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بافت

لزوم   / دارند  حضور  بافت  در  معلول   ۳۱۹
مناسب سازی فضاهای شهری                       ۳

قوه قضائيه تا آخر پای اجرای قانون از کجا 
آورده ايد بايستد                                           4

مديران قوانين مزاحم را اعالم کنند/در حراست 
از حقوق مردم تعارف نداريم                            4

مفاسد  بزرگ  پرونده های  به  رسيدگی 
اقتصادی در کرمان                                      2

 ۱۰ زندانی جرائم غيرعمد استان کرمان با کمک 
هيئت های مذهبی آزاد شدند                           2

نيازمنديم
تاالر  در  کار  مرد جهت  نیروی  نفر  دو  به 

صمیم نیازمندیم
تلفن تماس:09132454503

افتتاح و  از  بافت  رئیس شبکه دامپزشکی 
شروع به کار کشتارگاه صنعتی طیور این 
بخش  در  پرناز   تجاری  نام  با  شهرستان  

مرکزی این شهرستان خبر داد.
دکترپویا  ؛  حکمت  خبرنگار  گزارش  به 

امجدی بیان کرد :
و  ترین  پیشرفته  از  کشتارگاه  این 
استان   طیور  واحدهای صنعتی  مجهزترین 
مرغ  اعظم  بخش  تامین  توانایی  که  است 
به  و  داشت  خواهد  را  استان  روز  کشتار 
اداره   ، بافت  شهرستان  فرمانداری  همت 
،جهاد  کرمان  استان  دامپزشکی  کل 

شهرستان  کشاورزی 
عملیاتی   وباحجم  بافت  
2هزار قطعه در ساعت به 

بهره بردار رسید.
کرد:  تصریح  وی 
دارا  با  بافت  شهرستان 
واحد   20 از  بیش  بودن 
مرغداری 20 هزار قطعه 
چرخه  تواند  می  ای 

تولید و عرضه مرغ کشتار روز رادر بافت 
وشهرهای همجوار تامین کند.

از   : کرد  اذعان  پایان  در  امجدی  دکتر 

بافت   پرناز  صنعتی  کشتارگاه  عامل  مدیر 
احداث  با  که  داریم  را  تشکر  نهایت  نیز 
در  اقتصادی  تحرک  سبب  مجموعه  این 

این شهرستان شده است.

رئیس شبکه دامپزشکی بافت عنوان کرد :

افتتاح کشتارگاه بزرگ صنعتی 2 هزار قطعه ای در بافت

فرماندار بافت:
دامپروری  طرح  اجرايی  عمليات 
۵۰۰۰ راسی اصالح نژاد در بافت 

آغاز شد

عملیات اجرایی طرح دامپروری 5000 راسی اصالح 
نژاد مهوان گستر بافت با حضور امام جمعه شهرستان 
بافت،  فرماندار  کشاورزی،  جهاد  سازمان  رئیس   ،
نماینده مردم در مجلس و روئسای ادارات و مهندس 
پرسته و مهندس فتحی زاده  سرمایه گذاران طرح 
 آغاز شد. در مراسم آغاز عملیات اجرایی این طرح

 فرماندار بافت طی سخنانی گفت تالش های همه 
تا  از سرمایه گذاران  بافت در حمایت  ی مسئولین 
این لحظه خوب بوده و واقعا جای تشکر و قدردانی 
دارد. فتحعلی حمزه جواران افزود برای بهره برداری 
این طرح جمعا 23 میلیارد تومان هزینه خواهد شد 
و تاکنون با تامین 2000 راس دام مولد، خریداری 
و  کارشناسی  مصالح،  و  االت  آهن  و  تجهیزات 
انجام عملیات آزمایشگاهی فوق تخصصی، هزینه 
های طرح و دریافت مجوز ، خریداری اراضی ویژه 
و  پرسنلی  و  جاری  های  هزینه  دام،  علوفه  تامین 
سایر بخش ها 12.5 میلیارد تومان هزینه شده است. 
این  اجرای  مزیت  مهمترین  افزود  بافت  فرماندار 
طرح به جز تولید حجم عظیمی از گوشت استان، 
نفر   63 برای  اشتغال  و  کار  شرایط  سازی  فراهم 
تخصصی و پایدار از برکات اجرای آن است. وی 
گفت پیش بینی می شود این طرح در اواخر مهرماه 

امسال به بهره برداری برسد.

 ، قراری  مهندس  با  حکمت  اختصاصی  مصاحبه 
موسس کارخانه خمیر و کاغذ ارزوئیه 

۱- ضمن عرض سالم خدمتتان لطفا خودتان 
را معرفی بفرماييد: 

حضرت  مقدس  ساحت  به  ادب  وعرض  سالم  با 
تقدیم  وبا  شریف(  فرجه  تعالی  ا…  )عج  ولیعصر 
درود خالصانه به روح پر فتوح شهدای دفاع مقدس 
و امام شهدا حضرت امام خمینی )رضوان ا…تعالی 
طول  وآرزوی  وادب  سالم  عرض  وهمچنین  علیه( 
عمر توام باسالمتی وعزت برای مقام معظم رهبری 
و  شریف  مردم  ساحت  به  احترام  و  ادب  عرض  و 
سخت کوش شهرستان استان کزمان  به ویژه مردم 
قراری  سعید  اینجانب  ارزوئیه.  شهرستان  شریف 
ساختمان   و  راه  مهندس  کرمان  زاده    ، علی  فرزند 
و بزرگ شده شهرستان بافت بوده و خانواده بنده از 
سالهای دور در بافت ساکن و زندگی میکردند.و از 
معتمدین این مرز بوم بوده اند . و در ارزوئیه اشتغال 

کشاورزی داشته اند . 
کارخانه  طرح  اجرای  مورد  در  لطفا   -2
توضيح  ما  خوانندگان  برای  کاغذسازی 

دهيد؟
راستای  در   ، ارزوئیه  کاغذ  تولید  کارخانه 
رهنمودهای مقام معظم رهبری در جهت رونق تولید 
و اقتصاد مقاومتی، مجوز تاسیس  و فعالیت  کسب 
در  کفایی  خود  آن،  ایجاد  اصلی  هدف  و  نموده 
تولید انواع کاغذ و خمیر آن با استفاده از ضایعات 

کشاورزی منطقه است .
بر  تاثيری  اين کارخانه  اندازی  راه  آيا   -۳

محيط زيست منطقه دارد؟
کارخانه  این  اندازی  راه  که  کنم  عرض  خدمتتان 

کند  می  کمک  منطقه  زیست  محیط  به  شدت  به 
با مصرف  را  زیستی  محیط  مشکالت  از  بسیاری  و 
حاضر،  حال  در  کند  می  رفع  کشاورزی  ضایعات 
این ضایعات به دلیل آماده سازی مجدد زمین های 
کشاورزی، سوزانده  می شوند که عالوه بر اتالف 
محیط  به  ناپذیر  جبران  های  خسارت  و  سرمایه 
بین  از  هوا،  شدید  آلودگی  جمله  از  منطقه  زیست 
رفتن مواد آلی موجود در بستر خاک و از بین بردن 
گونه های کمیاب و مفید جانوری منطقه می باشد، 
که با راه اندازی این کارخانه  از این گونه خسارات 

به محیط زیست جلوگیری به عمل می آید.
از  هدف  که  بفرماييد  مهندس  جناب   -4
احداث اين کارخانه در ارزوئيه چيست؟ و 

برای چند نفر اشتغالزايی می شود؟
از  یکی  ،که  ارزوئیه  شهرستان  در  کارخانه  این 
با  است  ایران  و  کرمان  استان  کشاورزی  قطبهای 
هدف محرومیت زدائی منطقه و اشتغالزایی بیش از 
مستقیم  غیر  نفر  از 20000  بیش  و  مستقیم  نفر   600
با کمک و مساعدت های شایان مسئولین منطقه  و 
اداره کل صنعت  از  مجوز  اخذ  با  استان کرمان،  و 
معدن و تجارت استان کرمان و در زمینی به وسعت 

15 هکتار احداث و شروع به کار خواهد کرد.
محصوالتی  چه  کارخانه  اين  توليدات   -۵

خواهد بود؟
کاغذ  100/000تن  تولید  حجم  با  کارخانه  این 
کاغذ   ، کاغذ  خمیر  انواع  تولید  قابلیت  سال،  در 
نوشتاری ، دستمال کاغذی ، کاغذ روزنامه و غیره 
از  بیش  سالیانه  مالی  چرخش  که  باشد  می  دارا  را 
1000 میلیارد تومان را بدنبال خواهد داشت که این 
بیکاری  رفع  و  منطقه  اقتصاد  به  شایانی  کمک  امر 

جوانان مستعد خواهد نمود  .
6- شما در شبکه های اجتماعی و روزنامه ها 
فراخوان خريد سهام اين کارخانه را داده 

ايد لطفا در اين مورد توضيح دهيد  
به  ،  جهت واگذاری سهام مشارکتی کارخانه،  بله 
صورت حقوقی و قانونی اقدام شده  و امیدوار است 
با    کمک و مشارکتهای مردمی ، بانکها، ارگانها، 
نهادی دولتی و مردمی ، این امر مهم را به سرانجام 
برساند .و این مهم در حال رای زنی با چند بانک و 
این  تحقق  راستای  در   . است  جریان  در  نیز  ارگان 
علی  و  خارجی،  داخلی  سازندگان  از   برخی  امر، 
خارجی  های  تحریم  سنگین  ی  سایه  وجود  رغم 
و  آمادگی  اعالم  اقتصادی،  موانع  و  مشکالت  و 

مشارکت نموده اند .
7-  اگر صحبتی داريد بفرماييد :

خود  و  اشتغال  و  تولید  افزون  روز  رونق  امید  به 
کفایی ایران عزیز اسالمی

مهندس قراری موسس کارخانه کاغذ ارزوئیه:

تولید  حجم  با  ارزوئیه  کاغذ  و  خمیر  کارخانه 
سالیانه صد هزار تن کاغذ احداث می شود

فروشی
یک قطعه زمین) تجاری -مسکونی (از زمین های 
حمدا...  زنی  بلوک  کارگاه  جنب  باقرآباد  
به  توافقی  قیمت  30با  در   30 ابعاد  به  شفیعی 

فروش می رسد
تلفن تماس:09140985۷69

آگهی مناقصه عمومی 
دهیاری نمزاد در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه زیرسازی و تسطیح،رگالژ 
اقدام  ریال  اعتبار 2110000000  با  معابر عمومی  و آبکوبی و آسفالت 
نماید لذا از کلیه پیمانکاران واجد الشرایط و متقاضی شرکت در مناقصه 
دعوت بعمل می آید. جهت خرید اسناد مناقصه از تاریخ 98/3/29 لغایت 
بخشداری  به   98/4/11 تاریخ  تا  پیشنهادات  تسلیم  جهت  و   98/4/10
مرکزی واقع در بلوار خاتم االنبیاء مراجعه نمائید در ضمن دهیاری در رد 
یا قبول پیشنهادات مختار است و شرکت کنندگان باید مبلغ 105500000 
نامه  ضمانت  صورت  به  مناقصه  در  شرکت  ضمانت  عنوان  به  را  ریال 
به شماره حساب 0106421259005 ذکر  نقد واریزی  یا وجه  بانکی و 
پاکتها  بازگشایی  نمایند.  تحویل  مدارک  سایر  همراه  به  اسناد  در  شده 
مناقصه  برندگان  در صورتیکه  و  انجام خواهد شد  تاریخ 98/4/12  در 
حاضر به انعقاد قرارداد نشوند تضمین شرکت در مناقصه آنها به ترتیب 
به نفع دهیاری ضبط خواهد شد. بدیهی است که هزینه چاپ آگهی در 
روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد و سایر اطالعات و جزئیات در 

