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بافت

مدیران،  حضور  عدم  دلیل  به  کرمان  استاندار 
جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری را لغو کرد     2

شصت هکتار گیاه کینوا در کرمان کشت شده 
است                                                            3

مقاومت  جبهه  ایمان  و  همت  با  قرن  معامله 
محکوم به شکست است                               4

اشتغال  های  برنامه  در  فعال  مددجویان 
تسهیالت دریافت می کنند                       4

از دیده بانی و نظارت تیزبین اصحاب رسانه تا 
اعتقاد به توسعه متوازن و لزوم تکمیل پروژه 
های عمرانی نیمه تمام                                   2

فروشی
یک کارواش با موقعیت عالی و درآمدعالی واقع در میدان معلم به فروش می رسد.

تلفن تماس:09178895506

طی مراسمی با همت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
مطبوعات  و  رسانه  اصحاب  و  خبرنگاران  از  بافت 
در شهرستان بافت تجلیل شد. در این مراسم که با 
حضور جمعی از مسئولین ادارات برگزار شد رئیس 
سخنانی  طی  بافت  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره 
است  کسانی  پاسداشت  روز  خبرنگار  روز  گفت 
که به عنوان وجدان بیدار، چشم بینا و زبان حقیقت 
گوی جامعه، سختی ها و مشقات این حرفه مقدس 
را به جان خریده و با تالش و کوشش خود، اصالح 
گر امور و روشنی بخش مسیر آینده می شوند. پروانه 
بافت روزنامه  افزود در شهرستان  ادامه  دهقانی در 
شهرستان  این  فعال  روزنامه  تنها  عنوان  به  حکمت 
مالی  تنگناهای  و  اقتصادی  تمام مشکالت  علیرغم 
همچنان فعال است و به عنوان بلندگوی مشکالت 
می  فعالیت  این شهرستان  اجتماعی  مسائل  و  مردم 
تقدیر  روزنامه  این  مسئولین  از  دارد  جا  که  کند 

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی  فراوان شود. رئیس 
بافت افزود مشکالت اقتصادی باعث کمرنگ شدن 
فعالیت سایر نشریات شهرستان بافت شده است که 
امیدواریم مشکالت همه ی نشریات بافت رفع شود. 
در ادامه این مراسم سردبیر روزنامه حکمت نیز طی 
سخنانی ضمن تبریک روز خبرنگار به خبرنگاران 
بافت  شهرستان  ساعی  و  پرتالش  خبری  جامعه  و 
های  تالش  با  رسانه  اصحاب  و  خبرنگاران  گفت 
از  بارزی  نماد  رسانه  و  خبر  عرصه  در  خود  وافر 
تعهد، تخصص، امانت داری و سالمت کاری را به 

توکلی  منظری  حسام  گذارند.  می  نمایش 
مشکالت  و  مسائل  از  بعضی  رفع  افزود 
مردم و جامعه نیاز به ورود جدی مطبوعات 
در  حکمت  روزنامه  که  دارد  ها  رسانه  و 
شهرستان های بافت، رابر و ارزوئیه در همه 
اجتماعی همواره صف  مسائل و مشکالت 
بوده  مردم  جدی  پشتیبان  و  یار  و  شکن 
است و در احقاق حقوق مردم از هر گونه 
تعلقات و تمتعات مادی چشم پوشی کرده 
است. سردبیر روزنامه حکمت افزود ما در 
هر موضوعی که وارد شدیم تا حد ممکن 
مشکالت حل شده است و الحمدهلل مسئولین 
نیز در این شهرستان به رسانه ها اطمینان و 
در رفع موانع و مشکالت حمایت می کنند. 
در ادامه این مراسم امام جمعه بافت نیز طی 
سخنانی ضمن تبریک رروز خبرنگار گفت 
قدرت خبر یک خبرنگار باید مسئولین غیر 
پاسخگو را به زانو در بیاورد. حجت االسالم 

مهدی زاده با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری 
در مورد روحیه مطالبه گری مردم گفت خبرنگاران 
و  کنند  پیگیری  را  مردم  مطالبات  باید  قلم خود  با 
مسئولین هم وظیفه دارند پاسخگو باشند. وی افزود 
از خبرنگاری که درد مردم را فریاد می زند و نقد 
منصفانه می کند باید تقدیر کرد. در ادامه این مراسم 
را  خبرنگار  هم طی سخنانی  بافت  فرماندار  معاون 
فردی مظلوم، خستگی ناپذیر و قانع دانست و افزود: 
است  و خالقیت  تازگی  دنبال  این عرصه  در  فعال 
و کسی که دارای این ویژگی باشد قطعا فرهیخته 

افشار  مجتبی  باشد.  رشد  عامل  می تواند  و  است 
اندیشه  و  قلم  جبهه  داران  طالیه  خبرنگاران  افزود 
صحنه  و  لحظات  در  مردم  دهندۀ  آگاهی  عامل  و 
که  آنجایی  از  و  اند  جامعه  ساز  سرنوشت   های 
بدنبال حقیقت و انعکاس واقعیتها می باشند همواره 
شایسته تکریم وتحسین اند. در پایان این مراسم از 
خانواده زنده یاد ممتاز امینی زاده پیشکسوت حوزه 
خبرنگاری و همچنین از سایر خبرنگاران مطبوعات 

و رسانه ها با لوح تقدیری تجلیل شد.

آگهی مزایده )مرحله اول(
دستگاه مزایده گذار: اداره آموزش وپرورش شهرستان بافت 
موضوع مزایده: اجاره سالیانه مدرسه قدیمی شورباز واقع در 

روستای شورباز شهرستان بافت
مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ درج آگهی به مدت 4 

روز
کارشناس  به  حضوری  مراجعه  مزایده:  اسناد  دریافت  نحوه 

حقوقی اداره آموزش و پرورش شهرستان 
پایان وقت  تا  مزایده: حداکثر  اسناد  تحویل  و  تکمیل  مهلت 

اداری روز پنجشنبه مورخ 98/6/7
تاریخ بازگشایی پاکت های مزایده: ساعت 10 صبح روزشنبه 

مورخ 98/6/9 
دفترمعاونت پشتیبانی اداره آموزش پرورش شهرستان بافت 

آگهی مزایده )مرحله اول(
شهرستان  وپرورش  آموزش  اداره  گذار:  مزایده  دستگاه 

بافت 
موضوع مزایده: اجاره سالیانه یک باب مدرسه واقع در شهر 

بزنجان)مدرسه 22 بهمن سرتل( شهرستان بافت
مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ درج آگهی به مدت 

4 روز
نحوه دریافت اسناد مزایده: مراجعه حضوری به کارشناس 

حقوقی اداره آموزش و پرورش شهرستان 
مهلت تکمیل و تحویل اسناد مزایده: حداکثر تا پایان وقت 

اداری روز پنجشنبه مورخ 98/6/7
صبح   10 ساعت  مزایده:  های  پاکت  بازگشایی  تاریخ 

روزشنبه مورخ 98/6/9
 دفترمعاونت پشتیبانی اداره آموزش پرورش شهرستان بافت 

چهارمین جشنواره تابستانه با ورزش 
خانواده  جذاب،  شعار»»تابستان  با 
پنج شنبه ازساعت  فعال«« عصر روز 
19 و در محل محوطه جنب  امامزاده 
بزنجان  شهر  الدین  فقیه  سلطان  سید 
برگزار گردید. در این جشنواره که 
و  جوانان  و  ورزش  اداره  همت  با 
و  همگانی  های  ورزش  های  هیات 

ورزش روستایی وبازی های بومی و محلی 
انجمن های ورزشی رزمی و انجمن دارت  
با  کودکان  نقاشی  ایستگاه  شد   برگزار 
موضوع ورزش هیات رزمی باشگاه کیک 
بوکسینگ بزنجان، طناب زنی هفت سنگ 
،مسابقه چوب کشی ، مسابقه دارت مسابقه 
طناب کشی و نیز مسابقات شطرنج) باشگاه 
نظیر  بی  استقبال  میان  در  مات(  و  کیش 

به  پایان  در  و  گردید  برگزار   عالقمندان  
اهدا گردید  مسابقات جوایزی  برتر  نفرات 
اداره  و  بزنجان  این جشنواره شهرداری  در 
از  تشکر  داشتندبا  همکاری  نیز  بهزیستی 
اقای  خسروی  ابوطالب  اقای  جاللی  دکتر 
آفتاب  دختران  موسیقی  گروه  علیخانی 
خانم هاخضری بابابیگی و زند وهمه کسانی 
که در برپایی این جشنواره همکاری نمودند 
روابط عمومی هیات ورزش همگانی

حسام منظری سردبیر روزنامه حکمت در مراسم روز خبرنگار:

روزنامه حکمت همواره صف شکن در حل مشکالت و صدای 
رسای مردم شهرستان های ابر است

چهارمین جشنواره تابستانه با ورزش شهرستان بافت

سه  آمیز  موفقیت  صعود 
هیئت  بچه های  از  تن 
شهرستان  کوهنوردی 
ایران  بام  ،،به  بافت 
قله  ترین  بلند  دماوند 
ایران به ارتفاع 5671متر

بافت  شهرستان  کوهنوردی  هیئت 
این  به  را  یکروزه  صعود  این 

عزیزان تبریک عرض مینماید
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رئیس پلیس راهور ناجا:
شماره گذاری پراید از سال آینده متوقف می شود

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اعالم کرد که از 
می شود.  متوقف  پراید  سواری  خودروی  گذاری  شماره   99 سال 
سردار سید کمال هادیانفر در این باره گفت: در تحلیل تصادفات 
جان  از  درصد   34 که  شدیم  متوجه  گذشته  سال   11 طی  کشور 
باختگان و مجروحان حوادث رانندگی در خودروی پراید بوده اند. 
اظهار  ندارد،  را  کافی  ایمنی  پراید  متاسفانه  اینکه  بیان  با  هادیانفر 
کرد: ما گزارشاتی را به شکل مکتوب و همراه با مستندات به وزیر 
صنعت معدن و تجارت ارسال کردیم و به حضوری هم جلسه ای 
موارد  این  و  داشتیم  هم جلسه  سایپا  مدیرعامل شرکت  با  داشتیم. 
را منتقل کرده ایم و قرار شد با توجه به تعهدی که این شرکت  در 
تولید  تا  این شود  بر  اراده  از سال 99  داشته   فروش  برای  سال 98 
نمی کنیم  گذاری  شماره  را  خودرو  این  ما  و  شود  متوقف  پراید 
امیدواریم  اینکه  بیان  با  وی  شود.  جایگزین  ایمن تر  خودرویی  تا 
ایمن تر  پیدا کرده و خودروهای  افزایش  ایمنی خودروهای ما  که 
جایگزین چرخه تولید شود گفت: به کسانی هم از سواری پراید 
استفاده می کنند توصیه می کنیم که بیشتر موارد و نکات ایمنی را به 

خصوص هنگام رانندگی در جاده ها رعایت کنند.

