان 
دارد و می خواهد با این پول سرمایه گذاری کند. از آنجایی که 
با پولش در شمال  به مهناز پیشنهاد دادم که  اهل شمال هستم 
زمین  اما  رفتیم.  شمال  به   و  گذاشتم  قرار  او  با  بخرد.  زمین 
تا  داد  به من  مهناز خودش  را هم  بانکش  عابر  نخرید. کارت 
برایش سکه و طال بخرم. البته خودش هم حضور داشت.حدود 
یک هفته قبل هم زن جوانی با خودرو پراید به دنبال مهناز آمد. 

اهل کرج بود و مهناز با او رفت و دیگر خبری از آنها ندارم.
جنایی  امور  دادسرای  شعبه ششم  از  زمانی  بازپرس  دستور  به 
تهران، متهم در اختیار کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی 
از  سرنخی  یافتن  برای  بررسی ها  و  شد  داده  قرار  پایتخت 

سرنوشت مهناز ادامه دارد.
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نصراهلل  االسالم  حجت  ارزوئیه  جمعه  امام 
کشور  پیشرفت  گزینه  مقاومت  گفت:  پور 
االسالم  حجت  ارزوئیه  جمعه  ”امام  است. 
این  جمعه  نماز  های  خطبه  در  پور  نصراهلل 
هفته گفت: امروز از برخی قلم های مسموم، 
با  مخالفت  و  مقاومت  با  مبارزه  صدای 
در  ای  عده  منفعت  و  میشود  بلند  مقاومت 
با  سازش  و  آمدن  کوتاه  و  تسلیم  و  ذلت 
شیاطین عالم است. وی با بیان این موضوع 
که امام خمینی)ره( تندیس مقاومت در برابر 
کرد:  عنوان  بود  عالم  زورگویان  و  ظالمان 

جنگ  زمان  هیچ  فقیه  والیت  سایه  زیر  در 
طلبی نکردیم و هر جا ایستادیم نشان دادیم 

مقاومت گزینه ی پیشرفت کشور است.
بیان  با  پور  نصراهلل  دکتر  االسالم  حجت 
و  لوحی  ساده  با  ای  عده  که  موضوع  این 
خیانتگرانه گرا به دشمن می دهند و با عنوان 
موضوعاتی از قبیل اینکه تحریم ها اثر کرده 

است طمع دشمن را افزایش می دهند.
وی با بیان اینکه رهبر معظم انقالب فرمودند 
بشناسند خاطرنشان کرد:  را  ها  توطئه  مردم 
خارجی  و  داخلی  دشمنان  شناخت  امروز 

از  به دور  ایران  دنباله های آمریکایی در  و 
حاشیه سازی های مسئولین باید مورد توجه 
و  نفت  از  اقتصاد  کردن  جدا  و  گیرد  قرار 
المال  بیت  دزدان  و  مفسدان  دست  بریدن 

مورد توجه قرار گیرد.
مجلس  افزود:  پور  نصراهلل  االسالم   حجت 
مجلس  یک  زمانی  اسالمی  شورای  آینده 
کارآمد،  و  جوان  الهی،  حزب  انقالبی، 
بانشاط و در جهت رفع نیازهای مردم خواهد 
شد که با سفره های رنگارنگ شروع نشده 
باشد در این صورت کسانی که با صاحبان 
قدرت و با پول های بادآورده شان روی کار 
باید  آمدن  کار  روی  از  بعد  قطعا  آیند  می 

دست در جیب مردم کنند.
ساده  افراد  با  مجلس  اظهارداشت:  وی 
یک  روشن  ی  سابقه  با  انقالبی،  زیست، 
ریل  شود  می  است  که  انقالبی  مجلس 
حرکت دولت در مسیر انقالب تا اهداف و 

آرمان های امام و انقالب را به پیش ببرد.
انقالب  رهبرمعظم  داد:  ادامه  پور  نصراهلل 
ای  موریانه  افول  دچار  آمریکا  فرمودند 
نابودی  به  رو  آمریکا  امروز  و  است  شده 
است و دارد از درون متالشی میشود و حال 
فریب  تا  است  عمومی  افکار  فریب  بدنبال 
ی  مذاکره  میز  به  دیگر  بار  را  خوردگان 

دیگر بکشاند.

روابط عمومی  و  اطالع رسانی  کمیته  رئیس 
سه  حضور  از  کرمان  استان  فوتبال  هیئت 
اول  دسته  لیگ   در  استان  این  از  نماینده 
فوتسال در رده های سنی امید و نونهاالن خبر 

داد.
عرفان امیرخسروی، رئیس کمیته اطالع رسانی 
کرمان  استان  فوتبال  هیئت  روابط عمومی  و 
در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های 
گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه 
لیگ  گروهی  دور  اول  مرحله  رقابت های 
دسته اول فوتسال کشور در رده سنی امید از 
استان کرمان  26 مرداد آغاز خواهد شد که 

در این رقابت ها دو نماینده دارد.
وی افزود: تیم فوتسال کیان سیرجان به عنوان 
گروه  در  کرمان  استان  نمایندگان  از  یکی 
)1( مرحله نخست این رقابت ها در شهرستان 
با  باید  شرقی  آذربایجان  استان  از  ورزقان 

رقیبان خود دیدار کند.
امیرخسروی تصریح کرد: در گروه اول این 
ورزقان،  سونگون  مس  تیم های  مسابقات، 
هیئت فوتبال شهرستان آران و بیدگل، اتحاد 
همدان  سرخپوشان  و  شیراز  صدرا  بهبهان، 
حضور دارند که نخستین بازی کیان سیرجان 
بیدگل  و  آران  شهرستان  فوتبال  هیئت  با 

خواهد بود.
فراراه  کرمان  فوتسال  تیم  شد:  یادآور  وی 
این  دوم  گروه  در  نیز  استان  نماینده  دیگر 
رقابت ها قرار دارد و باید در شهرستان زاوه از 

استان خراسان رضوی به مصاف رقیبان خود 
برود.

