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بافت

بهره برداری از ۴۲ کیلومتر راه روستایی در استان 
کرمان                                                              ۲

صادرکنندگان  برای  اعتبار  تخصیص 
محصوالت کشاورزی                                    3

مقاوم  اعتبارات  جذب  برای  تالش  حداکثر 
سازی در بافت به کار گرفته شود               ۴

برداشت غیرمجاز اینترنتی در صدر جرایم 
سایبری استان کرمان                             ۴

در  معدنی  و  صنعتی  میلیارد طرح  هزار   ۱۴ 
کرمان افتتاح می شود                                    ۲

آگهی مزایده )مرحله دوم(
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  نحوه دریافت اسناد مزایده: مراجعه حضوری به کارشناس 

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 دوم(
دستگاه مزایده گذار:

اداره آموزش وپرورش شهرستان 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 

کرمان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
ارزش  با  جنگل های  از  هکتار   30  : گفت 
در  »َخبْر«  شده  حفاظت  و  ملی  پارک 
شهرستان بافت این استان در آتش سوخت.

مرجان شاکری افزود: مراتع پارک ملی خبر 
امروز از ساعت 11 پیش از ظهر دچار آتش 
سوزی شد و نیروهای حفاظت محیط زیست 
مردمی  نیروهای  و  طبیعی  منابع  پارک  این 
فوری بعد از اطالع حادثه وارد عمل شدند.

به  منطقه  پوشش جنگلی  تصریح کرد:  وی 
وجود درختان بنه، کهکم و ارس و کمبود 
امکانات موجب گسترده شدن آتش در این 

منطقه شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان 

بی  کوشش  ساعت ها  از  پس  داشت:  بیان 
وفقه آتش به جاده ای رسید و به وسیله یک 
همکاری  با  و  نشانی  آتش  خودرو  دستگاه 
نیروهای منابع طبیعی بعد از مدتی مهار شد.

شاکری علت آتش سوزی پارک ملی خبر 
را عامل انسانی عنوان کرد.

شهرستان بافت که منطقه حفاظت شده  خبر 
کرمان  غربی  جنوب  در  دارد  قرار  آن  در 

واقع شده است.

باید سرعت  مدیران  اینکه  بیان  با  کرمان  استاندار 
تعهداتی  به  و  داده  افزایش  را  کارها  در  عمل  
گفت:  کنند  عمل  می شود  داده  جلسات  در  که 
به دلیل  اما  است  خوب  استان  مدیران  اقدامات 
این  خواستار  کشور  از  استان  عقب ماندگی های 

هستیم مدیران کار مضاعف انجام دهند.
محمدجواد فدایی در پنجمین شورای اداری استان 
کرمان با تبریک والدت  امام  هادی)ع(، عیدغدیر 
و  ایثار  نماد  که  روز  آزادگان  گرامیداشت  و 
در  را  دولت  هفته  داشت:  اظهار  هستند  مقاومت 
پیش رو داریم و این هفته یادآور مدیرانی بزرگ 

است که باید از آنها درس گرفت.
مردم  به  گزارشی  باید  مدیران  اینکه  بیان  با  وی 
است  انجام شده  اقداماتی  امروز چه  تا  بدهند که 
گفت: کارهای انجام شده در بخش ها بسیار وسیع 
بازگو  را  آمار  این  مدیران خواستاریم  از  و  است 
به  را  شد  انجام  استان  در  که  را  اقداماتی  و  کنند 

طور ملموس برای مردم شرح دهند.
اینکه 41 هزار و 709  به  اشاره  با  استاندار کرمان 
شغل در سال گذشته در حوزه اشتغال خرد ایجاد 
 6 تسهیالت  میلیارد   309 کرد:  عنوان  است  شده 
درصد برای اشتغال عشایری در روستاها پرداخت 
کسب  را  کشوری  هفتم  که  رتبه  است  شده 

کرده ایم.
وی با بیان اینکه 97 میلیارد تومان از صندوق ملی 
است  شده  پرداخت  کشاورزی  طرح های  برای 
گفت: استان کرمان 56 درصد اعتبارات این بخش 

را جذب و رتبه نخست را کسب کرد.
فدایی با اشاره به اینکه 700 مورد افتتاح واحدهای 

کمیته  مددجویان  برای  خورشیدی  کیلوواتی   5
افزایش  امسال   افزود:  رسید  بهره برداری  به  امداد 

خوبی در تامین اعتبار آب شهرها را داشتیم.
وی با اشاره به اجرای طرح آب اضطراری کرمان 
بیان کرد: در سه شهر کرمان فاضالب آنها توسط 
بخش خصوصی انجام شده است و از پساب این 

فاضالب برای خودش استفاده می کنند.
حاضر  حال  در  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
استا ن در حال اجرا داریم  14 پروژه فاضالب در 
برسند  بهره برداری  به  زودتر  هرچه  امیدواریم  که 
اما  است  خوب  استان  مدیران  اقدامات  گفت: 
به دلیل عقب ماندگی های استان از کشور خواستار 

این هستیم مدیران کار مضاعف انجام دهند.

در  عمل   سرعت  باید  مدیران  اینکه  بیان  با  وی 
کارها را افزایش داده و به تعهداتی که در جلسات 
داده می شود عمل کنند افزود: مدیران باید زمانی 
که فردی مراجعه می کند و می خواهد کاری انجام 
فرد  این  به  دارای شغل می شوند  نفر  دهد که 50 
به چشم کارآفرین نگاه کنند که وظیفه دولت را 

انجام می دهد و باید در کنار آنها باشیم.
بررسی  تحقیقاتی  طرح  اینکه  به  اشاره  با  فدایی 
دولتی  ادارات  در  کارمردم  انجام  سیر  چگونگی 
می شود  آغاز  به زودی   کرمان  دستگاه  چند  در 
بیان کرد: دراجرای این طرح، تعدادی از ادارات 
به عنوان نمونه انتخاب شده ونتایج مطالعات آنها 

تحلیل و ارائه می شود.

 استاندار کرمان:

کرمان  استان  عقب ماندگی های  جبران 
نیازمند کار مضاعف است

به مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیر خم انجام شد؛
موافقت رهبر انقالب با عفو و تخفیف 

مجازات

به مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیر خم، حضرت آیت  
ا... خامنه ای با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات یک هزار 
انقالب،  و  عمومی  محاکم  محکومان  از  نفر  هفتاد  و 
حکومتی  تعزیرات  و  مسلح  نیرو های  قضایی  سازمان 

موافقت کردند.
به گزارش حکمت به نقل از پایگاه اطالع رسانی مقام 
معظم رهبری، به مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیر خم، 
تبدیل  و  تخفیف  یا  عفو  با  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
محاکم  محکومان  از  نفر  هفتاد  و  یک هزار  مجازات 
و  مسلح  نیروهای  قضایی  سازمان  انقالب،  و  عمومی 

تعزیرات حکومتی موافقت کردند.
به  قضاییه  قوه  رئیس  رئیسی  والمسلمین  حجت االسالم 
در  خم  غدیر  و  قربان  سعید  اعیاد  رسیدن  فرا  مناسبت 
انقالب اسالمی پیشنهاد عفو یا تخفیف  به رهبر  نامه ای 
و تبدیل مجازات یک هزار و هفتاد نفر از محکومان را 
که پرونده های عفو آنان در کمیسیون عفو و بخشودگی 
بررسی شده و واجد شرایط الزم تشخیص داده شده اند، 
ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند 11 از اصل 110 
خامنه ای  آیت اهلل  موافقت حضرت  مورد  اساسی  قانون 

قرار گرفت.

تـــــقــــدیـــر وتـــشــکـــــر
چه شایسته و نیکوست در سیر گذر عمر فاتح دلهای همنوعان 
و  قله عشق  فراز  بر  و  را گشودن  ها  قلب  قلعه  دروازه  و  بودن 
وارستگان عطا  به  است که  هنر خالق هستی  این  زدن،  پر  مهر 
تا نغمه محبت و مهرشان ورد زبان مردمان باشد. جناب  کرده 
آقای مهدی جهانگیری این موهبت الهی را که جمعی از مردم 
ساحت  به  نسبت  قلب  از صمیم  و  محروم صوغان خودجوش 
به  که  پاس خدمتی  به  و  اند  نموده  ارادت  ابراز  آنجناب  رفیع 
سالن  احداث  در  دیارشان  آبادانی  و  عمران  برای  شایستگی 
ورزشی نموده اید قدرشناسانه و بی ریا مکنونات قلبی خویش را 
در قالب واژگان محبت آمیز نثارتان نموده اند با سپاس و تقدیر 
استمرار  برای  از خداوند منان خاضعانه  از آن جناب   و تشکر 
توفیقات  و  منطقه  این  در  وجودتان  نعمت  همچنین  و  خدمت 
بیشتر و عزت و سالمتی آن بزرگوار را مسئلت داریم. سایه پر 
مهرتان بر پهنای این دیار زرخیز مستدام و قرین شادی و شرف 
و شکوهمندی باشد. و از جناب آقای منظری توکلی فرماندار 
فرهیخته و پاکسرشت ارزوئیه به پاس خدمت شایسته تقدیر و 

قدردانی می نمائیم.
روزنامه حکمت و مردم قدر شناس صوغان

آگهی دعوت 
تعاونی  شرکت  العاده  فوق  عادی  عمومی  مجمع  دعوت  آگهی 
ملی  شماره  و   1684 ثبت  شماره  به  کارمانیا  گستر  خیبرتابش 
14007034752 بدینوسیله از کلیه اعضاء هیئت مدیره و سهامداران 
العاده  شرکت فوق دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق 
که راس ساعت 9 صبح مورخ 98/6/14 در محل خانه فرهنگ خبر 

واقع در کمرآباد تشکیل می گردد حضور بهم رسانند 
دستور جلسه:

1-گزارش عملکرد سالیانه مدیران
2-تعیین اعضاء هیئت مدیره و بازرسان

تعهدی  سرمایه  مابقی  پرداخت  نحوه  گیری  تصمیم  و  بررسی   -3
سهامداران

علی خوارزمی مدیرعامل 

3۰ هکتار از جنگل های پارک ملی بافت در آتش سوخت
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رهایی در پای چوبه دار با رضایت اولیای دم

درآستانه عید غدیر خم اولیای دم با گذشت در پای چوبه دار 
جانی دوباره به زندانی محکوم به قصاص بخشیدند.

