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بافت

کشتارگاه طیور گوشتی در شهرستان بافت کرمان 
افتتاح شد                                                          2

کویری  به  آب  رویه  بی  مصرف  با  کرمان 
خشک و سوزان مبدل می شود                     3

پنجره  گیری  شکل  مانع  فساد  از  رگه هایی 
واحد در استان می شود                                4

انجام بیش از ۱۰۰ طرح پژوهشی در دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد بافت                            4

نظام  قدرت  ید  در  فارس  خلیج  امنیت 
جمهوری اسالمی ایران است                       2

بافت روز یکم  هفتمین جشنواره گردو شهرستان 
امور زراعت وزارت  معاون  با حضور  شهریورماه 
عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  کشاورزی،  جهاد 
در  رابر  و  بافت  مردم  نماینده  کرمان،  استاندار 
و  استان  مسئوالن  سایر  و  اسالمی  مجلس شورای 

شهرستان بافت برگزار شد.
کشاورز معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی 
و  قدیمی  گیاه  گردو  گفت:  جشنواره  این  در 
از  بیش  بازدهی  طول  معموال  و  است  کهنسالی 
100 سال دارد و از خصوصیت آن حفظ خاک، 

تلطیف هوا و محصول کیفی است.
گردو  محصول  مشکالت  از  برخی  بیان  با  او 
گردو  با  بافت  شهرستان  سرنوشت  کرد:  عنوان 
این محصول  اولین مشکل  اما  گره خورده است، 
بهره وری پایین آن است و لذا باید ارقام جدید با 

خصوصیات کیفی معرفی کنیم.
کشاورز ادامه داد: آسیب های جدی از جمله کرم 
خراط در محصول گردو وجود دارد که ناشی از 

کم آبی و تغذیه و طبیعت است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی سومین مشکل گردو 
را با توجه به تغییر اقلیم، سرما زدگی عنوان کرد و 

گفت: هزینه برداشت گردو نیز باال است و با توجه 
به ارتفاع و نحوه برداشت باید افراد ماهری باشند 
و به همین جهت در کوتاه مدت باید دستگاه های 
برداشت معرفی کنیم و در بلند مدت ارتفاع گردو 

را کاهش دهیم.
مستعدی  گیاه  گردو  افزود:  او  
باید  اما  است،  مرتفع  مناطق  برای 

تهدید های آن را برطرف کرد.
موسوی  اللهی  آیت  سیدمصطفی 
عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
مراسم  این  در  نیز  کرمان  استاندار 
گفت: کرمان با 183 هزار کیلومتر 
استان  بزرگترین  وسعت  مربع 
دارد  شهرستان   23 و  است  کشور 
که شهرستان بافت سه و نیم درصد 

وسعت استان را شامل می شود.

 28 را  بافت  شهرستان  مزارع  و  باغ ها  وسعت  او  
این  تولید  افزود: عمده  هزار هکتار عنوان کرد و 
شهرستان گردو است که اقتصاد خوبی را به همراه 
دارد، ضمن اینکه از ریشه و برگ این درخت هم 

به عنوان گیاه دارویی استفاده می شود.
کرمان،  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
استان  از مزیت های کشاورزی  را  محصول گردو 
وزارت  کمک  با  می طلبد  داد:  ادامه  و  برشمرد 
استان  در  گردو  جنبی  صنایع  کشاورزی،  جهاد 
و  درآمد  و  یابد  توسعه  بافت  شهرستان  و  کرمان 

اشتغال بیشتر برای شهرستان داشته باشیم.
ارزوئیه  و  رابر  بافت،  مردم  نماینده  بختیاری  علی 
در مجلس شورای اسالمی نیز در این مراسم عنوان 
کرد: شهرستان های بافت، رابر و ارزوئیه، بیشترین 

کشت درختان گردو را در سطح کشور دارند.

رئیس  با حضور  بافت  در  قضایی  الکترونیک  دفتر خدمات  دومین   
دادگستری شهرستان بافت و مسئولین شهرستانی افتتاح گردید.

دستگاه  سازی  سالمت  قضائی  الکترونیک  خدمات  ایجاد  از  هدف 
خبرگزاری  قضایی  و  حقوقی  گروه  خبرنگار  گزارش  استبه  قضائی 
حضور  با  بافت  در  قضایی  الکترونیک  خدمات  دفتر  دومین  میزان، 
رئیس دادگستری شهرستان بافت و مسئولین شهرستانی افتتاح گردید.

دفتر  دومین  افتتاحیه  آئین  در  بافت  شهرستان  دادگستری  رئیس 
خدمات قضائی گفت: مهمترین هدف از اجرای طرح ایجاد خدمات 

الکترونیک قضائی سالمت سازی دستگاه قضائی است.
سجاد علیدادی سلیمانی افتتاح این دفتر خدمات الکترونیک قضائی 
را گام مناسبی در جهت افزایش و بهبود ارائه خدمات به شهروندان 

دانست.
این مقام قضائی اظهار داشت:با راه اندازی و انجام بخشی از خدمات 
قضائی با استفاده از فنآوری های روز و در محیطی مناسب و خارج از 

مجموعه دادگستری رضایت مردم را به همراه داشته باشد.
قضائی،  دستگاه  به  مراجعه  کاهش  داشت:  اظهار  سلیمانی  علیدادی 
هزینه  و  وقت  در  جویی  صرفه  و  پرونده  به  رسیدگی  در  تسریع 
افزایش  رسیدگی،  فرایند های  سازی  شفاف  هدف،  گروه های 
کارآمدی نظام قضائی کشور با افزایش نسبی سرعت، دقت و کیفیت 
افزایش رضایتمندی مردم از دستگاه قضائی و استفاده شهروندان از 
فرصت های برابر با رفع موانع اداری از اهداف توسعه دفاتر خدمات 

الکترونیک قضائی می باشد.

و  الیحه  تقدیم  دعوی،  طرح  پذیرش  آماده  دفاتر  این  افزود:  وی 
دادگاه ها  به  رجوع  بدون  شکوائیه  پذیرش  و  قضائی  امور  پیگیری 
می باشد و مهمترین هدف از اجرای طرح ایجاد خدمات الکترونیک 

قضائی سالمت سازی دستگاه قضائی است.
وضعیتی  آخرین  از  اطالع  کرد:  بیان  پایان  در  قضائی  مقام  این 
در  و  است  محاکم  شلوغی  و  تراکم  اصلی  علل  از  یکی  پرونده ها 
فضای شلوغ کاری ممکن است کارمندان دادگستری نتوانند به نحو 
بخش  استفاده  و  باشند  مردم  نیاز های  و  سواالت  پاسخگوئی  احسن 
افزایش رضایت  رسیدگی ها سبب  و  دادرسی  فرآیند  در  خصوصی 

مندی مردم می شود.

پروژهای  خصوص  در  دولت  هفته  آغاز  مناسبت  به 
مسکن جامعه هدف اداره بهزیستی بافت

 افتتاح 9 واحد مسکن  جهت خانوارهای 
دارای دو فرزند معلول

واحد   9 افتتاح  دولت  هفته  از  روز  اولین  در   ) الف 
مربع  جهت  متر  یکصد  واحد  هر  بنای  زیر  با  مسکن 
خانوارهای دارای دو فرزند معلول با حضور فرماندار 
محترم جناب آقای حمزه جواران ، امام جمعه محترم 
مشارکتهای  محترم  معاون   ، زاده  مهدی  آقای  جناب 
زاده  دکتر وحید  آقای  استان جناب  بهزیستی  مردمی 
و رئیس اداره بهزیستی جناب آقای صادقی  و مدیران 
ادارات کشوری و لشکری این شهرستان انجام گرفت 

.
این پروژه ضمن واگذاری زمین سیصد متری رایگان 
ریال  میلیون  شش  بر  بالغ  اعتباری  با  واحد  هر  برای 
طی  تفاهم نامه پنج جانبه فی مابین سازمان بهزیستی ، 
بنیاد مستضعفان ، بنیاد مسکن ، مسکن و شهرسازی و 

خیرین مسکن ساز انجام پذیرفته است 
ب ( پروژه 8 واحدی زنان سرپرست خانوار که طی 
 7 بهزیستی که  سازمان  و  مسکن  بنیاد  بین  نامه  تفاهم 
مورد در روستاها و یک مورد در شهر ساخته و تحویل 
آنان گردیده که آماده افتتاح در هفته دولت می باشد 
ج( پروژه 3 واحدی روستایی مددجویی که با مشارکت 
بسیج سازندگی و سازمان بهزیستی و مددجویان آماده 

کلنگ زنی در این هفته دولت  می باشد  

دومین دفتر خدمات الکترونیک قضایی در بافت افتتاح شد

جشنواره گردو در بافت برگزار شد
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نماینده مردم کرمان و راور در مجلس 
در  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی  شورای 
واگذاری  هیچ گونه  سال گذشته  پنج 
مسکن  فاقد  افراد  به  مسکنی  و  زمین 
در استان کرمان صورت نگرفته است 
گفت: حدود 100 هزار نفر در حاشیه 
نامطلوبی  وضعیت  در  کرمان  شهر 

زندگی می کنند.
جمع  در  پورابراهیمی  محمدرضا 
استان  اینکه  به  اشاره  با  خبرنگاران 
معدن،  و  صنعت  کنار  در  کرمان 
هم  اثرگذاری  و  مهم  کشاورزی 
افت  سال گذشته  داشت:  اظهار  دارد 

شدیدی را محصوالت کشاورزی استان به ویژه 
در محصوالت صادراتی شاهد بودیم.

در  بهتری  امسال شاهد فضای  اینکه  بیان  با  وی 
کشاورزی استان هستیم افزود: پیش بینی می شود 
که امسال 220 هزار تن پسته در استان برداشت 

شود که بخش عمده آن صادر می شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای 
جلسه  گذشته  هفته  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی 
از  تعدادی  کرمان،  استاندار  حضور  با  مشترکی 
نمایندگان مجلس و مدیرعامل بانک کشاورزی 
تومان  میلیارد   400 گفت:  داشتیم  تهران  در 
فاز  در  گذشته  سال  اعتبارات  و  منابع  محل  از 
محصوالت  خرید  جهت  تسهیالت  برای  اول 
اختیار  در  پسته  اولویت  با  صادراتی  کشاورزی 

استان قرار گرفته است.
تسهیالت خرید  تومان  میلیارد   1000 اختصاص 

محصوالت کشاورزی صادراتی
از  تومان  میلیارد  هزار  حدود  اینکه  بیان  با  وی 
محصوالت  خرید  برای  هم   98 سال  تسهیالت 
است  شده  داده  اختصاص  کشاورزی صادراتی 
افزود: با نرخ سود 14.5 درصد است که ترکیبی 
با نرخ سود منابع ترجیحی صندوق توسعه ملی و 

منابع نرخ معمولی بانک کشاورزی است.
به  ظرفیت  این  اینکه  به  اشاره  با  پورابراهیمی 
به  کمک  برای  البته  می کند  کمک  صادرات 
صادرات مدتهاست که راه اندازی کسب و کار 
و خرید و فروش بورس را دنبال می کنیم گفت: 
خدمت  در  امسال  هم  بورس  صادراتی  رینگ 
صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  کشاورزان، 

است.

