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بافت

اساسی/توزیع  اقالم  توزیع  بر  ویژه  نظارت 
3000 تن شکر در استان در ماه رمضان         2

از  تر  پایین  توسعه  شاخص   25 در  کرمان 
متوسط کشوری است                                   4

سمت  از  کرمان  اسالمی  شورای  دیگر  عضو   2
خود کناره گیری کردند                                   2

توانمندسازی خانوارهای  بر  استاندار کرمان 
محروم تاکید کرد                                        2

قابل  مقاومتی  اقتصاد  پروژه های  شدن  تعطیل 
قبول نیست                                                       3

کنترل و ریشه کنی آفت کرم 
خراط در بافت

بافت  شهرستان  جهادکشاورزی  مدیر 
بخش  آلودگی  به  توجه  با  گفت: 
شهرستان  این  گردو  باغات  از  وسیعی 
الزم  راهکار های  خراط  کرم  آفت  به 
در خصوص کنترل و ریشه کنی آفت 

مذکور انجام شد.
 کریمی مدیر جهادکشاورزی شهرستان 
انجام  روش های  جمله  از  گفت:  بافت 
متقابل،  مبارزه  و  درختان  تغذیه  شده 
و  گذاری  تله  هرس،  شیمیایی،  مبارزه 

خرید الرو از باغداران بود.

از روش هایی که  بیان داشت:یکی  وی 
باعث  و  بوده  موثر  بسیار  رابطه  این  در 
افزایش مشارکت باغداران شده تشویق 
باغداران به خروج الرو از تنه در ختان 
جهاد  مدیریت  توسط  آن  خرید  و 
و شیوع  کنترل  در  بوده که  کشاورزی 

آفت بسیار موثر واقع شده است.
در  زمینه  همین  در  کرد:  تصریح  وی 
عدد   6۷9 و  هزار   14 تعداد   9۷ سال 
خریداری  شهرستان  باغداران  از  الرو 
نباتات  حفظ  مدیریت  هماهنگی  با  و 
و  امحا  در مجموعه مدیریت شهرستان 

نابود شد.

رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
طرح  اجرای  از  بافت  شهرستان 
توقف  خودروهای  با  برخورد 
اول  از  منازل  جلوی  در  کننده 
 خردادماه به مدت یک ماه خبر داد.

مالیی  علی  محمد  سرگرد 
اشاره  با  حکمت  با  گفتگو   در 
به ابراز گالیه شهروندان در خصوص 
پارک خودروها در مقابل پارکینگ 
پیاده  در  خودروها  پارک  و  هایشان 
روها خصوصا جلوی نمایشگاه های 
این  گفت:  شهر  سطح  در  اتومبیل 
حقوق  تضییع  تخلف،  بر  عالوه  امر 

تدابیر  اساس  بر  که  است  شهروندان 
این  با  خرداد  اول  از  شده  اندیشیده 
جدی  طور  به  خودروها  از  دسته 
اعمال  ضمن  و  شود  می  برخورد 
سدمعبر  از  جلوگیری  برای  قانون 
شوند. می  منتقل  پارکینگ   به 

گفت:  بافت  راهور  پلیس  رئیس 
این  در  توانند  می  شهروندان 
تلفن  طریق  از  را  مراتب  خصوص 
110 با پلیس راهور در میان گذاشته 
که قطعا ماموران پلیس با اعمال قانون 
و انتقال خودروها به پارکینگ اقدام 

می کنند.

اجرای طرح برخورد با پارک و تردد خودروها در 
پیاده روها و جلوی درب منازل در شهر بافت

تجلیل از پیشکسوتان و حامیان 
تاسیسات  والیبال  تیم  مالی 
شهرستان  نماینده  رضاپور 
برتر  لیگ  مسابقات  در  بافت 
جاللی  توسط  استان  والیبال 
جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
کمیته  رئیس  سرمست  و 

مسابقات هیات والیبال استان 
عمومی  روابط  گزارش  به 
جوانان  و  ورزش  اداره 

آخرین  حاشیه  در  بافت  شهرستان 
والیبال  تیم  گروهی  مرحله  دیدار 
ورزشی  سالن  در  رضاپور  تاسیسات 
فوالد   تیم  مقابل  در  و  شهابی  شهید 
ایرانیان سیرجان از زحمات و حمایت 
حامیان  و  پیشکسوتان  از  های جمعی 
مالی این تیم تجلیل به عمل آمد .الزم 

به ذکر است که دور اول این بازی ها 
نماینده  و  پایان رسید  به  شب گذشته 
شهرستان بافت میهمان خود را با نتیجه 
3 بر 2 مغلوب کرد.هر دو تیم صعود 
را  مسابقات  برتر  تیم   4 به جمع  خود 
بودند.دور  کرده  مسجل  این  از  قبل 
و  متمرکز  به صورت  مسابقات  نهایی 

2 هفته دیگر برگزار می گردد.

فروشی
یک کارواش با موقعیت عالی و درآمدعالی واقع در میدان معلم به 
فروش می رسد.                                       تلفن تماس:091۷8895506

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه –فوق العاده نوبت اول
اتحادیه شرکت تعاونی توسعه و عمران دهیاران صوغان استان کرمان به اطالع کلیه 
اعضای محترم تعاونی می رساند که جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت 
چهارشنبه  روز  صبح   10 ساعت  در  کرمان  صوغان  دهیاران  عمران  و  توسعه  تعاونی 
دعوت  اعضاء  کلیه  از  میشود.  برگزار  صوغان  بخشداری  محل  در   98/3/21 مورخه 
میشود شخصاً یا وکالتاً جهت اخذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در جلسه حضور 

بهم رسانند.

هیئت مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران دهیاران صوغان
دستور جلسه:

1-طرح و تصویب انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره
2-طرح و تصویب انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 

3-گزارش هیئت مدیره و مدیرعامل 

به اطالع می رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع  ضمناً 
عمومی،تعداد آراء وکالتی هر عضوحداکثر 3 رای و هر شخص غیر عضو تنها یک 
رای خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی، می بایست به همراه نماینده خود 
از احراز هویت و  تا تاریخ 98/3/19در محل شرکت تعاونی حاضر تا پس  حداکثر 
به مجمع را دریافت دارند. ضمناً ساعت ۷ صبح وکالتنامه  تایید وکالت،برگه ورود 
توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع بررسی میگردد. چنانجه در دستور 
جلسه  انتخاب هیئت مدیره یا بازرسان باشد افرادی که متقاضی کاندیداتوری سمتهای 
شرکت  دفتر  محل  به  نام  ثبت  جهت   98/3/19 تاریخ  تا  حداکثر  باشند  می  مذکور 

تعاونی مراجعه نمایند.

شهردار ارزوئیه از آغاز ساخت پارک بزرگ تفریحی 
ارزوئیه می  تاریخ شهرداری  بزرگترین پروژه  شهر که 
شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به  داد.  خبر  باشد 
ارزوئیه مهندس شرفعلی پور شهردار ارزوئیه با بیان این 
موضوع که توانستیم به وعده ای که به مردم دادیم عمل 
کنیم و یکی از بزرگترین طرح های عمرانی _تفریحی 
افزود،  ایم  نموده  آغاز  را  شهرداری  تاسیس  ابتدای  از 
داده  وعده  گرانقدر  شهروندان  شما  به  که  طور  همان 
با دعای خیر شما مردم عزیز و  الهی و  به فضل  بودیم 
بی  های  تالش  و  حمایت  با  و  ارزوئیه  شهر  بزرگوار 
حمایتهای  همچنین  شهر  شورای  محترم  اعضاء  وقفه 
و  تسطیح  عملیات  ارزوئیه  فرماندار  مستمر   و  قاطعانه 
بزرگ شهر که  بوستان  پارک و  پروژه  برداری  خاک 
باشد  نیز می  بزرگترین پروژه تاریخ شهرداری ارزوئیه 

یک  بر  بالغ  اعتباری  با 
میلیون  پانصد  و  میلیارد 
تومان برای فاز اول آغاز 
ارزوئیه  شهردار  گردید. 
مراسم  شاءا...  ان  افزود 
کلنگ زنی این مجموعه 
به  و  زودی  به  تفریحی 
با حضور  صورت رسمی 
ارزوئیه  مسئولین  و  مردم 

برگزار خواهد شد.
پور  شرفعلی  مهندس 
امید  به  نشان کرد،  خاطر 
مجموعه  تالش  با  و  خدا 
شورای  و  شهرداری 

یکسال  ظرف  پروژه  این  شهر 
بهره  آماده  و  تکمیل  آینده 
و  عزیز  مردم  برای  برداری 
خواهد  ارزوئیه  شهر  بزرگوار 
گرانقدر  همشهریان  و  شد 
انتظار  سالها  از  پس  ارزوئیه 
مرکز  یک  وجود  نعمت  از 
بهره  عالی  و  بزرگ  تفریحی 

یکی  که  این  بیان  با  ارزوئیه  شهردار  شد.  خواهند  مند 
از دغدغه های همیشگی ما در شهرداری و شورای شهر 
اوقات  تفریح و گذران  برای  مکانی خاص  نبود  بحث 
فراغت بانوان همشهری بوده و هست گفت، خبر خوبی 
که برای بانوان همشهری داریم این است که بخشی از 
این بوستان به صورت ویژه به بانوان اختصاص خواهد 
یافت و بانوان نیز صاحب یک مکان تفریحی خاص و 

مجزا برای گذراندن اوقات فراغت خود خواهند شد.

مهندس شرفعلی پور شهردار ارزوئیه:

به زودی عملیات ساخت پارک تفریحی شهر، بزرگترین 
پروژه تاریخ شهرداری ارزوئیه آغاز می شود

تجلیل از پیشکسوتان و حامیان مالی تیم والیبال تاسیسات رضاپور

اطالعیه
قابل توجه اعضای انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان بافت به اطالع می 
رساند جلسه مجمع عمومی مذکور در روز دوشنبه 98/3/13 ساعت 9 صبح در محل سالن 

اجتماعات اتاق اصناف شهرستان برگزار می گردد.
دستور کار جلسه مجمع عمومی:

1-انتخاب هیئت مدیره و بازرسین انجمن
در  کاندیداتوری  اعالم  مهلت  رساند  می  مدیره  هیئت  در  عضویت  داوطلبین  اطالع  به  لذا 
هیئت مدیره و بازرسی انجمن از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز می باشد همچنین مهلت 
عضوگیری عادی بعد از تاریخ درج آگهی به مدت 5 روز می باشد.بدیهی است بعد از تاریخ 

مذکور هیچگونه درخواستی قابل پذیرش نمی باشد.
انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان بافت 

فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط 
زیست گفت: شلیک شکارچیان به 
خبر  ملی  پارک  محیط بانان  سمت 
آنها  شدن  زخمی  موجب  بافت 
شکارچیان  موتورسیکلت  و  شده 
به  که  شده  واژگون  فرار  موقع  در 
به  راکبان  جمجمه  اصابت  دلیل 
فوت  شکارچی  نفر  دو  هر  زمین، 
خبرگزاری  گزارش  به  می شوند. 
فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
زیست،  محیط  حفاظت  سازمان 
داشت:  اظهار  محبت خانی  جمشید 
پارک  در  محیط بانان  گذشته  شب 
یک  کرمان،  استان  َخبر  ملی 
یک  و  سمند  خودرو  دستگاه 
شناسایی  را  موتورسیکلت  دستگاه 
کردند که در حال پروژکتورکشی 
بودند. آهو  شکار   برای 

بالفاصله  موضوع،  این  افزود:  وی 
و  مواجه شد  واکنش محیط بانان  با 
موتورسیکلت  راکبان  این حین  در 
تیراندازی  محیط بانان  سمت  به 

نفر  دو  اتفاق،  این  اثر  بر  و  کردند 
شدند.  شده  زخمی  محیط بانان  از 
محبت خانی افزود: پس از تیراندازی 
در  موتورسیکلت  شکارچیان، 
از دست  را  تعادل خود  فرار،  حال 
بالفاصله  و  می شود  واژگون  داده، 
امداد تماس  نیروهای  با  محیط بانان 
اصابت  دلیل  به  اما  می گیرند، 
جمجمه راکبان به زمین، هر دو نفر 
می شوند.  فوت  متاسفانه  شکارچی 
سازمان  حفاظت  یگان  فرمانده 
محیط زیست گفت: در این تعقیب 
از  تیراندازی  گونه  هیچ  گریز  و 
اما  نشد،  انجام  بانان  محیط  سمت 
محیط بانان  سمت  به  شکارچیان 
شد  موجب  که  کردند  تیراندازی 
سر،  ناحیه  از  محیط بانان  از  نفر  دو 
شوند. زخمی  دست  و   صورت 

سازمان  حفاظت  یگان  فرمانده 
قبضه  یک  افزود:  زیست  محیط 
راکبان  از  شکاری  غیرمجاز  سالح 

موتورسیکلت کشف و ضبط شد.