و  وسازش  صلح  کمیته  پیگیری  گفت:با  مرکزی  زندان  مدیر 
واحد مددکاری زندان مرکزی، مددجو محکوم به قصاص با 

گذشت شاکیان به زندگی دوباره بازگشت.
او ضمن تقدیر و تشکر از واحد صلح وسازش و مددکاری و با 
اشاره به اینکه مددکار در کاهش جمعیت کیفری نقش مهمی 
دارد افزود: مددکاری مبتنی بر دانش، اصول، مهارت، روش ها 
که هدف از آن کمک به افراد آسیب دیده است تا بتوانند با 
رفع  و  برای حل مشکل  موجود  امکانات  و  توانائی ها  بر  تکیه 
نیاز آنان اقدام کنند و به استقالل نسبی و رضایت خاطر فردی 

دست یابند.
زندان  در   1395 سال  از  عمد  قتل  به جرم  ساله   37 مددجوی 
مرکزی کرمان به سر می برد و در آستانه اجرای حکم قصاص 
نجات  مرگ  از  مقتول  خانواده  رضایت  با  دار  چوبه  پای  در 

یافت.

همزمان با هفته دولت صورت می گیرد:
بهره برداری از ۴۲ کیلومتر راه روستایی در 

استان کرمان

هفته  با  همزمان  گفت:  کرمان  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
بهره  به  کرمان  استان  شمال  در  روستایی  راه  کیلومتر   42 دولت، 

برداری می رسد.
بهره برداری از 42 کیلومتر راه روستایی در استان کرمانبه گزارش 
از کرمان محمدمهدی  باشگاه خبرنگاران جوان  های  استان  گروه 
شورای  رئیس  و  کرمان  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل  بلوردی 
هفته  با  همزمان  گفت:  کرمان  استان  شهرسازی  و  راه  هماهنگی 
بهره  به  کرمان  استان  شمال  در  روستایی  راه  کیلومتر   42 دولت 
برداری می رسد که برای احداث این میزان راه، 105 میلیارد و 625 

میلیون ریال از اعتبارات استانی هزینه شده است.
او با بیان اینکه راه های احداث شده در قالب 12 پروژه در روستا های 
شهرستان های رابر، راور، نرماشیر، ریگان، بافت، ارزوئیه و سیرجان 
راه های  مزایای  از  خانوار   500 حدود  افزود:  اند،  شده  اجرایی 

احداث شده بهره مند شده اند.
بلوردی با بیان اینکه هم اکنون بیش از 92 درصد روستا های باالی 
100 خانوار استان کرمان از راه آسفالته بهره مند هستند، بیان داشت: 
83 درصد روستا های بیش از 50 خانوار، دارای راه آسفالته هستند.

او گفت: در حال حاضر 67/6 درصد از روستا های دارای 20 خانوار 
این استان هم از راه آسفالته مناسب بهره می برند.

در کرمان، پهناورترین استان ایران، 3 هزار و 494 روستای دارای 
سکنه وجود دارد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات 
شناسایی  به  اشاره  با  کرمان  استان 
در  کپری  مدرسه  دارای  روستای   24
گنج،  قلعه  ارزوئیه،  های  شهرستان 
فاریاب و رودبار جنوب تصریح کرد: 
 13 تاکنون  گزارش،  آخرین  براساس 
شبکه  به  کپری  مدارس  این  از  مورد 
اند که همه  ملی اطالعات متصل شده 
از  اطالعات  ملی  شبکه  های  سرویس 
دسترسی  پرسرعت،  اینترنت  جمله 
کشور،  الکترونیکی  های  کتابخانه  به 
خواهند  را   ... و  کشور  علمی  شبکه 

داشت.
کپری  مدارس  هوشمندسازی  درباره 

استان کرمان اظهار کرد: بر اساس ماموریتی که 
قبل  هفته  سه  از حدود  ما  داده،  ارتباطات  وزیر 
محروم  و  آغاز  را  کپری  مدارس  شناسایی  کار 

ترین روستاها را شناسایی کرده ایم.
براساس شاخص ها،  افزود: سعی می کنیم  وی 
به سرمایه  با توجه  مناطقی را پوشش بدهیم که 

گذاری، جمعیت قابل توجهی را پوشش بدهد.
دارای  روستای   24 شناسایی  به  اشاره  با  الهامی 
قلعه  ارزوئیه،  های  شهرستان  در  کپری  مدرسه 
کرد:  تصریح  جنوب  رودبار  و  فاریاب  گنج، 
این  از   13 تاکنون  گزارش،  آخرین  براساس 
متصل  اطالعات  ملی  شبکه  به  کپری  مدارس 

ملی  شبکه  های  سرویس  همه  که  اند  شده 
دسترسی  پرسرعت،  اینترنت  جمله  از  اطالعات 
به کتابخانه های الکترونیکی کشور، شبکه علمی 

کشور و ... را خواهند داشت.
استان  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل 
کرمان بیان کرد: تا مهرماه و آغاز سال تحصیلی 
به  نیز  دیگر  روستای   11 کپری  مدارس  جدید 
شبکه ملی اطالعات متصل می شوند ضمن اینکه 
ما در روند کار که اطالعات کامل شود، نسبت 

به اتصال مدارس کپری اقدام می کنیم.
وی افزود: سرمایه گداری زیرساختی بزرگی در 
کشور در دو سال گذشته صورت گرفته و شبکه 
را داریم و در دسترسی باید پروژه های کوچک 

طراحی و اجرا شود.
حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  الهامی 
شرق  های  شهرستان  در  کپری  مدارس 
استان کرمان نیز در دست بررسی است و 
جزو اولویت های ما برای هوشمندسازی 

هستند.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: 
که  هوشمند"  "ایران  پروژه  راستای  در 
توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
در  مختلفی  های  پروژه  شده،  تعریف 
می  دنبال  کرمان  استان  و  کشور  سطح 
شود تا در دهه فجر به بهره برداری برسند 
و ما با پیگیری در شهرستان ها پروژه های 

مختلفی را دنبال می کنیم.
استان  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل 
کرمان بیان کرد: در استان های محروم از جمله 
کرمان شکاف زیادی در پروژه های الکترونیک 
این  با  ارتباطات  وزیر  اولویت  که  دارد  وجود 
استان کرمان پروژه ها را  ما در  استان هاست و 

به سمت ایران هوشمند پیش می بریم.
الهامی در پایان خاطر نشان کرد: براساس قانون 
برنامه ششم توسعه دستگاه های اجرایی مکلف 
داشته  را  الزم  همکاری  وقت  اسرع  در  هستند 
استان  و  الکترونیک  دولت  بتوانیم  تا  باشند 
هوشمند را در قالب طرح ایران هوشمند اجرایی 

کنیم.

تصویر ماهواره  ای از وضعیت تاسیسات نفتی 
عربستان بعد از حمله یمنی ها

تصاویر ماهواره ای نشان می دهد علی رغم ادعای سعودی ها مبنی 
از  اما دود غلیط ناشی  بر جزئی بودن خسارت حمله دیروز یمن، 
تأسیسات عربستان همچنان منطقه مورد حمله را  آتش سوزی در 

فرا گرفته است.
روز گذشته سخنگوی ارتش یمن از بزرگ ترین حمله پهپادی به 

یکی از تأسیسات مهم نفتی شرکت آرامکوی عربستان خبر داد.
در این حمله که با استفاده از 10 فروند پهپاد انتحاری انجام شده، 

میدان نفتی شیبه عربستان مورد حمله قرار گرفته است.
اذعان  حمله  این  انجام  به  مدتی  از  پس  سعود ی ها  که  حالی  در 
کردند اما اعالم کردند که خسارت های ناشی از این حمله ناچیز 

بوده و آتش ناشی از آن به سرعت مهار شده است.
تصاویر ماهواره ای اما خالف ادعای سعود ها را ثابت می کند.

شیبه  میدان  نفتی  تأسیسات  ای،  ماهواره  تصاویر  اساس آخرین  بر 
همچنان در حال سوختن است و عربستان نتوانسته آتش را خاموش 

کند.
دود غلیظی نیز منطقه مورد هدف را فرا گرفته است.

یکی  از  دسترس  در  ماهواره ای  تصویر  تنها  است  بذکر  الزم 
ماهواره های ناسا دریافت شده است.

نام نفتکش ایرانی توقیف شده تغییر کرد

نفتکش »گریس 1« که در آب های جبل الطارق توقیف شده بود به 
آدریان دریا تغییر نام داد.

خبرآنالین: نفتکش ایرانی گریس یک )آدریان دریا( حدود 40 روز 
پیش به بهانه بی اساس »نقض تحریم های اتحادیه اروپا علیه سوریه« 
جبل الطارق  تنگه  در  انگلیس  دریای  نیروی  شناورهای  ازسوی 
منابع خبری مدعی  نفتکش برخی  این  توقیف شد. در پی توقیف 
شدند که این نفتکش حامل سالح بوده است اما دولت محلی منطقه 
جبل الطارق پس از انجام بررسی های آزمایشگاهی دقیق تأکید کرد 

که نفتکش گریس  یک تنها حامل نفت خام بوده است.
دادگاه عالی جبل الطارق ابتدا در روز جمعه، 14 تیر، حکم توقیف 
این نفتکش حامل نفت ایران را به مدت 14 روز تمدید کرد و پس 
از پایان این دوره بار دیگر حکم به تمدید 30روزه توقیف نفتکش 

داد.
و  فشارها  به  بی اعتنایی  با  جبل الطارق  عالی  دادگاه  پنجشنبه  روز 
گریس  نفتکش  توقیف  تمدید  برای  آمریکا  رسمی  درخواست 

یک)آدریان دریا( حکم آزادی آن را صادر کرد.

تجارت  و  معدن  صنعت،  مدیرکل 
هزار   14 حدود  افتتاح  از  کرمان  استان 
در  سال  پایان  تا  پروژه  تومان  میلیارد 
عموم  گفت:  و  داد  خبر  کرمان  استان 
صنایع  و  معادن  بحث  در  پروژه ها  این 

معدنی است.
رئیس  اینکه  بیان  با  حسینی نژاد  مهدی 
جمهور برای افتتاح چند طرح به استان 
کرمان سفر می کند اظهار داشت: حدود 
و  صنعتی  طرح  تومان  میلیارد  هزار   14
افتتاح  آماده  کرمان  استان  در  معدنی 

است.
بزرگی در  پروژه های  اینکه  بیان  با  وی 

گفت:  است  بهره برداری  آماده  کرمان  استان 
شهرستان  یک  در  طرح ها  این  خوشبختانه 
متمرکز نبوده و بسیاری از نقاط استان کرمان از 
جمله شهربابک، سیرجان، بافت، رفسنجان و ... 