اسناد مناقصه مندرج است. 
دهیاری روستای نمزاد
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طی سه ماهه سالجاری
۳48 مار توسط آتش نشانان در کرمان زنده 

گيری شد

شهرداری  ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  مدیرعامل 
ماه  مار طی سه  انواع  انجام 348 مورد زنده گیری  از  کرمان 
ابتدای سال جاری در شهر کرمان خبر داد و گفت: الزم است 
شهروندان نکات ایمنی در خصوص نحوه محافظت از خود در 

برابر مارها را فراگیرند.
خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
ایمنی شهرداری کرمان علی عسکری افزود: ضروری است که 
شهروندان در خصوص نحوه محافظت از خود در برابر مارها و 

همچنین اقدامات اولیه در مقابل مار گزیدگی را بدانند.
انواع مارها گفت:  با  بر لزوم آشنایی شهروندان  تاکید  با  وی 
مارهای سمی دارای سر مثلثی بزرگتر از عرض بدن, مردمک 
چشم بیضی شکل و فرو رفتگی در بین دو چشم هستند, در 
مارهای سمی دندانهای نیش از سایر دندانها بزرگتر و به خوبی 
قابل تشخیص است, مارهای سمی داری دم کوتاه و معموالً 

پوستی رنگین و پر از خط و خال هستند.
شهرداری  ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  مدیرعامل 
بیضی  یا  گرد  سر  داری  سمی  غیر  مارهای  داد:  ادامه  کرمان 
هستند و از قسمت میانی بدن تا دم باریک میشوند و مارهای 
نیمه سمی همه مشخصات مارهای غیر سمی را دارا می باشند 
و تنها تفاوت آنها با مار غیر سمی دم متوسط شان می باشد که 

کوتاهتر از مارهای غیر سمی و بلندتر از مارهای سمی است.
اند  زده  طبیعت چادر  در  اگر  توصیه کرد:  به شهروندان  وی 
درب آن بسته باشد و شیشه و دربهای اتومبیل را باز نگذارند.

فاقد  که  مکانهایی  در  ایمن  غیر  تردد  از  افزود:  عسکری 
شود  پرهیز  هستند  فراوان  گیاه  و  گل  دارای  یا  و  کافی  دید 
از  طبیعت  در  روی  پیاده  و  کوهنوردی  برای  شهروندان  و 

کفشهای ساقه بلند مانند چکمه و پوتین استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه هر مار گزیدگی را باید جدی گرفت و 
گزیدگی  مار  دچار  چنانچه شخصی  کرد گفت:  تلقی  سمی 
شد از شکافتن و مکیدن محل گزش یا تزریق مواد شیمیایی و 

دارویی در محل گزش خودداری شود.
ایمنی شهر کرمان  مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
همچنین بر لزوم پرهیز از قرار دادن کیسه یخ در محل گزش 
آرامش  در  سعی  باید  ابتدا  گزیدگی  مار  صورت  در  افزود: 
مار  دچار  عضو  داشتن  نگه  حرکت  بی  ضمن  و  شود  بیمار 
گزیدگی آن ناحیه از بدن در سطح پایین تر از قلب نگه داشته 

شود.
و  از محل آسیب  بیمار  به دور کردن  نسبت  باید  وی گفت: 
انتقال او در سریعترین زمان به نزدیکترین مرکز درمانی مناسب 

حتی در غیاب عالیم مار گزیدگی اقدام شود.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده مار در منزل و 
محیط اقامت از برخورد تهاجمی با مار پرهیز کنند و با حفظ 
خونسردی با شماره 125 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 

تماس گرفته شود.

دادستان جیرفت:
جيرفت  در  مخدر  مواد  بزرگ  قاچاقچی 

بازداشت شد

دادستان عمومی و انقالب شهرستان جیرفت از دستگیری 
در  مخدر  مواد  دار  شناسنامه  و  مسلح  قاچاقچی  یک 
جیرفت خبر داد و گفت: متهم اقدام به ترانزیت محموله 

های سنگین مواد مخدر در کشور می کرده است.
منسجم  کار  ماه  چندین  از  پس  افزود:  سالمی  حسین 
در  )عج(  زمان  امام  گمنام  سربازان  سوی  از  اطالعاتی 
یک  گردید  مشخص  جیرفت،  شهرستان  اطالعات  اداره 
باند قاچاق مواد مخدر محموله های سنگین مواد مخدر را 
استان های عمقی  به  بارگیری و  از مرزهای شرقی کشور 

کشور ترانزیت می کند.
برای  الزم  قضائی  دستورات  بالفاصله  داد:  ادامه  وی 
باند صادر و  این  با  مرتبط  اعضای  شناسایی و دستگیری 
مأموران اداره اطالعات موفق شدند محل اختفای سرکرده 

اصلی را شناسایی کنند.
اطالعاتی  عملیات  یک  در  گفت:  جیرفت  دادستان 
شدند  موفق  )عج(  زمان  امام  گمنام  سربازان  غافلگیرانه، 
بدون درگیری مسلحانه این شرور مسلح را به همراه یکی 
از همدستانش در محل مخفیگاهش دستگیر و در بازرسی 
از محل مقادیری سالح و مهمات، یک دستگاه خودروی 
پژو 206 و مقدار 300 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک 

کشف کنند.
نهایی تمام محموله های مواد  اینکه مقصد  بیان  با  سالمی 
مخدر این باند مربوط به خارج از استان کرمان بوده است، 
اعالم کرد: این شرور مسلح همچنین به اتهام قتل عمدی 

نیز تحت تعقیب قضائی قرار داشته است.
امنیت  و  نظم  مخالن  و  قاچاقچیان  به  هشدار  ضمن  وی 
باشند،  باید منتظر برخورد شدید دستگاه قضائی  اینکه  و 
گفت: مردم می توانند در صورت مشاهده هرگونه موارد 
مشکوک، مراتب را از طریق شماره 113 به خادمان خود 
کرمان  استان  اطالعات  کل  اداره  در  امنیت  حافظان  و 

اطالع دهند.
گمنام  سربازان  نیز  روز گذشته  چند  در  ایرنا  به گزارش 
به  موفق  جیرفت  اطالعات  اداره  در  )عج(  زمان  امام 
تعدادی  مواد مخدر و دستگیری  قاچاق  باند  انهدام یک 
از سوداگران مرگ و توقیف یک محموله نیم تنی مواد 

مخدر شده بودند.

يک دستگاه اتوبوس در جيرفت سوخت

شهرستان  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  اداره  رئیس 
این  در  اتوبوس  دستگاه  یک  گرفتن  آتش  از  جیرفت 
شهرستان خبر داد و گفت: اتوبوس یاد شده در کیلومتر 25 

محور جیرفت – جبالبارز دچار حریق شد.
نفر  پنج  با  اتوبوس  این  امروز  عصر  افزود:  سلیمانی  اکبر 
سرنشین عازم زاهدان بود که بعد از پیچ قمری محور جبالبارز 
به علت نامعلومی دچار حریق شده و کاماًل در آتش سوخت.

محل  در  بالفاصله  راهداری  گشت  نیروهای  داد:  ادامه  وی 
عبوری  برای خودروهای  ایمن  تردد  زمینه  و  حادثه حضور 

را فراهم کردند.
سلیمانی اظهار داشت: با حضور راهداران و کنترل نیروهای 
پلیس راه این مسیر مسدود نشد و تردد در این مسیر جریان 

دارد.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای جیرفت گفت: 
با کمک از دستگاه های سنگین راهداری آمادگی جابجایی 
اتوبوس  مالک  و  راننده  اما  داشتیم  را  اتوبوس  الشه سوخته 
اجازه  بیمه،  بازرسی  روند  و  خودرو  بودن  بیمه  به  اشاره  با 

جابجایی اتوبوس از حاشیه راه را ندادند.
وی ادامه داد: با توجه به نزدیکی غروب آفتاب و کاهش دید 
رانندگان، وجود الشه اتوبوس در حاشیه راه را خطر آفرین 
دانست و افزود: هم اکنون اکیپ راهداری برای ایمن سازی 

و آشکار سازی محل حادثه در این منقطه حضور دارند.
با  گر خواست  بیمه  و شرکت  مربوطه  مسئوالن  از  سلیمانی 
اعزام کارشناس و ثبت شواهد زمینه را برای پاکسازی آثار 

باقی مانده حادثه فراهم کنند.
وی با اشاره به تردد سنگین تریلر، کامیون، سواری و اتوبوس 
در این محور به ویژه در روزهای پایانی هفته توجه رانندگان 
 12 محور  این  در  و گفت:  شد  را خواستار  ایمنی  موارد  به 
تونلها  این  در  حادثه  هرگونه  بروز  که  دارد  وجود  تونل 

خطرات زیادی را سبب خواهد شد.

رسيدگی به پرونده های بزرگ مفاسد اقتصادی 
در کرمان

پرونده های  جزئیات  آخرین  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
مفاسد اقتصادی در کرمان از جزئیات پرونده اختالس بانک ملی، 
فرار بزرگ مالیاتی، اخالل در نظام اقتصادی کشور در حوزه ارزی 
و پرونده بزرگ بدهکاران بانکی معروف به پرونده جهانگیری را 

تشریح کرد.
یداله موحد با  اشاره به اینکه پرونده پیشگیری از اختالس بانک ملی 
سال گذشته مطرح شد گفت: بنا بود توسط یک باند و یک شبکه با 
سندسازی مبلغ کالنی پول از بانک خارج شود که با ورود به موقع 

از این اختالس جلوگیری شد.
وی با بیان اینکه قرار بود این پول توسط یک شرکت صرفا کاغذی 
برداشته شود و چک های برداشتی نیز صادر شده بود افزود: با رصد 
اطالعاتی اداره اطالعات و هماهنگی قضایی 14 متهم از استان های 

مختلف دستگیر و تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند.
با  بانکی بودند که  اینکه متهمین خارج از شبکه  به  با  اشاره  موحد 
نفر   3 پرونده  اصلی  متهمین  گفت:  داشتند  را  اختالس  قصد  نفوذ 

هستند که در بازداشت موقت به سر می برند.
وی با بیان اینکه پرونده دیگری مربوط به اداره کل مالیاتی استان 
مطرح شد که ۷ نفر از کارکنان باعث فرار مالیاتی 23 میلیارد و 600 
میلیون تومان شدند عنوان کرد: پرونده 10 متهم دارد که ۷ نفر از 

کارکنان اداره کل مالیاتی استان هستند.
وی با بیان اینکه پرونده دیگری با موضوع اخالل در نظام اقتصادی 
بازپرسی کرمان مطرح است  کشور در حوزه ارزی در شعبه دهم 
گفت: براساس این پرونده یک باند را اداره کل اطالعات استان و 

اطالعات سپاه ثاراهلل استان پیگیری
کردند.