وی با بیان اینکه نشست مشترکی را با مدیرعامل 
صندوق  مدیرعامل  و  صادرات  توسعه  بانک 
برای  ارزی  اعتبار  تخصیص  برای  ملی  توسعه 
خریداران خارجی محصوالت کشاورزی استان 
کرمان گفت: این منابع ارزی کمک می کند که 

ما سقف منابع بیشتری را بگیریم.
کشاورزی  محصوالت  صادرت  دالر  میلیارد   2

استان کرمان در سال جاریست
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای 
اسالمی با ابراز اینکه امسال پیش بینی می شود که 
ما 2 میلیارد دالر صادرت محصوالت کشاورزی 
داشته باشیم افزود: منابعی متناسب با این مبلغ باید 

تجهیز شود و تمام تالش خود را انجام دادیم
کل  رئیس  نشست  به زودی  اینکه  بیان  با  وی 
شورای  اعضای  و  اقتصاد  وزیر  مرکزی،  بانک 
عالی پسته را به استان دعوت کنیم گفت: استان 
کرمان جایگاه اصلی را شورای عالی پسته دارد 
و 80 درصد ظرفیت تولید پسته کشور متعلق به 
استان ماست و نقش بارز را در ستاد بهتر انجام 

دهیم.
نشست  این  در  اینکه  به  اشاره  با  پورابراهیمی 
تسویه  به  مربوط  موضوعات  تعیین تکلیف 
داریم  برنامه  در  را  قبل  سنوات  پسته  صادرت 
مواجه  مشکالتی  با  ما  صادکنندگان  افزود: 
هستند که با توافقاتی که با بانک مرکزی داشتیم 

به زودی مشکالت این حوزه رفع خواهد شد.
به  اعطای مسکن  دوازدهم  و  یازدهم  در دولت 

اقشار کم درآمد جامعه متوقف شد
وی با اشاره اینکه با آغاز فعالیت دولت یازدهم 
و دوازدهم، شاهد توقف اعطای مسکن به اقشار 
متاسفانه  بودیم تصریح کرد:  کم درآمد جامعه 

در پنج سال گذشته هیچ گونه واگذاری 
زمین و مسکنی به افراد فاقد مسکن در 

استان کرمان صورت نگرفته است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس 
عدم  این  افزود:  اسالمی  شورای 
و  جوانان  به  مسکن  و  زمین  واگذاری 
افراد واجد شرایط باعث شده که امرزو 
انبوهی از تقاضاها روبه رو باشیم که  با 
در  عدیده ای  مشکالت  بروز  به  منجر 
حوزه مسکن در استان کرمان و به ویژه 

شهر کرمان شده است.
شده  انجام  توافقات  به  اشاره  با  وی 
عنوان  شهرسازی  و  راه  وزارت  با 
عرضه  امکان  حاضر  حال  در  خوشبختانه  کرد: 
مجموعه ای از زمین ها در شهر کرمان به متقاضیان 
مجموعه های  می توان  که  است  شده  فراهم 

بزرگ را در این قالب طراحی کرد.
شکل گیری  به  اینکه  به  اشاره  با  پورابراهیمی 
حاشیه نشینی در اطراف شهر کرمان عنوان کرد: 
در حال حاضر پیش بینی می شود که حدود 100 
هزار نفر در حاشیه شهر کرمان زندگی می کنند 

که از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند.
حاشیه  بازآفرینی  طرح  اجرای  پایلوت  کرمان 

شهر می شود
بازآفرینی  و  ساماندهی  طرح  اینکه  بیان  با  وی 
اجرا  کرمان  شهر  حاشیه  در  پایلوت  صورت  به 
به  طرح  این  اجرایی  عملیات  گفت:  می شود 

زودی آغاز خواهد شد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای 
حاشیه نشینی  معضل  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی 
انتظار  نمی توان  و  گرفته  شکل  سال ها  طول  در 
افزود:  این مشکل یک شبه حل شود  داشت که 
برنامه زمان بندی ساماندهی وضعیت حاشیه شهر 
کرمان برای ایجاد واحدهای مسکونی برای افراد 
ساکن در این مناطق در دستور کار قرار خواهد 

گرفت.
با هماهنگی های  اینکه  از  امیدواری  ابراز  با  وی 
اقدام  یک  کرمان  استان  در  گرفته  صورت 
شهر  حاشیه نشینی  کنترل  راستای  در  انقالبی 
با  که  امیدواریم  گفت:  شود  برداشته  کرمان 
مسکنی  غیررسمی،  سکونتگاه های  ساماندهی 

قابل اعتماد در این مناطق ایجاد کنیم.

دکتر غریب پور خبر داد:
2.۸ میلیون تن آهن اسفنجی و ۱.2 میلیون تن فوالد 

به ظرفیت زنجیره فوالد کشور افزوده می شود

دکتر خداداد غریب پور رئیس هیئت عامل ایمیدرو خبر داد: بیش 
از 630 میلیون دالر طرح در حوزه فوالد و نیروگاه، آماده افتتاح در 

هفته دولت است که این پروژه ها متعلق به استان کرمان می باشد.
غریب پور که در آستانه هفته دولت سخن می گفت با اعالم خبر 
که  است  شده  افتتاح  آماده  کرمان  استان  در  طرح   4 افزود:  فوق، 

بخش های فوالد و نیروگاه را در بر می گیرد.
به گفته غریب پور،  این پروژه ها شامل فوالد استانی بافت با ظرفیت 
کوثر  اسفنجی  آهن  دو  خط  اسفنجی،  آهن  تن  هزار   800 تولید 
شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر با ظرفیت تولید 2 میلیون تن، 
ذوب و فوالدسازی به همراه واحد اکسیژن جهان فوالد سیرجان با 
ظرفیت تولید 1.2 میلیون تن و همچنین نیروگاه شماره یک سیکل 

ترکیبی سیرجان با ظرفیت تولید 160 مگاوات است.
وی با بیان اینکه ارزش این طرح ها از 630 میلیون دالر عبور می 
کند، گفت: سرمایه گذاری آهن اسفنجی بافت 134 میلیون دالر، 
و  ذوب  یک  خط  دالر،  میلیون   116 کوثر  اسفنجی  آهن   2 خط 
و  دالر  میلیون   230 فوالد  جهان  اکسیژن  واحد  همچنین  و  فوالد 

واحد نیروگاه بخار سیرجان 152 میلیون دالر است.

ماجرای درخواست قصاص برای یک 
مامور پلیس

سردار محمدمسعود زاهدیان رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر 
یک  خانواده  توسط  پلیس  مامور  یک  قصاص  درخواست  از 

قاچاقچی خبر داده است.
وی گفته است:

با  کرده،  شرکت  عملیاتی  در  که  داریم  پلیسی  حاال،  همین 
قاچاقچیان درگیر شده و تیری هم به سمت یکی از قاچاقچیان 
اسلحه شلیک شده.  از کدام  تیر  نیست  معلوم  اما  شلیک شده 
محکوم  قصاص  به  بوده،  هم  عملیات  فرمانده  که  ما  مامور 
بوده،  مخدر  مواد  قاچاق  سابقه دار  که  متهمی  خانواده  و  شده 
با  که  تالشیم  در  ما  و  نمی آید  کوتاه  قصاص  درخواست  از 
تا  اشتباه کردیم  به خانواده قاچاقچی بگوییم  تمنا،  خواهش و 

مامور ما را ببخشد و قصاص نکند.
برپا  بازرسی  و  ایست  پست  نقاط،  برخی  در  وقتی  امروز 
باشیم. چند وقت قبل، سگ مواد یاب  باید جوابگو  می کنیم، 
ما در یک محله پارس کرده بود و خانمی که در همان لحظه 
و  ترسیده  پارس سگ،  از شنیدن صدای  بوده،  داخل خودرو 
شکایت کرده و حاال مربی سگ موادیاب ما، مسیر هر روزه 
دادگاه را می رود چون باید پاسخگوی شکایت این خانم باشد. 

این آسیب پذیری ها در عملیات مان وجود دارد.
البته قانون هم اشکاالتی دارد که این اشکاالت را در بازنگری 
هم،  دشواری ها  این  همه  وجود  با  کردیم.  منعکس  قانون 
تعداد  همان  نتیجه،  و  ایستاده اند  کار  پای  مردانه  ما  همکاران 
با مواد مخدر است و میزان کشفیات  شهدا و جانبازان مبارزه 
حجم  این  و  نمی افتاد  اتفاق  برخوردها  این  اگر  که  است 
کشفیات نداشتیم، غیر قابل پیش بینی بود که با چه شرایطی در 

کشور روبه رو می شدیم.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این 
در  ثمره ای  ملی  پول  از  صفر  چهار  حذف  که 
حوزه اقتصادی ندارد و از نظر ما اولویت نیست، 
بینی وجود دارد که مجلس به  گفت: این پیش 
الیحه دولت برای حذف چهار صفر از پول ملی 

رای ندهد.
تقدیم  به  اشاره  با  شاهرودی  حسینی  سیدحسن 
الیحه اصالح قانون پولی و بانکی کشور توسط 
مخالفم  الیحه  این  با  گفت:  مجلس  به  دولت 
را  کاری  چنین  کشور  اقتصادی  شرایط  چون 
ندارد  اولویت قرار  ایجاب نمی کند و اساسا در 
این الیحه باید در شرایط توام با آرامش و ثبات 
اقتصادی در کشور اجرایی شود نه در شرایطی 
که ما دچار چالش اقتصادی هستیم پس اجرای 
آن هیچ کدام از شاخصه های اقتصادی را تغییر 

نخواهد داد.
با اجرای  این الیحه گفت:  بار مالی  وی درباره 
این الیحه نه تنها باید در اسکناس ها تغییر ایجاد 
کرد که تمامی دفاتر محاسبات، سخت افزارها و 
نرم افزارها متاثر از آن شده لذا این تغییرات قطعا 
بار مالی به همراه خواهد داشت شاید بار مالی آن 

بیشتر از بار مالی چاپ اسکناس باشد.
حسینی شاهروردی توضیح داد: در حال حاضر 

و   200  ،100 اسکناس  چاپ 
معموال  و  نداریم  تومانی   500
هزار  اسکناس  از  کمتر  رقمی 
تومانی در بازار پیدا و استفاده 
می خواهند  حاال  نمی شود. 
تومان  یک  را  تومان  هزار 
که  ندارد  فرقی  پس  کنند، 
 10 یا  تومان  یک  آن  روی 
همه  اینها  بنویسند.  ریال  هزار 
نشان می دهد که تغییر ریال به 

عدد تنها هزینه بر خواهد بود.
این  بیان  با  حال  عین  در  وی 

در  تغییر  صورت  در  مالی  بار  این  پذیرفتن  که 
شاخصه های اقتصادی توجیه پذیر است، گفت: 
از آن جا که این الیحه هیچ کدام از شاخصه های 
اقتصادی را تغییر نخواهد نداد تنها باعث تحمیل 
و  مجلس  دولتی،  مسئوالن  برای  وقت  و  هزینه 
فعاالن اقتصادی، شرکت ها، بورس و حوزه های 
مختلف می شود که با عدد و رقم ریالی سروکار 
دارند. نتیجه گیری آن است که از نظر ما اجرای 
این الیحه اولویت دار نیست و تنها چالش روانی 

ایجاد می کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی اضافه کرد: شاید 

است  از الیحه خوب  بُعد  این  طراحان  منظر  از 
می شود  باعث  روانی  پوشش  یک  ایجاد  با  که 
که مردم مشکالت دیگر اقتصادی همچون تورم 
باال را یادشان رفته و این که از نظر معیشت در 
مضیقه بوده و مفاسد اقتصادی وجود دارد. ولی 

از بُعد دیگر ثمره ای در حوزه اقتصادی ندارد.
حسینی شاهرودی در پایان با این پیش بینی که 
اگر  نمی دهد، گفت:  این الیحه رای  به  مجلس 
فرق  شرایط  باشد  داشته  قوی  توجیهات  دولت 
نشده  ارائه  ما  به  توجیهی  هنوز  خواهد کرد که 

است.