مرگ عجیب تازه عروس بعد از ماه  عسل
زنی جوان در شمال غرب تهران پس از بازگشت از ماه عسل در 
حادثه ای مشکوک جان خود را از دست داد.  حوالی ساعت 13 
روز گذشته ماموران عملیات کالنتری شهرزیبا در جریان مرگ 
مشکوک زن جوانی در محدوده این کالنتری قرار گرفتند و با 
حضور در محل و تایید فوت این خانم، بازپرس کشیک قتل 
نتایج  براساس  دادند.   قرار  موضوع  جریان  در  نیز  را  پایتخت 
سر  روی  بر  جرح  و  ضرب  آثار  شد  مشخص  اولیه  تحقیقات 
این خانم جوان قرار دارد که در ادامه پرونده ای در این زمینه 
انجام شد.  فرد  این  از شوهر  اولیه  بازجویی های  و  تشکیل شد 
مردی  که  زن  این  شوهر  به  ماموران  اولیه  تحقیقات  همان  در 
39 ساله بود مشکوک شده و تحقیقات از وی را ادامه دادند. 
این مرد به ماموران گفت: 10 سال است با همسرم همکارم و 
ماه  و  ازدواج کرده  هم  با  که  بود  هفته  تازگی حدود یک  به 
اتمام  از  بعد  بودیم که  رفته  به گرجستان  را چند روزی  عسل 
سفر،  به تهران بازگشتیم و با تهیه این خانه قصد بازسازی آن را 
برای ادامه زندگی داشتیم. متهم ادامه داد: همسرم به سرویس 
بهداشتی مراجعه کرده بود که صدای زمین خوردن او را شنیدم 
و وقتی باالی سر او رفتم دیدم از حال رفته و سرش به شیر آب 
بیرون  را  او  من  بود.  افتاده  توالت  کف  روی  و  است  خورده 
آنها  رسیدن  با  که  گرفتم  تماس  اورژانس  با  سریعا  و  کشیدم 

مشخص شد همسرم فوت شده است.

مدیرعامل سایپا ممنوع الخروج شد؟

برخی خبرها حاکی از درخواست ممنوع الخروجی مدیرعامل گروه 
خودروسازی سایپا از سوی بازپرس دادسرای تهران است. براساس 
تصویری که از یک مکاتبه قضایی در فضای مجازی منتشر شده 
 28 )ناحیه  دولت  کارکنان  دادسرای  پنجم  شعبه  بازپرس  است، 
تهران(، در تاریخ پنجم اسفندماه سال گذشته )1397( در نامه ای به 
معاون اول دادستان کل کشور، خواستار ممنوع الخروجی سیدجواد 
سایپا  خودروسازی  گروه  مدیرعامل  حاضر  حال  در  که  سلیمانی 
است، به مدت 6 ماه شده است. با این حال مشخص نیست مرجع 
قضایی با این درخواست موافقت کرده  است یا خیر. جزییات این 
تا  اما  است  پیگیری  از گروه خودروسازی سایپا در حال  موضوع 
است.  نشده  منتشر  زمینه  این  در  اطالعاتی  خبر،  این  انتشار  لحظه 
با  کیفری مصوب 1392،  دادرسی  آیین  قانون   133 ماده  براساس 
قرار عدم خروج  می تواند  دادگاه  و دالیل جرم،  اهمیت  به  توجه 
متهم را از کشور صادر کند و مدت اعتبار این قرار، شش ماه است 
که در صورت لزوم هر شش ماه یک بار قابلیت تمدید دارد. این 

قرار همچنین ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض است.

به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان، 
احداث 800 کیلومتر راه در استان پیش بینی شده 
که از این میزان قرار داد 470 کیلومتر منعقد شده 
آغاز  محورها  این  اجرایی  عملیات  زودی  به  و 

می شود.
جمع  در  یکشنبه  روز  بلوردی  محمدمهدی 

های  پروژه  به  اشاره  با  خبرنگاران 
شهرسازی  و  راه  کل  اداره  جدید 
استان کرمان افزود: قطعه دوم محور 
– نوق، سه  رفسنجان  – بافق،  زرند 
بافت  – بافق،  ابارق، سیرجان  راهی 
آغاز  را  کرمان   – رابر  ارزوئیه،   –

کردیم.
با  کرمان  استان  داشت:  اظهار  وی 
یکهزار و 713 کیلومتر رتبه نخست 
را در طول بزرگراه های کشور دارد 
از  برخی  گذشته  های  سال  طی  و 
چهار  صورت  به  استان  محورهای 

خطه احداث شدند.
بیان  با  کرمان  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
باید  بزرگراهی  شبکه  به  وارد شدن  برای  اینکه 
برسد  عدد  هزار  چهار  روزانه  میانگین  به  تردد 
گفت: تنها محوری در استان که باید چهار خطه 
نرماشیر -  ارتباطی  تاکنون نشده، مسیر  اما  شود 
ریگان است که فعالیت برای احداث این محور 

در حال انجام است.

بزرگراه  از  دیگر  کیلومتر   38 اینکه  بیان  با  وی 
کرمان – راور – دیهوک تا پایان امسال به بهره 
برداری می رسد عنوان کرد: قطعه نخست محور 
افتتاح  کیلومتر  هشت  طول  به  سیرجان   – بافت 
بافق   – نوق  اصلی  راه  اجرایی  عملیات  و  شده 
به اتمام رسیده و در مرحله خط کشی و نصب 

عالئم است.
بلوردی تصریح کرد: بخشی از کنارگذر جنوبی 
کرمان، محور رفسنجان – بافق یزد و بخشی از 
هفته  در  برداری  بهره  برای  روستایی  های  راه 

دولت آماده می شود.
پرونده مسکن مهر کرمان در سال 98 بسته می 

شود

وی گفت: پرونده مسکن های مهر استان کرمان 
که فاقد پرونده قضایی هستند، با اتمام ساخت و 

ساز در سال 98 بسته می شود.
عنوان  کرمان  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
کرد: برنامه دولت احداث 32 هزار و 800 واحد 
مسکن مهر برای شهرهای با جمعیت بیش از 25 

هزار نفر استان کرمان است.

وی با بیان اینکه از 30 سال پیش تا کنون 
9 هزار واحد مسکن مهر درگیر پرونده 
های قضایی شدند افزود: امروز با حل 
به چهار  میزان  این  ها،  پرونده  و فصل 
هزار پرونده رسیده و با جلسات متعدد 
با قضات، کارشناسان و دادگستری این 

آمار رو به کاهش است.
برای  دولت  داد:  ادامه  بلوردی 
و  فرسوده  بافت  در  شهری  بازآفرینی 
سکونت گاه های غیر رسمی تسهیالت 
مناسبی پرداخت می کند و محدودیتی 

در حوزه بازآفرینی شهری وجود ندارد.
مسکن  های  پروژه  اجرای  به  اشاره  با  وی 
ها  طرح  این  در  زمین  قیمت  گفت:  مشارکتی 
به عنوان آورده دولت و ساخت و ساز برعهده 
واحدهای  تقسیم  با  که  است  دولت  شریک 
ساخته شده، سهم دولتی در پروژه ها هزینه می 

شود.

گفت:  رابر  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
این  دارویی  گیاهان  کشت  زیر  سطح 
شهرستان 233 هکتار است که شامل زعفران، 

گل محمدی و سایر گیاهان دارویی است.
اختصاص 233هکتار سطح زیر کشت گیاهان 
داروئی در شهرستان رابربه گزارش خبرنگار 
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از 
کرمان، کریم قاسمی؛ مدیر جهاد کشاورزی 
شهرستان رابر گفت: با توجه به تفاوت ارتفاع 
تا 3580 متر و همچنین وجود آب  از 1600 
سردسیری،  گیاهان  برای  مستعد  وهوای 
در  معتدل  و  گرمسیری  نیمه  گرمسیری، 
کشت  امکان  شهرستان  مختلف  قسمت های 
اکثریت گیاهان دارویی در منطقه وجود دارد.

او افزود: در حال حاضرگل گاوزبان، زعفران 
و گل محمدی به مقدار وسیع در منطقه کشت 
دارویی  گیاهان  آزمایشی  کشت  و  می شود 
باغی،  آویشن  فلفلی،  نعناع  سبز،  زیره  نظیر 
و  کاسنی  زنیان،  بادرنجبویه،  اسطوخدوس، 
شده  کشت  آزمایشی  صورت  به  که  رازیانه 

نتایج وعملکرد بسیار مطلوبی داشته است.
کریم قاسمی با بیان اینکه اقلیم منطقه موجب 
به  منطقه  در  زیادی  دارویی  گیاهان  رشد 
این  بیان داشت:  است،  صورت خودرو شده 
دیگر  انواع  کاشت  برای  مستعد  شهرستان 
گیاهان دارویی من جمله آنقوزه، آلوئه ورا، 

کینواوغیزه است.
گفت:  رابر  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 

در این شهرستان 280 نفر تولید کننده و 600 
نفر اشتغال موقت وپایدار در رابطه با گیاهان 
داروئی مشغول به کار هستند وکارگاه سنتی 
عرقیجات  دارویی  گیاهان  عرقیجات  تولید 
ناب رابر تولید انواع عرقیجات دارویی شامل 
پونه وغیره  زنیان، گزنه،  نعناع،  گالب، عرق 
تولید  لیتر  هزار   15 تا  لیتر  هزار   10 ساالنه 

می شود.
او تصریح کرد: همچنین دو نفر سرمایه گذار 
جهت  مجوز  دریافت  مراحل  انجام  حال  در 
دارویی  گیاهان  فرآوری  کارخانه  تاسیس 
هستند و محصوالت گل گاوزبان، غنچه گل 

سرخ و زعفران صادر می شود.
جهاد  اقدامات  به  پایان  در  قاسمی  کریم 
این  وکاشت  توسعه  برای  کشاورزی 
با  افزود:  و  کرد  اشاره  آب  کم  محصوالت 
گیاهان، کمک  این  وآموزش کشت  ترویج 
به تهیه بذر، نشاء، قلمه، پاجوش وپیاز گیاهان 
دارویی، ایجاد مزارع نمایشی تولیدات گیاهان 
گیاهان  از  برخی  نمونه های  وکشت  دارویی 
کم  تسهیالت  پرداخت  و  منطقه  در  دارویی 
بهره جهت کاشت این گیاهان از کشاورزان 

حمایت می شود.

