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بافت

سیاست های کالن مالیاتی کشور معیوب است                    
2

یادواره شهدای کارگری استان کرمان برگزار 
می شود                                                        4

 42۰۰ ارز  دریافت  در  دو تابعیتی ها  ردپای 
تومانی برای واردات دارو                            4

و  مولفان  از  کتاب  تومان  میلیون   ١۰۰ از  بیش 
ناشران کتاب کرمانی خریداری شد                      4

شناسایی و بررسی عوامل بازدارنده مطالعه در 
جامعه در دستور کار قرار گیرد                     3

آگهی مزایده 
شهرداری بافت  در نظر داردبه استناد مجوز شورای اسالمی شهر 
اجاره  سایت زباله  را از طریق مزایده به افراد واجد الشرایط واگذار 
تا  آید حداکثر  می  عمل  به  دعوت  متقاضیان  کلیه  از  .لذا  نماید. 
قراردادهای  امور  به  مزایده  اسناد  دریافت  جهت  تاریخ98/5/6 

شهرداری مراجعه نماید .
شرایط مزایده:

1-  سپرده شرکت در مزایده به مبلغ بیست میلیون ریال می باشد 
شهرداری  وجه   در  بانکی  تضمینی  چک  صورت  به  بایستی  که 

بافت و یا به صورت ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر باشد.
2- در صورتیکه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند 

سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
3- به پیشنهادات مخدوش، مشروط،ناقض و یا پیشنهاداتی که بعد 
از تاریخ درج شده در اسناد مزایده ارسال گردد رسیدگی نخواهد 

شد.
قبول  منزله  به  پیشنهاد  ارائه  و  درمزایده  شرکت  است  بدیهي   -4
شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شهرداری در رد یا 

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

6- جلسه رسیدگی به پاکات  روز دوشنبه 98/5/7  در محل این 
شهرداری تشکیل خواهد شد.

علی خدادادی شهردار بافت

 با حضور سرلشکر قاسم سلیمانی، امام جمعه رابر 
از مسئوالن استانی و شهرستانی، کلنگ  و جمعی 
پروژه کارخانه تهیه و تولید، فرآوری و بسته بندی 
زده  زمین  به  رابر  قنات ملک  در  دارویی  گیاهان 
شد. عباس سعیدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
اظهار  مراسم  این  حاشیه  در  کرمان  استان  شمال 
داروهای  فرآوری  کارخانه  اولین  کلنگ  داشت: 
به  زمینی  در  رابر  شهرستان  در  استان  گیاهی 
هکتار  پنج  به  توسعه  قابل  و  هکتار  یک  مساحت 
با حدود 60 میلیارد تومان اعتبار اولیه به زمین زده 
تعداد  اشتغال  پروژه  این  از  بهره برداری  با  که  شد 
خود  به  را  بیکار  مهندسان  و  جوانان  از  زیادی 
اختصاص خواهد داد. وی با اشاره به اینکه کشور 
ما زیستگاه بیش از 8 هزار گیاه دارویی است که 
قرار  استفاده  مورد  آنها  نوع  و 300  هزار  قریب 2 
می گیرند، گفت: در کشور ما به جهت شرایط آب 
و هوایی و اقلیم نسبتا گرم و خشک مواد دارویی 
موثرتری برداشت می شود. سعیدی با اشاره به اینکه 
یکی از سیاست های جهاد کشاورزی استان توسعه 

گیاهان دارویی است که به آب کمی نیاز دارند و 
برخوردار  باالیی  و صادراتی  اقتصادی  ظرفیت  از 
تولید،  و  تهیه  کارخانه  اولین  گفت:  هستند، 
به  توجه  با  دارویی  گیاهان  بسته بندی  و  فرآوری 
ظرفیت باالی تولید داروهای گیاهی در این منطقه 
توسعه  به  نسبت  کشاورزان  که  می شود  احداث 

بیشتری نشان دهند.  کشت گیاهان دارویی رغبت 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی شمال استان کرمان 
هکتار  هزار   350 کرمان  استان  در  اظهارداشت: 
بادام کوهی و بیش از 400 هزار هکتار بنه کوهی 
داریم که می تواند بر اقتصاد منطقه تاثیرگذار باشد.

مزارع  در  ماه  تیر  نیمه  سوزی   آتش  پی  در 
بیش  رابر،  شهرستان  کنگری  روستای  گندم 
طعمه  منطقه  این  گندم   مزارع  از  هکتار   30 از 
حریق شد. به گزارش حکمت بنا به اعالم روابط 
کرمان،  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  عمومی 
شهرستان  کشاورزی   جهاد  مدیر  کریمقاسمی 

اتفاق  سوزی  آتش  وقوع  پی  در  گفت:  کرمان 
بیش  هنزا  بخش  از  کنگری  روستای  در  افتاده 
روستا طعمه  این   مزارع گندم  از  هکتار  از سی 
حریق شدند، که با همت اهالی روستا و حضور 

ماموران آتش نشانی  آتش کنترل گردید.
این حادثه فوراً  جلسه  از وقوع  وی گفت: پس 

ارزیابی  کار  و  برگزار  شهرستان  بحران  ستاد 
کشاورزی  جهاد  مدیریت  کارشناسان  خسارت 
پایان  در  گفت:  پایان  در  وی  گردید.  آغاز 
مشخص شد قریب به 4500 میلیون ریال خسارت 
به کشاورزان این روستا وارد گردیده و بیش از 

200 تن محصول گندم از بین رفته است .

و فرآوری گیاهان دارویی  تهیه  کارخانه 
در رابر کلنگ زنی شد

4500 میلیون ریال خسارت شعله های آتش به مزارع رابر

بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی شهریور 
ماه درکرمان

المللی  بین  کنگره  گفت:بیستمین  کنگره  این  اجرایی  دبیر 
میکروبی  علمی  انجمن  همکاری  با  ایران،  شناسی  میکروب 

به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار خواهد شد.
ماه  شهریور  شناسی  میکروب  المللی  بین  کنگره  بیستمین 
با خبرنگار گروه  نیستانکی در گفتگو  درکرمانداوود کالنتر 
استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان،گفت: بیستمین 
 7 تا   5 تاریخ  در  ایران  شناسی  میکروب  المللی  بین  کنگره 
شهریورماه 98 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار 

می شود.
وی افزود: بیستمین کنگره میکروب شناسی ایران با محور های 
بیمارستانی، عفونت های  مقاومت های دارویی و عفونت های 
انگلی،  عفونت های  عفونی،  بیماری های  کنترل  هوازی،  بی 
قارچی و ویروسی، عفونت های مشترک انسان و دام برگزار 

می شود.

دبیر اجرایی بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران 
بیان کرد: یکی از ویژگی های کنگره حاضر دریافت امتیاز باز 
آموزی برای رشته های مختلف پزشکی از جمله متخصصین 
شناسی،  میکروب  متخصصین  ازمایشگاهی،  علوم  و  عفونی 
ویروس  شناسی،  انگل  شناسی،  ایمنی  شناسی،  باکتری 
داروسازی،  پزشکی،  حرفه ای  دکتری  بیوشیمی،  شناسی، 
کارشناسان بهداشت و علوم ازمایشگاهی، متخصصین حشره 
شناسی پزشکی و ... است که اطالعات کامل تر در این ارتباط 

بر روی وب سایت کنگره موجود است.
 20 از  را  خود  فعالیت  کنگره  دبیرخانه  کرد:  تصریح  وی 
اسفند سال گذشته در دانشکده پزشکی افضلی پور دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان اغاز نموده است وبه عنوان اولین اقدام، 
پیگیری امور بین الملل کنگره و دعوت از میهمانان خارجی 
با همکاری دانشگاه علوم  قرار گرفت که  را در دستور کار 
و  ایران  شناسی  میکروب  علمی  انجمن  و  کرمان  پزشکی 
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، موفق به جلب 

همکاری انجمن میکروب شناسی ایتالیا شده است.

پیام تقدیر و تشکر شهردار و اعضاء شورا از شهروندان بافت
بافت شهری است گزیده در میان صد شهر جهان به عنوان شهر سالمت اندیشه و روح و ج
سم و به دور از رذیلت، که بدون تردید این گزیدگی در سایه ایمان، بزرگواری و هوشم
ندی و دانش مردم این سرزمین دیرپای تمدن است. شهری به قدمت تاریخ ایران که زیس
ت بوم فرهیختگان، دانش دوستان، فرهنگ پروران، اخالق مداران، مؤمنان و پژوهشگرا
ن و دانشمندان و پزشکان و مهندسان را در دامن خویش از دیرباز پروریده است و به شهر
مردان دانشی و بانوان علمی و گردوهای کهنسال اشتهار یافته و در مهد این شهرستان سردا
رانی پروریده شده است که اشتهارشان از استان که هیچ از کشور هم گذشته و جهانی شد
ه است. غیرتمندان بزرگواری که آوازه ی این شهر را از آفاق سرزمین هایی دیگر گذرا

نده اند و امروز مایه افتخار مردم و کشورمان گردیده اند. گزیدن شهرستان بافت در زمره 
صد شهر از میان صدهزار شهر جهان به عنوان شهرهایی که معیارهای سالمت زندگی را د
ارا هستند افتخاری بزرگ است در تمدن و فرهنگ پروری و فرهیختگی و فرزانگی مردما
ن این شهر، جای بسی افتخار است که به عنوان خدمت گزار این مردم در حساس ترین نه
اد شهری یعنی شهرداری مشغول خدمت هستیم. سرمایه بزرگ زندگی چند ده ساله ی خ
این شهر است. قطعا خادمان شم به  متعلق  دمتگزاران شما در شهرداری و شورای اسالمی 
ا  که از بطن و توده مردم و با آنان در حشرو نشرند با فروتنی و خضوع در برابر عظمت د
اشته های فرهنگی و علمی و فرزانگی شهروندان این شهر دیر پای سر تعظیم فرود آور
ده و از ژرفای وجود و با صمیمیت تمام از حضور و استقبال کم نظیر و معنی دار شما مرد
م فرهیخته که به دعوت شورای شهر و شهرداری در جشن شبهای بام کویر به مناسبت وال
دت با سعادت امام رضا)ع( پاسخ مثبت دادید و حضوری بیاد ماندنی را رقم زدید قدردان
ی و سپاسگزاری می کنیم، بدون تردید این حضور و استقبال بی نظیر، انگیزه خدمتگزارا
 ن شما را در شورای شهر و شهرداری مضاعف خواهد نمود. همواره سربلند و شاد باشید.
شهرداری و اعضای شورای شهر بافت

جناب آقای مهندس حسین یکتا رئیس اداره برق شهرستان بافت:
هدیه بزرگ و ارزشمند الهی به بندگان شایسته و صدیق رقم زدن تقدیر آنان به عنوان مرجع امور 
مردم و گره گشایی و خدمت به بندگان الهی است این هدیه ارزشمند گواریتان باد با تبریک و تهنیت 
سمت جدید که نشان از شایستگیهای اخالقی، تجربه و کارآمدی و صداقت و ایمان آنجناب است از 

خداوند منان برای توفیق بیشتر حضرتعالی و سالمتی و عزت مسئلت می نمائیم.
حسین ذبیحی
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توقیف یک فروند نفتکش انگلیسی در تنگه هرمز توسط 
نیروی دریایی سپاه

یک  توقیف  از  اطالعیه ای  در  سپاه  دریایی  نیروی  عمومی  روابط 
فروند نفتکش انگلیسی در تنگه هرمز خبر داد.