انقالب  پاسداران  سپاه  فرمانده کل 
با  الهی  به فضل  امنیت  گفت:  اسالمی 
جمهوری  مسلح  نیروهای  مسلط  حضور 
اسالمی ایران برقرار است و امنیت خلیج 
جمهوری  نظام  قدرت  ید  در  فارس 

اسالمی ایران است.
فرمانده کل سپاه: امنیت خلیج فارس در 
ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  قدرت  ید 
امنیت  این  به  نمی توانند  دشمنان  است؛ 

خدشه وارد کنند
جمع  در  سالمی  حسین  سرلشکر  سردار 
چند  تقریباً  داشت:  اظهار  خبرنگاران 
مقام  تأکیدات  براساس  که  است  سالی 

معظم رهبری برای ساماندهی حاشیه شهر مشهد، 
مجموعه سپاه استانی و قرارگاه شهید برونسی را 

وارد عمل کردیم.
بیان  انقالب اسالمی  پاسداران  فرمانده کل سپاه 
کرد: تالش ها در این زمینه ادامه دارد و تبدیل به 
پدیده ای فراگیر شده و در روزهای اخیر تعدادی 
سامان  به  مشهد  شهرداری  به همت  که  پروژه 
رسیده بود، مثل پروژه های ورزشی و پارک در 

از  و  رسید  بهره برداری  به  مشهد  محروم  مناطق 
زحمات عزیزانمان در شهرداری تشکر می کنیم.

قبیل  این  با  امیدواریم  افزود:  سالمی  سرلشکر 
فعالیت های سپاه و بسیج و شهرداری شاهد رفع 
مردم  باشیم؛  مناطق  این  در  محرومیت  و  فقر 
رکن اساسی مقاومت انقالبی در مقابل دشمنان 
از هر زمان دیگری نقش  بیش  امروز  بوده اند و 
مردم متعین است؛ نقشی که امروز مردم با اتصال 
هر  از  برجسته تر  دارند،  رهبری  معظم  مقام  به 

تمرکز  نقطه  زیرا  است  دیگری  زمان 
است  ما  مردم  روی  دشمن  فشارهای 
مثل  می توانند  که  هستند  مردم  این  و 
گذشته و حال با شکیبایی و صبر انقالبی 
و تبعیت از رهبری پاسخ نومیدکننده به 
دشمن دهند و دشمن را ناامید و متوقف 

و شکست خورده کنند.
درباره  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 
خلیج  منطقه  امنیت  وضعیت  آخرین 
به فضل  امنیت  کرد:  اضافه  فارس 
مسلح  نیروهای  مسلط  حضور  با  الهی 
و  است  برقرار  ایران  اسالمی  جمهوری 
نظام  قدرت  ید  در  فارس  خلیج  امنیت 
جمهوری اسالمی ایران است و دشمنان نخواهند 

توانست خدشه ای بر این امنیت وارد کنند.
یک  آزمایش  به  اشاره  با  سالمی  سرلشکر 
موشک جدید نیز گفت: کشور ما همواره عرصه 
راهبردی  و  دفاعی  سیستم های  انواع  آزمایش 
است و این ها حرکاتی بدون توقف در راستای 
رشد قدرت بازدارنده ماست و دیروز هم یکی 

از روزهای موفق این ملت بود.

اثرات و عوارض استفاده از استروئید چیست؟
برخی از افراد برای افزایش بیش از حد طبیعی قدرت و استحکام 
ماهیچه ها به استروئیدهای آنابولیک و آندروژنی)AAS( روی می 

آورند.
افزایش  سبب  آندروژنی  و  رشد  پیشرفت  موجب  آنابولیک 
سازی  عضله  توانایی  که  حالی  در  می شود.  مردانه  ویژگی های 
نیز  جانبی  عوارض  با  اما   ، است  شده  اثبات  خوبی  به  استروئیدها 

همراه هستند.
سنتتیک  تستوسترون  مردانه  هورمون  از  نوعی  واقع  در   AAS
عضالت،  مانند  بدن  از  مختلفی  قسمت های  روی  بر  که  است 
تاثیر  عصبی  سیستم  و  کلیه  کبد،  استخوان،  مو،  فولیکول های 
ترشح می شود  بدن  به صورت طبیعی در  این هورمون  می گذارد. 
صدا،  شدن  بم  موجب  آن  ترشح  بلوغ  دوران  در  آقایان  در  و 
افزایش رشد موهای بدن، افزایش قد و عضالت می باشد. هنگامی 
که  استفاده ای  مورد  اولین  می شود،  استروئیدها  راجب  بحث  که 
اما  است.  ماهیچه  حجم  افزایش  و  بدنسازی  در  می رسد  ذهن  به 
AAS استفاده های بسیار دیگری دارد که می توان به افزایش بافت 
ماهیچه ای، کاهش چربی بدن، افزایش قدرت و استحکام ماهیچه ها 

و افزایش تولید گلبول قرمز اشاره کرد.
ورزشکاران برای مسابقات نیز از AAS استفاده می کنند تا بتوانند 
را  غذایی عضالت خود  رِژیم های  و  ورزش های سخت  حین  در 
بهبود بخشند. مصرف این مواد می تواند تا 20درصد باعث افزایش 

استحکام و تا 5 کیلوگرم افزایش وزن را به همراه داشته باشد. 
اما عوارض اصلی مصرف AASها شامل:
. افزایش احتمال ابتال به بیماری های قلبی

سبب  است  ممکن   . کبد  به  آسیب   . عصبی  رفتارهای  افزایش   .
 . تستوسترون  تولید  کاهش   . شود  مردان  در  سینه  اندازه  افزایش 

ناباروری . طاسی 
همچنین از عوارض مصرف AASها در زنان نیز می توان به موارد 
زیر اشاره کرد:  . بم شدن صدا . رشد مو و تغییر در فرم صورت 

.ناباروری
همچنین  و  بوده  ممنوع  کشورها  از  برخی  در  مواد  این  مصرف 
می توانند اعتیادآور نیز باشند. عالوه بر این بسیار از استروئیدها در 
آزمایشگاه های غیرمجاز ساخته می شود که میتواند موجب ابتال به 

بسیاری از بیماری ها شود.

 با معاون وزیر جهاد کشاورزی
بافت کرمان  کشتارگاه طیور گوشتی در شهرستان 

افتتاح شد

با حضور معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، یک واحد 
کشتارگاه طیور در شهرستان بافت بهره برداری شد

کشتارگاه طیور گوشتی در شهرستان بافت کرمان افتتاح شد
به گزارش حکمت به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی 
طیور  کشتارگاه  واحد  یک  دولت  هفته  آستانه  در  کرمان،  استان 
مهندس  حضور  با  بافت  شهرستان  ارکان  روستای  در  گوشتی 
دکتر  کشاورزی،  جهاد  وزارت  زراعت  امور  معاون  کشاورز 
فرماندار  شهرستان،  نماینده  استاندار،  عمرانی  امور  معاون  موسوی 

و رئیس سازمان  به بهره برداری رسید.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان در جریان افتتاح این 
کشتارگاه گفت: این طرح با ظرفیت کشتار4000  قطعه در ساعت 
و 6000 تن قطعه بندی و بسته بندی و 150 تن تبدیل ضایعات  با 
ایجاد شغل )مستقیم وغیر مستقیم( برای بیش از 75 نفر فعالیت خود 

را  آغاز نموده است.
عباس سعیدی افزود: این طرح با سرمایه ثابت بالغ بر 150 میلیارد 
ریال که 25 میلیارد ریال آن از اعتبارات دولتی است و مابقی آورده 
شخصی می باشد در زمینی به وسعت 20 هزار متر مربع و زیر بنای  

4200 متر مربع  قرار گرفته است.

کره شمالی دو موشک جدید پرتاب کرد

بیانیه ای اعالم کرد کره  ستاد مشترک ارتش کره جنوبی در 
دریای  سمت  به  جدید  موشک  دو  شنبه  امروز  صبح  شمالی 
ژاپن پرتاب کرده است. به گزارش یونهاپ، موشک ها ساعت 
6:45 و 7:2 دقیقه صبح امروز از شهر سوندونک واقع در استان 

هامگ یونگ به سوی دریای شرقی شلیک شده است. 
به گزارش یونهاپ، موشک ها ساعت 6:45 و 7:2 دقیقه صبح 
امروز از شهر سوندونک واقع در استان هامگ یونگ به سوی 

دریای شرقی شلیک شده است.
موشک  دو  هر  کرد  اعالم  کره جنوبی  ارتش  مشترک  ستاد 
حدود 380 کیلومتر برد داشتند و با حداکثر ارتفاع 97 کیلومتر 

و حداکثر سرعت آن در حدود 6.5 ماخ پرواز کردند.
در این بیانیه ای با اشاره به اینکه ارتش کره جنوبی در صورت 
پرتاب های بیشتر، وضعیت را تحت نظارت دارد تصریح کرد 
مقامات اطالعاتی کره جنوبی و آمریکا در حال تجزیه و تحلیل 

نوع دقیق موشک ها هستند.
شلیک های امروز شنبه کره شمالی هفتمین دور آزمایش های 
موشکی کره شمالی از 25 ژوئیه سال جاری تا کنون بود یعنی 
پیونگ یانگ سکوت 17 ماهه را شکست و در  از زمانی که 
اعتراض به رزمایش های مشترک آمریکا و کره جنوبی، دست 

به آزمایش سالح های جدید زد.
رزمایش دو هفته ای مشترک کره جنوبی و آمریکا اوایل هفته 
گذشته به پایان رسید و امیدواری ها برای متوقف کردن پرتاب 
تسلیحات  مذاکرات  از سرگیری  و  موشکی کره شمالی  های 
»کیم  داد  افزایش  را  یانگ  پیونگ  و  واشنگتن  بین  ای  هسته 
جونگ اون« رهبر کره شمالی گفته بود به محض پایان یافتن 
این رزمایش ها مذاکرات هسته ای با آمریکا را از سر خواهد 

گرفت.
ارتش کره جنوبی همچنین خاطرنشان کرد اطالعات محرمانه 
خود درباره آخرین پرتاب های کره شمالی را بنا به درخواست 
ژاپن در چارچوب توافقنامه تفاهم اطالعات دو جانبه با توکیو 
اعالم  گذشته  روز  جنوبی  کره  گذاشت  خواهد  اشتراک  به 

کرده بود به این پیمان مشترک خاتمه خواهد داد.
دولت ژاپن نیز برای نخستین بار شلیک این موشک ها را اعالم 

و نوع آن را بالستیک عنوان کرد.
داشت  اظهار  آمریکا  دولت  ارشد  مقام  یک  نیز  واشنگتن  در 
این کشور از جدیدترین پرتاب های موشکی کره شمالی آگاه 
است و با همکاری همپیمانان خود از نزدیک وضعیت را رصد 

می کند.