در  بانان  محیط  با  شکارچیان  شدید  درگیری 
پارک ملی خبر بافت
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توقیف محموله برنج با طعم تریاک در بم

کیلوگرم   169 کشف  از  بم  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
تریاک در پوشش بار برنج خبر داد.

به گزارشحکمت به نقل از پایگاه خبری پلیس، اکبر نجفی 
با  بم  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  ماموران  داشت:  اظهار 
کسب اطالعاتی مبنی بر قصد قاچاقچیان برای عبور یک 
استان های  به  تجاری  بار  پوشش  در  مخدر  مواد  محموله 

مرکزی، بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: در ادامه با تالش شبانه روزی ماموران و رصد 
قصد  آنها  شد  مشخص  قاچاقچیان  تحرکات  و  فعالیت 
با استفاده از یک دستگاه تریلر در  دارند این محموله را 
پوشش بار برنج از استان های مرزی به استان کرمان منتقل 

کنند.
رابطه  این  در  کرد:  اظهار  بم  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر هنگام پایش و کنترل 
محور  در  را  تریلر  دستگاه  یک  مواصالتی  محورهای 
اصلی شهرستان متوقف کردند و در بازرسی از این تریلر 
169 کیلوگرم تریاک که به صورت ماهرانه در بار برنج 
آن جاساز شده بود کشف و در این رابطه یک قاچاقچی 

دستگیر شد.

تروریست های داعش در کرمان؟!
عام  قتل  پیرامون  شده  منتشر  اخبار  به  کرمان  پلیس 
مردم توسط اتباع بیگانه و داعشی ها واکنش نشان داد. 
استان   Police پلیس  رئیس  جانشین  فرشید  سرهنگ 
این خبر گفت:در روزهای گذشته،  کرمان در تشریح 
Murder های دسته  قتل  اخباری در خصوص وقوع 
تروریستی  گروهک  یا  و  بیگانه  اتباع  توسط  جمعی 
داعش، در فضای مجازی منتشر شده است که این اخبار 
کذب است و به هیچ عنوان از سوی پلیس استان کرمان 

تایید نمی شود.
ایجاد  قصد  به  افرادی  افزود:متاسفانه  انتظامی  مقام  این 
انتشار  به  اقدام  امنی و تشویش اذهان عمومی،  نا  حس 

این اخبار می کنند و مردم نیز ممکن است به صورت 
ناخواسته این اخبار را دریافت و باز نشر دهند.

صورت  به  کرمان  استان  فتا  کرد:پلیس  تصریح  وی   
در  و  کند،  می  رصد  را  مجازی  فضای  اخبار  روزانه 
صورت انتشار اخبار کذب، موضوع پیگیری و عامالن 

انتشار دستگیر می شوند.
جانشین رئیس پلیس استان کرمان از مردم فهیم کرمان 
مردم  امنیت  و  آرامش  که  آن  برای  کرد  درخواست 
و  طریق صدا  از  فقط  را  پلیس  اخبار  نشود  دار  خدشه 

سیما، سایت پلیس پیگیری کنند.

پس از ماه بانو معصوم زاده در هفته گذشته، علی 
اعضای شورای  دیگر  ایرانمنش  زهرا  و  بهرامی 
اسالمی شهر کرمان در نشست این هفته شورا از 

سمت خود کناره گیری کردند.
زاده در نشست عصر شنبه شورای  احمد حسن 
حضور  بار  نخستین  برای  کرمان  شهر  اسالمی 
یافت و به عنوان عضو رسمی پنجمین دوره این 

شورا جایگزین معصوم زاده شده است.
رئیس  )نایب  بهرامی  علی  استعفای  با  همچنین 
سابق  )رئیس  ایرانمنش  زهرا  و  شورا(  سابق 
پنجمین  بانوان(  و  هنری  فرهنگی،  کمیسیون 
دوره شورای اسالمی شهر کرمان، 2 عضو علی 

البدل جایگزین آنان خواهند شد.
بهرامی  استعفای  با  اسالمی شهر کرمان  شورای 
استعفای  و  مخالف   2 و  موافق  رای  هشت  با 
مخالف  چهار  و  موافق  رای   6 با  ایرانمنش 

موافقت کرد.
معرفی  کرمان  اسالمی  شورای  جدید  *اعضای 

شدند
رئیس شورای اسالمی شهر کرمان گفت: زهرا 
لری و فتح اهلل مویدی )اعضای الی البدل پنجمین 
و  بهرامی  جانشین  عنوان  به  شورا(  این  دوره 
جدید  عضو  عنوان  به  و  شدند  تعیین  ایرانمنش 

شورای اسالمی کرمان معرفی می شوند.
محمد فرشاد در نشست این هفته شورای اسالمی 
ایرانمنش  و  بهرامی  همراهی  از  کرمان  شهر 
اصلی  عضو   2 جای  افزود:  و  کرد  قدردانی 
مستعفی شورای اسالمی شهر کرمان در تصمیم 

گیری های شهری خالی خواهد بود.
وی ادامه داد: امیدوارم این افراد با کناره گیری 
از سمت خود در پنجمین دوره شورای اسالمی 
اهداف خود  به  به صورت مطلوب  شهر کرمان 
برسند و در هر سنگری با عنایت خداوند موفق 

باشند.
در  شرکت  را  خود  استعفای  علت  *بهرامی 

انتخابات مجلس عنوان کرد
نایب رئیس سابق و عضو مستعفی شورای شهر 
متوازن  توسعه  این نشست گفت:  نیز در  کرمان 

وضعیت  با  کرمان  شهر  در  شده  حساب  و 
دلسوز  اندکی  افراد  و  ندارد  وجود  ناهمگون، 
این شهر را دارند و حق مردم  و دغدغه توسعه 

نجیب مرکز استان کرمان این نیست.
ادامه  به دغدغه های خود  اشاره  با  بهرامی  علی 
داد: لذا به این نتیجه رسیدم که گام های بزرگ 
مانند  دیگری  جایگاه  در  باید  کرمان،  برای 
برداشته شود  نمایندگی مجلس شورای اسالمی 
و به همین علت از پنجمین دوره شورای اسالمی 
از  تا شاید در مجلس  استعفاء دادم  شهر کرمان 

حق و حقوق مردم این شهر دفاع کنم.
در  را  ها  فعالیت  به خوبی  همکاران  افزود:  وی 
پنجمین دوره شورای اسالمی شهر کرمان انجام 
شهری  گیری  تصمیم  در  بنده  نبود  و  دهند  می 

احساس نمی شود.

به شورای شهرداری  **شورای اسالمی کرمان 
تبدیل شده است

شورای  دوره  پنجمین  دیگر  مستعفی  عضو 
علت  نشست  این  در  هم  کرمان  شهر  اسالمی 
این شورا  اعالم کرد و گفت:  را  استعفای خود 
تبدیل  شهرداری  شورای  به  و  ندارد  اختیاراتی 

شده است.
زهرا ایرانمنش ادامه داد: پس از 16 سال حضور 
در شورای اسالمی این شهر اختیارات شورا کم 
به مدیریت  متاسفانه  و  از گذشته شده  تر  رنگ 

واحد شهری هم نرسیده است.
اسالمی  شوراس  مجلس  برای  کرد:  بیان  وی 
داوطلب می شوم تا اگر انتخاب شوم این قوانین 
مدیریت شهری را اصالح کنم که شورا اسالمی 
دست  به  را  خود  حقیقی  جایگاه  کرمان  شهر 

آورد.
بانوان  و  هنری  فرهنگی،  سابق کمیسیون  رئیس 
گفت: برنامه ها و شعارهایم در شورای اسالمی 
شعار  هیچگاه  و  بوده  تحقق  قابل  کرمان  شهر 
تبلیغاتی نداده ام و گام به گام برای شورا و مردم 

فعالیت کرده ام.
مصوبات  و  ها  مسئولیت  اجرای  در  افزود:  وی 
این  در  ای  و گالیه  ام  رسیده  هایی  موفقیت  به 
محوله  امور  تمامی  در  زیرا  ندارد  وجود  زمینه 

خوشبختانه به نتیجه رسیده ایم.
پنجمین  اعضای  بین  کرد:  تصریح  ایرانمنش 
اختالف  کرمان  شهر  اسالمی  شورای  دوره 

نظرهایی وجود داشت که قابل رفع هستند.

اجرای  استاندار کرمان در راستای 
های  خانواده  توانمندسازی  طرح 
استانی  مدیران  حمایت  با  محروم 
بر سرعت بخشی به روند این طرح 

تاکید کرد .
جمعه  شامگاه  فدائی  جواد  محمد 
ادامه دیدارهای مستمر و دوره  در 
ای با خانواده های محروم و نیازمند 
کرمان، با دو خانواده محروم شهر 
کرمان دیدار کرد و از نزدیک در 
جریان مشکالت آنان قرار گرفت.

با  استاندار  بازدیدهای  از  یکی 
خانواده ای تحت پوشش بهزیستی 
استان بود که سرپرست خانواده به 

دارای  گرفته  قرار  پوشش  تحت  نابینایی  علت 
دو فرزند هستند که به لحاظ معیشت، مسکن و 
اشتغال با محدودیت های زیادی روبرو هستندکه 
در این دیدار مقرر شد برای رفع مشکالت آنها 

برنامه ریزی هایی انجام گیرد.
آنها  با  کرمان  استاندار  که  خانواده ای  دیگر 
قصه  که  بود  نخاعی  ضایعه  فرد  داشت،  دیدار 

سه  که  است  والدینی  سرگذشت  خانواده،  این 
درآتش  خودرا  ساله   2۷ و   24،26 دختر  فرزند 
سوزی منزل مسکونی خود از دست داده بودند 
و اکنون از نظر معیشت با دشواری های زیادی 

روبروهستند.
نخاعی  ضایعه  دلیل  به  خود  خانواده  مادر 
به سرطان زمین گیر شده و سرپرست  مشکوک 
قلبی است طوری که  بیماری  نیز دچار  خانواده 

تامین هزینه های  این خانواده حتی در 
دارویی خود و خانواده دچار مشکالت 
این  پسر  فرزند  دو  و  بوده  ای  عدیده 

خانواده نیز فاقد شغل هستند.
رابطه  در  که  شد  مقرر  دیدار  این  در 
پیگیری  این خانواده،  با حل مشکالت 
و  کرمان  استاندار  سوی  از  الزم  های 

سایر مسووالن مربوطه انجام شود.
طرح  گزارش  این  براساس 
محروم  های  خانواده  توانمندسازی 
از  استانی  مدیران  حمایت  با  استان 
حدود یکسال قبل آغاز شده و مدیران 
مسئولیت  خود  مندی  عالقه  براساس 
توانمندسازی یک یا چند خانواده را بر 

عهده می گیرند.
این طرح پس از اجرای موفقیت آمیز در مرکز 
نیز اجرایی خواهد شد و  استان در شهرستان ها 
به مرکز  پایلوت  به عنوان یک طرح  قرار است 
کشور نیز اعالم شود تا در نهایت به صورت یک 

طرح ملی زمینه اجرای آن فراهم شود.