در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  دریایی  نیروی  عمومی  روابط 
فروند  یک   ) تیر   28 )جمعه  امروز  کرد:عصر  اعالم  ای  اطالعیه 
نفتکش  انگلیسی با نام" "stena impero" هنگام عبور از تنگه 
هرمز به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات بین المللی دریایی 
هرمزگان،  استان  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  درخواست  به  بنا 

توسط یگان شناوری منطقه یکم نیروی دریایی سپاه توقیف شد.
این اطالعیه می افزاید : نفت کش مذکور پس از توقیف به ساحل 
تحویل  الزم  های  بررسی  و  قانونی  مراحل  سیر  برای  و  هدایت 

سازمان بنادر و دریانوردی شد.

 دزدی که دوست شاکی از آب درآمد
دستگیری عامل برداشت غیرمجاز از حساب 

بانکی
انجام  برای  که  فردی  گفت:  کرمان  استان  فتای  پلیس  رئیس 
امور بانکی کارت دوستش را قرض گرفته بود و با فعال کردن 
فتا  اقدامات پلیس  با  رمز دوم از حساب وی برداشت می کرد 

دستگیر شد.

پی  در  داشت:  اظهار  خبر  این  تشریح  در  یادگارنژاد  امین 
شکایت یکی از شهروندان مبنی بر برداشت اینترنتی غیرمجاز 
برداشت  پلیسی، عامل  با پی جویی های  بانکی اش و  از حساب 

شناسایی و دستگیر شد.
از  که  متهم  کرد:  خاطرنشان  کرمان  استان  فتای  پلیس  رئیس 
و  مدارک  با دالیل ،  مواجه شدن  از  پس  بود،  دوستان شاکی 
برای  اعتراف کرد  به جرم خود  اقرار  مستندات موجود ضمن 
انجام امور بانکی کارت شاکی را قرض گرفته و با تعریف رمز 

دوم، اقدام به خرید اینترنتی کرده است.
یا  بانکی  کارت  هیچ گاه  خواست  شهروندان  از  یادگارنژاد 
صورت  در  و  ندهند  قرار  دیگران  اختیار  در  را  آن  اطالعات 
تغییر  را  آن  رمز  فرصت  اولین  در  حتما  موارد  اینگونه  وقوع 

دهند.

قطع دست دختر بچه ١۰ ساله سیستانی بر اثر 
حمله تمساح

حمله تمساح به دختربچه 10 ساله باعث قطع دست این کودک 
شد و با تالش اهالی بومی منطقه کودک از مرگ حتمی نجات 

یافت.
محمود رضا ناصح رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
با  گو  و  گفت  در  ایرانشهر  پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی 
امروز دختر  این حادثه گفت: عصر  تایید  ایلنا ضمن  خبرنگار 
فاصل  )حد  کشاری  آباد  موال  روستای  ساکن  ساله  ده  بچه 
شهرستان های سرباز و چابهار ( که به همراه خانواده اش کنار 

برکه رفته بودند، مورد حمله تمساح پوزه کوتاه قرار گرفت.
وی افزود: مردم بومی منطقه توانستند این کودک را با تالش 
به مرکز  انتقال  از  از چنگ تمساح نجات دهند و پس  فراوان 
 115 اورژانس  توسط  الزم  اقدامات  انجام  و  درگس  درمانی 

پایگاه درگس به بیمارستان امام علی چابهار منتقل کنند.
حمله  علت  به  کودک  این  دست  متاسفانه  داد:  ادامه  ناصح 
مهران  محمد  پیگیری  علیرغم  و  قطع  بازو  ناحیه  از  تمساح 
امینی فرد رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر و اعالم آمادگی 
جهت در اختیار گذاشتن همه نوع امکانات جهت درمان و یا 
انتقال کودک برای انجام عمل پیوند دست در مراکز تخصصی 

شیراز و کرمان این امر امکان پذیر نشد.
پاکسازی و  تیم جراحی درحال  ادامه داد: درحال حاضر  وی 

ضدعفونی زخم ناحیه بازو هستند.

روابط  از  نقل  به  حکمت  گزارش  به 
برق  نیروی  توزیع  شرکت  عمومی 
جنوب استان کرمان، این آئین با حضور 
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 
رئیس  ریزي،  برنامه  و  مدیریت  سازمان 
گروه نوسازي اداري و مدیریت عملکرد  
مدیر  ریزي،  برنامه  و  مدیریت  سازمان 
عامل، معاونین و مدیران این شرکت در 

23 تیر ماه سال جاري برگزار گردید.
جنوب  برق  نیروی  توزیع  شرکت  عامل  مدیر 
از  برخی  به  نشست  این  در  نیز  کرمان  استان 
و  نمود  اشاره  شرکت  در  شده  انجام  اقدامات 
برنامه  گفت:  استراتژیک  برنامه  خصوص  در 
مانند  رویکردهایي  با  شرکت  این  استراتژیک 
کاهش انرژي توزیع نشده بار، وصول مطالبات، 
کاهش تلفات و کاهش مراجعه حضوري طرح 

ریزي شده و تا سطح فعالیت انجام شده است.
وی به تعداد روستاهای برق دار شده اشاره نمود 
توانسته  شرکت  کنون  تا   92 سال  از  گفت:  و 
دار کند که در  برق  را  تعداد 437 روستا  است 
این زمینه مقام دوم را در بین شرکت های توزیع 

دارد.
توانسته  همچنین  شرکت  این  افزود:  وی 
با  را  خود  عملیاتی  حوزه  تحت  33روستای 
خورشیدي  تجدیدپذیر  های  انرژی  از  استفاده 
آن  از  کشور  در  را  اول  مقام  که  کند  دار  برق 
خود کرده است و  تا این زمان 1098 نیروگاه با 
ظرفیت   5.7مگاوات به شبکه متصل شده است.

مدیر عامل برق جنوب استان کرمان به راه اندازی 
نرم افزاراتوماسیونSCADA در شرکت اشاره 
نمود و گفت: ما با استفاده از آن می توانیم پیک 
بصورت  را  منطقه  هر  حتی  و  شهرستان  هر  بار 
ضمن  نماییم  کنترل  و  پایش  مشاهده،  آنالین 
از هفت دستگاه سکسیونر  بیش  آنکه اطالعات 
و ریکلوزر که قابلیت کنترل از راه دور را دارند، 

در این سیستم ثبت شده است.
برق  کاغذی  قبوض  اینکه  بیان  با  نیا  مهدوی 
حذف  کامل  طور  به  جاری  سال  تیرماه  اول  از 
توانند  گردیدند، خاطرنشان کرد: مشترکین می 
با استفاده از اپلیکیشن، پورتال و سامانه پیامکي 

و  مشاهده  را  خود  برق  200008000قبض 
پرداخت نماند.

وی همچنین اظهار کرد: 5440 کنتور فهام برای 
نصب  شرکت  عملیاتی  حوزه  تحت  مشترکین 
دارای  ادارات  تمامی  که  طوری  به  است  شده 
روزانه  بصورت  و  باشند  می  هوشمند  کنتور 
پایش و در صورت مصرف بیش از اندازه به آنها 
هشدار داده مي شود و همچنین براي مشترکین 
کنترل  و  پایش  امکان  نیز  صنعتي  و  کشاورزي 
شده  میسر  کنتورها  این  توسط  ایشان  مصرف 

است.
وی با بیان اینکه شرکت بیش از 13800تیر برق 
را مقاوم سازی کرده است، گفت: با انجام این 
شبکه  به  وارده  خسارت  میزان  ایم  توانسته  کار 
های برق را به میزان قابل مالحظه اي کم نماییم 
به طوري که در فصل بهار که سیل مناطق جنوبي 
را در بر گرفت کل خسارت این شرکت هفت 

میلیون و ششصد هزار تومان شد.
اطالعات  و  فناوری  دفتر  مدیر  یزدانی  ادامه  در 
 Skype شرکت به نصب و راه اندازی نرم افزار
ویدیو   Skype افزار  نرم  گفت:  و  نمود  اشاره 
ستاد  در  دفتر   4 و  شهرستان   16 در  کنفرانس 
فناوری  دفتر  خبره  همکاران  توسط  شرکت، 
ای  هزینه  با  و  شرکت  ارتباطات  و  اطالعات 
کمتر از  35 میلیون تومان راه اندازی شده است 
و از زمان اجرای این نرم افزار سرعت و کیفیت 
ارتباط ما با شهرستان های تحت پوشش را باال 

رفته است.
وی مزیت های این طرح را برشمرد و گفت: کم 
ایمنی در حفظ  افزایش ضریب  و  ترددها  شدن 
زیست  های  آالیندگی  کاهش  انسانی،  سرمایه 

کارکنان  حداکثری  حضور  محیطي، 
اتالف  و  در محل کار و کاهش هزینه 
ای،  جاده  ترددهای  در  همکاران  وقت 
برگزاری جلسات منظم و ایجاد بستری 
مناسب برای انجام آموزش غیرحضوری 
نرم  مزایاي  جمله  از  اطالعات  تبادل  و 

افزار مذکور   مي باشد.
و  مدیریت  توسعه  معاونت  وحیدی، 
سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه 
ضمن  نشست  این  در  کرمان،  استان   ریزی 
خاطرنشان  شرکت  خوب  عملکرد  از  قدرداني 
خدمت  خطیر  وظیفه  توزیع  هاي  شرکت  کرد: 
و  دارند  عهده  بر  را  مردم  به  راساني  برق 
نمایانگر  برق  صنعت  از  مردم  رضایتمندي 

اقدامات خوب شرکت مي باشد.
به  اندازی سامانه خدمات دولت  از راه  وحیدی 
کارخبر  و  کسب  فضای  متقاضیان  و  بازرگانان 
آماده  حال  در  مذکور  طرح  افزود:  و  داد 
سازی است و طرح ریزی پایه آن انجام شده و 
امیدواریم بتوانیم به زودي فرایندهاي مشترک را 

تهیه و در این سامانه جایگذاري نمائیم.
ابراهیمی رئیس گروه نوسازی اداری و مدیریت 
نیز  ریزي  برنامه  و  مدیریت  سازمان  عملکرد 
بین  ارتباطي  هاي  راه  کرد:  بیان  نشست  این  در 
مشترک و شرکت توزیع برق بایستي به صورت 
دو طرفه باشد تا مشترکین بتوانند پیشنهادات و یا 
مشکالت خود را بازگو نمایند که این مهم منجر 

به افزایش اعتماد مردمي خواهد شد.
کاغذی  آخرین وضعیت حذف  مراسم  این  در 
به  شهرستان  برق  های  مدیریت  در  قبوض 
قرار  بررسی  مورد  کنفرانس  ویدئو  صورت 
گرفت و مدیران برق گزارش عملکرد خود را 

ارائه نمودند.
شایان ذکر است مدعوین از اتاق کنترل و مرکز 
دیسپاچینگ بازدید نمودند و تعدادی از مدیران 
این  های  افزار  نرم  کارکرد  شیوه  خصوص  در 
بخش از جمله نرم افزار اسکادا و همچنین نحوه 
کنترل و پایش به هنگام بار مشترکین توضیحاتي 

را ارائه نمودند.

