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معاون عمرانی استاندارگفت هشت شهرستان از جمله:

شهرستان بافت بیشترین تصادفات جاده ای استان
کرمان را دارد
سیدمصطفی آیتاللهی موسوی معاون هماهنگی
امور عمرانی استاندار کرمان در جلسه ستاد راهبری
برنامه جامع کاهش تصادفات استان اظهار داشت:
بر اساس مصوبه شورای عالی ترافیک کشور و
ضوابط باالدستی ،ستاد راهبری رصد مستمری
بر تدوین برنامه کاهش تصادفات استان را در دو
بخش درون شهری و برون شهری باید داشته باشد
تا مالک اجرا برای دستگاههای مرتبط قرار گیرد.
وی به اسناد باالدستی مرتبط با کاهش تصادفات
و تلفات پرداخت و ادامه داد :براساس این اسناد،
هشت شهرستان کرمان ،سیرجان ،بم ،جیرفت،
زرند ،کهنوج ،بافت و رفسنجان که بیشترین
تصادفات را در استان کرمان دارند ،شامل طرح
ویژه جهت کاهش تلفات درون شهری میشوند.
معاون استاندار کرمان مجموع تلفات حوادث
رانندگی درون شهری و برون شهری استان کرمان
در سال گذشته را یکهزار و  74نفر بر اساس
اعالم پزشکی قانونی عنوان کرد و گفت :نیمی
از این تلفات مربوط به شمال استان و نیمی مربوط
به جنوب استان و تلفات درون شهری است .وی
تعداد تلفات حوادث رانندگی برون شهری استان
کرمان در سال گذشته را  853نفر اعالم کرد و ادامه
داد :استان کرمان باید  149نفر کاهش تلفات را در
سال جاری داشته باشد که  46نفر در حوزه درون
شهری و  103برون شهری است .موسوی به تاثیر
منفی تصادفات خودروهای حامل اتباع غیرمجاز
در میزان آمار استان کرمان اشاره داشت و افزود:
اگر این خودروها را کنار بگذاریم ،استان کرمان

جزو رتبههای برتر در کاهش تلفات است .معاون
هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با بیان
اینکه کرمان رتبه اول از طول راههای کشور را
دارد ،گفت :توسعه پاسگاهها در حوزه ملی است
و اعتباری در این زمینه به ما داده نشده است ،ضمن
اینکه برای افزایش دوربینهای پایش سرعت نیز
پیگیریهای زیادی در استان انجام دادیم .موسوی
بیان داشت :تاکنون آنچه را که زمینه کاهش
تصادفات در استان را فراهم کند ،شکل نگرفته
بود و با پیگیریهای متعدد در حال حاضر وضعیت
ما بهتر شده است .وی با بیان اینکه اکنون کرمان
جزو استانهای برتر در زمینه شاخصههای مالک
عمل در کاهش تلفات است ،خاطرنشان کرد :تردد
خودروها در استان کرمان  13درصد افزایش دارد و
طبیعتا احتمال تصادف و تلفات باال میرود .موسوی
ادامه داد :هشت شهرستان کرمان با بیشترین میزان
تصادفات باید برنامه خود را برای کاهش این آمار
ارائه دهند تا با تصویب آنها ،بتوانیم برنامه استانی
را مدون کنیم .سیدعلی سیدعلیخانی مدیرکل
راهداری و حمل و نقل جادهای شمال استان کرمان
گفت :تا سال  96در مجموع  23دوربین کنترل
سرعت در سطح جادههای شمال استان نصب شده
بود و از این حیث آخرین استان در سطح کشور
قرار داشتیم ،اما با پیگیریهای صورت گرفته در
کمیسیون ترافیک و ایمنی راهها ،سال گذشته 94
دستگاه دوربین در جادههای استان نصب شد و تا
پایان سال به مجموع  172دوربین خواهیم رسید .وی
ادامه داد :تا سال گذشته جادههای اصلی و فرعی ما

آگهی مزایده

جزو مسیرهای شریانی
محسوب نمیشدند
و تنها  2هزار و 500
کیلومتر راه شریانی
برای استان کرمان
ثبت شده بود ،اما
اکنون  3هزار و 900
کیلومتر راه شریانی
داریم که به معنی
افزایش سهم اعتبارات
است .سیدعلیخانی
به بهرهبرداری از هفت مجتمع خدماتی رفاهی
بین راهی در استان کرمان طی سال گذشته اشاره
داشت و گفت :عوامل جادهای  15درصد از
علت تصادفات برونشهری را شامل میشوند و
باید روی علل انسانی ،استانداردسازی خودروها،
اصالح قوانین و آموزش افراد کار کرد .مدیرکل
راهداری و حمل و نقل جادهای شمال استان کرمان
به رشد  13درصدی تردد در جادههای استان در
مقایسه سالهای  96و  97خبر اشاره کرد و گفت:
عدم توجه به جلو با  50درصد ،تخطی از سرعت
مطمئنه با  23درصد به عنوان بیشترین علل وقوع
تصادفات محسوب میشوند .وی از شناسایی 125
نقطه پرتصادف در استان کرمان خبر داد و گفت:
 26نقطه پرتصادف در سال  96رفع نقص شده،
هشت نقطه دیربازده در دست اقدام است و 22
نقطه زودبازده آشکارسازی شده و  72نقطه با اعتبار
 83میلیارد تومان باید رفع نقص شود .محمدجواد

شهرداری بافت در نظر داردبه استناد مجوز شورای اسالمی
شهر اجاره سایت زباله را از طریق مزایده به افراد واجد
الشرایط واگذار نماید. .لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل
می آید حداکثر تا تاریخ 98/5/6جهت دریافت اسناد مزایده
به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نماید .
شرایط مزایده:
 -1سپرده شرکت در مزایده به مبلغ بیست میلیون ریال می باشد
که بایستی به صورت چک تضمینی بانکی در وجه شهرداری
بافت و یا به صورت ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر باشد.
 -2در صورتیکه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد
نباشند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -3به پیشنهادات مخدوش ،مشروط،ناقض و یا پیشنهاداتی که
بعد از تاریخ درج شده در اسناد مزایده ارسال گردد رسیدگی
نخواهد شد.
 -4بديهي است شركت درمزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول
شروط و تكاليف مقرر در اسناد مزايده بوده و شهرداری در
رد یا قبول پیشنهادات مجاز و مختار است.
 -5هزینه نشر اگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
 -6جلسه رسیدگی به پاکات روز دوشنبه  98/5/7در محل
این شهرداری تشکیل خواهد شد.
علی خدادادی شهردار بافت

استاندار کرمان :

آمادگی برای تفویض اختیارات به استان
2

تحوالت چشمگیر اداره کل ثبت اسناد و
2
امالک استان کرمان
کرمان در لیست غنیترین منابع گیاهان
3
دارویی جهان
تا کنون در سطح  12800هکتار مراتع ریگان و
ارزوئیه عملیات مبارزه با ملخ صحرایی انجام
3
شده است

سازمان تامین اجتماعی ضامن امنیت تولید و
4
آرامش خاطر نیروهای مولد کشور است

فدائی استاندار کرمان با اشاره به  859نفر فوتی
تصادفات جادهای استان کرمان در سال  96عنوان
کرد :قرار ما بر این بود که تعداد تلفات جادهای
استان در سال گذشته به  500نفر کاهش یابد اما به
دالیل گوناگون محقق نشد و در سال گذشته 835
نفر تلفات جادهای استان را داشتیم .وی بیان کرد:
با وجود اقدامات صورت گرفته از سوی نهادهای
مختلف و برنامههای شورای ترافیک و کمیسیون
ایمنی ،اما این کارهایی نبوده که اثر در کاهش
تلفات داشته باشد .فدائی بر تحلیل کارشناسی علل
وقوع تصادفات فوتی به شکل موردی تاکید کرد
و گفت :امکانات اجرایی استان را برای کاهش
تلفات در اختیار قرار خواهیم داد .استاندار کرمان
بیان داشت :درصد باالیی از تصادفات فوتی به دلیل
عدم توجه به جلو است که باید برای انها راه حل
پیدا کنیم ،برنامه جامع کاهش تصادفات هم باید
به گونهای باشد که کاهش قابل مالحظهای را در
تلفات ایجاد کند.

وضعیت سفید کرمان در مبارزه با بیماری
تب کریمه کنگو

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کرمان گفت :امسال
نخستین بار بیمار مبتال به تب کریمه کنگو در استان نیست.
سالجقه در شورای پدافندغیرعامل استان کرمان تصریح
کرد :در اجرای طرح مبارزه با بیماری تب کریمه کنگو
اولین بار رتبه استان کرمان از رتبه سوم کشوری به وضعیت
سفید رسیده و امسال نخستین بار بیمار مبتال به تب کریمه
کنگو در استان نیست.وضعیت سفید کرمان در مبارزه با
بیماری تب کریمه کنگو
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کرمان مبارزه با بیماری
تب کریمه کنگو ،ساماندهی فروشگاه های سم غیرمجاز
در استان ،پیگیری برای ساماندهی نهالستان های غیرمجاز،
ایجاد  21پست قرنطینه دامی و گیاهی در استان ،پیگیری
برای استفاده از نرم افزار بومی پادویش به عنوان تنها نرم
افزار ایرانی مورد تائید دولت ،تست آماده به کار بودن
مولدهای برق اضطراری به صورت فصلی ،برگزاری
دوره آموزشی پدافند غیرعامل برای دستگاه های اجرایی
و شهرستان ها و بازدید از زیرساخت های مهم استان را
از اقدامات انجام شده در استان کرمان در راستای پدافند
غیرعامل برشمرد.
وی با اشاره به جلوگیری از ورود ویروس آنفوالنزای فوق
حاد پرندگان به استان کرمان گفت :این اقدام در حالیست
كه  23استان از جمله استان همجوار یزد بعنوان ششمین
کانون آلودگی کشور ،با اين ويروس درگير بوده است.
فدایی استاندار کرمان هم برهمکاری دستگاه های استان
در اجرای طرح جامع پدافند غیرعامل و لزوم پیگیری و
اخذ سهم استان از منابع ملی مرتبط با پدافند غیرعامل تاکید
کرد.
تب خونریزیدهنده کریمه کنگو بیماری حاد تبدار و
خونریزی دهنده است که از طریق گزش کنه  ،تماس با
خون ،ترشحات یا الشه دام و انسان آلوده منتقل میشود.

آگهی مزایده

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بافت در نظر دارد،اجاره مجتمع ورزشی دانشگاه را
از طریق مزایده عمومی واگذار کند .متقاضیان می توانند تا تاریخ  98/4/31اسناد مزایده را با
مراجعه به امور اداری دانشگاه دریافت و از محل بازدید نمایند.
شرایط:
-1هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده است.
-3دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
تلفن تماس03442426671-03442420021-09133456616:

براي رزرو و چاپ اطالعيه و نيازمنديهاي خود در نشريه حكمت با شماره  03442429119تماس حاصل فرمائيد.

