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بافت

نیروی  کرمان  استان  انتظامی  فرماندهی   
درجه دار با مدرک دیپلم جذب می کند       2

 بیش از ۴۰۰ پروژه عمرانی و محرومیت زدایی 
سپاه در کرمان به بهره برداری رسید             3

نمایندگان مجلس شورای اسالمی جزئیات 
بازرگانی را تصویب  طرح تشکیل وزارت 
کردند                                                         3

آگهی مزایده امالک شهرداری بافت         ۴ 

 یادواره شهدای عشایری استان کرمان برگزار 
می شود                                                        2

اولین جلسه دبیرخانه ایمني منطقه 9 در شرکت 
توزیع نیروي برق جنوب استان کرمان

و  باشد  مي  همگاني  مشاركت  نیازمند  ایمني  در  موفقیت 
باعث كاهش حوادث  تنهایي  به   HSE نامه  اخذ گواهي 
در   HSE فرهنگ  بایستي  بلكه  شود  نمي  مخاطرات  و 

شركت ها ارتقاء یابد.
به گزارش حكمت به نقل از روابط عمومي شركت توزیع 
با  مراسم  این  افتتاحیه  كرمان،  استان  جنوب  برق  نیروي 
دیسپاچینگ،  و  برداري  بهره  معاون  عامل،  مدیر  حضور 
مدیر دفتر ایمني و كنترل ضایعات این شركت و همچنین 
مادر  شركت  حوادث  و  ایمني  دفتر  ارشد  كارشناس 
برق  توزیع  هاي  شركت  ایمني  مدیران  توانیر،  تخصصي 
در  بلوچستان  و  سیستان  هرمزگان،  كرمان،  استان  شمال 
دفتر مدیرعامل برق جنوب كرمان در هفته آخر شهریورماه 

سال جاري برگزار شد.
برق  توزیع  نیا، مدیرعامل شركت  مراسم مهدوي  این  در 
جنوب استان كرمان ضمن خوش آمدگویي و خیر مقدم 
نیازمند مشاركت  بیان كرد: موفقیت در ایمني  به مهمانان 
به تنهایي باعث   HSE نامه  همگاني است و اخذ گواهي 
بایستي  بلكه  شود  نمي  مخاطرات  و  حوادث  كاهش 

فرهنگ HSE در شركت ها ارتقاء یابد.
محوریت  با  آموزش  لزوم  بر  تاكید  ضمن  همچنین  وي 
ایمني خاطرنشان كرد: امیدواریم این جلسات باعث تبادل 
مسیر  در  بتوانیم  و  بشود  ها  شركت  بین  تجربه  و  اندیشه 

ایمني بیشتر، گام هاي استوارتري را برداریم.
در این نشست همچنین جریان قلم كارشناس ارشد ایمني 
ایمني  از وضعیت  توانیر گزارشي  شركت مادر تخصصي 
شرح  اي،  منطقه  هاي  كمیته  تشكیل  ها،اهداف  شركت 

وظایف ومسئولیت آنها توسط وي تشریح شد.
پس از برگزاري مراسم افتتاحیه كارگروه دبیرخانه ایمني 
برق جنوب  دیسپاچینگ  و  برداري  بهره  معاون   ،9 منطقه 
ارائه نمود  ایمني شركت  كرمان توضیحاتي در خصوص 
عملكرد  گزارش  ایمني  دفتر  مدیر  خواجویي  همچنین  و 
را  مخاطرات  و  در خصوص كاهش حوادث  ایمني  دفتر 

بیان كرد.
از   9 منطقه  ایمني  دبیرخانه  كارگروه  اعضاي  ادامه  در 
برق شهرستان  فني و تخصصي مدیریت  پارك آموزشي 
بافت بازدید كردند و توضیحات الزم در خصوص نحوه 
آموزش، تعداد نفر ساعت آموزش دیده، توسط مدیر برق 

شهرستان بافت به حاضران ارائه شد.

خبرنگار  به  مطلب  این  اعالم  با  بافت  شهردار 
ولي  عنوان  به  بافت  شهروندان  گفت  حكمت 
امكانات  و  خدمات  باالترین  از  باید  ما  نعمتان 
تمام  راستا  این  در  و  باشند  مند  بهره  رفاهي 
ایم.  گرفته  كار  به  را  شهرداری  های  ظرفیت 
مهندس خدادادی افزود براي ترسیم شهري پاك 
و سرزنده، رضایتمندي عمومي مردم و آرامش 
بافتی بیشترین تالش را  محیطي شهروندان عزیز 
داریم و بی شک گام های بلند به سوی عمران 
این  بیانگر  مردم  شان  خور  در  و  زیبا   شهری 
موضوع است. شهردار بافت افزود خدمتگزاری 
و پاسخگویي به شهروندان وظیفه ذاتي این نهاد 
مردم شمول است و آگاهي از چگونگي فعالیت 
و عملكرد هر یک از بخش های شهرداري جزو 
هم  مردم  و  است  شهروندان  تک  تک  حقوق 
ای  زمینه  هر  بر خادمان خود در  به طور شفاف 
نظارت دارند. شهردار بافت تصریح كرد تالش 
ارائه خدمات مطلوب و شبانه روزي، رفع  براي 
در  ریزي  برنامه  اي،  محله  و  شهري  مشكالت 
به روند توسعه محالت  چارچوب شتاب بخشي 
شهري، رسیدگي پرشتاب و پاسخگویي شفاف 
اجراي  و  شهروندان  مطالبات  و  مشكالت  به 
جمله  از  عمراني  هاي  پروژه  و  ها  طرح  بهنگام 
رضایتمندي  جلب  در  موثر  هاي  شاخص 
شهروندان است و قطعا مالك سنجش عملكرد 
است.  مردم  رضایتمندي  شاخص  شهرداري، 
خواست  شهروندان  از  ادامه  در  خدادادی  علی 
شهر  اسالمی  شورای  مجموعه  و  شهرداري  تا 

شهري  ایجاد  و  مطلوب  خدمات  ارایه  براي  را 
فرهنگی  دیار  این  نام  و در خور  منظم   ، بانشاط 
یاري كنند و نقطه نظرها، ضعف ها، كاستي ها و 
پیشنهادهای سازنده خود را با مدیریت شهرداری 
بافت  شهردار  گذارند.  میان  در  شهر  شورای  و 
در ادامه با اشاره به اهمیت تكریم ارباب رجوع 
این مهم كه  بر  مبنی  و كالم مقام معظم رهبری 

یک  مردم  به  رسانی  خدمت  نهضت  فرمودند: 
مبارزه بزرگ و سنگین است و همه باید نهضت 
نیز  ما  بر  خدمت رسانی را جدی بگیرند، گفت 
خدمت  جهت  در  توان  تمام  با  كه  است  وظیفه 
صادقانه به مردم از هیچ امری فروگذار نكنیم و به 
لطف خدا تا كنون نیز تالشمان بر همین موضوع 

بوده است.

