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بافت

۵۵۱ واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد 
استان کرمان افتتاح می شود                2

افتتاح 286 میلیارد ریال پروژه برق رساني به 
روستاها                                                        3

سرمایه گذاری  تومان  میلیارد   ۱۵2 مجوز 
خارجی در کرمان صادر شد                        4

بهره برداری از طرح های عمرانی در بافت
4                

 ۹8 درصد روستاهای استان کرمان به شبکه 
تلفن همراه وصل شدند                               2

 به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان کرمان، پروژه پارک ملی َخبر می تواند 
به عنوان یکی از پروژه های پیشرو و محرک 
اقتصادی  رشد  توسعه،  در  موثر  نقشی  منطقه 
می  ایفا  بافت  بیکاری شهرستان  رفع مشکل  و 
کنند و در این زمینه مدیران همراهی الزم را در 

کمک به توسعه داشته باشند.
اداری  شورای  نشست  در  رودری  جعفر 
شهرستان بافت با اشاره به تاکید استاندار کرمان 
بر معرفی پروژه های عظیمی که می توانند تاثیر 
بر  باشند،  داشته  منطقه  در  ای  عمده  اقتصادی 
اجرای پروژه های پیشران و محرک شهرستان 

بافت تاکید کرد.
گرامیداشت  و  دولت  هفته  تبریک  ضمن  وی 
یاد و خاطره شهیدان واالمقام 'رجایی و باهنر' با 
اشاره به روند تحوالت جمعیتی شهرستان بافت 
اظهار داشت: بررسی ها نشان می دهد تا سال 
1385 شهرستان بافت روندی مهاجرت فرست 
داشته اما از سال 1390 به بعد و بر اساس نتایج 
و  معکوس  روند  این   1395 سال  سرشماری 
نشان می دهد  پذیر شده و آمارها  حتی مهاجر 
به  نسبت  بافت  شهرستان  جمعیت  رشد  نرخ 

استان کرمان باالتر است.
استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
تقریباً  شرایط  در  جمعیت  رشد  نرخ  گفت: 
غیرطبیعی و در ثبات جریانات اجتماعی نشانگر 
تحوالت اقتصادی و ظرفیت بالقوه یک منطقه 
با  منطقه  آن  توسعه  برای  توان  می  که  است 

برنامه ریزی صحیح و منطقی بهره جست.
نفری  اعالم جمعیت چهار هزار و 200  با  وی 
شهرستان  نقش  کرد:  عنوان  شهرستان  بیکاران 
بافت در ناحیه هفت )بافت ، ارزوییه ، رابر( در 
اسناد توسعه و باالدستی و برنامه آمایش استان 
بر سه محور کشاورزی - صنعتی)قطب صنایع 
و  دام  صنایع  خصوص  به  کشاورزی  تبدیلی 
طیور ،گردو، ذرت، گیاهان دارویی(، صنعت 
صادرات  و  استخراج  کاوش،  معدن)توسعه  و 
منابع معدنی و  صنایع معدنی( و گردشگری و 

حمل و نقل   تعریف شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با 
اشاره به برنامه ها و پروژه های  اقتصاد مقاومتی 
مشکل  حل  لزوم  بر   1398 سال  در  شهرستان 
و  نخست  گام  در  موجود  تولیدی  واحدهای 
گذاری  سرمایه  جذب  برای  تالش  همچنین 
افزود:  و  کرد  تاکید  دوم  گام  در  جدید  های 
به  که  شهرستان  مقاومتی  اقتصاد  پروژه  پنج 
دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان 
باسرمایه گذاری 10  است  پیشنهاد شده  کرمان 
هزار میلیارد تومان اشتغال بیش از  1000 نفر را 

در پی خواهد داشت.
بر احصا،  ها  به تکلیف شهرستان  اشاره  با  وی 
شناسایی و معرفی حداقل 15 پروژه تاثیر گذار 
مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  دبیرخانه  به 
 20 زمینه  این  در  بافت  شهرستان  افزود:  استان 
مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  به  را  پروژه 
اجرایی  صورت  در  که  نموده  پیشنهاد  استان 
از مسائل مربوط  ای  شدن آن ها بخش عمده 
به اشتغال و توسعه شهرستان مرتفع خواهد شد

ستاد  برنامه های  به  اشاره  با  همچنین  رودری 
برنامه  از  استان  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی 
به  برای رسیدگی  اهرمی  به عنوان  تولید  رونق 

نام برد و گفت:  مشکالت واحدهای  تولیدی 
حمایت از واحدهای تولیدی فعال و رسیدگی 
که  است  اهدافی  از  یکی  آنها  مشکالت  به 
برنامه رونق تولید دنبال می کند و در این راستا 
الزم است مدیران شهرستان ها در حوزه های 
کامل  اجرای  برای  همراهی  ضمن  مختلف 
احتمالی  مشکالت  انعکاس  به  نسبت  برنامه  
تولید  موانع  رفع  کمیته  به  تولیدی  های  واحد 
و  استان  سطح  در  رسیدگی  و  پیگیری  جهت 
اقدام  کشور  سطح  در  الینحل  موارد  در  حتی 

کند.
بودجه  قانونی  ظرفیت های  به  اشاره  با  وی 
 2 الحاق  قانون   2۷ ماده  جمله  از   1398 سال 
به  نسبت  کرد:  درخواست  ذیربط  مدیران  از 
بخش  به  واگذاری  قابل  های  طرح  واگذاری 
تسهیالت  این خصوص  در  و  اقدام  خصوصی 

الزم را فراهم آورند.
استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
اشتغال  تسهیالت  عملکرد  گزارش  ارائه  با 
روستایی و مشاغل خانگی شهرستان و با اشاره 
به برنامه های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در 
روستاها گفت: بر اساس جزء یک بند الف ماده 
کشور  توسعه  ششم  ساله  پنج  برنامه  قانون   2۷

برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در راستای 
اقتصاد روستایی  ،تقویت  برنامه ریزی منطقه ای 
و  تعریف  محور  صادرات  اقتصاد  توسعه  و 
در  شده  تعریف  کلی  های  محور  با  متناسب 
و  اقتصادی  توسعه  کلی  هدف  و  برنامه  قانون 

اشتغالزایی روستاها مطرح گردیده است.
روستای  هشت  راستا  این  در  داد:  ادامه  وی 
بخش خبر شهرستان بافت در کارگروه آمایش 
برنامه ریزی  شورای  دبیرخانه  به  و  مصوب 
اهتمام  و  است  شده  ارسال  استان  توسعه  و 
ها  برنامه  این  اجرای  در  شهرستانی  مسئوالن 

حائز اهمیت بوده و مورد تاکید است.
استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
کرمان صبح امروز با حضور در گلزار شهدای 
شهرستان بافت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدای دولت و ادای احترام به شهدای  هشت 
منصور  شهید  منزل  در  مقدس  دفاع  سال 
شهید  این  معزز  خانواده  از  و  حاضر  سلجوقی 

بزرگوار تجلیل کرد.
در پی دعوت رسمی فرماندار بافت و همچنین 
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان  رودری 
گردشگری  طرح  عملیات  اجرایی  روند  از 
محور  نخست  فاز  و  بازدید  خبر  ملی  پارک 
کیلومتر  کلی16  طول  با  خافکوییه  مواصالتی 
بزرگ   روستای  خانوار2   120 استفاده  جهت 

خافکوییه و کماندار را افتتاح کرد.
خبر  بخش  آنامیس  پذیرایی  اقامتی  مجتمع 
محترم  ریاست  توسط  نیز  بافت  شهرستان 
سازمان و با حضور فرماندار شهرستان، مدیرکل 
حفاظت محیط زیست استان ، مدیرکل میراث 
و  استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی 
بهره  به  و  افتتاح  شهرستان  مدیران  از  جمعی 

برداری رسید.

در پایان به پاس حمایت های رودری از فعالیت 
های زیست محیطی استان کرمان لباس محیط 
محیط  حفاظت  مدیرکل  توسط  افتخاری  بان 

زیست استان به وی اهدا شد.

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان:

پروژه های پیشرو نقشی موثری در رشد اقتصادی 
بافت دارند
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دو نرخی بودن قیمت مرغ در کرمان کار 
نظارت بر عرضه را سخت کرده است

اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  صمت   سازمان  بازرسی  معاون 
قیمت تعیین شده مرغ توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان در 
کرمان اجرایی نمی شود گفت: دو نرخی بودن قیمت مرغ از سوی 
سازمان حمایت یا ستاد تنظیم بازار استان نظارت در بازار کرمان 

را سخت کرده است.
 محسن میرزایی با اشاره به اینکه نظارت آخرین حلقه توزیع کاال 
برنامه ای وجود  بازار است اظهار داشت: در توزیع کاال هیچ  در 

ندارد و توزیع کاال در کشور نظام بند نیست.
وی با بیان اینکه عدم سیستم توزیع مناسب باعث سودجویی دالالن 
و توزیع ناعادالنه کاال می شود گفت: در چهار ماهه نخست امسال 
2۷ هزار واحد صنفی در استان کرمان بازرسی شده و دو هزار و 
۷00 پرونده تخلف واحدهای صنفی در استان تشکیل شده است.

استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  ونظارت  بازرسی  معاون 
در  بازرسی  مشترک  گشت   336 تعداد  اینکه  به  اشاره  با  کرمان 
سطح استان انجام شد و افزایش 32 درصدی در تعداد گشت های 
مشترک داشتیم عنوان کرد: هزار و 4۷2 نانوایی در سطح استان 
از  تعدادی  برای  تخلف  پرونده  فقره   126 تعداد  و  بازرسی 

نانوائی های استان تشکیل شده است.
و  است  گران فروشی  از  بیشتر  بازار  در  گرانی  اینکه  بیان  با  وی 
بحث  در  افزود:  کاالهاست  گرانی  بحث  بیشتر  مردم  نگرانی 
زمین  روی  محصول  این  گذشته  سال های  پیاز  و  سیب زمینی 
به  و  قاچاق می شود  یا  و  امروزه صادرات  اما  کشاورزی می ماند 

همین دلیل قیمت پیاز در مقطعی به باالی 10 هزار تومان رسید.
سازمان  قیمت  اساس  بر  مرغ  قیمت  اینکه  به  اشاره  با  میرزایی 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 12 هزار و 900 تومان 
اعالم شده اما در استان رعایت نمی شود و ستاد تنظیم بازار قیمت 
دیگری تعیین کرده است تصریح کرد: این دو نرخی بودن قیمت 
مرغ باعث شده در بحث نظارت تکلیف خودمان را در برخورد 

با متخلفین ندانیم.

مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمان گفت: امسال 
برای 15 هزار واحد مسکن در بخش مقاوم سازی 
و مسکن زوج های جوان و حتی افرادی که هنوز 
قصد ازدواج دارند تسهیالت 40 میلیون تومانی 

با کارمزد 4 درصد در نظر گرفته شده است.
نشست  در  امروز  صبح  سلطانی نژاد  علی اکبر 
خبری با اصحاب رسانه استان کرمان با بیان اینکه 
تمام تالش بنیاد مسکن این  است که با دارا بودن 
بهبود  را  روستا ها  زیربنای  موجود  ظرفیت های 
بهداشت  و  معیشت  سطح  ارتقا  به  و  ببخشیده 
این  داشت:  اظهار  کند  مناطق کمک  این  مردم 
به  کمک  باید  و  است  خطیری  بسیار  رسالت 

جامعه  روستایی بیش از بیش انجام شود.
بنیاد مسکن زنجیره  مسکن  بیان اینکه در  با  وی 
ارزان قیمت را دنبال می کنیم گفت: از مجاری 
را  فنی   دانش  و  شده  دنبال  بخش  این  مختلف 
تا  می شود  داده  قرار  روستایی  جامعه   دراختیار 
این قشر، یک مسکن ارزان قیمت و مقاوم داشته 

باشند.
به  اشاره  با  کرمان  استان  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
اینکه به شهرهای زیر 25 هزار نفر هم پرداخته ایم 
عنوان  است  حمایتی  نگاه  مسکن  بنیاد  نگاه  و 
زیر 25  استان کرمان  از شهرهای  بسیاری  کرد: 

هزار نفر هستند.
فعالیت  دامنه   و  هدف  جامعه   اینکه  بیان  با  وی 
است  وسیع  بسیار  کرمان  استان  در  مسکن  بنیاد 
استان  جمعیت  درصد  قریب40  کرد:  عنوان 

کرمان در روستاها سکونت دارند.
درصدی   40 رقم  اینکه  به  اشاره  با  سلطانی نژاد 
بدین  و  است  خوب  بسیار  کرمان  استان  برای 
تولید نقش دارند  معنی است که 40 درصد در 
در  نفر  هزار   200 و  میلیون  یک  قریب  گفت: 
نیاز  افراد  این  که  هستند  ساکن  استان  روستاها 
به خانه های مقاوم و معابر اصالح شده دارند و 
نیاز است که بنیاد مسکن حضور پررنگی داشته 

باشد.

پررنگ ترین  مسکن  بنیاد   اینکه  بیان  با  وی 
افتخار  این  و  دارد  حوزه  این  در  را  خدمات 
افزود: مراکز شهرستان های استان عمدتا  ماست 
کمتر از 25هزار نفر جمعیت دارند و بنیاد مسکن 
باید به مرکز یک شهرستان و روستاهای اطراف 

آن کمک کند.
به  اشاره  با  کرمان  استان  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
در  مسکن  واحد  هزار   15 برای  امسال  اینکه 
جوان  زوج های  مسکن  و  مقاوم سازی  بخش 
دارند  ازدواج  قصد  هنوز  که  افرادی  حتی  و 
تسهیالت 40 میلیون تومانی با کارمزد 4 درصد 
در نظر گرفته شده است گفت: 10 هزار واحد 
واحد  هزار   5 که  شده  گرفته  نظر  در  نیز  دیگر 
پیگیری  به صورت جدی در  حال  این تعداد  از 
آماده  امسال  فجر  دهه   برای  امیدواریم  و  است 

شود.
وی با بیان اینکه 64 درصد مسکن های روستایی 
استفاده  مقاوم سازی شده است و مردم در حال 
هزار   2 بهبود  و  ساخت  کار  افزود:  هستند 
شهرستان  دیده  خسارت  مسکونی  واحدهای 

حاضر  درحال  و  است  رسیده  اتمام  به  حمیدیه 
ساکنین آنها در حال استفاده هستند.

سلطانی نژاد با اشاره به اینکه در هفته  دولت 500 
تومان  میلیارد   60 قریب  اعتبار  با  هادی  طرح 
ملی  طرح  اجری  دولت  گفت:  می شود  افتتاح 
برنامه  در  در کشور  را  واحد  هزار   400 مسکن 
مسکن  بنیاد  سهم  آن  واحد  100هزار  که  دارد 

است.
رویکرد  دو  با  طرح  این  اینکه  بیان  با  وی 
عنوان  به  کرمان  استان  و  رفت  پیش خواهد 
به  سامانه ای  افزود:  است  شده  داوطلب  پایلوت 
است  در دست ساخت  نام  ثبت  برای  آباد  اسم 

که در آینده نزدیک شروع به کار خواهد کرد.
به  اشاره  با  کرمان  استان  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
اینکه طرح دیگری که در حال انجام است گفت: 
سکونت گاه های  در  مسکن  ساخت  و  بهبود 
است  شده  مصوب  کرمان  استان  در  غیررسمی 
که این کار در حال حاضر در محله صنعتی انجام 

می شود.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان از 
افتتاح 551 واحد مسکونی مددجویان 
حضور  با  کرمان  استان  امداد  کمیته 
امداد کشور خبر داد و  رئیس کمیته 
گفت: فاز دوم پروژه 5 هزار واحدی 
کلنگ زنی  نیز  کرمان  امداد  کمیته 

می شود.
خبری  نشست  در  صادقی  یحیی 
با  کرمان  استان  رسانه  اصحاب  با 
شهدا  خاطره  و  یاد  گرامیداشت 
اظهار  دولت  هفته  شهدای  ویژه  به 
داشت: این دو شهید بزرگوار یادگار 

امام)ره( و انقالب هستند و راه و منش آنها 
هنوز در جامعه باقی مانده است.

وی با اشاره به اینکه در آستانه سال تحصیلی 
جدید قرار داریم و هر ساله در این ایام جشن 
عاطفه ها برگزار می شود گفت: با توجه به در 
پیش بودن ماه محرم این جشن امسال زودتر 

برگزار می شود.
بیان  با  کرمان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
هیچ  که  است  این  ما  تالش  تمام  اینکه 
تحصیل  از  هزینه ها  واسطه  به  دانش آموزی 
پرورش  و  آموزش  با  افزود:  بازنماند 
دانش آموزان  که  کردیم  امضا  تفاهم نامه ای 
هیچ  مدارس  در  ثبت نام  برای  بی بضاعت 

هزینه ای نباید پرداخت کنند.
امنای  هیئت  و  اولیا  اینکه  به  اشاره  با  وی 
داشته  جدی  توجه  مسئله  این  به  مدارس 

در  ما  خیر  مردم  داریم  انتظار  گفت:  باشند 
سطح استان به این دانش آموزان نگاه ویژه ای 

داشته باشند.
است  این  بر  ما  تالش  اینکه  بیان  با  صادقی 
تمام  برای  را  رویایی  مهر  یک  امسال  که 
همه  امسال  افزود:  بسازیم  دانش آموزان 
ما  بی بضاعت  دانش آموزان  تا  کنیم  کمک 

بدون دغدغه وارد کالس های درس شوند.
روال  طبق  عاطفه ها  اینکه جشن  بیان  با  وی 
برگزار  مرحله  دو  در  گذشته  سال های 
می شود گفت: ۷ و 8 شهریور مرحله نخست 
محل  و  تکیا  معابر،  در  که  است  طرح  این 

برگزاری نماز جمعه سراسر استان است.
بیان  با  کرمان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
در  طرح  این  دوم  مرحله  مهر   10 اینکه 
برگزار  دانش آموزان  برای  استان  مدارس 

 ۷18 و  هزار  کرد:  عنوان  می شود 
کار  کرمان  استان  در  پایگاه 
بر  را  مردمی  هدایای  جمع آوری 
عهده دارند که عمده آن در سطح 

مدارس هستند.
هفته  پایان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کمیته  ریاست  بختیاری  حضور 
داریم  کرمان  در  را  کشور  امداد 
امضای  سفر  این  در  کرد:  بیان 
چند تفاهم نامه با استاندار کرمان و 
آموزش و پرورش در برنامه است.

استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
تولیدات  از  حمایت  اینکه  بیان  با  کرمان 
اشتغال کمیته امداد و سرکشی از طرح های 
برنامه های  دیگر  از  امداد  کمیته  مددجویان 
به  کشور  امداد  کمیته  رئیس  یکروزه  سفر 
واحد   551 افتتاح  کرد:  عنوان  است  کرمان 
استان  امداد  کمیته  مددجویان  مسکونی 
پروژه 5 هزار  فاز دوم  کرمان و کلنگ زنی 

واحدی کمیته امداد نیز در برنامه است.
 26 بار  نخستین  برای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
الکترونیک  به صورت  امداد  خدمت کمیته 
مددجویان  حضور  هزینه  تا  می شود  انجام 
گفت:  برسد  حداقل  به  امداد  کمیته  به 
کمک  اشتغال،  مسکن،  وام،  درخواست 
خدمات  این  جمله  از   ... و  ازدواج  هزینه 

است.