روابط عمومی  و  اطالع رسانی  کمیته  رئیس 
داشت:  بیان  کرمان  استان  فوتبال  هیئت 
عکاسی  البرز،  مقاومت  اصفهان،  رعدپدافند 
استرآباد  و  قزوین  کشاورز  زاوه،  ابراهیمی 
تیم های حاضر در رقابت ها هستند  گرگان 
که تیم کرمان فراراه در اولین دیدار خود باید 
امیرخسروی  شود.  رو  روبه  البرز  مقاومت  با 
تاالر  تیم  نیز  نونهاالن  سنی  رده  در  گفت: 
سامان ارزوییه به عنوان نماینده استان کرمان 
اول  دسته  لیگ  مسابقات  اول  گروه  در 
فوتسال کشور در شهرستان قم  مقابل رقبای 

خود صف آرایی می کند.
وی افزود: تیم های علم و ورزش مشگین شهر، 
ثامن الحجج سبزه وار، البرز قزوین، شاهین ازنا 
و متحد ازندریان مالیر در گروه تاالر سامان 
ارزوییه حضور دارند و نماینده استان در بازی 
نخست خود با البرز قزوین در روز نهم تیرماه 
ویژه  نگاه  به  امیرخسروی  رود.  میدان می  به 
کرمان  استان  فوتبال  هیئت  رئیس  قرایی،  ی 
پایه اشاره و تصریح  به فوتسال در رده سنی 
کرد: این نگاه ستودنی است و با این رویکرد 
لیگ های  در  خوبی  سهمیه های  توانسته ایم 

پایه کشور به دست آوریم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
بلوف  آمریکا  توسط  نظامی  جنگ  طرح 

سیاسی است

جنگ  طرح  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
نظامی توسط آمریکا را بلوف سیاسی عنوان کرد و گفت: تحلیل 
ما این است و به جرات و با قاطعیت می گویم آمریکایی ها در 

جنگ نظامی هیچ توانی علیه ایران ندارد.
محمدرضا پورابراهیمی در شورای اداری شهرستان کرمان افزود: 
آمریکایی ها در حوزه مباحث اقتصادی تمام تالششان را کردند 
که جمهوری اسالمی را در سال 96 از منظر اقتصادی در انزوا قرار 
دهند که موجب فروپاشی نظام شود و بیشتر هجمه نیز در بخش 

ناراضی کردن مردم از نظام بود.
و  دانست  مسئوالن  دغدغه  و  وظیفه  را  مردم  معیشت  تأمین  وی 
بود  این  فعلی آمریکا  برنامه ریزی دولت  اظهار داشت: سال 96 
اقداماتش  آن  نتیجه  که  ببرند  جلو  نحوی  به  را  اقداماتشان  که 
اتفاق  مردمی  نارضایتی  منظر  از  آن هم  نظام  درونی  فروپاشی 
در  نیز  گرفتند  اقتصادی  تصمیم  نابخردانه  که  افرادی  البته  بیفتد 
این بخش تأثیرگذار و سهیم بودند و این اقدامات نابخردانه طمع 

آمریکایی ها را بیشتر کرد.
می شود  بیشتر  نظام  درونی  اختالفات  جا  هر  پورابراهیمی گفت: 
بیشتری  طمع  ایران  اسالمی  جمهوری  به  نسبت  آمریکایی ها 

می کنند.
فروپاشی  برای  آمریکا  حرکت  آغاز   96 سال  کرد:  تاکید  وی 
اقتصادی در ایران و برنامه جامع آنها بود لذا سال 97 رسماً اعالم 
و تمام تالششان را کردند که 40 سالگی پیروزی انقالب تحقق 

پیدا نکند و این مهم را با گستاخی اعالم داشتند.
بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 
اینکه رئیس جمهوری سخیف آمریکا ادبیات سخن گفتن را بلد 
نیست تاکید کرد: سال 97 سخت ترین سال اقتصادی این نظام بود 

و باید مدیریت صحیحی اعمال می شد.
افتاد  اتفاق  ایران  در  که  ارزی  شوک  دهم  یک  گفت:  وی 
این  تحمل  لذا  کند  مشکل  دچار  را  کشور  یک  می توانست 
کرده  تحمل  را  زیادی  سختی های  که  مردمی  توسط  وضعیت 

بودند کار دشواری بود.
این نماینده مجلس با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم و ایجاد 
شوک اقتصادی در کشور ادامه داد: اکنون آمریکایی ها در این 
رهبری  کالم  یک  با  فقط  مشکالت  وجود  با  چگونه  مانده اند 

آرامش در کشور حاکم می شود.
نظام  براندازی  هدف  به  آمریکایی ها  اینکه  بیان  با  پورابراهیمی 
نرسیدند تصریح کرد: در پایان سال 2018 تعبیر متفاوتی از نحوه 

مواجهشان با جمهوری اسالمی ارائه کردند.
از  از آن تهدیدها، خروج  بعد  پورابراهیمی گفت: آمریکایی ها 
برجام و محقق نشدن فروپاشی انقالب و نظام تهدیدهای چند ماه 
گذشته را مطرح کردند و مصمم شدند فشار بر جمهوری اسالمی 

ایران را از طرق سایر بخش ها اعمال کنند.
دست آمریکا در حوزه تحریم های اقتصادی خالی است

پورابراهیمی ادامه داد: آمریکایی ها دیگر هیچ ابزار تحریمی در 
حوزه اقتصادی علیه ایران ندارند و این اظهار نظر خودشان است 

و اکنون پایان تمام تهدیدها و تحریم های اقتصادی است.
وی تاکید کرد: تحلیل اکنون این است که آمریکایی ها در جنگ 
اقتصادی با دست خالی مقابل جمهوری اسالمی ایران ایستاده اند.