استاندار کرمان به دلیل عدم حضور مدیران، جلسه 
پنجره واحد سرمایه گذاری را لغو کرد

کرمان،  استانداری  عمومی  روابط  از  نقل  به  حکمت  گزارش  به 
ابتدای جلسه روز سه شنبه پنجره واحد سرمایه  استاندارکرمان در 
عضو  مدیران  بیشتر  نیافتن  حضور  از  اطالع  محض  به  و  گذاری 
واحد  پنجره  جلسه  پایان  بالفاصله  نمایندگان،  و  معاونان  آمدن  و 

سرمایه گذاری را اعالم کرد.
دکتر فدائی پیش از این بارها بر حضور شخص مدیر در جلسه با 

هدف سرعت عمل در تصمیم گیری ها تاکید کرده بود.
پنجره  جلسات  برگزاری  برای  کرمان  استاندار  تاکید  به  توجه  با 
مدیر،   با حضور شخص  و  با ساختار جدید  واحد سرمایه گذاری 
جلسه  روز جاری به دلیل حضور معاونان و نمایندگان به جای بیشتر 

مدیران، لغو و به زمان دیگری موکول شد.
سرمایه  روند  تسهیل  منظور  به  و  کرمان  استاندار  برنامه  مبنای  بر   
باید  گذاری  سرمایه  واحد  پنجره  جلسات  استان،  در  گذاری 
پاسخ  و  مجوزها  صدور  روند  تا  شود  انجام  مدیران  حضور  با 

استعالمات در اسرع وقت دنبال شود.
مدیران  از  ای  نامه  ارسال  با  جلسه  ترک  از  پس  کرمان  استاندار 

خواست علت حضور نیافتن خود را اعالم کنند.
اتالف وقت  موجب  را  آن  و  انتقاد  آمده  پیش  از وضعیت  فدائی 

مدیران حضوریافته در جلسه و تاخیر در تصمیم گیری ها دانست.
استاندار کرمان تصریح کرد: تصمیم گیری به موقع و کارشناسی به 

توسعه استان و اشتغال کمک می کند.
بر پایه این خبر،  ساختار جدید پنجره واحد سرمایه گذاری و ایجاد 

پنجره واحد الکترونیکی نیز در دست پیگیری قرار دارد.

گرامیداشت  ضمن  کرمان  استاندار 
و  صارمی  شهید  شهادت  سالروز 
خبرنگاران  گفت:  خبرنگار،  روز 
جامعه  تیزبین  ناظران  و  بانان  دیده 
که  اموری  تمام  قشر  این  و  هستند 
و  بررسی  را  گذرد  می  جامعه  در 

منعکس می کنند.
به گزارش روابط عمومی استانداری 
روز  فدائی  محمدجواد  کرمان، 
افزود:  خبری  نشست  در  پنجشنبه 
خبرنگاران به مانند نورافکنی هستند 
و  کنند  می  روشن  را  جامعه  که 
ها  تاریکی  در  دهند  نمی  اجازه 
نارسایی  یا  گیرد  صورت  تخلفاتی 

هایی در جامعه وجود داشته باشد.
سفرهای  در  رسانه  اصحاب  همراهی  از  وی 
شهرستانی و بازدیدها نیز تقدیر کرد و ادامه داد: 
که  اند  کرده  تالش  ها  سفر  این  در  خبرنگاران 

خبرها را سریع و دقیق به اطالع مردم برسانند.
عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان کرمان 
کمبودها  و  ها  تحریم  اخیر  شرایط  در  گفت: 
موجب شده که خبررسانی و روزنامه نگاری و 
باشد  بیشتری روبرو  با دشواری  ها  نشر روزنامه 
بسیار  این فضا  و تالش های اصحاب رسانه در 

ارزشمندتر است.
استاندار کرمان با تاکید بر این مطلب که پرسش 
و پاسخ های بین خبرنگاران و مسئوالن موجب 
کاهش تخلفات و سوء استفاده های احتمالی می 
شود، گفت: گردش آزاد اطالعات و دسترسی 
مردم به اطالعات جز حقوق شهروندان است و 

برآورده می کنند و  را  این حق  اصحاب رسانه 
شرایطی را ایجاد می کنند که مردم از اطالعات 

مورد نیاز بهره مند شوند.
فدائی اظهار داشت: کار اصحاب رسانه موجب 
زیرا  شود  می  اجتماعی  عدالت  توسعه  و  ایجاد 
مردم وقتی بدانند دولت چه برنامه ها و امکاناتی 
دارد به معنای آن است که این موارد در دسترس 
آنها  به  مردم  همه  و  بود  نخواهد  خاصی  گروه 

دسترسی خواهند داشت.
وی افزود: اصحاب رسانه به جامعه امید داده و 
می  مردم  بین  در  یکپارچگی  و  انسجام  موجب 
به  نیاز  کشور  و  دولت  که  جاهای  در  و  شوند 
توضیح  و  تشریح  تبیین،  با  دارند  مردم  حضور 
نیازها و امکانات زمینه این مشارکت و همراهی 

را فراهم می کنند.
و  کشور  در  موضوع  مهمترین  اشتغال   ***

استان/ایجاد 41 هزار و 709 شغل در استان 

این  بیان  با  ادامه  استاندار کرمان در 
مطلب که اشتغال مهمترین موضوع 
در کشور و استان به شمار می رود، 
مناسب  ریزی  برنامه  با  باید  گفت: 
سعی کنیم در حد توان نرخ بیکاری 
را کاهش دهیم که در این راستا در 
شغل   709 و  هزار   41 گذشته  سال 
ایجاد شده و 124  استان کرمان  در 
این  در  ها  گذاری  هدف  درصد 

زمینه محقق شده است.
فدائی با بیان این مطلب که در سال 
و  هزار   2 برای  همچنین  گذشته 
انعقاد  نفر در حوزه کارورزی   215
اظهار  است،  شده  انجام  قرارداد 
و  خانگی  خرد،  های  اشتغال  حوزه  در  داشت: 
خوداشتغالی نیز در سال گذشته 11 هزار و 291 

فقره تسهیالت پرداخت شده است.
عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان کرمان 
تاکید کرد: درحوزه اشتغال روستایی با واگذاری 
2 هزار و 54 فقره تسهیالت به مبلغ 309 میلیارد 
تومان زمینه اشتغال فراهم شده و با این اقدام در 
به  روستائیان  مهاجرت  از  پیشگیری  های  حوزه 

شهر و بروز حاشیه نشینی نیز اقدام شده است.
تسهیالت  واگذاری  زمینه  در  اینکه  بیان  با  وی 
های  استان  در  را  هفتم  رتبه  روستایی  اشتغال 
ایم، عنوان کرد:  به خود اختصاص داده  کشور 
تومان  میلیارد  به 60 طرح 921  در سال گذشته 
تسهیالت رونق تولید به 307 طرح پرداخت شد 
که در این زمینه نیز رتبه پنجم کشوری را داشته 

ایم.

دزدِی روز؛ سارق کابل برق روی دکل جان باخت
دچار  قوی  فشار  برق  دکل  روی  کابل  سرقت  حین  فردی 

برق گرفتگی شد و دردم جان خود را از دست داد.
فوریت های  مرکز  طریق  از  گذشته  شب   21 ساعت  حوالی 
به  فشارقوی  برق  دکل  کنار  فردی  مرگ  خبر   110 پلیسی 
ماموران کالنتری امین آباد اعالم شد که با حضور ماموران در 
محل و بررسی اشیاء و لوازم همراه جسد مشاهده شد، مردی 
حدودا 45 ساله که برای سرقت کابل از یک دکل برق فشار 
قوی باال رفته بود، دچار برق گرفتگی و به روی زمین پرتاب 

شده است.
نیز  اورژانس  عوامل  تایبد  به  فرد  این  مرگ  اینکه  به  توجه  با 
و  منتقل شده  قانونی  به پزشکی  با دستور قضایی  رسید، جسد 
آغاز  فرد  این  هویت  یافتن  برای  خود  تحقیقات  نیز  ماموران 
کارتن  فرد  این  شد  مشخص  اولیه  تحقیقات  در  که  کردند 

خواب است.
این  تایید  با  پلیس پیشگیری تهران بزرگ  مرکز اطالع رسانی 
خبر اعالم کرد که در این خصوص پرونده ای تشکیل شده و 

پیگیری های بعدی ماموران ادامه دارد.

فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست:
گلوله  شلیک  با  قائنی  بان  محیط  شدن  زخمی 

شکارچی متخلف

محبت خانی از زخمی شدن یکی از محیط بانان شهرستان قائن 
با تیراندازی مستقیم شکارچی متخلف خبر داد.

یگان حفاظت سازمان  فرمانده  سرهنگ جمشید محبت خانی 
محیط زیست گفت: عبداهلل اسدی برون، یکی از محیط بانان 
مقررات  اجرای  و  کنترل  و  گشت  جریان  در  قائن  شهرستان 
این  وحش  حیات  زیستگاه های  و  مناطق  در  صید  و  شکار 
شد،  غیرمجاز  شکارچی  نفر  یک  حضور  متوجه  شهرستان 
شکارچی  متاسفانه  متخلف،  شکارچی  با  رودررویی  هنگام 
متخلف اقدام به تیراندازی با اسلحه ساچمه زنی به سمت محیط 
بان کرد و پس از زخمی کردن نامبرده از ناحیه  سر، صورت و 

دست از منطقه متواری شد.
او افزود: با اطالعات دریافتی از سوی همیاران، مأموران نیروی 
به  و  هستند  متخلف  این  دستگیری  برای  تالش  در  انتظامی 

زودی شناسایی، دستگیر و به دست قانون سپرده خواهد شد.

در محور جیرفت -کهنوج رخ داد؛
بر  کشته  یک  عروسی  کاروان  به  تیراندازی 

جای گذاشت

پژو 405 که با 5 سرنشین از عروسی در روستای شاه اباد برمی 
قرار  حمله  مورد  و  ناشناس  ماشین  یک  تعقیب  تحت  گشت 
گرفت ، یک نفر در دم جان باخته و مابقی به شدت مجروح 
شدند. به نقل از راه آرمان؛ ساعت دو بامداد پنج نفر از اهالی 
از مراسم  با خودروی پژو در حال برگشت  شهر دوساری که 
توسط  بودند  رودبار  شهر  آباد  شاه  روستای  از  عروسی  جشن 
نهایتا  که  گیرند  می  قرار  تعقیب  تحت  ناشناس  خودروی 
روبروی پست برق هلیل واقع در محور جیرفت کهنوج مورد 

تیراندازی قرار می گیرد.
خوردی مضروب از جاده منحرف شده که یکی از سرنشینان 
بالفاصله جان باخته و چهار نفر دیگر به شدت مجروح شده اند 

و خودروی ضارب متواری می شود .
سوی  از  خبری  هیچ  واقعه  این  چرایی  خصوص  در  هنوز 

مسئوالن شهرستان منتشر نشده است.