توسط سربازان گمنام امام زمان )عج(
استان  شرق  در  مخدر  مواد  قاچاق  باند 

کرمان متالشی شد

اعالم  کرمان  استان  اطالعات  کل  اداره  عمومی  روابط 
امام  امنیتی سربازان گمنام  اقدامات اطالعاتی و  با   : کرد 
زمان )عج (یک باند قاچاق مواد مخدر در شرق این استان 

متالشی شده است .
به گزارش روابط عمومی اداره کل اطالعات استان کرمان 
از این باند که در شهرستان نرماشیر شناسایی شدند یک 
کیلوگرم   20 و  تریاک  کیلوگرم   10 هروئین،  کیلوگرم 

حشیش به دست امد.
مواد  انواع  میزان  این  برای  این گزارش حاکیست عالوه 
شده  توقیف  هم  نیز  سیکلت  موتور  دستگاه  یک  مخدر 

است.

امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
استانداری  منابع  توسعه  و  اقتصادی 
کرمان درباره نظارت در بازار عنوان 
کرد: اگر شرایط عادی باشد، بحث 
با  اما  است  مطرح  بازار  در  رقابت 
خاصی  وضعیت  در  اینکه  به  توجه 
قرار داریم، واحدهای نظارتی تالش 
می کنند و در توزیع شکر نیز نظارت 
وجود دارد و قرار است برای توزیع 
اقالم اساسی از جمله شکر 25 عامل 
هم  به  سیستم  طریق  از  و  مشخص 
متصل شود تا کسی چندبار کاالیی 

را دریافت نکند.
اینکه  به  اشاره  با  تامین شکر  درباره 
قریب به ۷0 درصد حواله صادر شده 

به استان آمده، اظهار کرد: یک هزار تن شکر در 
توزیع  استان  استراتژیک  از ذخیره  هفته گذشته 
اتاق اصناف و یک هزار و 200  شده، ۷00 تن 

تن اتحادیه تعاون روستایی آورده است.
وی افزود: از ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون 
نزدیک به 3 هزار تن شکر در استان توزیع شده 
که رقم خوبی بود و دوست داشتیم 5 هزار تن 
در  کنیم  می  تالش  راستا  همین  در  که  باشد 
را  شکر  توزیع  مبارک  ماه  مانده  باقی  روزهای 

مجددا داشته باشیم.
در  بیان کرد:  مرغ  قیمت  افزایش  درباره  دهقان 

مشکل  و  است  مطرح  ها  نهاده  بحث  زمینه  این 
این است که تنها 50 درصد محموله های کنجاله 
اگر  و  شده  استان حمل  به  امام  بندر  از  سویا  و 
دست  به  ای  یارانه  قیمت  با  را  مواد  این  بتوانیم 
مرغداران برسانیم، قیمت مرغ همان کیلویی 11 

هزار و 500 تومان خواهد بود.
و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
نظارت  درباره  کرمان  استانداری  منابع  توسعه 
باشد،  عادی  شرایط  اگر  کرد:  عنوان  بازار  در 
بحث رقابت در بازار مطرح است اما با توجه به 
اینکه در وضعیت خاصی قرار داریم، واحدهای 

در  و  کنند  می  تالش  نظارتی 
وجود  نظارت  نیز  شکر  توزیع 
توزیع  برای  است  قرار  و  دارد 
 25 شکر  جمله  از  اساسی  اقالم 
عامل مشخص و از طریق سیستم 
به هم متصل شود تا کسی چندبار 

کاالیی را دریافت نکند.
وی با اشاره به عملکرد واحدهای 
مثال  عنوان  به  افزود:  نظارتی 
نانوایی بازرسی  تعزیرات از 500 
 440 حدود  و  آورده  عمل  به 
جریمه  مختلف  دالیل  به  مورد 
شده اند اما در مجموع  امیدواریم 
و  آید  می  پیش  که  وضعیتی  با 
نشینی  عقب  قدری  امریکا  اینکه 
کرده، فضا در واردات، تبدیل ارز و ... بازتر و 

گشایشی ایجاد شود.
و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
اینکه  به  اشاره  با  استانداری کرمان  منابع  توسعه 
مردم نیز باید رعایت کنند، گفت: وقتی کسی در 
یک کاال مصرف ندارد اما چند برابر نیاز خرید 
می کند، موجب می شود ما 5 برابر شکر توزیع 

کنیم اما جواب ندهد.
دهقان تصریح کرد: انشاءاهلل با وضعیتی که پیش 
می آید، این ترس تمام می شود و دیگر کسی 

متقاضی کاالی اضافه نیست.

در دیدار با 2خانواده محروم 

استاندار کرمان بر توانمندسازی خانوارهای محروم تاکید کرد

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان عنوان کرد:

نظارت ویژه بر توزیع اقالم اساسی/توزیع 3000 تن شکر در استان در ماه رمضان

2 عضو دیگر شورای اسالمی کرمان از سمت خود کناره گیری کردند  زلزله ای به بزرگی 4.۱ ریشتر بامداد روز ۱0 خرداد 
ماه بافت در استان کرمان را لرزاند

این زلزله در عمق 15 کیلومتری از سطح زمین رخ داد.
ایجاد شده   زلزله  اثر  بر  به گفته مردم محلی صدای عجیب که  بنا 

باعث فرار آنها از منازل شده است.
به  توجه  با  کرد  اعالم  کرمان  استان  بحران  مدیریت  کل  اداره 
آباد شهرستان  منطقه جمیل  امروز در  بامداد  لرزه  بررسی ها، زمین 

بافت تا کنون فاقد خسارت بوده است.
به گزارش مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زلزله در ساعت 

3:39 بامداد امروز جمعه به وقوع پیوست.
شده  گزارش  کیلومتری   15 عمق  در  و  ریشتر   4.1 زلزله  بزرگی 

است.
این زمین لرزه در 15 کیلومتری بافت، 24 کیلومتری بزنجان و 45 

کیلومتری رابر در استان کرمان ثبت شده است.

واکسیناسیون بیش از 20هزار رأس بره و بزغاله علیه 
بیماری تب مالت در بافت 

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بافت ازواکسیناسیون بیش از 20 
هزار رأس بره و بزغاله علیه بیماری  تب مالت از ابتدای اردیبهشت 

ماه سالجاری خبر داد . 
به گزارش حکمت به نقل از روابط عمومی شبکه دامپزشکی بافت 
؛ دکتر پویا امجدی در گفتگو با خبرنگار روزنامه حکمت بیان کرد 
و  انسان  بین  و مشترک  دامی  بیماریهای  و کنترل  مبارزه  :با هدف 
ابتدای  از  وبزغاله  بره  مالت  تب  رایگان  واکسیناسیون  طرح  دام، 

اردیبهشت ماه سالجاری آغاز شده و تا کنون ادامه داشته است.
های  اکیپ  با  را  الزم  همکاری  گرامی  :دامداران  کرد  تاکید  وی 

واکسیناسیون بخش دولتی وخصوصی داشته باشند .
راستای  عزیزدر  همشهریان   : کرد  توصیه  درپایان  دکترامجدی 
بهداشت عمومی وجلوگیری از ابتال به بیماری خطرناک  تب مالت 
، از مصرف شیرخام، پنیر تازه غیر پاستوریزه ، خامه و بستنی های 

سنتی خودداری نمایند .

تاکنون زمینه  این ستاد   : استان کرمان گفت  مدیرعامل ستاد دیه 
آزادی سه هزار و 308 نفر مددجوی واجد شرایط را فراهم کرده 

است .
سید حجت اهلل موسوی قوام روز جمعه در جشن گلریزان و جمع 
زندانیان  آزادسازی  جهت  خیریه  و  مردمی  های  کمک  آوری 
جرائم غیرعمد در محل سالن اجتماعات اداره ارشاد اسالمی بم 
الجوردی  شهید  ابتکار  با   1369 سال  در  کشور  دیه  ستاد  افزود: 
و  تهران شکل گرفت  در  زندانهای کشور  سازمان  ریاست وقت 
را  خود  فعالیت  دیگر  های  استان  در   ۷6 سال  از  رسمی  طور  به 

آغاز کرد.
استان  در   80 سال  در  ستاد  این  اندازی  راه  به  اشاره  ضمن  وی 
کرمان اظهار داشت: اکنون در آستانه هجدهمین سال تاسیس ستاد 
دیه تاکنون زمینه آزادی 3هزار و 308 نفر مددجو واجد شرایط 
و رقمی حدود 5۷ میلیارد و 862 میلیون تومان جمع آوری شده 
و ۷02 نفر با اخذ رضایت شاکی بدون پرداخت وجه آزاد شدند.

و  است  صلح  کمیته  تشکیل  ستاد  وظایف  از  یکی  افزود:  وی 
استان اخذ رضایت شاکی داشتیم  تومان در  میلیارد  تاکنون 290 
از محل کمک های خیرین آزاد  نفر  همچنین یک هزار و 212 

شده اند.
 13 حدود  رقمی  داد:  ادامه  کرمان  استان  دیه  ستاد  مدیرعامل 
های  کمک  طریق  از  تومان  هزار   500 و  میلیون   865 و  میلیارد 
خیرین برای آزادی زندانیان در کشور جمع آوری شده بود که 
از سال 84 دولت وقت به این نتیجه رسید صرفاً ستاد دیه قادر به 
و در کنار کمک های خیرین دولت هم  نیست  زندانیان  آزادی 
باید کمکهایی داشته باشد و طی مصوبه ای تسهیالتی به ستادهای 

دیه کشور اختصاص داده شد.
وی ضمن اشاره به برگزاری جشن های گلریزان با محوریت ستاد 
دیه تصریح کرد: این جشن ها در استان کرمان با دو هدف فرهنگ 
سازی و آموزش و اطالع رسانی خانواده ها و جذب کمک های 

مردمی و خیرین برگزار می شود.
موسوی قوام بیان کرد: تاکنون 30 جشن گلریزان در استان کرمان 
برگزار شده و کرمان دومین استانی است که بیشترین گلریزان را 

بعد از اردبیل در کشور برگزار کرده است.
*بم رتبه سوم جرائم غیرعمد استان را دارد

بم  نشان کرد: شهرستان  استان کرمان خاطر  دیه  ستاد  مدیرعامل 
بعد از کرمان و سیرجان رتبه سوم را در جرائم غیرعمد دارد که از 
مجموعه 242 مددجو واجد شرایط جرایم غیرعمد استان کرمان 

26 نفر مربوط به شهرستان بم است.
موسوی قوام گفت: در جشن گلریزان سال گذشته شهرستان بم با 
جمع اوری 504 میلیون و یکصد هزار تومان 19 نفر جرایم غیرعمد 
از زندان بم آزاد شدستاد دیه 5 برابر مبلغ جمع آوری را سال قبل 
پرداخت کرده است و هیچ شهرستانی به این ستاد بدهکار نیست.