پورابراهیمی با اشاره به خروج آمریکایی ها از برجام تصریح کرد: 
ادبیات دشمن در این مهم شکست خورده است و مقاومت مردم 
و مسئوالن عالم بروز موفقیت ها در عرصه اقتصادی روز به روز 

بیشتر مشخص می کند.
و  المللی  بین  تجارت  حوزه  در  ایران  اکنون  داشت:  اظهار  وی 
قرار  آمریکا  توپخانه های  آتش  زیر  المللی  بین  بانکی  مراودات 

دارد.
جمهوری اسالمی به ابرقدرت اقتصادی تبدیل می شود

از  گذر  از  بعد  ایران  اسالمی  جمهوری  گفت:  پورابراهیمی 
فشارهای اقتصادی فعلی به ابرقدرت اقتصادی تبدیل خواهد شد 

و ایران از این بحران عبور خواهد کرد.
وی مذاکره با آمریکا را به دلیل نداشتن ثبات در رفتار و گفتار و 
همچنین بی اعتبار بودن کاری بیهوده عنوان کرد و افزود: باید به 
افرادی که موافق مذاکره هستند گفت مذاکره قبلی به کجا رسیده 
این  ادبیات دشمن در  انجام مذاکره هستید؟ و  که مجدد در پی 

زمینه شکست خورده است.

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 98-1 
دستگاه مزایده گذار:مدیریت /اداره آموزش و پرورش شهرستان ارزوئیه 

موضوع مزایده:اجاره امالک مشروحه جدول ذیل با مشخصات بمدت یک الی سه سال. مبلغ برآورده شده 
اجاره ماهیانه: برابر نظر کارشناس دادگستری به شرح جدول. نوع و مبلغ تضمین:5 درصد مبلغ پایه کارشناس 

برابر جدول.
اسناد  دریافت  نحوه  مورخه 98/4/2  اداری  پایان وقت  تا  تاریخ درج آگهی  مزایده:از  اسناد  دریافت  مهلت 
مزایده: مراجعه حضوری به کارشناسی حقوقی، امالک مدیریت / اداره آموزش و پرورش شهرستان ارزوئیه 
به آدرس:شهرستان ارزوئیه –شهر شاهماران – خیابان معلم- ساختمان مدیریت اموزش و پرورش شهرستان 
ارزوئیه. مهلت تکمیل و تحویل اسناد مزایده:حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ:98/4/12 تاریخ بازگشایی 
ارزوئیه-دفتر  شهرستان  پرورش  و  آموزش  مدیریت   1398/4/13 مورخ  صبح   11 مزایده:ساعت  پاکتهای 

مدیریت
مشخصات ملک مشمول مزایده:اداره /مدیریت آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه ارزوئیه

آگهي مزایده )نوبت اول( 
اجراي احکام حقوقی دادگستري بافت در اجرای دادنامه 9409973470101138 صادره از شعبه 
اول حقوقی در پرونده کالسه 950355 اجرایی در نظر دارد یک دستگاه خودروی سواری پژو 
405 به شماره انتظامی 65-915 س31 به شماره موتور12488169115 و شماره شاسی 118368 
به رنگ نقره ای مدل 1388 به مالکین نوذرسلطانی نژاد فرزند عوض به مبلغ دویست و هشتاد 
میلیون ریال)ششدانگ( به فروش برساند، ضمناً خودرو یاد شده داری مشخصات ذیل می باشد، 
بیمه شخص ثالث ندارد، وضعیت الستیکها فرسوده و غیر قابل استفاده می باشد، گلگیر عقب 
چپ زنگ زدگی و ضربه دارد، درب عقب چپ فاقد زه درب و زه شیشه می باشد، درب جلو 
چپ زنگ زدگی و ضربه خوردگی دارد آئینه سمت چپ شکستگی دارد درب صندوق زنگ 
زدگی دارد چراغ خطر عقب سمت چپ و راست شکستگی دارد گلگیر عقب راست و درب 
جلو و عقب راست و رکاب راست در اثر تصادف تو رفتگی و ضربه دارد و دچار زنگ زدگی 
گردیده است، کاپوت، سقف و اتاق افتاب خوردگی دارد، سپر جلو شکستگی دارد.لذا مزایده 
در تاریخ 1398/4/9 روز یکشنبه 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 شنبه 1398/4/8 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 خودرو: 

شهرستان بافت پارکینگ نیروی انتظامی می باشد.
غجه پور-دفتر اجرای احکام دادگستری شهرستان بافت )م الف 42( 