میوه  در  ای  مدیترانه  های  مگس  نشینی  خوش 
نابودی  موجب  کرمان  جنوب  سردسیری  های 
بخش زیادی از محصوالت این منطقه شده و در 
نهایت، افزایش قیمت و ناراحتی باغداران را رقم 

زده است.
مگس  که  می دهد  نشان  پژوهش ها  و  اسناد 
مدیترانه ای نخستین بار در استان های فارس و 
مشهد مشاهده و پس از آن طی سال های 1354 
تا 1357 در باغ های اطراف تهران و برخی مناطق 
نور  و  تا محمودآباد  مازندران  شرقی و مرکزی 
کامل  طور  به   1361 سال  در  و  شده  رویت  نیز 
نابود گردید و تا سال 1370 هم گزارشی مبنی بر 
وجود آن ثبت نشد، اما سر و کله این مگس ها 
به  رو  روندی  در  بار  این  و  شده  پیدا  هم  باز 
افزایش در مناطق سردسیر جنوب کرمان حضور 
خود را علنی کرده اند و هر سال گستره بیشتری 

از باغ ها را مورد حمله قرار می دهند.
جنوب  های  باغ  در  ای  مدیترانه  مگس  ردیابی 

کرمان
جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
کشاورزی جنوب کرمان از ردیابی مگس میوه 
مدیترانه ای در باغهای این دیار خبر داد و گفت: 
اردیبهشت  از  ای  مدیترانه  میوه  مگس  ردیابی 
منطقه  سردسیری  باغات  سطح  در  جاری  سال 

دلفارد جیرفت آغاز شده است.
آفت  این  کرد:  تصریح  ساردویی  محمدرضا 
میزبان بیش از 350 گونه گیاهی از جمله درختان 
انواع  و  گرمسیری  دار،  دانه  دار،  هسته  میوه 
تخریبی  قدرت  با  و صیفی  جالیزی  محصوالت 

بیش از 50 تا 90 درصد است.
جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
به  توصیه  ضمن  کرمان،  جنوب  کشاورزی 
داشت:  اظهار  کرمان،  جنوب  کشاورزان 
کارشناسان  با  الزم  همکاری  ضمن  کشاورزان 
به  مبارزه  به  نسبت  کشاورزی  خدمات  مراکز 

موقع و کنترل این آفت اقدام کنند.
ساردویی ادامه داد: تا کنون در سطح 105 
جنوب  آلوده  مناطق  های  باغ  از  هکتار 
کرمان عملیات مبارزه صورت گرفته است.

مگس میوه مدیترانه ای آفت قرنطینه ای
گفت:  شناسی  حشره  دکتری  دانشجوی 
قرنطینه  آفات  از  ای  مدیترانه  میوه  مگس 
ای است که در سال 1386 از استان فارس 
های  میزبان  از  یکی  انار  و  شد  گزارش 

اصلی این حشره است.
ابراهیم سلیمان نژادیان افزود: برای مبارزه با این 
پاشی  و طعمه  تله گذاری  2 روش  نوع مگس، 
مورد ارزیابی قرار گرفته که موفقیت آمیز بوده 

است.
سه  گذاری،  تله  روش  در  کرد:  تصریح  وی 
مدلور،  تری  شامل  )تیمار(  کننده  جلب  ماده 
بیولور، فیمی لور و شاهد به طور جداگانه در تله 
محاسبه  طریق   2 از  و  تکرار  سه  در  تفری ترپ 
میانگین میوه های آلوده )به همراه شاهد( و تعداد 
مگس های میوه مدیترانه ای به دام افتاده در تله 

ها انجام می شود.
این حشره شناس ادامه داد: در روش طعمه پاشی 
یا  بایوسبو  شامل  هیدرولیزات  پروتیین  نوع   2
اسمل فول به صورت پاشش به عرض یک متر بر 
روی سمت جنوبی درخت و به صورت پاشش 
در سه  تیمار شاهد،  همراه  به  تنه درخت،  روی 
در  دو  با غلظت  ماالتیون  با سم  همراه  و  تکرار 

هزار )هر دو هفته یکبار( انجام می شود.
تا   2 بین  ای  مدیترانه  مگس  داشت:  اظهار  وی 
6 ماه عمر می کند و از این نوع مگس به عنوان 
یکی از آفات مخرب با توان تخریب و خسارت 
پژوهش های  طبق  که  می شود  یاد  دنیا  در  باال 
آفت  این  پیک جمعیتی  زمان  پاییز  انجام شده، 
منفی  تاثیر  مرکبات  بر  دلیل  همین  به  لذا  بوده 

می گذارد.
های  میوه  سریع  برداشت  بر  شناس  حشره  این 
باقیمانده برای قطع پل ارتباطی میزبانی با هدف 
پیشگیری از افزایش جمعیت و جمع آوری میوه 
برابر  آنها  دفن  و  درختان  پای  ریخته شده  های 

دستورالعمل مربوط تاکید کرد.
مگس  اقتصادی  ضرر  برای  خسارتی  بیمه 

مدیترانه ای در نظر بگیرد
ابراز ناراحتی از  باغدار اهل ساردوئیه نیز ضمن 
حمله مگس مدیترانه به باغ خود، اظهار داشت: 
جبران  برای  را  الزم  ریزی  برنامه  مسئوالن 
خسارت این مگس از طریق بیمه ها اتخاذ کنند.

الزم  تمهیدات  افزود:  بحراسمانی  اهلل  ذبیح 
برای جلوگیری از افزایش این مگس در بخش 
ساردوئیه اتخاذ شود تا در سال های بعدی شاهد 

ضرر و زیان مالی بیشتری نباشیم.
به  گذشته  سال  یک  طی  مدیترانه ای  مگس 
مشاهده  سردسیر  مناطق  در  محدود  صورت 
شده ولی امسال در تمامی نقاط سردسیر جنوب 
میوه  رفتن  بین  از  باعث  و  دارد  حضور  کرمان 
با  که  صورتی  در  است،  شده  مناطق  این  های 
اقدام  آفت  این  جمعیت  کنترل  برای  جدیت 
مراتب  به  جمعیتی  امسال  پاییز  احتماالً  نشود، 
بیشتر از سال های گذشته از این مگس مزاحم در 

باغ های مناطق سردسیر خواهیم داشت.

با  برخورد  جهت  کامل  اختیار  فرمانداران 
جایگاه داران مواد سوختی متخلف را دارند

به  ارز شهرستان کرمان  و  قاچاق کاال  با  مبارزه  تشکیل کمیسیون 
دبیر کمیسیون  با حضور شهریاری  و  فرماندار  بابایی  ریاست علی 
و  شهرستان  تابعه  بخشداران  استان،  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه 
سایر اعضاء / بررسی آخرین وضعیت قاچاق فراورده های نفتی و 
همچنین دام و طیور )مرغ( در شهرستان از اهم موضوعات مطروحه 

در این جلسه بود .
های  آسیب  از  برخی  تأثیر  تشریح  با  کرمان  فرماندار  بابایی  علی 
اقتصاد کشور خواستار رصد  بر  ارز  و  قاچاق کاال  از  ناشی  وارده 
منظم وضعیت و شرایط کاالهایی که امکان قاچاق آنها وجود دارد 

شد و افزود :
فرآورده  پخش  های  جایگاه  از  مواد سوختی  قاچاق  در  اول  گام 
های نفتی آغاز میشود، نفت و فراورده های حاصل از آن سرمایه 
از  سوخت  مالحظه  قابل  قیمت  تفاوت  مانند  شرایطی  است،  ملی 
وضعیت  کشور،  مرزی  جغرافیای  موقعیت  مقصد،  تا  جایگاه 
اقتصادی جامعه و ... باعث طمع ورزی برخی افراد سودجو میشود / 

با جایگاه داران متخلف برخورد قاطع خواهیم کرد .
با  نیز  استان  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  کمیسیون  دبیر  شهریاری 

تشریح آخرین وضعیت قاچاق کاال در استان گفت :
ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  کمیسیون  رئیس  بعنوان  فرمانداران 
را  داران متخلف  با جایگاه  برخورد  اختیار کامل جهت  شهرستان 
از  مرغ(  و  و طیور)جوجه  دام  نوع  هر  / جابجایی و خروج  دارند 
از  کتبی  مجوز  با  فقط  ضرورت  درصورت  میباشد،  ممنوع  استان 

دامپزشکی و جهاد کشاورزی امکان پذیر خواهد بود.

شهروندان  منازل  سارقان  دستگیری 
کرمانی در تهران و خرم آباد

از  کرمان  استان  انتظامی  فرماندهی  آگاهی  پلیس  رئیس 
کشف هفت فقره سرقت منزل و دستگیری دو نفر سارق 

و یک نفر مالخر در تهران و خرم آباد خبر داد.
و  تهران  در  کرمانی  شهروندان  منازل  سارقان  دستگیری 

خرم آباد
و  منزل  سرقت  فقره  هفت  کشف  از  حسن پور  یداهلل 
در  داشت:  اظهار  و  داد  خبر  سارق  نفر  دو  دستگیری 
متهمان  از  یکی  منزل،  مورد سرقت  چند  پی جویی  روند 
اعتراف و یک  منزل  به هفت مورد سرقت  دستگیر شده 
نفر همدست و مالخر را نیز به پلیس معرفی کرد که این دو 

نفر در تهران و شهرستان خرم آباد دستگیر شدند.
با  کرمان  استان  انتظامی  فرماندهی  آگاهی  پلیس  رئیس 
اشاره به شناسایی همه مالباختگان مرتبط با این پرونده و 
تحویل اموال مسروقه به آنان خاطرنشان کرد: با توجه به 
ایام تابستان و شروع مسافرت های تابستانی مراقبت بیشتر 
به  را  نقلیه  وسایل  و  اماکن  منزل،  خصوصی،  اموال  از 

شهروندان توصیه می کنیم .

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: 
که  است  این  مالیاتی  امور  سازمان  کار 
کند  مختلف جمع  بخش های  از  را  مالیات 
و به تولید هدایت شوند اما اکنون این کار 
زیرا  می گیرد  صورت  نافص  صورت  به 
معیوب  کشور  مالیاتی  کالن  سیاست های 

است.
معیوب  کشور  مالیاتی  کالن  سیاست های 

است
یداهلل موحد در سمینار علمی تخصصی »مالیات 
عادالنه، بستر رونق تولید« اظهار داشت: مأموران 
قدیم  زمان  در  دولت چه  نفع  به  مالیات  وصول 
و چه در زمان حال یکی از قدرتمندترین افراد 

هستند.
تصریح  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 

دریافت  برای  الزم  ابزارهای  داشتن  کرد: 
توسعه  باعث  است که  بسیار خوبی  مالیات کار 
اقتصادی، خوداتکایی و رشد می شود و سازمان 
مالیات  وصول  در  دولت  نماینده  مالیاتی  امور 
محسوب شده و اقدامات این سازمان در راستای 

منافع دولت است.