شهردار بافت در گفتگو با حكمت:

تالش مستمر در جهت رفاه و رضایتمندی 
شهروندان بافت اولویت شهرداری است
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واریز سود سهام عدالت به حساب ۴۱ میلیون نفر
سازمان خصوصی سازی اعالم كرد: تاكنون مبلغ 39۵6 میلیارد تومان 
به حساب بیش از 41 میلیون نفر از مشمولین طرح سهام عدالت كه 
شماره شبای بانكی خود را اعالم كرده بودند، واریز شده است. در 
راستای اجرای مصوبات شورای عالی اجرای سیاست های كلی اصل 
)44( قانون اساسی سازمان خصوصی سازی پس از راه اندازی سامانه 
www.samanese.ir اقدام به  به نشانی  الكترونیكی سهام عدالت 
دریافت شماره شبای بانكی مشمولین از طریق سامانه مذكور كرد كه 
بر این اساس فرآیند توزیع سود سهام عدالت میان مشموالن تسهیل و 
واریز سود شركت¬های سرمایه پذیر برای سهامداران امكانپذیر شد؛ 
به نحوی كه در شهریورماه سال 139۷ مبالغ سود سالهای مالی 139۵ 
گزارش  به  شد.  واریز  مشمولین  حساب  به  بار  اولین  برای   1396 و 
سازمان خصوصی سازی، این در حالی است كه فرآیند توزیع سود 
سهام عدالت همچنان توسط این سازمان پیگیری می شود و ویژگی 
انجام شده  مشابه  بزرگ  كارهای  تمامی  از  را  آن  كار كه  این  مهم 
در كشور متمایز می كند آن است كه سود تخصیصی از محل یک 
اقشار  میان  المال  بیت  درآمد  محل  از  نه  و  دائمی  درآمد  با  ثروت 
آسیب پذیر توزیع می شود و سود تخصیصی نیز به حساب تک تک 
افراد مشمول و نه به حساب سرپرست خانوار واریز می گردد. همچنین 
بخش زیادی از این سود به حساب افراد نیازمند واریز می شود و نه 
پرداخت  منظور  به  این  بر  عالوه  جامعه.  افراد  تک  تک  حساب  به 
مبلغ 4660 میلیارد تومان سود تخصیصی شركتهای سرمایه پذیر بابت 
عملكرد سال 1396 تاكنون مبلغ 39۵6 میلیارد تومان توسط سازمان 
خصوصی سازی به حساب بیش از 41 میلیون نفر از مشمولین طرح 
سهام عدالت كه شماره شبای بانكی خود را اعالم كرده بودند، واریز 
میلیون  یک  دارای  مشمول  هر  برای  است  ذكر  به  الزم  است.  شده 
تومان سهام حدود 1۷۵ هزارتومان سود از محل عملكرد سال مالی 
1396 واریز شده است كه این مقدار در سال 139۵ حدود 1۵0 هزار 
تومان بوده است و این موضوع حكایت از رشد 16 درصدی پرداخت 

سود سهام عدالت دارد.
تكمیل  و  ساماندهی  هدف  با  این  بر  افزون  افزاید:  می  گزارش  این 
طرح توزیع سهام عدالت، الیحه ساماندهی سهام عدالت نیز با تأكید 
بر انتقال مالكیت این سهام عالوه بر منافع حاصل از آن به مشمولین به 

مجلس شورای اسالمی ارائه شده است.

برای  رئیس جمهور  اول  معاون  خبر خوش 
افراد معلول

وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی از موافقت معاون اول رئیس جمهور 
داد.  خبر  كشور  معلوالن  جامعه  به  حذفی  یارانه های  اختصاص  با 
و  نظارت  كمیته  اولین  در  خبر  این  اعالم  با  شریعتمداری  محمد 
هماهنگی بر قانون حمایت از معلوالن اظهار امیدواری كرد: با این 
اقدام بتوان بسیاری از مشكالت و مسائلی كه  معلوالن كشور با آن 
دست به گریبان هستند، حل و فصل شود. وی با اشاره به تصویب 
قانون حمایت از معلوالن در اسفند ماه 96 در مجلس بیان كرد:  6 
آیین نامه از سوی وزارتخانه در این خصوص تهیه شده كه حداكثر 
تا آذر در دولت مطرح خواهد شد. در این نشست همچنین، احمد 
میدری، معاون رفاه  اجتماعی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی 
نیز ضمن ارائه گزارشی در این زمینه بیان داشت:  قانون حمایت از 
معلوالن كشور اسفندماه 96 در مجلس شورای اسالمی تصویب و 
از اردیبهشت تا آذرماه 9۷ آیین نامه های مرتبط با آن تهیه شد. در 
این جلسه، عملكرد همه دستگاه ها در اجرای قانون ارائه و مقرر شد 
كه از سوی معاون اول برای اجرای بهتر این قانون دستورات الزم 

ابالغ شود.

دادستان جیرفت خبر داد:
کشف بالغ بر هزار کیلوگرم ژله فاسد و تاریخ 

مصرف گذشته از یک قنادی در جیرفت

بر  بالغ  از كشف  وانقالب شهرستان جیرفت  دادستان عمومی 
این  در  قنادی  صنفی  واحد  یک  از  فاسد  ژله  كیلوگرم  هزار 
شهرستان خبر داد. حسین سالمی اظهار داشت:با دستور قضائی 
،این واحد صنفی پلمب و متصدی واحد صنفی كه یک خانم 
می باشد  به اداره نظارت بر اماكن عمومی داللت گردیده و 
قضائی  مقام  این  است.  شده  تشكیل  وی  برای  قضائی  پرونده 
حفظ امنیت غذایی شهروندان را مهم برشمرد و افزود:دادستانی 
عامه  حقوق  حفظ  راستای  ودر  العموم   مدعی  عنوان  به 
مصرفی  لوازم  آوری  بر جمع  مبنی  را  قضائی الزم  دستورات 
در  واحد های صنفی  از سطح  فاسد  و  تاریخ مصرف گذشته 
شهرستان را صادر نموده است . دادستان جیرفت ادامه داد:در 
مركز  كارشناسان  از  متشكل  عالی  هیات  یک  راستا  همین 
،پلیس  عمومی،دامپزشكی  اماكن  بر  نظارت  دایره  بهداشت، 
اطالعات و امنیت عمومی و نماینده دادستان در این شهرستان 
بازار نظارت دارند.  بر  به صورت مستمر  تشكیل شده است و 
مدعی العموم خاطرنشان ساخت:شهروندان می توانند هرگونه 
تخلف بهداشتی را از طریق نهاد های مذكور به اطالع مسئوالن 
به گزارش و  باشند در اسرع وقت  شهرستان برسانند و مطمن 

شكایت آنها رسیدگی خواهد شد.