را شامل می شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با 
اشاره به اینکه استان کرمان در حال تبدیل شدن 
به قطب فوالدی کشور است گفت: تولید فوالد 
استان کرمان قرار است به حدود 10 میلیون تن 
از  بزرگی  ظرفیت های  مهم  این  برای  و  برسد 
آهن های  و  گندله ها  کنستانتره ها،  تولید  جمله 
اسفجی و حدود 28 ابرکارخانه در استان کرمان 

داریم.
موتور  می تواند  این ها  همه  اینکه  بیان  با  وی 

زمینه  در  کرمان  استان  استان  برای  محرکه ای 
باشد گفت:  قطعه سازی و شرکت های خدماتی 
همه باید کمک کنیم تا این اتفاقات به سرعت 
در استان کرمان بیفتد و  شرکت های قطعه سازی، 
کرمان  استان  در  پایین دستی  صنایع  و  خدماتی 

آغاز به کار کنند.
بزرگ  واحد  اینکه 200  به  اشاره  با  حسینی نژاد 
که  کردیم  اجبار  را  استان  معدنی  و  صنعتی 
استان  داخل  تولیدی  واحدهای  از  را  خود  نیاز 
استان  تامین کنند عنوان کرد: ظرفیت بزرگ تر 
می تواند  که  است  خدماتی  شرکت های  کرمان 
استان  در  اشتغال زایی  و  توسعه  برای  فرصتی  به 

تبدیل شود.    
و  اگر همراه  استان کرمان  در  اینکه  بیان  با  وی 
قانونی،  ضعف های  نمی توانیم  نباشیم  همدل 

را  استان  اداری و سرمایه گذاری  کاری، 
تا  کنیم  تالش  باید  افزود:  کنیم  برطرف 
بالقوه  وضعیت  از  را  استان  ظرفیت های 
خام فروشی  از  و  کرده  تبدیل  بالفعل  به 

جلوگیری کنیم.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان 
کرمان با اشاره به اینکه قرار است از 55 
میلیون تن فوالد کشور، 10 میلیون تن آن 
در استان کرمان تولید شود گفت: تکمیل 
گندله،  کنسانتره،  از  نیز  فوالد  زنجیره 
آهن اسفجی تا شمش همه در استان دیده 

شده و در استان در حال انجام است.
وی با بیان اینکه همه این اقدامات ظرفیت 
بزرگتری را در استان ایجاد کرده و شاخص های 
اقتصادی استان را ارتقا می دهد افزود: چیزی که 
این  نیاز داریم  به آن  اقتصادی  امروز در جنگ 

است که همه در کنار هم باشیم.
اقتصادی  سیستم  پسته  اینکه  بیان  با  حسینی نژاد 
کرد:  تصریح  بود  استان  برای  بزرگی  خیلی 
در  اما  افتاد  اتفاق  سال   40 طی  در  ظرفیت  این 
افزایش  برای  الزم  سرمایه گذاری  مدت  این 
بهره وری از این محصول انجام نشد و امروز به 
جایی رسیده ایم که آب  کافی برای پرورش این 
از  باید  ما  اینکه  بیان  با  نداریم. وی  را  محصول 
اتفاقی که برای پسته افتاد درس بگیریم  گفت: 
را  الزم  ظرفیت  های  اکنون  که  هم  صنایع  برای 
داریم باید سرمایه گذاری مناسب هم انجام شود.

کشف محموله ۲۰۱ کیلویی مواد افیونی در رابر

کیلوگرمی   201 محموله  کشف  از  استان  انتظامی  فرمانده 
تریاک در عملیات پلیس شهرستان رابر خبر داد.

کشف محموله 201 کیلویی مواد افیونی در رابربه گزارش گروه 
استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان سردارعبدالرضا 
مبارزه  ماموران  گفت:  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده  ناظری، 
رابر هنگام کنترل خودرو های عبوری  موادمخدر شهرستان  با 
محور های مواصالتی این شهرستان به یک دستگاه خودرو پژو 

405 مشکوک شده و به آن دستور ایست دادند.
اوتصریح کرد: راننده این خودرو بدون توجه به ایست پلیس 
با افزودن بر سرعت خود اقدام به فرار کرد که با سرعت عمل 

ماموران پس از طی مسافتی متوقف شد.
این خودرو  از  بازرسی  ماموران در  اظهار کرد:  ناظری  سردار 
را  قاچاقچی   3 رابطه  این  در  و  تریاک کشف  کیلوگرم   201

دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی استان گفت: در ادامه با هوشیاری ماموران یک 
دستگاه خودرو پراید نیز که به عنوان اسکورت، این محموله را 

همراهی می کرد توقیف و راننده آن دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان:
۱۸هزار لیتر سوخت قاچاق در شهرستان 

کرمان کشف شد
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از کشف 18 هزار لیتر سوخت 

قاچاق در عملیات ماموران انتظامی این فرماندهی خبر داد.
سرهنگ  پلیس،  خبری  پایگاه  از  نقل  به  حکمت  گزارش  به 
قاچاق  با  مبارزه  ادامه طرح تشدید  فداء گفت: در  محمدرضا 
سوخت و به منظور جلوگیری از هدر رفت سرمایه های ملی، 
دقیق و  اطالعاتی  انجام کار  با  این شهرستان  انتظامی  ماموران 
تالش شبانه روزی موفق شدند طی 48 ساعت گذشته 14 هزار 
لیتر گازوئیل و 4 هزار لیتر بنزین قاچاق  را در سطح شهرستان 

کرمان کشف کنند.
دو  و  سواری   خودرو  دستگاه   10 طرح  این  در  افزود:  وی 

دستگاه اتوبوس توقیف و 16 قاچاقچی نیز دستگیر شد.
همکاری  از  قدردانی  کرمان ضمن  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
خوب شهروندان با پلیس در شناسایی و کشف جرایم از عموم 
مردم خواست در صورت مشاهده و یا اطالع از دپو و یا قاچاق 
کاال و مواد مخدر مراتب را سریعاً با مرکز فوریت های پلیسی 
110اطالع داده و با همکاری صمیمانه در جهت ساختن جامعه 
ای امن و سالم و پاک برای خود و فرزندانشان و ایجاد فضای 
کار و اشتغال و تولید و به چرخش افتادن چرخه اقتصاد کشور، 

پلیس را بیش از پیش یاری و همراهی کنند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان کرمان:
کرمان  در  مجوز  فاقد  زنده  مرغ  تن   ۴

کشف شد
از کشف چهار  استان  انتظامی  فرماندهی  پلیس آگاهی  رئیس 

تن مرغ زنده فاقد هرگونه مجوز قانونی و بهداشتی خبر داد.
با قاچاق  امر مبارزه  سرهنگ یداهلل حسن پور گفت: در تداوم 
دام و طیور  کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز این 
نقلیه  هنگام کنترل وسایل  به  راین،  راهی  مستقر در سه  پلیس 
متوقف  را  آن  و  مشکوک  کامیون  دستگاه خودروی  به یک 

کردند.
فاقد  زنده  مرغ  تن  چهار  کامیون  از  بازرسی  در  افزود:  وی 
هرگونه مجوز قانونی و بهداشتی کشف و یک متهم دستگیر 
تحویل  به  اشاره  با  کرمان  استان  آگاهی  پلیس  رئیس  شد. 
متهم به مراجع قضایی، از شهروندان خواست: هر گونه موارد 
مشکوک در خصوص چنین مواردی را از طریق مرکز فوریت 

های پلیسی 110 به پلیس اطالع دهند.

 ۱۴ هزار میلیارد طرح صنعتی و معدنی در کرمان افتتاح می شود

اتصال ۱3 مدرسه کپری استان کرمان به شبکه ملی اطالعات

بار  رشد  اخیر  سال   10 نیروگفت:در   وزیر 
اما  است  بوده  درصد   5.22 پیک کشور حدود 
تابستان سال جاری بدون اعمال خاموشی و  در 
افزایش مصرف برق در بخش صنایع رشد اوج 

بار تنها حدود یک درصد بود.
روابط عمومی های  همایش  در  اردکانیان،  رضا 
وزارت نیرو و نخستین جشنواره ارزیابی روابط  
عمومی های صنعت آب و برق با بیان این مطلب 
گفت: سال گذشته در چنین ایامی حدود هشت 
 98 تابستان  برای  تولید  کمبود  مگاوات  هزار 
انجام  برنامه ریزی  براساس  بود و  پیش بینی شده 
شده مقرر شده بود تا پنج هزار مگاوات از این 
مدار  به  و  تولیدی  واحدهای  افزایش  با  کمبود 
مگاوات  هزار  سه  و  جدید  نیروگاه های  آمدن 
مدیریت  برنامه   11 اجرای  با  نیز  را  باقی مانده 
مصرف در سراسر کشور عملیاتی کنیم تا بتوانیم 
پایان  به  صفر  خاموشی  با  را   98 تابستان  پیک 

برسانیم.
نماینده  عنوان  به  مفتخرم  امروز  داد:  ادامه  وی 
تولید  توامان  مدیریت  چرخه  در  که  کسانی 
کنم  اعالم  هستند  فعالیت  حال  در  مصرف  و 
برنامه  با موفقیت کامل  را  تابستان 98  پیک  که 
 12 در  کرده ایم.  سپری  خاموشی  بدون  و   098
استان کشور با بهره برداری از 15 نیروگاه جدید 
مگاواتی   250 و  هزار  سه  رکورد  به  توانسته ایم 
افزایش تولید در طول یک سال دست پیدا کنیم 
که این اتفاق در طی سالیان اخیر بی سابقه بوده 
است. همچنین با رفع موانع تولید و نوآوری  در 
سیستم  نیروگاه های موجود حدود 570 مگاوات 
است.  افزوده شده  برق کشور  تولید  ظرفیت  به 
براین اساس حدود سه هزار و 800 مگاوات از 
تولید  افزایش  مگاواتی  هزار  پنج  هدف گذاری 
پیک 98 از این طریق محقق شده است و مابقی 
کمبود در این بخش توسط نیروگاه های برق آبی 

استان  واحدهای  ویژه  به 
خوزستان جبران شده است.