آگهي مزایده )نوبت اول( 
اجراي احکام حقوقی دادگستري بافت در اجرای دادنامه 9409973470102049 صادره از شعبه 
محمدصادق  آقای  االرث  سهم  دارد  نظر  در  اجرایی   950462 پرونده کالسه  در  حقوقی  اول 
شمسی گوشکی فرزند ابوالقاسم را به میزان 16/8 صدم سهم از سه دانگ از ششدانگ پالک 
ابوالقاسم شمسی فرزند  89 اصلی واقع در بخش 40 کرمان شهرستان بافت از ماترک مرحوم 
به  پانصد ریال  بیست و هفت هزار و  میلیون و یکصد و  به ارزش دویست و یک  ابوالمعصوم 
فروش برساند. ضمناً ملک موصوف دارای پالک ثبتی مشاع با کاربری)خانه باغ (و در در اجاره 
نمی باشد و سه دانگ مالکیت مرحوم ابوالقاسم شمسی دارای حدود 957/75مترمربع عرصه و 
تاریخ 1398/4/17  مزایده در  باشد.لذا  ریال می  میزان 1/200/000 هزار  به  مترمربع  ارزش هر 
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 
ده  متقاضي  انصراف  صورت  شد.در  خواهد  اخذ  برنده  از  معین  مهلت  ظرف  مابقي  المجلس 
درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تمدید مي گردد.بنابراین متقاضیان خرید در 
صورت تمایل مي توانند تا پایان ساعت اداري یکشنبه 1398/4/16 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 
ملک: شهرستان  آدرس  نمایند.ضمناً  اخذ  رسید  و  نموده  احکام  اجراي  تحویل  مذکور  مهلت 

بافت خیابان بعثت نزدیک فلکه گردو می باشد.   
غجه پور-دفتر اجرای احکام دادگستری شهرستان بافت )م الف 44( 

آگهي مزایده )نوبت اول( 
شماره  دادنامه  اجرای  در  بافت  اختالف  حل  شوراهای  حقوقی  احکام  اجراي 
9609973494200742 صادره از شورای شماره 2 بافت و در پرونده کالسه 960920 اجرایی 
در نظر دارد یک باب مغازه و زیرزمین و اول به مساحت 25/74 متر مربع به شماره پالک 17 
فرعی از 1968 اصلی بخش 40 کرمان واقع در بافت بلوار ره روبروی بانک انصار به مالکیت 
خانم شایسته شعبانی فرزند شکرا... که مشخصات ملک به شرح ذیل می باشد. ششدانگ ملک 
موصوف که با سقف آجر آهنی و اسکلت فلزی با عمر باالی 15 سال احداث گردیده ملک به 
صورت سه طبقه که دارای امتیاز آب و برق و طبقه اول دارای امتیاز گاز است ملک موصوف 
به صورت مغازه تجاری در همکف و مسکونی در طبقه اول و انبار در زیرزمین است اما در سند 
مسکونی ذکر شده است و قیمت عرصه و اعیان و متعلقات جمعا یک میلیارد و پنجاه میلیون ریال 
معادل یکصد و پنج میلیون تومان برآورد می گردد.لذا مزایده در تاریخ 1398/4/18 روز سه 
شنبه ساعت 9 صبح در محل اجراي احکام مدنی شوراهای حل اختالف شهرستان بافت با حضور 
نماینده دادسرا برگزار مي گردد و قیمت ارزیابي شده توسط کارشناس شروع و ده درصد مبلغ 
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 
اجراي  دایره  به  اداري دوشنبه 1398/4/17  پایان ساعت  تا  توانند  تمایل مي  خرید در صورت 
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.
اختالف  حل  شورای  مدنی  احکام  اجرای  شعبه  قاضی  آبادی-  فتح  زاده  عباس  محمدرضا 
شهرستان بافت)م الف 45(  

آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصروراثت تهمتن حیدری پور افشار فرزند اکبر به شرح دادخواست تقدیمی 
ثبت شده به کالسه 9809983879200184 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده 
خود  دائمی  اقامتگاه  در  افشار  پور  حیدری  اکبر  شادروان  که  نموده  اعالم  دادخواست  در  و 
فوت نموده است و وراث حین الفوت آن مرحوم عبارتند از : 1-هوشنگ 2- تهمتن 3- فاطمه 
پور  حیدری  همگی  مهرآفرین   -9 آفرین  نوش   -8 تابنده   -7 ارسالن   -6 مریم   -5 ناصر   -4
وارث  نامبرده  لذا  متوفی  همسر  نادعلی  فرزند  زاده  مددی  نساء  خانم  و  متوفی  فرزندان  افشار 
دیگري ندارد. این آگهي در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار محلی درج و چنانچه شخص یا 
اشخاصي هرگونه وصیت نامه سري یا رسمي دارند ظرف یک ماه از تاریخ انتشار به این شورا 

ارائه نمایند واال پس از مدت مذکور از درجه اعتبار ساقط و گواهي صادر خواهد شد.
سعید خسروی خرمشاهی–رئیس دفتر شوراي حل اختالف شماره 2 شهرستان ارزوئیه

آگهي حصروراثت
خانم زینب رضائی فرزند رضا داراي شناسنامه 7370 به شرح دادخواست شماره 980142 مورخ 
 1349 شناسنامه  به  غالمحسین  فرزند  بافتی  ارجمند  ابوالحسن  شادروان  داده  توضیح   98/3/22

درتاریخ 1341/4/5 در شهر تهران فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-آقا ابوالفتح ارجمند بافتی ش ملی3130013482 فرزند متوفی.

2- رضاارجمند بافتی ش ملی2991153407 فرزند متوفی.
3- خانم صدیقه ارجمند بافتی ش ملی2991117176 فرزند دختر متوفی.

