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بافت

جان  نجات  برای  امدادگران  تالش  ساعت   
فرد آسیب دیده در ارتفاعات کرمان           2

توسط  زمینی  هیچ  گذشته  سال  شش  طی 
دولت به مردم کرمان تعلق نگرفته است       3

ها  دادگاه  ورودی  های  پرونده  درصد   ۴۵
مربوط به حوزه امالک است                     ۴

ازکشتارگاه  بافت  شهرستان  بازدیدفرماندار 
صنعتی مرغ پرناز بافت                               ۴

ساخت  متقاضیان  برای  ویژه  تسهیالت  اعالم 
بافت های فرسوده در استان                        2

شهرستان  فرهنگی  میراث  رئیس 
گردشگر  ورود  حجم  گفت:  بافت 
به شهرستان بافت نسبت به سال قبل 

30 درصد افزایش یافته است.
نژاد در جلسه کارگروه  علی نجفی 
گردشگری  و  دستی  صنایع  توسعه 
پیشرفت  با  بافت  هتل  داشت:  اظهار 
در  اقامتی  سویت   12 و  درصد   30

حال ساخت است.
اقامتی  مجموعه   15 داد:  ادامه  وی 
در  گردی  بوم  واحد   50 و  پذیرای 
شهرستان بافت راه اندازی و در حال 

خدمت رسانی است.
تاریخی  مسجد  گفت:  نژاد  نجفی 
اسالم آباد دشتاب مرمت و بازسازی 

شده است و تا یک ماه آینده به بهره 
بردای می رسد.

ورود  حجم  اینکه  بیان  با  وی 
نسبت  بافت  شهرستان  به  گردشگر 
افزایش  درصد   30 قبل  سال  به 
اداره  متأسفانه  گفت:  است،  یافته 
مناطق  تابلوهای  شهرستان  راهداری 
گردشگری را در راه ها نصب نکرده 
انجام شود در  این کار  باید  است و 
صورتی که راه های همه شهرها این 

تابلوهای گردشگری وجود دارد.
در  هم  بافت  شهر  شورای  عضو 
و  مشکالت  به  اشاره  با  جلسه  این 
داشت:  اظهار  گردشگری  محاسن 
باید عوارض  مناطق گردشگری  در 

با  زاده  امینی  مهرداد  شود.  گرفته 
تجربیات  از  استفاده  لزوم  بر  تاکید 
استان های دیگر در حوزه  و  شهرها 
ملی  ثبت  باید  افزود:  گردشگری 
صنایع  و  باغ ها  کوچه  شاه،  کوه 
قرار دهیم.  دستی را در دستور کار 
گردو  جشواره  متأسفانه  گفت:  وی 
دبیرخانه فعالی ندارد و باید جشواره 
گردو برای شهرستان خروجی داشته 

باشد.

رئیس میراث فرهنگی بافت:
آمار گردشگران در بافت 3۰ درصد رشد دارد

تـــبریکــــــ تــــولـــــد
ترین،مهم  زیبا  تولدت  جان  زهرا 
است که  اتفاقی  معنادارترین  و  ترین 
تولدت  تبریک  داد  رخ  زندگیم  در 
با گفتن واژه ممکن نیست و واژه ها 
برای تو که  کلمات کوچکی هستند 
در  لرزه  به  را  دلها  دنیا  به  آمدنت  با 
را  عشق  گرفتم،  توآرام  با  آوردی. 
تجربه کردم و وجودت شد جانی به 
کالبد بی جانم  که با تو معنا پیدا کرد 

دوستدار همیشگی تو
 همسرت حامد بنی اسد 

آگهی مزایده 
دستگاه مزایده گذار: اداره آموزش وپرورش شهرستان بافت 

در  واقع  غفاری  ابوذر  دبستان  باب کالس  سالیانه یک  اجاره  مزایده:  موضوع 
روستای گوغر شهرستان بافت

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

و پرورش شهرستان 
اداری روز چهار  پایان وقت  تا  اسناد مزایده: حداکثر  مهلت تکمیل و تحویل 

شنبه مورخ 98/5/30
مورخ  پنجشنبه  روز  صبح   10 ساعت  مزایده:  های  پاکت  بازگشایی  تاریخ 

 98/5/31
دفترمعاونت پشتیبانی اداره آموزش پرورش شهرستان بافت 

 تغذیه با شیر مادر
 تغذیه با شیر مادر مسئله ای مشترک میان دین و قانون است . قرآن 
الْوالِداُت یُْرِضْعَن أَْوالَدُهنَّ  کریم در آیه 233سوره بقره می فرماید َو 
تمام  سال  دو  باید  مادران  ضاَعَة  الرَّ یُتِمَّ  أَْن  أَراَد  لَِمْن  کامِلَیِْن  َحْولَیِْن 
از مادران در  نیز برای حمایت  قانون  فرزندان خود را شیر دهند.« در 
دوران شیردهی مقرراتی وضع شده است.  همه سا له اول آگوست ) 
10-16 مرداد ماه ( که بنام روز جهانی شیر مادر نامگذاری شده، در 

کشورهاي مختلف جهان گرامی داشته میشود. 

هدف از نامگذاری این روز تشویق مادران به تغذیه فرزندان خود از 
این موهبت الهی است . تغذیه با شیرمادر نیازهای تغذیه ای شیرخواران 
را  تکامل مطلوب کودکان  و  لگوی رشد  ا  بهترین  و  نموده  تامین  را 
فراهم می کند. اهمیت تغذیه با شیر مادر به لحاظ داشتن مواد پروتئینی 
و ویتامینی بسیار، بیش از سایر غذاها برای نوزادان توصیه شده است 
. پزشکان نیز می گویند کودکانی که در دوران نوزادی از شیر مادر 
تغذیه می کنند، از میزان هوش و توان جسمی باالتری نسبت به سایر 
خوردارند.   بر  کنند،  می  تغذیه  غذایی  منابع  دیگر  از  که  نوزادانی 
شیرمادر یک مایع بی نظیر و زنده حاوی عوامل ضد عفونت است که 
بیماری ها و عفونت ها )مثل اسهال  از  شیرخوار را در مقابل بسیاری 
و  اگزما  و  آسم  گوش،  عفونت  تنفسی،  و  گوارشی  های  عفونت  و 
آلرژی....( محافظت می کند و مرگ و میر ناشی از این بیماری ها را 
کاهش می دهد و همچنین احتمال چاقی و بیماری های مزمن از جمله: 
بیماری های قلبی عروقی، پرفشاری خون، سرطان ها و دیابت را در 
بزرگسالی کاهش می دهد. شیر هر مادری برای فرزند خودش بهترین 
است و ترکیب آن براساس تغییر نیازهای او برحسب سن شیرخوار و 
فرآیند  یک  شیردهی  آنکه  علیرغم  کند.  می  تغییر  هروعده  در  حتی 
فیزیولوژیکی است ، اما نباید تصور کرد که هر مادری می تواند بدون 
آمادگی یا حمایت از عهده آن برآید ، چون این تصور در مورد همه 
زنان صدق نمی کند . شیردهی موفق نیاز به آموزش ، حمایت و نگرش 
. در برخی فرهنگ ها آموزش و  مثبت در محیط زندگی مادر دارد 
حمایت توسط مادربزرگها ، نزدیکان و سایر اقوام رایج است اما در 
جوامع مدرن نقش پدر مهم تر شده است و برنامه های آموزشی  شامل 

پدران و تشویق آنها به ضرورت حمایت از مادر است .
زود  شروع  بر  مبنی  شیرخواران  مطلوب  تغذیه  برای  جهانی  توصیه 
هنگام تغذیه با شیر مادر ظرف یک ساعت اول تولد ، تغذیه انحصاری 
با شیر مادر در 6 ماه اول عمر و تداوم تغذیه با شیر مادر همراه با غذای 

کمکی سالم تا دو سالگی یا بیشتر است.
) مرکز بهداشت شهرستان ارزوئیه  اسما اسفندیارپور مسئول واحد 
سالمت خانواده و جمعیت (

آگهی 
در اجرای ماده 131 قانون کار مصوب 1369 به منظور حفظ حقوق  و منافع مشروع و قانونی 
و بهبود وضعیت اقتصادی کارگران و کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز 
است، از رانندگان مشمول قانون کار حرفه حمل بار و کاالی شهرستان بافت تقاضا می شود 
جهت عضویت در انجمن صنفی در شرف تاسیس حرفه فوق به هیات موسس مراجعه و 

ثبت نام نمایند)حداکثر 15 روز از تاریخ نشر آگهی( 
اسامی هیات موسس به ترتیب حروف الفبا

1-مجید آقایی 2- امیر رضایی 3- مصطفی شیخ پور 4- بهباز صفی نتاج 5- میثم عباسی 

استاندار کرمان با اشاره به اهمیت طرح بازآفرینی 
شهری، گفت: 22 پروژه این طرح در شمال و 21 
پروژه در جنوب استان با 80 درصد مانده اعتبار،  

در سال 98 باید به بهره برداری برسند.
عمومی  روابط  از  نقل  به  حکمت  گزارش  به 
ستاد  در  فدائی  جواد  محمد  کرمان،  استانداری 
اعظم  پیامبر  سالن  در  پایدار  شهری  آفرینی  باز 
)ص( استانداری کرمان با حضور معاون وزیر راه 
و شهرسازی بر ضرورت اجرای قانون تاکید کرد 
و گفت:همه ما اینجا جمع شدیم تا به قانون عمل 
برخورد  قانونی  موانع  با  مواردی  در  اگر  و  کنیم 
وزارتخانه  به  و  احصا  موارد  این  باید  کنیم  می 
هایی  ریزی  برنامه  آن  براساس  تا  داده  ارجاع  ها 

صورت دهیم.
بازآفرینی  طرح  اجرای  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
و  مناسب  اجرای  در  کلی  طور  گفت:به  شهری 
درست این طرح باید به 2 نکته، چگونگی تنظیم 
دریافت  چگونگی  و  ها  مشارکت  و  دادها  قرار 

اعتبارات دقت اساسی شود.
استاندار کرمان تاکید کرد:13پروژه از این طرح 
از سال گذشته باقی مانده است که ابتدا باید آنها 
به اتمام رسانده و سپس به سراغ اجرای طرح  را 

های سال 98 برویم.
جلسه  این  در  نیز  سازی  شهر  و  راه  وزیر  معاون 
از  قدیم  بافت  در   محله   700 و  هزار   2 گفت: 
یکسری امکانات محروم هستند و این شرایط می 
طلبد همه مسئولین در کنار هم همت کنند تا این 
مردم از این شرایط به شرایط مطلوب تری برسند. 

سید محمد پژمان افزود: نامقاوم بودن 
بناهای محالت بازآفرینی و همچنین 
نبود زیرساخت مناسب یک مخاطره 
های  خانواده  برای  نزدیک  بسیار 
ساکن در این محالت است که اگر 
زلزله  مثل  کوچکترین حادثه طبیعی 
سنگینی  انسانی  با خسارت  دهد  رخ 

مواجه خواهیم شد.
وی با اعالم خبر اعطای تسهیالت با 
سازندگان  به  9 درصدی  نرخ سود  
محالت  در  مسکونی  واحدهای 
تصریح  شهری  بازآفرینی  طرح 
به  این است که  ما  ملی  کرد: وظیفه 
براساس  که  شهری  بازآفرینی  طرح 
مطالعات علمی و دقیق تدوین شده، 
ملی  عزم  موضوع  این  کنیم.   کمک 
های  دستگاه  همه  و  طلبد  می  را 

حاکمیتی باید درگیر باشند. 
وی خطاب به مدیران استانی گفت: 
و  ها  پتانسیل  ها،  ظرفیت  به  توجه  با 

استعدادهای موجود در شهر کرمان، اجازه دهید 
یک تغییر جدی در این شهر رخ دهد.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری پایدار کشور 
با اشاره به تسریع روند کار خاطر نشان کرد:1500 
برای  ملی  توسعه  محل صندوق  از  تومان  میلیارد 
زیربنایی  و  روبنایی  خدمات  تجهیز  و  توسعه 
شده  داده  تخصیص  کشور  فرسوده  بافت های 

است . 