مطالبات قانونی و به حق بازنشستگان فوالد باید 
عملیاتی شود

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: آنچه مطالبات 
قانونی و به حق بازنشستگان فوالد در حوزه درمان و دستمزد 
و حقوق بوده را باید جلو ببریم و به اندازه سر سوزنی از این 
با صندوق  مطالبات کوتاه نمی آییم، توافقات صورت گرفته 

باید عملیاتی شوند.
مطالبات قانونی و به حق بازنشستگان فوالد باید عملیاتی شود

محمدرضا پورابراهیمی اظهار کرد: صندوق بازنشستگان فوالد 
متعلق به 85 هزار بازنشسته فوالد کشور است که اعضای آن 
در شرایط سنی و جسمی خاصی هستند و تنها صندوقی است 

که ورودی ندارد.
بیان  اسالمی  نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای 
داشت: لذا باید اولویت اول اداره این صندوق بر این باشد که 
وضعیت اعضای صندوق را در دو بخش حقوق و دستمزد و 

درمان، مدیریت درستی داشته باشند.
بازنشستگان  صندوق  در  مدیریتی  تغییرات  به  پورابراهیمی 
مدیرعامل صنوق در خصوص  با  و گفت:  اشاره کرد  فوالد 
مجتمع  فوالد،  بازنشستگان  تخصصی  درمانگاه  راه اندازی 
موقع  به  پرداخت  و  درمانی  و  ورزشی  آموزشی  فرهنگی، 
حقوق و دستمزد و معوقات توافق کرده بودیم و پیگیری آنها 

را هم داریم.
برای  کرمان  فوالد  بازنشستگی  مدیره صندوق  هیئت  از  وی 
مطالبات  و  دارایی ها  با  گفت:  و  کرد  تقدیر  مسائل  پیگیری 
صندوق  از  را  کنونی  جمعیت  برابر  پنج  می توانیم،  صندوق 
آن  اعضای  به  متعلق  صندوق  دارایی  و  امکانات  بپردازید، 

است.
پورابراهیمی گفت: نشستی با مدیرعامل جدید صندوق داشتیم 
با  بازنشسته ها  و عنوان کردیم هر توافقی در کرمان از سوی 

مجموعه صندوق قبال انجام شده باید کامال اجرایی شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس بیان کرد: 100 میلیارد 
داشته  استان  در  ذغال  توسعه  طرح  برای  بود  قرار  هم  تومان 

باشیم و این توافق را هم جلو می بریم.
وی بیان کرد: آنچه مطالبات قانونی و به حق بازنشستگان ما 
در حوزه درمان و دستمرد و حقوق بوده را باید جلو ببریم و 
به اندازه سر سوزنی از این مطالبات کوتاه نمی آییم، توافقات 
امیدواریم  و  شوند  عملیاتی  باید  صندوق  با  گرفته  صورت 

دغدغه بازنشستگان درباره صندوق را حل کنیم.

پروژه   835 همزمان  افتتاح  از  کرمان  استاندار 
روستایی در استان کرمان خبر داد و گفت: 98 
تلفن  شبکه  به  کرمان  استان  روستاهای  درصد 

همراه وصل شدند.
پروژه های  افتتاح  آئین  در  فدایی  محمدجوا 
روستایی هفته دولت در روستای ده زیار کرمان 
با  جمهور  رئیس  با  کنفرانس  ویدئو  طریق  از 
اظهار  دولت  و خاطره شهدای  یاد  گرامیداشت 
و  دولتی  بخش  در  عمرانی  پروژه   480 داشت: 
1۷9 پروژه عمرانی بخش خصوصی در کرمان 

آماده افتتاح است.
وی با بیان اینکه برق رسانی به 24 روستای استان 
کرمان انجام شده و امروز افتتاح می شود گفت: 
شدند  آشامیدنی  دارای آب  استان  روستای   5۷
روستایی  جمعیت  درصد   ۷6 حاضر  حال  در  و 

استان از نعمت آب آشامیدنی برخوردار شدند.
استاندار کرمان با عنوان اینکه از سال 92 تاکنون 
۷25 روستای استان کرمان گازدار شدند افزود: 
از   9۷ سال  در  فقط  روستا   346 تعداد  این  از 

نعمت گاز برخوردار شدند.
وی با بیان اینکه با افتتاحات امروز 444 روستای 

پیدا  دسترسی  اطالعات  ملی  شبکه  به  استان 
 180 اعتبار  با  پروژه ها  این  کرد:  عنوان  کردند 

میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است.
استان  اینکه 98 درصد روستاهای  بیان  با  فدایی 
 80 و  شده  وصل  همراه  تلفن  شبکه  به  کرمان 

ملی  شبکه  به  کرمان  استان  روستاهای  درصد 
اطالعات متصل شدند گفت: امروز 835 پروژه 
کرمان  استان  روستاهای  در  همزمان  به صورت 

افتتاح می شود.

عامل کودک آزاری در رفسنجان بازداشت شد
 

به گفته دادستان عمومی وانقالب شهرستان رفسنجان، ناپدری 
کودک خردسال در این شهرستان که اقدام به آزار واذیت این 

کودک کرده بود بازداشت شد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان، حسین 
انتشار کلیپی در  نژاد روز دوشنبه  در تشریح جزئیات  رئیسی 
فضای مجازی مبنی بر یک فقره کودک آزاری در رفسنجان 
افزود: در پی شکایت پدر طفل 6 ساله مبنی بر این که توسط 
ناپدری اش مورد ضرب و جرح قرار گرفته بالفاصله دستورات 
قضایی الزم به مامورین پلیس جهت بررسی موضوع صادر شد.  
وی با اشاره به اینکه  توجه به اهمیت موضوع پرونده به صورت 
داد:پس  ادامه  شد،  خواهد  رسیدگی  نوبت  از  خارج  و  ویژه 
پرونده  بازپرس  طفل،  بدن  روی  بر  جراحت  آثار  مشاهده  از 
این کودک  ناپدری  و  مادر  متهمان،  به جلب  نسبت  بالفاصله 

اقدام کرد.  
رئیسی نژاد اظهارداشت: پس از معرفی متهمان در دادسرا مادر 
طفل نظر به دفاعیات ایشان فعال آزاد شد اماناپدری با توجه به 
انجام  تا  وارد نمودن ضرب و جرح و کندن موهای سر طفل 

تحقیقات کامل بازداشت است.
قاطعیت  با  قضائی  دستگاه  اینکه  بیان  با  رفسنجان  دادستان 
کرد،  خواهد  رسیدگی  پرونده  این  به  ویژه  صورت  به  و 
بازپرسی  شعبه سوم  در  رابطه  این  در  تکمیلی  افزود:تحقیقات 

دادسرای شهرستان رفسنجان ادامه دارد.

زن قاچاقچی با ۱۱کیلوگرم هروئین دستگیر شد

سرهنگ محمد بخشنده به تشریح این خبر پرداخت و گفت: در 
تحقیقات انجام شده از سوی ماموران پایگاه چهارم این پلیس 
مشخص شد که یک زن به نام “مریال” در محله “خاک سفید” 
تهران، اقدام به توزیع مواد مخدر می کند که دستگیری متهم 

در دستور کار ماموارن قرار گرفت.
این مقام انتظامی عنوان داشت: با پیگیری های انجام و تحقیقات 
میدانی، مخفیگاه متهم شناسایی و مشخص شد که این زن ضمن 
نگهداری مواد مخدر اقدام به توزیع می کند که این مساله به 
تجمع معتادان و ناامنی و نارضایتی شهروندان منجر شده است.

وی افزود: نتیجه تحقیقات در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت 
بازداشت متهم صادر و تیم های عملیاتی به  که متعاقبا دستور 

محل اعزام شدند.
این  ضربتی  عملیات  طی  کرد:  تصریح  بخشنده،  سرهنگ 
وی  مخفیگاه  از  بازرسی  در  و  دستگیر  مخفیگاهش  در  متهم 
11 کیلوگرم “هرویین” کشف شد که به همراه پرونده و متهم 
مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  چهارم  پایگاه  ماموران  اختیار  در 

پایتخت قرار گرفت.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت، بیان داشت: متهم در 
بازجویی های انجام شده به جرم خود مبنی بر توزیع مواد مخدر 

اعتراف و پس از هماهنگی به دادسرا منتقل شد.

 کشف۱0۱ کیلو تریاک در یک عملیات 
مشترک

کیلوگرم   101 کشف  از  ارزوئیه  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
تریاک و دستگیري 5 متهم در عملیات مشترک پلیس ارزوئیه 

و بافت خبر داد.
سرهنگ "مهدي پورامینایي" در گفت و گو با خبرنگار پایگاه 
خبري پلیس، اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر 
با  مبارزه  پلیس  با  مشترک  طرح  یک  در  ارزوئیه  شهرستان 
بافت- اصلی  محور  کنترل  حین  بافت  شهرستان  موادمخدر 

ارزوئیه به 2 دستگاه خودوری پژو 405 مشکوک و به آن ها 
دستور ایست دادند.

وي تصریح کرد: این 2 خودرو که با فاصله نزدیکی از یکدیگر 
فرار  به  اقدام  پلیس  حضور  به  توجه  بدون  بودند  حرکت  در 

کردند.
بالفاصله  انتظامي  ماموران  داد:  ادامه  پورامینایي  سرهنگ 
بود  مواد  حامل  دوم  خودروی  اسکورت  که  اول  خودروي 
نیز  را  مواد  حامل  مسافتي خودروي  از طي  پس  و  متوقف  را 

متوقف کردند.
از خودروی  بازرسي  در  داشت:  بیان  ارزوئیه  انتظامي  فرمانده 
دوم 101 کیلو و 4۷5 گرم تریاک کشف و در این رابطه 5 نفر 

دستگیر شدند.

 استاندار کرمان:

 ۹8 درصد روستاهای استان کرمان به شبکه تلفن همراه وصل شدند

 ۵۵۱ واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد استان کرمان افتتاح می شود

 تسهیالت 40 میلیون تومانی بنیاد مسکن برای زوج های جوان کرمانی
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جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
با  راهداری  پروژه   3۷ افتتاح  از  کرمان  استان 
در  دولت  هفته  طی  اعتبار  تومان  میلیارد   141
در  علیخانی  سیدعلی  داد.  خبر  کرمان  استان 
با  نشست خبری با اصحاب رسانه استان کرمان 
خدمات  پاسداشت  و  دولت  هفته   گرامیداشت 
وجود  با  داشت:  اظهار  باهنر  و  رجایی  شهیدان 
سال  در  ارزنده ای  خدمات  اقتصادی  مشکالت 
گذشته انجام شده است. وی با بیان اینکه حمل 
بیش از 30 درصد صادرات و واردات کشور از 
محور  سیرجان انجام می شود عنوان کرد: استان 
کرمان با هزار و 943 کیلومتر بزرگراه و  هزار و 
918 کیلومتر راه اصلی و 2  هزار و ۷12 کیلومتر 
راه های فرعی در رده چهارم کشوری قرار دارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
راه  کیلومتر   299 و  هزار   6 وجود  به  کرمان 
افزود:  و  کرد  اشاره  کرمان  استان  در  روستایی 
طول  راه های  کشور  در  شاخص ها  از  یکی 
شریانی است که استان کرمان با 2 هزار و 465 

کیلومتر راه های شریانی جایگاه سوم را دارد.
وی با بیان اینکه استان کرمان با 20 دستگاه تونل 
رتبه  در  راه  طول  کیلومتر   800 و  هزار   6 با  و 
پنجم است گفت: از نظر تعداد پل ها نیز جایگاه 

پنجم را دارا هستیم و هزار و 5۷3 مورد نصب 
و حمل  راهداری  مدیرکل  داشته ایم.  گاردریل 
اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  جاده ای  نقل  و 
سال  دولت   هفته   از  راه ها  نگهداری  حوزه   در 
گذشته تا امسال  150 کیلومتر روکش آسفالت، 
380 کیلومتر مرمت آسفالت در استان اجرا شده 
که در حوزه اجرای آسفالت های حفاظتی رتبه 
حوزه  در  اینکه  بیان  با  وی  هستیم.  دارا  را  اول 
سوم  رتبه  کیلومتر   30 با  نازک  آسفالت های 
کشوری را داریم عنوان کرد: بحث ایمن سازی 
محورها برای 35 مدرسه در حاشیه راه های استان 
اجرا شده و در این حوزه رتبه نخست را داریم.