 صرفه جویی 3874 مگاواتی 
مصرف برق در کشور

اینکه  بر  تاکید  با  نیرو  وزیر 
یک  به  امسال  تابستان  در 
صحیح  اخالق  و  تجربه 
اوج  از  عبور  برای  مصرفی 
کرده ایم،  پیدا  دست  بار 
براساس  کرد:  عنوان 
گرفته  صورت  پیش بینی 
مقرر شده بود تا با اعمال 11 
سه  حدود  مدیریت  برنامه 

مگاوات در مصرف برق صرفه جویی شود؛ ولی 
همکاری بسیار مناسب تمامی مشترکان موجب 
شده است تا در تابستان امسال به رکورد سه هزار 

و 874 مگاوات پیک سایی دست پیدا کنیم.
جابجایی  طریق  از  مهم  این  کرد:  تصریح  وی 
کشاورزی،  پمپ های  و  بزرگ  صنایع  بار 
از  زیادی  تعداد  اصالح  هوشمند،  کنتور  نصب 
پرمصرف ها،  تعرفه  اصالح  گازی،  کولرهای 
تغییر ساعات کار ادارات و... محقق شده است. 
مدیریت مصرف و جابجایی ساعت بار صنایع نه 
بلکه  نکرده  ایجاد  تولید  بخش  در  وقفه ای  تنها 
این  در  انرژی  مصرف  افزایش  شاهد  امسال 
نیز بوده ایم به طوری مصرف برق بخش  بخش 
کیلووات   150 گذشته  سال  به  نسبت  صنعت 

ساعت انرژی افزایش پیدا کرده است.
به گفته این مقام مسوول اگر در تابستان امسال 
محقق  مگاواتی   874 و  هزار  سه  صرفه جویی 
برق  میزان  این  تامین  برای  بایستی  بود  نشده 
حدود پنج هزار و 350 مگاوات نیروگاه جدید 
واحد  تعداد  این  ساخت  که  می کردیم  نصب 
نیازمند سرمایه گذاری 3.7 میلیارد یورویی بود. 

این رویه به شکل مستمری در سال های پیش رو 
صرفه جویی  این  تا  بود  خواهد  کار  دستور  در 
قابل مالحظه برای تامین برق مورد نیاز در بازه 
زمانی اول خرداد تا 20 مرداد صرف بخش های 
به مراتب ضروری تر برای پایداری صنعت برق و 

تبدیل ایران به هاب انرژی در منطقه شود.
در  برق  مصرف  پیک  درصدی  یک  رشد   

کشور/ رکورد صادرات برق شکسته شد
اردکانیان اظهار کرد: در  10 سال اخیر رشد بار 
اما  است  بوده  درصد   5.22 پیک کشور حدود 
تابستان سال جاری بدون اعمال خاموشی و  در 
افزایش مصرف برق در بخش صنایع رشد اوج 
بار تنها حدود یک درصد بوده است. همچنین 
به سبب امکانات فراهم شده و بارش های مناسب 
صادرات  تعهدات  توانسته ایم  جاری  آبی  سال 
بدهیم.  انجام  نیز  را  خود  همسایگان  به  انرژی 
 20 تا  خرداد  اول  زمانی  بازه  در  که  طوری  به 
ساعت  کیلووات  میلیارد   2.3 حدود  مردادماه 
میزان  این  که  داشه ایم  برق  صادرات  انرژی 
بیشترین مقدار صادرات در سال های اخیر بوده 

است.

وزیر نیرو:
رکورد صادرات برق شکسته شد
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B و A+ ،A عرضه گوشت مرغ با سه درجه

به  ملی  طرح  این  افزود:  رادیو  با  مصاحبه  در  برومندفر  سامد 
تمامی اداره های کل دامپزشکی استان های سراسر کشور ابالغ 
و همینطور فرصت یکماهه به استان ها و ستاد دامپزشکی کشور 
هماهنگی  همینطور  و  الزم  بسترهای  و  ها  زمینه  ایجاد  منظور  به 
در سطح ملی و استانی برای موفقیت در اجرای این طرح در نظر 

گرفته شده است.
وی همچنین اظهارداشت: فاز عملیاتی این طرح نیز از 15 مهر ماه 
سال جاری با هدف عرضه مرغ های با کیفیت باالتر و رتبه بندی 

شده به مردم در سطح کشور آغاز خواهد شد.
مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان 
دامپزشکی کشور گفت: بطورکلی در این طرح ملی گوشت مرغ 
به سه درجه A+،A و B رتبه بندی و به بازار مصرف عرضه می 

شود.
وی در ادامه افزود: بدون شک با اجرای فاز عملیاتی این طرح از 
اواسط مهر ماه سال جاری دیگر هیچ برند یا برچسبی مبنی برمرغ 

سبز، بدون آنتی بیوتیک و ممتاز در بازار نخواهیم داشت.
آنتی  مصرف  به  مربوط  فقط  طرح  این  اظهارداشت:  فر  برومند 
از  بهینه  استفاده  بلکه  نیست  مرغداری  های  واحد  در  بوتیک 
و  غذایی  پرهیز  رعایت  ها،  کشتارگاه  در  موجود  های  ظرفیت 

دارویی قبل از کشتار و دیگر موارد بهداشتی را شامل می شود.
پیشرفته و مجهز مرغ  بسیار  از وجود 60 کشتارگاه  وی همچنین 
این  اندام های داخلی مرغ در  در کشور خبرداد و گفت: تخلیه 
کشتارگاه ها بصورت خودکار و بدون دخالت دست انسان انجام 

می شود.

و  اجتماعی  امور  مدیرکل 
فرهنگی استانداری کرمان با بیان 
از  بیش  شهرها  حاشیه  در  اینکه 
آنکه فقر مالی مردم را آزار دهد 
فقر قابلیتی آزاردهند است گفت: 
در تالش هستیم که فقر قابلیتی از 

مردم حاشیه شهر ریشه کن شود.
پنجمین  در  موسی پور  زهرا 
با  کرمان  استان  اداری  شورای 
سال  کرمان  استان  اینکه  بیان 
هفته   بار  نخستین  برای  گذشته 
تشکل های را برگزار کرد اظهار 
تمام  در  امسال  هفته  این  داشت: 

کشور برگزار می شود.
دفاتر  اینکه  بیان  با  وی 

کار  به  شروع  که  است  15ماه  تسهیل گری 
کرده اند و استان کرمان در این امر از رتبه های 
نخست  کشور است گفت: 10 دفتر تسهیل گری 
در مناطق مختلف شهر کرمان راهاندازی شده و 

کار این دفاتر بر مبنای کارشناسی است.
استانداری  فرهنگی  و  اجتماعی  امور  مدیرکل 
کرمان با اشاره اینکه قانون گذار مشخص کرده 
مناطق  در  را  کارهایی  باید   نهادها  تمام  که 
نابرابری ها انجام  با کاهش  حاشیه شهر در رابطه 
مناطق  در  اثرگذار  فرد   825 کرد:  عنوان  دهند 
10 گانه دفاتر تسهیل گری کرمان حضور دارند 
این مناطق  برنامه ها و طرح ها در  با  را  که مردم 

همراه می کنند.
وی با بیان اینکه دفاتر تسهیل گری معین نهادها 
رابطه  در  را  کارهایی  نهادها  کنار  در  و  هستند 
امروز  می دهند گفت:  انجام  نابرابری  با کاهش 
دیگر حاشیه شهر ها از چشم مسئوالن کشور  دور 

نمانده  است.
474جلسه  از  بیش  اینکه  به  اشاره  با  موسی پور 
منطقه  صاحب  بدانند  که  شده  برگزار  مردم  با 
خود بوده و در قبال پیامدهای ایجاد شده مسئول 

هستند افزود: بیش از آنکه فقر مالی مردم را در 
این منطقه آزار دهد فقر قابلیتی آزاردهند است.

وی با بیان اینکه در تالش هستیم که فقر قابلیتی 
از مردم حاشیه شهر ریشه کن شود تا مردم خود 
را باور داشته باشند و بدانند که می توانند کاری 
 15 در  328شغل  کرد:  عنوان  دهند  انجام  را 
ایجاد  تسهیل گری  دفاتر  که  محل هایی  در  ماه 

شده اند برقرار شده است.
استان  زیست  محیط  مدیرکل  شاکری  مرجان 
عمر  اینکه  به  اشاره  با  جلسه  این  در  کرمان 
اظهار  است  اندک  بسیار  کشور  در  محیط بانی 
داشت: در سال 51 سازمان شکاربانی به سازمان 
وظیفه  مهم ترین  که  داد  نام  تغییر  محیط بانی 
محیط بانی حفظ منابع زیست محیطی کشور را 

دارند.
منابع  با  بانی  محیط  سازمان  اینکه  بیان  با  وی 
حفاظت  کشورمان  ژنتیکی  ذخایر  از  اندک 
می کند عنوان کرد: سازمان محیط زیست دومین 
را  بین المللی  کنوانسیون های  که  است  سازمانی 
نیز  خارجی  کشور های  از  و  است  کرده  امضا 

عملکرد این سازمان نظارت می شود.
مدیرکل محیط زیست استان کرمان تاکید کرد: 

خواستار  که  سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری در استان است 
را  زیست  محیط  قوانین  باید 
رعایت کند تا دچار آلودگی 

محیط نشود.