در نشست خبری استاندار کرمان مطرح شد:
از دیده بانی و نظارت تیزبین اصحاب رسانه تا اعتقاد به توسعه متوازن و لزوم تکمیل پروژه های 

عمرانی نیمه تمام

800 کیلومتر راه در کرمان احداث می شود

نشست مدیرکل و معاونان راه و شهرسازی استان کرمان با رسانه ها

اختصاص 233هکتار سطح زیر کشت گیاهان داروئی در شهرستان رابر
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ابوبکر البغدادی جانشین خود را معرفی کرد
»ابوبکر  اعالم کرد که  داعش روز چهارشنبه  اعماق  خبرگزاری 
تعیین  را  خود  جانشین  تروریستی  گروه  این  سرکرده  البغدادی« 
به عنوان جانشین خود  البغدادی »عبدا... قرداش« را  کرده است. 
تعیین کرده است. پیش از این برخی رسانه ها گزارش کرده بودند 
»ایاد  العبیدی« و  »ایاد  نام های   با  البغدادی  ابوبکر  که دو معاون 
الجمیلی« گزینه های اصلی برای جانشینی وی هستند. حدود پنج 
سالی بود که تصویری از ابوبکر البغدادی منتشر نشده بود و رسانه 
ها بارها از کشته شدن وی در سوریه و یا عراق خبر داده بودند، اما 
نهم اردیبهشت ماه سال جاری خلیفه خودخوانده وهابی با انتشار 
فیلم اخیر  افتاد. در  بر سر زبان ها  فیلم 18 دقیقه ای دوباره  یک 
ابوبکر البغدادی به همراه 3 نفر که دو نفر از آنها صورت خود را 
پوشانده و چهره نفر سوم هم شطرنجی شده، نشان داده می شود 
که در یک اتاق نسبتا بزرگ قرار دارند که دیوار این اتاق با یک 
تکفیری  گروه  تشکیل  از  پس  است.  شده  پوشانده  زخیم  پارچه 
به سرکردگی  به »توحید و جهاد« در عراق  - تروریستی موسوم 
»ابومصعب الزرقاوی« در سال 2004 میالدی و بیعت او با »اسامه 
سازمان  شاخه  به  گروه  این  »القاعده«،  سابق  سرکرده  الدن«  بن 
گسترش  با  همچنین  گروه  این  گردید.  تبدیل  عراق  در  القاعده 
از قدرتمندترین گروه های تروریستی در  به یکی  عملیات خود 
اظهاراتی  در  الزرقاوی در سال 2006  اینکه  تا  تبدیل شد،  عراق 
ضبط شده به صورت مصور از تشکیل شورایی موسوم به »شورای 

مجاهدین« به سرکردگی »عبدا... رشید البغدادی« خبر داد.

»اگهي تحدید حدود اختصاصي«
شده  مجزی  فرعی   564 پالک  مترمربع   151/80 مساحت  به  مغازه  باب  دو  ششدانگ  حدود  تحدید 
تقاضاي  مورد  وحدت  بلوار  بزنجان  در  واقع  کرمان   40 بخش  دو  قطعه  21-اصلی  از  فرعی   409 از 
خانم فاطمه پورحسنی فرزند یارا... بدینوسیله منتشر وعملیات تحدیدي آن ساعت 8 صبح روز شنبه 
1398/6/30 در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا به مالک و مجاورین رقبه مرقوم اخطار مي شود که 
در موعد مقرر در این اعالن در محل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسي بر حدود و حقوق ارتفاقي آن 
واخواهي داشته باشد مي تواند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي لغایت  30 روز اعتراض خود را 
کتبا و مستقیما به اداره ثبت تسلیم نماید ضمنا متذکر مي گردد برابر ماده 86 آئین نامه اصالحي قانون 
ثبت معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستي با مراجعه به مرجع ذیصالح 
قضائي نسبت به تقدیم دادخواست اقدام و گواهي را به این اداره تقدیم نماید در غیر اینصورت متقاضي 
ثبت یا نماینده قانوني وي مي توانند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهي عدم تقدیم دادخواست دریافت 
و به این اداره تسلیم نمایند اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتي را با رعایت مقررات ادامه 

خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 98/5/23

محمدمحسن قزوینی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بافت)م الف77(

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 139760319013001366 مورخ 1397/12/15هیأت دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بافت 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم فرنگی خالوئی فرزند حسین به شماره شناسنامه 1 صادره از 
رابر در ششدانگ  یک باب خانه به مساحت 399/95 مترمربع قسمتی از پالک 54 فرعی از 6- اصلی 
قطعه یک بخش 42 کرمان واقع دررابر کوچه شهید کاظم علیمرادی خریداری از مالک رسمی آقای 
به  نوبت  را دو  مراتب  اطالع عموم  منظور  به  لذا  است.  الواسطه محرز گردیده  مع  علیجان خدادادی 
فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/5/1

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/5/23
محمدمحسن قزوینی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف70(

آگهي حصروراثت
آقای امیرعلی اسکندری نسب فرزند مختار به شرح دادخواست شماره 9809983879100325 از این 
شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و در دادخواست اعالم نموده که مرحوم مختار اسکندری 
نسب سیاه کوهی فرزند خیرا... درتاریخ 1398/3/23 فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند 
از: 1-اسحق2- امیرعلی3- افراز 4- فریده 5-خدیجه 6- کفایت 7- شاه گل همگی اسکندری نسب 
فرزندان متوفی 8- گل اندام اسکندری نسب سیاه کوهی فرزند نورا...همسر شرعی و دائمی متوفی لذا 

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

این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
حمدا...دولتی- رئیس شورای حل اختالف شماره 1 شهرستان ارزوئیه

آگهي حصروراثت
 980208 شماره  دادخواست  شرح  1460به  شناسنامه  داراي  گنجعلی  فرزند  هنزاء  مقبلی  فهیمه  خانم 
به شناسنامه 229 درتاریخ  اکبر  فرزند  هنزائی  مقبلی  داده شادروان گنجعلی  مورخ 98/5/22 توضیح 

97/6/15 در شهر بافت فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-مهری مقبلی هنزاء به ش ملی 5839921904 متولد 1344 فرزند متوفی.

2- ناصح الدین مقبلی هنزاء به ش ملی 2992090352 متولد 1348 فرزند متوفی.
3- فهیمه مقبلی هنزاء به ش ملی 3030982629 متولد 1359 فرزند متوفی.

4- صدرالدین مقبلی هنزاء به ش ملی 3030128377متولد 1357 فرزند متوفی.
5- دربی بی برومند فرزند خدامراد به ش ملی 5839924156 متولد 1322 همسرمتوفی.

6- یاسمین مقبلی هنزاء به ش ملی 5839542911 متولد 1340 فرزند متوفی.
7- مطهره مقبلی هنزاء به ش ملی 5839545120 متولد 1361 فرزند متوفی.
8- ناهید مقبلی هنزاء به ش ملی 5839543543 متولد 1346 فرزند متوفی.

9- فخرالدین مقبلی هنزاء به ش ملی 3031672011 متولد 1353 فرزند متوفی.
10- عالء الدین مقبلی هنزاء به ش ملی 3031694627 متولد 1350 فرزند متوفی.

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

این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
خواجه حسنی-دفترشورای حل اختالف شماره 1 شهرستان رابر

آگهي حصروراثت
خانم گل نارآذرخش فرزند عزت ا... داراي شناسنامه 2 به شرح دادخواست شماره - مورخ 98/5/19 
توضیح داده شادروان رضا بروشان فرزند خانعلی به شناسنامه 9479 درتاریخ 98/5/11 در شهر رابر 

فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-زینب بروشان به ش ملی 5830117096 متولد 1388 فرزند متوفی.

2- محمدمهدی بروشان به ش ملی 5830145049 متولد 1393 فرزند متوفی.
3- گلنار آذرخش فرزند عزت ا... به ش ش 2 متولد 1360 همسرمتوفی.

4- دالله تهال فرزند مرید به ش ملی 129متولد 1332 مادر متوفی.
یا  اعتراض دارد  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی  نوبت در یکي  لذا مراتب یک 
شخص یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای 
حل اختالف تقدیم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از 

این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
خواجه حسنی-دفترشورای حل اختالف شماره 1 شهرستان رابر

آگهي حصروراثت
آقای آرمین ایرانپور فرزند خوبیار داراي شناسنامه 3380307327 به شرح دادخواست شماره 980300 
مورخ 98/5/12 توضیح داده شادروان خوبیار ایرانپور فرزند علی به شناسنامه 5 درتاریخ 98/3/16 در 

شهر بافت فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-خاور گلستانی فرزند حسن به ش ملی 3131107901 متولد 1330 همسرمتوفی. 

2- شکوفه ایرانپور به ش ملی 3131152184متولد 1349 فرزند متوفی.
3-ارمین ایرانپور به ش ملی 3380307327متولد 1370فرزند متوفی.

4- ارسالن ایرانپور به ش ملی 3131163836متولد 1355فرزند متوفی.
5- اردشیر ایرانپور به ش ملی 3131148500متولد 1347 فرزند متوفی
6- شکیبا ایرانپور به ش ملی 3392004170متولد 1360 فرزند متوفی.
7- شایسته ایرانپور به ش ملی 3391568471متولد 1356 فرزند متوفی
8- سمیراایرانپور به ش ملی 3392572055متولد 1367 فرزند متوفی.

9- امیرحمزه ایرانپور به ش ملی 3390293371متولد 1358 فرزند متوفی
10- شمسیه ایرانپور به ش ملی 3391804475متولد 1364 فرزند متوفی.

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

این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.)م الف77(
-دفترشورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بافت