موحد ادامه داد: کار سازمان امور مالیاتی 
بخش های  از  را  مالیات  که  است  این 
هدایت  تولید  به  و  کند  جمع  مختلف 
شوند اما اکنون این کار به صورت نافص 
صورت می گیرد زیرا سیاست های کالن 
مالیاتی کشور معیوب است و باید در این 

زمینه اقداماتی صورت گیرد.
پایه  درصد   48 اینکه  به  اشاره  با  وی 
مالیاتی استان کرمان افزایش یافته است، 
بیان کرد: ساالنه ورودی پرونده ها به هیئت های 
هزار   40 ساالنه  استان،  مالیاتی  اختالف  حل 

پرونده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان عنوان کرد: 
کنونی  وضعیت  در  تولید  رونق  اصلی  موانع 

فشارهای مالیاتی و کمبود نقدینگی است.

سیاست های کالن مالیاتی کشور معیوب است

رونمایی از سیستم ویدئو کنفرانس در شرکت توزیع نیروی برق استان کرمان

خوش نشینی مگس ها در میوه های سردسیری جنوب کرمان فاز اول مرمت بازار بزرگ کرمان تا پایان 
فروردین به اتمام مي  رسد

شهردار کرمان گفت: با اجراي عملیات نماچیني و برچیني، فاز اول 
مرمت بازار بزرگ کرمان تا پایان فروردین ماه به اتمام مي رسد.

به گزارش حکمت به نقل از روابط عمومي شهرداري کرمان علي 
بابایي افزود: بهسازي قسمت بازار اختیاري تقریبا تمام شده است 
و با نصب پنج درب باقي مانده، تا پایان فروردین ماه جاري کار به 

 طور کامل به پایان مي رسد.
 16 از  کرمان  بزرگ  بازار  بازسازي  کار  تعطیلي  به  اشاره  با  وي 
هاي  سرویس  کرد:  تصریح  کسبه  پیشنهاد  به  گذشته  اسفندماه 

بهداشتي بافت قدیم نیز بهسازي شد.
در  بازار  سازي  کف  عملیات  اجراي  به  اشاره  با  کرمان  شهردار 
سال گذشته گفت: این اقدام عالوه بر زیبایي بازار تاریخي کرمان، 

رضایت کسبه و شهروندان را به همراه داشته است.
بناهاي  نیز شناخته مي شود از  بازار گنجعلیخان  به  بازار کرمان که 
عصر صفویه و یکي از مهمترین مراکز تاریخي و همچنین تجاري 

کرمان است و طوالني ترین راسته بازار ایران محسوب مي شود.
شهر  این  فرمانروایان  از  یکي  زمان  در  کرمان  بازار  از  بخش  هر 
معماري  ایران  بازارهاي  دیگر  با  مقایسه  در  که  است  ساخته شده 
متنوع و بي نظیري دارد و ترکیبي از هنر دوره هاي مختلف است 
و در هر یک از این بازارها بناهایي چون مسجد و حمام نیز وجود 

دارد.
عملیات مرمت و بازسازي بازار کرمان با پیگیري استاندار کرمان و 

همکاري دستگاه هاي مختلف آغاز شد.
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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 139860319013000079 مورخ 1398/03/19هیأت اول 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 علیرضا بشکار فرزند رضا به شماره شناسنامه 92 صادره 
از بافت  در ششدانگ  یک باب خانه به مساحت 360/90 مترمربع قسمتی از پالک 235- اصلی قطعه 
خانم  رسمی   مالک  از  خریداری  پنج  شماره  کوچه  فردوسی  درخیابان  واقع  کرمان   40 بخش  یک 
صغری محسنی 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: 98/4/12

تاریخ انتشار نوبت دوم:   98/4/30
محمدمحسن قزوینی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف59(

آگهي تحدید حدود اختصاصي پالك 36/342
به  36-اصلي  از  فرعي   342 پالک  محصور  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
مساحت454/35 مترمربع واقع در شهرستان ارزوئیه بلوار پاسداران  قطعه یک بخش 41 کرمان مورد 
تقاضا خانم ثریا حمزه نژاد پلنگ آبادی فرزند علیباز به شماره شناسنامه 35 یک نوبت از تحدید حدود 
خارج گردیده و نیاز به تحدید حدود دارد اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمي باشد لذا 
جهت درخواست وارده به شماره 98/11026/793 و مورخ 98/4/26 مالک بدین وسیله آگهي تحدید 
حدود اختصاصی پالک مرقوم منتشر و عملیات تحدیدي آن از ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 
98/5/22 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این اگهي به کلیه مالکین و مجاورین رقبه 
مزبور اخطار مي گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند.چنانچه کسي به حدود و حقوق 
ارتفاقي آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 20قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 30روز پس از تنظیم 
صورت مجلس تحدیدي اعتراض خود را کتباً به این اداره اعالم نماید تا به دادگاه صالحه ارسال گردد 

بدیهی است پس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود 
تاریخ انتشار:98/4/30

سعید نظري-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارزوئیه  

آگهي مزایده)نوبت اول(
از  نیابت صادره  مفاد  اجراي  راستاي  در  دارد  نظر  در  ارزوئیه  دادگاه عمومي  احکام حقوقي  اجراي 
اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان سیرجان موضوع دادنامه 28/3/96-9609973431400312 
صادره از شعبه 4 عمومی حقوقی سیرجان در پرونده اجرایی  960161 که طی آن آقای سید مصطفی 
شهیدی فرزند سیدعلی به پرداخت سه میلیارد ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی وتاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید و حق الوکاله وکیل در حق آقای سید مجید محمودی فرزند سیدعنایت ا... 
و نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت جمهوری اسالمی ایران محکوم گردیده و از نامبرده سهم 
االرث وی از مزرعه سیدعلی شهیدی واقع در صوغان که با کشت به میزان 35 هکتار باغ پسته با عمر 
حدود 50 سال و بیست هکتار زمین زراعی که ارزش هر هکتار باغ پسته یکصدو سی میلیون تومان 
و ارزش هر هکتار زمین زراعی سی میلیون تومان که مجموع کل ارزش باغ پسته و زمین زراعی پنج 
میلیون تومان برآورد قیمت شده است و سهم االرث سید مصطفی شهیدی  پنجاه  میلیارد و یکصدو 
محترم  نماینده  با حضور  مزایده  موجود  با وصف  لذا  است.  قیمت شده  برآورد  تومان   868055555
دادگاه در مورخه چهارشنبه 1398/5/9 ساعت 12ظهر در محل اجراي احکام دادگاه ارزوئیه برگزار 
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 
به نفع صندوق دولت ضبط مي گردد.طالبین در صورت  دهند که در صورت انصراف مبلغ مذکور 
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 حقوقی دادگاه عمومی بخش ارزوئیه

آگهي مزایده)نوبت اول(
دادنامه  مفاد  اجراي  راستاي  در  دارد  نظر  در  ارزوئیه  عمومي  دادگاه  حقوقي  احکام  اجراي 
آن  اجرایی 980044 که طی  پرونده  در  ارزوئیه  ازدادگاه  9809973461300095 -27/1/98 صادره 
شرکت تولیدی روستایی شاهماران به پرداخت مبلغ دویست و نود و سه میلیون و دویست و بیست 
و هفت هزار و نهصدوپنجاه و نه ریال در حق آقای مهدی ساالری فرزند حسین محکوم گردیده و 
ازشرکت مذکور  یک باب سوله)فروشگاه رفاه( پالک 63 فرعی از 53 اصلی بخش 41 کرمان که 
سند مالکیت آن ذیل ثبت 366 صفحه 97 جلد 5 به مساحت 355/68 مترمربع به شماره ثبت 8 صادر و 
سند تک برگ به شماره 90 الف 651779 صادر گردیده به حدودات اربعه شماالً درب و دیوار بطول 
24/70 سانتی متر به پیاده رو خیابان و شرقاً دیواری بطول 12/40 سانتی متر به 52 و 53 اصلی جنوباً 
دیوار بطول 24/80سانتی متر به کوچه غرباً دیوار بطول 16/40سانتی متر به خیابان  عرصه به مساحت 
ابعاد 24در 11 متر  و ارتفاع 6 متر احداث گردیده با قدمت45  355/68 مترمربع که در آن سوله به 
میلیون  چهل  و  ششصد  و  میلیارد  یک  حدود  قیمت  کاهش  درصد   50 با  سوله  ارزش  ساخت  سال 
ریال سرامیک به میزان 200مترمربع مبلغ یکصدوبیست میلیون ریال شیشه سکوریت یکصدمیلیون ریال 
دوربین مدار بسته 15 عدد مبلغ دویست و شصت میلیون ریال شقف کاذب به وسیله آذران پالستیک 
به مساحت 200 مترمربع 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 مزایده با حضور نماینده محترم دادگاه 
در مورخه سه شنبه  1398/5/8 ساعت 12ظهر در محل اجراي احکام دادگاه ارزوئیه برگزار شخص 
افراد شرکت کننده در  یا اشخاصي که باالترین قیمت را پیشنهاد دهند برنده شناخته مي شوند.ضمناً 
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 به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.

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

محسن روانان- مدیردفتر اجراي احکام مدنی دادگاه ارزوئیه

آگهي حصروراثت
به شرح دادخواست شماره 980242  نادری فرزند سعید داراي شناسنامه 3120134856  آقای صمیم 
درتاریخ   203 شناسنامه  به  محمدعلی  فرزند  نادری  سعید  شادروان  داده  توضیح   98/4/26 مورخ 

1398/2/12 در شهر بافت فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-صمیم نادری به ش ملی 3120134856 متولد1371 بافت فرزند متوفی.

2- محمدرضا نادری به ش ملی 3120183008 متولد1373 بافت فرزند متوفی.
3- نسیم نادری به ش ملی 3131512237 متولد1367 بافت فرزند متوفی.

4- فاطمه نادری به ش ملی 3120337341 متولد1380 بافت فرزند متوفی.
5- انیس نادری به ش ملی 3130852646 متولد1348 بافت همسر متوفی.

یا  اعتراض دارد  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی  نوبت در یکي  لذا مراتب یک 
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 الف 69(
دفترشورای حل اختالف شماره یک شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
دادخواست  شرح  به   3131213507 شناسنامه  داراي  نجف  فرزند  سیاهکوهی  مظفرپور  محمد  آقای 
به  شماره 980217 مورخ 98/4/24 توضیح داده شادروان نجف مظفرپور سیاه کوهی فرزند شهریار 

شناسنامه 50 درتاریخ 89/11/11 در شهر بافت فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-محمد مظفرپور سیاه کوهی به ش ملی 3131213507متولد 1328بافت فرزند متوفی.