مدیرعامل ستاد دیه کرمان:
ستاد دیه زمینه آزادی بیش از 3300زندانی 

غیر عمد را فراهم کرد
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نتایج یک پژوهشی داخلی در خصوص بسترها 
متولیان  که  می دهد  نشان  طالق  پیامدهای  و 
ناخوشایند،  راه حل  این  بروز  کاهش  برای  امر 
و  گرفته  جدی تر  را  ازدواج  از  پیش  مشاوره 
به طور مؤثرتری به تقویت مهارت های زناشویی 

زوجین بپردازند.
نرخ  رشد  کشور،  احوال  ثبت  آمار  اساس  بر 
یافته  افزایش  زمان  گذشت  با  کشور  در  طالق 
پدیده طالق راه حل رایج  نگران کننده است.  و 
فروریختن  شوهر،  و  زن  سازش  عدم  قانونی  و 
ساختمان خانواده، قطع پیوند زناشویی و اختالل 
ارتباط پدر و مادر با فرزند است اما این پدیده ، 
عوامل  از  متأثر  که  است  چندبعدی  موضوعی 
است.  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی،  روانی، 
عوامل  دسته  چهار  به  طالق  علل  تحقیقی،  در 
اقتصادی  اجتماعی، روان شناختی، خانوادگی و 

تقسیم بندی شده است.
و  روانی  سالمت  متخصصان،  اعتقاد  به  طالق 
تحت  را  آنان  فرزندان  و  مردان  زنان،  فیزیکی 
از  زنان  آسیب پذیری  اما  می دهد.  قرار  تأثیر 
است.  بیشتر  معموالً  طالق  اجتماعی  پیامدهای 
اقتصادی  آینده  از  زنان  نگرانی  مورد،  این  در 
خود، در مورد فرزندانشان و گفته مردم بیشتر از 
مردان است. مردان و زنان مطلقه، هر دو به نوعی 
از ازدواج مجدد بیزار می شوند و هم زنان و هم 
مردان، اغلب احساس مشابهی از رها شدن پس 
از طالق، بدبینی نسبت به آینده، عدم تمایل به 
مشورت با دوستان درباره جدایی خود و تفاهم 
نداشتن با همسر خود دارند. بدین معنی که آن ها 
با احساس طرد شدن، سردی و سرزنش بیشتری 

از سوی اطرافیان نزدیک روبه رو هستند.
در رابطه با این موضوع مهم اجتماعی، گروهی 
پزشکی  علوم  دانشگاه  از  کشور  محققان  از 
گیالن، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز، 

دانشگاه  و  سنندج  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
دست  مطالعه ای  انجام  به  اهواز  چمران  شهید 
زده اند که در آن به صورت کیفی، به بسترها و 

پیامدهای طالق پرداخته شده است.
استان  در  رشت  شهر  بر  تمرکز  با  مطالعه  این 
گیالن صورت گرفته و با استفاده از مصاحبه های 

عمیق با مشارکت کنندگان انجام شده است.
تلویحات  تحقیق،  این  از  به دست آمده  نتایج 
به  برای متخصصان مرتبط  را  فراوانی  کاربردی 
همراه دارد. به این شکل که باید نگاه سیستمیک، 
چند علتی و تعاملی در بافت فرهنگی و اجتماعی 

افراد مطلقه به پدیده طالق وجود داشته باشد.
محقق  دوست،  احمد  حسین  اساس،  این  بر 
و  گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  مشاوره  اداره 
»در  می گویند:  پژوهش،  این  در  همکارانش 
شرکت کننده  زنان  تجربه  بررسی  ما،  پژوهش 
نشان داد که بیشترین پیامدها برای زنان در این 
وجود  فرهنگی  اجتماعی-  بعد  در  خصوص، 
به  زنان  که  طالق  اجتماعی  ابعاد  است.  داشته 
انگ  کنترل،  اعمال  شامل  کردند،  اشاره  آن 
آنان،  روابط  سردی  و  اطرافیان  ترحم  خوردن، 
مورد طمع واقع شدن، نگاه ابزاری و دشواری امر 
ازدواج مجدد بود که همگی خاص دوران بعد 

از طالق هستند«.
پژوهشگران فوق می افزایند: »طبق گزارش زنان 
از  پس  مردان  تحقیق،  این  در  شرکت کننده 

طالق نسبت به آن ها بدبین شده بودند و همین 
برای  هیجانی  مشکالت  بروز  موجب  بدبینی 

آن ها شده بود«.
یافته های  طبق  همکارانش  و  دوست  احمد 
علمی  مقاله ای  به صورت  را  آن  که  تحقیق  این 
علوم  در  کیفی  »تحقیقات  مجله  در  پژوهشی 
»در خارج  می گویند:  منتشر کرده اند،  سالمت« 
خیانت های  علت  به  طالق  آمار  کشور  از 
مقابل،  در  و  است  داخل  از  بیشتر  زناشویی 
نسبت خارج  به  ارزش ها در داخل کشور  تغییر 
از کشور بیشتر به عنوان علت طالق مطرح شده 
اعتیاد،  مسئله  دلیل  به  طالق  همچنین  است. 
است.  داشته  وجود  همواره  که  است  امری 
بیشتر  اعتیاد  مسئله  کشور  از  خارج  در  هرچند 
به سوءمصرف الکل مطرح است، اما در داخل 
شیشه  مانند  موادی  سوءمصرف  بیشتر  کشور 

گزارش می شود«.
نتایج پژوهش  با توجه به  مجریان پژوهش فوق 
به دست آمده،  نتایج  »طبق  داشته اند:  اظهار  خود 
و  است  چندبعدی  و  پیچیده  پدیده  یک  طالق 
بسترها و پیامدهای آن در تعامل و دارای روابط 
خصوص  این  در  و  هستند  چرخشی  و  حلقوی 
بایستی به تفاوت های جنسیتی مراجعان طالق و 
عدم درک تفاوت های همدیگر توسط زوجین 
بهتر  اساس  این  بر  کرد.  توجه  طالق  متقاضی 
است جهت گیری متخصصان برای پیشگیری از 
طالق، بیشتر به سمت مشاوره پیش از ازدواج و 

تقویت مهارت های زناشویی باشد«.
سالمت"،  علوم  در  کیفی  "تحقیقات  مجله 
فصل نامه ای با رتبه علمی پژوهشی از کمیسیون 
توسط  که  است  کشور  پزشکی  علوم  نشریات 
همکاری  با  و  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه 

انجمن علمی پرستاری ایران منتشر می شود.

پروژه های  هدف  اینکه  بیان  با  کرمان  استاندار 
رفع  و  مردم  وضع  بهبود  مقاومتی،  اقتصاد 
مشکالت جامعه است، عنوان کرد: تعطیلی این 
پروژه  ها به دلیل تعلل در تامین منابع و اجرا قابل 

قبول نیست.
ستاد  در  شنبه  شامگاه  فدائی  محمدجواد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان خطاب 
ها،  طرح  اجرای  اینکه  بر  تاکید  با  مدیران  به 
برنامه ها و پروژه ها باید به بهبود وضع مردم و 
حل مشکالت جامعه منجر شود عنوان کرد: اگر 
بخواهیم با هر دلیل و توجیهی در تامین منابع و 
اجرای پروژه کوتاهی و تعلل کنیم، به معنی بی 
توجهی به مشکالت مردم و تغییر شاخص های 

جامعه است.
وی کار و فعالیت بیشتر برای کاهش مشکالت 
به  دید  این  با  افزود:  و  دانست  الزم  را  موجود 
مدت  در  خواهیم  می  که  کنیم  نگاه  ها  پروژه 
لحاظ  از  استان  وضعیت  بر  مشخص،  زمانی 
و  فقر  رفع  و  کاهش  مردم،  معیشت  اقتصاد، 
به  نیاز  امر  این  و  باشیم  تاثیرگذار  محرومیت 

فعالیت قابل توجه و اعتقاد جدی دارد.
استاندار کرمان ادامه داد: اصاًل قابل قبول نیست 
مشکلی  دلیل  به  ای  پروژه  بگوییم  سادگی  به 
تعطیل شود، با این تعطیلی در حقیقت کمبودها 
آنها  رفع  برای  خواهیم  نمی  و  پذیریم  می  را 

اقدامی انجام دهیم.
قبول  غیرقابل  را  ها  پروژه  کردن  حذف  فدائی 
پنج ساله طرح گردشگری  از معطلی  دانست و 
هنزاء، بالتکلیفی کارخانه پالسمای خون کرمان 
کرمان  پتروشیمی  و  مالی  تامین  عدم  دلیل  به 
این  شود  می  چگونه  کرد:  خاطرنشان  و  انتقاد 

دالیل را پذیرفت.
وی ابراز داشت: کمیته های مربوطه پروژه های 
اقتصاد مقاومتی استان در سال 98 را نهایی کنند 
به موازات آن پروژه های ملی ابالغی را هم  و 

برش استانی تهیه شود.
های  معین  عملکرد  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
قرار  این  از  پیش  کرد:  عنوان  استان  اقتصادی 
بر این برنامه بود که معین های اقتصادی برنامه 
سه ساله خود را پیشنهاد دهند که این کار انجام 
شد و با تک تک آنها جلسه بررسی برنامه ها را 
در حال  آنها  اساس  بر  اکنون  و  برگزار کردیم 

کار هستند.
اقتصادی  معین  مورد   26 از  داشت:  بیان  وی 
 10 قبول،  قابل  عملکرد  مورد   9 شده،  بررسی 
عملکرد  مورد  هفت  و  متوسط  عملکرد  مورد 
خوبی ندارد که یا باید حذف شوند یا ساز و کار 

خود را تغییر دهند.
**انتقال 133 پروژه اقتصاد مقاومتی از سال 9۷ 

به سال98
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز 
در این نشست تعداد پروژه های اقتصاد مقاومتی 
استان کرمان در سال گذشته را 161 مورد عنوان 
پایان  تا  باید  ها  پروژه  این  اینکه  بیان  با  و  کرد 
سال 9۷ به اتمام می رسیدند، گفت: 38 مورد از 
این پروژه ها به دلیل مشکالت مختلف به اتمام 

نرسیده اند.