با  اشاره به اینکه این باند 416 میلیون دالر از سیستم بانکی  موحد 
استان ارز دریافت کردند و هیچ کاالیی وارد کشور نکردند افزود: 
انجام  آنها  اموال  ردیابی  هستند،  بازداشت  و  تعقیب  تحت  نفر   1۷

شده است و برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با  اشاره به اینکه پرونده بزرگ 
بدهکاران بانکی معروف به پرونده جهانگیری نیز تشکیل و متهمین 

دستگیر شدند گفت: این پرونده در تهران در حال پیگیری است.

فرمانده قرارگاه پلیس راه هرمزگان از واژگونی 
 - بندرعباس  مسیر  در  اتوبوس  دستگاه  یک 

سیرجان نزدیک تونل »تنگ زاغ« خبر داد.
حادثه  این  افزود:  اسفندانی  علی  سرهنگ 
نفر  امروز رخ داد که 2  ساعت 15 و 33 دقیقه 
از سرنشینان آن در محل حادثه کشته و 15 نفر 

زخمی شدند.
وی اضافه کرد: راننده این اتوبوس هنگام سبقت 
برخورد  پل  لبه  با  جلو  به  نکردن  توجه  دلیل  به 

کرد و واژگون شد.
حامل  شده  یاد  اتوبوس  داد:  ادامه  اسفندانی 
زائران کربال از شهرستان میناب استان هرمزگان 

به سمت غرب کشور در حرکت بود که به علت 
بی احتیاطی راننده دچار حادثه شد.

پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  مدیر 
افزایش  از  ایرنا  با  نیز در گفت و گو  هرمزگان 
تعداد جان باختگان این حادثه خبر داد و گفت: 
تاکنون دو نفر در صحنه و یک نفر در بیمارستان 

جان خود را از دست دادند.
اتفاق  این  از  پس  افزود:  نوروزیان  فاطمه  دکتر 
11 دستگاه آمبوالنس و همچنین یک بالگرد به 
بیمارستان  به  را  مجروحان  و  شدند  اعزام  محل 

حاجی آباد منتقل کردند.
این مسئول شمار مجروحان را 38 نفر اعالم کرد 

و گفت: اقدام های درمانی در بیمارستان حاجی 
آباد ادامه دارد.

همچنین 8 نفر از مجروحان با بالگرد به بیمارستان 
شهید محمدی بندرعباس انتقال یافتند.

آگهی مزايده )نوبت دوم(
دستگاه مزایده گذار: اداره آموزش وپرورش شهرستان بافت 

موضوع مزایده: اجاره سالیانه یک باب کالس دبستان شهید چاهخوزاده واقع در 
روستاهی کشکوئیه 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 
پایان وقت اداری روز سه شنبه  تا  مهلت تکمیل و تحویل اسناد مزایده: حداکثر 

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 

بیان  با  کرمان  استان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
مذهبی  هیئت های  کمک  با  گذشته  سال  اینکه 
شدند  آزاد  استان  غیرعمد  جرائم  زندانی   10
تبلیغات  توسط  کامل  جهیزیه  سری   50 گفت: 

اسالمی بین نیازمندان استان توزیع می شود.
حجت االسالم علی جاللی در دیدار مدیرکل و 
کارکنان سازمان تبلیغات اسالمی استان با نماینده 
ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان با اشاره به 
اینکه امروز روز اول هفته تبلیغات اسالمی است 
به فرمان  تبلیغات اسالمی  اظهار داشت: سازمان 

امام خمینی)ه( تشکیل شده است.
تبلیغات  اقدامات  و  برنامه ها  به  اشاره  با  وی 
برنامه های  تمام  در  مبلغ  اعزام  گفت:  اسالمی 
عمومی  اعزام  در  که  می شود  انجام  مناسبتی 
ارتباط با طالب قم وجود دارد و چندین جلسه با 

این مجموعه برگزار شده است.
بیان  با  کرمان  استان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
وجود  استان  در  مستقر  روحانی  نفر   1۷5 اینکه 
در  امسال  مستقر  روحانی  نفر   5 افزود:  دارد 

جنوب استان کرمان اضافه شده است.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته با دانشگاه 
شهید باهنر در برگزاری کرسی های آزاداندیشی 
است  شده  امضا  تفاهمنامه ای  دینی  گفتمان  و 
گفت: سال گذشته 50 جلسه کرسی آزاداندیشی 

و گفتمان دینی در دانشگاه برگزار شد.
کمک  با  گذشته  سال  اینکه  بیان  با  جاللی 
غیرعمد  جرائم  زندانی   10 مذهبی  هیئت های 
استان آزاد شدند عنوان کرد: 50 سری جهیزیه 
تبلیغات اسالمی در تاریخ  کامل توسط سازمان 
29 تیر امسال بین نیازمندان استان توزیع می شود.

استان  اربعین  موکب   36 اینکه  به  اشاره  با  وی 
بیان  است  شده  بررسی  گذشته  سال  در  کرمان 
کرد: امسال نیز نخستین جلسه موکب های اربعین 

در این رابطه تشکیل شده است.
بیان  با  کرمان  استان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
بحث  در  استان  شهرستان های  تمام  در  اینکه 
آموزش  و  نداریم  استاد  دغدغه  رسانه ای  سواد 
سازمان  گفت:  است  شده  برگزار  مربی  تربیت 
تبلیغات در آموزش قرآن در بخش های مختلف 
برنامه های خوبی دارد و رونق بسیار خوبی گرفته 

است.
اسالمی  زندگی  سبک  اینکه  به  اشاره  با  وی 
برگزاری  با  که  است  امسال  کار  دستور  در 
افزود:  می شود  پیگیری  آموزشی  کارگاه های 
114 جلسه جدید قرآن خانگی در استان تشکیل 

شده و استمرار دارد.
حسن  حجت االسالم والمسلمین  جلسه  این  در 
استان  در  ولی فقیه  نماینده  علیدادی سلیمانی 
کرمان با اشاره به اینکه سازمان تبلیغات اسالمی 
یک نهاد اثرگذار در کشور برای ترویج معارف 
اسالمی و توسعه دین است که خیرات و برکات 
زیادی داشته است اظهار داشت: تبلیغ دین توجه 

بیشتر نیاز دارد و همت می خواهد.
تبلیغات  اینکه رسالت اصلی سازمان  بیان  با  وی 
است  الهی  احکام  اجرای  برای  بستری  ایجاد 
برسد  مردم  گوش  به  الهی  فرامین  باید  گفت: 
خودش  روحیه  با  متناسب  باید  را  قشری  هر  و 
به  اشاره  با  کرمان  جمعه  امام  کرد.  آگاه سازی 
سنگین  بسیار  تبلیغات  سازمان  ماموریت  اینکه 
دین مدار  انسان های  است  قرار  که  چرا  است 

جامعه را افزایش دهد افزود: بشر هر چه جلوتر 
می رود مدرن تر می شود و طبیعی است متناسب 

با شرایط روز روش های تبلیغ دین تبیین شود.
وی با بیان اینکه سازمان تبلیغات باید روش های 
را  جوان  نسل  تا  کند  پیگیری  را  تبلیغ  جدید 
فضای  در  محتوا  تولید  در  گفت:  کند  جذب 
مجازی نیازمند بازنگری هستیم و از نسل جوان 

جامعه و نیاز آنها غافل نشویم.
علیدادی سلیمانی با اشاره به اینکه نگران محتوای 
فضای مجازی هستیم و در این زمینه باید با توجه 
و اهمیت بیشتر وارد شد و نیازمند کار عملیاتی 
در  شهر  یک  که  همانگونه  کرد:  بیان  هستیم 
بحث توسعه عمران و آبادانی نیازمند طرح جامع 
یک  باید  نیز  دینی  و  فرهنگی  بحث  در  است 

طرح جامع وجود داشته باشد.
باید  شهرستان  هر  نیازهای  اینکه  بیان  با  وی 
رفع  به  نسبت  و  دید  را  آینده  افق  و  شناسایی 
کار  برنامه  بدون  افزود:  کرد  تالش  کمبودها 
کردن نتیجه مطلوب را نمی دهد و کاری نتیجه 
مختلف  توده های  و  باشد  برنامه  با  که  می دهد 
مردم را در بحث تبلیغات اسالمی باید پای کار 

آورد و این زمینه وجود دارد.

 ۱۰ زندانی جرائم غيرعمد استان کرمان با کمک هيئت های مذهبی آزاد شدند

واژگونی اتوبوس زائران کربال ۳ کشته و ۳8 مجروح برجا گذاشت

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان 
از آسیب  ای عاری  بخواهیم جامعه  اگر  گفت: 
های اجتماعی داشته باشیم باید سرانه مطالعه در 

استان و کشور را ارتقا داد.
محمدرضا علیزاده، در آیین افتتاح طرح اوقات 
فراغت و دوره آموزشی تخصصی سواد فضای 
و  استان کرمان  در  مطالعه  افزود: سرانه  مجازی 

کشور مناسب نیست.
مهم  را  مختلف  های  در حوزه  مربی  نقش  وی 
خواند و بر استفاده از ظرفیت مؤسسات رسمی از 
جمله مراکز ورزشی رسمی، مؤسسات فرهنگی 
و هنری در برنامه های اوقات فراغت تأکید کرد.

کتابخوانی  و  مطالعه  فرهنگ  ترویج  علیزاده 
های  برنامه  در  الزم  رویکرد  دیگر  عنوان  به  را 

اوقات فراغت مورد تأکید قرار داد و اظهار 
باید  فکری  خوراک  تزریق  برای  داشت: 
در  و  کرد  درخواست  اهلش  از  را  کتاب 

اختیار مخاطب قرار داد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره 
باید  گفت:  رسانه  سواد  مهم  موضوع  به 
کشور  به  نوین  تکنولوژی  اگر  بپذیریم 
ندارد  وجود  الزم  سواد  کرده  پیدا  ورود 
منفی{  یا  }مثبت  موج  امروز  پیام  یک  و 

ایجاد می کند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان 
باید  و  است  اهمیت  حائز  نکته  این  داد:  ادامه 
مدیران کانون ها بخش مهمی از تالش خود را 

بر این حوزه بگذارند.
علیزاده عنوان کرد: بخشی بزرگ از وقت بچه 
ها در فضای مجازی می گذرد که اگر این فضا 
سیاست گذاری نشود مشکالت زیادی ایجاد می 
شود. مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی، 
با  آیین  این  در  نیز  کرمان  استان  مساجد  هنری 
مساجد  های  کانون  در  الگوسازی  اینکه  اشاره 
در  تفاوت  ضرورت  است،  ما  هدف  مهمترین 
برنامه های کانونی، فرهنگی و تبلیغات را مورد 

تاکید قرار داد.