چه  تا  داران  جایگاه  سوخت  کارت 
زمانی فعال می ماند؟

وکیل زاده گفت: مردم نگران دریافت سوخت نباشند، تا زمانی 
می ماند.  فعال  اند، کارت جایگاه ها  نشده  دارای کارت  همه  که 
امیر وکیل زاده مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
کشور  سراسر  در  مردم  داریم،  تقاضا  چه  اگر  کرد:  اظهار  ایرانا 
از  اصفهان  و  کرج  تهران،  تبریز،  شهر  کالن  چهار  در  ویژه  به 
مردم  می کنیم  تاکید  هم  باز  اما  کنند،  استفاده  شخصی  کارت 
وارد  مرحله کسی  این  در  نیستیم  مایل  اصال  زیرا  نباشند،  نگران 
نتواند  شخصی  سوخت  کارت  نداشتن  دلیل  به  و  شود  جایگاه 
سوخت گیری کند. مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
کارت شخصی  با  مرداد سوخت   20 از  اینکه  بیان  با  ایران  نفتی 
این مرحله  تاکید می کنیم در  این حال  با  عرضه می شود، گفت: 
مردم نگران دریافت سوخت نباشند و تا زمانی که همه افراد دارای 
اضافه  وی  ماند.  خواهد  فعال  جایگاه ها  کارت  اند  نشده  کارت 
کرد: در این مرحله از اجرای طرح خیلی دست و دلبازانه کارت 
که  زمانی  تا  و  می گیرد  قرار  مردم  اختیار  در  جایگاه ها  سوخت 
مطمئن نشده ایم همه مالکان کارت دارند و مشکلی در این زمینه 
ندارند، محدودیت ها را اعمال نخواهیم کرد. مدیر عامل شرکت 
نفتی درباره متقاضیانی که برای صدور  ملی پخش فرآورده های 
کارت المثنی با مراجعه به دفاتر پلیس +10 و یا از طریق سامانه 
همچنان  باید  افراد  این  گفت:  اند،  کرده  نام  ثبت  همراه  دولت 
منتظر باشند تا کارت آن ها صادر و به درب منازلشان ارسال شود، 
اما برای اطالع از آخرین وضعیت صدور کارت خود می توانند با 
مراجعه به سایت epolic.ir و وارد کردن شماره پالک خودرو 
زاده  کنند.  وکیل  دریافت  را  پستی کارت سوخت خود  بارکد 
افزود: بااین حال اگر فردی به این سایت مراجعه کرد و سابقه ای 
ندید نگران نباشد، زیرا ممکن است هنوز کارتش به پست تحویل 
نشده باشد؛ بنابراین باید صبر کنند تا این فرآیند انجام شود. وی 
برای آن دسته از متقاضیانی که ممکن است به هر دلیلی به اینترنت 
هموطنان  این  حال  رفاه  برای  گفت:  باشند،  نداشته  دسترسی 
با  افراد  این  تا  گرفته  قرار  اختیار  در   1101202040 سرشماره 
پیامک کردن کد شناسایی خودرو )vin( به این شماره از آخرین 
مراحل صدور کارت خود مطلع شوند. مدیر عامل شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی درباره رمز کارت های سوخت افزود: از 
دیروز به مدت یک ماه شرایطی را فراهم کرده ایم که رمز همه 
کارت های موجود به چهار رقم آخر کد ملی فردی که اسمش 
افراد می توانند  بنابراین  باز گردد  روی کارت سوخت ثبت شده 
آخر کد  رقم  چهار  وارد کردن  و  جایگاه سوخت  به  مراجعه  با 
فعال کند. وی گفت:  نام اوست آن را  به  ملی فردی که کارت 
کرده  تعیین  خود  کارت های  برای  شخصی  رمز  افرادی  اگر  اما 
اند و آن رمز را نیز به خاطر دارند می توانند همچنان از رمز های 
شخصی خود استفاده کنند.  وکیل زاده در خصوص متقاضیانی 
که به هر دلیلی تاکنون برای صدور کارت المثنی ثبت نام نکرده 
اند، افزود: عالوه بر اینکه همچنان امکان مراجعه به دفاتر پلیس + 
10 وجود دارد، از چند روز آینده که زمان دقیق آن اطالع رسانی 
خواهد شد این افراد می توانند به سامانه دولت همراه مراجعه و به 
صورت اینترنتی و بدون مراجعه حضوری کارت المثنی خود را 

ثبت نام کنند.

آنچه باید درباره بوتاکس بدانید
نیست،  اینکه بوتاکس سرطان زا  بیان  با  یک متخصص پوست 
متخصص  توسط  و  استاندارد  مواد  با  باید  گفت:بوتاکس 
احسانی،  امیرهوشنگ  شود.  انجام  پالستیک  جراح  یا  پوست 
درباره   ، سالمت  خبرنگار  با  گفت وگو  در  پوست  متخصص 
بوتاکس  داشت:  اظهار  آن،  بودن  غیرمفید  یا  مفید  و  بوتاکس 
اگر درست استفاده شود بسیار خوب است، اما برای افتادگی ها 
و چروک های خیلی شدید پوست کارایی وفایده ای ندارد.  وی 
ادامه داد: تزریق بوتاکس بسیار مهم است و این کار باید توسط 
متخصص انجام شود؛ضمن اینکه ماده ای که تزریق می شود باید 
بوتاکس  برای  افراد  برخی  متأسفانه موادی که  باشد.  استاندارد 
و  است  قاچاق  و  آمده  کجا  از  نیست  معلوم  می کنند  تزریق 
این  افزود:  احسانی  می شود.   بدن  برای  عوارض  ایجاد  باعث 
یک  می شوند  باعث  که  هستند  معیاری  دو  مهم  موضوع  دو 
بوتاکس درست باشد؛ در نتیجه اگر این معیارها رعایت شود، 
مطمئنا بوتاکس خوب خواهد بود، عارضه ای نداشته و سرطان زا 
نیست.  این متخصص پوست یادآور شد: متأسفانه اکنون برخی 
نظارت  دلیل  به  این  که  می کنند  را  کار  این  نیز  آرایشگرها 
البته  نیست؛  اینطور  دنیا  جای  هیچ  و  آنهاست  کار  بر  ضعیف 
بحثی جداست،  پزشکان عمومی  توسط  بوتاکس  تزریق  بحث 
اما همیشه توصیه می شود که تزریق بوتاکس توسط متخصص 
پوست و جراح پالستیک انجام شود.  وی اضافه کرد: پزشک 
عمومی اگر آناتومی صورت را بداند و دوره الزم را برای انجام 
بوتاکس گذرانده باشد، می تواند این ماده را تزریق کند، اما در 
دوره های آموزشی پزشک عمومی به آنها چنین آموزش هایی 
داده نمی شود؛ در نتیجه باید گفت که انجام بوتاکس باید توسط 
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  احسانی  گیرد.  صورت  متخصص 
»چند بار می توان بوتاکس را انجام داد؟«، گفت: در طول سال 
اینکه در طول عمر  اما  بوتاکس کرد،  بار می توان  دو  حداکثر 
چند بار می توان این کار را کرد، زمان مشخصی  وجود ندارد و 
مشکلی در تکرار آن نیست؛ ضمن اینکه باید گفت از نظر علمی 

بوتاکس سرطان زا نیست.

 60 هکتار گیاه کینوا در شهرستان های 
کرمان، بردسیر، راور، بافت و ارزوئیه 
کشت شده است که با انجام مدیریت 
مناسب مزرعه 4 تن محصول در هکتار 

می توان برداشت کرد.
جهادکشاورزی  سازمان  زراعت  مدیر 
افزود: در  استان کرمان  روز سه شنبه 
یزد، کرمان،  استانهای  در  حال حاضر 
می  گیاه کشت  این  اصفهان  و  سمنان 
شود و محدودیت اقلیمی ندارد و رقم 
های مناسب کشت در استان کرمان تی 

تی کاکا، رد کارینا و سجاما است.
فریدون زراعتکار افزود: این محصول عالوه بر 
اروپایی  و  عراق  کشورهای  به  داخلی  مصرف 
صادر می  شود و در سوپر مارکت ها به قیمت 

باالیی به فروش می رسد.
پرورش  در  آب  کم  مصرف  به  اشاره  با  وی 
این گیاه  برای کاشت  گیاه کینوا تصریح کرد: 
در طول دوره رشد حدود  پنج هزار متر مکعب 
در هر هکتار آب نیاز است و دوره آبیاری این 

محصول هر 15 روز یکبار است.
استان  جهادکشاورزی  سازمان  زراعت  مدیر 
در  رشد  قابلیت  گیاه  این  کرد:   بیان  کرمان 

لذا  دارد  را  نامناسب  کیفیت  با  و  شور  اراضی 
شهرستان  و  استان  مناطق  تمام  برای  آن  کشت 

کرمان توصیه می شود.
گیاه  ترویج کشت  از  به حمایت  اشاره  با  وی  
از  گیاه  این  بذر  داشت:  اظهار  کینوا در کرمان 
موسسه تحقیقات کشاورز کرج  با واریز قیمت 

بذر برای کشاورز ارسال می شود.
زراعتکار گفت: مدت دوره کاشت تا برداشت 
دارد  رقم  نوع  به  بستگی  کینوا  محصول  
در  و  است  متفاوت  ماه  هفت  تا  چهار  از  و 
شهرستانهای سردسیر از 25 تیر  لغایت 15 مرداد 

یکم  از  گرمسیر  شهرستانهای  در  و  ماه 
ماه  آذر  در  و  کشت  شهریور   20 لغایت 

برداشت می شود.
بیماران  برای  وی تاکید کرد: گیاه کینوا 
نوع 2 توصیه می  دیابت  بیماری  به  مبتال 
گلوتن  به  که  سیلیاکی  بیماران  و  شود 
مصرف  توانند  می  هستند  حساس  گندم 
مثل  خوراکی  مصارف  جهت  و  کنند 
می تواند  نیز  برنج  با  یا جایگزینی  و  ساالد 

در جیره غذایی قرار گیرد.
دانه های  به خاطر  است که  کینوا گیاهی 
خوراکی اش کاشته می شود و به خانواده 
آمریکای  در  گیاه  این  دارد،  شباهت  اسفناج 
جنوبی می روید و نحوه طبخ دانه های آن مشابه 

برنج است.
افرادی  برای  مجاز  غذایی  ماده  عنوان  به  کینوا 
که به گلوتن موجود در گندم حساسیت دارند 
گیاه  این  از  حاضر  حال  در  و  می شود  استفاده 
تولید  تولید آرد، غنی کردن آرد، گندم،  برای 

بیسکوئیت و پاستا استفاده می شود.
از برگ های جوان کینوا به عنوان سبزی تازه یا به 
صورت پخته در ترکیب غذایی مانند، خوراک 

سبزیجات، کوکو و آش استفاده می شود.

تشخیص آفات »موز« با گوشی های هوشمند

براساس گزارش »نیواطس«، این برنامه با استفاده از گوشی تلفن 
تاکنون  و  می کند  عمل  آفالین  و  آنالین  صورت  به  هوشمند 

نزدیک به نود درصد در انجام این کار موفق بوده است.
که  است  جهان  زراعی  محصوالت  مهم ترین  از  یکی  موز 
کشاورزان ساالنه بیش از 113 میلیون تن از این میوه را برداشت 
میوه در  این  متاسفانه  آنجایی که  از  این گزارش،  می کنند. طبق 
برابر آفات و بیماری ها آسیب پذیر است، تیم بین المللی از محققان 
برنامه هوش مصنوعی با نام » Tumaini « را برای حل مشکل 
کشاورزان ارائه کردند که به کشاورزان اجازه می دهد تا با استفاده 
از تلفن همراه خود، آفات را شناسایی و شیوع آنها را کنترل کنند.

طبق گفته این تیم، Tumaini مبتنی بر فناوری تشخیص تصویر 
است و با استفاده از 20 هزار تصویر بارگذاری شده از موزهای 
تشخیص  را  آلودگی  یا  عفونت  خاص  عالئم  آفت زده،  و  بیمار 

می دهد.