مدرسه   ۷۷ اینکه  به  اشاره  با  حاج سیدعلیخانی 

حاشیه  راه های استان آموزش ایمنی و تردد از 
راه را داشته اند گفت: اقداماتی که در بحث 
ایمنی راه ها داشته ایم بازخورد خوبی داشته  
است. وی با بیان اینکه استان ها از نظر تلفات 
و تصادفات به چهار دسته تقسیم می شود که 
استان کرمان با 23 نفر کاهش تلفات در سه  
ماهه  نخست سال جاری با 11 درصد کاهش 
جز استان های سبز قرار می گیرد افزود: سال 
جاده های  از  بار  تن  میلیون   38.1 گذشته 
و  راهداری  مدیرکل  کردند.  عبور  کرمان 
حمل و نقل جاده ای استان کرمان با اشاره به 
اینکه در بخش حمل مواد معدنی، سیمان و مواد 
نفتی رشد 10 درصدی داشته ایم و به رتبه سوم 
باوجود  صادرات  بخش  در  گفت:  رسیده ایم 
وسیله   800 و  هزار   13 قریب  توسط  تحریم ها 
حمل و نقل بار در استان کرمان انجام می شود. 
مسافر  نقل  و  حمل  حوزه  در  اینکه  بابیان  وی 
توسط خودروهای عمومی در استان کرمان 10 
 629 کرد:  عنوان  داشتیم  افزایشی  روند  درصد 
و  هزار   5 و  مینی بوس   654 و  اتوبوس  دستگاه 
300 راننده در حال خدمت رسانی به مردم استان 

هستند. 

در  کرمانی  هزار   80 حضور  پیش بینی   
همایش پیاده روی اربعین  

با اشاره به پیش بینی حضور  جانشین حج و زیارت استان کرمان 
80 هزار کرمانی در همایش پیاده روی اربعین امسال گفت: ثبت 
اول شهریور در سایت سماح آغاز شده  از  اربعین  پیاده روی  نام 

است.
محمدعلی مجد صبح امروز در جلسه ستاد استانی اربعین با اشاره 
با عراق ویزای  با توافق دولت جمهوری اسالمی  امسال  اینکه  به 
سفر به این کشور برداشته شده است اظهار داشت: به این واسطه 

دفتر کنسولگری عراق در کرمان راه اندازی نمی شود.
در  اربعین  پیاده روی  نام  ثبت  شهریور  اول  از  اینکه  بیان  با  وی 
نیروی  به سایت  این سایت  سایت سماح آغاز شده است گفت: 
انتظامی وصل شده و زائران می توانند از دهم محرم تا پایان سفر 
اربعین شرکت  پیاده روی  تومان در همایش  با پرداخت 25 هزار 

کنند.  
دفتر  اینکه 114  به  اشاره  با  استان کرمان  زیارت  و  جانشین حج 
زیارتی در استان کرمان وجود دارد عنوان کرد: 14 دفتر موقت 
سامانه  این  در  تاکنون  نفر   500 و  شده  راه اندازی  کرمان  در  نیز 

ثبت نام کردند.
در  کرمان  استان  از  نفر  هزار   65 گذشته  سال  اینکه  بیان  با  وی 
این همایش عظیم شرکت کردند افزود: پیش بینی می شود امسال 

استقبال از این سفر معنوی افزایش یافته و به 80 هزار نفر برسد.
فرماندهی  پیشگیری  پلیس  رئیس  پریور  علیرضا  سرهنگ 
اینکه مشکلی  به  اشاره  با  این جلسه  نیز در  استان کرمان  انتظامی 
با  ما  مشکل  عمده  داشت:  اظهار  نداریم  داخلی  اتوبوس های  با 

اتوبوس های دیگر کشورهاست.
وی با بیان اینکه این اتوبوس ها بیش از ظرفیت مجاز خود مسافر 
سوار می کنند گفت: این خودروها عمدتا فاقد استاندارهای الزم 
و  سیستان  استان  در  کشور  به  آنها  ورود  ابتدای  از  باید  و  بوده 

به  رساني  برق  پروژه  ریال  میلیارد   286
توزیع  شبکه  اصالح  و  توسعه  روستاها، 
به مناسبت هفته دولت در شرکت توزیع 
افتتاح  کرمان  استان  جنوب  برق  نیروي 

شد.
به گزارش حکمت به نقل از پایگاه خبري 
شرکت  عمومي  روابط  گزارش  به  توانیر 
کرمان،  استان  جنوب  برق  نیروي  توزیع 
این  مدیرعامل  نیا،  مهدوي  عبدالوحید 
شرکت ضمن گرامي داشت هفته دولت، 
این  دولت  هفته  مناسبت  به  کرد:  بیان 
 16 به   رساني  برق  هاي  پروژه  شرکت 
جهت  شبکه  توسعه  برق،  فاقد  روستاي 

بهینه  و  به مشترکین جدید، اصالح  برق رساني 
تعویض  ولتاژ،  افت  رفع  راستاي  در  سازي 
 36 اتوماسیون  همچنین  و  معیوب  کنتورهاي 
دستگاه کنترل از راه دور با اعتباري بالغ بر 286 
میلیارد ریال، در حوزه عملیاتي شرکت افتتاح و 

به بهره برداري خواهد رسید.
فاقد  روستاي   16 به  رساني  برق  از  نیا  مهدوي 
و  داد  خبر  شرکت  عملیاتي  حوزه  تحت  برق 
گفت: 16 روستاي فاقد برق در شهرستان هاي 
به  رساني  برق  براي  جیرفت  و  بردسیر  ارزوئیه، 
145 خانوار روستایي و با  اعتباري به میزان  ۷8 

میلیارد ریال به بهره برداري خواهد رسید.
وي افزود: توسعه شبکه در راستاي برق رساني 

ازجمله  نیز  جدید  مشترک   ۷۷00 از  بیش  به 
اقداماتي است که به مناسبت هفته دولت انجام 

خواهد شد.
بهینه سازي  و  اصالح  تصریح کرد:  نیا  مهدوي 
قابلیت  افزایش  و  ولتاژ  افت  رفع  جهت  شبکه، 
اطمینان شبکه با نصب 94 دستگاه ترانسفورماتور 
و  متوسط  فشار  شبکه  کیلومتر   50 احداث  و 

ضعیف نیز افتتاح مي شود.
وي در زمینه اتوماسیون به راه اندازي نرم افزار 
این  گفت:  و  کرد  اشاره  شرکت  در  اسکادا 
شرکت جز اولین شرکت هایي است که توانسته 
را  توزیع  فوق  هاي  پست  کنتورهاي  اطالعات 
راستاي  در  و  نماید  مشاهده  برخط  صورت  به 
کلید  دستگاه   36 نیز  توزیع  شبکه  اتوماسیون 

خواهد  برداري  بهره  به  دور  راه  از  کنترل 
رسید.

این مقام مسئول در ادامه سخنان خود خاطر 
رویکرد  از  یکي  که  آنجایي  از  کرد:  نشان 
کاهش  شرکت،  استراتژیک  برنامه  هاي 
تلفات مي باشد این شرکت اقدام به تعویض 

6۷00 کنتور معیوب کرده است.
مهدوي نیا از تامین برق 800 واحد صنعتي، 
عملیاتي  حوزه  در  تجاري  و  کشاورزي 
سال  ابتداي  از  گفت:  و  داد  خبر  شرکت 
کیلو  پنج  خورشیدي  نیروگاه   461 تاکنون 
واتي مددجویان کمیته امداد به شبکه توزیع، 

متصل شده است.
شرکت  این  در  کاغذي  قبوض  حذف  به  وي 
اشاره کرد و گفت: از ابتداي تیر ماه سال جاري 
و  در راستاي توسعه دولت الکترونیک قبوض 
مشترکین  و  حذف  کامل  طور  به  برق  کاغذي 
سامانه  پورتال،  به  مراجعه  طریق  از  توانند  مي 
قبض  رویت  ضمن  اپلیکیشن  نصب  پیامکي، 
خود نسبت به پرداخت بهاي برق مصرفي خود 
اقدام کنند. مهدوي نیا در پایان سخنان خود بیان 
کرد: خدمات رساني شرکت توزیع نیروي برق 
جنوب استان کرمان محدود به ایام خاص نبوده 
و همکاران این شرکت به صورت شبانه روزي 
در تالش هستند تا برق پایدار و مطمئن را براي 

مشترکان برق تامین کنند.