2- امامعلی مظفرپور سیاه کوهی به ش ملی 3031109791 متولد 1332 بافت فرزند متوفی.
3-احمد مظفرپور سیاه کوهی به ش ملی 3031109805 متولد 1336 بافت فرزند متوفی.
4- ایران مظفرپور سیاه کوهی به ش ملی 3031109910 متولد 1340 بافت فرزند متوفی.
5- زهرا مظفرپور سیاه کوهی به ش ملی 3031109929 متولد 1342 بافت فرزند متوفی.

6- مهدی مظفرپور سیاه کوهی به ش ملی 3031708202 متولد 1343 بافت فرزند متوفی.
7- کلثوم مظفرپور سیاه کوهی به ش ملی 3031708393 متولد 1348 بافت فرزند متوفی.

8- معصومه مظفرپور سیاه کوهی به ش ملی 3031110250 متولد 1350 بافت فرزند متوفی.
9- اسکندر مظفرپور سیاه کوهی به ش ملی 3130049517 متولد 1355 بافت فرزند متوفی.
10- هاجر مظفرپور سیاه کوهی به ش ملی 3031109813 متولد 1338 بافت فرزند متوفی.

11- علی باز مظفرپور سیاه کوهی به ش ملی 30311100382 متولد 1359 بافت فرزند متوفی.
12- محمود مظفرپور سیاه کوهی به ش ملی 3131588713 متولد 1364 بافت فرزند متوفی.

13- افروزمظفر پور سیاه کوهی به ش ملی 3031258517 متولد 1317 بافت همسرمتوفی. 
یا  اعتراض دارد  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی  نوبت در یکي  لذا مراتب یک 
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 1 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
شماره  دادخواست  شرح  به   3131075805 شناسنامه  داراي  محمدعلی  فرزند  زاده  کریم  زهرا  خانم 
980233 مورخ 98/4/24 توضیح داده شادروان محمدعلی کریم زاده فرزند علی شیر به شناسنامه 186 

درتاریخ 1375/9/3 در شهر بافت فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-محمدحسین کریم زاده به ش ملی 3120016284متولد1368 فرزند متوفی.

2- محمد کریم زاده به ش ملی 3120249165متولد1375 فرزند متوفی.
3- محمدکاظم کریم زاده به ش ملی 3131533048متولد1365 فرزند متوفی.
4- محمدمهدی کریم زاده به ش ملی 3130921001متولد1359 فرزند متوفی.

5- فاطمه کریم زاده به ش ملی 3130959920متولد1361 فرزند متوفی.
6- زینب کریم زاده به ش ملی 3120213373متولد1373 فرزند متوفی.
7- زهرا کریم زاده به ش ملی 3131075805متولد1363 فرزند متوفی.

8-مهتاب کریم زاده کیسکانی به ش ملی 3130203990متولد1342 همسر متوفی.
یا  اعتراض دارد  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی  نوبت در یکي  لذا مراتب یک 
شخص یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای 
حل اختالف تقدیم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از 

این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
سکینه آبساالن-دفترشورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بافت

آگهي مزایده )نوبت اول( 
اجراي احکام حقوقی دادگستري بافت در اجرای دادنامه 9409973470101456 صادره از شعبه اول 
حقوقی در پرونده کالسه 960122 اجرایی در نظر دارد مقدار یکصدو ده کیلوگرم غنچه گل محمدی 
از قرار هر کیلوششصدوچهل هزار ریال جمعاً به ارزش هفتاد میلیون و چهارصد هزار ریال به مالکیت 
داراب حریر فرزند امیر به فروش برساند .لذا مزایده در تاریخ 1398/5/23 روزچهارشنبه ساعت 9 صبح 
در محل اجراي احکام دادگستري شهرستان بافت با حضور نماینده دادسرا برگزار و ساعت 11 خاتمه 
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 مدت پنج روز 
قبل از روزی که برای فروش معین شده ضمن بازدید از غنچه های گل محمدی پیشنهاد خود را به 
انضمام ده درصد مبلغ بهاء که به حساب 2171293834003 بانک ملی سپرده دادگستری بافت با شناسه 
94347010049208245 واریز خواهند نمود در پاکت الک و مهر شده تا قبل از شروع مزایده تحویل 
شرقی  طالقانی  خیابان  بافت  شهرستان  اموال:  آدرس  نمایند.ضمناً  اخذ  رسید  و  نموده  احکام  اجراي 

کوچه مسجد جامع پالک 72 منزل حریر می باشد.
غجه پور-دفتر اجرای احکام دادگستری شهرستان بافت )م الف 70(

آگهي حصروراثت
شماره  دادخواست  شرح  به   3120029831 شناسنامه  داراي  جمعه  فرزند  هنزائی  مقبلی  احسان  آقای 
980131 مورخ 98/4/23 توضیح داده شادروان فاطمه فیروزی فرزند اکبر به شناسنامه 5830050854 

درتاریخ 98/3/6  در شهر شیراز فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-احسان مقبلی هنزائی فرزند جمعه به ش ملی 3120029831 متولد1368 همسر متوفی.

2- اکبر فیروزی فرزند علی به ش ملی 5839768944 متولد1332 پدر متوفی.
یا  اعتراض دارد  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی  نوبت در یکي  لذا مراتب یک 
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.
خواجه حسنی-دفترشورای حل اختالف شماره 1 شهرستان رابر

 ترامپ: هیچ عجله ای ندارم؛
به یک توافق ١۰۰ ساله با ایران نیاز داریم

رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که ایاالت متحده به دنبال 
دستیابی به یک توافق دراز مدت با ایران است.

»دونالد ترامپ« که در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت می 
کرد، اظهار داشت که اقدام دولت او در بازگرداندن تحریم ها 
اسالمی  مالی جمهوری  منابع  تا  است  باعث شده  ایران  علیه 
در حمایت از گروه های نیابتی در نقاط مختلف کاهش یابد.

من  دولت  که  زمانی  شد:  مدعی  ادامه  در  جمهوری  رئیس 
روی کار آمد و من و مایک پنس وارد کاخ سفید شدیم، 
ایران مایه دردسر برای جهان بود. آنها در 14 نقطه مختلف 
جهان منازعه و درگیری ایجاد کرده بودند. در یمن و سوریه 

و عراق و دیگر نقاط در حال جنگ و مساله سازی بودند.
»تحریم ها  اثر  در  ایران  که  است  شده  مدعی  ترامپ  دونالد 
به شدت آسیب« دیده و مجبور به عقب نشستن از این نقاط 

شده است.
ابراز  خود  اظهارات  ادامه  در  آمریکا  جمهوری  رئیس 
به  ایران  علیه  ها  تحریم  زودی  به  که  است  کرده  امیدواری 

پایان برسد.
دونالد ترامپ اضافه کرده است: اگر به اصل توافقی که در 
در  کنید،  نگاه  آمد،  به دست  اوباما  رئیس جمهوری  دوران 
می یابید که این توافق از بسیاری جهات و نقطه نظرها مختلف 
زود  است که خیلی  این  دلیل  مهمترین  اما  بود،  فاجعه  یک 
پایان  به  این توافق در زمان بسیار کوتاهی  پایان می رسد،  به 

می رسید.
او افزود: با یک کشور شما نمی توانید قراردادی کوتاه مدت 
داشته باشید و به قراردادی 100 ساله نیاز دارید. طی چند سال 
آنها در مسیر دستیابی به سالح اتمی قرار خواهند داشت و این 

قابل قبول نیست.
به  برجام  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  رئیس جمهوری آمریکا در 
گفت:  باشد،  داشته  موشکی  برنامه  که  می دهد  اجازه  ایران 

آنها نمی توانند موشک های بالستیک داشته باشند.
دونالد ترامپ در اظهارات خود همچنین خواستار دسترسی به 

تمامی تاسیسات و سایت های ایران شده است.
رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از اظهارات خود 
توافق  یک  به  که  است  این  می خواهیم  ما  که  آنچه  گفت: 
منصفانه دست یابیم. توافق به دست آمده قبلی، یک توافق بد 

بود و کنگره هم آن را تایید نکرده بود.
وی اضافه کرد: ما می توانیم خیلی سریع به توافق دست یابیم 

یا اینکه نکنیم. من هیچ عجله ای ندارم.

در  سالمندی  گفت:  کرمان  بهزیستی  مدیرکل 
و  است  رشد  حال  در  شدت  به  کرمان  استان 
امیدواریم به کمک سایر مجموعه ها بتوانیم به 

بهترین شکل این موضوع را مدیریت کنیم.
خطبه  از  پیش  سخنرانی  در  زاده  صادق  عباس 
های نمازجمعه کرمان با اشاره به اینکه 66 مرکز 
وظیفه نگهداری چهار هزار نفر فرزند را بر عهده 
باید در  دارند، اظهار کرد: معین های اقتصادی 
کنار سایر فعالیت هایی که انجام می دهند باید 

در زمینه اجتماعی نیز همکاری کنند.
کرمان  استان  در  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
اعتیار هستند که این  جوانانی داریم که گرفتار 
امر نیازمند توجه از سوی دولت و غیر دولتی ها 
است، بیان داشت: اقدامات خوبی که انجام شده 
هنوز نتواسته است مشکالت موجود را به خوبی 
مدیریت کند لذا ما نیازمند بنگاه ها و معین های 

اقتصادی هستیم.
تغییر نوع مصرف  اینکه  به  با اشاره  صادق زاده 
مواد از سنتی و صنعتی مطرح هست و هر سال 
داشت:  اظهار  هستیم،  آن  جدید  شکل  شاهد 
جامعه  در  متأسفانه  گردان  روان  مواد  مصرف 
متأسفانه  هم  باز  و  است  کرده  پیدا  افزایش 
آمارهای در این زمینه نشان از مصرف مواد در 

بین جوان ترها و میان زنان است.
وی با بیان این مطلب که کنش گران حق ندارند 

مردم  به  پوشیده  را  اجتماعی  مسائل 
یک  به  قریب  داشت:  عنوان  بگویند، 
هزار مرکز در حوزه اجتماعی در استان 
کرمان در حال فعالیت هستند از طرف 
دیگر باید از موازی کاری و برنامه های 

غیرعلمی و احساسی پرهیز شود.
با  کرمان  استان  بهزیستی  مدیرکل 
اشاره به اینکه مراکز متعدد درمانی در 
استان شکل گرفته است اما 10 درصد 
می  اتفاق  درمانی  مراکز  در  درمان  از 

درمانی  مراکز  از  از خروج  بعد  آن  بقیه  و  افتد 
است که در این زمینه ما خالء و مشکل داریم، 
تصریح کرد: در این زمینه ما نیازمند اشتغال این 
افراد در جامعه هستیم چرا که باید مورد پذیرش 
است  ممکن  صورت  این  غیر  در  بگیرند  قرار 

دوباره گرایش به اعتیاد پیدا بکنند.
فرهنگ  خصوص  در  ما  اینکه  بیان  با  وی 
پیشگیری به طورکلی ضعیف عمل کردیم و باید 
با رویکرد پیشگیرانه ارتباط بیشتری برقرار کنیم، 
ادامه داد: امروز باید کودکان مان را دریابیم و 
آگاهی های الزم را به آنان بدهیم اما در بحث 
به  مربوط  آن  فعالیت  اعظم  قسمت  معلولیت 
از  پیشگیری  خالء  خوشبختانه  و  است  دولت 
قانون پیشگیری  معلولیت ها را مرتفع کردیم و 

از معلولیت ها را اعمال کردیم.