تحصیلی  مدرک  و  سواد  وضعیت  آخرین 
نشان  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  کاربران 
در  بی سواد  افراد  درصد   8 از  بیش  که  می دهد 

کشور کاربر اینترنت هستند.
ایرانی  خانوار  برخورداری  آمارگیری  طرح  در 
و استفاده افراد از فناوری اطالعات و ارتباطات 
که توسط سازمان فناوری اطالعات ایران منتشر 
محل  تحصیلی،  مدرک  سواد،  وضعیت  شده، 
استفاده کاربران از اینترنت و میزان استفاده آنها 

منتشر شده است.
آمار  مرکز  توسط  که  ها  بررسی  این  براساس 
منتشر شده از کل جمعیت 6 ساله و بیشتر کشور 
، 61 درصد افراد دارای تحصیالت ابتدایی، 83 
درصد افراد دارای تحصیالت راهنمایی و دوره 
اول متوسطه و 94 درصد افراد دارای تحصیالت 
کاربر  دانشگاهی،  پیش  و  متوسطه  دوم  دوره 

موبایل هستند.
تحصیالت  دارای  افراد  درصد   99 همچنین 
تحصیالت  دارای  افراد  درصد   80 دانشگاهی، 
غیر رسمی و 58 درصد افراد بی سواد از موبایل 

استفاده می کنند.
اندازه متناظر این سهم ها برای کاربران رایانه به 
ترتیب 35.7 درصد، 46.4 درصد، 48.6 درصد، 
93 درصد، 11.6 درصد و 8.1 درصد اعالم شده 

است .
در همین حال در زمینه سواد و مدرک تحصیلی 
 41.4 نشان می دهد که  آمار  اینترنت،  کاربران 
 64.7 ابتدایی،  تحصیالت  دارای  افراد  درصد 

تحصیالت  دارای  اینترنت  کاربران  درصد 
دوم  تحصیالت  دارای  درصد   88.6 راهنمایی، 
افراد  97درصد   ، دانشگاهی  پیش  و  متوسطه 
دارای تحصیالت دانشگاهی ، 17 درصد دارای 
بی  افراد  درصد   8.4 و  غیررسمی  تحصیالت 

سواد، کاربر اینترنت هستند .
نقش  تحصیالت  که  است  آن  بیانگر  نتایج  این 
شاخص  سه  نفوذ  ضریب  بودن  باال  در  اساسی 
که  طوری  به  دارد.  اینترنت  و  رایانه  موبایل، 
ضریب  با  دانشگاهی  تحصیالت  دارای  افراد 
نفوذ تلفن همراه 99 درصد ، ضریب نفوذ رایانه 
93.4 درصد و اینترنت 97 درصد ، ضریب نفوذ 

باالتری نسبت به سایر اقشار دارند.
نفوذ  ضریب  هرچند  سواد  بی  افراد  مورد  در 
اعالم  درصد   8.1 رایانه  و  درصد   8.4 اینترنت 
شده بسیار پایین است اما در عوض بیش از نیمی 

از افراد بیسواد کاربر تلفن همراه هستند.
بیشتر  و  ساله   6 اینترنت  کاربران  مجموع  از 
 16.6 تحصیلی  مدرک  یا  دوره  در  کشور، 
 35.9  ، راهنمایی  درصد   16.2 ابتدایی،  درصد 
دانشگاهی،  پیش  و  متوسطه  دوم  دوره  درصد 
29.4 درصد دانشگاهی و 1.9 درصد سایر موارد 

هستند.
کاربران  فعالیت  فعلی  وضعیت  حال  همین  در 
که  دهد  می  نشان  ایران  در  اطالعات  فناوری 
کشور،  بیشتر  و  ساله   10 جمعیت  مجموع  از 
ضریب نفوذ تلفن همراه برای شاغالن 97درصد 
برای محصالن  و  بیکار 91 درصد  افراد  برای   ،

66 درصد ، برای افراد دارای درآمد بدون کار 
درصد   83 دار  خانه  افراد  برای  و  درصد   84.5

اعالم شده است.
بیشتر  و  ساله  شش  اینترنت  کاربران  کل  از 
 ، ، 80 درصد حداقل در محل سکونت  کشور 
5.9 درصد در محل کار ، 6.7 درصد در محل 
تحصیل، 4 درصد حداقل در منزل افراد دیگر، 
1.2 درصد در مکان های عمومی مانند کتابخانه 
کنند.  می  استفاده  اینترنت  از  محله  سرای  و  ها 
مکان  در  حداقل  افراد  درصد   1.3 همچنین 
خدماتی  دفاتر  و  نت  کافی  مانند  تجاری  های 
افراد  و رستوران ها و فرودگاه ها و 94 درصد 
از  مکان  هر  در  سیار  های  دستگاه  با  حداقل 

اینترنت استفاده می کنند.
بر اساس آمارگیری مرکز آمار از کل کاربران 
اینترنت کشور ، حدود 29.4 میلیون نفر حداقل 
یک بار در روز از اینترنت استفاده می کنند. در 
در  بار  یک  حداقل  نفر  میلیون   3.5 حال  همین 
و  ماه  در  بار  یک  حداقل  نفر  هزار   749 هفته، 
243 هزار نفر نیز حداقل کمتر از یک بار در ماه 

از اینترنت استفاده می کنند.

محرک  که  آن  از  پس  بی درنگ  درد ها  بیشتر 
بدن  و  شده  برطرف  می شود  حذف  دردناک 
با  همچنان  درد  اوقات  گاهی  اما  می یابد،  التیام 
وجود حذف محرک ها و بهبود ظاهری بدن ادامه 

می یابد.
درد، حسی است که همه ما آن را تجربه کرده ایم 
و بنوعی ساعاتی را با آن همراه بوده ایم ، اما آیا 
اید که؛  بدنتان  به این موضوع فکر کرده  تابحال 

چطور درد را تجزیه و تحلیل می کند؟
درد چیست؟

درد حسی ناخوشایند و تجربه ای احساسی همراه با 
آسیب بافتی واقعی یا آسیبی به نوعی دیگر از بافت 
گرفتن  نیشگون  مانند  رایج  احساسی  است،تجربه 
انگشت، سوزش انگشت، قرار دادن نمک در زخم 
حالت های  دیگر  و  آرنج  استخوان  زدن  ضربه  و 
ممکن است. درد تحریکی از ناسیسپتور در سیستم 
یا خرابی سیستم عصبی  یا آسیب  محیطی  عصبی 

مرکزی یا پیرامونی است.
نواحی چپ بدن  دیده می شود که درد در  بعضاً 
علم  که  دارد  فرد  پشت  خارش  با  مستقیم  رابطه  
مانده است.  به دهان  انگشت  این رابطه  از  پزشکی 
شد.  خواهد  بهتر  مراتب  به  پشت  خارش  با  درد 
محرک  که  آن  از  پس  بی درنگ  درد ها  بیشتر 
دردناک حذف می شود برطرف شده و بدن التیام 
وجود  با  همچنان  درد  اوقات  گاهی  اما  می یابد، 
حذف محرک ها و بهبود ظاهری بدن ادامه می یابد 
قابل  شرایط  فقدان  دلیل  به  ناشی  درد  گاهی  و 
تشخیص، آسیب یا آسیب شناسی افزایش می یابد.

ایاالت  در  پزشکی  مشورت  دلیل  شایع ترین  درد 
درد  پزشکی  شرایط  از  بسیاری  در  است.  متحده 
با  توجهی  قابل  میزان  به  و  است  مهمی  عالمت 
در  او  کلی  عملکرد  و  فرد  یک  زندگی  کیفیت 
ارتباط است. حمایت اجتماعی، پیشنهاد هیپنوتیزم 
یا جنگ، حواس پرتی  تداخل، هیجان در ورزش 
همه نقش قابل توجهی در زیر و بم کردن شدت 

درد یا ناخوشنودی آن دارند.
بدن انسان چگونه درد را پردازش می کند؟

و  کم  تاثیر  موجود  مسکن های  که  آنجایی  از 
جدید  تحقیقات  دارند؛  فراوانی  جانبی  عوارض 

در  درد  پردازش  چگونگی  از  عمیق تری  دید 
در  جدیدی  نوآوری  برای  را  راه  و  می دهد  بدن 
می کند.  هموار  مزمن  درد های  بر  موثر  دارو های 
سالمت  ملی  موسسه  اخیر  تخمین های  براساس 
در  افراد  از  میلیون  نیم  و  دو   ،)NIH( آمریکا 
 23 و  می کنند  زندگی  روزانه  درد  با  آمریکا 
میلیون از بالغین کشور درد های شدیدی را تحمل 

می کنند.
از  بیش  که  می شود  گفته  دردی  به  مزمن  درد 
این  موارد  اکثر  در  اگرچه  بکشد،  طول  هفته   12
می کشد.  طول  ماه ها  مزمن  درد  از  ناشی  ناراحتی 
کمک  بیمار  به  فقط  موجود  ممکن  درمان های 
می کند تا درد را بهتر تحمل کند و درمانی برای 
آن ندارد. در مواقع شدید متخصصین دارودرمانی، 
تجویز  را  مغز  الکتریکی  تحریک  یا  و  جراحی 

می کنند.
دارو های رایج تجویزی برای تحمل درد شامل دو 

دسته می شوند:
 )NSAIDs(  دارو های ضدالتهاب غیراستروئیدی
مانند آسپرین یا ایبوپروفن     دارو های اپیوئید مانند 

کدئین یا مورفین
هردو گروه دارو ها عوارض جانبی شدیدی دارند و 
همواره موثر نیستند. اپیوئید ها سبب اعتیاد می شوند 
به خصوص اگر برای مدت طوالنی استفاده شوند 
و  معده  زخم  موجب  می توانند  NSAID ها  و 
بیماران  دلیل  همین  به  شوند.  کلیوی  آسیب های 
دیگر  گزینه های  یا  مکمل  دارو های  دنبال  به 

محققین  اکنون،  اما  هستند  درد  از  رهایی  برای 
)به  نیویورک  در  کلمبیا  دانشگاه  پزشکی  مرکز 
سرپرستی دکتر نیگل بانت( از مکانیسم درد مزمن 
برای  تحولی  می تواند  که  کرده اند  برداری  پرده 

دارو های مسکن باشد.
ساخت  برای  پیشین  تالش های  می گوید:  بانت 
از  ما  محدود  اطالعات  دلیل  به  موثر  مسکن های 
و  دریافت  موجب  نورون ها  در  که  مکانیسم هایی 

انتقال سیگنال های درد می شوند، ناموفق بودند.
 Science مجله  در  که  جدید  پژوهش 
Translational Medicine منتشر شده است 
نشان می دهد که چگونه درد در نقاطی از بدن که 
از دسترس دارو های مسکن کنونی دور هستند رخ 

می دهد.
درمان و رسپتور های درد

پروتئین   G رسپتور های  مسکن ها  این  از  برخی 
هدف  را  سلول  سطح  در   )GPCRs( دوتایی 
از گیرنده های  GPCR ها گروهی  قرار می دهند. 
غشایی هستند که میان انسان ها، حیوانات، گیاهان 
آن ها  نقش  و  هستند  مشترک  قارچ ها  حتی  و 
ان  انتقال  و  اطراف  محیط  از  اطالعات  دریافت 
GPCR ها  انسان  بدن  در  است.  سلول  داخل  به 
هزار  انسان ها  درحقیقت  دارند،  گسترده ای  نقش 
نوع متفاوت از GPCR ها را دارند، که با پیام های 
این  بنابرین  اند.  هماهنگ  محیط  از  اختصاصی 
بیلوژیکی  پروسه های  تمامی  در  تقریبا  گیرنده ها 