از ابتدای سال جاری:

78درصد از اوراق قضائی در شورای حل
اختالف الکترونیکی ابالغ می شوند

معاون قضایی رئیس کل دادگستری ورئیس شوراهای حل اختالف
استان کرمان گفت :اولویت اول شوراهای حل اختالف  ،زمینه
سازی برای اصالح ذات البین است  .مهدی تقی زاده با بیان اینکه
 315شورای حل اختالف در  31حوزه قضائی این استان فعال
هستند ،افزود 226 :شورا شهری و 89شورا نیز روستایی می باشد
همچنین در حال حاضر 1هزار و  506نفر در شوراهای حل اختالف
استان کرمان مشغول خدمت به مردم عزیز درراستای رسیدن به
اهداف واالی شورای حل اختالف می باشد  .این مقام قضائی
اعالم کرد  :در سه ماهه ی نخست سال جاری 35هزار و  153فقره
پرونده وارد شوراهای حل اختالف استان کرمان شده است که
تعداد 8هزار و  682فقره پرونده منجر به صلح وسازش گردیده
که نسبت به سال گذشته 1درصد افزایش داشته است ودر مجموع
34هزار و 385فقره پرونده مختومه شده است  .وی با بیان اینکه در
حال حاضر  156شعبه از شوراهای حل اختالف به سامانه cms
متصل هستند،گفت:کلیه امور صدور ابالغ  ،چاپ آگهی و بسیاری
از امور دفتر توسط سیستم مدریت پرونده انجام می گیرد  .معاون
قضایی رئیس کل دادگستری ورئیس شوراهای حل اختالف استان
کرمان گفت :در سه ماهه نخست سال  1398بالغ بر 78درصد از
ابالغیه ها به صورت الکترونیکی ابالغ شده است  .این مقام قضایی
در خصوص چگونگی نظارت و بازرسی از شوراهای حل اختالف
این استان نیز تصریح کرد :واحد بازرسی با نظارت و بازرسی های
دقیق و قانونی  ،نحوه دادرسی و رسیدگی به پرونده ها توسط شعب
را نظارت مسقیم و غیر مستقیم قرار می دهد .وی ادامه داد :واحد
بازرسی شورا در سه ماهه نخست سال  1398به  13شهرستان استان
عزیمت کرده و از شعب شوراهای حل اختالف حوزه های قضایی
و اجرای احکام به صورت حضوری بازدید نمودند و نظارت کامل
و جامعی نسبت به امور انظباطی  ،اداری  ،اخالقی و رفتاری اعضا
و کارکنان شوراهای حل اختالف استان و به ویژه نحوه برخورد با
ارباب رجوع و تکریم آنها و میزان پرونده های وارده و مختومه و
باقیمانده موجودی هر شعبه و بررسی میزان مختومه های منجر به
صلح و سازش داشته است تا ضمن رفع نواقص و کاستی ها در
جهت بهبود و اصالح عملکرد شوراها گام های مثبت و سازنده
ای برداشته شود .این مقام قضایی ضمن اشاره به فلسفه تشکیل
شوراهای حل اختالف  ،اولویت اول در نهاد مذکور را زمینه سازی
برای اصالح ذات البین اعالم و از تالش صادقانه همکاران قدر
دانی نمود.

بیشترین بیکار در کدام استانها هستند؟

گزارش نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار امسال نشان
میدهد که همدان دارای کمترین نرخ بیکاری و چهارمحال و
بختیاری بیکارترین استان کشور بوده است .نتایج طرح آمارگیری
نیروی کار در بهار سال  ۹۸حاکی از آن است که استانهای
همدان و فارس کمترین میزان نرخ بیکاری را در میان استانهای
کشور داشتهاند و نرخ بیکاری در استان تهران نیز  ۲.۲درصد
نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است .به گزارش
ایسنا بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران
در بهار سال  ۱۳۹۸نرخ بیکاری در حالی  ۱۰.۸درصد گزارش
شده که در زمستان سال گذشته  ۱۲.۱درصد بوده است .گزارش
نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار امسال نشان میدهد
که همدان دارای کمترین نرخ بیکاری و چهارمحال و بختیاری
بیکارترین استان کشور بوده است .استان همدان با  ۶.۱درصد و
پس از آن فارس با هفت درصد دارای کمترین نرخ بیکاری در
میان استانهای کشور بودند .بیشترین میزان بیکاری هم متعلق به
چهارمحال و بختیاری با  ۱۶.۷درصد است و استانهای خوزستان
با  ۱۶.۲درصد ،لرستان  ۱۶.۱درصد و هرمزگان  ۱۵.۹درصد در
ردههای بعدی قرار دارند .نرخ بیکاری در استان همدان در حالی
روند کاهشی را نشان داده و به  ۶.۱درصد در بهار امسال رسیده
است که این نرخ در زمستان سال گذشته  ۱۱.۶درصد گزارش
شده بود و طی مدت مشابه سال  ۹۷یعنی بهار سال قبل  ۸.۲درصد
بوده است .شکاف بیکاری استانها نشان دهنده فاصله باالترین
نرخ بیکاری با پایینترین نرخ بیکاری استانها در یکسال است
که این شاخص از تفاضل باالترین نرخ بیکاری با پایینترین
نرخ به دست میآید .نکته قابل توجه اینکه استان چهارمحال
و بختیاری با وجود آنکه در میان استانهای کشور بیکارترین
استان کشور به شمار میرود اما در بهار سال گذشته ،نرخ بیکاری
 ۲۲.۸درصدی را تجربه کرده است که با کاهشی  ۷.۲درصدی به
 ۱۵.۶درصد در زمستان سال  ۹۷رسیده است .نرخ بیکاری استان
تهران نیز در بهار امسال ۱۰.۱ ،درصد گزارش شده که با توجه
به تجربه بیکاری  ۱۲.۳درصدی در بهار سال گذشته میتوان
گفت که بیکاری در تهران  ۲.۲درصد کاهش یافته است .البته
نرخ مشارکت اقتصادی در تهران از  ۴۰.۱درصد به  ۳۹.۷درصد
رسیده و کاهشی  ۰.۴درصدی را نشان میدهد .بیشترین نرخ
مشارکت اقتصادی نیز به استان گیالن اختصاص دارد و پس از
آن مازندران ،زنجان ،خراسان شمالی و همدان در میان استانهای
کشور از نرخ مشارکت بیشتری برخوردار بودهاند .گزارش مرکز
آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار از نتایج طرح آمارگیری
مرکز آمار ایران نشان میدهد که در بهار امسال از مجموع ۲۷
میلیون و  ۳۳۹هزار و  ۴۳۱نفر جمعیت فعال کشور ۲۴ ،میلیون و
 ۳۸۲هزار و  ۷۴۴نفر شاغل و  ۲میلیون و  ۹۵۶هزار و  ۶۸۷نفر
بیکار بودهاند.
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استاندار کرمان :

آمادگی برای تفویض اختیارات به استان
عالی ترین مقام اجرایی دولت
در استان کرمان درباره نقش
بروکراسی اداری به ویژه مسائل
مربوط به مرکز کشور در عدم
اجرای مصوبات عنوان کرد:
نقش این مسئله درصد عمده
ای از کار نیست ،بلکه بخشی
از کار بوده که قابل حل است
و با جلساتی که با مدیران
مرکز داشته ایم این مسائل
حل شده و آماده تفویض
اختیارات به استان ها هستند.
دکتر محمدجواد فدایی درباره
اجرایی نشدن برخی مصوبات و
صورتجلسات اظهار کرد :زمانی
که یک مدیر و مسئول متعهد اجرای کاریی
بوده و با عالقه مسئولیتی را پذیرفته ،باید وظایفی
را که قبول کرده ،انجام داده و صورتجلسات و
تعهدات مجموعه خود را عملیاتی کند .وی
افزود :تذکرات و پیگیری های بنده در این
راستا نیز برای توجه دادن به این مطلب است که
مدیران ،کارکنان و مسووالن ادارات استان باید

به توافقات ،صورتجلسات و تعهدات خود پایبند
باشند ،از این جهت که اخالقا ،شرعا و براساس
وظیفه اداری متعهد به اجرای این موارد هستند.
فدایی در پاسخ به این سئوال که آیا نیاز به اهرمی
برای اجرایی شدن مصوبات است؟ بیان کرد:
فعال نیاز نیست دنبال اهرم برخورد باشیم اما باید
مسئوالن را به این مسئله توجه دهیم و تذکرات
بنده از این بابت است که خوشبختانه موثر هم

واقع شده است .استاندار کرمان
اظهار کرد :فکر می کنم تا
زمان بندی که مشخص کرده
ایم(تا شهریورماه) مدیران جدی
بوده و تعهدات را دنبال کنند
و تذکرات تاکنون موثر بوده
و امیدوارم به جایی برسیم که
نیاز به پیگیری نباشد .عالی ترین
مقام اجرایی دولت در استان
کرمان درباره نقش بروکراسی
اداری به ویژه مسائل مربوط
به مرکز کشور در عدم اجرای
مصوبات عنوان کرد :نقش این
مسئله درصد عمده ای از کار
نیست و بخشی از کار بوده که
قابل حل است و با جلساتی که با مدیران مرکز
داشته ایم این مسائل حل شده و آماده تفویض
اختیارات به استان ها هستند .فدایی گفت :باید
کار را اینقدر جلو ببریم و در صورتی که کاری
تنها معطل تفویض اختیار باشد ،آن اختیار را به
موقع بگیریم.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی مطرح کرد:

تحوالت چشمگیر اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس شورای اسالمی و نماینده مردم
شهرستان های کرمان و راور در حاشیه
بازدید از اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان کرمان ضمن تقدیر از مدیریت
و کارکنان این اداره کل ،تحوالت به
وجود آمده در اداره کل ثبت استان را
چشمگیر ارزیابی کرد .به گزارش روابط
عمومی اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان کرمان ،رئیس کمیسیون آموزش
و تحقیقات مجلس شورای اسالمی و
نماینده مردم شهرستان های کرمان و
راور ضمن بازدید از بخش های مختلف
اداره کل ثبت استان و تقدیر از مدیریت و
کارکنان این اداره کل گفت :اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کرمان با استفاده از فناوری
های نوین موفق شده تا تحوالت چشمگیری را
برای تسریع و تسهیل خدمت رسانی به مردم
شریف استان به وجود آورد .وی اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کرمان را ازجمله اداراتی
دانست که با تکنولوژی روز همراه بوده و توانسته
است استان کرمان را در زمینه ارائه خدمات
ثبتی و عملکرد در حوزه های مختلف پیشگام
نماید .دکتر زاهدی ادامه داد :در هر عرصه ای
که کار اقتصادی بخواهد انجام شود ابتدا باید
به مالکیت زمین محل احداث پروژه اقتصادی
توجه نمود و اداره کل ثبت استان کرمان به
عنوان مجموعه ای که تثبیت کننده مالکیت
امالک است توانسته با بروز رسانی فرآیندهای
خود کمک شایانی به این موضوع بنماید .وی
پیشرفت های به دست آمده را حاصل همت و
انگیزه مدیریت و کارکنان این مجموعه دانست
و بیان داشت :در حوزه ثبت اسناد و امالک با
خالقیت و پشتکار می توان کارهای خوب و
مفیدی انجام داد .رئیس کمیسیون آموزش
و تحقیقات مجلس شورای اسالمی در پایان

ابراز امیدواری نمود که در آینده نیز شاهد
پیشرفت ها و موفقیت های بیش از پیش اداره
کل اسناد و امالک استان باشیم .در طی بازدید
نماینده مردم شهرستان های کرمان و راور در
مجلس شورای اسالمی از قسمت های مختلف
اداره کل ثبت ،اداره ثبت منطقه یک کرمان و
ادارات اجرا و نیز ثبت شرکت ها و گفتگو با
تعدادی از ارباب رجوع ،مدیر کل ثبت اسناد
و امالک استان کرمان ضمن ارائه گزارش
جامعی از عملکرد چهار بخش مهم امالک و
کاداستر ،اسناد و سردفتران ،اجرای اسناد رسمی
الزم االجرا و ثبت شرکت ها در خصوص سامانه
طرح شمیم بیان داشت :شبکه موقعیت یابی
یکپارچه مالکیت ها با استفاده از گیرنده های
ماهواره ای می تواند مختصات جغرافیایی را با
حداکثر خطای  3سانتی متر برداشت نماید که
این امر سبب افزایش دقت نقشه های ثبتی شده
اما پیش از این برای موقعیت یابی حدود امالک
از سیستم جی پی اس های دستی استفاده می
شد که اختالفی در حدود  ۲الی  3متر را نشان
می داد .این مقام قضائی با توضیح در خصوص
سامانه مانیتورینگ طرح شمیم گفت :با استفاده
از این سامانه عملکرد نقشه برداران در تمامی