وی به گستردگی بی رویه شهر کرمان نیز اشاره 
در  توازن  و  تعادل  عدم  متاسفانه  کرد:  تاکید  و 
 13 وجود  با  کرمان  کند،  می  غوغا  کرمان  شهر 
تراکم جمعیت، جزء  نظر  از  هکتار عرصه،  هزار 
کم تراکم ترین شهر های کشور است که همین 
موضوع سبب شده نحوه اداره و مدیریت منابع در 
این شهر با مشکل روبرو شود که در این راستا باید 

تغییر نگرشی صورت گیرد.

کرمان،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
شورای  مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 
تعیین تکلیف  این جلسه خواستار  نیز در  اسالمی 
متقاضیان واگذاری زمین در قالب طرح بازآفرینی 
شهری شد و گفت: اجرای این طرح و واگذاری 
مهم است  بسیار  امری  فاقد مسکن  افراد  به  زمین 
و  نشده  مسئله حل  این  متاسفانه سال هاست،  که 

باید هرچه زودتر به این موضوع رسیدگی شود.

استاندار کرمان در ستاد بازآفرینی شهری تاکید کرد:

بهره برداری از ۴۳ پروژه بازآفرینی شهری استان کرمان 
تا پایان سال جاری
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 ساعت تالش امدادگران برای نجات جان 
فرد آسیب دیده در ارتفاعات کرمان

به  امروز موفق  استان کرمان، ظهر  نجاتگران جمعیت هالل احمر 
نجات جان کوهنورد آسیب دیده در ارتفاعات 4000 متری کوه 

شاه در شهرستان بافت شدند.
دیده  آسیب  فرد  جان  نجات  برای  امدادگران  تالش  ساعت   12
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  کرمانبه  ارتفاعات  در 
هالل  جمعیت  امدادونجات  معاون  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
با  تلفنی  تماس  طی  در  امروز  بامداد  گفت:  کرمان  استان  احمر 
مصدومیت  و  افتادن  گیر  بر  مبنی  کرمان  احمر  هالل  جمعیت 
یک کوهنورد در ارتفاعات کوه شاه بافت، بالفاصله اولین تیم از 

شهرستان رابر به صورت زمینی به منطقه حادثه اعزام شد.
نجاتگران  از  نفر  هشت  اعزام  به  اشاره  با  پور  حیدری  محمد 
منطقه  به  استان  سریع  واکنش  تیم  و  رابر  شهرستان  احمر  هالل 
حادثه افزود: به دلیل صعب العبور بودن و بیماری قلبی و عروقی 
کوهنورد گرفتار بالفاصله تیم امدادهوایی برای انتقال مصدوم به 
منطقه حادثه در ارتفاع 4000 متری اعزام و پس از اقدامات امداد 
و کمک های اولیه و همراهی پرسنل فوریت های پزشکی مصدوم 

به بیمارستان شفا کرمان انتقال یافت.
یاد آور است این عملیات به سرپرستی رییس اداره عملیات امداد 
امدادی جمعیت هالل احمر  نیرو های  از  تیم  با حضور 2  استان و 
موفقیت  با  بالگرد  و  نجات  خودرو  دستگاه  یک  و  کرمان  استان 

انجام شد.

این سند  استاندار:  امور عمرانی  معاون 
بازنگری  برنامه ششم توسعه،  در قالب 
مشارکت  با  سند جدید گردشگری  و 
دستگاه ها و افراد متخصص این حوزه 

در استان تهیه می شود
با توجه به اینکه در ایام تابستان به سر 
می بریم و به ویژه در نیمه اول شهریور 
های   ماه  نسبت  به  بیشتری  گردشگران 
بنابراین  به کرمان سفر می کنند  دیگر 
شود.  بیشتری  توجه  حوزه  این  به  باید 
این در حالی است که هنوز زیرساخت 
های این بخش در استان به میزان کافی 
راهنمایی  عالئم  حتی  نیست.  مهیا 
مواصالتی  های  راه  در  گردشگری 

استان وجود ندارد.
معاون امور عمرانی استاندار کرمان گفت: سند 
ششم  برنامه  قالب  در  کرمان  استان  گردشگری 
با  گردشگری  جدید  سند  و  بازنگری  توسعه 
مشارکت دستگاه ها و افراد با تجربه و متخصص 

این حوزه در استان تهیه می شود. 
افزود:  آیت  اللهی  موسوی«   مصطفی  »سید 
رونق گردشگری، توزیع سفر در استان، نظارت 
ترافیک  کنترل  و  گردشگری  امنیت  اماکن،  بر 
محسوب  ستاد  این  فعالیت های  و  وظایف  از 

می شود. 
اطالع رسانی  برای  گذشته  سال  داد:  ادامه  وی 
اقداماتی  کرمان  استان  گردشگری  تبلیغات  و 
توسط راه آهن و هواپیمایی ماهان انجام شد که 

نتایج خوبی داشت. 
بین المللی  نمایشگاه های  در  این که  بیان  با  وی 
در  شرکت  گفت:  نداریم،  حضور  گردشگری 
اماکن  معرفی  و  شناسایی  برای  نمایشگاه ها  این 
مؤثر  استان کرمان  در  و جاذبه های گردشگری 

است و باید از این ظرفیت استفاده کنیم. 
معاون امور عمرانی استاندار کرمان تأکید کرد: 
در  خبرگزاری ها  و  رسانه ها  ظرفیت  از  استفاده 
شناسایی و معرفی گردشگری در داخل و خارج 
اهداف  این  تحقق  به  و  است  مفید  بسیار  کشور 

کمک شایانی می کند. 
آثار  فهرست  در  اثر   12 ثبت  به  اشاره  با  وی 
ناملموس ملی از استان کرمان گفت: آیین بازی 
رحمانی منوجان، آیین قنبرخوانی شهرستان های 

رفسنجان و زرند، فن تهیه مشک کرمان، مهارت 
پخت آبگوشت امام حسینی، مهارت پخت سنتی 
داوران  در  قنبرخوانی  زرند،  شهرستان  کماچ 
آجیل برون  مراسم  زرند،  شعبجره  و  رفسنجان 
شابارون،  بافت،  شهرستان  مهرصالح  روستای 
بافت،  باران در روستای جمیل آباد  تمنای  آیین 
مراسم  قورمه،  گوشت  نگهداری  و  تهیه  فن 
زرند  شهرستان  بیل آباد  روستای  در  علم بندی 
ده علی  روستای  حسینی  آش  پخت  آیین  و 

کوهبنان به ثبت ملی رسیدند. 
تأکید کرد: کمیته هماهنگی  آیت اللهی موسوی 
تسهیل سفر باید تشکیل شود و با مشارکت سایر 
دستگاه های ذی ربط تمام کمیته های گردشگری 

ستاد خدمات سفر استان فعال باشند. 
وی گفت: پیگیری های الزم برای برقراری پرواز 
برای  و  است  انجام  حال  در  استانبول   - کرمان 
همه  باید  بین المللی  نمایشگاه های  در  حضور 
ارگان های دولتی و خصوصی پای کار بیایند و 

مشارکت الزم را داشته باشند. 
نبود تابلوهای راهنمای گردشگری در محورهای 

مواصالتی 
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
نبودن  از  هم  کرمان  استان  دستی  صنایع  و 
طول  در  گردشگری  راهنمای  تابلوهای 
انتقاد  محورهای مواصالتی شهرستان های استان 
کل  اداره  با  الزم  مذاکرات  باید  افزود:  و  کرد 
نصب  برای  جاده ای  حمل و نقل  و  راهداری 
محورهای  در  گردشگری  راهنمای  تابلوهای 

استان صورت گیرد. 

باید  افزود:  فعالی«  »فریدون 
به  سال  طول  در  اطالع رسانی 
رونق  برای  مختلف  ابزار  و  شیوه ها 
تا  شود  انجام  استان  گردشگری 
مقصد  یک  به  را  استان  بتوانیم 
گردشگری تبدیل کنیم و نباید این 
ایام  به  محدود  و  مقطعی  برنامه ها 

خاصی شود. 
وی به اهداف و استراتژی های ستاد 
سفر پرداخت و گفت: ارائه خدمات 
نقل،  و  حمل  و  ترافیکی  انتظامی، 
خدمات  ارائه  سفر،  توزیع  خدمات 
درمان،  و  بهداشت  نجات،  و  امداد 
ستاد  اهداف  از  امداد خودرو  نیز  و 

سفر است. 
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
شناسایی  لزوم  بر  کرمان  استان  دستی  صنایع  و 
استان  در  گردشگری  چالش های  و  آسیب ها 
و  ظرفیت ها  معرفی  افزود:  و  کرد  تاکید 
به  کرمان  استان  گردشگری  توانمندی های 
فعالیت  به  اقدامات  دیگر  از  جدید  شیوه های 

درآمدن ظرفیت های گردشگری استان است.
رشد 30 درصدی آمار گردشگران در بافت 

گفت:  بافت  شهرستان  فرهنگی  میراث  رئیس 
حجم ورود گردشگر به شهرستان بافت نسبت به 

سال قبل 30 درصد افزایش یافته است. 
هتل  افزود:  نجفی نژاد«  »علی  مهر  گزارش  به 
بافت با پیشرفت 30 درصد و 12 سوئیت اقامتی 

در حال ساخت است. 
وی ادامه داد: 15 مجموعه اقامتی پذیرایی و 50 
راه اندازی  بافت  شهرستان  در  بوم گردی  واحد 

شده و در حال خدمت رسانی است. 
اسالم آباد  تاریخی  مسجد  گفت:  نجفی نژاد 
تا یک  و  است  بازسازی شده  و  مرمت  دشتاب 

ماه آینده به بهره بردای می رسد. 
به  گردشگر  ورود  حجم  این که  بیان  با  وی 
درصد   30 قبل  سال  به  نسبت  بافت  شهرستان 
راهداری  اداره  گفت:  است،  یافته  افزایش 
در  را  گردشگری  مناطق  تابلوهای  شهرستان 
انجام  کار  این  باید  و  است  نکرده  نصب  راه ها 
شود. در صورتی که در راه های همه شهرها این 

تابلوهای گردشگری وجود دارد.

دو  از  قاچاق  سوخت  لیتر  هزار  کشف۶۰ 
تانکر در بم

با تالش پلیس شهرستان بم در استان کرمان ، از انتقال 60 هزار لیتر 
گازوئیل قاچاق به مرزهای جنوبی کشور جلوگیری شد .

از توقیف دو دستگاه  انتظامی استان کرمان  ناظری فرمانده  سردار 
در  قاچاق  گازوییل  لیتر  هزار   60 کشف  و  سوخت  حمل  تانکر 

عملیات پلیس شهرستان بم خبر داد.
سردار ناظری گفت: این محموله سوخت به عنوان روغن سنگین 
صنعتی از استان اصفهان بارگیری شده و با بارنامه جعلی به مقصد 
چابهار در حرکت بود که توسط ماموران مبارزه با کاالی قاچاق 

پلیس بم، شناسایی و توقیف شد.
فرمانده انتظامی استان گفت 3 نفر در رابطه با این محموله قاچاق 

دستگیر شدند.