 کشف ۱۰۱ کیلو تریاك در رابر
فرمانده انتظامي شهرستان رابر از کشف محموله 101کیلوگرمی 

تریاک در عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر خبر داد .
با  مبارزه  پلیس  ماموران   : گفت  ناصري"  "حمید  سرهنگ 
محورهاي  در  عبوري  خودروهاي  کنترل  حین  موادمخدر 
پارس  پژو  خودرو  دستگاه  یک  به  رابر  شهرستان  مواصالتي 

مشکوک شده و دستور ایست صادرکردند.
پلیس  ایست  به  توجه  بدون  راننده خودرو   : تصریح کرد  وي 
اقدام به فرار کرد که با سرعت عمل ماموران این خودرو پس 
از طي مسافتي متوقف و در بازرسي از آن 101کیلوگرم تریاک 

کشف شد.
فرمانده انتظامي شهرستان رابر با اشاره به دستگیری2 قاچاقچی 
و  مشاهده  صورت  در  خواست  شهروندان  از  رابطه  این  در 
اسرع  در  موادمخدر  فروش  و  توزیع  تهیه،  هرگونه  با  برخورد 
به  نسبت  تا  دهند  اطالع  پلیس  به   110 تلفن  طریق  از  وقت 

شناسایي و دستگیري قاچاقچیان اقدام شود.*

 فرمانده کل سپاه: 
امنیت خلیج فارس در ید قدرت نظام جمهوری اسالمی ایران است؛ دشمنان نمی توانند به این 

امنیت خدشه وارد کنند

   ۱۰۰ هزار نفر در حاشیه شهر کرمان در وضعیت نامطلوبی زندگی می کنند

احتماال مجلس به الیحه حذف چهار صفر از پول ملی رأی نمی دهد
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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 139760319013000129 مورخ 1397/02/11هیأت دوم موضوع قانون تعیین 
ثبتي حوزه ثبت ملک  فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
به شماره شناسنامه  فرزند سهراب  بیدی  آقای محمودباب  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  بافت تصرفات 
960 صادره از رابر در ششدانگ  مغازه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 25/62 مترمربع قسمتی از 
پالک 2002 فرعی از 12- اصلی قطعه یک بخش 42 کرمان واقع دررابر بلوار امام خمینی روبروی 
ا...میرسیدی مع الواسطه محرز گردیده است.  مدرسه فلسطین خریداری از مالک رسمی آقای خلیل 
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 
انقضاي مدت  نمایند. بدیهي است در صورت  به مراجع قضایي تقدیم  اعتراض، دادخواست خود را 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/6/2

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/6/20
محمدمحسن قزوینی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف78(

آگهي مزایده )نوبت اول( 
پرونده  و   9609973494300058 شماره   دادنامه  اجرای  در  بافت  دادگستري  حقوقی  احکام  اجراي 
از 987  فرعی  به شماره پالک 202  مسکونی  واحد  باب  دارد یک  نظر  در  اجرایی  کالسه 960681 
اصلی بخش 40 کرمان به ارزش چهارمیلیارد و دویست و شصت میلیون ریال به مالکیت آقای رحیم 
شرفی به فروش برساند ملک مذکور دارای عرصه به میزان 485/34 مترمربع و 423/26 مترمربع بعد از 
تعریض و اعیان به میزان 260 مترمربع ساختمان شامل 73 مترمربع تجاری و مابقی مسکونی و بالکن و 
طبقه اول بدون پروانه و در مرحله سفت کاری است که با اسکلت فلزی و قوطی و سقف شیروانی نیمه 
ساز احداث شده است طبقه اول دارای نمای سفال است ضمنا ملک مذکور دارای کاربری مسکونی و 
تجاری سند ثبتی و امتیازات آب، برق، گاز و حیاط سازی می باشد.لذا مزایده در تاریخ 1398/6/24 
با  بافت  اختالف شهرستان  مدنی شوراهای حل  احکام  اجراي  محل  در  روزیکشنبه ساعت 10 صبح 
حضور نماینده دادسرا برگزار می گردد و قیمت ارزیابي شده توسط کارشناس شروع و ده درصد مبلغ 
پیشنهادی في المجلس مابقي ظرف مهلت معین از برنده اخذ خواهد شد.در صورت انصراف متقاضي 
در  خرید  متقاضیان  گردد.بنابراین  مي  تمدید  مزایده  و  ضبط  دولت  صندوق  نفع  به  اولیه  درصد  ده 
صورت تمایل مي توانند تا پایان ساعت اداری شنبه 1398/6/23 به دایره اجرای احکام مراجعه تا ترتیب 
بازدید از ملک مذکور داده شود و پیشنهاد خود را در پاکت الک و مهر شده تا پایان مهلت مذکور 
تحویل اجرای احکام نموده و رسید اخذ نمایند جلسه مزایده راس ساعت 10 لغایت 11 صبح یکشنبه 
1398/6/24 برگزار و خرید به صورت شفاهی نیز در جلسه آزاد می باشد ضمناً آدرس ملک: شهرستان 

بافت خ پیروزی نبش کوچه 4 می باشد 
محمدرضاعباس زاده فتح آبادی-قاضی شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان 
بافت )م الف 79(

آگهي مزایده)نوبت اول(
دادنامه  مفاد  اجراي  راستاي  در  دارد  نظر  در  ارزوئیه  عمومي  دادگاه  حقوقي  احکام  اجراي 
97509973461301356-271/5/97 صادره از دادگاه ارزوئیه در پرونده اجرایی 970208 که طی آن 
آقای داریوش علیزاده شورکی فرزند محمد بپرداخت مهریه یکصدوپنجاه میلیون تومان وجه نقد به نرخ 
روز و چهارده عدد تمام سکه بهار آزادی به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خانم 
اقدس ضیغمی نژاد فرزند بهمن  محکوم گردیده و از نامبرده یک قطعه زمین به طول 24*7 ضلع شرقی 
آقای براتعلی پورعلیمردان ضلع غربی کوچه شهید پورعلیمردان شمالی کوچه سیدالشهداء جنوب منزل 
تیمور خجسته نژاد و محمد علیزاده  به مساحت 168 مترمربع که به مبلغ 134/400/000 ریال برآورد 
چهارشنبه   مورخه  در  دادگاه  محترم  نماینده  با حضور  مزایده  موجود  با وصف  لذا  است  شده  قیمت 
که  اشخاصی  یا  شخص  برگزار  ارزوئیه  دادگاه  احکام  اجرای  محل  در  12ظهر  ساعت   1398/6/13
باالترین قیمت را پیشنهاد دهند برنده شناخته می شوند ضمناً افراد شرکت کننده در مزایده می بایست 
ده درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس در پاکت در بسته تحویل اجراي احکام دهند که در صورت 
انصراف مبلغ مذکور به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده 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. 
محسن روانان- مدیر اجراي احکام حقوقی دادگاه ارزوئیه

آگهي حصروراثت
آقای شهریار حاجی علیزاده فرزند گل یار داراي شناسنامه 3130212973 به شرح دادخواست شماره 
980343 مورخ 98/5/27 توضیح داده شادروان حمل نساء ساالری ساردوئی فرزند ولی شاه به شناسنامه 

144 درتاریخ 98/1/1 در روستای بنگان فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-شهریار حاجی علیزاده به ش ملی 3130212973 متولد1334 فرزند متوفیه.
2- طاهره حاجی علیزاده به ش ملی 3130213619 متولد1341 فرزند متوفیه.
3- مختار حاجی علیزاده به ش ملی 3131028440 متولد1339 فرزند متوفیه.

4- فرنگیس حاجی علیزاده به ش ملی 3130213627 متولد1343 فرزند متوفیه.
5- بلقیس حاجی علیزاده به ش ملی 3130212299 متولد1331 فرزند متوفیه.

6- روح انگیز حاج علیزاده به ش ملی 3130358126 متولد1350 فرزند متوفیه.
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
شورا  این  از   9809983879100338 شماره  دادخواست  شرح  به  بهادر  فرزند  قادری   سیروس  آقای 
فرزند  قادری  بهادر  نموده که مرحوم  نموده و در دادخواست اعالم  درخواست گواهی حصروراثت 
 -2 حسین   -1 از:  عبارتند  وي  الفوت  حین  منحصر  وراثت  شده  فوت   1397/12/20 درتاریخ  باران 
10-فاطمه  رمضان   -9 کورش   -8 داود  نوروز7-   -6 5-سیروس  محمدرضا3-علیرضا4-بهروز 
نژاد  سلطانی  15-لیال  متوفی  فرزندان  قادری   همگی  14-خدیجه  13-زهرا  12-رخساره  فرشته   -11
فرزند عزتعلی همسر شرعی و دائمی لذا نامبرده وارث دیگری ندارد.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.
حمدا...دولتی- رئیس شورای حل اختالف شماره 1 شهرستان ارزوئیه

استانداری  خانواده  و  بانوان  مدیرکل 
کرمانی  زنان  اینکه  بیان  با  کرمان 
و  اجتماعی  مشارکت های  اول  رتبه 
در  خانگی  مشاغل  زمینه  در  اقتصادی 
کشور را دارند گفت: بالغ بر 10 بانوی 
کارخانه دار  کرمان  استان  کارآفرین 

هستند.
رویداد  در  حسینی  فاطمه السادات 
با  بانوان کارآفرین و فناور کرمان که 
حضور زینب حمیدزاده مشاور معاون 
در  رئیس جمهور  فناوری  و  علمی 
امور بانوان برگزار شد با تبریک هفته 
دولت اظهار داشت: برنامه ها در حوزه 

زنان باید کاربردی شود و امروز اشتغال دختران 
تحصیلکرده ما بسیار اهمیت دارد.

اگر موفقیتی در مردان وجود  اینکه  بیان  با  وی 
است  مادرانی  و  زنان  حمایت  از  ناشی  دارد 
خانواده  بنیان  تحکیم  برای  را  خود  عمر  که 
گذاشته اند گفت: در مشارکت های اقتصادی در 
را  اول  رتبه  استان کرمان  مشاغل خانگی  زمینه 

دارد.
با  کرمان  استانداری  خانواده  و  بانوان  مدیرکل 
اشاره به اینکه استان کرمان در زمینه تحصیالت 
تکمیلی زنان نیز رتبه اول کشور را دارد افزود: 
کرمان  استان  در  کارآفرین  بانوی   10 بر  بالغ 

کارخانه دار هستند.
کرمان  استان  در  بانو  هزاران  اینکه  بیان  با  وی 
کردند  راه اندازی  و کوچک  کارگاه های خرد 
فارغ التحصیالن  حضور  برای  الزم  بستر  گفت: 
دانشگاهی خانم در استان وجود ندارد و باید از 

این توانمندی علمی زنان استفاده کرد.