واحدهای ثبتی به صورت آنالین رصد
می شود و چنانچه اخاللی در سیستم به
وجود بیاید کارشناسان امر بالفاصله
مشکل را بررسی و به رفع آن می پردازند.
وی همچنین در خصوص موفقیت های
اداره کل ثبت استان در جانمایی و تثبیت
مالکیت اراضی دولتی بیان داشت :اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
در راستای اجرای قانون کاداستر که از
ابتدای سال  1394عملیاتی شده ،موفق
شد از مجموع  17میلیون هکتار اراضی
ملی استان میزان  13میلیون و  100هزار
هکتار را تثبیت مالکیت نماید و برای
چهارمین سال متوالی رتبه برتر کشوری را در
این زمینه کسب کند .طالبی زاده به مشکل
کمبود نیروی انسانی اشاره کرد و بیان داشت:
علی رغم کمبود نیروی انسانی و شلوغی ادارات
ثبت اسناد و امالک ،توانسته ایم با ارائه خدمات
الکترونیک تا حدودی حضور ارباب رجوع در
ادارات ثبت را کاهش دهیم .وی با اشاره به ماده
 17قانون کاداستر که بیان می دارد صددرصد
درآمد ناشی از اجرای این قانون با ایجاد ردیف
خاص به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اختصاص می یابد گفت :در صورتی که درآمد
حاصل از قانون کاداستر به ادارات ثبت اسناد و
امالک اختصاص یابد اجرای قانون کاداستر و
تثبیت مالیکت اراضی و امالک مردم و دولت
تسریع پیدا خواهد کرد .مدیر کل ثبت اسناد و
امالک استان کرمان در انتها با اشاره به اینکه
شاکله قانون ثبت در سال  ۱۳۱۰تصویب شده و
در برخی موارد با شرایط روز جامعه سازگاری
ندارد بیان داشت  :نمایندگان مردم در مجلس
شورای اسالمی می توانند با اصالح قوانین و
بروز رسانی آنان جلوی بسیاری از مشکالت را
بگیرند و زمینه خدمت رسانی به مردم را تسهیل
نمایند.

مدیر کل بهزیستی استان کرمان:

 700هزار نفر در کشور به اوتیسم مبتال هستند

مدیر کل بهزیستی استان کرمان جمعیت مبتال به
اختالل اوتیسم در کشور را  700هزار نفر اعالم
کرد و گفت  :استان کرمان در  8مرکز آموزشی
روزانه و  1مرکز اقامت موقت به افراد دارای
اختالل اوتیسم و خانواده های آنان خدمات ارائه
می کند  .عباس صادق زاده در نشست خبری با
اصحاب رسانه با اشاره به انجام ماموریت های
متعدد سازمان بهزیستی با رویکرد اجتماع محور
گفت :نقش اصحاب رسانه در جهت دهی به
افکار عمومی و ارتقاء آگاهی افراد جامعه در
حوزه مسائل اجتماعی بسیار موثر می باشد  .وی
طراحی و تدوین سند راهبردی اجتماعی استان
در حوزه مسائل اجتماعی را بسیار مهم خواند
و عنوان کرد :تدوین این سند عالوه بر اینکه
به ارتقاء شاخص های فرهنگی و اجتماعی با
استفاده از ظرفیت های استانی و محلی منجر می
شود به موضوعاتی می پردازد که کمتر به آن
توجه شده است .مدیر کل بهزیستی استان کرمان
با بیان اینکه از دو سال گذشته مقدمات تدوین
سند راهبردی اجتماعی استان با همکاری مرکز
آینده پژوهی آغاز شده؛ اظهار کرد :گام های
دوم به بعد این سند در حال طراحی است .وی با
تشریح اقدامات جدید بهزیستی استان کرمان در
حوزه پیشگیری از معلولیت ها عنوان کرد :تفاهم
نامه و تعامالت این اداره با آموزش و پرورش در
خصوص انجام غربالگری بینایی و شنوایی در دو
مقطع ورودی دبستان و متوسطه منجر به کاهش
معلولیت ها شده است  .وی با اشاره به  47هزار

غربالگری شنوایی و  137هزار غربالگری بینایی
طی یک سال گذشته در استان کرمان اظهار
کرد :از این تعداد  104نفر از نظرکم شنوایی
و  200نفر اختالل بینایی شناسایی و به مراکز
مربوطه ارجاع شده اند .مدیر کل بهزیستی استان
کرمان جمعیت مبتال به اختالل اوتیسم در کشور
را  700هزار نفر اعالم کرد و گفت  :استان
کرمان در  8مرکز آموزشی روزانه و  1مرکز
اقامت موقت به افراد دارای اختالل اوتیسم و
خانواده های آنان خدمات ارائه می کند  .صادق
زاده در ادامه این نشست  85درصد فرزندان شبه
خانواده را بدسرپرست خواند و بیان کرد :هم
اکنون  3هزارو  512نفر از کودکان و نوجوانان
بی سرپرست و بدسرپرست در قالب  63مرکز
خانه کودک و نوجوان غیردولتی و یک مرکز

دولتی در استان کرمان نگهداری می شوند .
وی در ادامه با اظهار نگرانی از روند رو به رشد
جمعیت سالمندی در کشور خاطر نشان کرد :
در استان کرمان سند جامع سالمندان ،سامانه
«توان به » و بنیاد فرزانگان برای حمایت و ورود
به سالمندی سالم و ارتقاء سطح کیفی زندگی
سالمندان طراحی و عملیاتی شده است  .مدیر
کل بهزیستی  25درصد خدمات بهزیستی را
حمایتی و مابقی را تخصصی و حرفه ای عنوان
کرد و افزود :استان کرمان در مجموع با یک
هزار و  195مرکز دولتی و غیر دولتی در حوزه
های مختلف توانبخشی ،اجتماعی و پیشگیری
خدمات حمایتی و توانمندسازی به معلولین و
گروه های هدف تحت نظارت ارائه می کند .
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جان باختن دو نفر و مجروح شدن یک نفر بر
اثر تصادف در بافت

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان بافت از جان باختن دو نفر و
مجروح شدن یک نفر بر اثر تصادف خودروی وانت پیکان با
تویوتا درجاده بافت -ارزوئیه خبر داد .سرگرد موسی رستمی
بیان داشت :برابر اعالم کارشناسان حاضر در صحنه در این
حادثه بر اثر برخورد شدید یک دستگاه وانت پیکان با یک
وانت تویوتا ،راننده و سرنشین خودروی وانت پیکان فوت و
راننده وانت تویوتا نیز مجروح و به بیمارستان بافت منتقل شد.
وی اضافه کرد :علت حادثه در دست بررسی است.
به همت شورای حل اختالف و طی سه ماهه ی گذشته:

340زندانی جرائم غیر عمد از زندان های
استان کرمان آزاد شدند

رئیس شوراهای حل اختالف استان کرمان گفت:با
پیگیری و تالش اعضای شوراهای حل اختالف ویژه
زندان درسه ماهه نخست سال  1398تعداد 340زندانی
از زندان های این استان آزاد وبه آغوش گرم خانواده
بازگشتند  .مهدی تقی زاده اظهار داشت :در حال حاضر
تعداد  11شورای حل اختالف در سطح زندان های استان
فعال بوده که با پیگیری موثر و با هدف کاهش جمعیت
کیفری موفق به آزادی این تعداد زندانی شده اند .این
مقام قضائی در ادامه با بیان اینکه در سه ماهه نخست سال
 1398تعداد 1132فقره پرونده توسط مراجع قضایی استان
و یا با درخواست شاکی پرونده برای صلح و سازش به
شعب شوراهای حل اختالف ویژه زندانیان مستقر در
زندان های استان ارجاع شده که با تالش اعضای این
شعب بیش از  1032فقره پرونده مختومه و  592فقره منجر
به صلح و سازش شده است  .معاون قضایی رئیس کل
دادگستری و رئیس شوارهای حل اختالف استان کرمان
همچنین اظهار کرد :در این مدت یک فقره پرونده قتل
عمد در شعبه یک ویژه زندان بم نیز منجر به اخذ رضایت
اولیاء دم و رهایی محکوم به قصاص از مجازات اعدام
شده است .وی گفت  :شوراهای حل اختالف ویژه زندان
استان کرمان در سه ماهه ی نخست سال  1398نسبت به
سال گذشته بسیار موفق عمل کرده و با تالش وپیگیری
اعضا و کارکنان این شوراها  340زندانی از بند رهایی
یافتند .تقی زاده اظهار امید واری کرد:در روز های آتی با
تالش همکاران وتوسعه فرهنگ صلح وسازش وگذشت
بتوانیم زمینه آزادی تعداد بیشتری از زندانیان را فراهم
کنیم.

دو جوان با پیکان ،پدرشان را زیر گرفتند

اوایل هفته جاری گزارش تصادف مرگباری در محور کوزران
به روانسر به پلیس گزارش شد .با اعزام تیم تحقیق به محل،
مأموران دریافتند مردی  60ساله در تصادف با خودروی
پیکان بدون پالکی در حاشیه جاده بشدت مصدوم و در مسیر
بیمارستان جان باخته است .با توجه به مشکوک بودن حادثه
تحقیقات برای یافتن عامل این تصادف آغاز و خودروی
پیکان چند کیلومتر جلوتر از محل حادثه کشف شد .از آنجا
که پیکان تصادفی عالوه بر پالک ،فاقد شماره بدنه و موتور
نیز بود ،فرضیه عمدی بودن این تصادف قوت گرفت .سرهنگ
آمویی گفت« :با توجه به فرضیه عمدی بودن این تصادف،
تحقیقات روی خانواده این مرد متمرکز و مشخص شد وی
با دو پسر جوانش اختالف و درگیری شدیدی داشته است.
فاش شدن راز اختالفات مقتول با پسرانش بر سر زمینهای
کشاورزی باعث شد مأموران به سراغ آنها بروند اما دریافتند
هر دو پسر از زمان مرگ پدرشان به طرز مرموزی ناپدید
شدهاند .بدین ترتیب دستور دستگیری این دو پسر  29و 33
ساله صادر و بهعنوان مظنونان اصلی پرونده تحت تعقیب قرار
گرفتند .پلیس در ادامه تحقیقات مخفیگاه آنها را در یکی از
روستاهای اطراف شناسایی کرد و هر دو در عملیاتی غافلگیرانه
دستگیر شدند .متهمان در جریان بازجوییها تالش میکردند
با داستانپردازی منکر قتل شوند اما در ادامه لب به اعتراف
گشودند و به قتل پدرشان برای تصاحب زمینهای کشاورزی
او اعتراف کردند و برای تحقیقات تکمیلی در اختیار مأموران
پلیس آگاهی کرمانشاه قرار گرفتند .یکی از متهمان درباره
نحوه قتل به مأموران گفت :روز حادثه ،پدرم را سوار خودرویم
کردم و به سمت جاده کوزران به روانسر رفتم .در حاشیه جاده
به بهانه خرابی ماشین او را پیاده کردم و خواستم چند متری
جلوتر منتظرم باشد .وقتی او پیاده به راه افتاد ،برادرم که سوار
پیکان بود او را زیر گرفت و باعث مرگش شد .بعد از اینکه
او را غرق در خون روی زمین دیدیم متواری شدیم. .متهمان
انگیزه خود را دست یافتن سریعتر به زمینهای کشاورزی
پدرشان و مسائل مالی عنوان کردند.
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تا کنون در سطح  12800هکتار مراتع ریگان و
ارزوئیه عملیات مبارزه با ملخ صحرایی انجام
شده است