سال  خرمای  از  مقداری 
سردخانه ها  در  هنوز  گذشته 

باقیمانده است
هادی  جلسه  این  در 
شهسوارپور فرماندار بم نیز با 
از  خرما  صادرات  اینکه  بیان 
کشور ارتقا   50 به  کشور   23
پیدا کرده است اظهار داشت: 
مشکلی که در چند ماه اخیر 
ایجاد شد بحث ممنوع شدن صادرات خرما بود 
که تا این موضوع برطرف شدن به فصل جدید 
برداشت خرما رسیدیم مقداری از خرمای سال 

گذشته هنوز در سردخانه ها باقیمانده است.
برای  امسال  که  مشکلی  اینکه  بیان  با  وی 
بحث  است  آمده  پیش  خرما  نخلستان های 
خشکیدگی خوشه هاست که مشکل بسیار مهمی 
کشاورزان  از  بسیاری  متاسفانه  گفت:  است 

محصول خود را بیمه  نکرده اند.
اینکه خودروسازی  های  به  اشاره  با  بم  فرماندار 
شهر بم با مشکل روبه رو هستند و به این واسطه 
تعدیالتی در نیروهای خود انجام داده اند افزود: 
75 روز طول می کشد تا مواد اولیه به کارخانه ها 
مساعدت هایی  این هستیم که  و خواستار  برسد 
را دستگاه ها انجام دهند و تسهیالتی را در اختیار 

خودروسازان قرار دهند.
در حال  بم  پاستور  بیمارستان  اینکه  بیان  با  وی 
جوابگوی  بیمارستان  این  گفت:  است  ساخت 
نیست در حوزه درمان و پزشکی  500 هزارنفر 
و نیازمند این هستیم که اقدامات دیگری انجام 

شود.

 کمیته امداد بیش از ۱۰۰۰ گلخانه کشاورزی 
در جنوب کرمان راه اندازی کرد

برای  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
توانمندسازی مددجویان کمیته امداد کارهای اثربخشی در 
هزار گلخانه  از  بیش  است گفت:  انجام شده  استان کرمان 
راه اندازی  استان کرمان  در جنوب  کشاورزی سال گذشته 
اصحاب  با  هم اندیشی  نشست  در  صادقی  یحیی  کردیم. 
استان  امداد  کمیته  اقدامات  به  اشاره  با  استان کرمان  رسانه 
هزار گلخانه  از  بیش  داشت:  اظهار  در سال گذشته  کرمان 
راه اندازی  استان کرمان  در جنوب  کشاورزی سال گذشته 
کردیم. وی با بیان اینکه روز گذشته 500 نفر از مددجویان 
اعزام  رضا)ع(  امام  زیارت  و  مقدس  مشهد  به  امداد  کمیته 
شدند گفت: 134 مرکز نیکوکاری در سطح استان کرمان و 
در مساجد راه اندازی شده است. مدیرکل کمیته امداد استان 
کرمان با اشاره به اینکه بخشی از کارهای کمیته امداد نیز در 
آینده به مراکز نیکوکاری برون سپاری می شود عنوان کرد: 
درآمد پنج ماهه اول سال 98 مراکز نیکوکاری کمیته امداد 
استان کرمان مبلغ 19.5 میلیارد تومان بوده است. وی با بیان 
اینکه جهیزیه پشت نوبتی مددجویان کمیته امداد در استان 
کرمان نداریم و بحث جهیزیه به روز شده است افزود: برای 
توانمندسازی مددجویان کمیته امداد تمام تالش خود را به 
شده  انجام  زمینه  این  در  اثربخشی  کارهای  و  گرفتیم  کار 
است. صادقی افزود: یک ریال از وجوهات جمع آوری شده 
کمک های مردمی هزینه سیستم اداری کمیته امداد نمی شود 

و این کار شرعا، قانونا و عرفا هم جایز نیست.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای 
اسالمی از تخصیص 400 میلیارد تومان اعتبار از 
بانک  منابع داخلی  ملی و  توسعه  منابع صندوق 
محصوالت  صادرکنندگان  برای  کشاورزی 

کشاورزی با اولویت پسته کرمان خبر داد.
پیرو مصوبات ستاد عالی پسته در استان و پیشنهاد 
محمدرضا پورابراهیمی؛ نماینده مردم کرمان و 
با  ارتباط  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  راور 
لزوم تسریع در تامین مالی برای حوزه صادرات 
استان  پسته  اولویت  با  کشاورزی  محصوالت 
صندوق  مدیرعامل  مشترک  نشست  کرمان، 
کشاورزی،  بانک  مدیرعامل  ملی،  توسعه 
اتاق  رئیسه  هئیت  اعضای  کرمان،  استاندار 
بازرگانی و تعدادی از نمایندگان استان کرمان 

در مجلس برگزار شد.
بحث  مورد  مختلفی  محور های  نشست  این  در 
 400 شد  مقرر  اعضا  توافق  با  و  گرفت  قرار 
از  تومان  میلیارد   200 ترکیب  با  تومان  میلیارد 
منابع صندوق توسعه ملی و 200 میلیارد تومان از 
منابع داخلی بانک کشاورزی از مانده اعتبارات 
سال 97 در فاز اول برای موضوع تامین مالی با 
نرخ 14.5 درصد برای صادرکننده ها اختصاص 

پیدا کند.

از  اعتبار سال 98  همچنین مقرر شد، تخصیص 
با هماهنگی  طرف ریاست صندوق توسعه ملی 
برای  و  گیرد  قرار  کار  دستور  در  پورابراهیمی 
منابع  برابر  دو  میزان  به  حداقل  آینده  سال 
اختیار  در  جدید  تسهیالت   97 سال  نیاز  مورد 
بازرگانان  و  اقتصادی  فعاالن  و  صادرکنندگان 
با  کشاورزی  محصوالت  صادرات  امر  برای 

اولویت پسته صورت گیرد.

نشست  این  در  گرفته  صورت  توافق  براساس 
استفاده  مشکل  حل  ویژه  جلسه  مشترک، 
محصوالت  خریداران  برای  ارزی  اعتبار  از 
صادراتی بخش کشاورزی با حضور جهانگیری 
برگزار  آینده  هفته  بانک مرکزی  رئیس کل  و 
ظرفیت  از  بتوان  ریالی  منابع  از  غیر  به  تا  شود 
محصوالت  خریداران  برای  اعتبار  ارزی 

صادراتی استان استفاده کرد.

و  طبیعی  منابع  حفاظت  یگان  فرمانده  جانشین 
آبخیز داری شمال استان کرمان گفت: از ابتدای 
و  مراتع  آتش سوزی  مورد   44 تاکنون،  امسال 

جنگل ها در شمال استان رخ داده است.
حفاظت  یگان  فرمانده  جانشین  عربی  اصغر 
منابع طبیعی و آبخیز داری شمال استان کرمان 
تاکنون 44 مورد آتش  امسال  ابتدای  از  گفت: 
که طی  است  داده  رخ  استان  در شمال  سوزی 
دچار  ملی  اراضی  از  هکتار   417 حوادث  این 

حریق شدند.
 14 مساحت  با  شهرستان   16 که  این  بیان  با  او 
طبیعی شمال  منابع  نظارت  تحت  هکتار  میلیون 
در  حریق  تعداد  بیشترین  افزود:  است،  استان 
شمال استان در شهرستان های بردسیر، سیرجان، 
تالش  با  که  است  افتاده  اتفاق  رابر  و  بافت 
کوتاهترین  در  منطقه  مردم  و  امدادی  نیرو های 

زمان اطفا شدند.
نزوالت  افزایش  دلیل  به  امسال  گفت:  عربی 
آسمانی پوشش علوفه ای متراکم در سطح مراتع 
و اراضی جنگلی افزایش یافته و با شروع گرما و 
افزایش حرارت در سطح استان پوشش علوفه ای 
سبب  احتیاطی  بی  خشک شده وکوچک ترین 

حریق می شود.

طبیعی  منابع  حفاظت  یگان  فرمانده  جانشین 
را   انسانی  عامل  استان  شمال  داری  آبخیز  و 
دانست  مراتع  در  سوزی  آتش  دلیل  مهم ترین 
و افزود: آتش زدن بقایای زمین های کشاورزی 

زار ها  بوته  زدن  آتش  مرتعی،  اراضی  کنار  در 
و  جانوران  بردن  بین  از  برای  زار ها  بیشه  و 
چوپان ها،  توسط  آتش  کردن  روشن  و  آفات 
که  است  دالیلی  از  گردشگران  و  کوهنوردان 

مراتع دچار حریق می شوند.
توسط  شده  انجام  پیشگیرانه  اقدامات  به  او 
و  تشکیل  گفت:  و  کرد  اشاره  کل  اداره  این 
استان  در  حریق  اطفاء  گروه  کار  فعال سازی 
کلیه  از  گیری  بهره  منظور  به  شهرستان ها  و 
و  دولتی  نهاد ها  و  ارگان ها  سایر  ظرفیت های 
مردمی  اکیپ های  توسعه  و  تجهیز  نهاد،  مردم 
همیار  عنوان  به  افرادی  شناسایی  حریق،  اطفاء 
آنان،  برای  آموزشی  دوره  برگزاری  و  طبیعت 
اداره  بین  مشترک  آموزشی  کارگاه  برگزاری 

کل منابع طبیعی و آبخیزداری و محیط زیست 
استان و اجرای مانور های آمادگی اطفاء حریق 

از مهم ترین اقدامات انجام شده است.
عربی با اشاره به اینکه آتش سوزی های امسال 
نسبت به پارسال 4 برابر شده است، بیان داشت: 
با توجه به آمار آتش سوزی های چند ماه اخیر 
در کشور، استان کرمان نسبت به سایر استان ها 

از وضعیت و جایگاه بهتری برخوردار است.
او افزود: سامانه 1504 پل ارتباطی مردم با اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان است که به 
گزارشات  دریافت  آماده  روزی  شبانه  صورت 
تصرف، آتش سوزی و چرای غیرمجاز دام در 

عرصه های ملی است.