4- طاهره ارجمند بافتی ش ملی2991134496 فرزند دختر متوفی.
5- مطهره ارجمند بافتی ش ملی3130747400 فرزند دختر متوفی.
6- اطهره ارجمند بافتی ش ملی3130755802 فرزند دختر متوفی.

7- مهرانگیزارجمند بافتی ش ملی0047365201 فرزند دختر متوفی.
8- سکینه عادلی فرزند نجف ش ملی2990087419 همسردائمی 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
شماره  دادخواست  شرح  به   3131530571 شناسنامه  داراي  بزنجانی  پور  غالمعلی  نسیم  خانم 
31/1/98 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته که شادروان محمود غالمعلی پور بزنجانی 
حین  منحصر  وراثت  شده  فوت  خود  دائمی  اقامتگاه  در   1398/2/23 درتاریخ   1 شناسنامه  به 

الفوت وي عبارتند از:
1-فرزانه غالمعلی پور بزنجانی ش ملی 3130908722 متولد 1358 بافت دختر متوفی.
2-افسانه غالمعلی پور بزنجانی ش ملی 3130929096 متولد 1359 بافت دختر متوفی.

3- محبوبه غالمعلی پور بزنجانی ش ملی 3131066717 متولد 1361 بافت دختر متوفی.
4- نسیم غالمعلی پور بزنجانی ش ملی 3131530571 متولد 1367 بافت دختر متوفی.

5- رضا غالمعلی پور بزنجانی ش ملی 3120044067 متولد 1368 بافت پسر متوفی.
6- مریم مهرابی کرمانی ش ملی 3131027347 متولد 1339 بافت همسر 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.
سعیده یوسفی- دفترشورای حل اختالف بزنجان 

آگهي حصروراثت
شماره  دادخواست  شرح  به   3031594762 شناسنامه  داراي  کیوان  فرزند  پالشی  جالل  آقای 
به شناسنامه 6466  بتول موحدی فرزند عباس  980133 مورخ 98/3/20 توضیح داده شادروان 

درتاریخ 94/2/30 در شهر بافت فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-شایان پالشی به ش ملی3120512893متولد1393 بافت فرزند متوفیه.
2- عباس موحدی به ش ملی3131363606متولد1326 بافت پدر متوفیه.

3-کبری پورمصطفی به ش ملی 3130794638متولد 1334بافت مادر متوفیه
4-جالل پالشی به ش ملی 3031594762متولد 1363بافت همسرمتوفیه

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.)م الف43(
دفترشورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بافت

آگهي حصر وراثت
خانم ها 1- بلقیس 2-شهناز هر دو اسکندری نسب فرزندان فلک ناز به شرح دادخواست کالسه 
980209از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و در دادخواست اعالم نموده که 
مرحوم فلک ناز اسکندری نسب درتاریخ 85/8/30 فوت نموده است و وراث حین الفوت آن 
مرحوم عبارتند از : 1- بلقیس 2- شهناز 3-مریم -4- لیلی 5- یحیی6- محمدباقر7- محمدتقی 
باشند.لذا  متوفی می  قانونی  و  فرزند مالعبدا... همسر شرعی  اسدا... 9- کوچک کالنتری   -8
نامبرده وارث دیگري ندارد. این آگهي در یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار محلي درج و 
چنانچه شخص یا اشخاصي هرگونه وصیت نامه سري یا رسمي دارند ظرف یک ماه از تاریخ 
انتشار به این شورا ارائه نمایند واال پس از مدت مذکور از درجه اعتبار ساقط و گواهي صادر 

خواهد شد.
عوض بهاری–رئیس دفتر شوراي حل اختالف شماره یک شهرستان ارزوئیه

اگهي ابالغ وقت رسیدگي
در خصوص شکایت خانم افسانه حیدری علیه خانم مریم ایرانپور)شهربانو( فرزند خدامراد دائر 
بر افترا در پرونده کالسه 980122 شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بافت 
ثبت و به لحاظ عدم شناسایي متهم در آدرس اعالمي و عدم دستر سي به نامبردهامکان ابالغ 
احضاریه میسر نبوده لذا مراتب وفق ماده 174قانون آئین دادرسي کیفری به نامبرده ابالغ تا طرف 
مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت دفاع از خود در این شعبه حاضر شود ضمناً قید شود 
وفق ماده 190 ق.آ.د.ک می توانید یک نفر وکیل دادگستری به همراه خود داشته باشید. نتیجه 

عدم حضور جلب است.
رضا بنی اسدی-دادیار شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بافت  

مقاومت گزینه پیشرفت کشور است

تکذیب خبر کانکس نشینی مستاجران در شهر 
کرمان

مشاوران  اتحادیه  رئیس 
خبر  کرمان  امالک 
ها  گزاری  خبر  برخی 
نشینی  کانکس  درباره 
در  مستاجران  برخی 
از  نقل  به  کرمان  شهر 

وی را تکذیب کرد.
شهریاری افزود: انتشار خبر در فضای مجازی به نقل از وی مبنی 
بر کانکس نشینی و اجاره زمین خالی برای نصب چادر  از طریق 
کانکس  خبر  .تکذیب  ندارد  صحت  کرمانی  مستاجران  برخی 

نشینی مستاجران در شهر کرمان
رئیس اتحادیه مشاوران امالک کرمان گفت:یکی از خبر گزاریها 
گفتگو  است   صالحیت  فاقد  که  کرمان  داران  بنگاه  از  یکی  با 

کرده وخبر از این طریق انتشار یافته که فاقد صحت است.
وی خاطرنشان کرد : هیچگونه اطالعی از کانکس نشینی و اجاره 
زمین خالی برای نصب چادر  از طریق مستاجران در شهر کرمان 

ندارد.