بنا به اعالم روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان،
مهندس پور خاتون معاون بهبود تولیدات گیاهی استان گفت :از
نیمه های بهمن ماه ،ملخ های صحرایی که منشا آنها کشورهای
آفریقایی بوده پس از ورود به فاز مهاجر به کشورهای حاشیه
خلیج فارس عربستان ،عمان ،یمن و امارات هجوم می آورندو به
دلیل بارندگیهای زیاد و رطوبت خاک ،عدم مبارزه به موقع ،از
طریق خلیج فارس به استانهای جنوبی کشور خوزستان ،بوشهر،
فارس ،هرمزگان و سیستان و بلوچستان ریزش می نمایند.
وی افزود :در همین راستاتشکیل ستاد بحران در خصوص مبارزه
با ملخ با حضور اعضاء مربوطه در استان و شهرستانهای تابعه
برگزار گردید.
وی ادامه داد :برگزاری کارگاه آموزشی مبارزه با ملخ جهت
کارشناسان و کشاورزان ،خرید سمپاش مناسب بمنظورآماده
سازی وتوسعه و تجهیز ناوگان سمپاشی خرید سموم مناسب در
مبارزه با ملخ ،آماده سازی خودرو مناسب جهت انجام عملیات
میدانی در ریگان و ارزوئیه ،بازدید مستمر کارشناسان و مسئولین
استانی از مناطق سمپاشی از اقداماتی است که این معاونت جهت
کنترل ملخ انجام داده است.
وی افزود:جهت مبارزه با این آفت اقداماتی دیگر نظیر:
بکارگیری تراکتور و نیروهای بومی منطقه در سمپاشی ،ارسال
 3دستگاه سمپاش توربینی و  3دستگاه سمپاش پشتی اتومایزر و
 4دستگاه سمپاش میکرونر و دو ستگاه سمپاش النس و شیلنگ
دارو  5دستگاه سمپاش  200لیتری فرغونی به مناظق آلوده ،انجام
عملیات مبارزه در شهرستانهای ریگان و ارزوئیه وانجام عملیات
در سطح  12800هکتار ،انجام عملیات دیدبانی ملخ در سطح
 480000هکتار در قالب 40اکیپ ،بکار گیری  15دستگاه
خودرو در سمپاشی از سایر ادارات نیز جهت مهار این آفت
صورت پذیرفت.
الزم به ذکر است ملخ صحرايي آفتي درجه يك و بسيار
خطرناك است و بومي ايران نيست و هرچند سال يكبار از كانون
هاي دائمي خود كه شامل آفريقا  ،عربستان سعودي  ،هندوستان
وپاكستان است  .به مناطق جنوبي ايران حمله مي كند و چون
معموال از روي خليج فارس پرواز نموده به نام ملخ دريايي ناميده
مي شود و ازنظر اقتصادي خسارت ملخ دريايي فوق العاده حائز
اهميت است

پرداخت وام ازدواج آسان شد؟

مدیرکل برنامهریزی و توسعه اجتماعی جوانان با اشاره به
مشکالت تامین ضامن زوجهای جوان برای دریافت وام ازدواج،
از ابالغ بانک مرکزی برای پرداخت وام ازدواج با یک ضامن
معتبر و سفته خبر داد .اعظم کریمی با بیان اینکه بانک مرکزی تا
کنون در خصوص ارائه مستمر آمار پرداخت وام ازدواج همکاری
خوبی با معاونت جوانان داشته است ،گفت :البته معاونت جوانان
فقط برای تسهیل این فرایند و انتقال مشکالت جوانان به بانک
مرکزی پیگیری آمار و ارقام پرداخت وام ازدواج به جوانان و
تسهیل شرایط را عهدهدار است و فرآیند اصلی پرداخت وام
توسط بانک مرکزی صورت میگیرد .وی با اشاره به اینکه یکی
از مشکالت جوانان به ویژه در شهرستانها ،تامین چندین ضامن
برای دریافت وام است ،اظهار کرد :به دنبال افزایش مبلغ وام،
تاکنون بانکهای عامل بیش از یک ضامن را طلب میکردند که
خوشبختانه با مطرح شدن موضوع در حاشیه جلسه هیئت دولت و
ابالغ بانک مرکزی برای پرداخت وام با یک ضامن معتبر و سفته،
این مشکل برطرف خواهد شد .به گفته کریمی ،بانک مرکزی
در بخشنامهای به شبکه بانکی ابالغ کرد که به زوجهایی که
تاریخ عقد آنها بعد از اول فروردین ماه سال  ۱۳۹۶است و تاکنون
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج دریافت نکردهاند ،با یک ضامن
معتبر و سفته وام ازدواج پرداخت شود .وی در ادامه توضیح داد:
براین اساس از محل پسانداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی،
به زوجهایی که تاریخ عقد آنها بعد از اول فروردین سال ٩۶
ثبت شده است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکردهاند ،با اولویت
نخست و با سقف فردی  ٣٠میلیون تومان ،با دوره بازپرداخت
پنج ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته ،تسهیالت قرضالحسنه
ازدواج پرداخت میشود.
آگهي مزايده(نوبت اول)
اجراي احكام حقوقي دادگاه عمومي ارزوئيه در نظر دارد در راستاي اجراي مفاد دادنامه
 30/5/97-9709973461301392در پرونده اجرایی  970164دادگاه ارزوئیه که حسب مفاد دادنامه
مذکور آقای علی زنگنه فرزند منوچهر به پرداخت پرداخت یکصد و نود ونه میلیون تومان بابت
اجرت المثل ایام تصرف و پرداخت خسارات دادرسی در حق سیدجواد حسینی فرزند سیدابراهیم و
پرداخت نیم عشر اجرایی در حق دولت محکوم گردیده اند و نامبرده ششدانگ یک قطعه باغ اناری
واقع در روستای هوراب صوغان دارای پالک  4فرعی از سیزده اصلی قطعه پنج بخش چهل و یک
کرمان به استثنای ششدانگ پالک شش فرعی از سیزده اصلی که محاط در پالک فوق الذکر می باشد
را معرفی نموده است و مبلغ 2539800000ریال برآورد قیمت شده است لذا با وصف موجود مزايده
با حضور نماينده محترم دادگاه در مورخه یکشنبه  1398/5/6ساعت 12ظهر در محل اجراي احكام
دادگاه ارزوئيه برگزار شخص يا اشخاصي كه باالترين قيمت را پيشنهاد دهند برنده شناخته مي شوند.
ضمناً افراد شركت كننده در مزايده مي بايست ده درصد مبلغ پيشنهادي را في المجلس در پاكت در
بسته تحويل اجراي احكام دهند كه در صورت انصراف مبلغ مذكور به نفع صندوق دولت ضبط مي
گردد.طالبين در صورت تمايل مي توانند يك هفته قبل از موعد به دايره اجراي احكام مراجعه تا ترتيب
بازديد آنها از ملک مورد نظر داده شود
محسن روانان -مديردفتر اجراي احكام حقوقی دادگاه عمومی بخش ارزوئيه
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بدگویی در کودکان را چگونه رفع کنیم؟

مدیرکل دامپزشکی استان خبر داد :

افزایش قاچاق دام زنده در استان کرمان
مدیرکل دامپزشکی استان کرمان گفت :قاچاق
دام زنده به خارج از استان و کشور به عنوان یک
معضل جدی در حصول رونق تولید محسوب شده
که باعث کمبود دام مولد ،تامین گوشت و لبنیات
می شود .دکتر حسین رشیدی اظهار کرد :قاچاق
دام سبب می شود یکی از منابع اقتصادی و اشتغال
در روستاها و صنف های مرتبط در شهرها مورد
تهدید قرار گیرد و شاهد افزایش بیکاری ،افزایش
شغل های کاذب ،کاهش رشد اقتصادی کشور و
کمرنگ شدن تحقق شعار سال باشیم .وی با اعالم
افزایش قاچاق دام در استان از ابتدای سال جاری
افزود  :هرگونه حمل و نقل دام ،تنها با داشتن مجوز
بهداشتی  -قرنطینه ای حمل دامپزشکی صورت می
پذیرد که در این مجوز تنها دام های دارای شناسنامه
و هویت (پالک دار) و دارای تاییدیه سالمت ،امکان
جابجایی بین استانی دارند ضمن اینکه بعد از حمل
نیز در استان مقصد ،فرد باید تاییدیه تخلیه را دریافت
کند لذا انجام این مهم میتواند مانع گسترش قاچاق
در حوزه دام سبک و سنگین شود .رشیدی تصریح

کرد :در راستای تشدید قرنطینه دامپزشکی ،نیروی
انتظامی در محورهای خروجی استان نسبت به
توقیف خودروهای فاقد گواهی بهداشتی دامپزشکی
و ارجاع به تعزیرات حکومتی اقدام می کند .وی با
بیان اینکه هم افزایی بیشتر بین متولیان امر از جمله
دامپزشکی و سایر دستگاه های مربوطه مانند نیروی
انتظامی در حذف این معضل ضروری است ،گفت
 :استان کرمان دارای  250هزار راس دام سنگین و
 5میلیون راس دام سبک است که امسال با پیشنهاد
تسریع در عملیات طرح هویت گذاری دام های
استان برای مدیریت تولید و جلوگیری از قاچاق
دام توسط سازمان جهاد کشاورزی شمال و جنوب
استان ،سبب کاهش این مسئله بغرنج خواهیم شد و
لزوم جدیت در این امر جهت شناسایی دام قاچاق از
غیر قاچاق ضروری است .مدیرکل دامپزشکی استان
کرمان با بیان اینکه بسیاری از بیماری های مشترک
در اثر جا به جایی و نقل و انتقال احشام بدون مجوز
بهداشتی ،سبب به خطر افتادن سالمت شهروندان می
شود ،افزود :بیماری تب هموراژیک کریمه کنگو از

جمله بیماری هایی مشترکی است که در اثر تماس
با ترشحات خونی الشه آلوده یا از طریق نیش کنه
آلوده به انسان منتقل می گردد که در صورتی که
دامداری تقاضای انتقال دامی را داشته باشد در ابتدا
سالمت دام توسط دکتر دامپزشک از نظر این بیماری
مشترک و سایر بیماری ها ،مورد تایید قرار می گیرد.
وی از دیگر بیماری مشترک منتقله از طریق دام
قاچاق به انسان ،بیماری تب مالت و سل را نام برد و
گفت :واکسیناسیون و تست های مراقبت این بیماری
ها به صورت روتین در این اداره کل صورت می
گیرد که پیشگیریوپ و مراقبت از این بیماری ها از
اهداف دامپزشکی است .رشیدی قاچاق دام را یکی
از عوامل انتقال بیماری تب برفکی اعالم و تصریح
کرد :از آنجا که این بیماری سبب خسارات اقتصادی
هنگفت از جمله کاهش تولیدات و بهره وری دام
می گردد ،در خصوص پیشگیری از این بیماری
لزوم حمل و نقل با ضابطه تحت نظارت دامپزشکی،
روشن و مبرهن است.