بدن از جمله پاسخ به درد نقش دارند.
تا 50 درصد دارو های موجود  درنتیجه یک سوم 
GPCR ها  گذاری  هدف  با  داروخانه ها  در 
مسکن های  برخی  مثال،  برای  می کنند.  عمل 
اپیوئیدی  گیرنده های  کردن  فعال  طریق  از  درد 
نوع  می کنند.  عمل  هستند   GPCR از  نوعی  که 
 1 نوروکینین  گیرنده  نام  به   GPCR از  دیگری 
فعال  این گیرنده  زمانیکه  دارد.  )NK1R( وجود 
می شود موجب درد و التهاب می گردد. به هرحال 
قرار  هدف  را  گیرنده  این  که  جدیدی  دارو های 

دادند ناموفق بودند.
متوقف  در  کلیدی  نقش   NK1R گیرنده های 

کردن درد دارند

6۰ هکتار گیاه کینوا در کرمان کشت شده است

٨درصد افراد بی سواد کاربر اینترنت هستند

آیا می دانید؛
بدنتان چطور درد را تجزیه و تحلیل می کند؟
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به زائران  پیامی  ا... خامنه ای در  حضرت آیت 
بیت ا... الحرام، برائت از مستکبران و در رأس 
مظلوم کشی  از  برائت  به  معنی  را  آمریکا  آن 
کانون های  کردن  محکوم  جنگ افروزی،  و 
تروریسم از قبیل داعش و بلک واتر آمریکایی، 
کودک کش  رژیم  سر  بر  اسالمی  امت  نهیب 
کمک کنندگان  و  پشتیبانان  و  صهیونیست 
آمریکا  جنگ افروزی های  محکومیت  و  آن 
غرب  حساس  منطقه ی  در  دستیارانش  و 
تأکید  با  .ایشان  دانستند  آفریقا  شمال  و  آسیا 
همه  رأس  در  فلسطین  مسئله  داشتن  قرار  بر 
کردند:  خاطرنشان  مسلمانان،  سیاسی  مسائل 
ظالم  آمریکای  به وسیله  که  قرن  معامله   ترفند 
می شود،  زمینه سازی  آن  خائن  همراهان  و 
جنایتی در حق جامعه  بشری است. همگان را به 
حضور فعال برای شکست این مکر دشمن فرا 
می خوانیم و به حول و قوه  الهی آن را و همه 
ترفندهای دیگر جبهه  استکبار را در برابر همت 
شکست  به  محکوم  مقاومت  جبهه   ایمان  و 

می دانیم.
امروز  انقالب اسالمی که صبح  پیام رهبر  متن 
)نماینده  نواب  والمسلمین  حجت االسالم 
سرپرست  و  زیارت  و  حج  امور  در  ولی فقیه 
عرفات  صحرای  در  را  آن  ایرانی(  حجاج 
قرائت کرد، به این شرح است: بسم ا... الرحمن 
الرحیم::  موسم حج در هر سال، میعاد رحمت 
فراخوان  است.  اسالمی  امت  بر  پروردگار 
ن فِی النّاِس بِالَحّج« دعوت همگان  قرآنِی »َو اَذِّ
در طول تاریخ بر سر این سفره ی رحمت است 
تا هم دل و جان خداجوی و هم نگاه و اندیشه ی 
و  گردد  بهره مند  آن  برکات  از  آنان  خردورز 
بوسیله ی  حج  آموخته های  و  درسها  سال  هر 
جماعاتی از مردم به سراسر جهان اسالم برسد.  
در حج، اکسیر ذکر و عبودیت که عنصر اصلی 
جامعه  و  فرد  اعتالی  و  پیشرفت  و  تربیت  در 
امت  نماد  که  اتحاد  و  اجتماع  کنار  است،  در 
واحده است، و همراه با حرکت بر گرد مرکز 

رمز  که  مشترک  با هدف  مسیری  در  و  واحد 
تالش و تحرک امّت بر پایه ی توحید است، و با 
یکسانی آحاد حج گزار و نبود تمایز که نشانه ی 
فرصتها  کردن  همگانی  و  تبعیض ها  برداشتن 
جامعه ی  اصلی  پایه های  از  مجموعه ئی  است، 
اسالمی را در نمائی کوچک نشان میدهد. هر 
یک از احرام و طواف و سعی و وقوف و رمی 
و حرکت و سکون در اعمال حج یک اشاره ی 
بدنه ی تصویری است که  از  به بخشی  نمادین 
اسالم از اجتماع مطلوب خود ارائه کرده است.  
تبادل دانسته ها و داشته ها میان مردم کشورها و 
مناطق دور از هم و تعمیم آگاهی ها و تجربه ها 
و خبرگیری از وضع و حال یکدیگر و زدودن 
انباشتن  و  دلها  کردن  نزدیک  و  بدفهمی ها 
توانها برای مقابله با دشمنان مشترک، دستاورد 
صدها  با  که  است  حج  بزرگ  بسی  و  حیاتی 
را  آن  نمیتوان  معمول  و  مرسوم  گردهمائی 
به دست آورد. آئین برائت که به  معنی بیزاری 
و  زشتی ها  و  ستمها  و  بی رحمی ها  همه ی  از 
در  ایستادگی  و  زمان  هر  طواغیت  فسادهای 

باج گیری مستکبران دورانها  برابر زورگوئی و 
فرصتی  و  حج  بزرگ  برکات  از  یکی  است، 
برای ملتهای مظلوم مسلمان است. امروز برائت 
از جبهه ی شرک و کفر مستکبران و در رأس 
و  مظلوم کشی  از  برائت  به  معنی  امریکا،  آن 
کردن  محکوم  به  معنی  است،  جنگ افروزی 
کانونهای تروریسم از قبیل داعش و بلک واتر 
بر  امت اسالمی  نهیب  به معنی  امریکائی است، 
سر رژیم کودک کش صهیونیست و پشتیبانان 
و کمک کنندگان آن است. به معنی محکومیت 
در  دستیارانش  و  امریکا  جنگ افروزیهای 
افریقا  شمال  و  آسیا  غرب  حساس  منطقه ی 
نهایت  به  را  ملتها  مرارت  و  رنج  که  است 
آنان  بر  و هر روزه مصیبتهای سنگینی  رسانده 
وارد کرده است. به معنی بیزاری از نژادپرستی 
رنگ  و  نژاد  و  جغرافیا  براساس  تبعیض  و 
پوست است، به معنی بیرازی از رفتار استکباری 
فتنه انگیز  و  متجاوز  قدرتهای  خباثت آمیز  و 
دربرابر رفتار شرافتمندانه و نجیبانه و عادالنه ئی 
است که اسالم همه را به آن دعوت می کند. 

ابراهیمی است که  اینها اندکی از برکات حج 
اسالم ناب، ما را به آن فراخوانده است. و این، 
نماد مجّسِم بخش مهمی از آرمانهای جامعه ی 
اسالمی است که هر سال به وسیله ی آحاد مردم 
و  عظیم  نمایشی  کارگردانی حج،  به  مسلمان، 
با زبانی گویا همه  پرمضمون پدید می آورد و 
فرا  جامعه ئی  چنین  ایجاد  برای  تالش  به  را 
جمعی  که  اسالم  جهان  نخبگان  خواند.  می 
در  هم اکنون  مختلف  کشورهای  از  آنان  از 
سنگین  وظیفه ئی  دارند،  حضور  حج  مراسم 
به  باید  درس ها  این  میکشند.  بردوش  خطیر  و 
همت و ابتکار آنان به مجموعه ی ملتها و افکار 
عمومی منتقل شود و دادوستد معنوی اندیشه ها 
آنها  به دست  آگاهیها  و  تجربه ها  و  انگیزه ها  و 
مسائل  مهمترین  از  یکی  امروز  یابد.  تحقق 
در  که  است  فلسطین  مسأله ی  اسالم،  جهان 
هر  با  مسلمانان  سیاسی  مسائل  همه ی  رأس 
بزرگترین  دارد.  قرار  زبان  و  نژاد  و  مذهب 
افتاده  اتفاق  فلسطین  در  اخیر  قرنهای  ظلم 
است. در این ماجرای دردآور، همه چیز یک 
ملت، سرزمینش، خانه و مزرعه و دارائیهایش، 
حرمت و هویتش مصادره شده است. این ملت 
به توفیق الهی شکست را نپذیرفته و از پا ننشسته 
در  شجاعانه تر  و  پرشورتر  دیروز  از  امروز  و 
کمک  نیازمند  کار  نتیجه ی  ولی  است،  میدان 
همه ی مسلمانان است. ترفند معامله ی قرن که 
و همراهان خائن اش  ظالم  امریکای  به وسیله ی 
جامعه ی  حق  در  جنایتی  میشود،  زمینه سازی 
بشری و نه  فقط ملت فلسطین است. ما همگان 
را به حضور فعال برای شکست این کید و مکر 
دشمن فرا میخوانیم و به حول و قوه ی الهی آن 
را  استکبار  جبهه ی  دیگر  ترفندهای  همه  و  را 
دربرابر همت و ایمان جبهه ی مقاومت محکوم 
به شکست می دانیم.. توفیق و رحمت و عافیت 
و قبولی طاعات را برای همه ی حجاج محترم از 

خداوند مسألت می کنم.
سیّد علی خامنه ای

عباس  ارتباطی  راه  تکمیل  با  راه  ساخت 
به شهرستان  اسفندقه  بخش  آشین  آباد– 

ارزوئیه وصل می شود.
به گزارش حکمت به نقل از پایگاه خبری 
اداره  از  نقل  به  و شهرسازی  راه  وزارت 
ارتباطات واطالع رسانی اداره کل راه و 

شهرسازی جنوب کرمان، وحید افشاری 
کیلومتر   40 محور  کل  طول  پورگفت: 
ازآن  22کیلومتر  گذشته  سالهای  در  که 
توسط این اداره کل احداث و 70 درصد 
ازخاکریزی و ابنیه فنی 8 کیلومتر ازادامه 
برای  تکمیل  درحال  و  شده  انجام  مسیر 
10کیلومتر  انجام  با  که  است  آسفالت 
به  اسفندقه  بخش  محور  این  باقیمانده  

شهرستان ارزوئیه متصل می شود.
نیاز 130میلیارد ریالی برای تکمیل پروژه

کل  اداره  روستایی  راههای  اداره  رئیس 
راه و شهرسازی جنوب کرمان بیان کرد: 
مبلغ 140میلیارد ریال در این مسیر هزینه 
مبلغ 130میلیارد  برای تکمیل آن  شده و 

ریال اعتبارنیاز است.
قرارداد  گفت:  پور  افشاری 

عملیات  ادامه  و  پیمانکارمنعقدشده 
اجرایی این پروژه بزودی آغازخواهدشد.