عمان  و  ایران  بازرگانی  مشترك  اتاق  رئیس 
كرمان  پروژه  سه  در  عمان  اینكه  بیان  با 
این  از  یكی  گفت:  است  كرده  سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری  پروژه  بزرگ ترین  پروژ ه ها 
متوقف  متاسفانه  كه  است  كشور  در  خارجی 

شده است.
فرصت های  معرفی  همایش  در  ضرابی  محسن 
ورود  راهكارهای  و  سرمایه گذاری  و  تجاری 
توسعه  مدیركل  حضور  با  كه  عمان  بازار  به 
كسب و كار منطقه آزاد صالله عمان در محل 
اینكه  بیان  با  شد  برگزار  كرمان  بازرگانی  اتاق 
 1392 تا   1382 درسال های  ما  اقتصادی  روابط 
خوب نبود و مبادالت بسیار كمی در این سال ها 
مشترك  اتاق   92 سال  داشت:  اظهار  شد  انجام 
بازرگانی بین دو كشور ایجاد و نقشه راه ترسیم 

شد.
و  ویزا  اخذ  سال  این  قبل  تا  اینكه  بیان  با  وی 
دو  میان  ارتباطی  راه های  و  بسیار سخت  اقامت 
تحریم های  وجود  با  گفت:  بود  محدود  كشور 
 9۷ سال  در  ما  معامالت  آمریكا، حجم  ظالمانه 

نسبت به سال 92 شش برابر شده است.
با  عمان  و  ایران  بازرگانی  مشترك  اتاق  رئیس 
خط  ایجاد  برای  تالش  حال  در  اینكه  به  اشاره 
كشتی رانی میان بندر  چابهار و بندر صالله عمان 
هستیم كه می تواند در روابط تجاری دو كشور 
بسیار تأثیرگذار باشد عنوان كرد: در حال فراهم 
كردن امكانات و تسریع امور بازرگانی از جمله 

افتتاح حساب و شركت در مناطق آزاد هستیم.
برای  صادرات،  حوزه  در  از  عمان  بیان  با  وی 
كشور  عمان  گفت:  دارد  بسیاری  اهمیت  ایران 

زیاد  بسیار  معامالتش  حجم  اما  است  كوچكی 
است و برگزاری هشت نمایشگاه مشترك میان 
ایران و عمان برای تجار و مصرف كنندگان در 

برنامه است.
منطقه  در  كشور  چند  اینكه  به  اشاره  با  ضرابی 
روابط  به دلیل  اما  دارند  خوبی  بسیار  بازارهای 
سیاسی امكان همكاری با آنها وجود ندارد بیان 
كاالهای  كه  است  بسیار خوبی  راه  عمان  كرد: 

كشورمان را در بازار این كشورها ارائه كنیم.
تنها دو كشور بحرین و عمان  اینكه  بیان  با  وی 
هستند كه می توانند تجارت آزاد انجام دهند كه 
و سو حركتی  این سمت  در  بحرین  دولتمردان 
كاالها  می توان  عمان  طریق  از  گفت:  نكردند 

خود را به كشورهای زیادی صادر كنیم.
با  عمان  و  ایران  بازرگانی  مشترك  اتاق  رئیس 

اشاره به اینكه در تیرماه سال گذشته توافقنامه ای 
میان سرمایه گذاران ایران و عمان امضا شد عنوان 
خصوصی  عمان  بانک های  اینكه  به دلیل  كرد: 
از  می ترسیدند  آمریكا  تحریم های  از  و  بودند 

طریق صندوق توسعه ملی وارد شدیم.
كرمان  جای  سه  در  عمان  اینكه  بیان  با  وی 
از  یكی  در  گفت:  است  كرده  سرمایه گذاری 
كشور  وارد  ارز  دالر  میلیارد   ۵3 پروژ ه ها  این 
سرمایه گذاری  پروژه  بزرگ ترین  و  است  شده 

خارجی در كشور است.
پروژه  این  متاسفانه  اینكه  به  اشاره  با  ضرابی 
عمانی  سرمایه گذار  مسئله  این  و  شده  متوقف 
امیدواریم  افزود:  است  كرده  نگرانی  دچار  را 
پروژه  این  مشكالت  رفع  در  استانی  مسئوالن 

همت كرده و تكلیف آن را روشن كنند.

استخدام  و  گزینش  هسته  رئیس 
فرماندهی انتظامی استان كرمان با اشاره 
به اینكه فرماندهی انتظامی استان كرمان 
نیروی درجه دار با مدرك دیپلم جذب 
می  كند گفت: افراد متولدین سال ۷3 به 
باشد  باال كه حداكثر سن آنها 2۵ سال 

در این مرحله جذب می شوند.
امروز صبح  سرهنگ نوربخش رشیدی 
در نشست خبری با اصحاب رسانه استان 
نقش  رسانه  ها  داشت:  اظهار  كرمان 
مهمی در آگاهی بخشی به جامعه دارند 
و باید از این ظرفیت برای اعتالی كشور 

استفاده كرد.
وی با اشاره به اینكه در حوزه گزینش و جذب 
را  بهترین ها  و  بگردید  فرمودند،  رهبری  افراد 
و  شناسایی  كارآمد  افراد  باید  كنید گفت:  پیدا 
از  برخوردار  و  مومن  انسانهای  و  انتخاب شوند 

روحیه انقالبی و جهادی جذب شوند.
فرماندهی  استخدام  و  گزینش  هسته  رئیس 
جذب  اینكه  بیان  با  كرمان  استان  انتظامی 
روش  دو  به  انتظامی  نیروی  در  استخدام  و 
عضویابی و عضو گیری اقدام می شود افزود: در 
نیروی  حال حاضر روش عضویابی در گزینش 

انتظامی استفاده می شود.
نیروی  جذب  حال  در  اینكه  به  اشاره  با  وی 
هستیم  دیپلم  تحصیلی  مدرك  با  مرد  درجه دار 

خاطر نشان كرد: بر اساس اولویت امتیازات افراد 
متقاضی نسبت به جذب آنها اقدام می شود و باید 
دارای یكسری شرایط عمومی و اعتقادی باشند.

رشیدی با اشاره به اینكه داشتن شرایط جسمانی 
افراد  گفت:  است  تاكید  مورد  بسیار  مناسب 
متولدین سال ۷3 به باال كه حداكثر سن آنها 2۵ 

سال باشد در این مرحله جذب می شوند.
فرماندهی  استخدام  و  گزینش  هسته  رئیس 
افراد  این  قد  اینكه  بیان  با  استان كرمان  انتظامی 
پنج  حداقل  و  بوده  سانتیمتر   1۷0 حداقل  باید 
سال ساكن كرمان باشند افزود: افرادی كه دارای 
یكسال عضویت بسیج بوده و یا حافظ كل قرآن 

باشند در اولویت جذب هستند.

وی با اشاره به اینكه معافیت خدمتی آنها 
خدمت  حتما  و  بوده  غیرپزشكی  باید 
حال  در  یا  و  داده  انجام  را  سربازی 
گذراندن خدمت سربازی باشند تصریح 
كرد: مسائل اعتقادی اصول جذب افراد 
به  باید  فرد  و  است  انتظامی  نیروی  در 

آرمان های انقالب اسالمی پایبند باشد.
با  نیرو  جذب  در  اینكه  بیان  با  رشیدی 
و  داریم  سهمیه  زمان  شرایط  به  توجه 
مراجعه  كه  افرادی  تمام  جذب  امكان 
حاضر  حال  در  گفت:  نیست  می كنند، 
درجه داری  نیروی  در  سازمان  نیازمندی 

است.
وی با اشاره به اینكه در حدود دو ماه گذشته در 
رشته های تحصیلی باالتر نیز جذب نیرو داشته ایم 
افزود: 12 مهر زمان آزمون در این مرحله جذب 

برای درجه داری است.
فرماندهی  استخدام  و  گزینش  هسته  رئیس 
انتظامی استان كرمان با اشاره به اینكه متقاضیان 
جذب در نیروی انتظامی استان كرمان می توانند 
به آدرس خیابان معلم جنب اداره كل آموزش و 
پرورش استان كرمان مراجعه كنند اظهار داشت: 
كرمان  استان  انتظامی  نیروی  در  خانم  جذب 
دو  فقط  امسال  ابتدای  از  و  است  محدود  بسیار 

نفر خانم جذب شده است.