صادق زاده با اشاره به اینکه چهار هزار و 400 
نفر افرادی که در شرف ازدواج بودند را مورد 
مشاوره های ژنتیک قرار دادیم که 500 از آنها 
باید به مراکز آزمایشگاهی مراجعه می کردند، 
بیان داشت: 50 نفر از این 10 درصد قطعاً فرزند 
از  اینها  از  برخی  که  آوردند  می  دنیا  به  معلول 
طریق دارو و برخی با اجازه مراجعه سقط جنین 
اند ضمن  بوده  معلول   20 آنها  تعداد  که  شدند 
زمینه  این  در  مردم  و  ها  تشکل  از  باید  اینکه 

کمک گرفت.
از  قبل  های  مشاوره  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
اظهار  امر،  این  به  ها  خانواده  اهتمام  و  ازدواج 
به شدت در  استان کرمان  داشت: سالمندی در 
حال رشد است لذا امیدواریم که در این زمینه به 
کمک سایر مجموعه ها بتوانیم به بهترین شکل 

این موضوع را مدیریت کنیم. حمید بقایی سکته مغزی کرد
داوری مشاور رسانه ای محمد احمدی نژاد به نقل از وکیل حمید 
بقایی روی صفحه توئیتر خود نوشت: تأیید خبر سکته مغزی آقای 

حمید بقایی از سوی وکیل ایشان.
شده  منتشر  اخبار  با  رابطه  در  عبداهلل پور  مهران  زمینه،  همین  در 
پیگیری هایی  با  بله،  گفت:  زندان  در  بقایی  مغزی  سکته  درباره 
این  زندان دچار  در  قبل  روز  تقریبا 20  مشخص شد که کردیم 

عارضه شده بودند.
وکیل مدافع بقایی گفت: تا تصویب شود که ایشان به مرخصی 
پیگیری  و  دادند  پیش مرخصی  هفته  بیایند 15 روز طول کشید. 

کردیم و دیدیم که ایشان سکته کرده اند.
بقایی  آقای  وضعیت  االن  که  سوال  این  به  پاسخ  در  عبداهلل پور 
معالجه  باید  و  هستند  درمان  مشغول  االن  گفت:  است؟،  چگونه 

شوند.
زمان  چقدر  بقایی  معالجه  مدت  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
می برد و آیا بعد از معالجه باید به زندان برگردد؟، گفت: االن که 
ایشان وضعیت پزشکی شان این گونه است باید ببینیم معالجه شان 
به خاطر  بلکه  نیست  مغزی  سکته  بحث  فقط  چراکه  شود.  چه 
نظر  به  بنا  است.  ایجاد شده  لخته خون  این  عوارض دیگری هم 
و  ویتامین  ازجمله  بدن  ضروری  مواد  کمبود  به خاطر  پزشکان 

پروتئین چنین اتفاقی افتاده است.

مدیرکل بهزیستی کرمان:

سالمندی در کرمان به شدت در حال رشد است

نوزاد کرمانی در آسمان متولد شد
به  انتقال  باردار گلبافی که توسط اورژانس هوایی در حال  مادر 
در  فرود  از  قبل  را  خود  نوزاد  بود  کرمان  شهر  های  بیمارستان 

آسمان بدنیا آورد.
علوم  دانشگاه  مدیر حوادث  و  بیمارستانی  پیش  اورژانس  رئیس 
به دلیل وضعیت خاص  پزشکی کرمان گفت: صبح روز )شنبه( 
بالگرد اورژانس  بیمار یک دستگاه  این  انتقال  باردار، برای  مادر 
قبل  افزود:  محمد صابری  سید  عازم شد.  گلباف  شهر  به  هوایی 
با  مادر  این  پسر  نوزاد  اورژانس در شهر کرمان،  بالگرد  از فرود 
به دنیا آمد. وی  اقدامات درمانی مناسب تیم امدادی در آسمان 
بیان کرد: حال عمومی مادر و نوزاد تازه متولد شده خوب است و 
به منظور تکمیل اقدامات درمانی به بیمارستان افضلی پور کرمان 
اعزام شده اند. رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان تصریح کرد: پایگاه اورژانس هوایی 
کرمان طی ماموریت های امدادی خود خدمات زیادی به بیماران 

با نیاز فوری در مناطق دورافتاده و سخت گذر ارائه کرده است.

عادت  عالقه،  کرمان  استاندار 
را  مطالعه  به  نیاز  احساس  و 
سرانه  افزایش  عوامل  مهمترین 
و  دانست  جامعه  در  مطالعه 
از سوی  است  کرد: الزم  اظهار 
مربوطه  نهادهای  و  مسئولین 
دالیل بازدارنده مطالعه شناسایی 
کردن  برطرف  راهکارهای  و 
آنها اعالم و در راستای عملیاتی 
جدی  های  گام  آنها  شدن 

برداشته شود.
شورای  در  فدائی  جواد  محمد 
فرهنگ عمومی استان با اشاره به 
مصوبات جلسات قبل این شورا، 
استانداری  اجرایی  راهکار  از 

و  داد  خبر  مطالعه  سرانه  افزایش  برای  کرمان 
سرانه  افزایش  راستای  در  و  امروز  به  تا  گفت: 
جلسه   شش  کرمان،  استانداری  در  مطالعه 
کارکنان  بین  در  دلخواه  موضوع  با  کتابخوانی 
برگزار گردید و حدود یک  استانداری کرمان 
چهارم کارمندان ستادی در این برنامه فرهنگی 

شرکت می کنند.
نداشتن  کردن  برطرف  لزوم  بر  تاکید  با  وی  

مهم  موانع  از  یکی  عنوان  به  مطالعات  فرصت 
کتابخوانی افزود: روزهای پنجشنبه هر هفته که 
مراودات اداری، بین دستگاهی و وزارتخانه ای 
وقت  اول  در  نیز  مردمی  مراجعات  و  بوده  کم 
و  کتابخانه  فرصت  است،  تر  کم  پنجشنبه  روز 
استانداری  کارمندان  برای  را  همگانی  مطالعه 
نیز  استقبال  مورد  که  گردیده  فراهم  کرمان 

خوشبختانه قرار گرفته است.

اعضای  از  درخواست  با  فدائی 
استان  عمومی  فرهنگ  شورای 
این  اجرای  از  بازدید  جهت 
می  پیشنهاد  کرد:  اظهار  طرح 
شورای  اعضای  چنانچه  شود 
موافقت  استان  عمومی  فرهنگ 
کتابخوانی  طرح  باشند،  داشته 
در روزهای پنجشنبه را به عنوان 
استان  اداری  شورای  در  مصوبه 
مطرح و در همین راستا بسته های 
به شرکت کنندگان  نیز  تشویقی 

داده شود.
استاندار کرمان با بیان اینکه کار 
روی  بر  تحلیلی  و  کارشناسی 
در  کرمان  استانداری  کارکنان 
است،  انجام  حال  در  طرح  این  اجرای  راستای 
مطالعه،  به  نیاز  احساس  و  عادت  عالقه،  افزود: 
مهمترین عوامل افزایش سرانه مطالعه در جامعه 
نهادهای  از سوی مسئولین و  بوده و الزم است 
و  شناسایی  مطالعه  بازدارنده  دالیل  مربوطه 
در  و  اعالم  آنها  کردن  برطرف  راهکارهای 
جدی  های  گام  آنها  شدن  عملیاتی  راستای 

برداشته شود.

 استاندار کرمان در شورای فرهنگ عمومی استان:

شناسایی و بررسی عوامل بازدارنده مطالعه در جامعه در دستور کار قرار گیرد

نوجوان 17 ساله کرمانی تاکنون به دلیل آپاندیس 
و درد در ناحیه شکم 4 بار زیر تیغ جراحی رفته 
اما هنوز وضعیت جسمانی مساعدی ندارد و باید 
مهیای عمل دیگری شود. مادر این نوجوان مدعی 
است قصور پزشکی باعث بروز این مشکل برای 
طریق  از  را  موضوع  دارد  قصد  و  شده  فرزندش 

قانونی پیگیری کند.
"مهدیه اسدی" مادر امیرعلی نوجوان 17 ساله ای 
امسال  ماه  فروردین  پنجم  آپاندیس  دلیل  به  که 
و  شده  بستری  کرمان  اعظم  پیامبر  بیمارستان  در 
با پشت سر گذاشتن  ماه  با گذشت حدود چهار 
صورت  در  که  است  منتظر  جراحی  عمل  چهار 
تن  بار  پنجمین  برای  روده هایش  عفونت  بهبود 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  بسپارد  جراحی  تیغ  به 
ایلنا گفت: شب چهارم فروردین بود که امیرعلی 
ایام  دارد.  درد  احساس  شکم  ناحیه  از  گفت 
تعطیل  درمانگاه ها  اغلب  و  بود  نوروز  تعطیالت 
 11 ساعت  حدود  درد  شدت  دلیل  به  و  بودند 
شب به همراه پدرش راهی بیمارستان پیامبر اعظم 
 4.5 ساعت  امیرعلی حوالی  پدر  شدند.  )ص( 
به  مشکوک  می گویند  گفت:  و  زد  زنگ  صبح 
تا  خانه  بیایید  فعال  پس  گفتم  است؛  مثانه  سنگ 
پیگیر  و  پیدا کنیم  متخصصی  پزشک  فردا صبح 

درمانش باشیم.
وی افزود: ساعت 8.5 صبح پسرم مجددا گفت: 
دل درد شدید دارم و چون تعطیالت عید بود باز 
پیامبر  بیمارستان  به همان  را  او  هم مجبور شدیم 
گفت:  ما  به  پزشک  معاینه  از  پس  ببریم.  اعظم 
باید سریعا عمل شود و  مشکل آپاندیس دارد و 
این در حالی بود که من ندیدم از پسرم آزمایش 

و سونوگرافی گرفته شود.
اسدی ادامه داد: عصر همان روز دکتر ب.م پسرم 
را در بیمارستان معاینه کرد و رضایت نامه گرفت 
را عمل کنند. عمل جراحی چهار ساعت  او  که 
طول کشید. بعد از عمل پسرم مدام حالت تهوع 
داشت و می گفت قفسه سینه و پشتم درد می کند. 
رنگش  و  نبود  کشیدن  نفس  به  قادر  راحتی  به 
عمل  از  بعد  همان شب  از  بود.  شده  سیاه  کامال 
بعد  روز  رفت.  باالتر  تبش  رفته رفته  و  کرد  تب 
آ مدند و به او اکسیژن وصل کردند. مدام وضعیت 
سونوگرافی  از  بعد  می شد.  وخیم تر  جسمانی اش 

و رادیولوژی به ما گفتند که پسرتان باید دوباره 
جراحی شود.