حضور 3 نماینده از کرمان در لیگ  دسته اول فوتسال



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

در  گندم  تولید  درصدی   10 افزایش 
شهرستان ارزوئیه

از  بیش  امسال   : ارزوئیه  کشاورزی  جهاد  مدیر 
کشت  زیر  سطح  هکتار  18هزار  از  گندم  80هزارتن 

این محصول تولید می شود.
در  و  تن   5 4تا  بین  هکتار  هر  از  امسال  افزود:  امیری 
بعضی موارد تا 6تن محصول  برداشت می افزایش 10 

درصدی تولید گندم در شهرستان ارزوئیه شود .
وی با اشاره به این که بارندگی های امسال میزان این 
محصول را افزایش داده است  افزود: خوشبختانه در 
بحث برداشت و حمل و تحویل هیچ مشکلی نداریم و 
فصل برداشت محصول زراعی گندم از انبار غله استان 

در حال انجام و تاپایان تیرماه ادامه خواهد داشت.
اظهار  ارزوئیه  کشاورزی  جهاد  مدیر  امیری  آقای 
چمران،  یاوارس،  شامل؛  شده  کشت  ارقام  داشت: 

بهرنگ، شبرنگ و دیگر ارقام اصالح شده میباشد،

قوانین  اصالح  و  رفع  گفت:  کرمان  استاندار 
و  است  کرمان  استان  تاکیدات  از  یکی  مزاحم 
مدیران باید مصادیق این قوانین مزاحم را مطرح 
کنند تا پیشنهادات رفع آنها ارائه شود تا در ادامه 
تاثیر مثبت آن بر روند تولید، اشتغال و توسعه را 

شاهد باشیم.
کرمان،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
برنامه  شورای  در  شنبه  روز  فدائی  محمدجواد 
این  بر  تاکید  با  کرمان  استان  توسعه  و  ریزی 
مدیریتی  های  حوزه  در  که  زمانی  تا  که  مطلب 
با هم تعارف داشته باشیم، مشکلی حل نمی شود، 
تاکید کرد: برای حفظ منافع مردم باید اشکاالت 
موجود را مطرح و اصالح کرد و نمی توان منافع 

مردم را از بین برد.
ابالغ  بعداز  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  وی 
اعتبارات، دستگاهها می توانند موافقت نامه خود 
کارها  حجم  دلیل  به  آنکه  مگر  کنند  مبادله  را 

نتوانند این کار را انجام دهند. 
سند  تدوین  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
برای  حرکت  های  قالب  تعیین  معنای  به  آمایش 
کرد:  تاکید  است،  شده  تعیین  اهداف  به  رسیدن 
ابزار ما برای رسیدن به اهداف تعیین شده اعتبارت 
بین  تعامل  نحوه  باید  و  دولتی و خصوصی است 

این ابزارها بررسی شود.
بسیار  بحث  سرزمین  آمایش  سند  داد:  ادامه  وی 

مهمی است که باید اجرایی شود.
*****

استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
آخرین  به  اشاره  با  جلسه  این  در  نیز  کرمان 
استاندار  تاکید  با  گفت:  استان  بودجه  وضعیت 
ها،  دستگاه  سوی  از  اعتبارات  جذب  بر  مبنی 

درصد جذب استان به 60 درصد رسیده است.
اعتبار  تومان  میلیارد   201 افزود:  رودری  جعفر 
روند  خزانه،  اعالم  به  بنا  اما  داریم،  نشده  جذب 
در  ای  عمده  مشکل  و  است  مطلوب  جذب 

دستگاه ها احساس نمی شود.
تصمیم  با  که  اعتباراتی  مجموع  داد:  ادامه  وی 
شورای توسعه و برنامه ریزی استان توزیع می شود، 
سال قبل یک هزار و 308 میلیارد تومان بود که 
در حال حاضر به یک هزار و 540 میلیارد تومان 
افزایش یافته و رشد 18 درصدی را نشان می دهد.

استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
در  اعتبار  تومان  میلیارد  عنوان کرد: 364  کرمان 
بخش تملک دارایی برای استان کرمان ابالغ شده 
ریزی  برنامه  زمینه  این  در  می توانند  مدیران  که 

داشته باشند.
تملک  اعتبارات  مجموع  از  کرد:  بیان  رودری 
نقد  به استان تاکنون چهار درصد  ابالغی  دارایی 
این  به  باید  مدیران  و  است  خزانه  اسناد  مابقی  و 

موضوع توجه الزم را داشته باشند.
وی بیان کرد: میزان رشد متوسط اعتبارات هزینه 
ای استان ها در سال جاری 18.3 درصد بوده که 
نیروهای  ترکیب  اینکه  به  توجه  با  کرمان  استان 
رشد  درصد  یک  دارد،  بیشتری  قراردادی 
باالتر  کشور  متوسط  از  آن  ای  هزینه  اعتبارات 

بوده و 19.3 درصد است.
وی گفت: 70 درصد اعتبارات کشور به صورت 

در  و  شود  می  توزیع  ها  ردیف  قالب  در  و  ملی 
استان  عهده  بر  آنها  توزیع  که  اعتباراتی  توزیع 
است به مناطق محروم توجه ویژه ای صورت می 