كرمان  استان  ثاراهلل  سپاه  اجرایی  معاون 
استان  عشایری  شهدای  یادواره  گفت: 
كرمان  در  امسال  بهمن  سوم  كرمان 

برگزار می شود.
جلسه  در  مالیی  عباس  سرهنگ 
عشایری  شهدای  یادواره  برنامه ریزی 
استان كرمان كه با حضور بصیری معاون 
سیاسی استانداری كرمان در سالن پیامبر 
برگزار  كرمان  استانداری  اعظم)ص( 
شهدای  یادواره  داشت:  اظهار  شد، 
به صورت  است  قرار  كشور  عشایر 

كنگره ملی برگزار شود.
استان  در  كنگره  این  اینكه  به  اشاره  با  وی 
گفت:  می شود  برگزار  بختیاری  چهارمهال 
سازمان  توسط  كشور  عشایری  شهدای  كنگره 
استانها  در  و  می شود  برگزار  مستضعفین  بسیج 

یادواره استانی شهدای عشایر برگزار می شود.
بیان  با  كرمان  استان  ثاراهلل  سپاه  اجرایی  معاون 
اینكه تاكنون چندین جلسه در سپاه ثاراهلل استان 
نماینده  و  استاندار  با  كرمان  استانداری  در  و 
كمیته  هفت  افزود:  است  شده  برگزار  استاندار 
استانی شهدای عشایری  یادواره  برگزاری  برای 

كرمان تشكیل شده است.
وی با اشاره به اینكه تعدادی گروه های جهادی 
در راستای یادواره به مناطق عشایری اعزام و در 
آن مناطق فعالیتهای جهادی داشته اند خاطرنشان 
در  عشایری  شهدای  ازخانواده  بازدید  كرد: 

دستور كار مسئوالن استان قرار بگیرد.
استانی  استان كرمان دومین  اینكه  بیان  با  مالیی 
است كه بیشترین تعداد شهدای عشایری را دارد 
گفت: استان كرمان حدود هزار شهید عشایری 

دارد و این شهدا در حال شناسایی هستند.
وی از برگزاری یادواره شهدای عشایری استان 
سال  ماه  بهمن  سوم  پنجشنبه  تاریخ  در  كرمان 

جاری در كرمان خبر داد و افزود: 1۷ شهرستان 
استان كرمان عشایرخیز است و انتظار می رود در 
این شهرستانها و شهر كرمان معابر عمومی شامل 
عشایری  شهدای  نام  به  میدان هایی  و  خیابان ها 

نام گذاری شود.
در این جلسه محمدصادق بصیری معاون سیاسی 
و  شهدا  به  خدمت  كرمان  استانداری  امنیتی 
اعتقادی  و  را یک وظیفه شرعی  خانواده شهدا 
نخستین  است  قرار  داشت:  اظهار  و  دانست 
و  شود  برگزار  استان  عشایری  شهدای  یادواره 
شهدا  این  خانواده های  داریم،  محدودی  وقت 
در سطح استان پراكنده هستند و باید تمام شهدا 

شناسایی شود.
وی با بیان اینكه برگزاری كنگره شهدای استان 
كرمان در سال گذشته الگوی بسیار خوبی است 
گفت:  كنیم  استفاده  تجربه  آن  از  می توان  و 
وظیفه هر دستگاه برای برگزاری یادواره شهدای 
عشایری استان مشخص و همه دستگاه ها موظف 
به همكاری هستند، استانداری كرمان برای انجام 
هر كاری برای شهدا آماده است و به فرمانداران 

1۷ شهرستانی كه عشایر دارند، ابالغ می شود.
امور  و  شهید  بنیاد  مدیر كل  گروهی  احمد 

ایثارگران استان كرمان نیز با گرامیداشت 
دفاع  سال  هشت  شهدای  خاطره  و  یاد 
بزرگی  حق  شهدا  كرد:  بیان  مقدس 
رهبری  معظم  مقام  و  دارند  ما  گردن  به 
فرمود زنده نگه داشتن یاد شهدا كمتر از 

شهادت نیست.
در  اجتماعی  ایثار  اینكه  به  اشاره  با  وی 
و شهادت  ایثار  فرهنگ  ترویج  با  جامعه 
پیشنهاد  افزود:  می شود  محقق  جامعه  در 
می شود نمایشگاه معرفی شهدای عشایری 
در حاشیه برگزاری یادواره شهدا برگزار 
شهدای  عشایری  شهدای  كه  چرا  شود 
سطح  در  آنها  معرفی  كه  هستند  ناشناخته ای 
جامعه برای الگوپذیری جوانان بسیار موثر است.

مدیر كل  حسینی  فاطمه السادات  جلسه  این  در 
نیز  كرمان  استانداری  خانواده  و  بانوان  امور 
حماسه سازان  نتیجه  امروز  امنیت  اینكه  بیان  با 
در  باید  افزود:  است  مقدس  دفاع  سال  هشت 
محروم  مناطق  و  جامعه  به  شهدا  یادواره  قالب 

خدمات داد.
باید  اینكه تكریم خانواده شهدا  به  با اشاره  وی 
مادران  كرد:  تاكید  بگیرد  قرار  كار  دستور  در 
شهدا  معرفی  در  و  بودند  اثرگذار  بسیار  شهدا 
الگو  به عنوان  و  شده  دیده  شهدا  مادران  باید 

معرفی شوند.
زنان  بسیج  سازمان  رئیس  رنجبر  جلسه  این  در 
استان  در  اینكه  بیان  با  استان كرمان  ثاراهلل  سپاه 
كرمان در سال گذشته هزار و 200 زوج جوان 
در  آنها  ازدواج  مراسم  فاطمی  پیوند  قالب  در 
حاشیه كنگره شهدای استان برگزار شد تصریح 
كرد: امسال نیز ازدواج آسان زوج های جوان در 
می توانیم  و  است  برنامه  در  فاطمی  پیوند  قالب 
استانی  شهدای  یادواره  حاشیه  در  را  برنامه  این 

عشایر برگزار كنیم.