در  الرستانی  دانشجویان  اتوبوس  حریق 
گردنه علی آباد

مدیر روابط عمومی سازمان اورژانس یزد گفت: اتوبوس 
دانشجویان الرستانی در گردنه علی آباد دچار حریق شد.

سازمان  عمومی  روابط  مدیر  طباطبائی،  حسین  سید 
های  استان  گروه  خبرنگار  با  گفتگو  در  یزد  اورژانس 
،  گفت: ساعت 13:44  یزد  از  باشگاه خبرنگاران جوان 
دقیقه امروز موتور اتوبوس حامل 40 دانشجوی دختر که 
در مسیر برگشت از اردوی مشهد به الرستان فارس، در 
دهشیر(  کیلومتری   20( آباد  علی  در گردنه  بود  حرکت 

دچار حریق شد.
طباطبایی افزود: دو دستگاه آمبوالنس به محل حادثه اعزام 
شده که یک نفر سرپایی درمان و 8 نفر از دانشجویان به 
دلیل ترس و دود گرفتگی ناشی از آتش، مصدوم شدند 

که به درمانگاه علی آباد منتقل شدند.
اتوبوس اسکانیا تهران  این در حالی است که هفته پیش 
فهرج دچار حریق شد که خوشبختانه  زاهدان، در جاده 

مصدومی نداشت.

و  مکه  ایرانی خانه خدا در شهر های  زائر   2
مدینه فوت شدند

فوت  مدینه  و  مکه  شهر های  در  خدا  خانه  ایرانی  زائر   2
شدندمحمد تقی حلی ساز رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت 
اجتماعی  تعاون گروه  و  رفاه  با خبرنگار حوزه  در گفت وگو 
باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به آخرین آمار زائران فوت 
ایرانی یک مرد  شده در عربستان اظهار کرد: تاکنون دو زائر 
56 ساله در شهر مدینه و یک خانم 57 ساله در مکه مکرمه به 

دلیل ایست قلبی فوت شدند.
وی در ادامه بیان کرد: یکی از زائران به نام اصغر مکتوبیان از 
اصفهان و دیگری صحابجان شاهی از خراسان جنوبی به حج 
مشرف شده بودند که هر دو زائران سابقه بیماری قلبی داشتند 

و در گذشته عمل قلب باز نیز انجام داده بودند.
با موافقت خانواده های زائران، یکی از  حلی ساز مطرح کرد: 

آن ها در مکه و دیگری در مدینه دفن شدند.
رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت گفت: حدود 11 هزار 500 
مراقبت های  تحت  و  دارند  خاصی  بیماری  یا  مشکل  که  زائر 
ویزیت  کاروان  پزشک  توسط  نوبت   5 تا   3 که  هستند  ویژه 

می شوند.
حلی ساز افزود: سعی داریم تا افرادی که آسیب پذیر تر هستند 

را مراقبت بیشتری کنیم.

پرداخت سود سهام عدالت مشموالن جامانده

مشاور سازمان خصوصی سازی اعالم کرد : بر اساس آخرین آمارها 
به  نسبت  متوفیان سهام عدالت  از وراث  تا 5 درصد  تنها حدود 4 
مانده ها  جا  عدالت  سهام  سود  و  اند  کرده  اقدام  سود  دریافت 

پرداخت می شود.
خصوصی  سازمان  اطالعات  داشت:  اظهار  سبحانی  جعفر  سید 
سازی و استعالم های دریافت شده مشخص می کند که سود همه 
مشموالن سهام عدالت در 2 سال اخیر پرداخت شده به طوری که 
سود سهام عدالت برای سال مالی 1396 و بعد از پرداخت سود 2 
گروه باقی مانده در اواخر تیر ماه به صورت 100 درصد برای سال 
آنها در سامانه کامل  اطالعات  به حساب مشموالن که  1397 هم 

درج شد بود، واریز شده است.
نیز  جامانده  مشموالن  به  عدالت  سهام  سود  پرداخت  درباره  وی 
مقرر  موعد  در  را  خود  بانکی  شبای  شماره  که  مشموالنی  گفت: 
را  مربوط  عدالت  سهام  سود  استثنایی  هیچ  بدون  کردند  اعالم 
دریافت کرده اند اما احتمال دارد عده ای ظرف 2 ماه گذشته شماره 
طبیعی  و  باشند  کرده  ثبت  عدالت  سهام  سامانه  در  را  خود  شبای 
از  باید راستی آزمایی شود و پس  این عده  است که شماره شبای 
به حساب آنها واریز می شود و سازمان  راستی آزمایی سود سهام 
را  مبالغ سود سهام آن ها  ِشبا  تایید شماره  از  خصوصی سازی پس 

پرداخت می کند.
مشاور سازمان خصوصی سازی در ادامه در خصوص این که چه 
تعداد از وراث متوفیان سهام عدالت برای دریافت سود سهام اقدام 
کرده اند نیز گفت : از مجموع 2 میلیون و 400 هزار مشمول فوت 
شده که اطالعات آن در سامانه سهام عدالت به صورت دقیق درج 
و ثبت شده، وراث این عده حدود 4 تا 5 درصد آن ها به سازمان 
خصوصی سازی برای تکمیل فرایند تعریف شده و دریافت سود 

اقدام کرده اند.

"راین  سازی  اسلحه  شرکت  شعبه 
 Rwm Italia(ایتالیا رم  در  متال" 
صادرات  که  کرد  اعالم   )S.p.A
امارات  به عربستان سعودی و  سالح 
از  استفاده  دلیل  به  را  عربی  متحده 
آن در جنگ یمن را به مدت 18 ماه 

متوقف کرده است.
تارنمای  جمعه  روز  گزارش  به 
خبری ایتالیایی ایل مانیفستو، شرکت 
متال"  "راین  سازی  اسلحه  بزرگ  
ایالت  دوسلدورف  شهر  در  آلمان 
است.  شده  واقع  نوردراین-وستفالن 
شرکت)مستقر  این  ایتالیایی  شعبه 

در رم( در زمینه تولید کالهک های تسلیحات 
موشکی با کالیبر متوسط و بزرگ فعالیت دارد. 
که  اعالم کرد  متال  راین  از شرکت  بخش  این 
با ارسال نامه ای به کارخانه ها و تولیدکنندگان 
با  ارتباط  در  خود  تصمیم  ایتالیا،  در  داخلی 
متوقف کردن صادرات سالح و مهمات از جمله 
جنگ افزارهای مورد استفاده در حمالت هوایی 

اعالم  را  متحده  امارات  و  سعودی  عربستان  به 
کرده است.

این شرکت همچنین اعالم کرد تمام مجوزهای 
مربوط به صادرات قطعات موشکی به عربستان 
تعلیق  حالت  به  ماه   18 مدت  به  را  امارت  و 

درآورده است.
پارلمان ایتالیا در ژوئن امسال )تیر 1397( الیحه 
و  عربستان سعودی  به  اسلحه  ممانعت صادرات 

امارات را از بیم استفاده از این سالح ها 
در یمن تصویب کرد.

در  تر  پیش  آلمان  دولت  همچنین   
که  کرد  اعالم  امسال  ماه  فروردین 
عربستان  به  سالح  صادرات  ممنوعیت 
تمدید  دیگر  ماه   6 به مدت  را  سعودی 

می کند.
خاشقچی  جمال  قتل  از  پس  آلمان 
در  سعود  آل  مخالف  نگار  روزنامه 
استانبول  در  عربستان  کنسولگری 
را  عربستان  به  سالح  ارسال  ممنوعیت 

وضع کرد. 
آلمان  زایبرت سخنگوی دولت  استفان 
به مدت  این ممنوعیت  بیانیه ای اعالم کرد:  در 
6 ماه دیگر یعنی تا 30 سپتامبر تمدید می شود. 
طی این مدت هیچ مجوزی برای فروش سالح 

صادر نمی شود. 
کشته  به  منجر  تاکنون  یمن  به  عربستان  تجاوز 
ویرانی  و  گناه  بی  یمنی  هزار   16 از  بیش  شدن 

زیر ساخت های این کشور شده است.

فرسوده  های  بافت  در  گفت:  کرمان  استاندار 
 50 غیر رسمی شهرها،  های  و سکونتگاه  میانی 
بانک  نرخ 9 درصد توسط  با  وام  تومان  میلیون 
شهرسازی  و  راه  کل  اداره  معرفی  با  و  مسکن 
متقاضیان  به  مسکونی  واحدهای  احداث  برای 

داده می شود.
کرمان،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
نشست  حاشیه  در  فدائی  جواد  محمد  دکتر 
مدیران استان پیرامون بازآفرینی شهری و حاشیه 
نشینی افزود: در بحث بازآفرینی شهری و حاشیه 
نشینی به عنوان یکی از حوزه های مورد تأکید 
های  شاخص  ارتقای  امید،  و  تدبیر  دولت  در 
اقتصادی و اجتماعی گروه های ساکن در بافت 
شهری  های  پهنه  تاریخی،  بافت  فرسوده،  های 
دارای  شهری  های  پهنه  صنعتی،  پیشینه  دارای 
پیشینه روستایی و سکونتگاه های غیر رسمی  به 
به  را  افراد  این  مدنظر است که وضعیت  نحوی 

میانگین شهری ارتقاء دهد.
ساخت  برای  دولت  تسهیالت  به  اشاره  با  وی 
شهری  بازآفرینی  های  طرح  قالب  در  مسکن 
تصریح کرد: در بافت های فرسوده میانی شهرها 
 50 مبلغ  شهرها،  رسمی  غیر  های  سکونتگاه  و 
بانک  نرخ 9 درصد توسط  با  وام  تومان  میلیون 
شهرسازی  و  راه  کل  اداره  معرفی  با  مسکن 

متقاضیان  به  مسکونی  واحدهای  احداث  برای 
داده می شود و چنانچه این واحدها توسط انبوه 
سازانی با استفاده ازفناوری های نوین ساختمانی 
و معیارهای صرفه جویی ساخته شوند؛ مبلغ 50 
میلیون تسهیالت دیگر نیز با نرخ بهره 18 درصد 

به ازای هر واحد داده می شود.
استاندار کرمان همچنین با تأکید بر اهمیت حل 
اظهار  امداد  کمیته  مددجویان  مسکن  مشکل 

داشت: به دنبال اجرای طرح های مختلف برای 
لحاظ  به  که  هستیم  مددجویانی  مشکل  حل 
هستند  نامناسبی  بسیار  وضعیت  در  اقتصادی 
اسالمی،  انقالب  مسکن  بنیاد  با  توافق  طبق  و 
در  مسکونی  واحد   50 اول  مرحله  در  داریم  بنا 
و  تومان  میلیون   100 هزینه  با  صنعتی  شهرک 
به صورت 60 میلیون تومان بالعوض و وام 40 

میلیونی در قالب اقساط 10 ساله احداث کنیم.