کرمان در لیست غنیترین منابع گیاهان دارویی جهان
استان چهار فصل کرمان با هزار و  ۷۵۵متر
ارتفاع از سطح دریا ،شرایط مطلوبی برای
رشد گیاهان دارویی دارد و وجود این
ظرفیت ،کمک خوبی برای توسعه صادرات
غیرنفتی محسوب می شود.
استان کرمان با داشتن هر چهار فصل سال
میتواند در تولید گیاهان دارویی پیشتاز
باشد و در حقیقت ظرفیت باروری گیاهان
دارویی و معطّر در استان کرمان از دیگر
محصوالت آن همچون پسته و خرما بیشتر
است.
برخی از گیاهان دارویی بیشترین سطح زیر
کشت و استفاده را در کرمان دارند به طوری
که هر جا نامی از این گیاهان به میان میآید
ذهن سریعاً به سمت و سوی کرمان میرود.
طب سن ّتی و عطاریها در کرمان جزیی جدانشدنی
ّ
از زندگی مردم هستند به طوری که در هر کوی و
برز ِن شهر کرمان یک دکان عطاری با عطر و بویی
ویژه به چشم میخورد.
به طور کلی این گیاهان نه تنها مصرف و نگهداریشان
در خانوادههای کرمانی نفوذ کرده بلکه تجارتی
ریشهدار در این بخش ،در کرمان شکل گرفته است.
این گیاهان توسط عشایر یا دیگر افراد جمعآوری
میشود و به فروش میرسد که البته سود قابل
توجهی دارد.
نعمت اهلل مددی زاده ،رئیس اداره بهره برداری اداره
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در گفت
و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران
جوان از کرمان ،گفت :با رویش فصل بهار و سبز
شدن گیاهان ،کار برداشت محصوالت فرعی مراتع
و گیاهان دارویی آغاز میشود که از جمله ی اینها
می توان به قارچها و سبزهای کوهی خوراکی اشاره
کرد.
وی افزود :در ادامه برداشت گیاهان معطر دارویی
از گونههای شاخص استان میتوان به گیاهان
مرتعی زیره ،آویشن ،بومادران ،آنغوزه ،ریواس
و از گونههای جنگلی بذور ،بنه و بادام کوهی و
شیرابههای گیاهان مرتعی وشا ،ا ُشترک ،آنغوزه تلخ
و شیرین اشاره کرد.
مددی زاده تصریح کرد :اقلیم کرمان برای رشد
انواع گیاهان دارویی مناسب است و برخی از این

گیاهان به صورت خودرو نیز در دشتها و بیابانها
رشد و نمو میکنند.
رییس اداره بهره برداری اداره کل منابع طبیعی
وآبخیزداری استان کرمان ،خشکسالی را تهدیدی
جدی برای گیاهان دارویی استان کرمان عنوان کرد
و یادآور شد :اکثر گیاهان خودروی این استان،
در ارتفاعات یافت میشوند ،این درحالیست که
کمترین میزان بارندگی در این ارتفاعات ثبت شده و
ال باران نباریده است.
در برخی مناطق نیز اص ً
ضربه برداشت بیرویه ،خشکسالی و چرای دام به
گیاهان دارویی
مددی زاده بیان داشت :از ظرفیت گیاهان دارویی
استان کرمان به خوبی میتوان برای توسعه و رشد
اقتصاد عشایر و روستائیان استفاده کرد ،البته باید به
برداشت بیرویه ،خشکسالی و چرای دام به عنوان
عوامل اصلی در ضربه به این پتانسیل در کرمان توجه
داشت.
وی افزود :این عوامل تهدیدی جدی در روند رویش
گیاهان دارویی کرمان به شمار میآیند و در حقیقت
باید به صورت هدفمند ،کشت گیاهان دارویی دنبال
شود و از این سرمایه بومی نهایت استفاده را برد تا به
عنوان یک صنعت بومی شکل گیرد.
مددی زاده با اعالم اینکه تقریباً دو و نیم میلیون
هکتار از عرصههای طبیعی کرمان رویشگاه گیاهان
دارویی است ،تصریح کرد :تقریباً تمامی سطح
استان کرمان ،گیاهان دارویی کم و بیش میروید،
اما رویشگاه گونه زیره در ارتفاعات کوهستانی
همانند کوههای جوپار ،ارتفاعات سیرچ ،کوه های

جبالبارز ،کوهستان هزار و ارتفاعات خبر،
رفسنجان و زرند است.
وی یادآور شد :مناطق مستعد بهره برداری
آنغوزه نیز شهرستانهای راور ،زرند،
کوهبنان ،کرمان ،کوهپایه ،کوه خواجویی
سیرجان و رفسنجان و رویشگاه وشا
شهرستانهای بردسیر ،رابر ،راین ،سارودییه
و ارتفاعات بهر آسمان است.
رییس اداره بهره برداری اداره کل منابع
طبیعی وآبخیزداری استان کرمان با اشاره
به وجود  ۱۸گونه شاخص گیاه دارویی
در این استان بیان داشت :در شهداد ،گز
برداشت میشود و در دهبکری گلوچار،
رابر ،دهسرد ارزوییه ،کوهبنان و بافت نیز
بنه و بادام الوک میروید.
وی گفت :در کل  ۳۸۴گونه شناسایی شده که برخی
زراعی و مشترک با حهاد کشاورزی و محصوالت
زراعی و گلخانه ایست.
ممنوعیت برداشت کرفس کوهی ،ازگن و گون
کتیرایی
مددی زاده با تأکید بر اینکه برداشت برخی از
گیاهان دارویی همانند کرفس کوهی ،ازگن و گون
کتیرایی ممنوع است ،افزود :بعضیها نیز نیاز به طرح
مصوب و مدون توام با عملیات احیایی و صدور
مجوز همچون وشا ،آنغوزه ،آویشن ،بومادران ،خار
مریمی ،ریواس دارند.
وی با بیان اینکه برداشت از مراتع به صورت سنتی و
با انعقاد قرارداد بهره براری با مرتعداران امکان پذیر
است ،تصریح کرد :برداشت شیرین بیان در مستثنیات
توسط ادوات کشاورزی و شخم و شیار است.
مددی زاده یادآور شد :برای فرآوری و بسته بندی
این گیاهان  ۲۲شرکت مرتبط با گیاهان دارویی در
سطح استان شکل گرفته است که برخی فعالند و پس
از بسته بندی ،محصول را به بازار داخل و خارج
عرضه میکنند.
رییس اداره بهره برداری اداره کل منابع طبیعی
وآبخیزداری استان کرمان ،از جمله شرکت های
فعال این عرصه را شرکت لیکوریس عنوان کرد
و بیان داشت :این شرکت کار پودر کردن و تهیه
گرانول ریشه شیرین بیان را انجام داده و تمامی
محصول را صادر می کند.

تازه داماد عروس را قال گذاشت و به کانادا رفت!
مهرماه سال گذشته ،زنی 24ساله گریان خود را به
پلیس رساند و ادعا کرد شوهرش برای انجام کاری
از خانه خارج شده است و هیچ اثری از او نیست .به
گزارش خراسان این زن که می گفت تازه عروس
است ،با نگرانی گفت:آرمین و من یک هفته پیش
ازدواج کردیم و قرار است تا آخر ماه با هم به کانادا
برویم و در آن جا زندگی کنیم .دیشب آرمین خانه
را ترک کرد و گفت برای انجام خارج از نوبت
کارهای مهاجرت من باید به دیدن یک آدم بانفوذ
برود .حتی گفت که موبایلش برای ساعاتی خاموش
است و بعد سریع به خانه می آید .سارا ادامه داد:
چون نزد آدم بانفوذی می رفت ،این که موبایلش
خاموش باشد منطقی بود .انتظار من تا صبح طول
کشید و وقتی دیدم اثری از بازگشت آرمین نیست
نگران شدم و به جست و جویش پرداختم و االن
احساس می کنم اتفاق بدی برایش افتاده است و
خواهان رسیدگی توسط پلیس هستم .با این ادعاها،
پلیس در نخستین فرضیه ،خروج آرمین از ایران را
مدنظر قرار داد و در بررسی های فنی مشخص شد
آرمین برخالف ادعایش ،شب گذشته به جای رفتن
نزد آدمی بانفوذ به فرودگاه بین المللی امام (ره) رفته
و به دبی پرواز داشته است .در دادگاه خانواده آبان
ماه سال گذشته بود که سارا با ناراحتی شدید و در
حالی که زیر لب زمزمه های توهین آمیزی می کرد،
به دادگاه خانواده تهران رفت و خواستار طالق از
شوهری شد که یک هفته بعد از ازدواج فراری شده
بود .سارا در برابر قاضی پرونده گفت :آقای قاضی،
فریب خورده ام و حاال می خواهم با توجه به مدارکی
که دارم ،حکم طالق صادر شود .نوعروس گریان
ادامه داد :مدیر مالی یک شرکت تجاری هستم که
در یک مهمانی کاری با مردی به نام آرمین آشنا
شدم .وی افزود:آرمین خودش را مهندسی معرفی
کرد که در کانادا زندگی می کند و از اطرافیانش
هم شنیدم که او یک شرکت تجاری دارد و در سفر
به ایران در حال انجام کارهای تجاری است .سارا
ادامه داد:آن شب آرمین با من خیلی صمیمی شد و
خواست دیداری خارج از شرکت با هم داشته باشیم.

احساس کردم با مردی بسیار مودب روبه رو هستم
و دعوتش را پذیرفتم .در اولین برخورد غیررسمی
مان آرمین با ابراز عالقه خیلی زیاد و این که در
همان مهمانی عاشقم شده است ،از من خواستگاری
کرد .من که شوکه شده بودم ،وقت خواستم اما
آرمین گفت که برای بازگشت به کانادا و کارهای
مهاجرت من عجله دارد و تقاضا کرد زودتر پاسخ
دهم .نوعروس گریان گفت :مانده بودم چه کنم؟
از طرفی عشق آرمین را خالصانه می دانستم و از
طرفی آمادگی برای این همه تغییر را نداشتم .شب
که به خانه رفتم با مادرم که در شیراز زندگی می
کند تماس گرفتم و از او خواستم به خانه ام بیاید.
فردای آن روز مادرم آمد و آرمین با او صحبت کرد
و با توجه به نظر مثبت من خیلی زود قرار عقد را
گذاشتیم .سارا اظهار کرد :آرمین ادعا کرد همه
اعضای خانواده اش در آمریکا زندگی می کنند و
عالقه ای به حضور بستگانش در مراسم ندارد ،فقط
می خواهد من را از دست ندهد و فوری به کانادا
برویم .همه چیز با عجله اتفاق افتاد و ما تعداد کمی
مهمان دعوت و در یک مراسم خیلی شیک با هم
ازدواج کردیم .آرمین قول داد وقتی به کانادا رفتیم
ماه عسلی رویایی برایم تدارک ببیند .من واقعا شیفته
آرمین شده بودم اما همیشه اضطرابی خاص در چهره
اش می دیدم که فکرمی کردم هیجان است .نوعروس
گفت 10 :روز بعد بود که آرمین برای هماهنگ
کردن مهاجرت من به کانادا شبانه از خانه خارج شد
و دیگر برنگشت .هنوز باور نمی کنم .بعد از آن شب
چیزهایی شنیدم که اصال با شخصیت آرمین جور در
نمی آمد .آرمین بدون اطالع من شبانه به دبی رفته
بود تا به کانادا برگردد خیلی جست و جو کردم و
دیدم خانواده آرمین برخالف دروغ او در تهران
زندگی می کنند و بدتر این که آرمین با دخترخاله
اش ازدواج کرده و به کانادا رفته است .سارا به گریه
افتاد مکثی کرد و گفت :می دانم آرمین واقعا من را
دوست دارد چرا که شنیده ام تنها به خاطر مهاجرت
به کانادا با دخترخاله اش که در کانادا زندگی می
کند ازدواج کرده است و عجیب این که ازدواج آن

ها در شناسنامه آرمین ثبت نشده است و همین باعث
شد من فریب بخورم .وقتی آرمین برنگشت با جست
و جوهایم خانواده اش را در تهران پیدا کردم .آن ها
شوکه شدند .از اختالف بین پدرشوهر و مادرشوهرم
فهمیدم مادر آرمین باعث چنین اتفاق هایی شده
است و شوهرم به دخترخاله اش عالقه ای ندارد .در
تماسی که باالخره با آرمین گرفتم او کلی گریه کرد
و باز ابراز عالقه کرد اما خواست آبرویش را حفظ
کنم .او گفت که اصال مهندس نیست و هرچه دارد
از زنش در کاناداست .او عذرخواهی می کرد اما
فایده ای نداشت چون من در ایران نابود شدم .می
گفت ،واقعا عاشقم است و نمی دانست چرا چنین
کاری کرده است .خیلی حرف ها زد که فقط توجیه
بود و برای من آینده نمی شد .خواست صبر کنم تا به
ایران بیاید و همه چیز را بگوید اما آخرین حرف من
این بود که طالق می خواهم .آرمین گفت عاشقم
است و طالقم نمی دهد و با دخترخاله اش حرف
می زند تا راضی شود من را هم به کانادا ببرد .حتی
گفت که دخترخاله اش می داند و مخالف نیست اما
من طالق می خواهم و به خاطر فریب در ازدواج
خواهان همراهی دادگاه هستم .مهریه هزار سکه
ای ام را هم نمی خواهم چون بدترین ضربه روحی
را دیده ام و نیازی به چنین پول هایی ندارم .سارا
گفت :آرمین نمی خواهد طالقم بدهد اما من نمی
توانم او را ببخشم و اصال نمی توانم در این سن و
سال و موقعیتی که دارم زن دوم کسی بشوم .من یک
دختر خودساخته هستم .پدرم آرزوی عروسی من را
داشت که به خاطر بیماری درگذشت و حاال شرمنده
او هستم .نوعروس جوان بعد از این ادعاها ،همه
مدارک خود را که نشان می داد آرمین ازدواج اول
داشته و او رافریب داده است ،به همراه استشهادی که
امضاهای زیادی داشت ،به قاضی دادگاه ارائه داد.
بنابه این گزارش ،قاضی دادگاه خانواده رسیدگی
به این پرونده را به جلسه دیگری موکول کرد تا با
حضور شاهدان و بررسی مدارک تصمیم نهایی را
بگیرد.