جعفر رودری به انتقال 133 پروژه 
اشاره   98 سال  به  مقاومتی  اقتصاد 
برای  پروژه   251 افزود:  و  کرده 
اقتصاد  ستاد  تصویب  به   98 سال 

مقاومتی استان خواهد رسید.
پروژه  از  یکی  انتخاب  از  رودری 
های استان کرمان جزو 11 پروژه 
نام  کشور  برتر  مقاومتی  اقتصاد 
اقتصاد  ستاد  برنامه  گفت:  و  برد 
مقاومتی شهرستان ها هم در قالب 
شیوه نامه تدوین و به فرمانداری ها 

ارسال شده است.
استان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
سوی  از  جدید  دستورالعمل  در  گفت:  کرمان 
به  ملی  پروژه   ۷6 جمهوری،  رئیس  اول  معاون 
فرماندهی  ستاد  توسط  سازمان  و  وزارتخانه   19
اقتصاد مقاومتی کشور ابالغ شده است که برش 

استانی آنها باید در دستور کار قرار گیرد.
فرهنگی،  میراث  مدیرکل  فرخی  غالمرضا 
در  کرمان  استان  گردشگری  و  دستی  صنایع 
زمینه دستورالعمل کشوری تسهیل شرایط ایجاد 
برخوردار  کمتر  مناطق  در  هتل  و  اقامتگاه ها 
هتل های  ساخت  اساس  این  بر  داشت:  اظهار 
چهار و پنج ستاره در 500 نقطه از مناطق کمتر 
زمین های  که  است  مطرح  کشور  یافته  توسعه 
اما  می گیرد،  قرار  متقاضیان  اختیار  در  رایگان 
تاکنون در استان کرمان درخواست کننده ای در 

این رابطه نداریم.
به تاکید استاندار کرمان مقرر گردید تا مجموعه 
ادارات راه و شهرسازی، منابع طبیعی، اوقاف و 
بنیاد مسکن در کارگروهی به مسئولیت معاونت 
هماهنگی امور عمرانی استانداری در خصوص 
هر  در  زمین هایی که  قیمت  و  متراژ  مکان یابی، 
دارد،  وجود  هتل ها  اجرای  امکان  شهرستان 

تصمیم گیری کنند.
طرح  مجری  سازان،  آرمان  شرکت  نماینده 
 94 سال  اواخر  گفت:  نیز  هنزا  گردشگری 
تفاهم نامه این طرح فی مابین استانداری، میراث 
فرهنگی و امور اراضی منعقد و یک هزار و 950 
هکتار زمین به آن واگذار، 2 میلیون مترمکعب 
از محل آبهای سطحی رودخانه به این طرح به 
مدت زمان یک سال و منوط به اخذ مجوزهای 

الزم تخصیص یافت.
وی با بیان اینکه مشکل اجرا از لحاظ تامین مالی 
به  این مدت  عنوان کرد: در  نداریم،  اجرایی  و 
مختلف  دستگاه های  مجوزهای  دریافت  دنبال 
بودیم، اما موفق نشدیم و در نتیجه موعد مجوز 
آب طرح نیز گذشته و اکنون درخواست تمدید 

آن را داریم تا بتوانیم کار را به اجرا برسانیم.
سیدمصطفی آیت اللهی موسوی معاون هماهنگی 
امور عمرانی استاندار کرمان نیز در این نشست 
باید در شورای عالی معماری  این طرح  گفت: 
و شهرسازی به تصویب برسد، اما به دلیل اینکه 
مختلف  دستگاه های  مجوزهای  دریافت  درگیر 
شده است، مجوز آب آنها هم ابطال می شود و 

اکنون باید تمدید مجوز را داشته باشد.
برنامه ریزی  و  مدیریت  توسعه  معاون  مقدری 

خصوص  در  نیز  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
خون  پالسمای  کارخانه  راه اندازی  مشکالت 
است،  شده  کلنگ زنی   95 سال  از  که  کرمان 
گفت نیازمند تامین منابع مالی از صندوق توسعه 

ملی هستیم.
وی با اشاره به اهمیت اجرای این طرح بیان کرد: 
در حال حاضر 200 هزار لیتر پالسما در کشور به 
آلمان می رود در صورتی که با احداث کارخانه 
میلیارد   500 و  هزار  یک  کرمان،  در  پالسما 
خواهیم  کشور  در  ارزی  صرفه جویی  تومان 

داشت.
طبق  کرد:  عنوان  رابطه  این  در  کرمان  استاندار 
مذاکراتی که در ارتباط با این کارخانه داشتیم، 
قرار شد برای این پروژه از صندوق توسعه ملی 
از  نیمی  که  شرطی  به  شود،  دریافت  تسهیالت 

تولیدات خود را صادر کنند.
فدائی ادامه داد: در این رابطه با معاون اول رئیس 
جمهور و وزیر بهداشت مذاکرات الزم انجام و 
مجوزها و موافقت ها دریافت شده است، اکنون 
باید گزارش پیشرفت کار توسط سرمایه گذار و 
دانشگاه علوم پزشکی به وزارتخانه ارسال شود.

مشکل  کرمان،  پزشکی  علوم  دانشگاه  معاون 
راه اندازی کارخانه استحصال دارو از مواد مخدر 
تا  بیان داشت:  و  به زمین عنوان کرد  را مربوط 
کنون چند مرتبه زمین اجرای این پروژه جابه جا 

شده و هنوز در دست بررسی است.
مرجان شاکری مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان کرمان گفت: این واحد در رده 4 محسوب 
شهر  محدوده  در  آن  استقرار  امکان  و  می شود 
مستثنی  صنعتی  شهرک های  اما  ندارد،  وجود 

هستند و از نظر محیط زیست بالمانع است.
مشکل  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  معاون 
نبود  را  شفا  جایگزین  بیمارستان  ساخت 
زمین  افزود:  و  کرد  عنوان  سرمایه گذار 
به محض  بیمارستان جایگزین مشخص است و 
اینکه سرمایه گذاری اعالم آمادگی کند، آماده 

واگذاری هستیم.
وی به افتتاح بیمارستان مهرگان و ارجمند اشاره 
داشت و افزود: با افتتاح بیمارستان آرمین، تعداد 
خواهد  افزایش  کرمان  بیمارستانی  تخت های 

یافت.
استاندار کرمان در ادامه تاکید کرد: طی امسال 
جایگزین  بیمارستان  ساخت  باید  آینده  سال  و 
شفا آغاز شود، استان کرمان با کمبود شاخص 

تخت های بیمارستانی مواجه است.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك ارزوئیه 

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي آگهي موضوع 
ماده 3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
تعیین  قانون  برابر راي شماره 139۷60319060000056 مورخ 139۷/12/8هیأت اول موضوع  رسمي 
ثبتي حوزه ثبت ملک  فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
بشماره شناسنامه4  فرزند غالمحسین  نیکویی  متقاضي آقای علی  بالمعارض  مالکانه  ارزوئیه تصرفات 
صادره از بافت در ششدانگ مغازه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 59/14 مترمربع پالک 81 فرعي 
از35اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 25و35 اصلي قطعه یک واقع دربخش 41کرمان خریداري 
از مالک رسمی آقاي علمدار شیخ اوشاغی فرزند درویش محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب را دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/3/13

انتشار نوبت دوم: 98/3/29
سعید نظري-رئیس ثبت اسناد و امالک ارزوئیه 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك بافت 

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي آگهي موضوع 
ماده 3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي برابر راي شماره 139۷60319013001295 مورخ 139۷/12/12هیأت دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 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 
به  اعتراض، دادخواست خود را  تاریخ تسلیم  از  از اخذ رسید ظرف مدت یکماه  اداره تسلیم و پس 
مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/2/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/3/13

محمدمحسن قزوینی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف43(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك بافت 

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي آگهي موضوع 
ماده 3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي برابر راي شماره 139۷60319013001019 مورخ 139۷/9/26هیأت دوم موضوع قانون تعیین 
ثبتي حوزه ثبت ملک  فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
بافت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای شیر محمد شمس الدین مطلق فرزند شیرزاد به شماره 
شناسنامه 4 صادره ازرابر در ششدانگ  یک باب خانه به مساحت 136/92 مترمربع قسمتی از پالک 
2103 فرعی از 12-اصلی قطعه یک بخش 42 کرمان واقع در رابر خیابان شهید منتظری کوچه شهید 
هوشنگ سالجقه به شرط تجمیع با پالک 3150 فرعی از 12 اصلی خریداری از مالک رسمی آقای 
فریدون سالجقه مع الواسطه محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب را دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/3/13
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/1

محمدمحسن قزوینی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف49(

آگهي مزایده )نوبت اول( 
از  ارسالی  نیابت شماره 1398132000108903  اجرای  در  بافت  دادگستري  احکام حقوقی  اجراي 
شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع خانواده کرج و در پرونده کالسه 9۷0084 اجرایی در نظر دارد 
میزان 0/25 صدم سهم مشاع از 96 سهم پالک ۷98 اصلی بخش 40 کرمان شهرستان بافت به مالکیت 
فرشید راد فر فرزند حسین به مبلغ سیصدو شصت میلیون ریال به فروش برساند ضمنا ملک موصوف 
ثبت و دارای پالک ثبتی مشاع با کاربری)کشاورزی( و ثبت می باشد و در اجاره نمی باشد.لذا مزایده 
در تاریخ 1398/4/5 روز چهارشنبه 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 
متقاضیان خرید در  مزایده تمدید مي گردد.بنابراین  نفع صندوق دولت ضبط و  به  اولیه  ده درصد 
به دایره اجراي احکام مراجعه  اداري سه شنبه 1398/4/4  پایان ساعت  تا  توانند  صورت تمایل مي 
پایان  تا  پاکت الک و مهر شده  را در  پیشنهاد خود  از ملک مذکور داده شود و  بازدید  ترتیب  تا 
مهلت مذکور تحویل اجراي احکام نموده و رسید اخذ نمایند.ضمناً آدرس ملک: شهرستان بافت 
بلوار دانشگاه آزاد جنب دانشگاه آزاد می باشد.   غجه پور-دفتر اجرای احکام دادگستری شهرستان 
بافت )م الف 3۷( 

آگهي مزایده )نوبت اول( 
اجراي احکام حقوقی دادگستري بافت در اجرای دادنامه شماره 96099۷34۷0101654 صادره از 
شعبه اول حقوقی و در پرونده کالسه 9۷035۷ اجرایی در نظر دارد 1- یک دستگاه لباسشویی دو قلو 
مدل شرکت کروپ 8/5 کیلویی به مبلغ دوازده میلیون و پانصدهزار ریال2-یخچال فریزر)یخچال  
به  میلیون ششصدهزار ریال  مبلغ شصت و هفت  به  پارس  قلو مدل شرکت  فریزر تک( دو  تک و 
مالکیت مجتبی بیگ زاده جاللی فرزند اسفندیار از طریق مزایده را به فروش برساند. لذا مزایده در 
با  بافت  تاریخ 1398/4/3 روز دوشنبه ساعت 9 صبح در محل اجراي احکام دادگستري شهرستان 
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 
متقاضیان خرید در  مزایده تمدید مي گردد.بنابراین  نفع صندوق دولت ضبط و  به  اولیه  ده درصد 
تا  مراجعه  احکام  اجراي  دایره  به   98/4/2 یکشنبه  اداري  ساعت  پایان  تا  توانند  مي  تمایل  صورت 
ترتیب بازدید از اموال مذکور داده شود و پیشنهاد خود را در پاکت الک و مهر شده تا پایان مهلت 
مذکور تحویل اجراي احکام نموده و رسید اخذ نمایند.ضمناً آدرس اموال فوق بافت خیابان آیت 
باشد. غجه پور-دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری  ا...سعیدی کوچه 9 منزل محمود شفیعی می 
شهرستان بافت )م الف 36( 