فرهنگی  کار  کرد:  تصریح  تکلو  ابدالی  محمد 
فرهنگی  کار  و  قبل  از  تر  متفاوت  روز  به  روز 

امروز با 10 سال پیش متفاوت شده است.
وی نقش فضای مجازی را که امروز محور قرار 
کرد  عنوان  تفاوت  این  دالیل  از  یکی  گرفته، 
پیش  جامعه  )تکنولوژی(  با  نتوان  اگر  افزود:  و 

رفت، بهره برداری الزم انجام نمی شود.
دفتر سراج  به همکاری شهرداری،  تکلو  ابدالی 
و  اشاره  برنامه  این  در  مبین  فرهنگی  قرارگاه  و 
تصریح کرد: آخرین گردهمایی مدیران کانون 
و  برگزار  کربال  در  کرمان  استان  مساجد  های 

نموِد بسیار مطلوبی داشت.
شورای  در  ستاد  این  مسئولیت  به  همچنین  وی 
بزرگداشت دهه کرامت و اجرای برنامه از اول 
تا 11 ذیقعده مصادف با 13 تا 23 تیرماه جاری 
اشاره و تاکید کرد: کانون ها باید دهه کرامت را 
محور کارها قرار دهند و فضا، گویای این دهه 

باشد زیرا باید در شادی اهل بیت شاد بود.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری 
مساجد استان کرمان از جشنواره قرآن مدهامتان، 
جشنواره سرود و همایش ملی پیامبر اعظم را از 
های  کانون  در  جاری  سال  های  برنامه  دیگر 

مساجد نام برد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی :

سرانه مطالعه در کرمان افزايش يابد
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اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک ارزوئيه 

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: 98/4/1
سعید نظري-رئیس ثبت اسناد و امالک ارزوئیه 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک 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(

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک 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 139860319013000051 مورخ 1398/2/21هیأت 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 ارجعلی سلطانی نژاد فرزند امیدعلی به شماره شناسنامه 13 
صادره ازبافت در ششدانگ  یک باب خانه به مساحت 156/44 مترمربع قسمتی از پالک 2228-اصلی 
قطعه یک بخش 40 کرمان واقع در خیابان چمران کوچه شماره 2۷ خریداری از مالک رسمی آقای 
عبدا... اسالمی 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: 98/4/1

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/19
محمدمحسن قزوینی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف53(

آگهي ابالغ وقت رسيدگی دادخواست و ضمائم  
خواهان آقای علی اکبر روئین تن فرزند اصغر با وکالت آقای محمد اسماعیل ادهمی دادخواستی 
به طرفیت خوانده آقای علی مرادی گرگوئیه فرزند محمدعلی به خواسته اثبات مالکیت به میزان 
5 سهم مقوم به 5/000/000 ریال به شعبه اول محاکم حقوقی بافت ارجاع و به کالسه 9802۷1 
ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن سه شنبه 1398/5/16 ساعت 9 صبح تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست وکیل خواهان  و به تجویز ماده  ۷3 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی وانقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد. )م الف 51(
مدیر دفتر شعبه اول محاکم حقوقی بافت 

آگهي مزايده )نوبت اول( 
اجراي احکام حقوقی دادگستري بافت در اجرای دادنامه 94099۷34۷0101456 صادره از شعبه 
اول حقوقی در پرونده کالسه 960122 اجرایی در نظر دارد مقدار یکصدو ده کیلوگرم غنچه گل 
به ارزش هفتاد میلیون و چهارصد هزار  محمدی از قرار هر کیلوششصدوچهل هزار ریال جمعاً 
ریال به مالکیت داراب حریر فرزند امیر به فروش برساند .لذا مزایده در تاریخ 1398/4/23 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 1398/4/22 به دایره اجراي احکام مراجعه تا ترتیب بازدید از 
ملک مذکور داده شود و پیشنهاد خود را در پاکت الک و مهر شده تا پایان مهلت مذکور تحویل 
اجراي احکام نموده و رسید اخذ نمایند.ضمناً آدرس اموال: شهرستان بافت خیابان طالقانی شرقی 

کوچه مسجد جامع پالک ۷2 منزل حریر می باشد.
غجه پور-دفتر اجرای احکام دادگستری شهرستان بافت )م الف 49( 

آگهي مزايده )نوبت دوم( 
اجراي احکام حقوقی دادگستري بافت در اجرای دادنامه شماره 94099۷34۷0100891 صادره از 
شعبه اول حقوقی و در پرونده کالسه 950425 اجرایی در نظر دارد چهار دانگ از ششدانگ پالک 
25 فرعی از 55-اصلی واقع در بخش 40 کرمان شهرستان بافت به مالکیت علی حاج علیزاده فرزند 
موسی به مبلغ سیصدو هشتاد و شش میلیون و ششصد و شصت هزار ریال )چهاردانگ( به فروش 
برساند.ضمناً ملک موصوف دارای پالک ثبتی با کاربری )مسکونی( با عرصه ششدانگ 364/4 
متر مربع و 60 متر مربع اعیان با دیوار باربر و سقف آجر آهنی و در داخل حیاط سرویس مجزا 
با دیوار بلوکی و در قسمت جنوبی زمین به صورت باغ و دارای تعددی درخت گردو و ملک 
حصار پیرامونی ندارد و ساختمان دارای امتیازات آب و برق و گاز می باشد و ملک دارای حد و 
حدود شماال 6/05 متر به جاده اصلی برکنان ، شرقا 19/8 متر دوم به طول 13/25 متر سوم مرزیست 
12/95 متر چهارم ۷/65 متر، جنوبا مرزیست به طول ۷/۷ متر به 55 اصلی، غربا در سه قسمت اول 
مرزیست به طول 18/6 متر به 55 اصلی دوم مرزیست به طول 18/65 متر به 55 اصلی سوم مرزیست 
به طول 15 متر به 55 اصلی می باشد. لذا مزایده در تاریخ 1398/4/25 روزسه شنبه ساعت 9 صبح 
در محل اجراي احکام دادگستري شهرستان بافت با حضور نماینده دادسرا برگزار مي گردد و 
قیمت ارزیابي شده توسط کارشناس شروع و ده درصد مبلغ بها في المجلس مابقي ظرف مهلت 
معین از برنده اخذ خواهد شد.در صورت انصراف متقاضي ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت 
پایان  تا  توانند  مي  تمایل  صورت  در  خرید  متقاضیان  گردد.بنابراین  مي  تمدید  مزایده  و  ضبط 
ساعت اداري دوشنبه 98/4/24 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 ملک: شهرستان بافت – بزنجان روستای برکنان می باشد. 
 غجه پور-دفتر اجرای احکام دادگستری شهرستان بافت )م الف52( 

آگهي مزايده)نوبت اول(
دادنامه  مفاد  اجراي  راستاي  در  دارد  نظر  در  ارزوئیه  عمومي  دادگاه  حقوقي  احکام  اجراي 
94099۷3461301450-28/6/96 صادره از این دادگاه در پرونده اجرایی 950384 که طی آن 
و  میلیون  سه  نودو  نهصدو  پرداخت  به  محمدتقی  فرزند  آبادی  محمود  قاضی  اصغر  علی  آقای 
دویست و پنجاه هزار ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از 
تاریخ صدور چک طبق شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم 
له شرکت کشاورزی ابراهیم آباد و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق دولت و محکوم علیه یک 
قطعه باغ شامل درختان مرکبات مثمر و دارای محصول واقع در وکیل آباد مجهز به سیستم آبیاری 
قطره ای دارای درختان پرتغال موتورپمپ جهانگیر صادقی که مبلغ سی و سه میلیارد و هفتصد 
میلیون ریال برآورد قیمت شده است لذا با وصف موجود مزایده با حضور نماینده محترم دادگاه 
برگزار  ارزوئیه  دادگاه  احکام  اجراي  محل  در  12ظهر  ساعت   1398/4/11 شنبه  سه  مورخه  در 
شخص یا اشخاصي که باالترین قیمت را پیشنهاد دهند برنده شناخته مي شوند.ضمناً افراد شرکت 
کننده در مزایده مي بایست ده درصد مبلغ پیشنهادي را في المجلس در پاکت در بسته تحویل 
اجراي احکام دهند که در صورت انصراف مبلغ مذکور به نفع صندوق دولت ضبط مي گردد.

طالبین در صورت تمایل مي توانند یک هفته قبل از موعد به دایره اجراي احکام مراجعه تا ترتیب 
بازدید آنها از ملک مورد نظر داده شود

محسن روانان- مدیردفتر اجراي احکام مدنی دادگاه ارزوئیه

آگهي حصروراثت
خانم اسما سلطانی نژاد فرزند کهندل داراي شناسنامه 3131463058 به شرح دادخواست شماره 
980149 مورخ 98/3/26 توضیح داده شادروان کهندل سلطانی نژاد فرزند امامعلی به شناسنامه 20 

درتاریخ 9۷/12/16 در شهر بافت فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-علی سلطانی نژاد به ش ملی3131459905 متولد1361 بافت فرزند متوفی.

2- وحیده سلطانی نژاد به ش ملی3130920994 متولد1359 بافت فرزند متوفی.
3- فیاض سلطانی نژاد به ش ملی3131612959 متولد136۷ بافت فرزند متوفی.

4- اسما سلطانی نژاد به ش ملی3131463058 متولد1362 بافت فرزند متوفی.
5- راضیه سلطانی نژاد به ش ملی 3120138924 متولد13۷1 بافت فرزند متوفی.
6- اسمره سلطانی نژاد به ش ملی3120034551 متولد1368 بافت فرزند متوفی.
۷- فاطمه سلطانی نژاد به ش ملی3131490365 متولد1365 بافت فرزند متوفی.
8- زهرا سلطانی نژاد به ش ملی31314۷20۷3 متولد1364 بافت فرزند 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.)م الف46(
دفترشورای حل اختالف شماره یک شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
آقای محسن شیخ حسینی فرزند عظیم داراي شناسنامه 1 به شرح دادخواست شماره 113 مورخ 
درتاریخ   2 شناسنامه  به  علی  فرزند  لری  حسینی  شیخ  عظیم  شادروان  داده  توضیح   98/3/28

98/3/15 در شهر کرمان فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-محسن شیخ حسینی  ش ش 1به ش ملی5839899216 فرزند متوفی.

2- منصور شیخ حسینی لری به ش ملی5830005662 فرزند متوفی.
3- مختار شیخ حسینی  ش ش 8به ش ملی5839966398 فرزند متوفی.

4- موسی شیخ حسینی  به ش ملی312001۷۷01 فرزند متوفی.
5- صدیقه  شیخ حسینی  ش ش 5822به ش ملی5839499651 فرزند متوفی.

6- خدیجه شیخ حسینی  ش ش 22به ش ملی5839952982 فرزند متوفی.
۷- فاطمه شیخ حسینی لری ش ش 1به ش ملی583004۷111 فرزند متوفی.

8- مملکت شیخ حسینی لری فرزند احمد  ش ش 3 به ش ملی 5839833053 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.
دفترشورای حل اختالف شماره یک شهرستان رابر

آگهي حصروراثت
آقای بیژن کچمی نژاد فرزند حسن داراي شناسنامه 9 بشرح دادخواست شماره 980166 مورخ 
98/3/26 توضیح داده شادروان صنوبر کچمی نژاد فرزند غریبعلی به شناسنامه 1 درتاریخ 9۷/8/25 

در شهر بافت فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1- بیژن کچمی نژاد به ش ملی31312۷9893 متولد1354 فرزند متوفی.
2- انیس کچمی نژاد به ش ملی3131036036 متولد1343 فرزند متوفی

3- فاطمه کچمی نژاد به ش ملی30۷2014353 متولد1365 فرزند متوفی
4- طیبه کچمی نژاد به ش ملی3130938۷45 متولد1360 فرزند متوفی.