در  تحول  موجب  عمان  دریای  آب  انتقال 
کرمان می شود

 284 بر  بالغ  اعتباری  با  کرمان  استان  روستایی  پروژه   835
میلیارد تومان به مناسبت هفته دولت از طریق ویدئو کنفرانس 
با استان های کشور، توسط رئیس جمهور افتتاح  و همزمان 

شد.
افتتاح  مراسم  در  کرمان  استاندار  فدایی  محمدجواد 
پروژه های روستایی استان کرمان و پنج استان دیگر کشور به 
مناسبت هفته دولت از طریق ویدئو کنفرانس توسط رئیس 
جمهور اظهار داشت: ما در حال حاضر 480 پروژه عمرانی 
با اعتباری بالغ بر 530 میلیارد تومان در بخش دولتی و 1۷9 
میلیارد  هزار   15 بر  بالغ  اعتباری  با  خصوصی  بخش  پروژه 

تومان اماده افتتاح داریم.
افتتاح  استان کرمان  در  پروژه های روستایی که  افزود:  وی 
برق،  فاقد  روستای   59 به  برق رسانی  بخش  در  می شود 
راهسازی،  روستا،   5۷ به  آبرسانی  روستا،   66 به  گازرسانی 
و  اطالعات  فناوری  روستایی،  راه  آسفالت  و  بهسازی 
بهداشت روستایی است که جمعا 835 پروژه با اعتباری بالغ 

بر 284 میلیارد تومان امروز افتتاح می شود.
از  کرمان  استان  روستاهای  درصد   43 کرد:  عنوان  فدایی 
نعمت گاز برخوردار هستند و همچنین ۷6 درصد روستاهای 

استان کرمان از نعمت آب اشامیدنی بهره منده شده اند.
درصد   98 حاضر  حال  در  داشت:  بیان  کرمان  استاندار 
روستاهای استان به نوعی دارای ارتباط هستند و 80 درصد 

روستاها به شبکه ملی ارتباطات دسترسی دارند.
رئیس جمهور در این وئدیو کنفرانس اظهار داشت: استان 
کرمان بهشت معادن است و در دولت یازدهم و دوازدهم 
اقدامات خوبی در زمینه جذب سرمایه خارجی در این زمینه 

انجام شده است .
کرمان  استان  به  عمان  دریای  از  آبرسانی  وی گفت: طرح 
و یزد توسط بخش خصوصی در حال انجام است و با این 
آبرسانی تحوالت بزرگی برای پیشرفت این دو استان فراهم 

می شود.

احداث مجتمع قضائی ویژه رسیدگی به جرائم 
اقتصادی در کرمان

ساختمان مجتمع قضائی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی با 
حضور مسؤوالن در کرمان کلنگ زنی شد.

استاندار کرمان و جمعی  با حضور رئیس کل دادگستری، 
ویژه  قضائی  مجتمع  ساختمان  احداث  کلنگ  مسئوالن،  از 
رسیدگی به جرائم اقتصادی در شهر کرمان به زمین زده شد.

یداهلل موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان در حاشیه 
استان  در  که  ساختارهایی  از  یکی  اظهارداشت:  آیین  این 
قضایی  مجتمع  ایجاد  راه اندازی،  برای  شد  مصوب  کرمان 
حمایت های  با  که  بود  اقتصادی  جرائم  به  رسیدگی  ویژه 

انجام شده فضا و مکان برای ایجاد این مجتمع فراهم شد.
وی با بیان اینکه این مجتمع در زمینی به مساحت یک هزار 
افزود:  می رسد،  بهره برداری  به  و  احداث  مربع  متر   ۷00 و 
در این مجتمع جرائم مالی به طور خاص اقتصادی، اخالل 
 ... در نظام اقتصادی، قاچاق کاال و ارز، رشوه، اختالس و 

رسیدگی خواهند شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به تمرکز مجتمع 
مجتمع  ایجاد  کرد:  عنوان  شهر  مرکز  در  قضایی  مراجع  و 
از  بخشی  که  کند  کمک  می تواند  منطقه  این  در  قضائی 
پرونده ها در این مجتمع رسیدگی و نیازی به مراجعه مردم 

به مرکز شهر نباشد.
در  مربوطه  و دستگاه های  نهادها  مساعدت  موحد خواستار 
راستای ساخت و تکمیل این مجتمع قضایی شد و خاطرنشان 
کرد: قوه قضائیه نیز با تأمین بخشی از منابع مالی این پروژه 

تالش می کند تا هر چه سریعتر به بهره برداری برسد.
هفته دولت فرصت بازنگری فعالیت دستگاه های اجرایی

فرارسیدن  تبریک  با  نیز  استاندار کرمان  فدائی  محمدجواد 
و  رجایی  شهیدان  و خاطره  یاد  گرامیداشت  و  دولت  هفته 
بازنگری  امیدوارم این هفته فرصتی برای  باهنر اظهار کرد: 
برای  برنامه ریزی  و  اجرایی  دستگاه های  فعالیت های  و 

برنامه های بهتر در سال پیش رو باشد.
وی با تقدیر از توسعه ابزار و امکانات برای رسیدگی بیشتر 
قضائی  بیان کرد: مجتمع  استان  قضائی  مسائل  در  تسریع  و 
رسیدگی به جرائم اقتصادی در کرمان امکان جدیدی است 
در  که  مشکالتی  و  بهتر  و  سریع  رسیدگی  به  برای کمک 

بحث جرائم اقتصادی در کرمان وجود دارد.
جرائم  به  رسیدگی  قضائی  مجتمع  امیدوارم  گفت:  فدائی 
اقتصادی با سرعت خوبی احداث و در زمان پیش بینی شده 

بهره برداری و مورد استفاده مردم قرار گیرد.

در اجرای ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به 
قانون ساماندهی و حمایت از تولید عرضه مسکن مصوب 
88 بدین وسیله آگهی تحدید حدود رقبات ذیل واقع در 
منتشر و عملیات  ارزوئیه  به شهر  بخش 41 کرمان مربوط 
تحدیدی آن از ساعت 8 صبح روزهای تعیین شده در محل 

شروع و بعمل خواهد آمد.
فالحی  درویش  آقای  اصلی   -36 از  فرعی   46 1-پالک 
فرزند حسین ششدانگ خانه به مساحت 440/۷8 مترمربع 

واقع در بلوار امام خمینی کوچه سیدالشهداء شماره 3.
روز چهارشنبه 98/6/2۷

2- 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.
روز چهارشنبه 98/6/2۷

3- پالک 421 فرعی از 36- اصلی آقای سعید خلیل تاش 
فرزند شیرزاد ششدانگ خانه به مساحت 292/6۷ مترمربع 

واقع در ارزوئیه خیابان آموزش و پرورش.
روز چهارشنبه 98/6/2۷ 

بهاری  مجید  آقای  اصلی   -36 از  فرعی   425 پالک   -4
فرزند کرامت ششدانگ خانه به مساحت 361/12 مترمربع 

واقع در شاهماران جنب باسکول .
روز چهارشنبه  98/6/2۷

حاتمی  امین  آقای  اصلی   -36 از  فرعی   438 پالک   -5
 251/91 مساحت  به  خانه  ششدانگ  محمدحسین  فرزند 

مترمربع واقع در شاهماران پشت اداره آموزش و پرورش.
روز چهارشنبه 98/6/2۷

بختیاری  علی  آقای  اصلی   -36 از  فرعی   50۷ پالک   -6
 425/89 مساحت  به  خانه  ششدانگ  محمد  فرزند  زاده 

مترمربع واقع در ارزوئیه شهرک سنگی.
روز چهارشنبه 98/6/2۷

مهرداد  آقای  اصلی   -36 از  فرعی   51۷ پالک   -۷
به مساحت 111/18  ایرانپورفرزند محمود ششدانگ خانه 
کوچه  سیدالشهداء  خیابان  شاهماران  در  واقع  مترمربع 

حسینیه.
روز چهارشنبه 98/6/2۷

مهرداد  آقای  اصلی   -36 از  فرعی   522 پالک   -8
زمین محصور  قطعه  ایرانپورفرزند محمود ششدانگ یک 
خیابان  شاهماران  در  واقع  مترمربع   141/36 مساحت  به 

سیدالشهداء کوچه حسینیه.
روز چهارشنبه 98/6/2۷

پور  علی  مراد  آقای  اصلی  از 36-  فرعی  9- پالک 542 
 392/38 مساحت  به  خانه  ششدانگ  میرزا  فرزند  اشرفی 

مترمربع واقع در شاهماران خیابان برق.
روز چهارشنبه 98/6/2۷

غنچه  حمید  آقای  اصلی   -36 از  فرعی   5۷1 پالک   -10
به مساحت  باب  خانه  فرزند سبزعلی ششدانگ یک  پور 
مدرسه  روبروی  ارزوئیه کوچه  در  واقع  مترمربع   281/11

نهم دی.
روز چهارشنبه 98/6/2۷

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

واقع در ارزوئیه خیابان برق.
روز پنج شنبه 98/6/28

12- 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.
روز پنج شنبه 98/6/28

13- پالک 588 فرعی از 36- اصلی آقای محمدمحمدنژاد 
میرجانی فرزند فرج ا... ششدانگ خانه به مساحت 392/94 

مترمربع واقع در شاهماران شهرک سنگی. 
روز پنج شنبه 98/6/28

دهقانی  امیر  آقای  اصلی   -36 از  فرعی   591 پالک   -14
 101/99 مساحت  به  خانه  ششدانگ  کرم  فرزند  سرگزی 

مترمربع واقع در خیابان امام کوچه حسینیه سیدالشهداء.
روز پنج شنبه 98/6/28

صفری  مریم  خانم  اصلی   -36 از  فرعی  پالک594   -15
فرزند اسدا... ششدانگ خانه به مساحت 198/04 مترمربع 

واقع در شاهماران خیابان برق.
روز پنجشنبه 98/6/28

16- پالک 59۷ فرعی از 36- اصلی آقای عباس عمویی 
مساحت  به  خانه  ششدانگ  محمدحسین  فرزند  کیسکانی 
حسینیه  کوچه  امام  خیابان  در  واقع  مترمربع   389/86

سیدالشهداء.
روز پنجشنبه 98/6/28

1۷- پالک 599 فرعی از 36- اصلی آقای سبزعلی بیژنی 
فرزند برجعلی ششدانگ خانه به مساحت 183/92 مترمربع 

واقع در شاهماران کوچه شهید عرب نژاد .
روز پنجشنبه 98/6/28

نژاد  حمزه  شیرباز  اصلی   -36 از  فرعی   602 پالک   -18
مساحت  به  خانه  ششدانگ  علیباز  فرزند  آبادی  پلنگ 
136/38 مترمربع واقع در ارزوئیه خیابان امام کوچه شرکت 

تعاونی.
روز پنجشنبه 98/6/28

19- 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.
روز پنجشنبه 98/6/28

20- پالک 612 فرعی از 36- اصلی آقای محمدرضا نبی 
پور گیسی فرزند عوض ششدانگ مغازه به مساحت 26/۷9 

مترمربع واقع در شاهماران خیابان امام .
روز پنجشنبه 98/6/28

21- پالک 628 فرعی از 36- اصلی خانم سحر شرفی نژاد 
فرزند دادخدا ششدانگ خانه به مساحت 16۷/65 مترمربع 

واقع در شاهماران شهرک سنگی.
روز شنبه 98/6/30

22- پالک 633 فرعی از 36- اصلی آقای شهباز محمدنژاد 
میرجانی فرزند سهراب ششدانگ خانه به مساحت 41۷/64 

مترمربع واقع در ارزوئیه شهرک سنگی.