پسرم  بد جسمانی  دلیل شرایط  به  داد:  ادامه  وی 
دکتر گفت باید برای عمل جراحی بعدی آماده 
جراحی  عمل  تحت  دوم  بار  برای  پسرم  و  شود 
شکم اش  از  بیرون  را  اش  روده  و  گرفت  قرار 
پاره شدن  اثر  بر  گفت  من  به  دکتر  و  دادند  قرار 
آپاندیس روده پسرتان سوراخ شده و شکم اش 
عفونت کرده و ما مجبور شدیم این عمل را انجام 

دهیم.
مادر امیرعلی می گوید: فردی از عوامل بیمارستان 
به ما گفت که در حین عمل و برداشتن آپاندیس 
اند و طی  پاره کرده  را  تیغ جراحی روده اش  با 
باز  3 روز بعد از جراحی دوم شکم پسرم کامال 
بود و وضعیت جسمی خوبی نداشت. درد پسرم 
را تشخیص نمی دادند و این جراحی ها در حالی 
انجام می شد که تمام شکم پسرم پر از آبسه های 
عفونی شده بود و مدام حالت تهوع و تب شدید 
داشت و در این شرایط هیچ کس به دادمان نمی 
بیمارستان  برای دیدن رئیس  رسید. هر وقت هم 
مراجعه می کردیم اجازه مالقات به ما نمی دادند و 

می گفتند رئیس نیست یا جلسه دارد.
را  پسرم  بیمارستان  پزشکان  کرد:  اضافه  وی 
بیمارستان  نیست  نیاز  گفتند  و  کردند  مرخص 
است  بهتر  و  شده  بیمارستانی  تب  دچار  و  بماند 
روند  تا  کند  استراحت  منزل  در  و  برود  خانه  به 
بهانه  همین  به   . کنیم  ارزیابی  را  اش  بهبودی 
پسرم را از بیمارستان ترخیص کردند که باالخره 
وی  به  خودمان  که  دیگری  پزشک  تشخیص  با 
تجویز  اسکن  سیتی  پسرم  برای  کردیم  مراجعه 
امیرعلی  داخل شکم  تمام  کرد که مشخص شد 
پر از آبسه های عفونی شده و به همین خاطر عمل 

چهارم بعد از 5 ساعت بر روی پسرم انجام شد.
مادر امیر علی با گریه می گوید: وقتی پسرم را از 
اتاق عمل بیرون آوردند تمام شکمش جای بخیه 
و  پاره  را  شکمش  بار  چهار  بود.  جراحی  تیغ  و 
50 تا بخیه زده بودند که متاسفانه با وجود چهار 
عمل جراحی بر روی شکم پسرم هنوز تب شدید 
داشت و این بار می گفت کلیه ام درد می کند که 
با مراجعه به دکتری قبلی سی. تی. اسکن برایش 
از  پر  پسرم  شکم  که  داد  تشخیص  و  بود  نوشته 

آبسه های عفونی است گفت من به پزشک جراح 
عفونی  آبسه  نیز  کبد  و  کلیه  بین  که  نوشتم  نامه 
وجود دارد و باید در حین عمل برداشته شود ولی 
متاسفانه همان پزشکی که چهار بار این جراحی 
ها را بر روی پسرم انجام داده بود این آبسه ها را 

برنداشته بود.
بیمارستان درخواست  مسئوالن  از  داد:  ادامه  وی 
پسرم  سر  باالی  را  پزشک  این  دیگر  که  کردم 
نفرستند و پزشک دیگری آمد و سریع پسرم را 
اتاق  به  بود  دیگر  بیمار عفونی  که در کنار چند 
ایزوله انتقال داد و پزشک مربوطه حاضر به انجام 
کبد  بین  داشت  اعتقاد  که  چرا  نمی شد  ساکشن 
است خطر  و ممکن  دارد  باالیی  و کلیه ریسک 
داشته باشد ولی به اصرار ما با عمل ساکشن این 
آبسه های عفونی توسط پزشک مربوطه برداشته 

شد.
اسدی می گوید: هنوز با گذشت حدود چهار ماه 
روده پسرم از شکمش بیرون است و به دلیل عدم 
خون رسانی کبود شده و فعال دارد دارو مصرف 
می کند که مقدار عفونت داخل شکمش برطرف 
با انجام یکسری آزمایشات برای جراحی  و فردا 

پنجم روده داخل شکمش قرار گیرد.
نظام پزشکی  از طریق  ادامه داد: 3 ماه پیش  وی 
شهرستان کرمان از عوامل بیمارستان پیامبر اعظم 
)ص( و پزشک معالج پسرم شکایت کرده ایم که 
نکرده  دریافت  خصوص  این  در  جوابی  تاکنون 
ایم و می گویند پرونده در دست بررسی است و 
هزینه درمان پسرم و عمل های جراحی اش برای 
پنجم  عمل  همین  مثال  طور  به  است  سنگین  ما 
و  دارد  هزینه  برای مان  تومان  میلیون   30 حدود 
کلستومی  کیسه  عدد   4 الی   3 روزانه  ناگزیریم 
که قیمت آنها باالی 200 هزار تومان می شود را 
در  علی  امیر  مادر  کنیم.  تهیه  پسرم  درمان  برای 
پایان اضافه کرد: مانده ام در آینده با این وضعیت 
جسمانی که برای پسرم به وجود آورده اند و چند 
بار شکمش پاره و بخیه خورده، چطور می تواند 
کار و فعالیت جسمانی داشته باشد. وی در پایان 
است  علی  امیر  دوباره  سالمتی  آرزویم  گفت: 
ولی قصور پزشکی که نسبت به فرزندم صورت 
گرفت را تا آخر پیگیری خواهیم کرد و امیدوارم 

این اتفاق برای هیچ خانواده ای تکرار نشود.

به بهانه آپاندیس 4 بار شکم پسرم را پاره کردند/ شکایت مان به جایی نرسیده/ نگران سالمتی و آینده امیرعلی هستم
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عینک مهتاب
ساخت انواع عینک طبی در پانزده دقیقه

فروش انواع عینک های طبی و آفتابی مارک دار و اصل
معاینه چشم تحت نظر اپتومتریست رسولی پور

بافت : خیابان امام )ره( نرسیده به میدان امام علی )ع( جنب 
شهرداری تلفن 03442426443

کارگری  شهدای  یادواره  ستاد  رئیس 
یادواره  سومین  برگزای  از  کرمان  استان 

شهدای کارگری این استان خبر داد.
علی اکبر مشرفی در نشست خبری یادواره 
به  بااشاره  کرمان  استان  کارگری  شهدای 
به شهدای کارگر در  اینکه سال های سال 
استان کرمان توجه نشده بود اظهار داشت: 
برگزار  یادواره  این  دیگر  استان های  در 
پیش  سال  سه  قریب  از  اینکه  تا  می شد 
برگزاری یادواره شهدا در کرمان نیز آغاز 

شد.
سومین  داریم  توفیق  امسال  اینکه  بیان  با  وی 
گفت:  باشیم  داشته  را  کرمان  شهدای  یادواره 
امسال موفق نشدیم کتاب  زندگی نامه شهدای 
سال  تا  امیدواریم  و  باشیم  داشته  را  کارگری 

آینده این کتاب انتشار یابد.
استان  کارگری  شهدای  یادواره  ستاد  رئیس 
تولید  رونق  سال  در  اینکه  به  اشاره  با  کرمان 
عنوان  این  به  سال  نامگذاری  که  هستیم 
داخلی  خدمات  و  تولیدات  اهمیت  نشان دهنده 
این  در  مهمی  نقش  کارگران  گفت:  ماست 
حمایت  برای  کارگران  و  دارند  برعهده  حوزه 

از تولید داخلی بدون هیچ چشمداشتی به کار و 
فعالیت در کارخانه های خود می پردازند.

وی با بیان اینکه به علت ازدیاد تعداد خانواده های 
شهدای کارگری در استان تقدیر از این عزیزان 
در دو مرحله انجام می شود عنوان کرد: 14هزار 
10درصد  که  داریم  کشور  در  کارگری  شهید 
آن یعنی هزار و 400 شهید متعلق به استان کرمان 

است.
حال  به  تا  که  چیزی  اینکه  به  اشاره  با  مشرفی 
تولیدی  کارگر  شهدای  بود  شده  گرفته  نادیده 
و صنعتی استان کرمان بوده است افزود: امسال 
از34 خانواده شهید کارگری استان کرمان تقدیر 

این خانوادها  از  می شود که چهار تن 
استان  شهرداری  شهدای  به  مربوط 

کرمان است.
در  گذشته  سال  در  اینکه  بیان  با  وی 
تولیدات  و  کاال  از  حمایت  راستا 
دانش آموز   هزار   50 میان  داخلی 
نقاشی  و  بخش خطاطی  دو  در  استان 
سال  در  گفت:  شد  برگزار  مسابقه 
گذشته  شیفت ایثار در بخش دولتی و 

خصوصی استان برگزار شد.
یادواره شهدای کارگری  رئیس ستاد 
استان کرمان با اشاره به اینکه که60 شهیدی که 
شد  تقدیر  آنها  خانوادها  از  قبل  یادواره  دو  در 
در سال  بین کرد:  داشتند  بین 25تا 40سال سن 
کارگری  32شهید  خانواده  از  کنون  تا  جاری 

استان تقدیر و  دیدن به عمل آمده است.
وی با بیان اینکه سومین یادواره شهدای کارگر 
استان کرمان پنجشنبه این هفته بعد از نماز مغرب 
می شود  برگزار  کرمان  مادر  پارک  در  عشا  و 
توانمند  خطیب  سخنرانی  با  یادواره  این  گفت: 

حجت االسالم جوشقانیان همراه است.

به  نزدیک  »هیل«،  خبری  پایگاه 
نوشته  یادداشتی  در  آمریکا  کنگره 
یک  به  شدن  تبدیل  حال  در  ایران 
پایگاه  این  است.  پهپادی  ابرقدرت 
ایجاد  حال  در  ایران  نوشته  خبری 
زرادخانه ای از پهپادهای بومی است.