احداث مدارس ابتدایی خیرساز در رابر

استان  مدارس  نوسازی  كل  اداره  مردمی  مشاركت های  معاون 
كرمان گفت: عملیات ساخت دو باب مدرسه ابتدایی در روستا های 

شهرستان رابر به همت خیرین آغاز شد.
كل  اداره  مردمی  مشاركت های  معاون  فرحبخش  رضا  محمد 
مدرسه  دوباب  زنی  :كلنگ  گفت  كرمان  استان  مدارس  نوسازی 

ابتدایی در شهرستان رابر آغاز شد.
استان  مدلرس  نوسازی  كل  اداره  مردمی  مشاركت های  معاون   
تاجعلی  وسیله  به  آباد  موسی  روستا  مدرسه  زمین  گفت:  كرمان 
وپرورش  آموزش  به  رابر  شهرستان  خیرین  مجمع  عضو  شهابی 
اهداء شده واین خیر به جهت یادبود فرزندش مرحوم بالل شهابی 
متقاضی نامگذاری مدرسه به نام بالل شهابی است كه این مدرسه به 

نام فرزند این خیر نامگذاری خواهد شد.
فرحبخش با اشاره به اینكه این مدارس ابتدایی با توجه به جمعیت 
از  می شوند،  اجرا  و  طراحی  كالسه  یک  روستا ها  آموزی  دانش 
مشاركت و همت  حسین عباس لو خیّرمدرسه ساز كه در سراسر 

استان تاكنون 19 مدرسه خیریه ساخته تقدیر و تشكر كرد.
او بیان كرد: مدارس این خیر كه ساخته و یا ساخته می شود كه به 
عنوان مدارس موالنا شاعر و عارف بزرگ ایرانی نامگذاری شده 

و خواهد شد.
فرحبخش تصریح كرد: اقدام خداپسندانه و خیرخواهانه خیرمدرسه 
ساز عباس لو  یک مدرسه دوكالسه دیگر در روستای ابراهیم آباد 

شهرستان رابر درآینده ای نزدیک نیز ساخته شود.
مدارس  نوسازی  كل  اداره  مردمی  مشاركت های  معاون  همچنین 
استان ضمن حضور در شورای آموزش و پرورش شهرستان ارزوئیه 
غله  نظیر  خدادادی  استعداد های  به  توجه  با  شهرستان  این  گفت: 
ومعادن در خصوص جذب خیران مدرسه ساز باید فعالیت بیشتری 

داشته باشد.
هزار   12 را  ارزوئیه  شهرستان  آموزشی  فضای  سرانه  نیاز  میزان  او 
مترمربع عنوان كرد و از مسئوالن شهرستان و خیرین خواست تا با 
مشاركت و سرمایه گذاری در حوزه مدرسه سازی به جبران مشكل 

كمبود فضای آموزشی این شهرستان كمک كنند.

سرنوشت نامعلوم 2 کارگر غیربومی در نزاع 
دسته جمعی طارم

بر اثر نزاع دسته جمعی در یكی از روستاهای شهرستان طارم 
و ادامه آن در حومه شهر منجیل استان گیالن 2 نفر مفقود و 6 

نفر مجروح شدند.
این  در  روز چهارشنبه  طارم  انتظامی شهرستان  نیروی  فرمانده 
یكشنبه  عصر  كه  حادثه  این  در  گفت:  ایرنا  خبرنگار  به  باره 
31 شهریور ماه امسال رخ داد، تعدادی از كارگران غیربومی 
كندی  هندی  روستای  باغ های  از  یكی  در  زیتون  باغداران  با 
درگیر شده  لفظی  به صورت  یكدیگر  با  ابتدا  طارم  شهرستان 
و در ادامه درگیری فیزیكی پیدا می كنند كه در این درگیری 
قرار می  باغداران زیتون توسط كارگران مورد ضرب و شتم 

گیرند.
سرهنگ داود مرادی اظهار داشت: پس از گزارش این حادثه، 
ماموران انتظامی در كوتاهترین زمان در محل حاضر و اقدام به 
با وساطت  و  نزاع می كنند  این  شناسایی شركت كنندگان در 
ماموران و خارج كردن كارگران غیر بومی از روستا این نزاع 
دسته جمعی به پایان می رسد و برای جلوگیری از هر نوع تشنج 
و درگیری مجدد، كارگران غیر بومی در یكی از پاسگاههای 

انتظامی طارم شب را سپری می كنند.
وی عنوان كرد: فردای آن روز به علت شكایت این باغداران از 
كارگران، طرفین دعوا در دادگستری شهرستان حاضر شده و 
در نهایت با رضایت طرفین پرونده این درگیری مختومه اعالم 

می شود.
با  افزود:  موضوع  حساسیت  به  اشاره  ضمن  مرادی  سرهنگ 
توجه به ارزیابی های صورت گرفته و جهت جلوگیری از هر 
كارگران  طارم  انتظامی  نیروی  ماموران  مجدد،  درگیری  نوع 
شهرستان  انتظامی  حوزه  از  خارج  كیلومتر   1۵ تا  را  غیربومی 

مشایعت می كنند.
مجدد  درگیری  تایید  ضمن  طارم  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
استان  استحفاظی  حوزه  در  منجیل  شهر  حوالی  گروه  دو  این 
گیالن، خاطرنشان كرد: طبق اطالعات به دست آمده این دو 
گروه برای بار دوم در جاده منجیل- طارم درگیر شده كه از 
هشت كارگر 6 نفر آنان به شدت مجروح شده كه برای انجام 
اقدامات درمانی به بیمارستان 31 خرداد شهر منجیل منتقل می 

شوند.
مرادی اظهار داشت: بعد از بهبودی كامل مجروحین و ترخیص 
از  دیگر  نفر  دو  كه  كنند  می  اذعان  آنها  بیمارستان،  از  آنها 
دوستانشان به علت شدت درگیری در سد منجیل سقوط كرده 

و غرق شده اند.
در  اصلی  نزاع  اینكه  به  توجه  با  كرد:  خاطرنشان  مسئول  این 
حوزه انتظامی استان گیالن صورت گرفته، جستجو برای پیدا 
كردن 2 كارگر مفقود شده در این حادثه توسط غواصان ادامه 
دارد و همچنین علت و نحوه درگیری، توسط نیروی انتظامی 
شهرستان رودبار در دست تحقیق و بررسی است و اطالعات 

تكمیلی متعاقبا اعالم خواهد شد.
مردم  بین  در  سازی  فرهنگ  بر  تاكید  ضمن  مرادی  سرهنگ 
به علت موضوع  نزاع و درگیری  نوع  از هر  جهت جلوگیری 
با موارد  از مردم خواست در صورت برخورد  های كوچک، 
خالف قانون و مقرارت و روبرو شدن با آسیب های اجتماعی، 
در  تا  دهند  گزارش  پلیس  به   110 سامانه  طریق  از  را  مراتب 

اسرع وقت به موضوع رسیدگی شود.
شهرستان طارم با 4۷ هزار نفر جمعیت )حدود ۵ درصد جمعیت 
شمال  كیلومتری   90 در  زنجان(  استان  مساحت  درصد   10 و 
با استانهای قزوین، اردبیل و گیالن  شرقی زنجان واقع شده و 

همسایه است.

 یادواره شهدای عشایری استان کرمان برگزار می شود

 فرماندهی انتظامی استان کرمان نیروی درجه دار با مدرک دیپلم جذب می کند 
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مسئول بسیج سازندگی سپاه ثاراهلل استان كرمان 
با بیان اینكه پروژه های اجرا شده توسط سپاه و 
مناطق  در  عمدتا  و  عام المنفعه  زودبازده،  بسیج 
پروژه   400 از  بیش  گفت:  هستند  صعب العبور 
به  كرمان  در  سپاه  محرومیت زدایی  و  عمرانی 

بهره برداری رسیده است.
آئین  در  امروز  ظهر  پاداش  حجت اله  سرهنگ 
افتتاح پروژه های عمرانی و محرومیت زدایی سپاه 
ثاراهلل استان كرمان كه با حضور سردار ابوحمزه 
فرمانده سپاه ثاراهلل استان كرمان، حجت االسالم 
نمایندگی ولی فقیه در سپاه  نهاد  عربپور مسئول 
و  نهادها  مسئوالن  دیگر  و  كرمان  استان  ثاراهلل 
دستگاه های اجرایی استان كرمان برگزار شد با 
اشاره به تاكیدات رهبر كبیر انقالب برای فراهم 
كردن زمینه رفاه حال محرومان در جامعه اظهار 
داشت: پروژه های اجرا شده توسط سپاه و بسیج 