با اشاره به اینکه مراکز رشد و فنآوری  حسینی 
کارآفرینی  ایده های  برای  مناسب  فرصت  یک 
زنان است افزود: مراکز رشد باید اعتماد به نفس 
بانوان را افزایش و ایده آنها را به عمل و تولید و 

اشتغال تبدیل کند.
وی با بیان اینکه ده ها طرح در زمینه ایده های نو 
برای کشور  ارائه شده است که  مراکز رشد  به 
ارزآوری هم دارد گفت: با توجه به شرایط روز 
در  جدی  نیاز  یک  ایده ها  این  به  توجه  کشور 

حوزه اقتصادی است.
با  کرمان  استانداری  خانواده  و  بانوان  مدیرکل 
دارد  استان کرمان 23 شهرستان  اینکه  به  اشاره 
بانوان  ویژه  مراکز رشد  راه اندازی  آمادگی  که 
بیان کرد:  دارد  این شهرستان ها وجود  تمام  در 
زنان نقش مهمی در تحکیم بنیان خانواده دارند 
و زنان کرمانی رتبه اول مشارکت های اجتماعی 
در کشور را دارند. سیدمهدی طبیب زاده رئیس 
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق 
استان کرمان با تبریک هفته دولت اظهار داشت: 

اخالص و تالش شهدای دولت شهیدان 
تمام  سرلوحه  باید  را  باهنر  و  رجایی 

کارهای دولت قرار داد.
فارغ التحصیالن  تعداد  اینکه  بیان  با  وی 
است  زیاد  جامعه  در  زنان  دانشگاهی 
زیادی  مشکالت  آنها  اشتغال  برای  اما 
و  خالقیت  مدارس  گفت:  دارد  وجود 
شده  راه اندازی  استان  در  ایده پردازی 

است.
معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
به  اشاره  با  کرمان  استان  کشاورزی  و 
در  دانش آموز  هزار   30 حدود  از  اینکه 
استان کرمان آزمون گرفتیم عنوان کرد: 
بیش از 70 درصد دانش آموزان خالق ما از بین 

دانش آموزان دختر ما بودند.
دوره های  مدارس  این  در  اینکه  بیان  با  وی 
اقتصادی  کار  آمادگی  برای  مختلف  آموزشی 
در  آب  گفت:  می شود  برگزار  توسعه ای  و 
کرمان یک بحران است و عدم وجود آب یک 

محدودیت برای توسعه در استان کرمان است.
طبیب زاده بهینه سازی مصرف آب یک اولویت 
می توانند  کار  این  در  خانم ها  و  است  بزرگ 
نقش مهمی داشته باشند افزود: مصرف انرژی و 
پرت انرژی در کرمان بسیار زیاد است و در این 
برای  ارزشمندی  سهم  می توانند  زنان  نیز  مورد 
داشته  انرژی  صحیح  مصرف  فرهنگ  ارتقای 

باشند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
استان کرمان بیان کرد: اتاق بازرگانی کرمان با 
رویکرد جدید به دنبال کسب و کارهای نو است 

و از هر نوع ایده خالقانه حمایت می کند.

گرفتگی عضالت پا نشانه بیماری کبدی

متخصصان به افراد توصیه می کنند درد و گرفتگی عضالت پا را 
جدی بگیرند، زیرا می تواند نشانه بیماری کبدی باشد.

معموال گرفتگی عضالت از جمله نشانه هایی به حساب می آید که 
در تشخیص بیماری کبدی نادیده گرفته می شود. هرچند، شواهد 
پزشکی کافی وجود دارد که نشان دهنده شیوع گرفتگی عضالت 

در مبتالیان به بیماری سیروز کبدی است.
به  مبتالیان  در  عضالت  گرفتگی  شیوع  متخصصان،  گفته  به 
بیماری سیروز بین 22 تا 88 درصد متغیر است و به تعاریف متعدد 
می شود  باعث  که  مشخصی  مکانیزم  دارد.  بستگی  گرفتگی  از 
شوند  عضالت  گرفتگی  دچار  کبدی  بیماری  این  به  مبتالیان 
وجود  دالیلی  هرچند،  نگرفته است.  قرار  بررسی  مورد  خوبی  به 
انرژی، عملکرد عصب ها،  دارد که نشان می دهد سوخت و ساز 
الکترولیت ها و حجم پالسما در گرفتگی غیر ارادی عضالت به 

ویژه در ناحیه پا نقش دارند.
و  داده  انجام  تحقیقاتی  ژاپنی  محققان  از  گروهی  مارس  ماه  در 
دریافتند که گرفتگی عضالت نسبتا در مبتالیان به بیماری مزمن 

کبدی به وفور مشاهده می شود.
یافته ها حاکی از آن است که بیماران مبتال به بیماری کبد چرب 
غیر الکلی نیز به دلیل کاهش حجم عضالنی، مستعد گرفتگی در 

این ناحیه هستند.
به گزارش مدیکال دیلی، همچنین گرفتگی عضالت پا می تواند 
بر اثر بیماری ها و شرایط دیگری از جمله بارداری،  ورزش سنگین 
و مصرف برخی انواع داروها همچون استاتین ها باشد، اما بهترین 
راه برای مشخص شدن علت دقیق گرفتگی عضالت پا مشورت 
با پزشک است. برخی از موارد گرفتگی عضالت پا نگران کننده 
نیستند، اما درصورتیکه بر کیفیت زندگی اثر گذاشته و خواب را 

مختل کند الزم است به پزشک مراجعه شود.

مواد  و  امالک  و  اسناد  ثبت  12-قانون  ماده  دستور  برابر 
که  اشخاصی  اسناد  ثبت  نامه  آیین   -64 و   59 اصالحی 
سال   خرداد(  اول)فروردین-اردیبهشت-  ماهه  سه  در 
1398نسبت به امالک واقع در بخش های 40 و 42 کرمان 
حوزه ثبتی شهرستان بافت، تقاضای ثبت نموده اند با ذکر 
پالک  شماره  و  تقاضا  مورد  سهام  و  خانوادگی  نام  و  نام 
می  آگهی  ذیل  شرح  به  محل  موقعیت  و  فرعی  و  اصلی 

گردد.
قطعه یک بخش 40 کرمان

فرزند حسین  ایزدپناه  خانم عزت  از 402-اصلی  فرعی   9
فردوسی  بافت خیابان  واقع در  باب  خانه  ششدانگ یک 

شرقی کوچه شماره 8 به مساحت 131/25 مترمربع.
1 فرعی از 1240-اصلی آقای فرح بخش طهماسبی ارشلو 
فرزند اسدا... ششدانگ طویله واقع در بافت روستای سفته 

به مساحت 254/05 مترمربع.
مختار ششدانگ  فرزند  چالش  شهرام  آقای  3468-اصلی 
مسجد  روبرو  شرقی  طالقانی  خیابان  بافت  در  واقع  مغازه 

جامع به مساحت 42 مترمربع.
فرزند  اقطاعی  معینی  نادر  آقای  3642-اصلی  از  فرعی   1
بافت خیابان چمران  محمد جواد ششدانگ خانه واقع در 

کوچه شماره 34 پالک 3 به مساحت 433/35 مترمربع.
قطعه دو بخش 40 کرمان

آقای  از22-اصلی  فرعی   117 از  شده  مجزی  فرعی   418
واقع  العابدین ششدانگ خانه  زین  فرزند  راد  عبادی  علی 

در بزنجان- باغفتک یعقوبیه به مساحت 721/45 مترمربع.
آقای  از28-اصلی  فرعی   372 از  شده  مجزی  فرعی   582
ششدانگ  درویش  فرزند  بزنجانی   پور  خسروی  مهدی 
خانه واقع در بزنجان خیابان امام کوچه شهید ابوالمعصومی 

به مساحت 152/78 مترمربع.
آقای  از37-اصلی  فرعی   12 از  شده  مجزی  فرعی   62

ششدانگ  عباس  غالم  فرزند  بزنجانی  زاده  امینی  مجتبی 
امام حسین)ع( کوچه شماره  بزنجان خیابان  خانه واقع در 

4 به مساحت 147/65 مترمربع.
خانم  از37-اصلی  فرعی   20 از  شده  مجزی  فرعی   63
سکینه صفری زاده بزنجانی فرزند خدارضا ششدانگ خانه 
واقع در بزنجان کوچه امام حسین)ع( شماره 4 به مساحت 

214/85 مترمربع.
قطعه یک بخش 42 کرمان

4319 فرعی مجزی شده از 1176فرعی از 12-اصلی  خانم 
اخترعسکری رابری فرزند محمدعلی ششدانگ یک باب 
ای کوچه شماره دوازده  رابر خیابان خامنه  در  واقع  خانه 
 305/59 مساحت  به  اندیشه  تربیت  فرهنگی  کانون  جنب 

مترمربع.
قطعه سه بخش 42 کرمان

671و672و676  های  پالک  از  شده  مجزی  فرعی   1144
فرزند  رابری  شهابی  حمدا...  آقای  102-اصلی  از  فرعی 
و  انباری  و  خانه  بر  مشتمل  باغچه  ششدانگ  ا...  حبیب 
 2853/73 مساحت  به  دیوران  محله  رابر  در  واقع  درخت 

مترمربع 
لذا برابر ماده 16-قانون وماده 86- آیین نامه قانون مذکور 
هر شخص نسبت به امالک مورد تقاضا واخواهی دارد می 
تواند از تاریخ اولین انتشار اگهی به مدت90 روز واخواهی 
و  تسلیم  بافت  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  به  کتبا  را  خود 
قانون  نامه  آیین   86 ماده  طبق  ضمنا  دارد  دریافت  رسید 
خود  واخواهی  تسلیم  تاریخ  از  یکماه  مدت  ظرف  ثبت، 
به ثبت اسناد ،باید دادخواست الزم را نیز به دادگاه صالحه 
از  بین تقاضا کننده و دیگری قبل  نماید و چنانچه  تقدیم 
جریان  در  دادگستری  در  دعوی  اگهی  اول  نوبت  انتشار 
باشد بر طبق ماده 17 قانون ثبت طرف دعوی بایستی ظرف 
مهلت یاد شده گواهی دادگاه مشعر بر جریان ثبت را اخذ 

او  از مهلت مذکور حق  نماید و پس  ارائه  اداره  این  به  و 
ساقط و دعوی او مسموع نخواهد بود و عملیات ثبتی بنام 
متقاضی ادامه خواهد یافت و همچنین به موجب ماده 56-

آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی احتمالی امالک  فوق 
و در صورتمجلس  تعیین حدود مشخص  موقع  در  الذکر 

تحدیدی منظور خواهد شد.
تعیین  قانون   13 ماده  مطابق  که  تحدیدی  و  نوبتی  آگهی 
تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 
آئین نامه ق- مذکور واقع در بخش های 40و42 کرمان به 

شرح ذیل آگهی می گردند.
قطعه دو بخش 40 کرمان

544 فرعی مجزی شده از 409 فرعی از 21- اصلی آقای 
در  واقع  خانه  جعفر ششدانگ  فرزند  نژاد  جواد گوشکی 
به مساحت 477/45  بنزین  باغ گدا- جنب پمپ  بزنجان- 

مترمربع 
قطعه یک بخش 42 کرمان

579 و1301 فرعی از 12-اصلی آقای سیدعلی هاشمی پور 
بر طبقه  رابری فرزند سید اشرف ششدانگ مغازه مشتمل 
فوقانی واقع در رابر خیابان امام جنب مسجد صاحب الزمان 

به مساحت 138/30 مترمربع 
 90 مدت  ظرف  اند  معترض  ملک  اصل  به  که  اشخاصی 
معترض  ارتفاقی  حقوق  و  حدود  به  که  اشخاصی  و  روز 
اند ظرف مدت 30 روز از تاریخ انتشار آگهی مطابق ماده 
86 آئین نامه قانون ثبت می توانند اعتراض خود را کتبا به 

واحد ثبتی تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول:سه شنبه: 98/5/1

تاریخ انتشار نوبت دوم: شنبه: 98/6/2
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  رئیس  قزوینی-  محمدمحسن 
بافت)م الف 69( 

 زنان کرمانی رتبه نخست مشارکت های اجتماعی و مشاغل خانگی کشور را کسب کردند

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال ۱39۸- ثبت اسناد و امالك شهرستان بافت