یک روانشناس کودک و نوجوان با بیان اینکه بدگویی وغیبت
براساس عوامل مختلفی در رفتار کودکان شکل میگیرد ،گفت:
برخی از کودکان به دلیل کمبود اعتماد به نفس و جلب توجه،
برخی از روی حسادت و عدهای نیز برای جلوگیری از اشتباه
همساالن خود ،خطای آنها را به والدینشان گزارش میدهند.
مژگان ناقل بیان کرد :بدگویی یا چغلی به دالیل مختلفی در
برخی کودکان رواج پیدا میکند ،به طوریکه برخی کودکان
از همکالسیهایشان شکایت میکنند و برخی حتی ساخته ذهن
خود را به دوستانشان نسبت و آن را به بزرگترها گزارش میدهند
که عموماً این رفتار در کودکان زیر هفت سال اتفاق میافتد.
ناقل با اشاره به نحوه صحیح برخورد والدین و معلمان با بدگویی
کودکان توضیحاتی ارائه کرد و گفت :نحوه برخورد والدین با
کودکانی که بدگویی دیگران را میکنند چندان ساده به نظر
نمیرسد ،چراکه قصد و نیت اصلی آنها از انجام این کار مشخص
نیست ،برخی از آنها به دلیل کمبود اعتماد به نفس ،برخی از روی
حسادت و برخی برای جلوگیری از اشتباه همساالن خود آن رفتار
را به والدینشان گزارش میدهند .این روانشناس جلب توجه را
یکی دیگر از علل اصلی بدگویی کودکان دانست و افزود :این
کودکان با نشان دادن مشکالت رفتاری کودکان دیگر و بزرگ
جلوه دادن نکات مثبت رفتاری خود چنین رفتاری دارند ،که
اگر والدین پیگیر اشتباه کودک متخلف شوند بدگویی و چغلی
در او تداوم مییابد به همین دلیل والدین باید با نادیده گرفتن
و بیتوجهی به این رفتارها ،آنها را از ادامه این رفتار بازدارند
تا این ویژگی در آنها خاموش شود .وی افزود :در صورتی که
کودک در محیط مدرسه یا خانواده به بدگویی دیگران اقدام
کرد ،والدین با استفاده از جمالتی همچون "ما خیلی خوشحالیم
که تو قوانین و نحوه رفتار صحیح را میدانی و سعی میکنی
منضبط باشی و حاال که دوستت اشتباه کرده تو متوجه آن شدی،
اما اینکه رفتار اشتباه دوستت را به ما اطالع دهی کار اشتباهی
است و در صورت نیاز من با دوستت برخورد خواهم کرد"،
میتوانند کودک را آگاه کنند که خبرچینی وظیفه او نیست و
در صورت لزوم بزرگساالن به این مسائل ورود میکنند ،همچنین
در صورتی که والدین قصد دارند به اشتباه آن کودک ورود
کنند ،نباید این اتفاق به نحوی عملی شود که کودک احساس
کند به دلیل گزارشدهی او این پیگیری صورت گرفته است.
ناقل در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به اینکه والدین
الگوی فرزندانشان هستند ،گفت :غیبت کردن یا بدگویی دیگران
نه تنها با دین اسالم متناقض است بلکه از نظر روانشناسی نیز بر
روی کودک تاثیر دارد ،به همین دلیل والدین باید از صحبتهای
بزرگساالنه و خانوادگی در مقابل کودکان بپرهیزند ،زیرا غیبت
و بدگویی از دیگران موجب تقویت چغلی در کودکان میشود.
آگهي مزايده(نوبت اول)
اجراي احكام حقوقي دادگاه عمومي ارزوئيه در نظر دارد در راستاي اجراي مفاد دادنامه
 28/1/98- 9809973461300129صادره ازدادگاه ارزوئیه در پرونده کالسه اجرایی 980054
که طی آن شرکت تولیدی روستایی شاهماران به پرداخت مبلغ هفتصدو شصت و هفت میلیون و
هفتصدو بیست هزار و سیصدو سی ریال به انضمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل و حق
الزحمه کارشناس در حق خانم نرجس شیبانی نژاد فرزند حسین محکوم گردیده و از وی یک باب
سوله(فروشگاه رفاه) متعلق به شرکت تعاونی تولید شاهماران پالک  63فرعی از  53اصلی بخش
 41کرمان که سند مالکیت آن ذیل ثبت  366صفحه  97دفتر جلد  5به مساحت  355/68مترمربع به
شماره ثبت  8صادر و سند تک برگ به شماره  90الف  651779صادر گردیده به حدودات اربعه
شماالً درب و دیوار بطول  24/70سانتی متر به پیاده رو خیابان و شرقاً دیواری بطول  12/40سانتی متر
به  52و  53اصلی جنوباً دیوار بطول 24/80سانتی متر به کوچه غرباً دیوار بطول 16/40سانتی متر به
خیابان عرصه به مساحت  355/68مترمربع که در آن سوله به ابعاد 24در  11متر و ارتفاع  6متر احداث
گردیده با قدمت 45سال ساخت ارزش سوله با  50درصد کاهش قیمت حدود یک میلیارد و ششصد
و چهل میلیون ریال سرامیک به میزان 200مترمربع مبلغ یکصدوبیست میلیون ریال شیشه سکوریت
یکصدمیلیون ریال دوربین مدار بسته  15عدد مبلغ دویست و شصت میلیون ریال شقف کاذب به وسیله
آذران پالستیک به مساحت  200مترمربع مبلغ یکصدوشصت میلیون ریال یازده متردیوار مبلغ بیست
میلیون ریال برق سه فاز بیست و پنج آمپر مبلغ هفتادوپنج میلیون ریال ارزش ملک مجموعا دومیلیارد و
سیصد و هفتاد و پنج میلیون ریال برآورد قیمت شده است.لذا با وصف موجود مزايده با حضور نماينده
محترم دادگاه در مورخه سه شنبه  1398/5/8ساعت 12ظهر در محل اجراي احكام دادگاه ارزوئيه
برگزار شخص يا اشخاصي كه باالترين قيمت را پيشنهاد دهند برنده شناخته مي شوند.ضمناً افراد
شركت كننده در مزايده مي بايست ده درصد مبلغ پيشنهادي را في المجلس در پاكت در بسته تحويل
اجراي احكام دهند که در صورت انصراف مبلغ مذکور به به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید
می گردد.طالبين در صورت تمايل مي توانند يك هفته قبل از موعد به دايره اجراي احكام مراجعه تا
ترتيب بازديد آنها از ملک مذکور نظر داده شود
محسن روانان -مديردفتر اجراي احكام مدنی دادگاه ارزوئيه
آگهي حصروراثت
آقای فریبرز سلطانی نژاد فرزند یارعلی داراي شناسنامه  11به شرح دادخواست شماره  980206مورخ
 98/4/15توضيح داده شادروان نسترن سلطانی نژاد فرزند شکرا ...خان به شناسنامه  585درتاريخ
 98/3/8در شهر بافت فوت شده وراثت منحصر حين الفوت وي عبارتند از:
-1ستاره سلطانی نژاد به ش ملی 3131397276متولد1336بافت فرزند متوفیه.
 -2محمود سلطانی نژاد به ش ملی 3131432624متولد1348بافت فرزند متوفیه.
 -3سوسن سلطانی نژاد به ش ملی 3131441844متولد1351بافت فرزند متوفیه.
 -4فریبرز سلطانی نژاد به ش ملی 3131448032متولد1354بافت فرزند متوفیه.
لذا مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه كثيراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی اعتراض دارد یا
شخص يا وصيت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يك 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 الف)67
دفترشورای حل اختالف شماره  1شهرستان بافت
آگهي حصروراثت
آقای صابر جمالی نژاد فرزند محمد صادق داراي شناسنامه  4به شرح دادخواست شماره 980166
مورخ  98/4/16توضيح داده شادروان محمد صادق جمالی نژاد فرزند مصطفی به شناسنامه 6155
درتاريخ  98/3/6در شهر کرمان فوت شده وراثت منحصر حين الفوت وي عبارتند از:
-1صابر جمالی نژاد به ش ش  4متولد 1357فرزند متوفی.
 -2زهره جمالی نژاد به ش ش  8متولد 1344فرزند متوفی.
 -3ناهید جمالی نژاد به ش ش  144متولد 1346فرزند متوفی.
 -4نپتون جمالی نژاد به ش ش  102متولد 1348فرزند متوفی.
 -5گوهر جمالی نژاد به ش ش  111متولد 1352فرزند متوفی.
 -6ستاره قاسم زاده به ش ش  2069متولد 1312همسر دائمی متوفی.
لذا مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه كثيراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی اعتراض دارد یا
شخص يا وصيت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يك 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  2شهرستان بافت
آگهي حصروراثت
خانم کنیز عوض پورسیاه جل فرزند نعمت ا...داراي شناسنامه  411به شرح دادخواست شماره 980217
مورخ  98/4/15توضيح داده شادروان سکینه پاراو فرزند بختیار به شناسنامه  96درتاريخ  86/12/12در
شهر بافت فوت شده وراثت منحصر حين الفوت وي عبارتند از:
-1کنیز عوض پور سیاه جل به ش ملی 3130484485متولد 1344فرزند متوفی.
 -2جانشین عوض پور سیاه جل به ش ملی 3130128964متولد 1346فرزند متوفی.
 -3خجسته عوض پور سیاه جل به ش ملی 3130804536متولد 1336فرزند متوفی.
 -4ماهرخ عوض پور سیاه جل به ش ملی 3130797424متولد 1344فرزند متوفی.
لذا مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه كثيراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی اعتراض دارد یا
شخص يا وصيت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يك 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 الف) 66
دفترشورای حل اختالف شماره  2شهرستان بافت

بافت

Email : ali_365@yahoo.com

فریادگر محرومیت دیار فرهیختگان
حكمت در چاپ و تلخيص مطالب ارسالي آزاد است .