رئیس کل دادگستری کرمان:
۹۲۰ اثر به دبیرخانه جشنواره قلم و عدالت 

ارسال شد

رئیس دادگستری کرمان گفت: 920 اثر به دبیرخانه جشنواره قلم 
و عدالت ارسال شد که  در مجموع از 59 رسانه و خبرنگار تقدیر 

می شود.
و  قلم  دومین جشنواره  اختتامیه  آیین  در  شنبه  موحد عصر  یداهلل 
که  دارد  رسانه ای  اصحاب  کرمان  استان  داشت:  بیان  عدالت 
مایه  این  و  دارند  رسانی  اطالع  در  سرعت  و  صداقت  نجابت، 

افتخار است.
فعال است که  پایگاه خبری در کرمان  و  نشریه  افزود: 389  وی 
به  را  اول کشور  رتبه  این خصوص  نسبت جمعیت کرمان در  به 
خود اختصاص داده است که نشان می دهد مردم کرمان مردمی 
فرهنگی هستند . رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: این 
تقریب  با هدف  که  است  عدالت  و  قلم  اختتامیه  همایش  دومین 
اصحاب رسانه با عرصه عدالت به لحاظ خدمات دستگاه قضایی و 

خط مشی اطالع رسانی قوه قضاییه برگزار می شود.
موحد اظهار داشت: ایجاد یک رقابت، توسعه اطالع رسانی، ایجاد 
زمینه آموزش و آگاهی های قضایی مردم، تالش برای ارتقا سطح 
از  رسانه  اصحاب  های  ظرفیت  کشف  و  رسانه  اصحاب  علمی 
اهداف این جشنواره است. قصد داریم خبرنگارانی تخصصی در 
حوزه قوه قضاییه تربیت و آماده شوند در این زمینه به مردم اطالع 
رسانی و آگاهی بخشی دهند. وی با بیان این که هدف ما حمایت 
از خبرنگاران و روزنامه نگاران برتر است، عنوان داشت: دستگاه 
قضایی وظیفه خود می داند از رسانه ها حمایت کند لذا امیدوارم 
و  بیشتر در کرمان  با قوت  آینده هم  این جشنواره در سال های 
جشنواره  موضوعات  به  موحد  شود.  برگزار  کشور  در  همچنین 
عملکردهای  سیاست ها  تبیین  افزود:  و  کرد  اشاره  عدالت  و  قلم 
دادگستری، پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی، نقش 
وکال در حوزه قضا و عدالت الکترونیکی از جمله موضوعات این 
کرد:  بیان  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس  هستند.  جشنواره 
در راستای جشنواره قلم و عدالت 41 رسانه آثار خود را ارسال 
امروز در  به دبیرخانه جشنواره ارسال شد و   اثر  کردند که 920 

مجموع از 59 رسانه و خبرنگار برتر تقدیر می شود.

معاون عملیات حج تمتع هالل احمر خبر داد
جان باختن ۱3 نفر از حجاج کشور در حج ۹۸

جمعیت  زیارت  و  حج  پزشکی  مرکز  تمتع  حج  عملیات  معاون 
هالل احمر گفت: از آغاز عملیات حج تاکنون، 13 زائر در مکه 

و مدینه به دلیل بیماری جان باخته اند.
محمودرضا فقیهی با اشاره به اینکه زائرین بیمار از فرودگاه جده 
اعزام  کمیسیون  نظر  با  زائرین  این  افزود:  شدند،  منتقل  ایران  به 
با هماهنگی  مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل احمر و 
ستاد حج و زیارت مکه مکرمه برنامه ریزی انتقال این بیماران روز 

جمعه 25 مرداد تعیین شد.  
ناتوانی  و  مختلف  بیماریهای  دالیل  به  زائرین  این  افزود:  وی 
از  پرستار  و  پزشک   6 همراه  به  اعزام  کمیسیون  نظر  با  جسمانی 
فرودگاه جده با هواپیمایی جمهوری اسالمی به ایران اعزام شدند.

فقیهی اظهار کرد: هر چند تعداد مراجعات حجاج به مراکز درمانی 
بعد از ایام تشریق تاحدودی افزایش یافته است اما مراجعین عمدتا 
به علت سرماخوردگی و گرفتگی عضالت و ... خواستار دریافت 

خدمات درمانی هستند.  
معاون عملیات حج تمتع مرکز پزشکی حج و زیارت گفت: کادر 
پزشکی اعزامی به سرزمین وحی تا پایان عملیات حج آماده ارائه 

خدمات درمانی و پزشکی به زائرین است.  
فقیهی گفت: از آغاز عملیات حج تاکنون، 13 زائر در مدینه منوره 
بیماری های  مشکالت  بیشترشان  که  باختند،  جان  مکرمه  مکه  و 

قلبی و ریوی داشته اند.

تخصیص اعتبار برای صادرکنندگان محصوالت کشاورزی

 فقر قابلیتی باید از حاشیه شهر کرمان ریشه کن شود

وقوع آتش سوزی در ۴۱۷ هکتار از اراضی ملی کرمان

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای سهراب ملکوتی فرزند علی به استناد  دو برگ اشتشهادیه گواهی امضاء شده منظم 
به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی ششدانگ خانه پالک 32 فرعی از 36 اصلی واقع 
در بخش 41 کرمان متعلق به وی به علت جابجایی مفقود شده با بررسی معلوم گردید ذیل ثبت 2768 
صفحه 282 دفتر جلد 21 به نام نامبرده صادر و تسلیم گردیده و برابر سند رهنی شماره 79/6/4-6251 
دفتر خانه 73 ارزوئیه در قبال مبلغ 125000000 میلیون ریال به مدت 6 ماه در رهن بانک ملت شعبه 
به  بنا  لذا  نموده  را  فوق  پالک  المثنی  مالکیت  سند  تقاضای صدور  اداره  این  از  و  باشد  می  ارزوئیه 
درخواست نامبرده و بر حسب دستور اصالح تبصره یک ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک 
نوبت آگهی، تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم و یا وجود اصل 
سند مالکیت مورد ادعا نزد خود می باشند از تاریخ انتشار این آگهی) یک نوبت است(ظرف مدت 
10 روز مراتب را با ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله کتباً به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
انقضای مهلت مقرر در آگهی ده روز هیچگونه ادعایی از  از  نمایند بدیهی است پس  ارزوئیه اعالم 
هیچکس مسموع نخواهد بود و این اداره وفق ضوابط و مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

به نام مالک اقدام خواهد نمود 
سعید نظری-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارزوئیه 

آگهي مزایده )نوبت اول( 
اجراي احکام حقوقی دادگستري بافت در اجرای دادنامه 9509973470101624 صادره از شعبه اول 
–اصلی واقع در  از 1902  نظر دارد پالک 10 فرعی  پرونده کالسه 960590 اجرایی در  حقوقی در 
به مبلغ چهارصدوپنجاه  به مالکیت رمضان دانشمند فرزند اسماعیل  بافت  بخش 40 کرمان شهرستان 
میلیون ریال  )ششدانگ( به فروش برساند، ضمناً ملک موصوف ثبت و دارای پالک ثبتی مفروز با 
کاربری)تجاری( و ثبت می باشد و در اجاره نمی باشد و دارای 30 مترمربع عرصه و 30 مترمربع اعیان 
با دیوار خشت و گلی و سقف چوبی احداث شده است و در حال حاضر از سمت کوچه و از سمت 
شمال آسیب دیده است و رو به تخریب است داخل ساختمان کنتور برق سه فاز وجود دارد اما به نظر 
می رسد قطع شده است .لذا مزایده در تاریخ 1398/6/20 روز چهارشنبه ساعت 9 صبح در محل اجراي 
احکام دادگستري شهرستان بافت با حضور نماینده دادسرا برگزار مي گردد وساعت 11 خاتمه می 
گردد قیمت ارزیابي شده توسط کارشناس شروع و ده درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس مابقي ظرف 
مهلت معین از برنده اخذ خواهد شد.در صورت انصراف متقاضي ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت 
ضبط و مزایده تمدید مي گردد.بنابراین متقاضیان خرید در صورت تمایل مي توانند تا مدت 5 روز 
قبل از روزی که برای فروش معین شده ضمن بازدید از ملک مذکور پیشنهاد خود را در پاکت الک 
و مهر شده تا قبل از شروع مزایده  تحویل اجراي احکام نموده و رسید اخذ نمایند. و برنده مزایده باید 
ده درصد مبلغ بها )کارشناسی( را فی المجلس به قسمت اجرا تسلیم نماید و به درخواست های که بعد 
از ساعت شروع مزایده به اجرای احکام مدنی ارائه گردد ترتیب اثری داده نخواهد شد. ضمناً آدرس 

ملک: شهرستان بافت کوچه بانک سپه مابین بلوار امام )ره( و خیابان مفتح می باشد 
غجه پور-دفتر اجرای احکام دادگستری شهرستان بافت )م الف 78( 

آگهي حصروراثت
شماره  دادخواست  شرح  به   3130237550 شناسنامه  داراي  قنبر  فرزند  نژاد  رجایی  محمدعلی  آقای 
980300 مورخ 98/5/16 توضیح داده شادروان قنبر رجائی نژاد فرزند مراد به شناسنامه 440 درتاریخ 

97/11/27 در شهر بافت فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-محمدعلی رجائی نژاد به ش ملی 3130237550متولد 1345 بافت فرزند متوفی.

2- فاطمه رجائی نژاد به ش ملی 3130232109متولد 1348 بافت 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.
طوبی اسفندیارپور-دفترشورای حل اختالف شماره 1 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
به شرح دادخواست شماره 980296   7 داراي شناسنامه  فرزند کهندل  بیدشکی  اسد  بنی  بهادر  آقای 
مورخ 98/5/12 توضیح داده شادروان راحله بنی اسد بیدشکی فرزند بهادر به شناسنامه 3120120774 

درتاریخ 98/4/20 در شهر کرمان فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-بهادر بنی اسد بیدشکی فرزند کهندل به ش ملی 3131345391 متولد 1319 پدرمتوفیه.
2- زهرا بنی اسد عسکری فرزند موسی به ش ملی 3131375043متولد 1330 مادرمتوفیه.

3-پوریا خالقی فرزند عباس به ش ملی 6070005554 متولد 1371 همسر متوفیه.
یا  اعتراض دارد  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی  نوبت در یکي  لذا مراتب یک 
شخص یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای 
حل اختالف تقدیم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از 

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

آگهي حصروراثت
آقای محمد پاک سرشت فرزند اکبر به شرح دادخواست شماره 9809983879100349 از این شورا 
درخواست گواهی حصروراثت نموده و در دادخواست اعالم نموده که مرحوم اکبر برناس فرزند علی 
پاک سرشت  از: 1- محمد  عبارتند  الفوت وي  درتاریخ 1398/5/3 فوت شده وراثت منحصر حین 
2- جعفر3-سیروس 4- فرزانه 5-فریده 6- خجسته 7- معصومه 8- سمیه 9- فرخنده همگی برناس 
فرزندان متوفی 10- نازی پورامیری فرزند رحمت ا...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
 980206 شماره  دادخواست  شرح  به   1186 شناسنامه  داراي  حضرتعلی  فرزند  مالئی  بخشعلی  آقای 
مورخ 98/5/26 توضیح داده شادروان حضرتعلی کچمی مالئی فرزند جعفر به شناسنامه 122 درتاریخ 

98/5/10 در شهر کرمان فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-بخشعلی موالئی فرزند حضرتعلی به ش ملی 5839648396 متولد 1356 فرزند متوفی.