5- طاهره کچمی نژاد به ش ملی3131289244 متولد1358 فرزند متوفی
6- ناصر کچمی نژاد به ش ملی31312۷4603 متولد1352 فرزند متوفی
۷- جالل امیری راد به ش ملی3131311۷46 متولد1362 فرزند 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.)م الف53(
دفترشورای حل اختالف شماره یک شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
خانم فاطمه رجائی نژاد فرزند حسینعلی داراي شناسنامه 3130048863 به شرح دادخواست شماره 
980159 مورخ 98/3/2۷ توضیح داده شادروان عیسی رجائی نژاد فرزند مرید به شناسنامه 6۷3 

درتاریخ 98/3/3 در شهر بافت فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-امیررضا رجائی نژاد به ش ملی31204109۷۷ متولد1384 بافت فرزند متوفی.
2- امیرعلی رجائی نژاد به ش ملی31204524۷5 متولد1388 بافت فرزند متوفی.

3- مرید رجائی نژاد به ش ملی313024۷203 متولد1331 بافت پدر متوفی.
4- صنوبر رجائی نژاد به ش ملی3131021128 متولد1334 بافت مادر متوفی.

5- فاطمه رجائی نژاد به ش ملی3130048863 متولد1355 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.)م الف48(
دفترشورای حل اختالف شماره یک شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
به شرح دادخواست  افشار فرزند عزیزا... داراي شناسنامه 3131134089  خانم فاطمه میرحسینی 
به  مختار  فرزند  زاده  گلمرادی  ارسالن  شادروان  داده  توضیح   98/3/28 مورخ   980160 شماره 
شناسنامه 1111 درتاریخ 98/2/24 در شهر بافت فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند 

از:
1-فاطمه میرحسینی افشار به ش ملی3131134089 متولد1340 بافت مادر متوفی.

لذا مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه ککسی 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 الف50(
دفترشورای حل اختالف شماره یک شهرستان بافت

نام  به  تیراندازی  سالن  اولین  افتتاحیه  مراسم 
جمعه  امام  حضور  با  رابر  در  جدید  عصر 
تیر  فدراسیون  دادگررئیس  علی  دکتر  رابر، 
حسنی   ، ایران  اسالمی  جمهوری  اندازی 
سید  تیراندازی،  فدراسیون  رئیس  نائب  خو 
داور  و  دانشگاه  فرهیخته  استاد  بشیر حسینی 
کریم  دکتر   ، جدید  عصر  تلویزیونی  برنامه 
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  سرپرست  زاده 
استان کرمان ، مرادی معاونت توسعه ورزش 
قهرمانی و همگانی اداره کل ورزش جوانان 
هیئت  ریاست  اسماعیلیان   ، کرمان  استان 
نماینده  بختیاری  کرمان،  استان  تیراندازی 
ارزوئیه  و  رابر  بافت،  های  شهرستان  مردم 

مسئولین  از  جمعی  و  اسالمی  شورای  مجلس  در 
شهرستانی برگزار شد.

عصر  نام  به  تیراندازی  سالن  اولین  افتتاحیه  مراسم 
رابر، دکتر علی  امام جمعه  با حضور  رابر  جدید در 
دادگررئیس فدراسیون تیر اندازی جمهوری اسالمی 
ایران ، حسنی خو نائب رئیس فدراسیون تیراندازی، 
سید بشیر حسینی استاد فرهیخته دانشگاه و داور برنامه 
تلویزیونی عصر جدید ، دکتر کریم زاده سرپرست 
مرادی   ، کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره 
معاونت توسعه ورزش قهرمانی و همگانی اداره کل 
ریاست  اسماعیلیان   ، کرمان  استان  جوانان  ورزش 
نماینده  بختیاری  کرمان،  استان  تیراندازی  هیئت 
مردم شهرستان های بافت، رابر و ارزوئیه در مجلس 
شهرستانی  مسئولین  از  جمعی  و  اسالمی  شورای 

برگزار شد.
استعداد  مربی  /بهترین  است  مهم  استعدادها  کشف 

یاب ایران به رابر می آید
در این مراسم دکتر علی دادگرگفت: در پی کشف 
استعداد خوب تیراندازی در برنامه های عصر جدید 
که یکی از شاهکارهای صدا و سیما همین برنامه ی 
مشکالت  با  مردم  که  طوری  به  است  جدید  عصر 
عدیده ای از جمله فشارهای اقتصادی رو به روهستند 
این برنامه؛ شور، نشاط و شادابی خوبی دربین آحاد 
مردم ایجاد کرده وتوجه به شهرستان های کوچک 
شده  هستند؛  ای  ویژه  شرایط  دارای  که  ومحروم 

است.
دارای  افراد  از جمله  را  مهدی حیدریان  محمد  وی 
استعداد در شهرستان های کوچک دانست و افزود: 
یکی از جوانان شایسته ایرانی، در برنامه عصر جدید 
موضوع  ازاین  تیراندازی  فدراسیون  شد،  شناسایی 
که  رمضان  ماه  شب  همان  بالفاصله  و  کرد  استقبال 
به استادیوم  باز صبح جمعه  برنامه حضور داشت  در 
مربیان  و  ملی  تیم  مربیان  فینال  ودر  رفتم  آزادی 

خارجی خواستم از این جوان استعداد یابی شود.
رئیس فدراسیون تیر اندازی جمهوری اسالمی ایران 
تفنگ  تست  باردر  اولین  برای  مهدی  محمد  گفت: 
پرتاب  در  و  بود  خوب  خیلی  بادی  تپانچه  و  بادی 

اهداف پروازی بهتر از آن دو.
های  استان  و  ها  شهرستان  در  من  شد:  یادآور  وی 
و  فرماندار  پیگیری  وقتی  داشتم  مسئولیت  مختلف 
عالقه  و  مشتاق  اینگونه  که  دیدم  را  رابر  امام جمعه 
مند هستند ما هم احساس مسئولیت کردیم و تشویق 
بیاییم وکاری کنیم  شدیم به این شهرستان کوچک 

در آینده نه چندان دور انسان ها و قهرمانان بزرگی 
تقدیم کشورمان شود.

دادگر گفت: به نظرم راه هزار وادی با قدم اول آغاز 
می شود این سالن تیراندازی قدم اول است امیدوارم 
از این سالن کوچک انسان ها و قهرمان های بزرگی 

بیرون آید.
وی، تیراندازی را یک رشته ذهنی خواند و گفت:این 
جسارت  و  سلحشوری  روحیه  یک  ورزشی  رشته 
شهرستان  از  ما  قهرمانان  اغلب  طلبد  می  را  بزرگی 
های دور افتاده و محروم هستند به نظر می رسد با این 
آینده  در  شهرستان  این  ورزشکاران  کوچک  سالن 

تنه به تنه قهرمانان استان و کشور خواهند زد.
دکتر علی دادگر، تیراندازی را حق شهرستانی ها ویا 
استانی که با تهرانی ها در شرایط مساوی باشند خواند 
و گفت : تهرانی ها با آن امکانات و شهرستانی ها با 
این امکانات و بضاعت کم، پا به پای تهرانی ها می 
این  آیند حق مال شهرستانی هاست در همین راستا 
سالن کوچک تقدیم مردم عزیز و ورزش شهرستان 

می شود.
و  داد  را  ها  شهرستان  در  دوباره  حضور  قول  وی، 
ملی  تیم  انتظار  در  ای  ویژه  عنایت  امیدوارم  گفت: 

جمهوری اسالمی ایران باشد.
اسالمی  جمهوری  اندازی  تیر  فدراسیون  رئیس 
اظهار  و  خواند  مهم  را  ها  استعداد  ایران،کشف 
مهدی  محمد  ها  ده  شاید  شهرستان؛  در  داشت: 
حیدریان هم وجودداشته باشد ولی یک نفرش دیده 
شده، امیدوارم با اعزام یک مربی تراز اول کشور به 
استعدادی   10 از  هفته  یک  مدت  به  شهرستان  این 
که وجود دارد 9 تای آن در این شهرستان شناسایی 

خواهد شد.
وی افزود: من قول می دهم طی چند روز آینده یکی 
از بهترین مربیان استعدادیاب ایران را به رابر بفرستم 

و استعداد یابی وکشف استعداد شود.
رئیس فدراسیون تیر اندازی جمهوری اسالمی ایران 
پرتاب  دستگاه  فرمانداریک  خواسته  راستای  در 
به  پروازی  اهداف  پرتاب  دستگاه  و  تراپ  بشقابک 

سالن تیراندازی رابر اهدا کرد.
که  /حسی  انقالب  دوم  گام  راستای  در  قدم  یک 
جوانان  داشتم/  ام  زندگی  در  کمتر  را  دارم  اکنون 
ماهم  به  و  کنند  را خودتجربه  افتخار  و  غرور  حس 

بدهند /
نیز در دوباب  مراسم  این  بشیر حسینی در  دکترسید 

سخن گفت؛ بیان یک احساس و آرزو.
اظهارداشت:من  جدید  عصر  تلویزیونی  برنامه  داور 

جاهای  و  داشتم  زیادی  المللی  بین  تجربه 
اما حسی که اکنون  مختلف دنیا سفر کردم، 

دارم را کمتر در زندگی ام داشتم .
مملکتم،  جوان  یک  که  حسی  افزود:  وی 
پرچم  فضایی  در  ایرانی  ناب  استعداد  یک 
افتخار همه  بلند کرده مایه  شهرستان خود را 
عصر  صحنه  روی  که  غروری  حس  شده، 

جدید به همه ما داد.
موقعی که  تلویزیونی گفت:  برنامه  داور  این 
نشسته بودم پشت میز داوران و اجرای محمد 
مهدی تمام شد دیگر نمی توانستم روی پایم 
بنشینم ، محمد مهدی را درآغوش گرفتم می 
دنبال  و  کنم  خالی  را  خودم  حس  خواستم 

هیچی نبودم.
افزود: آن حس خیلی شدیدتر و غلیظتر اکنون  وی 

در همین جا پیوند زده شد.
دیگر سخن خود  بخش  در  بشیر حسینی  سید  دکتر 
دیار  این  در  دیگر  استعداد  چند  دانم  نمی  گفت: 
منتظر  ما  هست  سلیمانی  قاسم  حاج  دیار  کریمان، 

دیدن آنهاییم که کشف و شکوفا شوند.
متعددی  های  مهدی  محمد  ما  رابر  از  افزود:  وی 
را  این  حس  امروز  دهند  هم  دست  به  دست  داریم 
برداریم  انقالب  دارم یک قدم در راستای گام دوم 
گامی را در جهت تعجیل بر ظهور. این حس که به ما 

انگیزه بزرگترو اندیشه باالتر می دهد.
کشور/ از  بردفاع  ای  مقدمه  تیراندازی؛  های  سالن 

از  نشان  آمریکایی  پهباد  ترین  پیشرفته  سوخته  پیکر 
قدرت جمهوری اسالمی ایران در تیراندازی و هدف 

گیری
امام جمعه رابر در این مراسم نیز، ضمن خیر مقدم و 
گفت:  جدید  عصر  برنامه  اندرکاران  ازدست  تشکر 
مهدی  محمد  خود  نبود،  حدید  عصر  برنامه  اگر 
حیدریان را در شهرستان رابر کسی کشف نمی کرد 