زودبازده بوده و عام المنفعه هستند.
و  سپاه  توسط  كه  پروژه های  اینكه  بیان  با  وی 
بسیج اجرا می شوند عمدتا در مناطق صعب العبور 

هستند تصریح كرد: مناطقی برای خدمت رسانی 
انتخاب شده كه دیگر نهادها نمی توانند و كمتر 

در آنجا حضور پیدا كردند.
مسئول بسیج سازندگی سپاه ثاراهلل استان كرمان 
و  ساخت  كیفیت  به  توجه  اینكه  بر  تاكید  با 
دوری از نگاه  انتفاعی از ویژگی های  پروژه های 
اجرا شده توسط سپاه و بسیج است گفت: بیش 
از 34 هزار پروژه عمرانی كوچک و زودبازده 

در كل كشور توسط سپاه اجرا شده است.
از40  پروژه   220 و  هزار  اینكه  به  اشاره  با  وی 
افزود:  است  كرمان  استان  در  سپاه  پروژه  هزار 

داده  مردم  تحویل  كنون  تا  پروژه   400 بیش از 
شده و در تالش هستیم تا در هفته دفاع مقدس 
101 پروژه دیگر تحویل مردم داده شود و این 

رقم به ۵۵0 پروژه  برسد.
در  پروژ ه ها  این  اجرای  در  اینكه  بیان  با  پاداش 
استان كرمان 108 گروه جهادی دخیل بوده اند 
گفت: با توجه به اینكه اعتبارات ما كم است در 
افتتاح  و  شد  خواهد  افتتاح  پروژه   40 هفته  این 

مابقی پروژه ها مشروط به تامین اعتبار است.
وی با اشاره به اینكه پروژه مسكونی كه امروز به 
صورت نمادین افتتاح می شود قریب 90 میلیون 
تومان هزینه برده است افزود: 10 میلیون تومان 
كمک  می كند  سكونت  آن  در  كه  فردی  نیز 

كرده است.
مسئول بسیج سازندگی سپاه ثاراهلل استان كرمان 
نقاط  در  محرومیت  رفع  در  سپاه  اینكه  بیان  با 
در  گفت:  می كند  تالش  بسیار  استان  مختلف 
میان  در  لوازم التحریر  بسته  1۵هزار  هفته  این 

دانش آموزان محروم استان تقسیم خواهد شد.

طالق گرفتن برای مردان شرطی می شود

معصومه ابتكار معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با 
اشاره به اینكه الیحه ای در خصوص طالق تدوین شده، می گوید: 
این موضوع در یک دوره بازنگری شده اما باز هم ما اشكاالتی را 
در بحث طالق احصا كردیم و در ارتباط با شروط طالق دوباره 

یک الیحه را به كمیسیون لوایح دولت دادیم.
وی می افزاید: در الیحه اخیر این موضوع مطرح شده كه مردان 
نتوانند به این راحتی همسر خود را طالق بدهند و طالق سخت تر 
شود. مخصوصاً زنانی كه خودشان هم وكیل هستند و با بسیاری 
از این موارد در ارتباط بودند، مثل دكتر سجادی و فریده غیرت 
عضو شورای فقهی حقوقی هستند؛ این موارد را به ما معرفی كرده 
اعمال  را  آنها  كه  دادند  ارائه  زمینه  این  در  خوبی  پیشنهادات  و 

كردیم.
كه  ماده ای  در  می گوید:  مدنی  قانون  به  اشاره  با  غیرت،  فریده 
وقت  هر  مرد  دارد،  وجود  طالق  خصوص  در  مدنی  قانون  در 
بخواهد می تواند زن را طالق دهد، این ماده با دنیای مدرن امروز 
سازگار نیست و باید در رابطه با آن بحث شود. قانون قبلی اركان 

خانواده ها را متزلزل كرده و ما در صدد تغییر این قانون هستیم.
اساس  بر  دادگستری،  یک  پایه  وكیل  و  حقوقدان  این  گفته  به 
كند،  طالق  درخواست  خاص،  شرایطی  در  می تواند  زن  قانون 
خصوص  در  هم  مرد  برای  پیشنهادی  طرح  در  اساس،  همین  بر 
درخواست طالق دادن همسر خود، باید شرایطی قرار داده شود. 
البته شروط مورد نظر مانند شرایطی نیست كه برای زن قرار داده 

شده و متفاوت است.
غیرت در ادامه می افزاید، با تصویب الیحه و اجرایی شدن قانون 
نظر، مرد می تواند  جدید، در صورت حادث شدن شروط مورد 
زن را طالق دهد و در آن حالت هر موقع كه اراده كند و حتی 

بدون هیچ دلیلی نمی تواند دادخواست طالق دهد.
وی به برخی از شروطی كه در الیحه جدید ذكر شده اشاره كرده 
غیرقابل  خشونت های  غیرطبیعی،  رفتارهای  می دهد:  توضیح  و 
قانون  در  )كه  تمكین  عدم  اخالق،  خالف  رفتارهای  تحمل، 
اعتیاد  محوله،  وظایف  ندادن  انجام  است.(  داشته  هم وجود  قبل 
مواردی  جمله  از  محكومیت  دوران  گذراندن  و  موادمخدر  به 
است كه در الیحه به آن پرداخته شده است، البته این موارد تنها 
نمونه هایی هستند كه در الیحه آمده و شامل همه موارد نمی شود.

غیرت در ادامه اضافه می كند: بحث این است كه بر اساس قانون 
همان طور كه زن برای طالق گرفتن اختیار مطلق ندارد، مرد هم 
دچار محدودیت هایی شود. این الیحه حدود یک سال است كه 

پیشنهاد شده و در حال طی كردن پروسه قانونی است.
عده ای  طرح  این  پیشنهاد  ابتدای  از  حقوقدان،  این  اعتقاد  به 
حقوقدان بررسی های قانونی الزم را انجام داده و موازین شرعی 
هم در نظر گرفته شد، سپس طرح برای رعایت موازین فقهی – 
حقوقی به نمایندگان حوزه ارسال شد. در حال حاضر نیز الیحه 
طالق در هیأت دولت است تا بعد از موافقت به مجلس شورای 

اسالمی تحویل داده شود.
می كند:  اضافه  الیحه،  تصویب  درباره  امیدواری  اظهار  با  وی 
الیحه ای كه درباره طالق تدوین شده الیحه ای بسیار ساده است 
و اصاًل امری نیست كه پیچیدگی های حقوقی یا فقهی داشته باشد 
و در آن به طور اجمال تنها برای درخواست طالق دادن، شروطی 
خارج  صرف  خودسرانه  حالت  از  آن  اساس  بر  كه  شده  آورده 
شده است. البته شروط مذكور با رعایت كامل موازین قانونی و 

بدون هیچ گونه یكسونگری نگاشته شده اند.
فخرالسادات محتشمی پور در ادامه می افزاید: الیحه طالق به این 
شرط كه بتواند شرایطی مشابه برای مردان در جهت درخواست 
طالق دادن همسر داشته باشد، می تواند گام مثبتی در این حوزه 
به چندین سال گذشته  نسبت  متفاوتی  بسیار  امروز شرایط  باشد. 
شده اند  نگاشته  دور  سال های  و  گذشته  در  كه  قوانینی  و  داریم 

نمی توانند كارگشا باشند.
مردان  برای  مشابه  شرایطی  بتواند  كه  شرط  این  به  طالق  الیحه 
در جهت درخواست طالق دادن همسر داشته باشد، می تواند گام 
به  نسبت  متفاوتی  بسیار  امروز شرایط  باشد.  این حوزه  در  مثبتی 
چندین سال گذشته داریم و قوانینی كه در گذشته و سال های دور 

نگاشته شده اند نمی توانند كارگشا باشند.