2- کشور کچمی مالئی فرزند یاراحمد به ش ملی 5839648061 متولد 1356 همسر متوفی.
یا  اعتراض دارد  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی  نوبت در یکي  لذا مراتب یک 
شخص یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای 
حل اختالف تقدیم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از 

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



روز نامه خبري . تحلیلي . سیاسي . اقتصادي و اجتماعي
صاحب امتیاز و مدیر مسئول : فریدون منظري توکلي 09133470537

سردبیر : حسام منظري توکلي 09133473576 
طراح و گرافیست: ابوالحسن منظري
خبرنگار : محمد علی منظری توکلی
لیتوگرافی و چاپ  : چاپ کارمانیا

دفتر بافت : خیابان امام جنب بانک توسعه تعاون تلفن: 42429119 خانم امیني
دفترکرمان: خیابان آیت ا...صالحی ابتدای کوچه شماره 10 خانم افضلی 32519744  حکمت در چاپ و تلخیص مطالب ارسالي آزاد است .

Email : ali_365@yahoo.com

شهرستان فریادگر محرومیت دیار فرهیختگان در  حکمت  روزنامه  نماینده 
ارزوییه، صوغان و توابع

مهدی نظری فتح آباد 09139173348. 

بافت

آدرس:
بافت خیابان 
امام نرسیده 
به شهرداری 

روبروی 
تعاونی چهار
03442426443
09162489330

پوشاک ورزشی بانوان 
پرشین اسپرت

عرضه و توزیع انواع : لباسهای ورزشی برای بانوان 
بچگانه و ست کامل  و  زنانه  اسپورت  لباس های 
لباس تیم های ورزشی )انواع ساک و کفش های 

ورزشی بانوان(
جنب  دوم   ولیعصر،الین  بازار  بافت،   : آدرس 

استریو پارس
تلفن تماس:09389860344

فرمانده انتظامی ارزوئیه:
۲۱ تن سنگ معدنی قاچاق در ارزوئیه 

کشف شد

فرمانده انتظامی ارزوئیه از کشف 21 تن سنگ 
معدنی قاچاق در این شهرستان خبر داد.

ماموران  گفت:  پورامینایی  مهدی  سرهنگ 
پاسگاه انتظامی صوغان در اجرای طرح امنیت 
اجتماعی محل دپوی سنگ معدنی را در یکی 

از بخش های روستا شناسایی کردند.
از  بازدید  از  پس  انتظامی  ماموران  افزود:  وی 
دپو  قاچاق  معدنی  سنگ  تن   21 مقدار  محل 

شده را کشف کردند.
سنگ  کرد:  تصریح  ارزوئیه  انتظامی  فرمانده 
تحویل  قضایی  هماهنگی  طی  مکشوفه  های 
برای  الزم  های  بررسی  که  شد  معدن  عوامل 

شناسایی عامل این اقدام ادامه دارد.
و  منابع  قاچاق  پایان  در  پورامینایی  سرهنگ 
اقتصاد  بر  بزرگی  ضربه  را  کشور  ملی  معادن 
خواند و گفت: پلیس هرگز اجازه دست اندازی 
سود جویان و غارتگران را به منابع ملی نخواهد 

داد.

جذب  برای  تالش  لزوم  بر  بافت  فرماندار  معاون 
اعتبارات مقاوم سازی در شهرستان بافت تاکید کرد.

منصور شهابی نژاد ظهر شنبه در جلسه زمین و مسکن 
با محوریت بهسازی مسکن روستایی اظهار داشت: با 
ای  برنامه  باید  زلزله  از جمله  طبیعی  بالهای  به  توجه 

برای مقاوم سازی داشته باشیم.
جذب  برای  را  تالش  حداکثر  باید  داد:  ادامه  وی 

اعتبارات مقاوم سازی به کار گیریم.
رئیس بنیاد مسکن شهرستان بافت با اشاره به اینکه به 
مقاومند،  منازل  در شهرستان 57 درصد  متوسط  طور 
واحدهای  سازی  مقاوم  سهمیه   700 داشت:  اظهار 
در  بزنجان  شهر  و  روستایی  مناطق  در  مسکونی 

شهرستان بافت داریم.
سازی  مقاوم  این  از  مورد   100 گفت:  سالجقه  بهنام 
است که 29  ابالغ شده  بانک  به  واحدهای مسکونی 
نفر به بانک معرفی شده است که اعتبارات بالغ بر دو 

میلیارد و 800 میلیون تومان است.
رئیس بنیاد مسکن بافت با بیان اینکه طبق دستور هیئت 
وزران بانک ها می توانند با سفته زنجیری اقدام کند 

ولی همچنان بانک از افراد ضامن کارمند می خواهد، 
با  مردم  استقبال  عدم  با  بافت  شهرستان  در  گفت: 

ساخت و ساز روبروی هستیم.

وی بیان کرد: ضریب ساخت و ساز حدود 20 روستا 
ای  حادثه  که  صورتی  در  و  است  استاندارد  نُرم  زیر 

اتفاق بیفتد میزان خسارت سنگین خواهد بود.

رونق کشت زعفران در بافت
بافت  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
شهرستان  در  زعفران  گفت:کشت 

بافت رونق گرفته است

احمد کریمی؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بافت 
بافت،  شهرستان  در  آب  کمبود  به  توجه  با  گفت: 
کشت محصوالت با نیاز آبی کم و در آمد زایی باال 

از اولویت های این شهرستان است.
زایی  درآمد  و  قیمت  افزایش  به  توجه  با  افزود:  وی 
مناسب کشاورزان نسبت به سال های گذشته نسبت به 

کشت زعفران تمایل بیشتری دارند.
راهنمایی  با  کاران  زعفران  کرد:  تصریح  کریمی 
متقاضی برای ثبت نام در سامانه سینا به ازای هر هکتار 
دولت  سهم  یال  ر  میلیون   400 که  ریال  میلیون   500
عامل  بانک های  به  متقاضی  سهم  ریال  میلیون   100

معرفی می شوند.
هکتار   20 حدود  سالجاری  در  کرد:  بینی  پیش  او 

جهت ارائه تسهیالت به بانک های عامل معرفی شود.

کرمان  استان  فتا  پلیس  رئیس 
فضای  جرایم  بیشترین  گفت: 
وقوع  با   98 سال  در  مجازی 
جرایم  به  مربوط  درصدی   68

اقتصادی است.
پلیس  رسانی  اطالع  پایگاه 
یادگارنژاد  امین  فتا :سرهنگ 
در  کرمان  استان  فتا  پلیس  رئیس 
تشریح این خبر گفت: از مجموع 
جرائم ارجاع شده به پلیس فتا در 
جرایم  بیشترین  درمیابیم   98 سال 
جرایم  به  مربوط  مجازی  فضای 

زمان  با مدت  مقایسه  در  است که  اقتصادی 
مشابه در سال 97 افزایش 15 درصدی داشته 

است.
این جرایم  نژاد عمده  یادگار  امین  سرهنگ 
حساب  از  اینترنتی  غیرمجاز  برداشت  را 
آن  ترین  رایج  افزود:  و  کرد  عنوان  افراد 
جعل  یا  فیشینگ  روش  با  کالهبرداری 
نرم  خرید  عنوان  تحت  اینترنتی  صفحات 
شکن  فیلتر  جیبی،   ماهواره  مثل  هایی  افزار 

، همدم یاب و دوست یاب ، ثبت نام کارت 
سوخت ، یارانه  و امثالهم است که در حال 

نیز رو به افزایش است.
شگرد  این  تشریح  در  انتظامی  مقام  این 
این  به  افراد  که  این  از  پس  مجرمانه گفت: 
بابت  را  مبلغی  بایستی  کردند  ورود  تارناها 
خرید  یا حق عضویت بپردازند که در هنگام 
پرداخت به درگاه های جعلی بانکی هدایت 
اختیار  در  را  خود  اطالعات  و  شوند  می 

کالهبرداران قرار می دهند و آن 
ها هم در فرصتی مناسب اقدام به 
برداشت غیر مجاز از حساب افراد 

می کنند.
تمامی  به  راستا  همین  در  وی 
از  کرد:  توصیه  اینترنتی  کاربران 
جدا  تارنماها  گونه  این  به  ورود 
سایت  از  حتما  و  کرده  خوداری 
های مجاز، که دارای نماد اعتماد 
کنند  خرید  هستند  الکترونیک 
آدرس  که  باشند  داشته  توجه  و 
پرداخت  های  درگاه  اینترنتی 
شروع   Https عبارت  با  باید  حتما  بانکی 

شده باشد.
کرد:  خاطرنشان  نژاد  یادگار  امین  سرهنگ 
حتما از صفحه کلید مجازی سایت یا ویندوز 
استفاده کنید همچنین کد امنیتی بایستی با هر 
که  کند  تغییر  کردن  رفرش  اصطالح  به  بار 
بوده  جعلی  درگاه  این  صورت  این  غیر  در 
را  شما  از  کالهبرداری  قصد  آن  صاحب  و 

دارد.