فرمانده انتظامی جیرفت خبر داد:
قاتل  همدست  و  فراری  قاتل  دستگیری 

در جیرفت
فرمانده انتظامی جیرفت از دستگیری یک نفر قاتل فراری 

و همدست وی در این شهرستان خبر داد.
اظهار  خبر  این  تشریح  در  محمدرضایی  رضا  سرهنگ 
داشت: حدود یک ماه قبل وقوع یک فقره قتل مسلحانه به 
مرکز فوریتهای پلیسی جیرفت گزارش شد که بالفاصله 
ماموران دایره جنایی پلیس آگاهی جهت بررسی موضوع 

وارد عمل شدند.
فرد  ماموران در محل مشاهده شد،  با حضور  افزود:  وی 
میانسالی بر اثر شلیک گلوله مجروح و به علت خونریزی 

شدید فوت کرده است.
وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با تکمیل تحقیقات 
به  رسیدگی  موضوع  به علت حساسیت  قاتل  شناسایی  و 

پرونده را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.
ماموران   سرانجام  کرد:  تصریح  محمدرضایی  سرهنگ 
پس از حدود یک ماه تالش بی وقفه با اقدامات پلیسی و 
گسترش چتر اطالعاتی موفق شدند قاتل و همدست وی 
یک  در  داشتند  شهرستان  از  خروج  قصد  حالیکه  در  را 
زمان  امام  گمنام  سربازان  همکاری  با  منسجم  عملیات 

)عج( دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کنند.
با  مواجهه  از  پس  و  اولیه  تحقیقات  در  متهم  وی گفت: 
مستندات پلیس به ارتکاب قتل به علت اختالفات ملکی با 
مقتول اعتراف کرد و به همراه همدستش پس از تشکیل 

پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی جیرفت به جوانان توصیه کرد: در لحظه 
عصبانیت با باال بردن آستانه تحمل خود و عاقبت اندیشی، 
لذت  و  نزنند  باری  خشونت  اقدامات  چنین  به  دست 

زندگی را از خود و دیگران نگیرند.

 سند گردشگری کرمان بازنگری می شود

شرکت ایتالیایی صادرات سالح به عربستان و امارات را متوقف کرد

استاندار کرمان خبر داد:

اعالم تسهیالت ویژه برای متقاضیان ساخت بافت های فرسوده در استان
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مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان 
زن   800 توانمندسازی  گفت:  کرمان 
سرپرست خانوار در برنامه سال جاری 
کرمان  شهر  حاشیه  در  حرفه ای  و  فنی 

است.
سرپرست  زن   800 توانمندسازی 
خانوار در حاشیه شهر کرمانبه گزارش 
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار 
خبرنگاران جوان از کرمان، محمدرضا 
و  فنی  آموزش  مدیرکل  جهانگیری 
در  امروز  ظهر  کرمان  استان  حرفه ای 
سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه 

شهر کرمان که در مصلی بزرگ امام علی )ع( 
امام  شهادت  تسلیت  با  شد  برگزار  کرمان  شهر 
از  اظهار داشت: یکی  نمازگزاران  به  جواد )ع( 
اشتغال  و دولت ها  امروز خانواده ها  دغدغه های 
در  مهمی  بسیار  امر  این  و  است  فرزندانشان 

جامعه است.
وی با یادآوری اینکه در اوایل انقالب اسالمی 
مشکل بی سوادی در کشور را داشتیم که مسئله 
تعداد  کرد:  عنوان  بود  نظام  برای  مهمی  بسیار 
بی سوادان کشور در آن مقطع بسیار زیاد بود در 

طول چهل سال این مشکل کمرنگ شد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان با 
اشاره به اینکه در دهه شصت نیرو تحصیلکرده 
کرد:  بیان  بود  کم  بسیار  کشور  در  دانشگاهی 
امروز شرایط کشور به گونه ایست که در تولید 

علم رتبه 15 جهانی را داریم.
وی با بیان اینکه فقر مهارتی مشکل امروز کشور 
است و باید به گونه ای باشد که تحصیل فرزندان 
ایام  در  افزود:  باشند  داشته  نیز  مهارتی  بعد  ما 
فرزندان  که  است  خوبی  بسیار  فرصت  تابستان 

خود را در رشته های مهارتی مشغول کنیم.
مربوط  بحث های  اینکه  به  اشاره  با  جهانگیری 

است  مهم  بسیار  خانواده  معیشت  و  شغل  به 
مختص  مهارت  ملی  هفته  نخست  روز  گفت: 
شده  نامگذاری  دانشجویان  و  دانش آموزان 

است.
اینکه طرحی در آموزش و پرورش  بیان  با  وی 
دوره  ساعت   60 آن  در  که  شد  اجرا  کرمان 
پایه  دانش آموزان  درصد   10 برای  آموزشی 
آینده  افزود: در سال  اجرا شد  هفتم در کرمان 

قرار است 100 درصد اجرا شود.
کرمان  استان  و حرفه ای  فنی  آموزش  مدیرکل 
مهارت  ملی  هفته  دوم  روز  اینکه  به  اشاره  با 
مشارکت بخش خصوصی و بنگا ه های اقتصادی 
دولتی  بخش  در  گفت:  است  شده  نامگذاری 
رایگان  صورت  به  ساعت  نفر  هزار   6 آموزش 
و در بخش خصوصی آموزش 5 هزار نفر را با 

دریافت هزینه برعهده داریم.
وی با بیان اینکه مهارت آموزی و ارتقا بهره وری 
دیگر  از  عشایر  و  روستا  در  مهارت آموزی  و 
برنامه های این هفته است بیان کرد: در برنامه های 
دولت بحث عدالت آموزشی بسیار اهمیت دارد 
و در این راستا سامانه آموزش در روستا و عشایر 

مطرح است.

روز  اینکه  به  اشاره  با  جهانگیری 
در  مهارت آموزی  هفته  این  پنجم 
است  مطرح  رسمی  غیر  سکونتگاه های 
گفت: ارتقا آموزش های فنی و حرفه ای 
سکونتگاه های  و  کرمان  حاشیه شهر  در 

غیر رسمی در برنامه است.
تسهیلگری  دفاتر  در  اینکه  بیان  با  وی 
توانسته ایم  حاشیه شهر  در  استانداری 
تقویت  را  حاشیه شهر  مهارت  خانه های 
کرده و ارتقا دهیم افزود: در این منطقه 
سرپرست  زنان  توانمندسازی  طرح 

خانواده را در برنامه داریم.
استان  حرفه ای  و  فنی  آموزش  مدیرکل 
زن  توانمندسازی 800  اینکه  به  اشاره  با  کرمان 
و  فنی  جاری  سال  برنامه  در  خانوار  سرپرست 
عنوان  است  کرمان  شهر  حاشیه  در  حرفه ای 
کرد: توانمندسازی و مهارت آموزی سربازان از 
دیگر برنامه های فنی و حرفه ای کرمان است که 
را  سرباز  هزار   250 آموزش  تعهد   98 سال  در 

برعهده داریم.

وی با بیان اینکه این طرح شامل سه بخش پیش 
از خدمت، حین خدمت و پس از خدمت است 
و  بگذرانند  را  طرح  این  افرادی  کرد:  عنوان 
از خدمت  پس  کنند  را کسب  دوره  گواهینامه 
می توانند 30 میلیون تومان تسهیالت اشتغالزایی 

کسب کنند.
جهانگیری با اشاره به اینکه درب های مراکز فنی 
و حرفه ای به صورت رایگان برای تمام افراد در 
تمام سنین باز است و نباید بگذاریم فقر مهارتی 
نباید  کرد:  بیان  بزند  لطمه  کشورمان  آینده  به 
و  بگذارد  اثر  ما  بر  تحریم های دشمن  بگذاریم 
می توانیم  بهره وری  افزایش  و  ارتقا  با  خودمان 

سطح زندگی خودمان را ارتقا دهیم.

زن بدشانس، سیبل تفنگ بادی شد
با  اندازی  تیر  تمرین  گفت:  همدان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
تفنک بادی در باالی پشت بام موجب اصابت تیر بر باالی قلب 

زن 47 ساله شد.
سرهنگ جمشید باقری بیان کرد: ساعت 22 روز چهارشنبه خبر 
مرکز  به  بادی  تفنگ  ساچمه  اصابت  علت  به  زن  یک  جراحت 
توسط  مجروح  که  شد  رسانی  اطالع   110 پلیسی  های  فوریت 

اورژانس به بیمارستان بعثت منتقل شده بود.
وی افزود: ماموان کالنتری 11 شکریه در بیمارستان بعثت حضور 
هنگام  زن  این  که  دریافتند  مقدماتی  های  بررسی  در  و  یافته 
)باالی  ناحیه شانه چپ  از  متوجه درد شدید  منزل  استارحت در 

قلب( شده که پس از آن دچار خونریزی می شود.
فرمانده انتظامی شهرستان همدان بیان کرد: پس از تماس با مرکز 
فوریت های پزشکی و انتقال مصدوم به بیمارستان بعثت مشخص 
شد که علت بروز این خونریزی برخورد ساچمه یک تفنگ بادی 

به این زن است.
سرهنگ باقری ادامه داد: ماموران به محل حادثه واقع در خیابان 
که  شوند  می  متوجه  ها  بررسی  در  و  کرده  مراجعه  النهرین  بین 
خانه زن حادثه دیده در طبقه دوم قرار دارد و ساچمه از شیشه اتاق 

پذیرایی عبور و سپس به این فرد اصابت کرده است.
وی بیان کرد: در تحقیقات مشخص شد که خانه های مجاور این 
پذیر  امکان  ها  خانه  این  از  شلیک  بنابراین  و  دارد  حیاط  واحد 

نیست.
مجاور  کوچه  بررسی  از  پس  همدان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
متوجه یک آپارتمان مشرف به خانه فرد حادثه دیده می شوند که 

با هماهنگی قضایی وارد این آپارتمان شدند.
سرهنگ باقری ادامه داد: پس از حضور در پشت بام این آپارتمان 
یک عدد سیبل دست ساز با آثار ساچمه های تفنگ بادی کشف 
شد و در تحقیق از همسایگان مشخص شد که این سیبل متعلق به 

یکی از ساکنان مجتمع است.
وی بیان کرد: مرد 46 ساله که به تازگی تفنگ بادی خریداری 
بام  به پشت  اتفاق  این  بروز  از  نیم ساعت قل  اینکه  به  بود  کرده 

مراجعه کرده و در حال تمرین با تفنگ بادی بود اعتراف کرد.
مرجع  تحویل  و  بازداشت  مرد  این  اینکه  بیان  با  باقری  سرهنگ 
های  تفنگ  با  تیراندازی  از  شهروندان  کرد:  توصیه  شد  قضایی 
ساچمه ای و بادی که به باور برخی مردم خطرناک نیستند پرهیز 

کنند.

 خارج کردن ۵2۶ دندان از دهان پسربچه هندی

پزشکان هندی پس از معاینه دهان پسربچه  هفت سال های که به 
دلیل درد فک به بیمارستان مراجعه کرده بود، 526 دندان در دهان 

او کشف کردند.
این پسربچه ماه گذشته در شهر جنوبی "چنای" به دلیل ورم و درد 
در نزدیکی دندان های آسیای بزرگ خود در سمت راست فک 

پایین خود مورد معاینه قرار گرفت.
با  پسربچه  این  فک  از  عکسبرداری  و  اسکن  از  پس  پزشکان 
کیسه ای در فک پایینی او مواجه شدند که به طور غیرطبیعی پر 

از دندان بوده است.
عمل جراحی برای خارج کردن این دندان ها ماه گذشته انجام شد 
و اما تیم دندانپزشکان معالج این کودک، از آنجا که برای تایید 
معاینات تک تک این دندان ها نیاز به زمان داشتند تاکنون خبر آن 

منتشر نشده بود.
پس از کشف این کیسه دو جراح در عملی به مدت چهار تا پنح 

ساعت، صدها دندان را از آن تخلیه کردند.
 15 تا  میلی متر   0.1 از  دندان   526 مجموع  در  پزشکان  گفته  به 
میلی متر در این کیسه وجود داشت که حتی کوچک ترین آنها نیز 

دارای تاج دندان، ریشه و مینای دندان بوده است.
بیمارستان  از  جراحی  عمل  این  انجام  از  پس  روز  سه  بچه  پسر 
مرخص شده و تصور می شود بهبودی کامل او حاصل شده باشد.