پیام فرماندار بافت به مناسبت سالروز
میالد با سعادت امام رضا(ع)

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافت؛
حمزه جواران فرماندار بافت طی پیامی ،فرا رسیدن
خجسته میالد با سعادت هشتمین اختر تابناک آسمان
امامت و والدت حضرت علی بن موسی الرضا(ع) را
به مردم مومن و شریف شهرستان بافت تبریک گفت.
متن این پیام بدین شرح است:
میالد سراسر نور و با سعادت هشتمین اختر تابناک
آسمان امامت و والدت ،حضرت علی بن موسی
الرضا(ع) برای دوستداران والیت ،مبین محبت ،ایثار و
سخاوت به فرزندان نبوت و عصاره عشق به راه راستین
اسالم ناب محمدی(ص) است .چه نعمتی باالتر از این
که سرزمین با صالبت ایران اسالمی افتخار میزبانی آن
امام رئوف و غریب را دارد ،و زیباتر آنکه مردمی که
همواره دوستدار اهل بیت و حافظ ارزش ها و آرمان
های اسالمی بوده و هستند ،همواره همچون پروانه ای
عاشق گرداگرد این شمع فروزان می چرخند و ارادت
وافر خویش را نسبت به فرزند فاطمه(س) به منصه
ظهور می گذارند.
اینجانب سالروز میالد با سعادت حضرت علی بن
موسی الرضا(ع) و دهه مبارک کرامت را به تمامی
عاشقان و دوستداران راستین ائمه عصمت و طهارت
باالخص مردم مومن و شریف شهرستان بافت تبریک
عرض نموده ،از خداوند متعال برای همگان توفیق
کسب فیض و بهره مندی بیش از پیش از دریای
فضائل و کرامات این سرچشمه زالل رحمت الهی را
مسالت می نمایم.

متهمان پرونده کودک آزاری کرمان
نقره داغ شدند

از سوی دادگاه کیفری کرمان متهمان به آزار کودکان
گل فروش کرمانی به حبس محکوم شدند.
در پی انتشار تصاویر مربوط به تحقیر دو کودک گل
فروش در کرمان در دی ماه سال گذشته و اعالم جرم
انجمن حمایت از حقوق کودکان ،جلسه رسیدگی در
شعبه  ۱۰۵دادگاه کیفری در شهر کرمان برگزار شد.
دادگاه با بررسی شواهد و قرائن موجود و تحقیقات
صورت گرفته ،بزه های انتسابی را محرز دانسته و
متهم به کودک آزاری براساس ماده  ۴قانون حمایت
از کودکان و نوجوانان به شش ماه حبس تعزیری و
متهم به ترویج خشونت از طریق سامانه های رایانه ای
که فیلم آزار و اذیت کودکان را در صفحه اینستاگرام
خود قرار داده بود ،براساس بند ب ماده  ۱۵قانون
جرائم رایانه ای به یک سال حبس تعزیری محکوم
شد.

پوشاک ورزشی بانوان
پرشین اسپرت

عرضه و توزیع انواع  :لباسهای ورزشی برای
بانوان
لباس های اسپورت زنانه و بچگانه و ست کامل
لباس تیم های ورزشی (انواع ساک و کفش های
ورزشی بانوان)
آدرس  :بافت ،بازار ولیعصر،الین دوم جنب
استریو پارس
تلفن تماس09389860344:

روز نامه خبري  ,تحليلي  ,سياسي  ,اقتصادي و اجتماعي

صاحب امتياز و مدير مسئول  :فريدون منظري توکلي 09133470537
سردبير  :حسام منظري توکلي ۰۹۱۳۳۴۷۳۵۷۶
طراح و گرافيست :ابوالحسن منظري
خبرنگار  :محمد علی منظری توکلی
لیتوگرافی و چاپ  :چاپ کارمانیا

نماینده روزنامه حکمت در شهرستان
ارزوییه ،صوغان و توابع
مهدی نظری فتح آباد .09139173348

دفتر بافت  :خیابان امام جنب بانک توسعه تعاون تلفن 42429119 :خانم اميني
دفتركرمان :خیابان آیت ا...صالحی ابتدای کوچه شماره  10خانم افضلی 32519744

سازمان تامین اجتماعی ضامن امنیت تولید و آرامش خاطر نیروهای مولد کشور است
با سالم و درود بیکران و تبریک هفته
تامین اجتماعی خدمت یکایک بیمه
شدگان،مستمری بگیران و کارفرمایان محترم
و تبریک ویژه خدمت کلیه همکاران این
شعبه که در جهت رضایتمندی خداوند به
تالش و همت مضاعف ارائه خدمت می
نمایند و همواره دلگرم با این کالم گوهر
بار مقام معظم رهبری که فرموده اند :کسانیکه
در سنگر تامین اجتماعی دلسوزانه و صادقانه
خدمت می کنند سربازانی هستند که به دفاع
از آرمانهای مقدس اسالمی مشغولند
این شعبه در حال حاضر بیش از  15هزار نفر از
جمعیت کل شهرستان را تحت پوشش حمایتی خود
دارد و می کوشد تا دامنه این پوششها را گسترده تر
نماید این شعبه در حال حاضر نسبت به ارائه خدمات
به بیش از  5700نفر بیمه شده اصلی و 8700نفر تبعی
می باشد همچنین این شعبه دارای  1350نفر مستمری
بگیر و بازنشسته می باشد از لحاظ اهمیت ویژه و نقش
پر اهمیت این سازمان و به مناسبت فراررسیدن هفته
تامین اجتماعی( 19لغایت  )25خالصه اهم فعالیتهای
انجام شده توسط این شعبه را جهت استحضار و اطالع
رساندن به مردم عزیز به شرح ذیل معروض می دارد
و همچنین این شعبه آمادگی دارد جهت کلیه اقشار
با شغلهای متنوع وحتی افراد فاقد شغل وحتی زنان
خانه دار با مراجعه افراد به شعبه آنها را تحت پوشش
بیمه تامین اجتماعی در بیاورد حتی جهت کارفرمایان
وصاحبان جواز کسب همه وهمه می توانند تحت

پوشش در زیر چتر تامین اجتماعی قرارر گیرند
)1سازمان تامین اجتماعی جهت حمایت از بحث
تولید وبا توجه به نامگذاری سال  98به عنوان سال
رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری ودر اجرای
سیاستهای اقتصاد مقاومتی مساعدت با کارفرمایان
مدیون نسبت به بخشودگی 100درصد جرائم حق بیمه
اقدام نموده که کلیه کافرمایان بدهکار با مراجعه به
شعبه و درخواست بخشودگی جرائم می توانند از این
بخشودگی استفاده نمایند .
-2در راستای تحقق اهداف دولت محترم مبنی بر
تکریم ارباب رجوع وجهت توسعه دولت الکترونیک
سازمان تامین اجتماعی جهت جلوگیری از اتالف
وقت  ،هزینه و رفاه حال جامعه هدف (بیمه شدگان
،کارفرمایان ومستمری بگیران ) اقدام به راه اندازی
میز خدمت و درگاه متمرکز خدمات غیر حضوری
به نشانی  eservices.tamin .irنموده است اهم

خدمات ارائه شده دراین سامانه به شرح
ذیل می باشد
امور مربوط به بیمه شدگان(دفترچهغیر حضوری واستعالم برخورداری از
حمایتهای درمانی امور مربوط به سابقه-
استعالم اخرین رابطه بیمه پردازی-
نامنویسی و ) 2 ....استعالم حمایتهای
کوتاه مدت (کمک هزینه ازدواج –
درخواست غرامت دستمزد ایام بیماری
–درخواست کمک هزینه بارداری –
درخواست اروتز و پروتز-درخواست
برقراری بیمه بیکاری –محاسبه خرید
خدمت سربازی و......
-امرمربوط به کارفرمایان وخدمات نامنویسی
کارفرمایان-خمات ارائه لیست حق بیمه -مکاتبات
وابالغ ومشاهده بازرسی های انجام شده از کارگاه
توسط سازمان استعالم بدهی کارگاه
-امور مربوط به مستمری بگیران (مشاهده فیش حقوقی
مستمری بگیران-مشاهده شماره حساب مستمری
بگیران –مشاهده حکم مستمری بگیران و......
درصورتی که بیمه شدکان نسبت به سوابق خود
معترض باشند می توانند به صورت غیر حضوری به
نشانی  eservices.tamin .irمراجعه نموده ومنوی
رسیدگی به اعتراض سابقه را انتخاب نموده ونسبت
به تکمیل فرم مورد نظر اقدام نمایند.در پایان از امام
جمعه محترم وفرماندار محترم شهرستان که بااین شعبه
همواره تعامل وهمکاری داشته اند سپاسگزاریم

یک روز کاری همراه با کارمندان شبکه دامپزشکی بافت

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بافت؛ از شروع
به کار و فعالیت نیروهای این شبکه در آغازین
ساعات روز خبر داد.
به گزارش روزنامه حکمت ؛ دکتر پویا امجدی
گفت :آنچه که در برداشت اولیه از واژه
"دامپزشک" در ذهن افراد مجسم می شود ،فردی
است که یک دامدار  ،دام بیمار خود را نزد او برده
تا آن را مداوا کند اما حقیقت ماجرا این نیست.
این گزارش ،نتیجه یک روز همراهی
گزارشگر روزنامه حکمت با کارکنان
است.
بافت
شهرستان
دامپزشکی
وی اظهار کرد  :در آغازین ساعات روز ،هنگامی
که هیچ اداره ای در شهرستان کار خود را آغاز نکرده
است ،بازرس گوشت شبکه دامپزشکی بافت باالی سر
دامها در کشتارگاه دام حضور می یابد .ضمن بازرسی
و معاینه از دام ها ،قبل از کشتار و الشه های استحصالی
بعد از کشتار ،الشه های سالم را ممهور کرده و
الشه های بیمار را در کشتارگاه معدوم می نماید.
با شروع کار اداری با بازرسان بهداشتی و نظارت
سطح شهر همراه شدیم و از نزدیک با دقت نظر و
وسواس آنها در امر بازرسی از مراکز عرضه فرآورده
های خام دامی مواجه شدیم و در شبکه نیز پیگیری
پرونده های متخلفانی که اقدام به کشتار و عرضه
فرآورده های غیر مجاز نموده اند آغاز شده و سیر
مراحلی همچون شکایت ،معرفی به دادگاه ،کسب
دستور قضایی و پیگیری کالنتری تا حصول نتیجه
که بر عهده دامپزشکی می باشد انجام می گردید.
رئیس شبکه دامپزشکی بافت تصریح کرد :از
دیگر کارهای فنی که اکیپ های عملیاتی این
شبکه انجام می دهند عملیات سمپاشی اماکن دامی

و واکسیناسیون دامهای سبک و سنگین می باشد .
و همراه با یک اکیپ دو نفره شبکه دامپزشکی
بافت ،جهت انجام واکسیناسیون تب برفکی گاوی
به سمت یکی از گاوداری های شهرستان در بخش
خبر حرکت کردیم .اما واکسیناسیون دام  ..کاری
که اسماً بسیار ساده و در عمل بسیار سخت است( .به
عنوان مثال مواجه با انواع بیماریهای مشترک بین انسان
ودام  ،صدمات فیزیکی هنگام کار بدلیل عدم صنعتی
بودن سیستم دامداری و گاوداری های شهرستان )
پس از هماهنگی با گاودار و پوشیدن لباس کار،
چکمه ،کاله و ماسک وارد گاوداری مربوطه شده و
بعد از مشخص کردن گاوهای بالغ و نابالغ عملیات
واکسیناسیون توسط اکیپ عملیاتی آغاز شد .از آنجا
که عدم مهار یک گاو بالغ می تواند یک انسان را
از پای درآورد ،گاوها را در جایگاهی به نام باکس
قرار می دهند .باکس از میله های ضخیمی ساخته
شده تا از ضربه های حیوان جلوگیری کند که
البته فقط در گاوداری های صنعتی وجود دارد.
اولین مرحله از واکسیناسیون ،مقید کردن دام