گیرد.
کرمان  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  فهرج  و  نرماشیر  ریگان،  بم،  مردم  نماینده 
بی  بد  آثار  گفت:  نیز  اسالمی  شورای  مجلس 
به   ، مناطق محروم در سنوات گذشته  به  توجهی 

وضوح قابل مشاهده است.
حبیب اهلل نیکزادی افزود: بی توجهی مسئوالن در 
کمبود  مردم،  بین  در  گری  مطالبه  عدم  گذشته، 
.... موجب بروز عقب ماندگی هایی  اعتبارات و 
استان کرمان  های شرق  سایر شهرستان  و  بم  در 
برای رفع  باید  اعتبارات  شده است که در توزیع 

آنها برنامه ریزی کرد.
منوجان،  کهنوج،  مردم  نماینده  حمزه،  احمد 
درمجلس  فاریاب  و  گنج  قلعه  جنوب،  رودبار 
شورای اسالمی نیز در این جلسه گفت: اعتبارات 
است  محرومیت  رفع  برای  که  نفت  درصد  سه 
باید به مناطق محروم اختصاص یابد و به صورت 

عادالنه در بین این شهرستان ها توزیع شود.

تمتع  حج  در  ایرانی  زائران  همراه  ارز 
امسال 200 دالر است

مدیر حج و زیارت استان یزد گفت: امسال چهار 
تمتع مشرف  به حج  یزد  استان  از  نفر  پنج  و  هزار 

می شوند
یزد  استان  زیارت  و  مدیر حج  اصغر شریفی  علی 
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار   با  گفتگو  در 
خبرنگاران جوان از یزد .با اشاره به اینکه میزان ارز 
همراه زائران ایرانی حج تمتع 200 دالر تایین شده 
تمتع،  حج  زائران  از  گروه  نخستین  افزود:  است 

هفدهم تیرماه به سرزمین وحی اعزام می شوند.
مدت  گفت:  یزد  استان  زیارت  و  حج  مدیر 
اقامت حجاج در کشور عربستان 35 روز است و 
به  امسال  با طرف سعودی در حج  مذاکرات حج 
ایران و عربستان  بین  از روابط سیاسی حاکم  دور 
در  امسال  عملیات حج  که  است  پذیرفته  صورت 
انجام  از جریان های سیاسی  به دور  و  آرام  فضای 

می شود.
شریفی عنوان کرد: امسال 84 هزار زائر از ایران به 
تعداد چهار  این  از  تمتع مشرف می شوند که  حج 
از استان یزد در قالب 27 کاروان  نفر  هزار و پنج 
از فرودگاه های شهید صدوقی یزد، شهید دستغیب 
شیراز و آیت اهلل هاشمی رفسنجانی کرمان به حج 

تمتع مشرف می شوند.

بررسی طرح های معدنی استان در سومین 
جلسه شورای معادن

طرح   15 کرمان،  استان  معادن  شورای  جلسه  سومین  در 
معدنی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، سومین جلسه 
شورای معادن استان به ریاست دکتر فدائی استاندار کرمان 
پنج  مردم  نماینده  استانداری،  عمرانی  معاون  باحضور  و 
جمعی  و  اسالمی  شورای  مجلس  در  استان  جنوب  گنج 
کرمان  استانداری  اعظم  پیامبر  سالن  محل  در  مسئوالن  از 

برگزار شد.
ارائه  با  به تفکیک و  استان  این جلسه 15 طرح معدنی  در 

توصحیات مجریان آنها مورد بررسی قرار گرفت.
اجرای دقیق  بر  این جلسه  استاندار کرمان در  فدائی  دکتر 
مقررات و ضوابط قانونی در تمدید و یا لغو فعالیت طرح 

های معدنی تاکید کرد.

استاندار کرمان تاکید کرد:

مدیران قوانین مزاحم را اعالم کنند/در حراست از حقوق مردم تعارف نداریم

اورژانس  مرکز  به  شدگی  غرق  مورد  هشت 
کرمان گزارش شده است

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان 
مورد  هشت  تاکنون  جاری  سال  ابتدای  از  گفت:  کرمان 
غرق شدگی به مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم 
غرق  موارد  بیشترین  و  شده  گزارش   )EOC( پزشکی 
شدگی به ترتیب از شهرستان های رفسنجان و بم بوده است.

گزارش  شدگی  غرق  مورد  آخرین  صابری  محمد  سید 
شده، کودک 12 ساله ای است که عصر روز یکشنبه 25 
احمدآباد  روستای  کشاورزی  آب  استخر  در  ماه  خرداد 

بخش نوق از توابع رفسنجان جان خود را از دست داد.
وی یادآورشد: شنا کردن در مسیر رودخانه، دریاچه های 
ویژه سدهای  به  استخر آب کشاورزی، سدها  آبشار،  زیر 
خاکی و هر مکانی که عمق آب نامشخص باشد خطرناک 
نیز در این مکان ها  است و غرق شدن شناگران حرفه ای 

گزارش شده است.
وی تاکید کرد: والدین باید مراقب کودکان خود در مکان 
تنها  را  آنها  و  باشند  دارد  وجود  آب  و  استخر  که  هایی 

نگذارند.