آگهي مزایده )نوبت اول( 
اجراي احکام حقوقی دادگستري بافت در اجرای دادنامه شماره 96099۷34۷0100128 صادره از 
شعبه اول حقوقی و در پرونده کالسه 950339 اجرایی در نظر دارد اموال مشروحه ذیل را1- یک 
دستگاه خودروی سواری پیکان به شماره انتظامی 65-۷83 س 28 به شماره موتور 1112۷9۷4568 و 
شماره شاسی ۷94۷8589 به رنگ سفید مدل 13۷9 دارای وضعیتی سالم به مالکیت رضا کارگرزاده  
فرزند محمد به ارزش  شصت و پنج میلیون ریال 2- از ملک به شماره 3 فرعی از 1948 اصلی بخش 
40 کرمان به مساحت کل ششدانگ 504/5 متر مربع و کل ملک دارای دو جبهه، غربی شامل اعیان 
قدیمی و شرقی اعیان نوساز در دو طبقه، یک واحد آپارتمان طبقه اول دارای اعیان 100 متر مربع و 
با توجه به تفکیک نشدن ساختمان دو طبقه بر کوچه مشاعات طبقه اول مشخص نمی باشد و ملک 
دارای سند رسمی و مفروز نمی باشد و در اجاره نیست، و به ارزش یک میلیارد و یکصد و پنجاه 
میلیون ریال به مالکیت رضا کارگرزاده فرزند محمد از طریق مزایده به فروش برساند. لذا مزایده در 
تاریخ 1398/3/28 روز سه شنبه ساعت 9 صبح در محل اجراي احکام دادگستري شهرستان بافت با 
حضور نماینده دادسرا برگزار مي گردد و قیمت ارزیابي شده توسط کارشناس شروع و ده درصد 
مبلغ بها في المجلس مابقي ظرف مهلت معین از برنده اخذ خواهد شد.در صورت انصراف متقاضي 
متقاضیان خرید در  مزایده تمدید مي گردد.بنابراین  نفع صندوق دولت ضبط و  به  اولیه  ده درصد 
تا  به دایره اجراي احکام مراجعه  اداري دوشنبه 98/3/2۷  پایان ساعت  تا  توانند  تمایل مي  صورت 
ترتیب بازدید از ملک مذکور داده شود و پیشنهاد خود را در پاکت الک و مهر شده تا پایان مهلت 
بافت  : شهرستان  اموال فوق  نمایند ضمناً آدرس  نموده و رسید اخذ  مذکور تحویل اجراي احکام 

خیابان امام کوچه 31 جنب بانک تجارت منزل سوم سمت چپ می باشد. 
 غجه پور-دفتر اجرای احکام دادگستری شهرستان بافت )م الف34( 

آگهي مزایده )نوبت اول( 
اجراي احکام حقوقی شوراهای حل اختالف بافت در اجرای دادنامه شماره 9۷099۷3494100952 
دارد  نظر  در  اجرایی  پرونده کالسه 980082  در  و  بافت   1 اختالف شماره  از شورای حل  صادره 
شماره  به  سوز  138۷بنزین  132(مدل  )پراید  زیتونی  سبز  پراید  سواری  خودروی  دستگاه  یک 
به  ریال  میلیون  بیست  و  دویست  ارزش  به   142228۷044262 شاسی  شماره  و  موتور2695926 
ذیل 1-دوحلقه الستیک  به شرح  مشخصات خودرو  که  برساند  فروش  به  مجتبی رضایی  مالکیت 
جلو 80درصد دو حلقه الستیک عقب فرسوده و غیرقابل استفاده 2-بیمه شخص ثالث ندارد 3-چراغ 
جلو چپ شکستگی دارد4-سپر جلو شکستگی داردو سپر عقب رنگ پریدگی و آفتاب خوردگی 
شکستگی  جلو  دارد6-شیشه  زدگی  رنگ  و  صافکاری  آثار  راست  جلو  گلگیر  و  دارد5-کاپوت 
یکشنبه  روز   1398/4/9 تاریخ  در  مزایده  دارد.لذا  جزئی  خراشیدگی  خودرو  بدنه  دارد۷-اطراف 
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 پیشنهادی 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 پنجشنبه 98/04/06 به دایره اجراي احکام مراجعه تا ترتیب بازدید از 
خودروی مذکور داده شود و پیشنهاد خود را در پاکت الک و مهر شده تا پایان مهلت مذکور تحویل 
 1398/04/09 یکشنبه  9 صبح  ساعت  راس  مزایده  جلسه  نمایند  اخذ  رسید  و  نموده  احکام  اجراي 
برگزار و خرید به صورت شفاهی نیز در جلسه آزاد می باشد ضمناً آدرس خودرومذکور: در محل 

پارکینگ شهرستان بافت می باشد. )م الف 35( 
 محمدرضا عباس زاده فتح آبادی- قاضی شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان 
بافت  

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان آقای حسین پورعلیخانی به طرفیت حسن شیخ کانلو به خواسته مطالبه خسارت به انضمام 
کلیه هزینه های دارسی به پرونده کالسه 9۷0585  ثبت و وقت رسیدگی به روز یکشنبه 1398/4/9 
ساعت 15:30 تعیین گردید و به علت مجهول المکان بودن خوانده و به تجویز ماده ۷3 قانون آئین 
نشر  تاریخ  از  تا خوانده  از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود  نوبت در یکی  دادرسی مدنی یک 
ضمائم  و  دادخواست  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  شورا  دفتر  به  ماه  یک  مدت  آگهی ظرف 
اینصورت شورا غیاباً  را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی و ادای توضیح حاضر و در غیر 

رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
آبساالن-دبیر شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بافت )م الف33(

آگهي حصروراثت
خانم پروین صادقی فرزند فرج ا... داراي شناسنامه 4۷۷ به شرح دادخواست شماره 980111 مورخ 
درتاریخ  به شناسنامه 280  ا...  نعمت  فرزند  ا...صادقی گوغری  فرج  داده شادروان  توضیح   98/3/4

94/۷/15 در شهر - فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-نعمت ا...صادقی به ش ملی31306233۷1متولد1355 فرزند متوفی.

2- خلیل صادقی به ش ملی3130623388متولد135۷ فرزند متوفی.
3- پروین صادقی به ش ملی3130668446متولد1344 فرزند متوفی.
4- توران صادقی به ش ملی3131430354متولد1348 فرزند متوفی.

5- سلطنت صادقی به ش ملی31314428۷5متولد1352 فرزند متوفی.
6- آذرصادقی به ش ملی3130668454متولد1346 فرزند متوفی.

۷- محسن صادقی گوغری به ش ملی3131599219متولد1362 فرزند متوفی.
8- لیلی صادقی گوغری به ش ملی3131434465متولد1349 فرزند متوفی.

9-ملکی مددی زاده فرزند قرخمز به ش ملی 31313533۷6 متولد 1322 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.
سکینه آبساالن- دفترشورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
آقای مهدی سلطانی نژاد فرزند چراغعلی داراي شناسنامه 3131609826 به شرح دادخواست شماره 
98009۷ مورخ 98/3/5 توضیح داده شادروان چراغعلی سلطانی نژاد فرزند نادعلی به شناسنامه 22 

درتاریخ 98/1/22 در شهر بافت فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-مجید سلطانی نژاد به ش ملی3131441186متولد1351 فرزند متوفی.

2- مهدی سلطانی نژاد به ش ملی3131609826متولد1364 فرزند متوفی.
3- طیبه سلطانی نژاد به ش ملی31308۷2922متولد1353 فرزند متوفی.

4- طاهره سلطانی نژاد به ش ملی3130035508متولد1354 فرزند متوفی.
5- فاطمه سلطانی نژاد به ش ملی313004299۷متولد1355 فرزند متوفی.

6- مرضیه سلطانی نژاد به ش ملی3130928006متولد1359 فرزند متوفی.
۷- خدیجه سلطانی نژاد به ش ملی3130555536متولد1329 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.
طوبی اسفندیارپور- دفترشورای حل اختالف شماره یک شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
مورخ   98011۷ شماره  دادخواست  شرح  به   216 شناسنامه  داراي  چراغ  فرزند  شاهی  خاور  خانم 
درتاریخ   695 شناسنامه  به  غالمحسین  فرزند  اسفندقه  محرم  کبری  شادروان  داده  توضیح   98/3/8

139۷/11/1 در شهر بافت فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-خاور شاهی ش ش 216 متولد 1312/۷/2 مادر متوفی.

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

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

آگهي حصر وراثت
شورا  این  از   980161 کالسه  دادخواست  شرح  به  نادعلی  فرزند  چناری  زاده  مددی  نساء  خانم 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و در دادخواست اعالم نموده که مرحومه گل نساء مددی 
زاده فرزند نادعلی درتاریخ 94/1/20 اقامتگاه دائمی خود فوت نموده است و وراث حین الفوت آن 
همگی  محترمه  5-کوکب6-عطری۷-  2-محمد3نساء4-گلرخ  1-عبدالحسین   : از  عبارتند  مرحوم 
مددی زاده برادر و خواهر متوفی می باشند.لذا نامبرده وارث دیگري ندارد. این آگهي در یک نوبت 
در روزنامه کثیر االنتشار محلي درج و چنانچه شخص یا اشخاصي هرگونه وصیت نامه سري یا رسمي 
دارند ظرف یک ماه از تاریخ انتشار به این شورا ارائه نمایند واال پس از مدت مذکور از درجه اعتبار 

ساقط و گواهي صادر خواهد شد.
عوض بهاری–رئیس دفتر شوراي حل اختالف شماره یک شهرستان ارزوئیه

آگهي حصر وراثت
کالسه  به  شده  ثبت  تقدیمی  دادخواست   شرح  به  آزاد  فرزند  پورمند  شوکت  خانم 
98099838۷9200141 از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و در دادخواست اعالم 
نموده که شادروان رحمت ا... صفری نژاد فرزند اسدا... دراقامتگاه دائمی خود فوت نموده است و 
وراث حین الفوت آن مرحوم عبارتند از : 1-حمید 2-مجید 3- سعید 4- رضا 5- منیژه 6- شکوفه 
باشد.لذا  می  متوفی  همسر  آزاد  فرزند  پورمند  خانم شوکت  و  متوفی  فرزندان  نژاد  همگی صفری 
نامبرده وارث دیگري ندارد. این آگهي در یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار محلي درج و چنانچه 
شخص یا اشخاصي هرگونه وصیت نامه سري یا رسمي دارند ظرف یک ماه از تاریخ انتشار به این 

شورا ارائه نمایند واال پس از مدت مذکور از درجه اعتبار ساقط و گواهي صادر خواهد شد.
سعید خسروی خرمشاهی–دفترشوراي حل اختالف شماره دو شهرستان ارزوئیه

مروری بر بررسی های پژوهشگران

"طالق" و عالجی که پیش از ازدواج است

تعطیل شدن پروژه های اقتصاد مقاومتی قابل قبول نیست
در نشست کانون کارگران بازنشستگان تامین اجتماعی با ذوالقدر 

مطرح شد؛
تأمین  به  دولت  میلیاردی  هزار   200 بدهی 

اجتماعی ریشه بسیاری از مشکالت سازمان

سازمان  بگیران  مستمری  و  بازنشستگان  کارگران  کانون  جلسه 
تامین اجتماعی با سیده فاطمه ذوالقدر عضو فراکسیون کارگری 
مجلس درخصوص بررسی مشکالت و معضالت در سطح کالن 
و درون ساختاری برگزار و مشکالت و مسائل کانون مورد بحث 

و بررسی قرار گرفت.
در این نشست در خصوص پرهیز دولت از دخالت در امور جاری 
لغو تدریجی  به سازمان،  به موقع بدهی دولت  سازمان، پرداخت 
و پلکانی معافیت های بیمه ای، انجام سه جانبه گرایی واقعی در 
قانون طرح  از  تمکین دولت  تغییر ساختار و عدم  اداره سازمان، 

بحث شد.
همچنین یکی از موضوعاتی که زمینه ساز سوء استفاده ها و تعلل 
در تحقق و اجرای قوانین از جمله ماده 1۷ قانون رفته اجتماعی 
شده است عدم استقالل مالی و اداری است که در صورت تامین 

آن می توان انتظار بهبود و رفع مشکالت را داشت.
سازمان  به  دولت  بدهی  باالی  نرخ  که  شد  عنوان  این  بر  افزون 
مشکالتی را در اجرای وظایف سازمان ایجاد می کند، این بدهی 
ها در بخش پرداخت حق بیمه ها تا سال 95 ، 141 هزار میلیارد 
است که سال به سال در حال افزایش است به طوری که در سال 
96، 18 هزار میلیارد و در سال 9۷، 31 هزار میلیارد به آن اضافه 
میلیارد  میزان بدهی  200 هزار  این  شده است و در حال حاضر 