بچه  پسر  این  تیم جراحی  سرپرست  و  بیمارستان  رئیس  گفته  به 
از عارضه ای بسیار نادر به نام "ادنتومای کامپوزیت مرکب" رنج 
اما  نیست  مشخص  هنوز  بیماری  این  دقیق  علت  است.  می برده 

می تواند ژنتیکی یا ناشی از عوامل محیطی مانند تشعشعات باشد.
پسرشان  ورم فک  متوجه  که  اظهارکرده اند  پسربچه  این  والدین 
از سه سالگی او شده بودند اما با توجه به سن کمش امکان آغاز 

معالجات در آن زمان فراهم نشد.

قانون  به  موادی  الحاق  قانون   1 ماده   2 بند  موجب  به 
ماده 10  و  تولید و عرضه مسکن  از  ساماندهی و حمایت 
آئین نامه اجرائی آراء صادره از سوی هیأت قانون مذکور 
ارزوئیه  به شهر  مربوط  بخش 41 کرمان   1 قطعه  در  واقع 
آگهی  ذیل  شرح  به  نوبت  یک  در  عموم  اطالع  جهت 

میگردد.
اصلی آقای هوشنگ حاتمی  از 35-  فرعی  1-پالک 84 
رضوانی فرزند شیرباز ششدانگ خانه به مساحت 291/10 

مترمربع واقع در شاهماران- کوچه پشت ایستگاه بافت.
ساالری  تهمینه  خانم  اصلی   -35 از  فرعی   95 پالک   -2
به  فوقانی  طبقه  بر  مشتمل  مغازه  ششدانگ  اکبر  فرزند 
چهارراه  شاهماران  در  واقع  مترمربع   75/46 مساحت 

اصلی)سه راه سلطان آباد نبش کمربندی(.
3- پالک 97 فرعی از 35- اصلی آقای مهدی پاک نژاد 
فرزند شهریارششدانگ خانه به مساحت 240/40 مترمربع 

واقع در ارزوئیه- کمربندی انتهای دانیل برق.
دلیری  البنین  ام  خانم  اصلی   -35 از  فرعی   98 پالک   -4
فرزند یعقوب ششدانگ خانه به مساحت197/36 مترمربع 

واقع در شاهماران خیابان سلطان آباد.
محمدرضا  آقای  اصلی   -35 از  فرعی   101 پالک   -5
باب  یک  ششدانگ  اسکندر  فرزند  قرائی  نژاد  کورکی 
خانه به مساحت 256/30 مترمربع واقع در شاهماران خیابان 

سلطان آباد.
از 35- اصلی آقای علی قاسم پور  6- پالک 105 فرعی 
 474/74 مساحت  به  خانه  ششدانگ  حسین  فرزند  افشار 

مترمربع واقع در شاهماران کوچه شهید خسروی.
از 36- اصلی آقای درویش فالحی  7- پالک 46 فرعی 
فرزند حسین ششدانگ خانه به مساحت 440/78 مترمربع 

واقع در بلوار امام خمینی کوچه سیدالشهداء شماره 3.
8- پالک 413 فرعی از 36- اصلی خانم زهرا امیری پاک 
مترمربع   244/31 مساحت  به  خانه  ششدانگ  بیژن  فرزند 

واقع در ارزوئیه خیابان برق کوچه پژمان .
9- پالک 421 فرعی از36- اصلی آقای سعید خلیل تاش 
فرزند شیرزاد ششدانگ خانه به مساحت 292/67 مترمربع 

واقع در ارزوئیه خیابان آموزش و پرورش.
بهاری  مجید  آقای  اصلی  از 36-  فرعی  10- پالک 425 
فرزند کرامت ششدانگ خانه به مساحت 361/12 مترمربع 

واقع در شاهماران جنب باسکول.
حاتمی  امین  آقای  اصلی   -36 از  فرعی   438 پالک   -11
 251/91 مساحت  به  خانه  ششدانگ  حسین  محمد  فرزند 
مترمربع واقع در شاهماران پشت اداره آموزش و پرورش .

12- پالک 507 فرعی از 36- اصلی آقای علی بختیاری 
 425/89 مساحت  به  خانه  ششدانگ  محمد  فرزند  زاده 

مترمربع واقع در ارزوئیه شهرک سنگی.
13- پالک 517 فرعی از 36- اصلی آقای مهرداد ایرانپور 
مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ   محمود  فرزند 

سیدالشهداء  خیابان  شاهماران  در  واقع  مترمربع   111/18
کوچه حسینیه.

14- پالک 522 فرعی از 36- اصلی آقای مهرداد ایرانپور 
به  محصور  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  محمود   فرزند 
خیابان  شاهماران  در  واقع  مترمربع   141/36 مساحت 

سیدالشهداء کوچه حسینیه.
پور  از 36- اصلی آقای مرادعلی  15- پالک 542 فرعی 
 392/38 مساحت  به  خانه  ششدانگ  میرزا  فرزند  اشرفی 

مترمربع واقع در شاهماران خیابان برق.
غنچه  حمید  آقای  اصلی   -36 از  فرعی   571 پالک   -16
مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  سبزعلی  پورفرزند 
11/ 281 مترمربع واقع در ارزوئیه کوچه روبروی مدرسه 

نهم دی. 
17- پالک 583 فرعی از 36- اصلی آقای مهدی اباذری 
مترمربع  به مساحت 415/65  فرزند عباس ششدانگ خانه 

واقع در ارزوئیه خیابان برق.
18- پالک 586 فرعی از 36- اصلی آقای رامین محمدی 
مساحت  به  خانه  ششدانگ  رستم  فرزند  چارقوئیه  نژاد 

393/56 مترمربع واقع در ارزوئیه شهرک سنگی.
از 36- اصلی آقای محمد محمد  19- پالک 588 فرعی 
مساحت  به  خانه  ششدانگ  ا...  فرج  فرزند  میرجانی   نژاد 

392/94 مترمربع واقع در شاهماران شهرک سنگی.
دهقانی  امیر  آقای  اصلی   -36 از  فرعی   591 پالک   -20
به مساحت 101/99  فرزند کرم  ششدانگ خانه  سرگزی 

مترمربع خیابان امام کوچه حسینه سید الشهداء.
مریم صفری  خانم  اصلی  از 36-  فرعی  21- پالک 594 
فرزند اسدا... ششدانگ خانه به مساحت 198/04 مترمربع 

واقع در شاهماران خیابان برق.
22- پالک 597 فرعی از 36- اصلی آقای عباس عمویی 
مساحت  به  خانه  ششدانگ  محمدحسین  فرزند  کیسکانی 
حسینیه  کوچه  امام  خیابان  در  واقع  مترمربع   389/86

سیدالشهداء.
23- پالک 599 فرعی از 36- اصلی آقای سبزعلی بیژنی 
فرزند برجعلی ششدانگ خانه به مساحت183/92 مترمربع 

واقع در شاهماران کوچه شهید عرب نژاد.
از 36- اصلی آقای شیرباز حمزه  24- پالک 602 فرعی 
نژاد پلنگ آبادی  فرزند علی باز ششدانگ خانه به مساحت 
136/38 مترمربع واقع در ارزوئیه خیابان امام کوچه شرکت 

تعاونی.
25- پالک 606 فرعی از 36- اصلی خانم نسرین بهرامی 
مساحت  به  خانه  ششدانگ  ا...  هیبت  فرزند  کوهشاهی 

280/20 مترمربع واقع در ارزوئیه خیابان برق.
26- پالک 612 فرعی از 36- اصلی آقای محمد رضا نبی 
پور گیسی فرزند عوض ششدانگ مغازه به مساحت 26/79 

مترمربع واقع در شاهماران خیابان امام .
27- پالک 628 فرعی از 36- اصلی خانم سحر شرفی نژاد 

فرزند دادخدا ششدانگ خانه به مساحت 167/65 مترمربع 
واقع در شاهماران شهرک سنگی .

اصلی آقای شهباز محمد  از 36-  فرعی  28- پالک 632 
مساحت  به  خانه  ششدانگ  سهراب  فرزند  میرجانی  نژاد 

417/64 مترمربع واقع در ارزوئیه شهرک سنگی.
از 36- اصلی آقای حمید قادری  29- پالک 636 فرعی 
فرزند ذبیح ا...  ششدانگ خانه به مساحت468/27 مترمربع 

واقع در ارزوئیه شهرک سنگی بلوار پاسداران .
30- پالک 639 فرعی از 36- اصلی خانم ماه نساء حاتمی 
 443/63 مساحت  به  خانه  ششدانگ  فرزندغالمحسین  

مترمربع واقع در شاهماران خیابان سیدالشهداء.
31- پالک 640 فرعی از 36- اصلی خانم ماه نساء حاتمی 
مساحت  به  مغازه  باب  دو  ششدانگ  غالمحسین    فرزند 

98/51 مترمربع واقع در شاهماران خیابان سیدالشهداء.
32- پالک 643 فرعی از 36- اصلی آقای عبدا... افشون 
فرزند اسمعیل  ششدانگ خانه به مساحت 315/12 مترمربع 

واقع در شاهماران خیابان امام کوچه شماره 13.
داریوش  آقای  اصلی   -36 از  فرعی   651 پالک   -33
مساحت  به  خانه  ششدانگ  محمد   فرزند  پور  محمدی 
285/01 مترمربع واقع در شاهماران شهرک جنب جایگاه 

سوخت .
34- پالک 657 فرعی از 36- اصلی آقای مهدی دهقانی 
مساحت  به  خانه  ششدانگ  دیدارقلی  فرزند  سلطانی 

354/36 مترمربع واقع شاهماران کوچه شهید خسروی.
رادمنش  ثریا  اصلی خانم  از 36-  فرعی  35- پالک 669 
مترمربع   153/99 مساحت  به  خانه  ششدانگ  علی  فرزند 

واقع در خیابان امام خمینی کوچه شماره 2.
36- پالک 203 فرعی از 53- اصلی آقای روح ا... صادقی 
مساحت  به  خانه  ششدانگ  غالمحسین  فرزند  عسکری 
تامین  پشت  کوچه  ارزوئیه  در  واقع  مترمربع   311/99

اجتماعی.
لذا به استناد ماده 10 آئین نامه اجرائی قانون الحاق موادی 
مسکن  عرضه  و  تولید  از  حمایت  و  ساماندهی  قانون  به 
چنانچه اشخاصی نسبت به اصل ملک اعتراض دارند ظرف 
20/بیست روز از تاریخ انتشار آگهی باید اعتراض خود را 
ارزوئیه  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  به  مکتوب  صورت  به 
تسلیم نمایند و ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مرجع 
ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم 
و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت اسناد و امالک 
تسلیم نماید . بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض 
در موعد مقرر و یا تحویل گواهی عدم تقدیم دادخواست 
رعایت  با  ثبتی  عملیات  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  به 