روز شنبه 98/6/30
از 36- اصلی آقای حمید قادری  23- پالک 636 فرعی 
فرزند ذبیح ا... ششدانگ خانه به مساحت468/2۷ مترمربع 

واقع در ارزوئیه شهرک سنگی بلوار پاسداران.
روز شنبه 98/6/30

24- پالک 639 فرعی از 36- اصلی  خانم ماه نساء حاتمی 
 443/63 مساحت  به  خانه  ششدانگ  غالمحسین  فرزند 

مترمربع واقع در شاهماران خیابان سیدالشهداء.
روز شنبه 98/6/30

25- 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.
روز شنبه 98/6/30

عبدا...افشون  آقای  اصلی  از 36-  فرعی  26- پالک 643 
فرزند اسمعیل  ششدانگ خانه به مساحت 315/12 مترمربع 

واقع در شاهماران خیابان امام کوچه شماره 13.
روز شنبه 98/6/30

داریوش  آقای  اصلی   -36 از  فرعی   651 پالک   -2۷
مساحت  به  خانه  ششدانگ  محمد  فرزند  پور  محمدی 
285/01 مترمربع واقع در شاهماران شهرک جنب جایگاه 

سوخت.
روز شنبه 98/6/30

28- پالک 65۷ فرعی از 36- اصلی آقای مهدی دهقانی 
مساحت  به  خانه  ششدانگ  دیدارقلی  فرزند  سلطانی 
354/36 مترمربع واقع در شاهماران کوچه شهید خسروی 

روز شنبه 98/6/30
29- پالک 669 فرعی از 36- اصلی خانم ثریا راد منش 
فرزندعلی ششدانگ خانه به مساحت153/99 مترمربع واقع 

در خیابان امام خمینی کوچه شماره 2 
روز شنبه 98/6/30

لذا به امالک مجاور و رقبه مذکور اخطار می گردد که در 
موعد مقرر در این اعالن در محل وقوع ملک حاضر و در 
صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی 
مالک انجام و چنانچه کسی بر حدود و حقوق ارتفاقی آن 
اعتراض داشته باشد طبق ماده 10 آئین نامه حداکثر ظرف 
تحدید  مجلس  صورت  تنظیم  تاریخ  از  روز  20/بیست 
اداره  به  مکتوب  صورت  به  را  خود  اعتراض  باید  حدود 
ثبت اسناد و امالک ارزوئیه تسلیم نمایند و ظرف یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به 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 
یا تحویل  و  مقرر  اعتراض در موعد  صورت عدم وصول 
و  اسناد  ثبت  اداره  به  دادخواست  تقدیم  عدم  گواهی 
امالک عملیات ثبتی با رعایت مقررات تعقیب خواهد شد.

تاریخ انتشار:روز سه شنبه:98/6/5

سعید نظری-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
ارزوئیه 

آگهي حصروراثت
آقای گرامی محمودی فرزند ذبیح ا... داراي شناسنامه 61 به شرح دادخواست شماره 980319 مورخ 
98/5/19 توضیح داده شادروان ذبیح ا... محمودی فرزند خیرا... به شناسنامه 1 درتاریخ 96/8/28 در 

روستای باغابر)توابع بردسیر( فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-بهرام محمودی به ش ملی 31۷8993460 متولد1342 فرزند متوفی.

2- گرامی محمودی به ش ملی 31۷8993۷03 متولد1344 فرزند متوفی.
3- کامران محمودی به ش ملی 31۷8993۷11 متولد1346 فرزند متوفی.

4- جعفر محمودی به ش ملی 31۷968۷495 متولد1351 فرزند متوفی.
5- معصومه محمودی به ش ملی 31۷9665564 متولد1349 فرزند متوفی.

6- مژگان محمودی به ش ملی 3130036482 متولد1353 فرزند متوفی.

۷- شیرین محمودی به ش ملی 3130194355 متولد1358 فرزند متوفی.
8- شهین محمودی به ش ملی 3130983651 متولد1363 فرزند متوفی.
9- کبری پورامیری به ش ملی 31۷8864024 متولد1323 همسرمتوفی. 

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
خانم نسرین پورچنگیز به شناسنامه شماره 2993۷40458 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و رونوشت 
به شماره 94/1/98 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته که شادروان  شناسنامه ورثه درخواستی 
اقامتگاه دائمی خود درگذشته  محمد رضا پورچنگیز به شماره شناسنامه 122 در تاریخ 98/2/18 در 

ورثه حین الفوت وی عبارتند از:
1-مجتبی پورچنگیز به ش ملی 3130882960 متولد1358 بافت فرزند متوفی.

2- مهدی پورچنگیز به ش ملی 2991628۷0۷ متولد135۷ اصفهان فرزند متوفی.
3- محراب پورچنگیز به ش ملی 2992868۷95 متولد1362 کرمان فرزند متوفی.

4- احسان پورچنگیز به ش ملی 3131531592 متولد136۷ بافت فرزند متوفی.
5- فاطمه پورچنگیز به ش ملی 12803۷2303 متولد1353 اصفهان فرزند متوفی.
6- نسرین پورچنگیز به ش ملی 2993۷40458 متولد1365 کرمان فرزند متوفی.

۷- فرخنده شجاع الدینی بزنجانی به ش ملی 3130222324 متولد1332 بافت همسر متوفی.
8- گل خاتون گیالنی به ش ملی 3130580298 متولد1305 بافت 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.
سعیده یوسفی-دفترشورای حل اختالف بزنجان

آگهي حصر وراثت
شورا  این  از   98099838۷920033۷ کالسه  دادخواست  شرح  به  فتحعلی  فرزند  حاتمی  جواد  آقای 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و در دادخواست اعالم نموده که شادروان ماه طلعت ایران پور 
فرزند علی  در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده است و ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از :1-الهه 
2-امیرحسین 3-اسماء- جواد همگی حاتمی خدیجه گلستانی مادر متوفی. لذا نامبرده وارث دیگري 
اشخاصي  یا  و چنانچه شخص  کثیراالنتشار محلي درج  روزنامه  در  نوبت  در یک  این آگهي  ندارد. 
هرگونه وصیت نامه سري یا رسمي دارند ظرف یک ماه از تاریخ انتشار به این شورا ارائه نمایند واال 

پس از مدت مذکور از درجه اعتبار ساقط و گواهي صادر خواهد شد.
سعید خسروي خرمشاهي-رئیس شوراي حل اختالف شماره دو ارزوئیه 

دادنامه
خواهان: محمد صادق شاکری زاده به نشانی استان کرمان- شهرستان بافت- بلوار دانشگاه آزاد- کوچه 

شماره ۷ 
خوانده: نمایندگی ام وی ام- محمد رضا نادری به نشانی استان کرمان –شهرستان بافت- میدان گردو- 

کوچه هالل احمر- اولین منزل دست چپ- پالک 53- منزل سعید نادری
خواسته: حقوق معوقه، حق مسکن، بن کارگری، عیدی و پاداش، حق بیمه

حکم/ قرار
به استناد ماده 24 قانون کار جمع کل رای مبلغ 2۷9088803 ریال می باشد که پس از کسر مبلغ هشتاد 
هشتادو  و  میلیون  پنج  و  نود  یکصدو  مبلغ  به  مابقی  دریافتی  ریال(  ریال)84000000  میلیون  چهار  و 
ام  نمایندگی  باشد همچنین هیات کارفرما  هشت هزار و هشتصد و سه ریال)195088803 ریال( می 
وی ام به کارفرمایی آقای محمدرضا نادری را مکلف می نماید تا حق بیمه ایام کارکرد خواهان آقای 
محمدصادق شاکری زاده را از تاریخ 95/۷/1 لغایت 9۷/3/30 بر اساس کارکرد روزانه ۷ ساعت و 20 
دقیقه و ماهیانه 30 روز به استناد ماده 148 قانون کار و طبق قوانین و مقررات تامین اجتماعی به سازمان 
تامین اجتماعی پرداخت نماید. رای به اتفاق آرا صادر گردیده و مطابق ماده 159 قانون کار طی مدت 
لیکن در صورتیکه  باشد  قابل تجدید نظرخواهی در مراجع حل اختالف می  ابالغ  تاریخ  از  15 روز 
خواهان و خوانده در مهلت فوق به رای صادره اعتراض نکرده و رای قطعی گردد به استناد تبصره 2 
ماده 16 قانون تشکیالت و آئین رسیدگی دیوان عدالت اداری برای افراد ساکن کشور طی مدت 3 
ماه و برای افراد ساکن خارج از کشور طی مدت 6 ماه از تاریخ ابالغ قابل فرجام خواهی در شعب 

دیوان عدالت اداری می باشد
اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان بافت   

آگهي تحدید حدود اختصاصي پالک 2۵/26
به  -اصلي   25 از  فرعی   26 پالک   مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
41 کرمان  بخش   5 قطعه  رشیدی  آباد  نصرت  روستای  در صوغان  واقع  مترمربع  مساحت58451/55 
مورد تقاضا آقای جهانگیر نورالهی صوغانی فرزند غریب به شماره شناسنامه 262 نیاز به تحدید حدود 
دارد اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمي باشد لذا جهت درخواست وارده به شماره 
مرقوم  پالک  اختصاصی  تحدید حدود  آگهي  وسیله  بدین  مالک   98/6/4 مورخ  و   98/11026/955
منتشر و عملیات تحدیدي آن از ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 1398/۷/2 در محل شروع و بعمل 
خواهد آمد. لذا به موجب این اگهي به کلیه مالکین و مجاورین رقبه مزبور اخطار مي گردد که در روز 
و ساعت مقرر در محل حضور یابند.چنانچه کسي به حدود و حقوق ارتفاقي آن اعتراض داشته باشد 
بر طبق ماده 20قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 30روز پس از تنظیم صورت مجلس تحدیدي اعتراض 
خود را کتباً به این اداره اعالم نماید تا به دادگاه صالحه ارسال گردد بدیهی است پس از گذشت مهلت 

یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. 
تاریخ انتشار:98/6/5

سعید نظري-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارزوئیه

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم نیره میرحسینی بافتی فرزند سید اصغر مالک ششدانگ زمین پالک 14 فرعی از 2034- اصلی 
قطعه یک بخش 40 کرمان واقع در بافت خیابان امام کوچه 3۷ نرسیده به خانه امام جمعه سمت چپ 
سند مالکیت آن به شماره چاپی 569۷08 ج- 96 صادر و تسلیم گردیده ضمن تسلیم یک برگ شهادت 
شهود تصدیق شده مدعی است سند مالکیت پالک مزبور به علت جابجایی مفقود و درخواست سند 
مالکیت المثنی 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 و یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشند 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 صدورسند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد.)م الف80(
تاریخ انتشار:98/6/5

محمدمحسن قزوینی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بافت  

آگهی تحدید حدود  

افتتاح 286 میلیارد ریال پروژه برق رساني به روستاها، توسعه و اصالح شبکه توزیع به مناسبت 
هفته دولت در شرکت توزیع نیروي برق جنوب استان کرمان

 ۱4۱ میلیارد پروژه راهداری کرمان  به بهره برداری می رسد 
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تا  افزایش تورم در مردادماه  از  گزارش های رسمی 
42.2 درصد حکایت دارد. به گزارش ایسنا، آماری 
منتشر  مردادماه  تورم در  از وضعیت  که مرکز آمار 
کرد نشان می دهد که تورم ساالنه نسبت به ماه قبل 
رسیده  درصد   42.2 به  و  یافته  افزایش  درصد   1.8
در  تورم  وضعیت  از  آمار  مرکز  که  آماری  است. 
ساالنه  تورم  که  می دهد  نشان  کرد  منتشر  مردادماه 
نسبت به ماه قبل 1.8 درصد افزایش یافته و به 42.2 
ساالنه  تورم  افزایش  وجود  با  است.  رسیده  درصد 

تورم در شاخص نقطه به نقطه اندکی کاهش داشته 
نشان  و  رسیده  درصد   41.6 به  که  طوری  به  است 
درصد   41.6 میانگین  طور  به  خانوار ها  که  می دهد 
یک  خرید  برای  گذشته  سال  مردادماه  از  بیشتر 
مجموعه کاال و خدمات یکسان هزینه کردند. براین 
اساس تورم نقطه ای در مردادماه نسبت به تیرماه 6.4 

درصد کاهش داشته است.
درصد   0.6 به  بررسی  مورد  ماه  در  ماهانه  تورم  اما 

رسیده که نسبت به تیرماه 2.2 درصد کاهش دارد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان با اشاره به اینکه 
در هفته  دولت 6 هزار و 500 خانوار استان از نعمت 
گاز برخوردار می شوند گفت: در هفته دولت قریب 
230 میلیارد تومان پروژه گازرسانی در کرمان افتتاح 

و کلنگ زنی می شود.
رسانه  اصحاب  با  خبری  نشست  در  فالح  منوچهر 
با  میثاق  هفته  دولت  هفته  اینکه  بیان  با  کرمان  استان 
داشت:  اظهار  است  دولت  شهدای  ویژه  به  شهدا 
تالش و زحماتی که شهدا برای کشورمان کشیده اند 
در هفته دولت برای ما تجلی پیدا می کند و این هفته 
فرصت بسیار خوبی است که عملکرد دولت به نمایش 

گذاشته شود.
وی با بیان اینکه استان کرمان پهناورترین استان کشور 
است و رتبه نخست را در معادن و 11 درصد مساحت 
استان  در  گفت:  دارد  اختصاص  استان  این  به  کشور 
کرمان فقط 18 شهر گاز ندارند که پیمانکار 1۷ شهر 
آن مشخص شده و فقط شهر جبالبارز در دست بررسی 
است و امیداواریم تا پایان سال 99 تمام شهرهای این 

استان از نعمت گاز برخوردار شوند.
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان با اشاره به اینکه 
در بحث روستایی از 4 هزار و 80۷ روستا، 3 هزار و 
306 روستا قابلیت گازرسانی دارند افزود: از این تعداد 
در  روستا   632 و  هزار  و  اجرا  دست  در  روستا   422
دست طراحی و 109 روستا در حال انتخاب پیمانکار 

است.
کیلومتر   ۷00 و  هزار   16 تاکنون  اینکه  بیان  با  وی 
 ۷80 و  شده  اجرا  استان  در  تغذیه  و  توزیع  خطوط 
عنوان  شده اند  گاز  انشعاب  دارای  صنعتی  واحد 
استان کرمان در حوزه  کرد: 18 درصد مصرف گاز 
خانگی، 35 درصد در حوزه صنعتی و 4۷ درصد در 

نیروگاه های استان است.
فالح با اشاره به اینکه اولویت اول گازرسانی در استان 
دوم  مرحله  در  گفت:  است  استان  جنوب  در  کرمان 
مصرف  و  گازرسانی  اولویت  در  صنعتی  واحدهای 

گاز استان است.
وی گاز را محور اصلی پیشران توسعه دانست و افزود: 
پتوریشمی و فوالد است و گاز  گاز طبیعی خوراک 

تشکیل دهنده  ۷5 درصد سبد انرژی طبیعی است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان با اشاره به اینکه 
در  گازرسانی  حوزه  در  جدی  رویکرد   9۷ سال  در 
استان شکل گرفت یادآور شد: با توجه به تحریم ها و 
افزایش چهار برابری قیمت بعضی از کاالها توانستیم 
استان  در  لوله گذاری  کیلومتر   400 و  هزار  از  بیش 
هزار  گاز  تعهد شرکت  اینکه  به  توجه  با  دهیم  انجام 

کیلومتر بوده است.
بیان اینکه در سال گذشته 280 روستای استان  با  وی 
به   96 سال  در  افزود:  شدند  برخوردار  گاز  نعمت  از 
 30 جذب  و  بود  شده  گازرسانی  استان  44روستای 
تمام  به  و  داشته ایم   9۷ سال  در  گاز  مشترک  هزار 
تعهداتی که شرکت گاز برای استان تعریف کرده  بود 

بیش از آن عمل کردیم.
برنامه ریزی های   98 سال  در  اینکه  به  اشاره  با  فالح 
بیشتری در حوزه گازرسانی استان شده است و در سال 
شوم  پدیده  با  مقابله  راه  بهترین  گفت:  کاشته ایم   9۷
استان  مختلف  مناطق  به  گازرسانی  سوخت،  قاچاق 

است.
استان  روستای   200 به  گازرسانی  اینکه  بیان  با  وی 
امسال  تعهد  گازرسانی  کیلومتر   100 و  هزار  انجام  و 
ماست افزود: تاکنون 800 کیلومتر آن انجام شده است 
و امیدواریم که بتوانیم تا 2 هزار کیلومتر لوله گذاری 

را انجام دهیم.
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان با اشاره به اینکه 
در هفته  دولت 6 هزار و 500 خانوار استان از نعمت 
گاز برخوردار می شوند عنوان کرد: 55 میلیارد تومان 
هفته  در  و  است  شده  هزینه  پروژه ها  این  برای  برای 
دولت قریب 230 میلیارد تومان جمع پروژه های افتتاح 

و کلنگ زنی استان است.

میلیارد   152 مجوز  صدور  از  کرمان  استاندار 
تومان سرمایه گذاری خارجی در استان خبر داد 
و گفت: 156 میلیارد تومان تسهیالت 4 درصدی 
اشتغال خرد و خانگی در کرمان پرداخت شد که 

برای 11هزار نفر اشتغال ایجاد شده است.
قشر  بسیج  روز  مراسم  در  فدایی  محمدجواد 
شهدای  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  با  کارمندان 
اظهار  کرمان  استان  کارمند  شهدای  و  دولت 
داشت: امیدوارم که بتوانیم سرلوحه  کار خود را 
رفتار و عملکرد شهید باهنر  و رجایی قرار دهیم.

در  کارهای خوبی   92 سال  از  اینکه  بیان  با  وی 
است گفت: در حوزه شاغلین  انجام شده  استان 
کشور  در  رشد  این  که  داشتیم  رشد  درصد   16

قریب 9 درصد بوده است و این تعداد در استان به 852 
هزار نفر رسیده است.

تاریخی  اینکه مرمت آثار  به  اشاره  با  استاندار کرمان 
داشته  برابری  دو  رشد  کرمان  استان  در  شده  ثبت 
است افزود: رشد 9 درصدی در ثبت آثار ملی میراث 
 ۷6 رشد  جهانی،  آثار  ثبت  شدن  برابر   3.5 فرهنگی، 
بوم گردی  مراکز  رشد  اقامتی،  مراکز  ایجاد  درصدی 
به بخش  بناهای تاریخی واگذار شده  برابر شدن  و 8 

خصوصی را داشتیم.
شده اند  گازرسانی  که  روستاهایی  اینکه  بیان  با  وی 
60 درصد رشد داشته است گفت: ظرفیت تولید برق 
 38 حاضر  حال  در  و  است  شده  برابر   1.5 استان  در 
داریم  کرمان  استان  در  خورشیدی  نیروگاه  مگاوات 

و کشت های گلخانه ای در استان توسعه 60 درصدی 
داشته است.

فدایی با اشاره به اینکه در سال گذشته در سامانه رشد 
41 هزار و ۷09 نفر ثبت شغل داشتیم عنوان کرد: در 
 156 گذشته  سال  در  خانگی  و  خرد  اشتغال  ایجاد 
که  پرداخت شد  درصدی   4 تسهیالت  تومان  میلیارد 

برای 11هزار نفر اشتغال ایجاد شده است.
 152 مجوز  گذشته  سال  یک  در  اینکه  بیان  با  وی 
میلیارد تومان سرمایه گذاری خارجی در استان کرمان 
چه  هر  طرح ها  این  امیدوارم  گفت:  است  صادرشده 

سریعتر اجرایی شود.
استاندار کرمان با اشاره به اینکه سال گذشته در هفته 
دولت در استان کرمان 300 طرح افتتاح شده و امسال 

کارکنان  کرد:  بیان  می شود  افتتاح  طرح   480
و  مشکالت  که  هستند  تالش  در  همواره  دولت 

نیازهای مردم برطرف شود.
کار  که  هستیم  تالش  در  همه  اینکه  بیان  با  وی 
مورد  کار  این  و  شده  انجام  مردم  برای  بیشتری 
مسئله  این  تحقق  افزود:  شود  واقع  مردم  قبول 
نیازمند این است که ادارات ما پویاتر عمل کنند.