مدیر عامل سازمان پسماندهای کرمان: 400 
داریم که  در شهر کرمان  بازیافتی  کارگاه 
حدود 200 مورد آنها  در محدوده خدماتی 

شهر قرار دارند و  به زودی پلمب می شوند
یکی  کرمان  در  پسماند  مدیریت  امروزه 
پایدار  توسعه  محورهای  ضروری ترین  از 
تولید  این که  به  توجه  با  می شود.  محسوب 
امری  انسان ها  زندگی  در  پسماند  انواع 
توجه  نبود  بی شک  است،  اجتناب ناپذیر 
تأثیر زیادی  این موضوع می تواند  به  کافی 
استان  طبیعت  و  محیط  زیست  تخریب  بر 

داشته باشد. 
مدیر عامل سازمان پسماندهای کرمان گفت: در 
تولید  زباله  تن   380 حدود  روزانه  کرمان  شهر 
 25 حدود  گذشته  سال  به  نسبت  که  می شود 
درصد کاهش داشته است. در سال گذشته بیش 

از 400 تن زباله از سطح شهر جمع آوری شد. 
اقتصادی  وضعیت  افزود:  قربانی«  »محمدرضا   
باعث  زباله گردی ها  افزایش  همچنین  و  مردم 

شده حجم زباله ها کاهش یابد. 
مدیر عامل سازمان پسماندهای کرمان از طراحی 
شهر  در  زباله  مبدأ  از  تفکیک  برای  نرم افزاری 
کرمان خبر داد و گفت: مجوز تاسیس شهرک 
دریافت شده  از سازمان محیط زیست  بازیافت 
است که بر این اساس همه کارگاه های بازیافت 

به این شهرک منتقل خواهند شد. 
درصد   4 تقریباً  سال گذشته  این که  بیان  با  وی 
از  تفکیک  جمع آوری شده  زباله  تن   400 از 
مبدأ بوده و مابقی آن ها به کارگاه های بازیافتی 
افزود: حدود 400  است،  داده شده  انتقال  شهر 
مورد   200 که  داریم  شهر  در  بازیافتی  کارگاه 
دارند  قرار  شهر  خدماتی  محدوده  در  آن ها 
پلمب  دادستانی  طریق  از  را  آن ها  به زودی  که 

خواهیم کرد، اما برخی به عنوان کارگاه اوراقی 
جواز از صنف آهن آالت یا صنف کاغذ و مقوا 
دریافت می کنند و غیرقانونی کار بازیافت زباله 

را انجام می دهند. 
قربانی با تاکید بر آن که در محدوده شهر به هیچ 
داده  بازیافت  کارگاه  راه اندازی  مجوز  عنوان 
شهر  در  بازیافت  کارگاه های  بیشتر  و  نمی شود 
غیرقانونی هستند و مجوز الزم را ندارند، گفت: 
مردم  از  را  بازیافتی  زباله های  کارگاه ها  این 
شیراز،  به شهرهای  تفکیک  از  و پس  می خرند 
اصفهان، کرج و مشهد صادر می کنند که منبع 

درآمدی خوبی برای برخی افراد شده است. 
خراب شدن کارخانه بازیافت

به  پاسخ  در  کرمان  پسماند  سازمان  عامل  مدیر 
این سؤال که آیا شهرداری از محل بازیافت زباله 
تفکیک  سال   2 افزود:  می کند؟  کسب  درآمد 
و  کرده ایم  واگذار  تنظیف  بخش  به  را  زباله 
می فروختند.  را  خودشان  بازیافتی  زباله  آن ها 
مناقصه گذاشته ایم  به  را  موضوع  این  امسال  اما 
و چند پیمانکار بومی و غیربومی برای بازیافت 
زباله کرمان اعالم آمادگی کرده اند و در حال 

بررسی فرم ارزیابی آن ها هستیم. 

خراب  کرمان  بازیافت  کارخانه  افزود:  وی 
اصفهان  صنعتی  دانشگاه  با  و  است  شده 
این  ساخت  و  راه اندازی  برای  قراردادی 
کارخانه منعقد کرده ایم؛ همچنین در بحث 
است.  شده  ارائه  طرح  چند  تبدیلی  صنایع 
با  ارتباط  بررسی کردیم که این طرح ها در 

الستیک و کود  تر بوده است. 
درصد   10 حدود  این که  به  اشاره  با  قربانی 
بازیافت  قابل  زباله جمع آوری شده  تن   380
بوده، اما کارخانه بازیافت شهرداری کرمان 
خراب است، گفت: در زمانی که کارخانه 
تولید  کمپوست  کود  زباله های  تر  از  بود  سالم 
 50 و  کمپوست  کود  درصد   50 می کردیم. 
مخلوط  یکدیگر  با  را  گاوی  کود  درصد 
نیز  مهم  این  برای  که  می فروختیم  و  می کردیم 

یک سرمایه گذار ورود پیدا کرده است. 
تفکیک از مبدأ

مدیر عامل سازمان پسماند کرمان ادامه داد: 70 
درصد زباله های جمع آوری شده تر و 30 درصد 
خشک  زباله  درصد   13 حدود  هستند.  خشک 
قبل  تا 2 سال  قابل تفکیک است. ضمن آن که 
شهرداری زباله ها را به صورت ناحیه ای در مبدأ 
تفکیک می کرد، اما در 2 سال گذشته این امر به 

شرکت های تنظیف واگذار شده است. 
ثابت  ایستگاه   23 که  مطلب  این  بیان  با  وی 
دریافت پسماند خشک در شهر کرمان مشغول 
به فعالیت هستند، گفت: طبق قراردادی 2 ساله، 
تومان  هزار   500 و  میلیون   2 ماهانه  شهرداری 
خشک  پسماند  دریافت  ثابت  ایستگاه  هر  به 
مردم  به  آن ها  مقابل  در  تا  می کند  پرداخت 
که  دهد  ارائه  را  زباله  تفکیک  نحوه  آموزش 
تقریباً 60 درصد مردم این آموزش ها را دیده اند. 

کرمان صاحب شهرك بازیافت زباله می شود
مدیر آبفا شهرستان کرمان:

کرمان با مصرف بی رویه آب به کویری خشک 
استان  پهناورترین  می شود/  مبدل  سوزان  و 

کشور بر مدار کم آبی

مدیر آبفا شهری شهرستان کرمان با بیان اینکه با مصرف بی رویه 
بیابانی  به  دارد  وجود  کویری  منطقه  در  که  کرمان  شهر  آب، 
خشک و سوزان مبدل خواهد شد، گفت: در سال 84 تعداد چاه 
ها 40 الی 50 حلقه بود اما در حال حاضر این تعداد به 107 حلقه 
چاه رسیده ولی میزان تولید همانند سال 84 است و همچنان روی 

خط قرمز قرار داریم.
کمبود آب ابتدا خود را در شهر کرمان نشان داد و دسترسی مردم 
به آب شرب محدود شده است هر چند شهروندان از قطعی آب 
استان کرمان می گوید  اما شرکت آب و فاضالب  خبر می دهند 
این قطعی ها ناشی از افت فشار آب به دلیل افزایش مصرف توسط 
صرفه  کرمان  شهر  مشکل  رفع  برای  راهکار  اما  است.  مشترکان 

جویی بیشتر مردم بیان شده است.
شهرستان  شهری  فاضالب  و  آب  مدیر  الدینی  زین  غالمرضا 
شهر  در  اخیر  روزهای  آبی  کم  مشکالت  خصوص  در  کرمان 
برای  اقلیمی که  به شرایط  توجه  با  ما گفت:  به خبرنگار  کرمان 
کرمان پیش آمده است آب شرب این شهرستان از آب چاه های 

عمیق تامین می شود.
وی گفت : برخی استان ها قابلیت این را دارند که با سد سازی 
مشکل تامین آب را حل نمایند، ولی در شهرستان کرمان باید از 
چاه های عمیق برای تامین آب استفاده شود، به همین دلیل روز 
به روز با توجه به برداشت هایی که از سطح سفره های زیرزمینی 

شده است مشکل بحرانی تر می شود.
تامین آب شرب شهر  افزود:  آبفا شهری شهرستان کرمان  مدیر 
کرمان از دشت های جوپار، ماهان و قریه العرب در بردسیر تامین 

می شود.
زین الدینی ادامه داد: وضعیت آب شهر کرمان از سال 95 بحرانی 
تر شد و براساس بررسی های انجام شده در این سال وضعیت آب 
زیر خط قرمز قرار گرفت و این در حالی است که کمبود آب در 

شهر کرمان به سال ها قبل تر بر می گردد.
وی بیان داشت: در سال 84 تعداد چاه ها 40 الی 50 حلقه بود اما 
در حال حاضر این تعداد به 107 حلقه چاه رسیده ولی میزان تولید 

همانند سال 84 است.
توسعه  و  جمعیت  افزایش  کرمان،  شهرستان  شهری  آبفا  مدیر 
شهری از جمله حاشیه نشینی را عامل بحرانی شدن وضعیت آب 

شرب عنوان کرد.
زین الدینی با بیان اینکه اگر با همین روش پیش رویم شرایط سال 
به سال بحرانی تر خواهد شد، ابراز داشت: طرح های دراز مدت 
و در دست اجرا از جمله انتقال آب از سد "شهیدان تیموری" که 
و  اجتماعی  های  بحث  دلیل  به  این سد  در حال حاضر  متاسفانه 
انجام  نیرو  با پی گیری هایی که وزارت  حقوقی متوقف شده و 
تا حدودی مشکل آب  پروژه عملیاتی شود  این  است  امید  داده 

مرتفع گردد.
مناطق شهر دچار  از  برخی  اخیرا  این سوال که  به  پاسخ  در  وی 
حاضر  حال  در  داشت:  اذعان  هستند،  آب  فشار  افت  یا  قطعی 

وضعیت آب شرب در شهر کرمان مشکل خاصی ندارد.
مدیر آبفا شهری شهرستان کرمان در ادامه گفت: انتقال و توزیع 
آب با توحه به اینکه شهر کرمان شهر مسطحی است مجبور هستیم 
در مواقعی از شبانه روز به ذخیره آب بپردازیم و این امکان است 
روبرو  فشار آب  افت  با  یا در طول روز  از شب  در ساعاتی  که 

شویم.
بر  از سال  اوقات  اینکه گفته می شود گاهی  بیان  با  الدینی  زین 
اثر بارندگی هایی که انجام می شود آیا در سفره های زیرزمینی 
به علت  اخیر  نه، تصریح کرد: در چند سال  یا  تاثیرگذار هست 
افت  باعث  شده  بردسیر  های  از دشت  که  زیادی  های  برداشت 
سطح سفره های آب زیرزمینی شده است به طوری که در گذشته 
عمق چاه ها 150 متر بوده ولی در حال حاضر این عمق به 290 
الی 300 متر رسیده و یا سطح ارتفاع آب از 45 متر به 110 متر 

رسیده است.
شهر  شرب  آب  بیشترین  اینکه  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
ضریب  شود  می  تامین  بردسیر  و  جوپار  های  دشت  از  کرمان 
نفوذپذیری باالیی دارد و زمانی که بارندگی می شود اگر به طور 
مداوم این کار انجام شود به حدی که به سطح سفره برسد و بتواند 
چند  این  متاسفانه  ولی  شد،  امیدوار  توان  می  کند  تغذیه  را  آن 
سال اخیر بارندگی به حدی نبود که بتواند سفره های زیرزمینی 