بهره مندی 9روستا با تکمیل این پروژه
وی ضمن برشمردن اهمیت مسیر برای دو 
شهرستان جیرفت و ارزوئیه،اشاره کرد: با 
تکمیل این محور تعداد    200خانوار از 
راه مناسب برخوردار و 9 روستا درحاشیه 
رونق  پر  گردشگری  لحاظ  به  مسیر 

خواهند شد.

گیاه  گونه   10 دارای  اروزئیه  شهرستان 
کارخانه  ایجاد  با  که  است  دارویی 
فرآوری، صادرات این گیاهان نیز فراهم 

می شود.
مدیر جهاد کشاورزی ارزوئیه با اشاره به 
اینکه سطح زیر کشت گیاهان دارویی این 
گیاهان  افزود:  است  شهرستان 10 هکتار 
دارویی مستعد در این منطقه شامل زیره، 
بابونه، ارقام نعنا، به لیمو، آویشن، گل انار 
فارسی، زعفران، گل محمدی، زرشک، 

مرزنجوش، کبر و آلوئه ورا است.
اینکه تعداد و تنوع گیاهان  بیان  با  امیری 
دارویی قابل کشت در این شهرستان بیش 
گیاهان  کشت  گفت:  است  گونه   10 از 
هکتار  هر  در  نفر  پنج  تا   2 برای  دارویی 

اشتغالزایی ایجاد می کند.
فرآوری  کارخانه  کرد:  تصریح  وی 
ارزوئیه  شهرستان  در  دارویی  گیاهان 
بخش  این  در  صادراتی  و  ندارد  وجود 

امکان  که  صورتی  در  شود  نمی  انجام 
شده  فرآوری  محصوالت  صادرات 
جهش  شود،  فراهم  دارویی  گیاهان 
این  توسعه  در  موثری  گام  و  اقتصادی 

صنعت ایجاد می شود.
به  تسهیالت  اعطای  گفت:  امیری 
کالس  برگزاری  متقاضی،  کشاورزان 

ترغیب  برای  ترویجی  آموزشی  های 
استفاده  و  در سطح شهرستان  کشاورزان 
از تجارب تولیدکنندگان گیاهان دارویی 
جمله  از  کشاورزان  بین  در  فارس  استان 
کارهای انجام شده برای ترویج و ترغیب 
شهرستان  این  در  دارویی  گیاهان  کشت 

است.

 کشف دستگاه گنج یاب در عملیات 
پلیس ارزوئیه

در  یاب  گنج  دستگاه  یک  کشف  از  ارزوئیه  انتظامی  فرمانده 
بخش صوغان این شهرستان خبر داد.

داشت:  اظهار  خصوص  این  در  پورامینایی  مهدی  سرهنگ 
ماموران پاسگاه انتظامی صوغان هنگام گشت زنی در مسیرهای 
پراید  خودروی  دستگاه  یک  سرنشین  و  راننده  به  روستایی 

مشکوک شدند.
وی افزود: ماموران با استفاده از عالئم هشدار دهنده خودرو را 
متوقف و در بازرسی از آن یک دستگاه گنج یاب غیرمجاز و 

تجهیزات آن را کشف کردند.
فرمانده انتظامی ارزوئیه تصریح کرد:  افراد دستگیر شده جهت 
بررسی علت و انگیزه حمل این دستگاه به مرجع قضائی معرفی 

شدند.

بافت  شهرستان  دادگستری  رئیس 
در  فعال  مددجویان  به  گفت: 
برنامه های اشتغال و حرفه آموزی 
می  قانونی  های  ارفاق  و  تسهیالت 

دهیم.
سجاد علیدادی سلیمانی در بازدید 
از بخش های مختلف زندان بافت 
و دیدار چهره به چهره با مددجویان 
زندان،  محیط  سالم سازی  گفت: 

قبال  در  تربیتی  رویکردهای  تقویت 
توانمندسازی  و  مهارت آموزی  زندانیان، 
با هدف بازگشت زندانی به فعالیت های 

سالم در دستور کار قرار دارد.
زندانیانی  خصوص  در  کرد:  عنوان  وی 
که در فعالیتهای اشتغال و حرفه آموزی و 
برنامه های اصالحی و تربیتی درون زندان 
ارفاقات  و  تسهیالت  از  دارند  شرکت 
و  باز  رای  مشروط،  آزادی  نظیر  قانونی 
استفاده  غیره  و  مجازات  اجرای  تعلیق 
و  کاهش  موجب  تا  شود  می  حداکثری 

کنترل جمعیت کیفری در زندان باشیم.
انجام  های  تالش  باید  اینکه  بیان  با  وی 
فرآیند  شده در مجموعه زندان در مسیر 
اصالح و تربیت مددجویان مثبت و موثر 
باشد، گفت: در این رابطه امکانات بسیار 
خوبی در زندان بافت فراهم شده و تالش 
تربیت  و  اصالح  برای  زندان  کارکنان 

مددجویان  ستودنی است.
همت  با  ان شاءاهلل  مددجویان  وی گفت: 
قدم  تربیت  و  اصالح  جهت  در  خود 
به  ای   شرافتمندانه  بازگشت  و  برداشته 

جامعه داشته و از ارتکاب جرم خودداری 
کنند و از این فرصت برای خودسازی و 

خداشناسی حداکثر استفاده را ببرند.
حجم  این  اخیر  سالهای  در  افزود:  وی 
نظام  به  که  هایی  هزینه  و  زندانیان  زیاد 
تحمیل شد قوای سه گانه را بر آن داشت 
که در همه تصمیمات و افکار خود افقی 
را تصور کنند که در آن جمعیت کیفری 
این  از  تا  برسد  ممکن  حداقل  به  کشور 
و  مجرمان  تعداد  افزایش  از  هم  رهگذر 
هم تحمیل هزینه های گزاف به مملکت 

جلوگیری شود.
جمله  از  داد:  ادامه  سلیمانی  علیدادی 
برنامه  قضایی،  بخش  در  منویات  این 
ششم توسعه است که توسط رهبر معظم 
العالی( ابالغ شد که طبق  انقالب)مدظله 
و  زدایی  حبس  به  توجه  موضوع  آن 
کاهش جمعیت کیفری زندانها به عنوان 
قرار  قضاییه  قوه  کار  دستور  در  اولویت 
جمعیت  کاهش  واقع  در  و  است  گرفته 
توسعه  اهداف  از  یکی  زندانها  کیفری 

قضایی است.

در سفر یک روزه مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان به 
شهرستان بافت صورت گرفت:

بازدید از پروژه های عمرانی و آموزشی در 
حال ساخت شهرستان بافت

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در سفر یک روزه به 
شهرستان بافت از پروژه های عمرانی و آموزشی در حال ساخت 

این شهرستان بازدید کرد.
و  آموزش  عمومی  روابط  و  رسانی  اطالع  اداره  گزارش  به 
چهارشنبه   روز  نسب  اسکندری  احمد  کرمان  استان  پرورش 
16مرداد ماه 98 در سفر یک روزه به شهرستان بافت از پروژه 
بازدید  این شهرستان  های عمرانی و آموزشی در حال ساخت 

کرد.
وی همچنین از روند اجرای پروژه مهر 98 در برخی از مدارس 

این شهرستان نیز بازدید کرد.
نماینده شریف مردم  بازدید  این  این گزارش حاکی است، در 
و  بافت  شهرستان  فرماندار  ارزوئیه،  و  رابر  باقت،  شهرستانهای 
مدیر کل  و جمعی از معاونان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
استان و رییس اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و 
پرورش استان و جمعی از کارشناسان حوزه ستادی، مدیر کل 

آموزش و پرورش استان را همراهی کردند.

رئیس دادگستری بافت:
مددجویان فعال در برنامه های اشتغال تسهیالت 

دریافت می کنند

اتصال بخش اسفندقه به ارزوئیه باتکمیل محور ارتباطی 
عباس آباد – آشین

بستر صادرات گیاهان دارویی در اروزئیه فراهم شود

پیام رهبر انقالب به زائران بیت ا... الحرام

معامله قرن با همت و ایمان جبهه مقاومت محکوم به شکست است

نهاد کانون پرورش فکری کودکان و 
شبکه  ترین  گسترده  دارای  نوجوانان 
از  و  نوجوان  و  کودک  ای  کتابخانه 
برجسته ترین تولید کنندگان و ناشران 
میرود.  شمار  به  کشور  در  کتاب 
و  دولتی  شرکت  عنوان  به  نهاد  این 
پرورش  و  آموزش  وزارت  به  وابسته 
. دهد  می  ادامه  خود  فعالیت   به 

در ایران کانون  امروزه بیش از 9000 
کارمند و 1100 مرکز فرهنگی هنری 
و  روستایی  سیار  شهر،  سیار  ثابت، 
های  فعالیت  ارائه  با  که  دارد  پستی 
با  علمی  و  هنری  ادبی،  فرهنگی، 
در  نوجوان  و  کودک  مخاطبان 
به  چهره  ارتباط  کشور  سراسر 
. کند  می  برقرار  نزدیک  و   چهره 

سال  پنجاه  از  بیش  سابقه  با  نهاد  این 
دستگاههایی  ترین  سابقه  با  جز  خود 
است که در حوزه کودک و نوجوان 
فعالیت  حال  در  تخصصی  طور  به 
دستگاههای  سایر  با  تفاوتش  و  است 

است  این  در  مشابه  فرهنگی 
بخشی  ها،  دستگاه  بقیه  در  که 
و  کودک  به  ها  فعالیت  از 
یابد  می  اختصاص  نوجوان 
به  فعالیتها  کل  کانون  در  ولی 
دارد اختصاص  مهم  امر   این 

نهاد  این  نیز  بافت  شهرستان  در 
از سال 1355 فعالیت خود را در 
شهر  پارک  در  واقع  ساختمانی 
آغاز نمود و در تمام این سالها تا 
کنون فعالیتهای فرهنگی، هنری، 
ادبی، علمی و اسالمی را زیر نظر 

انجام  دیده  آموزش  و  مربیان مجرب 
واقع در  مرکز  این  اکنون  است.  داده 
پارک ولیعصر با ثبت 2400 عضو در 
در  مراکز  ترین  فعال  از  اخیر  سالهای 
حوزه کاری به شمار می آید هر ساله 
پایدار  و  فعال  200 عضو  تا   150 بین 
در سنین 6 تا 17 سال مهمان این مرکز 
هستند و در کالسهای  نقاشی، سفال، 
تقویت روخوانی و جمله نویسی، قصه 

گویی، سرود نمایش فیلم و خالق و 
داستان،  و  شعر  کارگاه  عروسکی، 
کالسهای  و  خوانی  شاهنامه  انجمن 
و  کنند  می  شرکت  اسالمی  و  علمی 
موجودی  با  نیز  کتابداری  بخش  در 
عنوان   3600 با  کتاب  جلد   12000
کار  نوجوان  و  کودک  با  متناسب 
کنار  در  را  کتاب  برگشت  و  امانت 

سایر فعالیتها را انجام می دهیم.

در گفتگو با مرضیه ترابی رئیس کانون:
بخشی از عملکرد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بافت تشریح شد