تومان رسیده است.
واسطه  به  ها  بدهی  این  پرداخت  در  قانونی  لحاظ  به  همچنین 
باید  تعریف شد که  پرداخت  تعریف سود مرکب مشکالتی در 
مطالبه  نیز  آنها  بازنشستگان  نظرات  اساس  بر  که  داشت  نظر  در 
سود مرکب را ندارند اما با توجه به افزایش نرخ تورم و شرایط 
در  الزم  های  بازنگری  نحوی  به  است  الزم  موجود  اقتصادی 
حقوق انجام شود که تامین کننده معیشت و زندگی بازنشستگان 

و مستمری بگیران باشد. 
مطرح  کانون  مدنظر  اولویت  عنوان  به  جلسه  این  در  که  آنچه 
شد، اولویت تغییر ساختار سازمان، تامین هزینه های درمان، رفع 
تصمیم  از  برخواسته  آن  از  ناشی  های  بدهی  و  شستا  مشکالت 

گیری های اشتباه دولت بوده است.
پرداخت  حال حاضر  در  که  شد  مطرح  نشست  این  در  همچنین 
حقوق 6 هزار میلیارد تومان به 42 هزار نفر در هرماه در حال انجام 
جامعه  مسائل  مشکالت،  این  رفع  در  تعلل  در صورت  که  است 
بازنشستگان دو چندان و در سطح کالن قرار خواهد گرفت؛ این 
در حالی است که باید توجه کرد که تاکنون مشکالت کارگران 
و در صورت عدم  است  نشده  رفع  توسط دولت  مس سرچشمه 
بیشتری  بسیار  با مشکالت  آنها  رفع  قطعا  موقع،  به  اندیشی  چاره 

مواجه خواهد شد که ضرر آن متوجه کارگران خواهد شد. 
رفع  راستای  در  دولت  که  شد  تأکید  نیز  نشست  این  انتهای  در 
این مشکالت، ورود جدی با هدف حل و فصل موضوع کانون 
کارگران بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی 
داشته باشد و در مجلس نیز پیگیر خواسته ها و مطالبات بازنشستگان 

و مستمری بگیران تامین اجتماعی خواهیم بود.
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به شهرداری 

روبروی 
تعاونی چهار
03442426443
09162489330

و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
استان  این  گفت:  کرمان  استان  کشاورزی 
برغم اینکه در بسیاری از ظرفیت ها از جمله 
معدن و تولید محصوالت باغی و کشاورزی 
 25 در  اما  داراست  را  کشور  نخست  رتبه 
کشور  متوسط  از  پایین تر  توسعه،  شاخص 

قرار دارد.
 سیدمهدی طبیب  زاده در نشست کارگروه 
عمومی  فرهنگ  شورای  اقتصادی  فرهنگی 
روحیه  همچنین  افزود:  کرمان،  استان 
ندارد و  مطالبه گری در استان کرمان وجود 

این روحیه باید تقویت شود.
و  نظری ها  تنگ  برخی  داشت:  اظهار  وی 
اعتقاد به مسائل خرافی، موجب فرار سرمایه 
سیاست  هیچ  و  شود  می  کرمان  استان  از 
وجود  سرمایه گذار  افراد  برای  نیز  تشویقی 

ندارد.
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
اهمیت  بر  تاکید  با  کرمان  استان  کشاورزی 
احترام به کارآفرین و سرمایه گذار، گفت: 
و  ارزش  یک  عنوان  به  کارآفرینی  باید 
مهارت آموزی به عنوان یک فرصت مناسب 
و  شود  تلقی  جامعه  در  اشتغال  ایجاد  برای 
مسائل و مشکالت فرهنگی را در این راستا 

رفع کنیم تا توسعه استان تحقق یابد.
غالب  وجه  اینکه  به  اشاره  با  وی 

و  سیاسی  نگاه  با  در کرمان  تصمیم گیری ها 
نه اقتصادی است و این موضوع به توسعه و 
با  افزود:  می کند  وارد  لطمه  استان  پیشرفت 
استان  در  وسیعی  تغییرات  دولت،  هر  تغییر 
کرمان به وجود می آید که این امر در کمتر 

استانی رخ می دهد.
از  زیرساختی  مسائل  به  زاده  طبیب 
و  صرفه جویی  بهره وری،  افزایش  جمله 
وجود  با  گفت:  و  کرد  اشاره  رقابت پذیری 
محدودیت های بسیار استان کرمان در زمینه 
عمل  و  رفتار  گونه ای  به  انرژی،  و  آب 

می کنیم که انگار مشکلی وجود ندارد.
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
اضافه  هم  را  این  کرمان  استان  کشاورزی 
کرد که اگر احساس جدایی و بی اعتمادی 
باشد  داشته  وجود  حاکمیت  و  مردم  بین 
مشارکت  مانند  توصیه ای  پیام های  برخی 
در صرفه جویی ها مورد پذیرش مردم قرار 

نمی گیرد.

نحوه  از  مختصری  خواهیم  می  نوشته  دل  این  در 
بخش  تعامل  و  اشتغال  های  چالش   ، گذاری  سرمایه 
، دهیم  قرار  توجه  مورد  را  دولتی  و   خصوصی 

دولت  دنیا،  کشورهای  سایر  مانند  ایران  کشور  در 
نیازمند  و  نبوده  موفق  اشتغال  زمینه  در  تنهایی  به 
است  حوزه  این  در  خصوصی  بخش  موثر  حضور 
مدیران  و  خصوصی  بخش  بین  تعامل  راستا  این  ،در 
است  توجه  قابل  مورد سرمایه گذاری  منطقه  اجرایی 
بخش  همکاری  اگر  خصوصی  بخش  است  بدیهی   ،
دولتی را به همراه نداشته باشد قادر به سرمایه گذاری 
موفق نخواهد بود و با شکست روبرو خواهد شد،لذا 
موفق  سرمایه گذاری  یعنی  مهم  امر  این  تحقق  الزمه 
،توسط  اشتغال  تولید  و  منطقه  هر  توسعه  و  ،رشد 
مساعد  نظر  با  نزدیک  ارتباط  ایجاد  خصوصی  بخش 
خصوص  در  لذا  است،  حوزه  این  تاثیرگذار  مدیران 
توجه  قابل  سوال  چند  طرح  طرفه  دو  تعامل  این 
انتظارات  اگر بخش خصوصی جوابگوی  آیا   ، است 
عمومی و شخصی این مدیران نباشد، با چالش روبرو 
ادامه  مسیر  اخر  تا  همکاری  این  آیا  شد؟  خواهد 
بقاء و  منظور  به  آیا بخش خصوصی  خواهد داشت؟ 
موفقیت سیستم خود باید در پاره ای موارد  تحت امر 
دیگر،،،،، اگر  و  اما  هزاران  و  باشد؟؟  دولتی   بخش 
است روشن  ما  همه  آگاه  وجدان  در  انها  پاسخ   که 

پاسخ قسمتی از این سواالت قطعا تعامل سازنده و بیش 
چنین  اگر  شک  بی  که  است  حوزه  دو  این  پیش  از 
پیشرفت،  و  با شکست روبرو خواهد شد  نباشد طرح 
داد نخواهد  رخ  اشتغالی  و  گذاری  ،سرمایه   توسعه 

اما در همین راستا با کمی کنکاش درمیابیم که برخی 

مدیران دولتی که به ظاهر دغدغه عموم مردم بخصوص 
اقشار کم درآمد و مستضعف را دارند، به جای در نظر 
گرفتن منافع عمومی جامعه ،با سفارش های پشت پرده 

خاص  نیروهای  بکارگیری  به  دغدغه 
فرزند  همسر،  قبیل  از  خود  نظر  مورد 
دارند،  را  خود  یک  درجه  بستگان  و 
این  به  خصوصی  بخش،  اگر  حال 
سفارشات پاسخ منفی بدهد قطعا دیگر 
را  دولتی  بخش  موفق  همکاری  انتظار 
پاسخ مثبت دهد  نخواهد داشت و اگر 
چه کسی مدیون و پاسخگوی آن قشر 
وصل  متاسفانه  که  است  هموطنان  از 
اصطالح  به  و  نیستند  دولتی  سیستم  به 
. کنند  استفاده  توانند  نمی  پ  بند   از 

آگاه  وجدان  در  که  سوالی  حال 
می  بوجود  آزاداندیشی  هر 

این  یک  درجه  بستگان  آیا  که  است  این  آید 
اند  اشتغال  واقعی  نیازمند  نما،  دلسوز  مسئولین 
،، دولتی  حاکمیت  از  دور  و  مستضف  اقشار   یا 

شهروندان  افراد  حتی  یا  و  پرسنل  از  کسی  اگر 
دلیلی  هر  به  گذاری  سرمایه  مورد  منطقه  در  عادی 
داشته  شکایتی  و  گالیه  خصوصی  بخش  این  از 
 ) آمد  خواهد  پیش  کار  مسیر  در  قطعا  )که  باشد 
ببرد؟؟ مسئوالن  این  نزد  تواند  می  را  خود   گالیه 

منظور  به  خصوصی  بخش  درمیابیم  تامل  کمی  با 
این  در  همکاری  به  مجبور  درآمد  کسب  و  بقاء 
مدیران  برخی  چرا  ولی  است  مدیران  این  با  حوزه 
منطقه  به  خصوصی  بخش  ورود  محض  به  دولتی 

؟؟؟ دارند  را  خود  نزدیکان  دغدغه  امر  بدو  در   ای، 
قطعا اگر هر کدام از ما به وجدان آگاه خود مراجعه کنیم 
به مستندات متعددی از این دست بر خواهیم خورد که 

شاید پیگیری آن ها راه به جایی نخواهد برد چرا که 
 متاسفانه شما نمی توانید مرجعی برای پیگیری پیدا کنید!!

بخش  ما  که  این  اول  پاسخ  دو  با  خصوصی  بخش 
خصوصی هستیم و مختار در نحوه بکار گیری نیرو و 
پاسخ دوم اینکه مجبور به بکار گیری این سفارش شدگان 
هستیم، ذهن همه را متوجه مدیران مورد نظر خواهد 
 کرد ،، حال پاسخ این مدیران چه خواهد بود، نمی دانم

امیدوارم انها آقازاده و ژن خوب نباشند. 
این مطلب ادامه دارد ...

مهرداد امینی زاده 
 نماینده مردم شریف استان کرمان در شورای عالی استانها

عضو شورای اسالمی شهر بافت

راهپیمایی روز قدس در ارزوئیه

بخش خصوصی ،سرمایه گذاری، اشتغال، نفوذ برخی مدیران دولتی

شهیدمعظم رضاحمزه نژاد
نام پدر: مراد

تاریخ شهادت: 09-04-1365
زندگینامه شهید:

در   ،1349 اردیبهشت  پنجم   
آمد.  دنیا  به  بافت  شهرستان 
و  بود  فروشنده  پدرش مراد، 
داشت.  نام  گل افروز  مادرش 
خواند.  درس  سوم متوسطه  تا 
جبهه  در  بسیجي  عنوان  به 
نهم  تیر1365،  یافت.  حضور 

در مهران براثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار وي 
در گلزار شهداي زادگاهش واقع است.