مهر  مسكن  تعاونی  پروژه  از  سال   10 متاسفانه 
این  سه  فاز  همچنان  ولی  گذرد  می  بشری 
و  است  مانده  باقی  فوندانسیون  در حد  شركت 
امید خانه دار شدن را از برخی اعضا ربوده است.

مسكن مهر نام آشنایی است كه مربوط به دیروز 
عنوان  طرح  این  قبل  دولت  در  نیست  امروز  و 
از جمله  جامعه  اقشار  تمامی  اینكه  بر  مبنی  شد 
شوند  خانه  صاحب  بتوانند  نیز  برخوردها  كم 
طرح  مهر  مسكن  كه  گفت  باید  متاسفانه  اما 
مكانی  لحاظ  از  و  شد  اجرا  بد  اما  بود  خوبی 
واحدهای  كیفی  لحاظ  از  و  نامناسب  نقاط  در 
وقتی  متأسفانه  بنابراین  شد،  ساخته  بی كیفیت 
ساخت و سازها به حاشیه نزدیكی شهرها كشیده 
هیچ  بدون  شهرها  اطراف  در  حاشیه نشینی  شد 

توجهی گسترش یافت.
و  ست  آشنا  برایتان  بشری"  مهر  "مسكن  حتما 
این تراژدی پروژه بی مهری همچنان ادامه دارد، 
خانوارهای زیادی كه متاسفانه به امید خانه دار 
شدن با مبالغی كه در طول سال پس انداز كرده 
با  زمان  آن  در  كه  كالنی  های  وام  یا  و  بودند 
به  كردند  دریافت  ضامن  نبودن  دسترس  در 
شخصی به امانت گذاشتند تا شاید هر چه زودتر 

آرزویشان برآورده شود.
و  برنگشت  مرادشان  وفق  بر  روزگار  ورق  اما 
صاحبان  و  چرخید  دیگر  طور  روزگار  چرخ 
نیا  صابر  گذاشت.رسول  خانمان  بی  را  خانه 
مهر  مسكن  تعاونی  شركت  فعلی  مدیرعامل 
بشری در این رابطه به "راه آرمان" گفت : این 
شركت تعاونی در سال 86 به مدیریت علی اكبر 
طالبی زاده تاسیس و حدود 2 هزار عضو داشت 
با  تعاونی  این  برخی  انصراف  با  دالیلی  به  ولی 

1304 واحد ادامه كار داد.
وی افزود: درست دو سال بعد یعنی در سال 88 
شد  شروع  ساز  و  ساخت  و  خورد  كلید  پروژه 
متاسفانه واحدها در موعد مقرر آماده نشد و به 

تاخیر افتاد.
حسابرسی  با   93 سال  در  كرد:  عنوان  نیا  صابر 
تعاون صورت گرفت  اداره  از طرف  كه  هایی 
)مدیرعامل  مربوطه  مسئول  كه  شد  مشخص 
مسكن مهر بشری( تخلف نموده است كه با پی 
گیری ها و شكایات انجام شده در سال 94 وی 
به دادسرای انقالب معرفی و به جرم "خیانت در 

امانت و جعل اسناد" متهم شد.

بشری  مهر  مسكن  تعاونی  شركت  مدیرعامل 
عنوان كرد: در سال 96 كیفرخواست وی به مبلغ 
23 میلیارد و 800 میلیون تومان صادر شد كه در 
حال حاضر پرونده متهم در شعبه 111 دستگاه 

قضایی در حال بررسی و پی گیری می باشد.
 4 مدت  به  پرونده  چون  كرد:  خاطرنشان  وی 
سال طول كشیده است متاسفانه تعداد زیادی از 
مالكان متضرر شده اند. در آن زمان با پرداخت 
بانک سپرده  در  اگر  تومان كه  میلیون  مبلغ 40 
دو  بلندمدت می شد  یا  و  گذاری كوتاه مدت 

برابر افزایش می یافت.
حاضر  حال  در  متاسفانه  اینكه  بیان  با  صابرنیا 
كه  تورمی  با  و  كرده  پیدا  كاهش  پول  ارزش 
پیش آمده قیمت مصالح ساختمانی نیز افزایش 
یافته است، افزود:هم اكنون برای ساخت و ساز 
كه  داریم  امید  هستیم  نقدینگی  مشكل  دچار 
این پرونده رسیدگی  به  مسئولین هر چه زودتر 
كنند و با پس گیری خسارت و مبالغ و با تزریق 
شرمندگی  از  حدی  تا  بتوانیم  پروژه  به  آن 

صاحبان مسكن بیرون آییم.
بشری  مهر  مسكن  تعاونی  شركت  مدیرعامل 
اوضاع  این  با  حاضر  حال  در  كرد:  خاطرنشان 
در  اعضا  از  نفر   ۵00 كه  گفت  باید  احوال  و 
بالتكلیفی بسر می برند و امید كه با روشن شدن 
پرونده این تعداد بتوانند به آرزوی دیرینه خود 

همان صاحب خانه شدن برسند.
وی به مشكالت پیش آمده برای اعضای تعاونی 
از گذشته تا هم اكنون اشاره كرد و گفت : در 
غالمی  آقای  نام  به  شخصی  كار  ابتدای  همان 
تامین  را  ساخت  ادامه  هزینه  بتواند  اینكه  برای 
كه  نموده  خود  كلیه  فروش  به  اقدام  نماید 
اقدام  دیگری  یا  و  است  موجود  آن  مستندات 
خودروی  و  همسر  جواهرات  و  طال  فروش  به 
خود نمود، حتی در این ماجرا طالق و جدایی 

نیز داشته ایم.
صابر نیا اذعان داشت: در زمانی كه پروژه را از 
در  واحد   296 گرفتیم  تحویل  سابق  مدیرعامل 
بوده  ساز  نیمه  واحد  و 208  فوندانسیون  مرحله 
است كه با كارشناسی انجام شده واحدهای در 
باید  تومان  میلیون   200 مبلغ  فوندانسیون  حال 
این  با  متاسفانه  ولی  باشد  بانكی  وام  با  واریزی 
توانیم  نمی  اند  گفته  صاحبان  احوال  و  اوضاع 

ادامه مبالغ را پرداخت كنیم.
مدیرعامل شركت تعاونی مسكن مهر بشری در 
پاسخ خبرنگار ما مبنی بر اینكه در این مدت چه 
باشد،  مردم  بالتكلیفی  پاسخگوی  باید  كسی 
مورد  را  پرونده  تا  داد  قول  قضا  افزود: دستگاه 
نماید  اعالم  را  نهایی  پاسخ  و  داده  قرار  بررسی 
و  است  شده  طوالنی  مسئله  این  متاسفانه  ولی 
دریافت  قضا  مراجع  طرف  از  پاسخی  هنوز 