را تغذیه کند.
مدیر آبفا شهری شهرستان کرمان با اشاره به اینکه مگر آب های 
سطحی و روان آب ها بتواند سفره را تغذیه نماید، افزود: برخی از 
نقاط سنگالخی بالفاصله بعد از بارندگی ممکن است روی میزان 
آب دهی چاه ها تاثیر بگذارد ولی دشت کرمان این وضعیت را 
ندارد و تنها حسن این بارندگی این است که هوا خنک می شود 
و مصرف پایین می آید و به نوعی ذخیره آب در مخازن صورت 

می گیرد.
زین الدینی به آمار باالی انشعابات غیر مجاز در حاشیه شهر اشاره 
حال  در  شده  تشکیل  که  هایی  کمیته  به  توحه  با  افزود:  و  کرد 
زمینه  در  نیز  هایی  کارگروه  و  هستند  ها  حاشیه  این  ساماندهی 
انشعابات  قانون،  براساس  بتوان  که  شده  تشکیل  نشینی  حاشیه 

غیرقانونی را به قانونی تبدیل کرد.
اشاره  نیز  ها  استفاده آب شرب توسط کارواش  به  وی همچنین 
کرد و اذعان داشت: اکثر کارواش ها از مخزن استفاده می کنند 
ولی اگر از آب شرب استفاده نمایند به آنان در وهله اول اخطار و 

در وهله بعد با آنان برخورد قانونی خواهد شد.
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چهار
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چهار متخلف شکار و صید همراه با الشه سه راس کل و بز 
در درگیری ماموران محیط بان منطقه ارزوئیه و دق علیجان 

کرمان در پارک ملی خبر دستگیر شدند.
سرپرست محیط بانی شهرستان ارزوئیه گفت: نیروهای یگان 
کنترل  و  گشت  طی  شهرستان  این  زیست  محیط  حفاظت 
پارک ملی خبر متوجه حضور یک گروه شکارچی متخلف 

در منطقه شدند.
مجید مهدی پور افزود: به دلیل تاریک شدن هوا به این نتیجه 
رسیدیم که تنها راه دستگیری متعرضان بستن مسیر آنها است 
لذا در مسیر شکارچیان کمین کردیم و حوالی ساعت سه و 

نیم صبح شکارچیان متخلف در تله کمین ماموران افتادند.
سرپرست محیط بانی شهرستان ارزوئیه با ذکر اینکه متخلفان 
چهار نفر بودند خاطرنشان کرد: 2 نفر از این افراد مسلح و 
2 نفر دیگر کوله کش شکار بودند و زمانی خود را در دام 
ماموران دیدند اقدام به مقاومت و درگیری کردند لذا تعقیب 

و گریز توأم با درگیری رخ داد.
از  یکی  دستگیری  به  منجر  درگیری  این  داد:  ادامه  وی 
دوربین  یک  گوشت،  مقداری  ضبط  و  کشف  و  متخلفان 
شکاری، مقداری فشنگ ساچمه و فشنگ گلوله زنی 308، 

یک قبضه سالح ساچمه زنی، الشه و سر بریده شده سه راس 
کل و بز شامل 2 رأس بز و یک رأس کل وحشی شد.

مهدی پور گفت: شکارچی دستگیر شده که حین این تعقیب 
و گریز از ناحیه ساق پای راست مصدوم شده بود، به مقام 
قضایی شهرستان معرفی شد که بنا به دستور موقتاً برای درمان 
تحت  سالمتی  بازیابی  از  پس  تا  شده  آزاد  ضمانت  قید  با 

بازجویی و بازپرسی قرار گیرد.

واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
طرح   100 از  بیش  گفت:  بافت 
واحد  این  استادان  از  پژوهشی 
اکنون  و  رسیده  پایان  به  دانشگاهی 
دست  در  متعددی  طرح های  نیز 

انجام است.
درباره  پاریزی  خراسانی  ابراهیم 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  دستاوردهای 
واحد بافت در گفتگو  با خبرگزاری 
واحد  این  کرد:  اظهار  بافت  در  آنا 
دانشگاهی سال 1373 با پذیرش 18 
دانشجو در رشته کاردانی کامپیوتر 

فعالیت خود را در یک ساختمان اهدایی آغاز 
کرد.

وی افزود: اکنون پس از 25سال تالش و فعالیت 
شهرستانهای  علمی  مرکز  بزرگترین  عنوان  به 
دانش  و  علم  پیشرفت  به  ارزوئیه  و  رابر  بافت، 
قسمت های  در  و  کرده  کمک  منطقه  این  در 
مجموعه،  بی دریغ  کوشش های  با  مختلف 

فعالیت های زیادی را انجام داده است.
بافت  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
حدود  دانشگاهی،  واحد  این  در  شد:  یادآور 
در  اکنون  و  شده  فارغ التحصیل  هزارنفر   10
بیش از 60 رشته در مقاطع کاردانی،کارشناسی 
پیوسته، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد 
و دکتری حرفه ای و تخصصی به کار خود ادامه 

می دهد.
خراسانی پاریزی عنوان کرد: بیش از 100 طرح 
به  دانشگاهی  واحد  این  استادان  از  پژوهشی 
پایان رسیده و اکنون نیز طرح های متعددی در 

دست انجام است.
وی با بیان اینکه مقاله های متعدد دانشجویان و 
معتبر علمی  مجله های  در  دانشگاه  این  استادان 
از  بیش  و  کتاب  42جلد  گفت:  شده،  چاپ 
از  بیش  و  دانشجویان   و  استادان  از  مقاله   250
این  دانشجویان  و  استادان  از    ISI مقاله    100

این  در  و  رسیده  چاپ  به  دانشگاهی  واحد 
مقام  چند  دانشگاهی  واحد  این  استادان  راستا 
رشته های  در  را  کرمان  استان  برتر  پژوهشگر 

متعدد کسب کرده اند.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد بافت تالش 
از  را  تکمیلی  تحصیالت  مقاطع  توسعه  برای 
و  برشمرد  دانشگاهی  واحد  این  مهم  اهداف 
دکتری  رشته  سه  شدن  بااضافه  کرد:  اظهار 
حرفه ای  دکتری  رشته  یک  و  تخصصی 
دامپزشکی و وجود 18 رشته کارشناسی ارشد 
واحد  این  تکمیلی  تحصیالت  رشته های  تعداد 

دانشگاهی به 22 رشته رسیده است.
را  سما  مدارس  راه اندازی  پاریزی  خراسانی 
دانشگاهی  واحد  این  خوب  اقدامات  جمله  از 
پیش  مرکز  راه اندازی  با  گفت:  و  کرد  عنوان 
و  دخترانه  مدارس  راه اندازی  و  سما  دبستانی 
درصدد  مردم،   خوب  استقبال  و  سما  پسرانه 

توسعه این مدارس در مقاطع باالتر هستیم.
واحد  این  درآمدزایی  اقدامات  درباره  وی 
دانشگاهی خاطرنشان کرد: با کسب مجوز و طی 
مراحل قانونی، خوابگاه فاطمیه، سلف سرویس 
و انتشارات دانشگاه به بخش خصوصی واگذار 
شده و در این راستا کاشت حدود 6 هکتار گل 
این  درآمدزایی   اقدامات  دیگر  از  محمدی 

واحد دانشگاهی در سال های اخیر است.

واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
این  عمرانی  اقدامات  درباره  بافت 
واحد دانشگاهی به آنا گفت:  افتتاح 
 2 متراژ  به  جدید  اداری  ساختمان 
کتابخانه  ساخت  مترمربع،  هزار 
و  مربع   متر   400 متراژ  به  جدید 
ساخت مهمانسرای دانشگاه به متراژ 
از 700  بیش  مترمربع، ساخت   250
متر مربع  فضای کارگاهی  و تک 
واحد  این  اسناد  تمام  کردن  برگ 
دانشگاهی بخشی از اقدامات حوزه 

عمرانی در سال های اخیر  است
خراسانی پاریزی گفت: تدفین شهید گمنام در 
این واحد دانشگاهی، برگزاری جشنواره اقوام و 
میراث فرهنگی، جشنواره آثار هنری نماز استان 
کرمان، اجرای تئاتر خیابانی، برگزاری زیارت 
عاشورا از ابتدای محرم تا پایان صفر، برگزاری 
جلسات سخنرانی درمناسبت های متعدد بخشی 
از جمله فعالیت های فرهنگی واحد بافت است.

از  رنگارنگ  مدال های  کسب  افزود:  وی 
مسابقات ورزشی استان کرمان از جمله کسب 
کشتی  قهرمانی  نایب  و  آزاد  کشتی  قهرمانی 
فرنگی و کسب مدال در سایر رشته ها از جمله 
جمله  از   رشته ها  دیگر  و  ووشو  تکواندو، 

افتخارات ورزشی این واحد دانشگاهی است.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد بافت درباره 
دانشگاهی  واحد  این  دانش بنیان  طرح های 
گفت: راه اندازی مرکز رشد و فناوری با کسب 
مجوز از پارک علم و فناوری استان کرمان در 
سال گذشته و ارائه دو طرح دانش بنیان به استان 
از جمله اقدامات انجام شده در این راستا است.

این  که  کرد  امیدواری  ابراز  پاریزی  خراسانی  
دلسوز،  کارمندان  وجود  با  دانشگاهی  واحد 
استادان پژوهشگر، جوانان مستعد شهرستان های 
را  ترقی  و  رشد  پله های  ارزوئیه  و  رابر  بافت، 

بیش از پیش طی کند.

محمد خادمی پور رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان 
ارزوئیه از اطفاء حریق جنگل های مزار توسط امدادگران 

این جمعیت خبر داد.
احمر  هالل  جمعیت  با  تلفنی  تماس  طی  افزود:  وی 
مزار  جنگل های  در  سوزی  آتش  حادثه  خصوص  در 
این  امدادی  نیرو های  بالفاصله  ارزوئیه،  شهرستان 

جمعیت به محل حادثه اعزام شدند.
جنگل های  و  مراتع  از  هکتار   40 حریق  به  اشاره  اوبا 
منطقه مزار در ارزوئیه افزود: امدادگران و پرسنل هالل 
را  سوزی  آتش  تالش  ساعت   2 از  پس  ارزوئیه  احمر 

مهار کردند.
 _ بافت  محور  کیلومتری   40 فاصله  در  مزار  روستای 

ارزوئیه قرار دارد و از جاذبه های طبیعی و سیاحتی استان 
کرمان است.