وصیتنامه:
بسم ا... الرحمن الرحیم خدا جان و مال اهل ایمان را به 
می  راه خدا جهاد  در  آنها  بهشت خریداری کرده  بهای 
یا خود کشته  برسانند و  قتل  به  کنند که دشمنان دین را 
پنداشتند  آیا مردم چنین  این وعده قطعی است.  و  شوند 
که به صرف اینکه گفتند ایمان آوردیم رها می شوند و 
........ با سالم و درود بر محمد رسول اهلل علی ولی اهلل و 
بقیه اهلل و خمینی روح  با درود بر حسین ثاراهلل و مهدی 
اهلل و امت حزب اهلل. ای آسمان خون گریه کن که شاهد 
مظلومیت شهدای همیشه مظلوم اسالم بوده ای . ای زمین 
ناله کن چرا که شاهد به خون غلتیدن قامتهای برافراشته 
شهدا بوده ای و خون آنها جای تو را تطهیر کرده است . 
ای اسالم افتخار کن که فرزندانی همچون بهشتی رجایی 
و .... و در رأس آنها حسین داشته ای و ای امام آگاه باش 
که اگر مرا صدها بار بکشند و دوباره زنده کنند و قطعه 
این ندا بگوش خواهد  قطعه کنند از قطره قطره خونمان 
و  خمینی  یا  لبیک   . ینصرنی  ناصر  من  هل  ندای  رسید: 
ما  پیامبر  )ص(  محمد  حضرت  به  وقتی  که  همانطور 
مسلمانان وقتی پیشنهاد دادند که بهترین زن را به او بدهند 
و او را ثروتمند ترین مرد قریش بنمایند و ... بشرطی که 
به خدا  نپذیرفت و گفت   ، از دعوت خود بردارد  دست 
هرگز دست از دعوتم بر نمی دارم حتی اگر خورشید را 
در دست راستم و ماه را در دست چپم قرار دهید ما هم 
می گوییم بخدا قسم اگر خورشید را در دست راستمان و 
ماه را در دست چپمان قرار دهند دست از امام بر نخواهیم 
داشت و اگر نیز ما را شکنجه نموده و به شهادت برسانند 
در قطره قطره خونمان فریاد پیش بسوی حرم حسینی و 
لبیک یا خمینی را مشاهده خواهند کرد. ای امت امام مبادا 
همانند مردم کوفه امام را تنها بگذارید که آن روز روز از 
بین رفتن اسالم است و برای احیای آن قرنها وقت الزم 
است. همانطور که وقتی مردم کوفه امام حسین )ع( را تنها 
گذاشتند مدتها گذشت که دوباره ما با انقالبی عظیم اسالم 
را زنده کردیم. راه شهیدان را ادامه دهید که سعادت شما 
ادامه راه شهیدان رفتن  از روشهای  این است و یکی  در 
به جبهه است و حفاظت از خاک میهمن اسالمی و آزاد 
سازی ملل مسلمان از زیر یوغ بندگی استکبار زیرا برای 
هر وجب خاک که ما از دشمن گرفته ایم چه بسا خون 
شهیدی ریخته است و نباید بگذاریم محلی که خون شهید 
در آن جاری شده بدست دشمن بیفتد و شما ای برادران 
و خواهران حزب اهلل و ای بسیجیان مبارز ، آگاه باشید که 
اجر شما زیاد است به شرطی که نیتتان خالص باشد اگر با 
یک سری موانع برخورد کردید خود را کنار نکشید بلکه 
همانند بهشتی باشید که خود را با مشکالت درگیر کرد 
در  با کسانی که  برداشت  اسالم  راه  از سر  را  تعدادی  و 
برابر شما می ایستند روبرو شده و آنها را همانند موم نرم 
کرده از سر راه بردارید. امت مسلمان خداوند در آیه ای 
می فرماید که ما آنچه را در زمین جلوه گر است زینت 
و آرایش آن قرار دادیم تا مردم را امتحان کنیم که کدام 
یک بهتر عمل می کنند. پس ما باید راهی را که انتخاب 
کرده ایم که همان راه انبیاء و امامان است ادامه بدهیم این 
بقیمت جانمان تمام شود اسالم  بپیماییم حتی اگر  راه را 
خون می خواهد و باید خون داد ، خانواده گرامی دوستان 
نیست  به سرزمین عراق  امت حزب اهلل ، هدف ما حمله 
هدف ما سربلندی اسالم و تکامل انسانی است ، آرزوی 
ما پیروزی اسالم است زیرا اسالم را هادی بشریت مظلوم 
می دانیم و به همین دلیل ترک زادگاه کرده ایم و راهی 
بیابانهای جنوب و کوهستانهای غرب شده ایم. مادرم اگر 
سعادت با من یار بود و به لقای خداوند رسیدم مبادا در 
مرگم گریه کنی که اجرت ضایع می شود. اگر گریه می 
کنی بر مظلومیت امام حسین )ع( گریه کن و مبادا برایم 
مجلس عزا بگیرید من که راه خطایی نرفته ام چرا به جای 
مجلس عزا جشن برپا نکنید که دشمنان اسالم به زانو در 
از  را  ادامه راهم  اما  ندارم  انتظاری  از شما هیچ  آیند من 
همه خواهانم. اگر راه من صراط مستقیم و حق بود آنرا 
ادامه بدهید واگر در حق بودن آن شک کردید از دینتان 
برگردید زیرا راهی که ما شهدای اسالم رفتهایم راه خدا 
و دین اسالم است و هرکس به راهی که ما رفته ایم شک 
کند به اسالم شک کرده و هر کس به اسالم شک کند، 
مسلمان نیست. چند کلمه ای با کسانی سخن دارم که می 
گویند انقالب برای ما کاری نکرده و یا انقالب برای ما 
چه کرده. شما برای انقالب چه کرده اید اگر غیر از این 
حرف دارید مرگ بر شما و اگر آگاهید خداوند شما را 

هدایت کند.
روحش شادوراهش پررهروباد.

گردن  به  عزیزانی)شهداء(که  ویاد  شنبه  هرپنج  رسم  به 
ماحق دارند

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بافت:
تب کریمه کنگو را جدی بگیریم

شبکه  عمومی  روابط  از  نقل  به  حکمت  گزارش  به 
در  امجدی  پویا  دکتر   ، بافت  شهرستان  دامپزشکی 
گفتگو باخبرنگار حکمت بیان کرد :  تب خونریزی 
انسان  بین  مشترک  بیماری  کنگو  کریمه  دهنده 
یا  دام  با   وتماس  کنه  نیش  طریق  از  که  است  دام  و 
عالوه  خاطر  همین  به  می شود،  منتقل  آلوده  انسان 
از  اعم  دام  کشتارگاههای  کارکنان  دامداران،  بر 
شهرداری  ،قصابان،کارکنان  سالخان  دامپزشکان،  
و  شرکت ها  در  که  کسانی  و  درکشتارگاه   مستقر 
و  می کنند  کار  پروتئینی  مواد  تولید  کارخانه های 
اطرافیان فرد بیمار و کادر پزشکی هم در معرض خطر 

ابتال خواهند بود.
گوشت   ، گرامی  همشهریان   : کرد  تصریح  وی 
تایید  ومورد  مجاز  مراکز  از  را  خود  نیاز  مورد  قرمز 
درحین  کنند  دقت  ،همچنین  نمایند  تهیه  دامپزشکی 
مهر  به  ممهور  آنها  نظر  مورد  قرمز  گوشت   ، خرید 
دامپزشکی و لیبل )برچسب( باشد و از خرید گوشت 
قرمز از افرادی که به صورت غیرمجاز وخارج ازمحیط 
کشتارگاه اقدام به ذبح دام می نمایند خودداری کنند .

دکترامجدی افزود: هم اکنون کشتارگاه  دام شهرستان 
به  ذبح  از  دام پس  و  میباشد  پیش سرد کن  به  مجهز 
بهداشتی  ناظرین  نظارت  تحت  ساعت   24 مدت 
که  می شود  کشتارگاه حفظ  سردخانه  در  دامپزشکی 
کریمه  تب  بیماری  کنترل  در  مهمی  عامل  امر،  این 

کنگو میباشد.
با کنه های  :  تنها راه مبارزه  وی در پایان تاکید کرد 
روی بدن دام و پیشگیری از بیماری مهلک تب کریمه 
بدن دام و جایگاه نگهداری دام در  کنگو، سم پاشی 
فصل تکثیر حشرات در فصول گرم سال میباشد ، به 
پاشی  سم  به  نسبت  باید  محترم  دامداران  دلیل  همین 
جایگاه و بدن دامهای خود ، جهت از بین بردن کنه ها 

در اسرع وقت اقدام نمایند.

راهپیمایی روز قدس در بافت

رئیس شبکه دامپزشکی ارزوئیه در گفت وگو با 
با گرم شدن   : نگار روزنامه حکمت گفت  خبر 
هوا خطر شیوع بیماری تب کریمه کنگو افزایش 
می یابد. به گزارش حکمت روابط عمومی شبکه 
 ، روزنامه حکمت  از  نقل  به  ارزوئیه  دامپزشکی 
صولت معتمدی پور گفت : با شروع فصل گرم 
خطر شیوع بیماری تب کریمه کنگو افزایش می 
یابد در این راستا دامپزشکی ارزوئیه با همکاری 
دهیاری ها اقدام به سم پاشی وبرگزاری کالس 
درحال  برنامه  واین  است  نموده  آموزشی  های 
اجرا می باشد . و تاکنون 93110 متر مربع جایگاه 
به  اشاره  با  ایشان   . است  گردیده  پاشی  سم  دام 
افزود  امکانات  گستردگی منطقه وکمبود برخی 
های  داروخانه  به  مراجعه  با  محترم  دامداران   :
سم  به  نسبت  توانند  می  سم  وتهیه  دامپزشکی 
پاشی جایگاه وبدن دام جهت از بین بردن کنه ها 
دراسرع وقت اقدام کنند . وی گفت :تب کریمه 
کنگو یک بیماری کشنده می باشد که از طریق 
گزش مستقیم کنه ناقل ویروس وهمچنین تماس 
به  آلوده  دام  گوشت  و  الشه  ویا  خون  با  انسان 

بیماری، به انسان منقل می شود. بیماری به شدت 
مرگ  قابلیت  10تا40درصد  وبین  بوده  مسری 

ومیر دارد .
نمود:تب  بیان  چنین  این  را  بیماری  عالئم  وی 
عضالنی،سفتی  شدید  وشدید،درد  ناگهانی 
شدید،حساسیت  رخوت  گردن  عضالت  ودرد 
صولت  کبد  نور،سردرد،دردشکمی،بزرگی  به 
معتمدی پورخاطر نشان کرد: شهروندانی که در 
های  پوشش  رعایت  بدون  کشتارگاه  از  خارج 
بهداشتی شامل دستکش،عینک و ماسک اقدام به 
کشتار دام کرده وافرادی که گوشت تازه تولید 
کنند  می  تهیه  را  کشتارگاه  از  خارج  در  شده 
قرار  بیماری  این  معرض  در  افراد  سایر  از  بیشتر 
انتقال  دارند . وی ادامه داد: برای جلو گیری از 
این بیماری از گوشت به انسان باید الشه دام پس 
دمای  در  24ساعت  حداقل  مدت  به  کشتار  از 
صفر تا چهار درجه نگهداری شود تا در صورت 
آلوده بودن از انتقال بیماری شود . وی در پایان 
از دامداران محترم تقاضا نمود که با اکیپ های 

سم پاشی همکاری الزم را داشته باشند .

کرمان در 25 شاخص توسعه پایین تر از متوسط کشوری است

رئیس شبکه دامپزشکی ارزوئیه خبر داد:
خطر شیوع بیماری تب کریمه کنگو با گرم شدن هوا