سقوط زن 46 ساله از کوه  در کرمان
در  کوه   از  سقوط  اثر  بر  ساله   46 زن  یک 

کرمان جان خود را از دست داد

 46 زن  یک  جسد  کرمان  هالل احمر  جمعیت  نجات  تیم 
جان  کرمان  صاحب الزمان  کوه  از  سقوط  اثر  بر  که  ساله 

خود را از دست داده بود به پایین کوه منتقل کردند.
بر اساس این گزارش، یک تیم کوهنوردی 12 نفره زمانی 
بودند  رسیده  کرمان  صاحب الزمان  کوه های  محل  به  که 
از کوه پرت  بود  از آنان که یک خانم 46 ساله  نفر  یک 
می شود و متاسفانه به علت ضربه به سر وی منجر به مرگ 
وی می شود که پس از اطالع مرکز 112  استان  کرمان، 
فورا تیم کوهستان کرمان به محل اعزام و سرانجام توانستند 
جسد  و  دهند  انتقال  کوه  پایین  به  را  کوهنورد  افراد  بقیه 
فرد فوتی را پس از ایجاد دو کارگاه نجات به پایین کوه 

منتقل کنند.

کرم  آفت  از  پیشگیری  و  مبارزه  عملیات 
خراط باغات گردو شهرستان بافت

مدیر جهاد کشاورزی بافت گفت: طرح مبارزه 
با آفت کرم خراط به مدت سه روز در تمامی 

مناطق گردو خیز شهرستان انجام شد.
بافت  کریمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
و  مبارزه  عملیات  تداوم  راستای  در  گفت: 
گردو  باغات  خراط  کرم  آفت  از  پیشگیری 
مذکور  آفت  با  مبارزه  طرح  بافت  شهرستان 
خیز  گردو  مناطق  تمامی  در  روز  سه  مدت  به 

شهرستان انجام شد.
از  نفر   40 همکاری  با  طرح  این  افزود:  وی 
حفظ  ناظرین  ستادی،  مراکز،  کارشناسان 
در  مهندسین  بسیج  نیروی  همچنین  و  نباتات 

قالب 4 گروه به اتمام رسید.
بیان داشت: در طول اجرای این طرح  کریمی 
بیش از 2 هزار عدد تله فرمونی بر اساس میزان 
تله  نصب  نحوه  دستوالعمل  و  مناطق  آلودگی 
و  جانمایی  مذکور  اکیپ های  توسط  فرمونی 

نصب شد.
فوق  طرح  اجرای  راستای  در  است؛  گفتنی 
باغات گردو شهرستان  از  هکتار  از 300  بیش 
تله گذاری و نصب فرمون صورت گرفته است.

آگهی تاسیس و راه اندازی مهد کودک در سال 1398)مرحله دوم(
اداره بهزیستی شهرستان بافت قصد دارد در تعدادی از مناطق شهرستان، از طریق اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط، اقدام به راه اندازی 

مهد کودک)شهری-روستایی( نماید.
شرایط تاسیس مهد کودک :

1-شرایط مؤسس:فرد حقیقی یا حقوقی با داشتن حداقل تحصیالت کارشناسی و باالتر در کلیه رشته ها.
2- شرایط مدیر)مسئول فنی (مهدکودک: فرد مونث دارای مدرک تحصیلی کارشناسی یا باالتر در رشته های: پیش دبستانی ،روانشناسی،علوم 
و  ابتدایی  آموزش  و  آموزشی  مدیریت   ،) اجتماعی  خدمات  و  اجتماعی  مددکاری  اجتماعی)گرایش  علوم  راهنمایی،  و  مشاوره  تربیتی، 

کودکیاری.
2- شرایط تاسیس مهد قرآنی: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا باالتر در رشته های علوم قرآنی، الهیات، یا سطح حوز وی معادل، با 

یکسال سابقه کار آموزشی در مهدهای کودک با تآئید کمیته تخصصی و یا گذراندن 300 ساعت کارورزی در مهدهای کودک. 
دارندگان رتبه های اول تا سوم مسابقات کشوری و بین المللی در رشته های مختلف قرآنی با دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در سایر 

رشته ها به انضمام تائیدیه مراجع ذیصالح، جهت تاسیس مهد کودک قرآنی با شش ماه سابقه فعالیت و یا 100 ساعت کارورزی 
تبصره1:افراد متقاضی با مدرک تحصیلی مرتبط )مدارک درج شده در بند 2( جهت تاسیس و راه اندازی مهد کودک در اولویت می باشند.

تبصره 2: در صورت دارا بودن شرایط مدیر، موسس می تواند به عنوان مدیر نیز فعالیت نماید.
تبصره 3: در صورت فقدان متقاضی با مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط در مناطق روستایی افراد دارای مدرک تحصیلی لیسانس غیر مرتبط 

می توانند به عنوان متقاضی تاسیس روستا مهد اقدام نمایند.
تبصره 4: بومی بودن متقاضیان)شهر و روستا( الزامی است:

1-متقاضیان می بایست از طریق مراجعه به بهزیستی شهرستان به آدرس بافت خیابان شهید قدوسی تلفن 42423994 نسبت به ثبت نام و انتخاب  
منطقه  تاسیس مهد کودک اقدام نمایند.

2- تاریخ ثبت نام از زمان درج آگهی در روزنامه به مدت ده روز کاری می باشد و قابل تمدید نیست.
3- تاریخ برگزاری مصاحبه و محل مصاحبه متعاقبا اعالم خواهد شد.

منابع آزمون:
1-کتاب رشد و آموزش کودکان. مولفین :زیبنده مصلحی و همکاران.

2- کتاب کلیدهای رفتاری با کودک سه ساله. نویسنده دکتر سوزان ای. گاتلیب. مترجم: زهرا جعفری.
3-کتاب کلیدهای رفتاری با کودک چهارساله.نویسند: مری واالس، مترجم: دکتر مینا اخباری آزاد. 
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