ما  اداری  سیستم   در  اینکه  به  اشاره  با  فدایی 
در  کارمندان  بسیج  و  دارد  وجود  مشکالتی 
عمل  موثر  بسیار  می تواند  مشکالت  این  رفع 
این است که  اشکاالت  این  از  کند گفت: یکی 
متقاضی  فرد  یک  را  مراجعه کنندگان  کارمندان 
می دانند در حالیکه باید این افراد را به چشم فرد  
کارآفرینی ببینند که دارد کار دولت را انجام می دهد 

و برای افرادی کار ایجاد می کند.
با  و  داریم  مشکل حاشیه نشینی  اگر  اینکه  بیان  با  وی 
پدیده حاشیه نشینی در شهر روبه رو هستیم افزود:علت 
روستاها  در  را  اشتغال  نتوانسته ایم  که  است  این  آن 
در  جامعه  قشر  این  برای  اشتغالزایی  و  کنیم  حفظ 

روستاها داشته باشیم.
از سوی مقام  امسال  اینکه  به  با اشاره  استاندار کرمان 
است  شده  نامگذاری  تولید  رونق  سال  رهبری  معظم 
گفت: امسال باید رفتار ما متفاوت با سال های گذشته 
باشد تا نشان دهیم به بیانات مقام معظم رهبری واکنش 

نشان داده ایم.

همزمان با هفته دولت انجام شد:
افتتاح راه روستایی خافکوئیه – تیرکمان 

در شهرستان بافت

دومین  در  بافت گفت:  و شهرسازی  راه  اداره  رئیس 
روز از هفته دولت، قطعه دوم راه روستایی خافکوئیه 

– تیرکمان در شهرستان بافت به بهره برداری رسید.
 محمد عزت آبادی رئیس اداره راه و شهرسازی بافت  
گفت: این محور روستایی 16 کیلومتر طول دارد که 
پیش از این 3 کیلومتر آن آسفالت شده و امروز هم 
3 کیلومتر آن با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه 

این استان به بهره برداری رسید.
وی افزود: برای احداث این پروژه 11 میلیارد و 509 

میلیون ریال هزینه شده است.
عزت آبادی با بیان اینکه 130 خانوار از مزایای احداث 
این راه آسفالته بهره مند شده اند، گفت: زیرسازی 10 
کیلومتر باقی مانده این محور نیز انجام شده و مناقصه 
اجرای آسفالت آن در آینده نزدیک برگزار خواهد 

شد.

بهره برداری از طرح های عمرانی در بافت

فرماندار بافت گفت: در هفته دولت 13۷ طرح با اعتبار 
1۷0 میلیارد و 25۷ میلیون تومان در این شهرستان به 

بهره برداری می رسد.
با  دیدار  در  بافت  فرماندار  جواران  حمزه  فتحعلی 
حجت االسالم مهدی زاده امام جمعه شهرستان بافت 
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر 
گفت: در هفته دولت 13۷ طرح با اعتبار 1۷0 میلیاردو 

25۷ میلیون تومان به بهره برداری خواهد رسید.
حمزه جواران افزود: این طرح ها در بخش های توسعه 
کشاورزی،  راه،  آب،  روستایی،  و  شهری  عمران  و 
و  ودرمان  بهداشت  برق،  گاز،  مسکن،  گردشگری، 

ورزشی به بهره برداری می رسند.
هفته  از  روز  اولین  در  کرد:  تصریح  بافت  فرماندار 

دولت چندین طرح به بهره برداری رسید.
اعتبار  با  شهرستان  معلولین  مسکن  واحد   9 افزود:  او 
گرگوئیه  روستای  به  گازرسانی  تومان،  میلیون   540
روستای  به  گازرسانی  تومان،  میلیون   400 اعتبار  با 
برق  و  تومان  میلیون   400 اعتبار  با  سلطانی  رودخانه 
به  هشون  مخابراتی  سایت  اندازی  راه  و  رسانی 
نمایندگی از 8 سایت و هزینه کرد 260 میلیون تومان 

از جمله این طرح هاهستند.
اندازی این طرح ها 201 خانواراز مزایای آن ها  با راه 

بهره مند شدند.

شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی وابسته به بانک 
ملت در بافت  استخدام می نماید

پشتیبان دستگاه کارتخوان آقا متولدین 13۷0 به بعد دیپلم و فوق 
 دیپلم ولیسانس

جهت ارسال رزومه به آدرس ذیل مراجعه کرده و در قسمت فرصت 
های شغلی اطالعات خود را تکمیل فرمائید

www.sys-yaas.com
42-03432528340

به مجوز ۱۵2 میلیارد تومان سرمایه گذاری خارجی در کرمان صادر شد آباد  وکیل  روستای  مصنوعی  زمین چمن 
بهره برداری رسید

چمن  زمین  پروژه  دولت  هفته  از  روز  دومین  در 
مصنوعی روستای وکیل آباد  با اعتباری بالغ بر4میلیارد 
ریال با حضور منظری توکلی فرماندار. حاتمی رئیس 
مرکزی.  بخشدار  بحرینی   . جوانان  و  ورزش  اداره 
و  انتظامی شهرستان   نیروی  فرمانده  امینایی  سرهنگ 

تعدادی از مدیران ادارات به بهره برداری رسید.

پروژه آسفالت معابرروستای وکیل آباد به 
بهره برداری رسید

آسفالت  پروژه  دولت  هفته  از  روز  دومین  در 
معابرروستای وکیل آباد به نمایندگی سایر روستاهای 
بخش مرکزی به مساحت30هزار مترمربع  با اعتباری 
بالغ بر۷ میلیارد ریال باحضور منظری توکلی فرماندار. 
بحرینی بخشدار مرکزی و تعدادی از مدیران ادارات 

به بهره برداری رسید.

طرح آبرسانی به روستاهای قائم آباد و موتور 
پمپ برآوردی به بهره برداری رسید

به  آبرسانی  طرح  دولت  هفته  از  روز  دومین  در 
روستاهای قائم آباد و موتور پمپ برآوردی با اعتباری 
بالغ بر3میلیارد ریال با حضور منظری توکلی فرماندار. 
مهندس فیروزی رئیس اداره آب و فاضالب روستای. 
بحرینی بخشدار مرکزی و تعدادی از مدیران ادارات 

به بهره برداری رسید

در  قاچاق  گازوئیل  لیتر   4۵00 کشف 
ارزوئیه

فرمانده انتظامی ارزوئیه در تشریح این خبر گفت: 
ماموران پاسگاه انتظامی دولت آباد در محور روستایی 

به 2 دستگاه خودروی سایپا مشکوک می گردند.
وی افزود : ماموران با استفاده از عالئم هشدار دهنده 
لیتر  از آنها 4500  بازرسی  خودروها را متوقف و در 
گازوئیل قاچاق و فاقد هر گونه مجوز کشف گردید.

در   : کرد  نشان  خاطر  پایان  در  پورامینایی  سرهنگ 
این رابطه 4 متهم دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی 
تحویل مقامات قضایی شدند و از شهروندان خواست 
به   110 تلفن  طریق  از  را  مشکوک  مورد  هرگونه  تا 

پلیس اطالع دهند تا اقدامات الزم صورت گیرد.

 230 میلیارد تومان پروژه گازرسانی در کرمان افتتاح و کلنگ زنی می شود

بنا به اعالم روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان 
کرمان، کریمقاسمی مدیر جهادکشاورزی شهرستان رابر 
گفت: به منظور تهیه مواد اولیه کارخانه بسته بندی عسل 
با حضور دکتر خیرخواه سرمایه گذار  هماهنگی  جلسه 
شرکت  عامل  مدیر  و  مدیره  هیئت  اعضای  و  کارخانه 
مدیر  اتاق  محل  در  رابر  شهرستان  زنبورداران  تعاونی 

جهاد کشاورزی شهرستان رابر برگزار گردید.
وی افزود: مقرر گردید در سال جاری 10 تن عسل برای 
زنبورداران خریداری  از  به صورت تضمینی  بندی  بسته 
شود همچنین بره موم ژل رویال و گرده گل تولیدی نیز 

از زنبورداران خریداری می گردد.

تجهیزات  از کشف 15 دستگاه  انتظامی رودبار  فرمانده 
فنی و متعلقات بیت کویین به ارزش 15 میلیارد ریال در 

این شهرستان خبر داد.
سرهنگ " حمید رضا فیضی " در گفت و گو با خبرنگار 
پایگاه خبری پلیس، در تشریح این خبر گفت: ماموران 
بر  مبنی  خبری  دریافت  پی  در  رودبار  آگاهی  پلیس 
نصب تجهیزات ارز دیجیتال در یک واحد صنفی واقع 
در بخش رستم آباد شهرستان رودبار،  بررسی موضوع 

را در دستور کار قرار دادند.
این مقام انتظامی افزود: ماموران با استفاده از شگردهای 
از  پس  و  کرده  حاصل  اطمینان  خبر  صحت  از  پلیسی 
هماهنگی با مقام قضائی به این واحد صنفی وارد شدند.

دستگاه   15 مغازه  این  از  بازرسي  در  اینکه  بیان  با  وی 
بیت کویین کشف شد ادامه داد: کارشناسان ارزش بیت 
کویین ها و تجهیزات مربوطه را 15 میلیارد ریال برآورد 

کردند.
سرهنگ فیضی اظهار داشت: در این راستا یک متهم 33 
ساله دستگیر و با تشکیل پرونده براي سیر مراحل قانوني 

به مرجع قضائي معرفي شد.
فرمانده انتظامی شهرستان رودبار با تاکید بر اینکه پدیده 
قاچاق و هرگونه فعالیت های اقتصادی غیرقانونی موجب 

کارخانه ها  تعطیلی  کشور،  اقتصادی  نظام  در  اخالل 
در  خواست،  شهروندان  از  می شود  بیکاری  افزایش  و 
را  مراتب  مشکوک  مورد  هرگونه  مشاهده  صورت 

بالفاصله از طریق تلفن 110 به پلیس اطالع دهند.

در سال جاری ۱0 تن عسل برای بسته بندی به صورت تضمینی از زنبورداران 
شهرستان رابر خریداری می شود

 1.8 درصد افزایش؛ کشف بیت کویین های ۱۵ میلیاردی در رودبار
تورم 42 درصد شد