شهرستان  انتظامی  فرماندهی  پیام 
بافت جناب سرهنگ میر افضلی به 

مناسبت روز خبرنگار
خبرنگاران ارجمند در ماه پرفیض و برکت ذی الحجه 
ودر سالی که به فرمایش رهبر فرزانه انقالب اسالمی 
نام رونق  به  ای  امام خامنه  العظمی  اهلل  حضرت آیت 
تولید مزین گشته برخود می بالیم که به عنوان خادمان 
نظم وامنیت کشور عزیزمان و پاسداران حریم والیت 
وامنیت در خدمت گذاری به مردم عزیز ایران اسالمی 
نقش خود را برای برقراری و پایداری امنیت به خوبی 
توانمند  نویسندگان  مقدس  مسیر  این  در  کنیم  ایفا 
وقایع نگاران هوشیار و خبرنگاران حرفه ای و متعهد 
که رهروان طریق عشق شهید صارمی ودیگر همرزمان 
شهید راه قلم هستند و خامه خویش را در مسیر حق و 
عدالت و شریعت به کار گرفته اندبازوان پرتوان پلیس 
هستند وابستگان نیک اندیشی که با حفظ حرمت قلم 
الیک  الراحل  زاد  افضل  دعای  به  متمسک  اندیشه  و 
و  استقالل  پاسداشت  برای  را  خود  عزم  اراده  عزم 
نظام  این کشور والیی و  اقتدار  از  پاسداری  ازادی و 
در  صدیق  یاران  اند  کرده  خود  توشه  را  اسالمی 
اسالمی  نظام  این  عظمت  و  مردم  به  خدمت  عرصه 
هستند با درود و سپاس بر این عزم واراده جدی شما 
متعهد و گرامی داشت هفدهم  و  نگاران محترم  خبر 
و  همدلی  با  داریم  واثق  رجا  خبرنگار  روز  مردادماه 
همگامی هوشمندانه گامهای موثر دانشمندی در انجام 

تکالیف و ماموریت های مهم وحیاتی خود برداریم

پیام تبریک امام جمعه و فرمانده سپاه 
ارزوئیه به مناسبت روز خبرنگار

رضا  پاسدار  سرگرد  و  پور  نصراهلل  دکتر  االسالم  حجت 
مرداد،روز  هفدهم  فرارسیدن  مناسبت  به  کاخ  اسماعیلی 
 خبرنگار پیامی در خطاب به جامعه اطالع رسانی صادر کردند.

متن پیام به شرح زیر می باشد؛
سالم و صلوات خداوند بر روح شهیدان و امام شهیدان علی 
الخصوص شهید واالمقام شهید محمود صارمی و شهدای 
را  خبرنگار  روز  دانستیم  واجب  خود  بر  رسانه،  اصحاب 
شهرستان  در  اسالمی  انقالب  اخالص  با  دلداگان  شما  بر 
مسئول روزنامه حکمت،  مدیر  و  نگاران  ارزوئیه، روزنامه 
خبری  های  های  کانال  و  اجتماعی  های  شبکه  مدیران 
نیوز و خبر دهسرد و تیم های تولیدمحتوای متنی  ارزوئیه 
در گردانهای سایبری، مدیران محترم پیج های اینستاگرامی 
فعال و  انقالبی جوانان ارزوئیه و آلبوم شهر ، خبرگزاری 
ارزوئیه و کانال فرهنگی لیدر و روابط عمومی فعال ادارات 
و تمامی بزرگواران فعال و گمنام در عرصه ی خبر و رسانه 
تبریک گوییم. بی شک رشد و ارتقاء سطح اطالعات جامعه 
مرهون مجاهدت نخبگانی است که حیثیت و شرف خود را 
در گرو اطالع رسانی دقیق به جامعه گذاشته اند و با عنوان 
دیدبانان رسانه در حوزه اطالع رسانی و فضای مجازی و 
گسترش صحیح اخبار در پیاده سازی اهداف انقالب قدم 
تبیین گام دوم  و  انقالب  اهداف  تبیین  امروز  دارند.  برمی 
نسل گذشته  برای  انقالب  و دستاوردهای  اسالمی  انقالب 
و پیش رو و مطالبه گری از مسئولین در اجرای مسئولیت 
ایران اسالمی و فروکش کردن  ایشان و نشان دادن عزت 
جریانات قدرت و ثروت در جامعه و تبیین سبک زندگی 
اسالمی و همچنین مطالبه گری از مسئولین در بحث آسیب 
های اجتماعی توشه ای برای انقالبی عمل کردن شما فعالین 
عرصه ی رسانه در انجام ماموریت تان در راستای اهداف 
باشید. پیروز  و  موفق  انشاءاهلل  باشد.  می  اسالمی   انقالب 

معاون فرماندار بافت:

حداکثر تالش برای جذب اعتبارات مقاوم سازی در بافت به 
کار گرفته شود

پلیس فتا هشدار داد:

برداشت غیرمجاز اینترنتی در صدر جرایم سایبری استان کرمان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال 
قانون،  اصالح  با  کرد:  اظهار  کرمان  استان 
به بخش خصوصی  معادن  فروش  و  استخراج 
حرکت  باعث  که  می شود  واگذار  توانمند 
از حاال شاهد  استان خواهد شد و  عظیمی در 
این  آینده،  سال  چند  در  اما  هستیم  تغییراتی 
موضوع ملموس خواهد بود و کرمان به استان 

صنعتی تبدیل می شود.
مهدی حسینی نژاد از بهره برداری از پروژه های 
بخش صنعت و معدن با حضور مسئوالن ارشد 
امسال  گفت:  و  داد  خبر  امسال  در  کشور 
میلیارد  14هزار  حدود  از  بهره برداری  شاهد 

تومان پروژه در حوزه صنعت و معدن استان کرمان 
خواهیم بود.

و  انقالب  معظم  رهبر  منویات  به  اشاره  با  وی 
رهنمودهای  براساس  سازمان  این  کردن  حرکت 
رهبر معظم انقالب، بیان کرد: در ابتدای هر اقدامی 
آنها  براساس  و  شناسایی  را  استان  ظرفیت های 
برنامه ریزی کردیم و اقدامات خود را انجام دادیم. 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان 
کرمان بزرگ ترین ظرفیت این استان را بخش معدن 
دانست و اظهار کرد: به دلیل ضعف قانون نتوانستیم 
استفاده کنیم. در سال های  به خوبی  این ظرفیت  از 
گذشته در این حوزه تنها موضوع استخراج از معادن 
بزرگ  معادن  بهره برداری  پروانه های  و  بود  مطرح 
استان مثل گل گهر، جالل آباد و... در اختیار بخش 
مالی  منابع  به سبب کمبود  نیز  بودند. دولت  دولتی 
برای ایجاد افزایش افزوده در صنایع معدنی نتوانسته 
بود به خوبی عمل کند و همین امر سبب شده بود 

استان کرمان سال ها در این حوزه ضرر کند.
فروش  و  استخراج  قانون،  اصالح  با  داد:  ادامه  وی 
می شود  واگذار  توانمند  بخش خصوصی  به  معادن 
از  استان خواهد شد و  باعث حرکت عظیم در  که 
آینده  سال  چند  در  اما  هستیم  تغییراتی  شاهد  حاال 

این موضوع ملموس خواهد شد و استان کرمان، به 
استانی صنعتی تبدیل می شود.

حسینی نژاد با بیان این مطلب که با رونق بخش های 
مختلف معدن )استخراج و فروش( در استان کرمان 
و  خدماتی  شرکت های  بخش  در  اشتغال  فرصت 
قطعه سازی در حال ایجاد است، تصریح کرد: ایجاد 
صنایع خدماتی و قطعه سازی، گام دوم ما در استان 

است.
تعریف 42هزار میلیارد تومان پروژه

اقتصاد  پروژه  تومان  میلیارد  تعریف 42هزار  از  وی 
مقاومتی در استان کرمان در بخش صنعت و معدن 
در استان خبر داد و عنوان کرد: این پروژه ها در حال 
گذشته  سال  در  که  به گونه ای  هستند،  بهره برداری 
حدود   96 سال  در  و  تومان  میلیارد  هزار   6 حدود 
10هزار میلیارد تومان بهره برداری شده است. امسال 
بهره برداری  نیز حدود 14هزار میلیارد تومان پروژه 
تا  پروژه ها  این  پیش بینی ها  براساس  و  شد  خواهد 

سال 1400 به مرحله تولید خواهند رسید.
استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
خدمات،  بخش  در  متاسفانه  اینکه  بیان  با  کرمان 
ایجاد  با  که  دارد  وجود  استان  در  عقب ماندگی 
رفع خواهیم کرد،  را  نقیصه  این  قطعه سازی  صنایع 
براساس مطالعات آمایش  خاطرنشان کرد: پروژه ها 

شهربابک،  زرند،  شهرستان های  در  سرزمین 
سیرجان، بردسیر، کرمان و بافت توزیع شده اند.
گشایش کارخانه فوالد بافت در آینده نزدیک

استان  صنعتی  پروژه های  آنکه  بر  تاکید  با  وی 
از  مثال هایی  بیان  با  و  هستند  بزرگ  کرمان، 
محدودیت های منابع مالی دولت و طوالنی شدن 
کارخانه  کرد:  تصریح  دلیل،  این  به  پروژه ها 
فوالد بافت جزو طرح هایی بود که برای توسعه 
شده  طرح ریزی  دولت  از سوی  محروم  مناطق 
به زمین زده شد  بود و در سال 86 کلنگ آن 
اما به دلیل کمبود منابع مالی دولتی تا سال 93 
حدود 30درصد پیشرفت فیزیکی داشت. اواخر 
توانمند  خصوصی  بخش  به  پروژه  این   94 سال 
است.  بهره برداری  آماده  اکنون  و  شد  واگذار 
حسینی نژاد برنامه ریزی های این سازمان را بر مبنای 
ظرفیت ها، مطالعات آمایش سرزمین و ظرفیت های 
چالش ها  شناختن  کرد:  مطرح  و  برشمرد  استان 
این  در  ما  اقدامات  از  یکی  صنعتی،  واحدهای  در 
مالی  منابع  تامین  چالش،  مهم ترین  که  بوده  سال ها 
بود. گفتنی است براساس قانون باید 40درصد منابع 
این  وقتی  باشد.  تولید  خدمت  در  بانکی  تسهیالت 
مهم در بازه زمانی 10سال مورد بررسی قرار گرفت، 
دریافتیم که حدود 31درصد آن محقق شده اما در 
سال 97 که جنگ اقتصادی در کشور بود، متاسفانه 
مالی  منابع  تزریق  رسید. وی  به 27درصد  مهم  این 
ادامه  را یکی از شاخص های رونق تولید دانست و 
داد: یکی از برنامه های استان در راستای رونق تولید 
مالی  گردش  و  منابع  تزریق  مالی،  منابع  تزریق  و 
بانک های  به  استان  معدنی  و  صنعتی  مجموع های 
و  کوچک  صنایع  به  بتوانیم  تا  بود  استان  داخل 
پرداخت کنیم و در همین  استان تسهیالت  متوسط 
پیگیری  حال  در  هدفمند  را  انتقال  این  نیز  راستا 
که  بانک هایی  به  را  شرکت ها  این  منابع  تا  هستیم 

تسهیالت پرداختی بیشتری دارند، منتقل کنیم.

 کرمان در یک قدمی صنعتی شدن
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