سرمایه  واحد  پنجره  قبلی  جلسه  تعطیلی  کرمان  استاندار 
گذاری استان را یک اقدامی نمادین دانست و گفت: با این 
به صورت  و  دهم  نشان  را  موضوع  اهمیت  تعطیلی خواستم 
هستم  واحد  پنجره  جلسات  در  مدیران  پیگیر حضور  جدی 
ولی متأسفانه احتمال می دهم رگه هایی از فساد مانع شکل 

گیری پنجره واحد در استان می شود.
در  شهریورماه  دوم  روز  صبح  فدایی"  دکتر"محمدجواد 
و  روی  شمش  فرآوری  کارخانه  های  پروژه  افتتاح  مراسم 
معدن خان خاتون شهرستان بم به مناسبت هفته دولت با اشاره 
به پروژه هایی که در این هفته در شرق استان بهره برداری 
می شود، اظهار کرد: امیدواریم این پروژه ها نقش موثری در 

توسعه منطقه داشته باشد.
وی افزود: تولید شمش روی یکی از پروژه های مهم است 
و امیدواریم در آینده پروژه های بیشتری از این دست داشته 

باشیم.
از  خیلی  که  اصلی  مشکل  کرد:  تصریح  ادامه  در  فدایی 
روست،  روبه  آن  با  نیز  ما  استان  و  کشور  و  دارند  کشورها 
بحث اشتغال است و دولت تدبیر و امید در این زمینه برنامه 
هایی دارد اما باید اقداماتی انجام بدهیم که نتیجه عملی آن 

اشتغال باشد و تنها با شعار دادن محقق نمی شود.
العلل  علت  شخصا  بنده  اینکه  بر  تاکید  با  کرمان  استاندار 
مشکالت جامعه را بیکاری می دانم و نخستین کاری که باید 
مد نظر همه ما باشد، ایجاد اشتغال است گفت: حل مشکل 
اشتغال دو بخش دارد که بک بخش آن وجود افراد پرتالش 
این  از  زیادی  افراد  فراهم شود  زمینه  اگر  است که  پیگیر  و 
الگویی  دست داریم و حضور آقای اسماعیلی و روش وی 

برای دیگران است.
شمش  معدن  گذار  سرمایه  پیگیری  و  تالش  تحسین  با  وی 
ما  به  مربوط  دوم  بخش  کرد:  عنوان  خاتون  خان  روی 
و  کرده  فراهم  را  کار  زمینه  باید  که  است  دولتی  مسووالن 

مجوزها را صادر کنیم.
فدایی با تاکید بر اینکه بنده در اینکه سیستم اداری پویا و کارا 
باشد خیلی جدی هستم و به شدت روی این قضیه وقت می 
گذارم و مطمئن هستم به نتیجه می رسم تصریح کرد: پنجره 
واحد سرمایه گذاری به معنای این است تمام امور مربوط به 
صدور مجوز باید از یک محل صورت بگیرد و برای تحقق 
این امر جدی هستیم و جلسه قبل پنجره واحد را به دلیل عدم 
حضور مدیران تعطیل کردم و این در واقع یک عمل نمادین 

برای توجه دادن به اهمیت موضوع است.
هایی  رگه  دهم  می  احتمال  متاسفانه  استاندار کرمان گفت: 
نمی  و  نمی کنند  دارد جاهایی که همکاری  فساد وجود  از 
با  من  اما  شود  محقق  و  بگیرد  شکل  واحد  پنجره  خواهند 

تمام توان این مسئله را دنبال می کنم تا سرمایه گذار ما برای 
گرفتن مجوز و پاسخ استعالمات معطل نماند.

وی با اشاره به معطلی یک ساله یکی از پروژه های سرمایه 
گذار کارخانه شمش روی)آقای اسماعیلی( در حوزه محیط 
که  است  زشت  دولتی  و  اداری  سیستم  برای  افزود:  زیست 
برای  بماند  معطل  مجوز  یک  گرفتن  برای  ها  مدت  فردی 
اینکه می خواهد در منطقه محروم و در عین حال مستعد کار 
و شغل ایجاد کند آن هم در سال رونق تولید و این)معطلی( 

به نوعی بی توجهی به امر مقام معظم رهبری است.

فدایی با اشاره به اینکه تالش می کنیم در سیستم اداری برای 
البته  کرد:  عنوان  باشد،  نداشته  وجود  موردی  مسائل،  حل 
قانون در مواردی اختیار داده در مواردی که خارج از وظیفه 
استان است و مرکز بعد از گذشت دو ماه کار را انجام ندهد، 

باید از ظرفیت های قانونی استفاده کرد.
عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان کرمان تصریح کرد: 
یکی از انتظاراتی که از مدیران و کارشناسان داریم استفاده 
که  بخشی  آن  حتی  و  است  قانونی  های  ظرفیت  از  کامل 

متقاضی از آن اطالع ندارد، تذکر بدهند.
استاندار کرمان با اشاره به وضعیت شرق استان گفت: دولت 
پیش بینی های خیلی خوبی کرده و باید از امکانات استفاده 
کنیم و براساس مصوبه هیئت دولت و تضمین سازمان برنامه 
و ابالغ بانک مرکزی به بانک ها، هر سرمایه گذاری در شرق 
استان کرمان سرمایه گذاری کند، 50 درصد سود تسهیالت 
بانکی برای او بخشیده می شود اما با گذشت یک سال از این 
نمی  عمل  مصوبه  این  به  کرمان  استان  های  بانک  موضوع، 
این  و  کمک  زمینه  این  در  باید  مجلس  نمایندگان  و  کنند 

مسئله را دنبال کنند.
شرق  منطقه  برای  خیلی خوبی  امتیاز  این  کرد:  تصریح  وی 
است و سرمایه گذاری را سرعت می دهد و می توان برای 

سرمایه گذاری های جدید استفاده کرد.

استاندار کرمان مدعی شد:

رگه هایی از فساد مانع شکل گیری پنجره واحد در استان می شود
 رئیس دانشگاه آزاد اسالمی بافت عنوان کرد؛

انجام بیش از ۱۰۰ طرح پژوهشی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد بافت/ چاپ 42 جلد کتاب و 3۵۰ مقاله

چهار شکارچی متخلف در پارك ملی خبر دستگیر شدند

ایاالت  گفت،  آمریکا  جمهوری  رئیس 
با کره شمالی  واقعا روابط خوبی  متحده 

و رهبری این کشور دارد.
دونالد  رویترز،  خبرگزاری  از  نقل  به 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا همچنین 
کره  رهبری  اون،  جونگ  کیم  گفت: 
با من خیلی صادق است. ما صبر  شمالی 

می کنیم ببینیم چه می شود.
سفید  کاخ  در  خبرنگاران  جمع  در  وی 
موشک  دو  شمالی  کره  آنکه  از  پس  و 
شرقی  ساحل  در  برد  کوتاه  بالستیک 
با  اون  جونگ  کیم  گفت:  کرد،  پرتاب 
روابط  واقعا  ما  است.  صادق  بسیار  من 

خوبی داریم.
هیچ  کیم  او  نظر  از  که  گفت  ترامپ 

معاهده ای را نقض نکرده است.
او افزود: کیم آزمایش موشکی را دوست 

دارد.
ترامپ با کم اهمیت شمردن آزمایش های 
سر  بر  کیم  با  هرگز  که  گفت  موشکی 
کوتاه برد  موشک های  ساختن  محدود 

دو  این  است.پرتاب  نداشته  توافقی 
موشک هفتمین مورد از زمان دیدار میان 
ترامپ و رهبری کره شمالی در مرز دو 
به  که  می شود  محسوب  ژوئن  در  کره 
گفته تحلیلگران، روند تالش های ایاالت 
گفتگوهای  سرگیری  از  برای  متحده 
اتمی با پیونگ یانگ را دچار پیچیدگی 
می کند. دو طرف در ژوئن توافق کردند 
سر  از  کاری  سطح  در  را  مذاکرات  تا 
باره  این  در  تاکنون  آمریکا  اما  بگیرند 
زمان  از  روند  این  است.  بوده  ناموفق 
در  طرف  دو  بین  ناموفق  نشست  دومین 

هانوی، فوریه متوقف شده است.
کره شمالی مکررا رزمایش های مشترک 
بین کره جنوبی و آمریکا را در هفته های 

اخیر مورد انتقاد قرار داده است.
گفت:  نیز  ژاپن  دفاع  وزیر  همچنین، 
شمالی  کره  سوی  از  موشک ها  پرتاب 
امنیت  قطعنامه های شورای  نقض آشکار 
آنها  به  نمی توان  که  است  ملل  سازمان 

بی اعتنا بود.

خریدار وام ازدواج ۰9۱3۵32۸399

آگهی حصر وراثت
آقای محمد علی محبی فرزند حسین دارای شناسنامه 3130847731به شرح دادخواست شماره 980324مورخ 02/06/98توضیح داده شادروان بتول احمد زاده فرزند نورا...به شناسنامه 3042در 

تاریخ05/05/98در شهر تهران فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتند از 
1_ زهرا محبی به شماره ملی 3120238643متولد 1375بافت فرزند متوفیه

2_ مهسا محبی ش ملی 3120279625متولد 1377بافت فرزند متوفیه
3- محمد علی محبی ش ملی 3130847731 متولد 1346 بافت همسر متوفیه

لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی میشود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل 
اختالف تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد به هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری ک بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است

طوبی اسفندیار پور _دفتر شورای حل اختالف شماره یک شهرستان بافت

مهار آتش در ارزوییه
آتش سوزی جنگل های مزار در ارزوئیه توسط امدادگران هالل احمر مهار شد

اردوی جهادی یک روزه بسیج ادارات شهرستان بافت
اردوی جهادی سپاه بافت با همکاری ادرات شهرستان بافت در روستای 

تلخه چهار برگزار شد
این اردو ادارات شهرستان که با حضور جناب سرهنگ جاللی مسئول 

بسیج کارمندی استان کرمان و با حضور کلیه ادارات برگزارشد
بهداشت،اداره  فرمانداری،شبکه  قبیل:سپاه،  از  ادارات  اردو  این  در 
برق،اداره آب روستایی،اداره جهاد کشاورزی ،اداره بهزیستی و.........

برگزار شد
اداره  از قبیل پزشک رایگان و داروی رایگان وارائه مشاوره  خدماتی 

بهزیستی به روستای تلخه چهار ارائه شد

دیداز از خانواده شهید حاجعلیزاده در تلخ چار
به گزارش خبرگزاری بسیج فرمانده سپاه بافت جناب سرهنگ بامری 
به همراه مسئول بسیج کارمندی استان کرمان جناب سرهنگ جاللی و 
امام جمعه شهرستان بافت حجت االسالم والمسلمین علی مهدی زاده 
بافت از خانواده شهید حاجعلیزاده دیدار  ادارات شهرستان  و مسئولین 
شهداء  گفت:خانواده  بامری  سرهنگ  جناب  از  دیدار  این  در  کردند 
حق بزرگی بر گردن ما دارند و وظیفه ما مسئولین هست که با سرکشی 

از خانواده انها حداقل قدر دانی را به پاس زحمات آنها داشته باشیم./

های  جوانه  طرح  والبیال  مسابقات  برگزاری 
صالحین بافت

برگزاری مسابقات والبیال طرح جوانه های صالحین بافت ویژه اوقات 
فراغت بسیجیان سپاه بافت برگزار شد

ناحیه  تربیت  و  تعلیم  مسئول  زر  خانه  قنبر  المسلمین  و  االسالم  حجت 
بافت گفت:در این مسابقات که با حضور 8 تیم از حلقه های صالحین 
حوزه سید الشهداء برگزار شد دو تیم حلقه صالحین پایگاههای محمد 
رسول اهلل )ص( و مسجد النبی )ص( به دیدار پایانی راه یافتند که در 
دیدار پایانی تیم  پایگاه محمد رسول اهلل)ص( عنوان قهرمانی را بدست 

آوردند
بافت  سپاه  ،فرمانده  صالحین  استادیار  مسابقات  این  پایانی  دیدار  در 
،مسئول تعلیم و تربیت سپاه و فرماندهان پایگاه های  مقاومت بسیج سید 

الشهداء حضور داشتند 
در پایان استادیار صالحین حجت االاسالم والمسلمین علی مهدی زاده 
با اوقات فراغت سالم وهمچنین اشاره به سخن امام  سخنانی در رابطه 

خامنه ای )مدظله العالی(:تحصیل،تهذیب و ورزش کردند0

 ترامپ:
واقعا روابط خوبی با رهبر کره شمالی دارم