مقررات تعقیب خواهد شد.
تاریخ انتشار:روز شنبه:98/05/12

سعید نظری-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
ارزوئیه 

آگهی مزایده کامیون
به موجب پرونده اجرایی کالسه 9800055 له خانم نوشین قنبری، علیه آقای مهدی قربانی فرزند مسیح 
ا... به شماره ملی 2293336735 یک دستگاه کامیون به شماره انتظامی 794 ع 56 ایران 83 متعلق به 
آقای مهدی قربانی که از تاریخ 1398/2/16 در پارکینگ آسایش شهرستان رابر تحت نظارت پلیس 
راهور رابر قرار دارد و طبق نظر کارشناس عالی تصادفات و امور فنی)کارشناس دادگستری( مورخ 
1398/3/21 مشخصات فنی خودرو بر اساس سوابق شماره گذاری و وضعیت آن بدین شرح است: 
نوع خودرو کامیون – شماره موتور 10047021 و سیستم بنز و شماره شاسی 16567279 به رنگ سبز 
روغنی و تیپ ال 52/1921 ظرفیت 19 تن و مدل 1364 و نوع سوخت گازوئیل می باشد و الستیک 
موتور:آماده  وضعیت  مجوز-  با  و  تعویضی  اتاق  درصد-   100 جلو  الستیکهای  درصد-   50 عقب: 
به مبلغ 3/200/000/000 ریال)معادل سیصد وبیست میلیون تومان(  به کار- وضعیت شاسی: سالم و 
و  اسناد  ثبت  اداره  در   12 الی   9 ساعت  از   1398/5/26 مورخ  شنبه  روز  در  و  است،  شده  ارزیابی 
از  به فروش می رسد. مزایده  از طریق مزایده  فرمانداری  امام کوچه جنب  بافت واقع در خ  امالک 
مبلغ 3/200/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود و کلیه هزینه 
های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد. ضمناً چنانچه 
روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر 

برگزار خواهد شد.)م الف72(
 تاریخ انتشار:98/5/12

محمدمحسن قزوینی-مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بافت  

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای علی جعفری نماینده هالل احمر بافت مالک ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان پالک 2043- 
اصلی قطعه یک بخش 40 کرمان واقع در بافت خیابان امام روبروی مرکز شبانه روزی سند مالکیت 
آن بشماره چاپی 247316 صادر و تسلیم گردیده ضمن تسلیم یک برگ شهادت شهود تصدیق شده 
به علت جابجایی مفقود گردیده و درخواست سند مالکیت  مدعی است سند مالکیت پالک مزبور 
المثنی را نموده لذا باستناد اصالح تبصره 1 ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت در تاریخ 
مندرج در ذیل آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت اسناد بافت مراجعه و 
اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت یا سند معامله نماید واال پس از مدت مذکور نسبت به صدور 

مالکیت المثنی اقدام خواهد شد.)م الف74(
تاریخ انتشار:98/5/12

محمدمحسن قزوینی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بافت

آگهي مزایده)نوبت اول(
دادنامه  مفاد  اجراي  راستاي  در  دارد  نظر  در  ارزوئیه  عمومي  دادگاه  حقوقي  احکام  اجراي 
پرونده  در  بافت  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  شعبه  از  صادره   9409973470100875
اجرایی 970113 که طی آن آقای نوذر سلطانی نژاد فرزند عوض آقا بپرداخت سیصدو ده میلیون 
و هشتصد و بیست و سه هزار و ششصدو سی و شش ریال در حق محکوم له آقای علی سلطانی 
و  وهفتاد  و چهار صد  میلیون  وسه  مبلغ سی  به  اجرایی  عشر  نیم  همچنین  و  درویش  فرزند  نژاد 
چهار هزار و ششصد و چهل و سه ریال محکوم گردیده و از محکوم علیه میزان سی و دو سهم از 
شرکت حمل و نقل کرمان کارمانیا ترابر بافت به شماره 763 با شناسه ملی 10630066077 واقع 
در ارزوئیه سه راه ثارا... یافت گردیده که ارزش سهام به میزان هر سهم یکصد و بیست میلیون 
ریال و سی و دو سهم مبلغ سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون ریال برآورد قیمت شده است لذا 
نماینده محترم دادگاه در مورخه یکشنبه 1398/5/20 ساعت  با حضور  با وصف موجود مزایده 
12ظهربرکزار می گردد متقاضیان بایستی ده درصد قیمت پیشنهادي را در پاکت در بسته تحویل 
مزایده  و  نفع صندوق دولت ضبط  به  مبلغ مذکور  انصراف  احکام دهند که در صورت  اجراي 
تجدید مي گردد.طالبین در صورت تمایل مي توانند یک هفته قبل از موعد به دایره اجراي احکام 

مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از ملک مورد نظر داده شود.)م الف 73(
محسن روانان- مدیر اجراي احکام حقوقی دادگاه ارزوئیه

آگهي مزایده)نوبت دوم(
دادنامه  مفاد  اجراي  راستاي  در  دارد  نظر  در  ارزوئیه  عمومي  دادگاه  حقوقي  احکام  اجراي 
مفاد  حسب  که  ارزوئیه  دادگاه   970164 اجرایی   پرونده  در   30/5/97-9709973461301392
دادنامه مذکور آقای علی زنگنه فرزند منوچهر به 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 
بخش  پنج  قطعه  اصلی  سیزده  از  فرعی   4 دارای پالک  روستای هوراب صوغان  در  واقع  اناری 
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 2539800000 ریال برآورد قیمت شده است 
لذا با وصف موجود مزایده با حضور نماینده محترم دادگاه در مورخه یکشنبه 1398/5/19 ساعت 
12 ظهر 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 دهند که در صورت انصراف 
مبلغ مذکور به نفع صندوق دولت ضبط مي گردد.طالبین در صورت تمایل مي توانند یک هفته 

قبل از موعد به دایره اجراي احکام مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از ملک مورد نظر داده شود
محسن روانان- مدیردفتر اجراي احکام حقوقی دادگاه عمومی بخش ارزوئیه

آگهي حصروراثت
به شرح دادخواست شماره  ا... داراي شناسنامه 222  نژاد فرزند عنایت  ا... رضایی  آقای هدایت 
980250 مورخ 98/5/1 توضیح داده شادروان عنایت ا... رضایی نژاد فرزند محمد به شناسنامه 11 

درتاریخ 94/4/5 در شهر بافت فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-هدایت ا... رضائی نژاد به ش ملی 2991739568 متولد 1362 فرزند متوفی.
2- هوشنگ رضائی نژاد به ش ملی 3131077107 متولد 1363 فرزند متوفی.

3- ناصررضائی نژاد لکی به ش ملی 3131539622 متولد 1365 فرزند متوفی.

4- فتانه رضائی نژاد لکی به ش ملی 3120287040 متولد 1377 فرزند متوفی.
5- محبوبه رضائی نژاد لکی به ش ملی 3131541407 متولد 1367 فرزند متوفی.

6- فریبا رضائی نژاد لکی به ش ملی 3120164941 متولد 1372 فرزند متوفی.
7- فرزانه رضائی نژاد لکی به ش ملی 3120222062 متولد 1374 فرزند متوفی.

8- محمدامین رضائی نژاد لکی به ش ملی 3120374865 متولد 1382 فرزند متوفی.
9- گل نساء بهبودی نژاد فرزند عزیزا... به ش ملی 3130320954 متولد 1348 همسر متوفی. 

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

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

آگهي حصروراثت
خانم کبری علیرضایی فرزند بهزاد داراي شناسنامه 5 به شرح دادخواست شماره 980278 مورخ 
98/5/9 توضیح داده شادروان صغری صادقی نژاد فرزند مصطفی قلی به شناسنامه 155 درتاریخ 

94/2/1 در شهر بافت فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-کبری علیرضایی فرزند بهزاد به ش ش 5 متولد 1348 فرزند متوفی.

2- غالمرضا وزاوندی فرزند ابراهیم به ش ش 300 متولد 1339 فرزند متوفی.
3- امیر وزاوندی فرزند ابراهیم به ش ش 6 متولد 1336 فرزند متوفی.

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

از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.)م الف72(
اسماء شفیعی بافتی -دفترشورای حل اختالف شماره 2 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
خانم فاطمه ایران پور فرزند قاهرقلی داراي شناسنامه 3131105593 به شرح دادخواست شماره 
به شناسنامه 375  اسدا...  فرزند  نژاد  داده شادروان کبری حمزه  توضیح  مورخ 98/5/8   980273

درتاریخ 98/4/29 در شهر بافت فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-امیر حسین جهانداری به ش ملی 4470191280 متولد 1392 بافت فرزند متوفیه.

2- حامد جهانداری به ش ملی 3130944583 متولد 1360 بافت همسر متوفیه.
3- فاطمه ایران پوربه ش ملی 3131105593 متولد 1329 بافت مادر متوفیه.

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

از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.)م الف72(
دفترشورای حل اختالف شماره 1 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
آقای عبدالرضا طاهری نژاد فرزند رضا قلی داراي شناسنامه 3 به شرح دادخواست شماره 38/98/1 
 112 شناسنامه  به  علیقلی  فرزند  نژاد  طاهری  قلی  رضا  شادروان  داده  توضیح   98/3/20 مورخ 
از:  عبارتند  الفوت وي  منحصر حین  وراثت  فوت شده  آباد  در شهر وکیل   1398/2/5 درتاریخ 
1-عبدالرضا طاهری2- سمنبر طاهری نژاد 3- صنوبر طاهری نژاد4- گل بس طاهری نژاد همگی 

فرزندان مرحوم5- خاور سلطانی قاسملو همسر متوفی .
لذا مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی اعتراض دارد یا 
شخص یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای 
حل اختالف تقدیم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد 

از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
دفتر شورای حل اختالف شماره 1 شهرستان وکیل آباد

آگهي حصروراثت
به شرح دادخواست شماره 980267  خانم زینب حمزه ای فرزند بهجت قلی داراي شناسنامه 2 
درتاریخ   54 شناسنامه  به  رضاقلی  فرزند  حمزه  بهجت  شادروان  داده  توضیح   98/4/30 مورخ 

1375/6/10 در شهر بافت فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-زینب حمزه به ش ملی 3131444320 متولد 1352 فرزند متوفی.

2- سخاوت حمزه به ش ملی 3131404133 متولد 1338 فرزند متوفی. 
3- شجاعت حمزه به ش ملی 3131396806 متولد 1336 فرزند متوفی.

4- جمشید حمزه به ش ملی 3131413395 متولد 1341فرزند متوفی.
5- گلشن حمزه به ش ملی 3130566546 متولد 1344 فرزند متوفی.
6- شهین حمزه به ش ملی 3130042342 متولد 1355 فرزند متوفی.

7- روشندخت حمزه به ش ملی 3130566813 متولد 1350 فرزند متوفی.
8- کنیزآقا حمزه فرزند عوض به ش ملی 3131328691 متولد 1313 همسر متوفی.

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

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

آگهي حصروراثت
آقای بهنام معینی اقطاعی فرزند بازعلی داراي شناسنامه 31 به شرح دادخواست شماره 980245 
مورخ 98/4/30 توضیح داده شادروان علی معینی اقطاعی فرزند بهنام به شناسنامه 3010086709 

درتاریخ 98/1/12 در شهر بافت فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-بهنام معینی اقطاعی فرزند بازعلی به ش ش 31متولد 1364 پدر متوفی.