، چه برسد به استان کرمان و تهران.
وی با تشکر ازبرنامه عصر جدید که هنر نهفته و پنهان 
می  هنر  این  ترغیب  باعث  و  هویدا  را  عزیز  جوانان 
شود گفت: با استعداد حیدریان در مرحله اول برنامه 
تیراندازی  سالن  یک  گفتم:  جا  جدید،همین  عصر 
نیاز شهرستان رابراست و خدا را شکر می کنیم این 
تیراندازی  بخش  در  فدراسیونی  رئیس  یک  کشور 

دارد که به تلفن بنده لبیک گفت.
بیان اینکه شهرستان رابر در استان  با  امام جمعه رابر 
با  رابر؛  داردگفت:  فراوانی  های  شاخصه  کرمان، 
به  وروستایی  دارد  بدیل  شهیدبی   350 کم  جمعیت 
نام گنجان که ۷2 شهید تقدیم انقالب کرد وبه عنوان 

دومین روستای نمونه کشوراست.
وی با بیان اینکه شهر رابر را به نام شهرسردارسلیمانی 
مدارج  سلیمانی  قاسم  حاج  گفت:  شناسند  می 
در  را  متوسطه  دوم  و  اول  تا  ابتدایی  از  مقدماتی 
ا  بیش  این شهرستان  همین شهرستان گذرانده، شان 

زاینهاست.
حجت االسالم علیدادی سلیمانی، رابر را نقطه عطفی 
از  گفت:  و  برشمرد  کرمان  استان  تیراندارزی  برای 
این حیدری ها؛ شهرستان رابر کم ندارد،استعدادهای 
بالقوه و بالفعل زیادی دارد که با این سالن تیراندازی 

آن استعدادها شکوفا خواهد شد.

به  زن  تومانی  ميليارد  شش  کالهبرداری 
بهانه خريد ارز

رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری زنی 
که به بهانه خرید ارز و وعده سرمایه گذاری شش میلیارد تومان از 

مال باختگان کالهبرداری کرده بود، خبر داد.
 مرتضی نثاری درباره دستگیری این کالهبردار اظهار کرد: اواسط 
چهارم  شعبه  از  کالهبرداری  مورد  در  پرونده ای  جاری،  ماه 
پلیس آگاهی  پایگاه چهارم  به  تهران  ناحیه 4  دادیاری دادسرای 
ارجاع شد. در این پرونده 18 نفر از مالباختگان اظهار می کردند 
به  از آنان  از کارکنان هواپیمایی است،  بوده  که زنی که مدعی 
ارز و سرمایه گذاری در ورود خودروهای خارجی  بهانه خرید 

مبلغ شش میلیارد تومان کالهبرداری کرده است.
مشابهی  اظهارات  مالباختگان  کلیه  اینکه  بیان  با  ادامه  در   وی 
درباره اقدام به کالهبرداری توسط این متهم داشتند گفت: یکی 
از طریق  با متهم  بود که  اظهارات خود مدعی  مالباختگان در  از 
را  فرد خود  این  ادامه  از دوستانش آشنا شده است که در  یکی 
ارز  می تواند  که  کرده  اظهار  و  معرفی  هواپیمایی  کارکنان  از 
که  تصور  این  با  نیز  مالباخته  کند،  وارد  خارجی  خودروهای  و 
می تواند سرمایه گذاری خوبی انجام دهد تمام وجوه نقد و پس 
اندازش را به حسابی که این خانم معرفی کرده بود، واریز کرده 

است.
یکی  اظهارات  درباره  تهران  آگاهی  پلیس  چهارم  پایگاه   رئیس 
دیگر از شکالت این پرونده تصریح کرد: این شاکی نیز مدعی 
بود که متهم در همسایگی آنان سکونت داشته و به طور مداوم 
این زن مدعی  است،  هواپیمایی می دیده  یونیفورم  لباس  با  را  او 
خودروهای  می تواند  و  است  هواپیمائی  کارکنان  از  که  بوده 
خارجی و ارز را به داخل کشور وارد کند تا اینکه اعتماد شاکی 
به حساب  را  مبالغی  مالباخته  این  نیز  از آن  ای  و  را جلب کرده 
کرده  معرفی  وی  که  افرادی  یا  خانواده اش  کالهبردار،  خود 
بودند، واریز کرده است اما پس از گذشت مدتی از ارز خارجی 
یا خودرویی که وی وعده داده بود، خبری نشده و کالهبردار به 
بهانه های مختلف طفره می رفته تا اینکه شاکی متوجه متواری شده 

که وی متواری شده است.
در  تا  داشت  ادامه  پلیسی  تحقیقات  افزود:  نثاری  جان  سرهنگ 
پایش های اطالعاتی مشخص شد که حساب هایی که متهم به مال 
صرافی های  از  برخی  به  مربوط  است،  می کرده  معرفی  باختگان 
تهران است. صاحبان صرافی ها نیز مدعی بودند که خانم جوانی به 
طور مرتب به صرافی آنان مراجعه می کرده و به ازای خرید سکه 

و ارز مبالغی را به حساب آنان منتقل می کرده است.
شناسایی  به  اشاره  با  پایتخت  آگاهی  پلیس  پایگاه چهارم   رئیس 
کرد:  اظهار  تهران  شمال  مناطق  از  یکی  در  متهم  مخفیگاه 
کارآگاهان متهم را با دستور قضائی در مخفیگاهش بازداشت و 

در بازرسی از آن محل مقداری سکه و ارز کشف کردند.
 وی در ادامه درباره اظهارات متهم گفت: متهم در تحقیقات اولیه 
ضمن پذیرش ارتکاب جرم اظهار کرد که: هیچ گونه سمتی در 
از  و  تهیه  پول  مقداری  که  است  داشته  قصد  و  ندارد  هواپیمایی 
کشور خارج شود، به همین منظور با تهیه لباس فرم و جلب اعتماد 
مال باختگان مبالغ 6 میلیارد تومان کالهبرداری کرده و با این مبلغ 

دالر و سکه خریداری کرده است.
 به گفته سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری هم اکنون متهم با دستور 
آگاهی  پلیس  چهارم  پایگاه  اختیار  در  پرونده  تکمیل  تا  قضائی 

تهران قرار دارد.

افتتاح مجهزترين سالن تيراندازی عصر جديد در رابر

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره 
این  اجرای  پایان  به  هفته  دو  تنها  اینکه  به 
ایستگاه  باید  کرد:  تأکید  مانده  باقی  طرح 
امر  این  برای  نیز  ها  رسانه  و  فعال  را  ها 
هدف  کنند؛  بیشتری  مشارکت  خداپسندانه 

آگاه سازی مردم است.
دکتر حمیدرضا رشیدی، در نشست خبری 
با موضوع تشریح عملکرد بسیج ملی کنترل 
فشار خون؛ توجه به بیماری های غیر واگیر 
را مهم خواند و یکی از عوامل پرخطر این 
با  که  دانست  باال  خون  فشار  را  ها  بیماری 

مداخالت بهداشتی و درمانی کنترل می شود.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه 
کنترل فشار خون و درمان به موقع آن باعث می 
شود از30 درصد مرگ و میرهای عمدتاً شامل 
 ۷5 از  بیش  افزود:  شود؛  و...جلوگیری  مغزی 
درصد علت مرگ و میر بیماری های غیرواگیر 

فشار خون باال است.
وی ادامه داد: اقدام مؤثری برای این هدف شده 

و همه بسیج شدند و تاکنون در مجموعه تحت 
پوشش علوم پزشکی کرمان، بیش از 300 هزار 
نفر برای اندازه گیری فشار خون مراجعه کردند 

و ما به حداقل هدف تعیین شده رسیدیم.
رشیدی نژاد بر لزوم باال بردن سطح غربالگری 
تأکید کرد و با اشاره به اینکه 40 تا 50 درصد 
خبر  خود  ابتالی  از  اصاًل  سال   30 باالی  افراد 
نشده  کنترل  فشار خون  کرد:  تصریح  نداشتند؛ 

عارضه ایجاد می کند؛ فشار خون طبیعی 
120 روی 80 است و باالی 140 روی 90 

فشار خون لب مرز است.
به  هفته  دو  تنها  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تأکید  مانده  باقی  طرح  این  اجرای  پایان 
باید ایستگاه ها را فعال و رسانه ها  کرد: 
مشارکت  خداپسندانه  امر  این  برای  نیز 
مردم  سازی  آگاه  هدف  کنند؛  بیشتری 
فشار خون  رود  باالتر  هر چه سن  است؛ 
بیشتر می شود؛ خانم ها تا قبل از یائسگی 
با  چندانی  تفاوت  خون  فشار  به  ابتال  در 
مردان ندارند اما پس از آن سیر پیش روندگی 

در خانم ها بیشتر است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه 
عوامل متعددی در فشار خون اولیه دخیل است 
قطعی  درمان  قابل  غیر  اما  کنترل  قابل  البته  که 
است؛ اظهار داشت: طرح ملی بسیج کنترل فشار 
خون تاکنون ۷00 تا 800 میلیون تومان در استان 

هزینه داشته است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:
فشار خون کنترل نشده عارضه ايجاد می کند/رسانه ها مشارکت بيشتری در اطالع رسانی داشته باشند

نفر   319 حضور  گفت:  بافت  بهزیستی  رئیس   
معلول جسمی و حرکتی در بافت بیانگر اهمیت 

مناسب سازی فضاهای شهری است.
سازی  مناسب  کارگروه  در  خالویی  الهام 
اظهار  معلوالن  تردد  برای  شهری  فضاهای 
داشت: شهرستان بافت در سال گذشته در بحث 
را کسب  استان کرمان  اول  مقام  مناسب سازی 

کرد.
خالویی ادامه داد: حضور 319 نفر معلول جسمی 
و حرکتی در بافت بیانگر اهمیت مناسب سازی 

فضاهای شهری است.
با  شده  منعقد  نامه  تفاهم  طبق  گفت:  وی 
شهرداری مناسب سازی در شهر بافت از میدان 
امام علی )ع( تا چهار راه صاحب الزمان )عج( 
اقدامات  اداره   25 اساس  این  بر  و  شده  انجام 
اند؛  داده  انجام  را  سازی  مناسب  به  مربوط 
ضمن اینکه امسال دوره آموزشی مناسب سازی 

برگزار می شود.

رئیس  جاللی  پوریا 
جوانان  و  ورزش  اداره 
ادامه  در  بافت  شهرستان 
زمین  گفت:  جلسه 
ورزشگاه  طبیعی  چمن 
سه  طی  بافت  شهرستان 
هفته آینده افتتاح می شود 
برای  سازی  مناسب  و 
ورزشی  های  سالن  اکثر 
شده  انجام  چمن  زمین  و 

است.
بافت  شهرستان  فرماندار 
اظهار  جلسه  این  در  هم 

شهرستان  فرمانداری  ساختمان  ساخت  داشت: 
بافت و بخشداری خبر در دستور کار قرار گرفته 

است.
فتحعلی حمزه جواران از بانک هایی که حقوق 
در  خواست  کنند  می  پرداخت  را  بازنشستگان 

زمینه مناسب سازی سرعت عمل داشته باشند.
پر  های  ساختمان  برای  شهرداری  گفت:  وی 
نکند  صادر  پروانه  سازی  مناسب  فاقد  تردد 
برای  اشتغال  کمیته  و  کنند  حل  را  مشکل  تا 

معلوالن و جانبازان تشکیل شود.