به گزارش تسنیم نشریه اطالع رسانی 
از  خبری  به  آمریکا  کنگره 
 21 تاریخ  در  تسنیم  خبرگزاری 
زمینی  »نیروی  اینکه  بر  مبنی  تیرماه 
با  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
و  مهاجر6  پهپادهای  از  استفاده 
تروریست ها  مواضع  قائم  بمب های 
در کردستان عراق را در هم کوبید« 
»تهدید  می نویسد:  و  کرده  استناد 
آب های  به  فقط  ایران  پهپادهای 
ساحلی ایران یا کشورهای همجوار 

با آن محدود نمی شود.«

»هیل« به سخنان »سید حسن نصراهلل«، 
لبنان اشاره کرده  دبیر کل حزب اهلل 
جنگ  در  گفته  گروه  این  نوشته  و 
پهپادهایش  از  اسرائیل  با  آتی 
در  نصراهلل  کرد.  خواهد  استفاده 
که  گفته  گذشته  هفته  سخنرانی 
حزب اهلل صاحب پهپادهایی جدید و 
پایگاه،  این  نوشته  به  است.  پیشرفته 
حزب اهلل برای اولین بار از پهپادهای 

»مرصاد« خود استفاده کرد.
متحدان  استفاده  آمریکایی  رسانه 
ایران در منطقه از پهپادهای پیشرفته 
را تهدیدی برای آمریکا و متحدانش 
»به  است:  نوشته  و  کرده  ارزیابی 
ایران  پهپادی  فناوری  می رسد  نظر 
دهه  از  ایران  می شود.  پیشرفته تر 
از  نیرویی  ساخت  به  اقدام   1980

پهپادهای بومی کرده است.«

اداره  ای  رسانه  و  فرهنگی  معاون 
کل فر هنگ و ارشاد اسالمی استان 
تومان  میلیون   100 از  کرمان:بیش 
کتاب  ناشران  و  مولفان  از  کتاب 

کرمانی خریداری شد
معاون  جوادحسین زاده  محمد 
فر  کل  اداره  ای  رسانه  و  فرهنگی 
هنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان 
به  استان  گفت: کمیته خرید کتاب 
پدیدآورندگان  از  حمایت  منظور 
کتاب - مولفان و ناشران - هرسال 
اقدام به خرید کتب منتشر شده می 
در سال گذشته  اساس  این  بر  کند. 
کتاب  تومان  میلیون   100 از  بیش 
کرمانی  کتاب  ناشران  و  مولفان  از 

خریداری شده است
فرهنگ  شورای  جلسه  در  وی 
به  اشاره  گفت،با  استان  عمومی 
و  فرهگ  وزارت  های  برنامه 
کتاب  حوزه  در  ارشاداسالمی 
در سه  ها  برنامه  این   : تصریح کرد 
نظارتی  و  ترویجی،حمایتی  بخش 
برنامه  از عناوین  ، شامل گستره ای 
هاست که در طول سال برگزار می 

شود .
مسابقه  افزود:  زاده  حسین 
کتاب،جشنواره  پایتخت  ملی 
و  کودک  کتابخوانی  باشگاه های 
عشایر  و  روستاها  نوجوان،جشنواره 
دوستدار کتاب  و برگزاری مراسم 
تجلیل و تقدیر از مروجین کتاب و 
است  مواردی  جمله  از  کتابخوانی 
که در این راستا طراحی و اجرا می 

شود .
در  ظرفیت  این  که  این  بیان  با  وی 
یکی  که  دارد  وجود  کرمان  استان 
به  عنوان  استان کرمان  از شهرهای 
شود  معرفی  ایران  کتاب   پایتخت 
در  و  گذشته   سال  در  ،گفت: 
معرفی  و  انتخاب  دوره  پنجمین 
استان  از   ؛  ایران  کتاب  پایتخت 
کرمان سه شهر رفسنجان ،سیر جان 
مرحله  به  شهر   172 میان  از  بم  و 
راه  منتخب  شهر   20 جزو  و  نهایی 
یافتند .ضمن  این که در سال 96 نیز 

شهرستان زرند جزو شهرهای خالق 
فرهنگی  .معاون  شد  معرفی  کتاب 
و  فرهنگ  کل  اداره  رسانه ای  و 
ارشاد اسالمی استان کرمان با اشاره 
به صورت  طرح ها  این  اینکه  به 
غیردولتی برگزار می شود بیان کرد: 
برای  خیرین  و  نهادها  مشارکت  از 
ترویج کتابخوانی در استان استفاده 

شده است.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان 
:تبدیل کتابخانه ها به مراکز فرهنگی 

مورد تاکید است
کتابخانه های  مدیرکل  وفایی  احمد 
این  در  نیز  کرمان  استان  عمومی 
 132 که  این  به  اشاره  با  جلسه 
 600 و  میلیون  یک  با  کتابخانه 
استان کرمان  عنوان کتاب در  هزار 
وجود دارد؛افزود: 130 هزار نفر در 
کرمان  استان  عمومی  کتابخانه های 

عضو هستند.
وی با بیان این که تبدیل کتابخانه ها 
به مراکز فرهنگی مورد تاکید است 
در  اینترنت  به  دسترسی  امکان  و 
دارد  وجود  استان  کتابخانه های 
گفت: جشن امضاها و جلسات نقد 
استان  کتابخانه های  در  بررسی  و 
ترویج  شاخص های  افزایش  برای 

کتابخوانی برگزار می شود.
در سطح  کتاب«  با  »شنبه های  طرح 
کرمان  استان  و  کشور  مساجد 

برگزار می شود.
مدیرکل  ابدالی تکلو  محمد 
کانون های فرهنگی و هنری مساجد 
 : گفت  جلسه  این  در  نیز  کرمان 
در سطح  کتاب«  با  »شنبه های  طرح 
کرمان  استان  و  کشور  مساجد 

برگزار می شود.
طرح  این  که  این  به  اشاره  ا  وی 
مساجد  کتابخانه های  سطح  در 
در  گفت:  می شود  برگزار  استان 
و  باز  کتابخانه   350 کرمان  استان 
سطح  در  مخزن دار  کتابخانه   65
مساجد  هنری  فرهنگی  کانون های 

وجود دارد.

طبق قانون بودجه
حذف یارانه ها آغاز شد؟

یارانه تیر ماه در حالی شب گذشته به حساب سرپرستان 
نکردند؛  دریافت  را  آن  برخی  که  شد  واریز  خانوار 
براساس  را  یارانه بگیران  حذف  احتمال  که  جریانی 

تکلیف قانون بودجه تقویت کرده است.
یارانه تیر ماه در حالی شب گذشته به حساب سرپرستان 
نکردند؛  دریافت  را  آن  برخی  که  شد  واریز  خانوار 
براساس  را  یارانه بگیران  حذف  احتمال  که  جریانی 

تکلیف قانون بودجه تقویت کرده است.
نقدی ساعت 24 روز گذشته  یارانه  یکصد و یکمین 
به حساب سرپرستان خانوار واریز شد اما آنچه امروز 
برخی یارانه بگیران اعالم کردند از این حکایت داشت 

که "یارانه آنها به حساب شان واریز نشده است".
در  یارانه ها  هدفمندی  سازمان  از  پیگیری ها  گرچه 
رابطه چرایی عدم واریز یارانه برخی خانوارها تاکنون 
در  پاسخی  هیچ  مسئوالن  و  نبوده  همراه  توضیحی  با 
این باره نداده اند اما به هر صورت می تواند از تکلیف 
دولت برای غربالگری یارانه بگیران نشأت گرفته باشد.

طبق قانون بودجه و آنچه در تبصره هدفمندی آمده، 
دولت مکلف شده برای سال جاری سه دهک باالی 
درآمدی را از دریافت یارانه حذف کند. آیین نامه این 
تبصره در روزهای گذشته در هیئت دولت به تصویب 
مشخص  البته  گرفت.  قرار  کار  دستور  در  و  رسید 
به  دقیقا  گروه ها  برخی  یارانه  واریز  عدم  که  نیست 
یا  حساب  در  اختالل  است  ممکن  و  بوده  دلیلی  چه 
صورت  هر  در  ولی  باشد  آن  عامل  پرداخت،  روند 
بود.  محتمل خواهد  بسیار  یارانه بگیران  شروع حذف 
نقدی  یارانه  نفر  میلیون   78 حدود  حاضر  حال  در 
در  همواره  گذشته  سال های  طی  و  می کنند  دریافت 
قانون بودجه، دولت مکلف به حذف دهک های باالی 
درآمدی بوده است اما خود به صراحت اعالم کرده 
بود توانایی اطالعاتی الزم را برای این موضوع ندارد و 
حتی در سال گذشته هیچ یارانه بگیری را حذف نکرده 
است. این در حالی است در حدود سه سال پیش اقدام 
چهار  آن حدود  که طی  کرد  یارانه بگیران  به حذف 
به خطاهایی  توجه  با  را کنار گذاشت که  نفر  میلیون 
نفر  هزار   900 حدود  داشت  وجود  شناسایی  در  که 
هر حال  به  برگشتند.  یارانه بگیران  لیست  به  دیگر  بار 
باید منتظر بود و دید که دولت چه برنامه ای را برای 
غربالگری یارانه بگیران در سال جدید در دستور کار 

قرار داده تا شفاف سازی کند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس از تشکیل 
بررسی  برای  دولت  و  مجلس  مشترک  کمیته 

تخلفات در سازمان غذا و دارو خبر داد.
و  بهداشت  کمیسیون  سخنگوی  ترکی  اکبر 
درمان مجلس شورای اسالمی با اشاره به جلسه 
بهداشت،  وزیر  با  کمیسیون  این  اعضای  اخیر 
گفت: طبق اظهارات وزیر بهداشت و گزارشات 
نهاد های نظارتی تخلفاتی در زمینه واردات دارو 
و  دارو  و  غذا  سازمان  در  پزشکی  تجهیزات  و 

شرکت های وابسته به این سازمان وجود دارد.
عضو   3 از  متشکل  نیز  کمیته ای  افزود:  وی 
کمیسیون بهداشت و 2 نفر از سایر کمیسیون های 
وزارت  از  کارشناسانی  همراه  به  تخصصی 

و  مدارک  تا  است  قرار  و  شده  ایجاد  بهداشت 
مستندات را بررسی و گزارشی را در این زمینه 

ارائه دهند.
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس در تشریح 
اظهار  سازمان،  این  در  گرفته  صورت  تخلفات 
داشت: برخی از افراد ارز 4200 تومانی دریافت 
برای واردات دارو و  را  از آن  اما بخشی  کرده 
هزینه  دیگر  زمینه های  در  را  آن  دیگر  بخش 
با  را  کرده اند  وارد  که  را  دارویی  یا  کرده اند 
واردات  با  یا  و  فروخته اند  بازار  در  آزاد  ارز 
یک سری از دارو ها که در داخل کشور تولید 
مشکل  دچار  را  داخلی  شرکت های  می شده، 

کرده اند.

متخلفین  از  برخی  قضائیه  قوه  اینکه  بیان  ترکی 
در سازمان غذا و دارو که در این زمینه تخلف 
کرده بودند را دستگیر کرده است، خاطر نشان 
کرد: طبق گفته سخنگوی قوه قضائیه برخی از 
غذا  سازمان  به  وابسته  در شرکت های  که  افراد 
دو  داده اند  انجام  را  تخلفاتی  و  بوده اند  دارو  و 

تابعیتی بوده اند.
نماینده مردم فریدون شهر در مجلس تاکید کرد: 
کمیسیون بهداشت به عنوان کمیسیون تخصصی 
به این مسئله ورود کرده و با بررسی مستندات در 
کمیته مشترک مجلس و دولت گزارشی را تهیه 

و به هیئت رئیسه پارلمان ارائه می دهد.

 یادواره شهدای کارگری استان کرمان برگزار می شود

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس

ردپای دو تابعیتی ها در دریافت ارز 42۰۰ تومانی برای واردات دارو

 معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فر هنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان:
و  مولفان  از  کتاب  تومان  میلیون   ١۰۰ از  بیش 

ناشران کتاب کرمانی خریداری شد

پایگاه خبری »هیل« نزدیک به کنگره آمریکا:
ایران به یک ابرقدرت پهپادی تبدیل شده است