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

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

نماینده مردم کرمان و راور گفت: شش 
سال است که هیچ زمینی در شهر کرمان 
ساز  و  ساخت  منظور  به  دولت  توسط 

مسکن واگذار نشده است.
ستاد  جلسه  در  پورابراهیمی  محمدرضا 
به  اشاره  با  کرمان  استان  بازآفرینی 
داشت:  بیان  شهری  مسکن  واگذاری 
زمین ها  این  واگذاری  مزیت های  از 
بازآفرینی  حاشیه نشین  افراد  بهره مندی 

بافت فرسوده شهر می باشد.
افراد  نفر  هزار   15 به  قریب  افزود:   وی 
خمینی  امام  امداد  کمیته  پوشش  تحت 

مسکن  فاقد  که  دارند  وجود  کرمان  در   ) ره   (
هستند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای 
ظرفیت های  از  بتوانیم  باید  گفت:  اسالمی 
قانونی طرح بازآفرینی شهری استفاده کنیم لذا 
اختیار  در  تعاونی  صورت  به  باید  زمین ها  این 

شهری  بازآفرینی  بحث  از  که  گیرد  قرار  مردم 
مسجد  کوههای  از  بخشی  همچنین  است  جدا 
شهری  محدودیت  جزو  )عج(  صاحب الزمان 

است که باید تعیین تکلیف شوند.
پورابراهیمی با انتقاد از این که شش سال است 
به  دولت  توسط  کرمان  شهر  در  زمینی  هیچ 
منظور ساخت و ساز مسکن واگذار نشده است، 

افزود: اولویت ما در شهر کرمان افراد 
مزیت های  از  تا  است  مسکن  فاقد 
واگذاری زمین توسط دولت در قالب 

طرح بازآفرینی شهری استفاده کنند.
وی یادآور شد: ثبت نام از افراد فاقد 
بافت های  است؛  شده  آغاز  مسکن 
آنها  در  بازآفرینی  طرح  که  فرسوده 
ظرفیت  اساس  بر  باید  شود  اجرا  باید 
واگذاری  شرایط  اساس  بر  و  قانونی 

تصمیم گیری کنیم.
فدایی  محمدجواد  جلسه  این  در   
بافت  برای  ما  گفت:  کرمان  استاندار 
مطرح  را  برنامه ها  مشخص  طور  به  فرسوده 

می کنیم.
وی افزود: 22 پروژه بازآفرینی شهری در شمال 
استان  بازآفرینی شهری در جنوب  پروژه  و 21 
کرمان با 80 درصد مانده اعتبار تا پایان سال98 

باید به بهره برداری برسد.

نماینده مردم کرمان و راور:

طی شش سال گذشته هیچ زمینی توسط دولت به مردم کرمان تعلق نگرفته است

توانمندسازی ۸۰۰ زن سرپرست خانوار در حاشیه شهر کرمان

آگهی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی

آگهي حصروراثت
آقای بهنام معین اقطاعی فرزند بازعلی داراي شناسنامه 31 به شرح دادخواست شماره 980245 مورخ 
98/4/30 توضیح داده شادروان ابوالفضل معین اقطاعی فرزند بهنام به شناسنامه 3120500488 درتاریخ 

98/1/12 در شهر بافت فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-بهنام معین اقطاعی فرزند بازعلی به ش ش 3131518464متولد 1364 پدر متوفی.
2-کبری اشرف لو فرزند درعلی به ش ملی 3131297336 متولد 1360 مادر متوفی.

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

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

آگهي حصروراثت
آقای بهنام معینی اقطاعی فرزند بازعلی داراي شناسنامه 31 به شرح دادخواست شماره 980258 مورخ 
درتاریخ   3131297336 شناسنامه  به  درعلی  فرزند  لو  اشرف  کبری  شادروان  داده  توضیح   98/5/1

98/1/12 در شهر بافت فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-بهنام معینی اقطاعی فرزند بازعلی به ش ش 3131518464متولد 1364 همسر متوفی.

2-ابوالفضل معینی اقطاعی فرزند بهنام به ش ملی 3120500488 متولد 1392 فرزند متوفی.
3- علی معینی اقطاعی فرزند بهنام به ش ش 3010086709متولد 1396 فرزند متوفی.

4- درعلی اشرف لو فرزند مراد به ش ش 3130533214متولد 1311 پدر متوفی.
5-گوهر شمسی گوشکی فرزند شکرا...به ش ملی 3131210060 متولد 1326 مادر متوفی.

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

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

آگهي حصروراثت
مورخ   59/98/1 شماره  دادخواست  شرح  به   444 شناسنامه  داراي  دادا...  فرزند  امانی  سروی  خانم 
به شناسنامه 172 درتاریخ 1398/3/23 در  احمد  فرزند  امانی  داراب  داده شادروان  98/4/12 توضیح 
شهر سیرجان فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از: 1-ابوطالب امانی 2- کبری امانی3- 
معصومه امانی4- محمدرضا امانی 5- فاطمه امانی همگی فرزندان مرحوم6- سروی امانی همسر متوفی .

یا  دارد  اعتراض  و چنانچه کسی  کثیراالنتشار محلي درج  از روزنامه  یکي  در  نوبت  مراتب یک  لذا 
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.
دفتر شورای حل اختالف شماره 1 شهرستان وکیل آباد
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شهرستان فریادگر محرومیت دیار فرهیختگان در  حکمت  روزنامه  نماینده 
ارزوییه، صوغان و توابع

مهدی نظری فتح آباد 09139173348. 

بافت

کرد:  بینی  پیش  ارزوئیه  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
240 تن انجیر تا پایان مرداد و روانه بازار مصرف شود.

گفت:  ارزوئیه  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر  امیری، 
برداشت میوه بهشتی انجیر از سطح 160 هکتار باغات آغاز 

شده است و تا پایان مرداد جاری ادامه دارد.
او با بیان اینکه عمده باغات انجیر این شهرستان در مناطق 
از هر  به طور متوسط  افزود:  گیجوئیه وگلستان قرار دارد، 
هکتار، یک و نیم تن محصول برداشت و پیش بینی می شود 

تا پایان فصل برداشت 240 تن محصول تولید شود.
را  خود  تولیدی  محصول  کرد:کشاورزان  تصریح  امیری 
و  می کنند  ارسال  کرمان  و  یزد  هرمزگان،  استان های  به 
هر کیلوگرم انجیر به قیمت 14 هزار تومان در محل باغ از 

کشاورزان خریداری می شود.

ارزوئیه  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
محصول  کشاورزان  عمدتا  داشت:  بیان 
خود را به صورت تر به فروش می رسانند و 
ارقام انجیر شهرستان شامل دو رقم سیاه و 
زرد می باشد که نسبت به سال قبل به دلیل 
مساعد بودن شرایط جوی افزایش عملکرد 

داشته است.

او گفت: میوه این درخت، با داشتن ارزش 
غذایی و طبی باال، دارای قند زیاد بوده و 
منبع مناسب پتاسیم، منیزیم، کلسیم و فسفر 
و سرشار از ویتامین های A، B و C و نیز 

فیبر غذایی است ومقوی ونیروبخش است و در  منبع غنی 
کاهش وزن و بهبود بیماری های بواسیر، نقرس ودیابت نیز 

موثر است.

راس  یک  شکار  به  مربوط  آثار 
محیط  تالش  با  وحشی  بره 
منزل  از  کرمان  شهرستان  بانان 
ای  حرفه  متخلف  شکارچی 

کشف و ضبط شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان کرمان با بیان این مطلب 
حفاظت  یگان  ماموران  افزود: 
کرمان  شهرستان  زیست  محیط 
پس از اطالع از یک مورد تخلف 
در حوزه شکار و صید غیر مجاز 
تحقیقات خود را برای دستگیری 

شکارچیان آغاز کردند.
ماموران  کرد:  تصریح  پور  افشار  مهدی 
پس  کرمان  شهرستان  زیست  محیط  حفاظت 
به  قضایی،  مراجع  از  الزم  مجوزهای  اخذ  از 
به  اقدام  ضمن  و  شدند  عمل  وارد  سرعت 
بازرسی از منزل متهم مورد نظر، بقایای الشه 
یک راس بره وحشی را کشف و ضبط کردند.

وی ادامه داد: پرونده این شکارچی غیرمجاز 
حیات وحش استان کرمان جهت سیر مراحل 

قانونی تحویل مراجع قضایی شده است.
 15.8 معادل  هکتار  هزار   866 و  میلیون   2
مناطق  جزو  کرمان  استان  مساحت  درصد 

محیط  حفاظت  کل  اداره  مدیریت  تحت 
زیست است.

این  مدیریت  تحت  فرعی  چهارگانه  مناطق 
ملی،  پارک  طبیعی،  اثر  شامل  کل  اداره 
شده  حفاظت  منطقه  و  وحش  حیات  پناهگاه 
نیز دو میلیون و 461 هزار و 434 هکتار معادل 

13.5 درصد مساحت استان است.
در  اختصاصی  قرق  و  ممنوع  شکار  مناطق 
شکار  منطقه  پنج  شامل  که  کرمان  استان 
ممنوع و یک منطقه قرق اختصاص می شود، 
404 هزار و 570 هکتار است که 2.3 درصد از 
مساحت استان را به خود اختصاص داده است.

شهرستان  توابع  از  گوغر  دهستان  در  که  آباد  بنه  جنگل 
بافت واقع شده، جنگلی است پوشیده از درخت های بنه، 

بادام های کوهی، ارچن و… .
هشت  و  سی  در  کرمان؛  از  برنا  خبرگزاری  گزارش  به 
مکان  چنان  سیرجان  سمت  از  بافت  شهرستان  کیلومتری 
بکر، قشنگ و خوش آب و هوایی است که هربیننده ای را 
می تواند، متحیر کند و او را به وجد آورد. جنگل بنه آباد 
شده،  واقع  بافت  شهرستان  توابع  از  گوغر  دهستان  در  که 
جنگلی است پوشیده از درخت های بنه، بادام های کوهی، 

ارچن و…  .
امسال به دلیل خشکسالی درخت های بنه این جنگل، ثمر 
آن چنانی نداده بودند اما آن سرسبزی هرساله را تقریبا می 

توان گفت که دارند. خشکسالی به شدت این جنگل زیبا 
و طبیعی را که در دل کوهستان های گوغر واقع شده و 

مناظر فوق العاده قشنگی را خلق کرده، تهدید می کند.
بنابه گفته مردم محلی سال های پیش تر که کبک ها به 
انقراض در گوغر  دلیل شکار بی رویه در معرض خطر 
قرار نگرفته بودند، در این جنگل بسیار دیده می شده اند 
اما  اند.  می کرده  تغذیه  این جنگل  درختان  بنه های  از  و 
گنیار  چون  پرندگانی  زیستگاه  همچنان  آباد  بنه  جنگل 
است و در این منطقه این پرنده هنوز زیاد رویت می شود. 

که  بلبل ها  خوش  نغمه  یکبار  دقیقه  هرچند  دیگر  ازسوی 
بنه النه دارند، به گوش می رسد و  تنومند  تنه درختان  در 

آرامش حاکم در جنگل را چند برابر می کند.

اما موضوع مهمی که در بنه آباد باید توسط گردشگران و 
مردمی که برای تفریح به دامان آن می آیند، باید رعایت 
این  در  از ریختن آشغال  و  است  این جنگل  نظافت  شود؛ 

منطقه پرهیز شود.

روابط عمومی شبکه دامپزشکی بافت باعنایت به در پیش بودن عیدسعیدقربان 
، در اطالعیه ای شرایط حمل ونقل دام  را اعالم کرد. متن این اطالعیه به 

شرح زیر است:
هیئت  نامه  تصویب  کشور،  دامپزشکي  سازمان  قانون  اجراي  در  احتراما 
وزیران و دستورالعمل اجرایي حاکم بر حمل و نقل دام  به اطالع مي رساند:

بایست  مي  دارند،  دام  جابجایی  قصد  که  محترمی  چوبداران  و  دامداران 
جهت حمل و نقل هر نوع دام زنده از مبدا شهرستان بافت به مقصد سایر 
اخذ  به  اقدام   ، بافت  دامپزشکي شهرستان  به شبکه  مراجعه  با  استان،  نقاط 

گواهي حمل بهداشتي نمایند.
 در غیر اینصورت حمل ونقل هر نوع دام  غیر مجاز تلقي و وفق قانون با 

متخلفان برخورد خواهد شد.