رئیس بهزیستی بافت:

۳۱۹ معلول در بافت حضور دارند / لزوم مناسب سازی فضاهای شهری



روز نامه خبري , تحلیلي , سیاسي , اقتصادي و اجتماعي
صاحب امتیاز و مدیر مسئول : فریدون منظري توکلي 091334۷053۷

سردبیر : حسام منظري توکلي 091334۷35۷6 
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 32519۷44  حکمت در چاپ و تلخیص مطالب ارسالي آزاد است .

Email : ali_365@yahoo.com

شهرستان فريادگر محروميت ديار فرهيختگان در  حکمت  روزنامه  نماینده 
ارزوییه، صوغان و توابع

مهدی نظری فتح آباد 091391۷3348. 

بافت

بیماری تب مالت یا بروسلوزیس
انسان ودام می  بین  بیماری های مشترک  ترین  مهم  از  یکی 

باشد.
باکتری بروسال ملیتنسیس ایجاد کننده بیماری قادر به درگیری 

طیف وسیعی از پستانداران اهلی ووحشی می باشد.
این بیماری به علت ایجاد سقط جنین در دام ، کاهش تولید 
ابتالی  به علت  مبتال وهمچنین  دام های  ونازایی  شیر،عقیمی 

انسان به بیماری همواره باید مورد توجه قرار گیرد .
تب مالت چگونه منتقل می شود :

وترشحات  شده  سقط  جنین  با  تماس  تماس:دامداران  راه  از 
رحمی دام آلوده،دامپزشکان درحین معاینه وقصابان درتماس 
)دستکش،عینک  از  استفاده  عدم  درصورت  آلوده  دام  با 
ولباس کار(مصرف لبنیات غیر پاستور ریزه لذا شیر خام،پنیر 
نقش  بیماری  این  انتقال  در  سنتی  های  وبستنی  محلی  های 

موثری دارد .
عالئم بیماری تب مالت درانسان:

عالمت اصلی این بیماری تب است که عموما"در عصر وشب 
به اوج می رسد وبیماردچار تعریق فراوان می شود .

اوایل بیماری ممکن است تا مدت ها بجز تب وتعریق شبانه 
عالمت دیگری وجود نداشته باشد . ولی بتدریج درد استخوان 
ها ومفاصل بخصوص درد لگن در برخی بیماران شروع می 
بیمار  رفتن  راه  آنقدر شدید است که  لگن گاهی  شود. درد 
مالت،مننژیت  تب  عوارض  از   . شود  می  انجام  سختی  به 
وضایعات مغزی است که می تواند قلب، سیستم تنفسی وتمام 
بیماران  برخی  در  دهد.  قرار  تاثیر  تحت  را  بدن  های  ارگان 

عالئم روحی مثل افسردگی هم تظاهر می کند.
استخوان  در  آبسه  ایجاد   ، بیماری  این  مهم  عوارض  ازدیگر 

می  بیمار  گیرشدن  زمین  باعث  که  است  فقرات  ستون  های 
درد  با  که  شود  می  حاد  مالت  تب  بیماری  گاهی   . شود 
عضالت ومفاصل بدن وبی اشتهایی همراه است وبا درد هایی 
شبیه سیاتیک ودرد مزمن کمر خود را نشان می دهد . جالب 

است بدانید بیمار در این مواقع حتی تب هم نمی کند. 
پیشگیری از تب مالت :

در  حیوان  وپوست  گوشت  با  که  کسانی  پیشگیری  برای 
کنند  استفاده  ودستکش  عینک  از  است  الزم  هستند  تماس 
منتقل  آنها  به مخاط چشم وتنفس  تا ترشحات حیوان آلوده 

نشود . 
شیوه دیگر پیشگیری از تب مالت ، این است که از مصرف 
پنیر تازه خود داری شود. پنیر باید 90 روز در آب نمک بماند 

وسپس مصرف شود .
شیر نیز باید حتما" پس از جوشاندن میل شود .

موثر ترین راه پیشگیری از بیماری استفاده از محصوالت لبنی 
پاستور ریزه است زیرا میکروب با جوشاندن شیر از بین می 
ها  دام  واکسیناسیون  این  بر  عالوه  که  است  ذکر  قابل  رود. 

وکنترل بیماری در دام یک راه موثر کنترل است .
افرادی که در کشتارگاه ها فعالیت می کنند باید هنگام تمیز 
استفاده  الستیکی  های  کش  دست  از  حیوان  احشاء  کردن 
کنند .پیشگیری از این بیماری با واکسیناسیون دام ها وریشه 
کن کردن بیماری در دام ها صورت می گیرد . ولی در هر 
به  ایران  دام های  بیماری در  این  این که  به  توجه  با  صورت 
وفور وجود دارد بهترین راه پیشگیری اجتناب از مصرف شیر 
نجوشیده یا غیر پاستوریزه،پنیر محلی وبخصوص بستنی های 

غیر پاستوریزه ومتفرقه است .
شبکه دامپزشکی ارزوئیه

ايرانپور  فاطمه  و  عليرضايی  الهام  خانمها 
زينب  حضرت  دبيرستان  آموزان  دانش 
رشته  خوارزمی  جشنواره  در  )س( 

آزمايشگاهی به مرحله استانی راه يافتند

و  صحرايی  ملخ  کانون  شناسايی 
سمپاشی محل آن در ارزوئيه

عنوان  ارزوئیه  کشاورزی  جهاد  رئیس  امیری  مهندس 
کانون  شناسایی  با  صحرایی  ملخ  آفت  با  مبارزه  کرد: 
جهاد  و  کشاورزان  کار  دستور  در  صحرایی  ملخ 
جهاد  رئیس  امیری  مهندس  دارد.  قرار  کشاورزی 
ملخ  هجوم  با  مبارزه  خصوص  در  ارزوئیه  کشاورزی 
به مزارع کشاورزی شهرستان بیان کرد: شب گذشته با 
همکاری کشاورزان عزیز و زحمتکش و تالش پرسنل 
مرکز جهاد کشاورزی بخش صوغان کانون کوبی علیه 
انجام  از سطح بخش صوغان  نقطه  ملخ صحرایی در ۷ 
از زحمات آقایان محمود زنگنه،  گرفت. وی همچنین 
سید  سروری،  عقیل  اسکندرزاده،  حسن  زنگنه،  حسین 
مهندس  پور  مظفر  علی  مریدی،  علی  شهیدی،  عباس 
و سمپاشی  ملخ صحرایی  کانون  شناسایی  در  آگاه که 
در  امیری  مهندس  نمود.  تشکر  و  تقدیر  گذشته  شب 
مبارزه  و  صحرایی  ملخ  حمله  کرد:  نشان  خاطر  پایان 
عمومی  تالش  و  همت  خطرناک  عمومی  آفت  این  با 
شهرستان  شریف  مردم  خواهشمندیم  لذا  طلبد  می  را 
و  آفت  این  کانون  شناسایی  در  بزرگوار  کشاورزان  و 
نسبت به تجهیز تراکتور و سمپاش خود جهت همکاری 
و ریشه کنی این آفت در روزهای آتی همکاری الزم 

داشته باشند.

و  شهر  مشکالت  پیرامون  ارزوئیه  شهردار 
کشور  وزیر  معاون  زاده  جمالی  با  شهرداری 
های  دهیاری  و  ها  شهرداری  سازمان  رئیس  و 
مردم  محترم  نماینده  بختیاری  مهندس  و  کشور 
سازمان  محل  در  اسالمی  شورای  مجلس  در 

دیدار  های کشور  دهیاری  و  ها  شهرداری 
کرد.

روابط  از  نقل  به  حکمت  گزارش  به 
دیدار  این  در  ارزوئیه  شهرداری  عمومی 
که به همت آقای مهندس بختیاری نماینده 
محترم ارزوییه بافت رابر در مجلس شورای 
شهردار   ، بود  شده  ریزی  برنامه   ، اسالمی 
و  بزنجان  شهردار   ، رابر  شهردار   ، بافت 

شهردار هنزاء نیز حضور داشتند .
تشکر  ضمن  ارزوئیه  شهردار  پور  شرفعلی 

مجلس  در  محترم  نماینده  بختیاری  مهندس  از 
 ، بابت هماهنگی این دیدار  شورای اسالمی که 
را  ارزوئیه  و شهر  مسائل شهرداری  و  مشکالت 
به سمع دکتر جمالی زاده رساند و از وی طلب 
این  شدن  برطرف  جهت  مساعدت  و  استمداد 
شهرداری  و  شهر  مشکالت  و  نمود  مشکالت 
آقای  تحویل  نامه  یک  طی  و  کتبا  را  ارزوییه 

جمالی زاده دادند.
جمع  ماشین   ، گریدر  دستکاه  یک  تقاضای 
تخصیص   ، نشانی  آتش  ماشین   ، زباله  آوری 
اعتبار برای ساختمان شهرداری ، تخصیص اعتبار 
سرانه  افزایش  و  تفریحی  مراکز  ساخت  برای 
برای  رایگان  قیر  تخصیص   ، متعدد  سبز  فضای 

کافی  بانکی  تسهیالت  اعطاء   ، معابر  آسفالت 
ارتقاء   ، ماسه  و  شن  کارخانه  اندازی  راه  برای 
درجه شهرداری از جمله مواردی هست که در 
به ریاست سازمان شهرداری  آقای شهردار کتبا 

های کشور اعالم نمودند.

در این دیدار بختیاری با اشاره به وضعیت بسیار 
و  ابر)ارزوئیه،بافت  های شهرستان  بد شهرداری 
درخواست  نژاد  آقای جمالی  از  قاطعانه   ، رابر( 
ابر  های  شهرداری  از  ویژه  به صورت  که  نمود 

حمایت نمایند.
در پایان این جلسه جمالی نژاد با اشاره به تالش 
های بسیار زیاد مهندس بختیای در جهت ارتقاء 
وضعیت شهرداری های شهرستان ابر خاطر نشان 
کرد: قطعا در طی امسال از لحاظ اعتبارات مالی 
و ماشین آالت و قیر رایگان و اعطاء تسهیالت 
، نگاه ویژه ای به شهرهای شهرستان ابر خواهد 
اوضاع  بهبود  جهت  مساعدت  قول  و  داشت 

شهرداری ها دادند.

در  مددجو  مسکن  طرح  از  بازديد 
مناطق محروم شهرستان بافت

از  بافت  شهرستان  سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده 
مناطق  در  مددجو  مسکن  طرح  مددجو  مسکن  طرح 

محروم شهرستان بافت بازدید کرد.
از  بافت  شهرستان  سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده 
مناطق  در  مددجو  مسکن  طرح  مددجو  مسکن  طرح 

محروم شهرستان بافت بازدید کرد.
این طرح که به همت بسیج سازندگی سپاه شهرستان 
در جای  روند خوبی  به حمداهلل  آغاز شده که  بافت 
تا  گوغر  افتاده  دور  روستاهای  از  شهرستان  جای 
روستای آسیای غازی،گوشک،طرنگ،خبر و دشتاب 
در حال ساخت ساز است که به امید خدا تا ماه آینده 
خودشان  های  خانه  در  ها  خانواده  از  زیادی  تعداد 

اسکان خواهند گرفت.