توسط دامدار وانجام واکسیناسیون
بوسیله دامپزشک میباشد،البته انجام این
واکسیناسیون نیز باخطراتی مثل پرت شدن
و شکسته شدن سرنگ ،شکسته شدن دنده
و چانه دامپزشک و تکنسین دامپزشکی
و بسیاری مسائل دیگر را هم می تواند
به دنبال داشته باشد و در نهایت واکسن
مربوطه در محل مورد نظر تزریق می شود.
تک تک این مراحل برای هر راس گاو
یک گاوداری انجام شده و در دفتر
واکسیناسون ،سیستم  GISو سیستم City
 Actionجهت گزارش شبکه دامپزشکی
ثبت می گردد .همچنین واکسیناسیون دامهای سبک
نیز خطرات و مشکالت خاص خود را دارد .اکیپ
دوم شبکه دامپزشکی بافت نیز جهت انجام عملیات
سم پاشی اماکن دامی به یکی دیگر از روستاهای
شهرستان حرکت کرده بودند .از دیگر فعالیت های
معمول شبکه دامپزشکی بافت ،جلوگیری از انتشار
بیماری های مشترک بین انسان و حیوان ،پایش طیور،
بازدید از واحدهای دامداری برای پروانه تاسیس
و بهره برداری ،پایش بیماری هایی مانند شارین یا
سیاه زخم ،تب برفکی،PPR ،برگزاری کالسهای
آموزشی جهت دامداران و عشایر و  ...میباشد .
معموال زمانی که کار واکسیناسیون وسمپاشی
اکیپهای دامپزشکی پایان می یابد که  3الی  4ساعت از
ظهر گذشته باشد اما هنوز فعالیت شبکه دامپزشکی به
پایان نرسیده است وفعالیت بازرسین شبکه دامپزشکی
در کشتارگاه طیور این شهرستان از ساعت  22الی4
صبح ادامه دارد .

تاالر گفتوگوی گندم در ارزوئیه ایجاد میشود
مدیر تعاون روستایی شمال استان کرمان گفت :تاالر
گفتوگوی گندم در شهرستان ارزوئیه بهمنظور
ارتباط بین کشاورزان و افزایش دانش فنی آنها ایجاد
میشود.
رضا محمد حسینی در نشست خبری اظهار داشت:
شرکت تعاون روستایی کشور از لیست خصوصیسازی
خارج شده و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در
راستای خصوصیسازی به شبکه تعاون روستایی در
روزهای آینده واگذار میشود و این مسئله میتواند
تاثیر زیادی در انجام فعالیتها و خدمات به جامعه
کشاورزی و روستایی داشته باشد.
مدیر تعاون روستایی شمال استان کرمان عنوان کرد:
یکی از برنامههای مهمی که مجموعه ما در دستور کار
دارد تشکیل نهادها و تشکلهای مردمی نو در راستای
ایدههای نو و خدمات بهتر به جامعه مانند ایجاد تشکل
گیاهان دارویی در استان ،دانههای روغنی ،محصوالت
گلخانهای ،دام سبک ،زنان روستایی و شرکتهای
دانشبنیان است که با راهاندازی آنها بتوانیم یکسری
فعالیتهای نو را برای مردم راهاندازی کنیم.
وی با اشاره به اینکه فعالیتهای تعاون روستایی
در چند حوزه از جمله بازرگانی است ،بیان داشت:
از کارهای ما در حوزه بازرگانی خرید توافقی
محصوالت کشاورزی است و سال گذشته  ۷۵هزار
و  ۵۰۳تن محصوالت کشاورزی در سطح استان
خریداری کردهایم.

محمدحسینی تصریح کرد :باالی
 ۳۰۰تشکل زیرمجموعه تعاونی
روستایی در سطح شمال استان
داریم که در حوزههای مختلف
تعاونی روستایی ،تولید روستایی،
زنان و تخصصیها مانند دامداری
و کشاورزی در حال فعالیت
هستند.
وی تاکید کرد :خریدهای تضمینی
و مباشرتی مانند مباشرت در خرید
گندم که با همکاری شرکت غله
توانستیم ۱۸ ،هزار و  ۸۱۰تن گندم
از کشاورزان سطح استان خریداری کنیم و همچنین
در سال گذشته  ۲هزار و  ۳۳۱تن خرید حمایتی خرما
را انجام دادیم.
مدیر تعاون روستایی شمال استان کرمان گفت :سال
گذشته برای اولین بار تعاون روستایی شمال استان و
شبکههای تحت پوشس خود ۱۸۰ ،تن خرما را با برند
کلوتها صادر کردهایم.
محمدحسینی عنوان کرد :به کمک اساتید دانشگاهی
و کشاورزان در سطح  ۲هزار هکتار در شهرستانهای
سیرجان ،کرمان و زرند تجمیع مدیریت باغات پسته
یعنی سیماب را اجرا کنیم.
وی افزود :در سال حدید چندین برنامه را در دستور
کار خود قرار دادیم از جمله برگزاری جشنواره رونق

تولید در نعیمآباد زرند توسط شرکت تعاونی روستایی
زنان زرند با شعار هر خانه یک کارخانه و روستای
بدون بیکار که  ۲۸تیر ماه سال جاری برگزار میشود.
وی تصریح کرد :ایحاد تاالر گفتوگوی گندم در
شهرستان ارزوئیه بهمنظور ارتباط بین کشاورزان طرف
قرارداد اتحادیه تعاون روستایی در راستای باال بردن
دانش فنی و برگزاری کالسهای آموزشی از دیگر
برنامههای تعاونی روستایی شمال استان کرمان در سال
جاری است.
محمدحسینی از اجرای طرح زنجیره ارزش گوشت و
شیر در شهرستان بافت خبر داد و گفت :حدود ۳۰۰
تشکل تعاونی روستایی در سطح شمال استان کرمان
وجود دارد.

روزهای آینده کشور نشان از شکست کامل
تحریمها دارد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :روزهای آینده
کشور ،نشان از شکست کامل تحریمها دارد و آمریکا
فهمیده است این راهبرد خالی از فایده است و ملت ایران
مقاومتر از این تهدیدات است.
نشست هماندیشی دبیر حزب مؤتلفه اسالمی استان کرمان
و دبیران شهرستانهای این حزب ،با نماینده مردم کرمان
و راور در مجلس شورای اسالمی و استاندار با موضوع
بررسی چالشها و معضالت خاص استان کرمان تشکیل
شد.
محمدرضا پورابراهیمی ،نماینده مردم کرمان و راور در
مجلس شورای اسالمی در این نشست به تبیین شرایط
اقتصادی و سیاسی کشور پرداخت و با اشاره به عدم
مدیریت صحیح دولت در فضای اقتصادی کشور از
عملکرد غیرتخصصی تیم اقتصادی دولت انتقاد کرد.
وی گفت :مجموع شرایطی که ذکر شد دست به دست
هم داد تا سال گذشته کشور شوک ارزی را تجربه کند
و موجب کاهش ارزش پول ملی به معنای کاهش قدرت
خرید مردم شد و افزایش تورم را در کشور را در برداشت.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه دولت آمریکا تحریمهای
هوشمندانه را علیه کشور رقم زد ،به این موضوع اشاره
کرد که آمریکا با استفاده از اتاقهای فکر خود و تیم
مجرب  300نفره که لحظه به لحظه اقتصاد ایران را مورد
تحلیل قرار میدهند و کوچکترین اطالعات اقتصادی
کشور حتی اطالعات تجار خرد را نیز در اختیار دارند،
سعی کرده است از طریق شوک ارزی و تحریمهای فلج
کننده اقتصاد کشور را از پای درآورد تا در گام بعدی
سرنگونی نظام را رقم زند و این سیاست را از طریق کشور
امارات به عنوان ایجاد کننده هرج و مرج ارزی در کشور
دنبال کرده است.
پورابراهیمی سیاست تابستان داغ آمریکا را در سال  97و
ایجاد اغتشاش و آشوب از طریق ایجاد نارضایتی عمومی
در کشور را شکست خورده ارزیابی کرد و گفت :با
سقوط پهپاد نیز مشیت الهی بر ثبات روز افزون و اقتدار
کشور رقم خورد.
وی در بخش پایانی صحبتهای خود به وجود نشانههایی
از شکست تحریمهای آمریکا در مقابل ملت ایران اشاره
کرد و گفت :روزهای آینده کشور ،نشان از شکست
کامل تحریمها دارد و آمریکا فهمیده است این راهبرد
خالی از فایده است و ملت ایران مقاومتر از این تهدیدات
است.
انتقاد نسبت به وضعیت فرهنگی استان کرمان
احمدعلی مقدم ،دبیر حزب مؤتلفه اسالمی استان کرمان
نیز ضمن بیان مقدمهای راجع به قدمت و سابقه این حزب
به معرفی معاونتهای مختلف و ساختار تشکیالتی آن
پرداخت و اظهار داشت :مفتخریم تنها حزبی هستیم که
به دست حضرت امام(ره) بنیان نهاده شد و رویکرد این
حزب در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی و
منویات مقام معظم رهبری قرار دارد.
مقدم در ادامه ضمن انتقاد نسبت به وضعیت فرهنگی
استان کرمان به طور خاص به مسأله وضعیت پوشش و
عفاف و حجاب در این استان پرداخت و خواستار آن
شد که به این موضوع توجه خاصی صورت گیرد و
در راستای فرهنگسازی وضعیت عفاف و حجاب در
بخشهای دولتی ،بیمارستانها و مراکز اداری استان تحت
رصد و نظارت قرار گرفته تا به عنوان قانون الزماالجرا از
ادارات دولتی به دیگر بخشهای جامعه تسری یابد.
دبیر حزب مؤتلفه اسالمی استان کرمان در ادامه با بیان
اینکه این حزب چشم و بازوی مسؤوالن استان در راستای
خدمترسانی به مردم کرمان است ،به توانمندیهای
اعضای این حزب اشاره کرد و گفت :با وجود ظرفیتهای
زیادی که در اعضا و بدنه این حزب قرار دارد برای
کمک به پیشبرد اهداف دولت برای پیشرفت این استان
اعالم آمادگی میکنیم.
وی به چالشهای مناطق مختلف و شهرستانهای استان
پرداخت و به تفکیک معضالت آنها را مورد بررسی قرار
داد و گفت :عدم تکمیل طرحهای صنعتی در شهرستانها،
تعطیلی و نیمه تعطیلی شهرکهای صنعتی ،عدم وجود
امکانات بومگردی در مناطق خوش آب و هوا ،عدم
تکمیل طرحهای عمرانی ،عدم وجود صنعت فرآوری
محصوالت کشاورزی و جوالن دالالن برای خرید قیمت
پایین محصوالت کشاورزی ،از جمله مهمترین مسائل
استان هستند.
مقدم در پایان نیز از عملکرد استانداری کرمان به عنوان
معین استان خوزستان در حادثه سیل تقدیر کرد و برای
همکاری با مجموعه دولت برای پیشبرد اهداف چشمانداز
پیشرفت استان کرمان اعالم آمادگی کرد.
مسأله امنیت در استان خط قرمز ما است محمدجواد
فدائی ،استاندار کرمان با بیان اینکه دیدگاههای ما و
حزب مؤتلفه اسالمی به همدیگر نزدیک است ،با اظهار
امیدواری از اینکه بتوانیم از قبال این تعامل و همکاری
در راستای رفع معضالت استان گام برداریم ،اظهار کرد:
مسأله امنیت در استان خط قرمز ما است.
وی به مسائل و مشکالت خاص استان کرمان پرداخت و
قول مساعد داد تمام تالش خود را در راستای اعتالی این
استان بردارد.
استاندار کرمان در موضوع عفاف و حجاب نیز ضمن
تأکید بر اجرا شدن این قانون در مراکز دولتی خواستار
گزارش موارد تخلف شد.