رییس شبکه دامپزشکی بافت از بازدید فرماندار 
حوزه  اجرایی  و  امنیتی  مدیران  همراه  به  بافت 
مرغ  کشتارگاه صنعتی  تنها  از  و کشاورزی  دام 

شهرستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی بافت 
؛ دکترپویا امجدی اعالم کرد : در این بازدیدکه 
و  مرغ  عرضه  بر  نظارت  روند  کنترل  منظور  به 
مرغ  توزیع  و  کشتار  مراحل  کردن  رصد  نیز 
مراحل  کلیه  از  گرفت،  صورت   ، درشهرستان 
بسته  بندی،  قطعه  کشتار،  های  سالن  مختلف 
بندی و سردخانه مرغ برای عرضه در واحدهای 

صنفی بازدید به عمل آمد.

شهرستان  انتظامی  فرمانده 
دو  از  بیش  کشف  از  رابر 
یک  از  مجوز  فاقد  مرغ  تن 
این  در  کامیونت  دستگاه 

شهرستان خبر داد.
به گزارش حکمت به نقل از 
پایگاه خبری پلیس، سرهنگ 
حمید ناصری گفت: مأموران 
کالنتری مرکزی با همکاری 
رابر  شهرستان  آگاهی  پلیس 
کنترل  و  زنی  گشت  هنگام 
محورهای مواصالتی به یک 

را  خودرو  و  شدند  مشکوک  کامیونت  دستگاه 
متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو، دو تن و 
160 کیلوگرم مرغ زنده غیرمجاز و فاقد مجوز 

بهداشتی به ارزش 200 میلیون ریال کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان رابر تصریح کرد: مرغ 
های مکشوفه تحویل اداره دامپزشکی شهرستان 
مرجع  به  پرونده  تشکیل  از  پس  متهم  نفر  دو  و 

قضائی معرفی شدند.

کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  مدیر 
به  ورودی  های  پرونده  درصد   45 گفت: 
دادسراها و دادگاه ها مربوط به حوزه امالک 

است.
عمومی  روابط  از  نقل  به  حکمت  گزارش  به 
استان کرمان،  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره کل 
نیروی  فرمانده  با  دیدار  در  زاده  طالبی  رضا 
سند  مزایای  به  اشاره  با  کرمان  استان  انتظامی 
 45 از  بیش  داشت:  بیان  برگ  تک  مالکیت 
و  دادسراها  به  ورودی  های  پرونده  درصد 
دادگاه ها مربوط به حوزه امالک است و برای 
کاهش میزان دعاوی و پیشگیری از وقوع جرم 
باید تمامی اراضی و امالک دولتی و شخصی 

تثبیت و سنددار شوند.
های  پرونده  از  تعدادی  اینکه  بیان  با  وی 

کیفری مطرح شده در دادسراها نیز مرتبط با دعاوی مربوط 
موارد  از  برخی  در  گفت:  است،  مسکن  و  زمین  حوزه  به 
وجود اختالفات ملکی منجر به درگیری، نزاع دسته جمعی، 
از  درآمد حاصل  در صورتی که  و  است  غیره شده  و  قتل 
اختصاص  امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان  به  کاداستر  قانون 
تثبیت  قانون کاداستر و  باعث تسریع در اجرای  می یافت، 
مالیکت اراضی و امالک مردم و دولت می شد و متعاقب 
آن میزان پرونده های حقوقی و کیفری ورودی به دادسراها 

و دادگاه ها کاهش پیدا می کرد.
طالبی زاده به تحوالت شکل گرفته در سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور و ارائه بیش از 85 درصد خدمات ثبتی به 

صورت الکترونیکی اشاره کرد و بیان داشت: ادارات ثبت 
اسناد نقش مهمی در افزایش امنیت اقتصادی ایفا می کنند 
و در راستای تسهیل و تسریع برنامه های اقتصاد مقاومتی در 
قوه قضائیه ادارات ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
به  الکترونیکی  صورت  به  را  خود  خدمات  درصد   100
تغییرات  یا  و  تاسیس  روند  تا  دهند  می  ارائه  شهروندان 

شرکت های تجاری سرعت داده شود.
اصلی  محورهای  با  جامعه  اقشار  تمامی  اینکه  بیان  با  وی 
ارائه خدمات ثبتی در چهار حوزه امالک و کاداستر، اسناد، 
اجرای اسناد رسمی و ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
سر و کار دارند، اظهار داشت: واحدهای اجرای مستقر در 
ادارات ثبت اسناد و امالک در راستای ایفای حقوق دولت 

و مردم تعامل خوبی با نیروی انتظامی در زمینه 
استعالم اموال منقول )وسایل نقلیه( دارند و در 
گانه  استعالم های سه  اخذ  از  زمینه پس  این 

اقدام به بازداشت اموال بدهکار می کنند.
استان کرمان  امالک  و  اسناد  ثبت  مدیر کل 
در خصوص  توضیحاتی  بیان  ادامه ضمن  در 
آسیب های طالق و میزان آمار آن در استان 
کرمان گفت: با نظارت و بازرسی های دقیق 
و ارائه خدمات الکترونیک در 120 دفترخانه 
ازدواج و 38 دفترخانه طالق گام های مهمی 
در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و تخلفات در 

این حوزه برداشته شده است.
استان  انتظامی  فرمانده  دیدار  این  ادامه  در 
کرمان بیان داشت: برای افزایش اعتبار اسناد 
رسمی می بایست فرهنگ سازی الزم صورت 
پذیرد تا تمایل مردم به استفاده از این اسناد در هنگام تنظیم 

معامالت و قراردادها افزایش یابد.
پلیسی 110  فوریت های  اینکه مرکز  بیان  با  ناظری  سردار 
است  تماس   700 از  بیش  پاسخگوی  روزانه  کرمان  استان 
گفت: بخش زیادی از تماس های گرفته شده به این مرکز 
مربوط به دعاوی در حوزه امالک است و در صورت تثبیت 
اراضی دولتی و غیر دولتی استان و کاهش اینگونه پرونده 
ها می توانیم نیروهای درگیر در این بخش را به امور مهم 
امنیتی و انتظامی اختصاص دهیم و در زمینه های امنیتی گام 

های بلندتری برداریم.

معاون دادگستری کل استان کرمان از 
ورود یک هزار و 752 مورد پرونده 
با موضوع طالق به درخواست زوج 
استان کرمان  به دادگستری  و زوجه 

طی سال جاری خبر داد.
خبرنگاران  جمع  در  خالقی  حمید 
جاری  سال  ماهه  چهار  طی  گفت: 
با  پرونده  مورد   752 و  هزار  یک 
موضوع طالق به درخواست زوج و 
زوجه وارد دادگستری استان کرمان 

شده است.
خالقی اظهار داشت: از این تعداد ورودی پرونده 
به دادگستری تنها 50 درصد آنها منجر به صدور 
حکم طالق شده است و مابقی پرونده ها غالبا با 
مصالحه زوجین یا رد دعوا از سوی دادگاه حکم 

به بطالن دعوا صادر شده است.
دخالت  داد:  هشدار  خانواده  دادگاه  قاضی  این 
والدین در زندگی  مورد  بی  پشتیبانی های  و  ها 
دعاوی  بروز  در  مهم  عوامل  از  یکی  زوجین 

خانوادگی است.
فناوری اطالعات دادگستری کل  معاون آمار و 
استان کرمان افزود: باالی 50 درصد افرادی که 
کنند یک طرف  می  مراجعه  خانواده  دادگاه  به 
به  منجر  ها  خانواده  دخالت  است  مدعی  دعوا 

می  زوجین  بین  اختالفات  تشدید  یا  اختالفات 
شود.

روابط  از  زوجین  ناآگاهی  و  اطالع  بی  خالقی 
دانست  عوامل طالق  از  دیگر  یکی  را  زناشویی 
به  نامزدی  با نظارت خانواده ها دوران  و گفت: 
عنوان یک مقطع طالیی قبل ازدواج باید بهترین 

فرصت برای شناخت زوجین از یکدیگر باشد.
های  و گو  میزان  گفت  اینکه  به  با هشدار  وی 
گفت:  است،  یافته  کاهش  زوجین   کالمی 
مطلب  این  بیانگر  قضایی  های  پرونده  بررسی 
در  از فضای مجازی  نادرست  استفاده  است که 
شده  غیراخالقی  روابط  ایجاد  باعث  مدت  دراز 
و در از هم پاشیده شدن بسیاری زندگی ها موثر 

است.

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان کرمان:

۴۵ درصد پرونده های ورودی دادگاه ها مربوط به حوزه امالک است

کودکان  کمین  در  همواره  که  هایی  آسیب  از  یکی 
روی  از  والدین  که  است  این  دارد  وجود  خودرو  داخل 
رانندگی  هنگام  را  خود  کودکان  انگاری  سهل  یا  محبت 
میگیرند. آغوش  در  را  آنها  یا  نشانده  جلو  صندلی   در 

خطرناک تر اینکه مشاهده می شود راننده وسیله نقلیه حین 
 رانندگی ، فرزند خردسالش را روی پای خود قرار می دهد.

در  که  باشند  داشته  توجه  نکته  این  به  والدین  است  الزم 
وسیله  یک  با  برخورد  یا  ترمز  کوچکترین  شرایطی  چنین 

پرتاب  جلو  به  که  اولین کسی  سود  می  باعث  دیگر  نقلیه 
خردسالی  همان  بیند  می  آسیب  بابت  این  از  و  شود  می 
است. نشسته  خودرو  در  غیرایمن  شکل  به  که   است 

خود  والدین  بالی  سپر  خردسال  فرزند  ساده  زبان  به 
حتما  خردسال  فرزندان  برای  است  الزم  .لذا  شود  می 
کمربند  وسیله  به  که  شود  استفاده  صندلی  کودک  از 
کار  این  شوند.با  می  متصل  عقب  صندلی  به  ایمنی 
کرد. تضمین  را  کودکان  ایمنی  توان  می  که   است 

از  استفاده  به  نیازی  که  رسیده  به سنی  خانواده  فرزند  اگر 
صندلی کودک ندارد ، به منظور  جلوگیری از باز کردن 
ناگهانی درب خودرو حتما قفل کودک را بر  که بر روی 
درب خودرو تعبیه شده  فعال کنید . ضمن اینکه قانونگذار 
در ردیف 23 تخلفات راهور  برای تخلف در آغوش گرفتن 
ریال  هزار  چهارصد  مبلغ  شهرها  در  رانندگی  حین  اطفال 
است. نظر گرفته  در  ریال  هزار  پانصد  مبلغ  ها  در جاده   و 
پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان بافت

 جنگل کوهستانی بنه آباد، جنگلی کمتر دیده شده و ناشناخته

توصیه های پلیس راهنمایی و رانندگی بافت

پیش بینی برداشت 2۴۰ تن انجیر در ارزوئیه

فرمانده انتظامی رابر:
2 تن مرغ فاقد مجوز در رابر کشف شد

معاون دادگستری کرمان:
۱۷۵2 پرونده با موضوع طالق وارد دادگستری کرمان شد

رییس شبکه دامپزشکی شهرستان بافت عنوان کرد :
بازدیدفرماندار شهرستان بافت ازکشتارگاه صنعتی مرغ پرناز بافت

آثار شکار بره وحشی از منزل متخلف حرفه ای در کرمان کشف شد

اطالعیه شبکه دامپزشکی بافت جهت حمل ونقل هرنوع دام