پيگيری ساخت پارك بزرگ شهری ارزوئيهبيماری تب مالت يا بروسلوزيس

 دو ميليون هکتار اراضی دولتی کرمان 
تثبيت مالکيت شد

بیان  با  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  مدیرکل 
اینکه در تثبیت مالکیت اراضی دولتی سال گذشته دو 
یک  گفت:  است  شده  مالکیت  تثبیت  هکتار  میلیون 
سوم کل تثبیت اراضی دولتی کشور در استان کرمان 

انجام شده که کار بسیار بزرگی است.
قضایی  شورای  اعضای  دیدار  در  طالبی زاده  رضا   
استان با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان 
در نخستین روز از هفته قوه قضائیه اظهار داشت: فساد 
سختی  بسیار  کار  آن  با  مبارزه  و  دارد  وجود  اداری 

است.
وی با بیان اینکه در تثبیت مالکیت اراضی دولتی سال 
است  شده  مالکیت  تثبیت  هکتار  میلیون  دو  گذشته 
اراضی دولتی کشور در  تثبیت  گفت: یک سوم کل 

استان کرمان انجام شده که کار بسیار بزرگی است.
اشاره  با  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  مدیرکل 
به اینکه از جعل اسناد جلوگیری شده و تا پایان سال 
عنوان  می شود  آرشیو  و  الکترونیکی  پرونده ها  تمام 
کرد: در استان کرمان متاسفانه در سال 9۷ با کاهش 
12 درصدی ازدواج و رشد 4 درصدی طالق روبه رو 

بوده ایم.
در این دیدار رمضان امیری مدیر کل زندان های استان 
زندان ها  اداره  اینکه  به  اشاره  با  دیدار  این  در  کرمان 
بدون همراهی سایر دستگاه ها امکان پذیر نیست اظهار 
داشت: در حال حاضر بیش از 10 هزار نفر موجودی 

زندان های استان کرمان است.
مدیر کل زندان های استان کرمان با اشاره به اینکه در 
یکسال گذشته بیش از 20 هزار نفر ورودی به زندان 
داشتیم که حدود 3 درصد افزایش داشته است عنوان 
کرد: صرفا برای مهریه 26 نفر در زندان های استان به 

سر می برند.

پرورش  و  آموزش  اداره  رئیس 
به  اشاره  با  کرمان  استان  استثنایی 
و  سالمت  سنجش  طرح  اجرای 
بدو  نوآموزان  تحصیلی  آمادگی 
استان  پایگاه   3۷ در  مدرسه  به  ورود 
نوآموز  هزار   61 گفت:  کرمان 
پایان  تا  تیر  ابتدای  از  کرمان  استان 
 شهریور مورد ارزیابی قرار می گیرند.

با  گفت وگو  در  باهری  مهران 
اجرای  به  اشاره  با  حکمت،  خبرنگار 
آمادگی  و  سالمت  سنجش  طرح 
به  ورود  بدو  نوآموزان  تحصیلی 
و  آموزش  همکاری  با  مدرسه 
دانشگاه  و  کرمان  استان  پرورش 

اظهار  استان  سراسر  در  کرمان  پزشکی  علوم 
داشت: هدف از برگزاری این طرح در کشور 
بیماری های  و  اختالالت  هنگام  به  شناسایی 
 نوآموزان در راستای مداخله زودهنگام است.

بر اساس دیدگاه های جهانی  اینکه  بیان  با  وی 
نیست،  ونوشتن  خواندن  تنها  سواد  امروزه 
برای  بستن  بکار  و  بستن  بکار  برای  دانستن 
هم  با  بهتر  برای  زیستن  بهتر  و  زیستن  بهتر 
و  تعلیم  اصلی  هدف  گفت:  است  زیستن 
جامعه  به  ورود  برای  افراد  آمادگی  تربیت 
رئیس  است.  و جامعه  نیازهای خود  رفع  برای 
اداره آموزش و پرورش استثنایی استان کرمان 
باید  اهداف  این  تحقق  برای  اینکه  به  اشاره  با 
و  نوآموزان  دانش آموزان  از  مناسبی  جایدهی 
فرصت های  و  توانمندی ها  براساس  کودکان 
طالیی  سن  بچه ها  افزود:  باشیم  داشته  آنها 
بیماری ها  مشکالت،  این سن  در  اگر  و  دارند 
روند  در  شود  شناسایی  کودکان  اختالالت  و 
 درمان آنها تاثیر زیادی داشته و تسهیل می شود.

بروز  از  پیشگیری  را  سوم  هدف  وی 
و  کرد  عنوان  چشم  تنبلی  چون  بیماری هایی 
گفت: تنبلی چشم اگر به موقع شناسایی شود به 
نابینایی  درمان این کودکان کمک کرده و از 
تهیه  باهری  می شود.  ِآینده جلوگیری  در  آنها 

کلیه  برای  سالمت  الکترونیکی  شناسنامه 
دانش آموزان و همچنین آماده سازی خانواده ها 
در خصوص مسائل آموزشی و بهداشتی را از 
دیگر اهداف اجرای این طرح دانست و افزود: 
نوآموز  هزار   61 امسال  که  می شود  پیش بینی 
ارزیابی  سنجش  طرح  این  در  کرمان  استان 
شوند. وی با اشاره به اهمیت اجرای این طرح 
در استان گفت: اجرای این طرح اطالعات مفید 
برنامه های  تدوین  با  ارتباط  در  را  ارزنده ای  و 
آموزشی و بهداشتی در اختیار ما قرار می دهد. 
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان 
تکمیل  فرآیند  الزمه  اینکه  به  اشاره  با  کرمان 
ثبت نام آنها نوآموزان داشتن شناسنامه سالمت 
استان  بیان کرد: در  است  و آمادگی  جسمانی 
اجرای  برای  سیار  و  ثابت  پایگاه   3۷ کرمان 
اینکه  بیان  با  این طرح راه اندازی می شود. وی 
مراکز  و  مدارس  تمامی  به  پیش  ماه  یک  از 
پیش دبستانی تحت نظارت آموزش و پرورش 
مکان های سنجش سالمت اعالم و نوبت دهی از 
18 خرداد ماه در مدارس استان آغاز شده است 
عنوان کرد: تاکنون نوبت دهی بیش از هزار و 
500 نفر نوآموز بدو ورود به دبستان انجام شده 
آزماینده های  اینکه  به  اشاره  با  است. باهری 
و  گرفته  قرار  ارزیابی  مورد  روزانه  تحصیلی 

این  در  را  خطا  درصد  کمترین 
طرح  این  در  داریم:  تست ها 
متناسب  و  استاندارد  تست هایی 
عمل  به  آنها  از  کودکان  سن  با 
می آید و این طرح برای کودکان 
انجام  دبستان  به  ورود  بدو  در 
طرح  اینکه  بیان  با  وی  می شود. 
سنجش نوآموزان از ابتدای تیرماه 
در استان آغاز و تا پایان شهریور 
تمامی  افزود:  دارد  ادامه  ماه 
است  الکترونیکی  ثبت نام  مراحل 
طریق  از  نوبت گیری  و  ثبت نام 
رئیس  می شود.  انجام  مدارس 
اداره آموزش و پرورش استثنایی 
استان کرمان با اشاره به اینکه والدین در تاریخ 
پایگاه های  و  مراکز  به  باید  شده  اخذ  نوبت  و 
طرح  این  هزینه  گفت:  کنند  مراجعه  سنجش 
تومان است و  لغو 15  تومان و هزینه  30 هزار 
البته در صورت عدم مراجعه در زمان مشخص 
دارد. وجود  آن  از  پس  دو  تا  مراجعه   امکان 

و  ثابت  پایگاه   3۷ استان  در  اینکه  بیان  با  وی 
سیار راه اندازی می شود و دهستان هایی که 30 
واحدهای  دارند  فاصله  شهر  مرکز  تا  کیلومتر 
کرد:  عنوان  می شود  راه اندازی  آنجا  در  سیار 
سیرجان،  زرند،  چون  شهرستان هایی  در 
رفسنجان، جیرفت و بم دو پایگاه و در کرمان 
چهار پایگاه در نظر گرفته شده است. باهری با 
اشاره به اینکه از چهار پایگاه موجود در کرمان 
سه پایگاه در نوبت صبح یکی در نوبت عصر 
افزود:  است  والدین  به  خدمت رسانی  آماده  
پایگاه مدرسه احیا، مدرسه جابر و مدرسه شهید 
معلم  پایگاه  و  صبح  نوبت  در  توکلی  حسن 
است. شده  گرفته  نظر  در  عصر  شیفت   برای 

هنگام  در  نیاز  مورد  مدارک  به  اشاره  با  وی 
باید  والدین حتما  برای سنجش گفت:  مرجعه 
برگه نوبت اینترنتی، شناسنامه نوآموز و والدین 
و کارت واکسیناسون کامل شده و یک قطعه 

3 در 4 به همراه داشته باشند.

امام جمعه ارزوئیه :
قوه قضائيه تا آخر پای اجرای قانون 

از کجا آورده ايد بايستد

ارزوئیه  جمعه  امام  پور  نصرا...  دکتر  االسالم  حجت 
این  اجرای  در  سالها  قوه  سه  هر  اینکه  عنوان  با 
امیدواریم  کرد:  بیان  اند  کرده  کوتاهی  مهم  اصل 
بایستد. آن  اجرای  پای  آخر  تا  قضائیه   قوه 

از  قبل  مسئولی  اینکه  کرد:  تصریح  ارزوئیه  جمعه  امام 
انقالب در یک زیرزمین پنجاه متری مرطوب در قم یا تهران 
تهران  شمال  در  متري   300 خانه  در  االن  و  بوده  مستاجر 
 زندگی مي کند باید مشمول قانون از کجا آورده اید بشود.

در  دولت  یک  وزیر  چند  اینکه  داد:  ادامه  وی 
ثروت  میلیارد  هزار  چند  بگویند  علنا  مجلس 
بشود. اید  اورده  کجا  از  قانون  مشمول  باید   دارم 

مردم  کرد:  نشان  خاطر  پور  نصرا...  دکتر  االسالم  حجت 
باید بداند4000 آقازاده مسئولین جمهوری اسالمی با پول 
باید  و  میکنند  خوشگذرانی  امریکا  و  اروپا  در  کسی  چه 
 واژه کثیف آقازادگی از ادبیات سیاسی کشور محو شود.

که  بینند  می  تلویزیون  از  مردم  که  وقتی  کرد:  بیان  وی 
دهها هزار خودرو در انبارهای ایران خودرو احتکار شده و 
خودروهای شبیه فرغون را به قیمت 50 یا صد میلیون به مردم 
 می فروشند این بی عدالتی و فساد برای مردم قابل تحمل نیست.

دکتر نصرا... پور در پایان خاطر نشان کرد: قوه قضائیه باید 
با این مفاسد مبارزه کند و امید را در دل مردم بیشتر کند.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان کرمان :

سنجش 6۱ هزار نوآموز کرمانی از ابتدای تيرماه آغاز می شود