نكرده ایم.
وی عنوان كرد: تورمی كه ظرف یكی دو سال 
بر كشور حاكم شده و همه درگیر آن شده اند 
و قیمت مصالح آپارتمان نسبت به گذشته خیلی 

گران شده است.
بصورت  فعال  متهم  پرونده  داد:  ادامه  نیا  صابر 
مطرح  آن  حقوقی  بحث  هنوز  و  است  كیفری 
نشده است و گفته شده كه اگر بخواهد رد مال 
بخورد هزینه دادرسی و تمبر به مبلغ 800 میلیون 
تومان را در بر خواهد داشت و كسانی كه مال 
پرداخت  برای  ای  هزینه  چنین  اند  شده  باخته 

ندارند.
بشری  مهر  مسكن  تعاونی  شركت  مدیرعامل 
اشاره  ودو  یک  فازهای  مشكالت  به  همچنین 
با  فاز و یک دو  متاسفانه  اذعان داشت:  و  كرد 
قرار  مالكان  اختیار  در  و  رسیده  اتمام  به  اینكه 
گرفته ولی از لحاظ نما، فاضالب، گرمایشی و 

سرمایشی دچار مشكل هستند.
وی در پایان اظهار امیدواری كرد كه مسئوالن 
این پرونده را مورد  دستگاه قضا هر چه زودتر 
نموده  اعالم  را  نهایی  رأی  و  داده  قرار  بررسی 
و خسارت را وصول كرده تا بتوانیم با تزریق به 

پروژه ادامه كار را به پایان برسانیم.
هنوز  ماجرا  این  از  با گذشت 10 سال  متاسفانه 
حد  در  هنوز  سه  فاز  های  آپارتمان  از  برخی 
فوندانسیون قرار دارند و پیشرفت فیزیكی نداشته 

اند.

صاعقه پلیس در جاِن ۱۵۴ سارق و زورگیر

طرح  از  مرحله  دومین  اجرای  حاشیه  در  لطفی  علیرضا  سردار 
صاعقه با حضور در جمع خبرنگاران اظهار كرد: دومین مرحله از 
این طرح با مشاركت تمامی ادارات و پایگاه های پلیس آگاهی به 
مرحله اجرا درآمده و عوامل پلیس آگاهی در سراسر شهر اقدام 

به دستگیری 1۵4 سارق و مظنون به كیف قاپی كردند.
این طرح 81 دستگاه موتورسیكلت  اجرای  اینكه در  بیان  با  وی 
مسروقه و 4۵ دستگاه گوشی موبایل مسروقه به همراه قمه، چاقو، 
اسپری و… كشف و ضبط شد، گفت: دستگیرشدگان تاكنون به 

۵60 فقره كیف قاپی و گوشی قاپی اعتراف كرده اند.
لطفی با بیان اینكه اجرای این طرح سبب كاهش آمار سرقت به 
این  كرد:  خاطرنشان  است،  شده  موبایل قاپی  و  كیف قاپی  ویژه 
طرح همچنین تأثیر پیشگیرانه داشته و منجر به كاهش وقوع جرایم 

نیز شده است.
وی درباره بازگشت اموال مسروقه به مالباختگان نیز گفت: در این 
زمینه با هماهنگی مقام قضایی، مالكان این اموال شناسایی شده و 

اموال بزودی به صاحبانشان بازگردانده خواهد شد.

 در جلسه علنی مطرح شد؛
اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
جزئیات طرح تشکیل وزارت بازرگانی 

را تصویب کردند
امروز  علنی  جلسه  در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
)چهارشنبه( با 116 رای موافق، 46 رای مخالف و 3 رای ممتنع از 
مجموع 194 نماینده حاضر در مجلس ماده واحده طرح تشكیل 

وزارت بازرگانی را به شرح ذیل تصویب كردند:
ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون احكام مربوط به ادغام 
تشكیل  قانون  در  معادن  و  صنایع  و  بازرگانی  خانه  وزارت  دو 
معدن  و  صنعت،  و  اجتماعی  رفاه  و  كار  تعاون،  وزارتخانه  دو 
تشكیل  بازرگانی  وزارت  و  لغو   1390 /4  /8 تجارت مصوب  و 
می شود و وزارت صنعت، ومعدن و تجارت از این پس به عنوان 
سابق وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد كشاروزی بدون تغییر 

با كلیه وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می دهد.
تبصره یک- از تاریخ تصویب این قانون كلیه وظایف و اختیارات 
به  مربوط  اختیارات  و  وظایف  تمركز  قانون  یک  ماده  موضوع 
 /11  /24 وزارت جهاد كشاورزی مصوب  در  بخش كشاورزی 

1391 حسب مورد به وزارتخانه های  ذی ربط منتقل می شود.
با توجه  تبصره دو- وظایف و اختیارات وزارتخانه های یاد شده 
به قوانین برنامه پنج ساله ششم توسعه ، اجرای سیاست های كلی 
به  با عنایت  قانون اساسی و مدیریت خدمات كشوری  اصل 44 
ماموریت های این وزارت خانه ها حداكثر شش ماه پس از تصویب 
از سوی هیئت وزیران به تصویب مجلس می رسد. وزارتخانه های 
یاده شده تا زمان تصویب و ابالغ وظایف و اختیارات جدید بر 

حسب وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می دهند.
از محل صرفه  قانون  این  اجرای  از  ناشی  هزینه های  تبصره سه- 
یاد شده  وزارتخانه های  بودجه  از  و  هزینه های جاری  در  جویی 

تامین می شود.
تبصره چهار- كلیه قوانین عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ 

تصویب ملغی االثر می شود.
»اگهي تحدید حدود اختصاصي«

12-اصلی  از  فرعی   433۵ پالك  دارای  فوقانی  طبقه  بر  مشتمل  خانه  تحدید حدود ششدانگ  چون 
از 12- اصلی قطعه یک /1بخش 42 كرمان واقع در رابر خیابان  از پالك 12۷9 فرعی  مجزی شده 
تقاضاي آقای رضا كریم قاسمی  متر مربع مورد  به مساحت 146/0۵  بانک ملی  امام كوچه روبروی 
فرزند یاراله به شماره شناسنامه 196 صادره از رابرحسب در خواست كتبی نامبرده آگهی تحدید حدود 
بدینوسیله منتشر وعملیات تحدیدي آن ساعت 8 صبح روز یكشنبه مورخه  اختصاصی پالك مرقوم 
1398/8/12 در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا به مالک و مجاورین رقبه مرقوم اخطار مي شود كه 
در موعد مقرر در این اعالن در محل وقوع ملک حاضر و چنانچه كسي بر حدود و حقوق ارتفاقي آن 
واخواهي داشته باشد مي تواند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي لغایت 30 روز اعتراض خود را 
كتبا و مستقیما به اداره ثبت تسلیم نماید ضمنا متذكر مي گردد برابر ماده 86 آئین نامه اصالحي قانون 
ثبت معترض ظرف مدت یكماه 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 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: 
محمدمحسن قزوینی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالك بافت)م الف84(

آگهي مزایده )نوبت اول( 
از  ارسالی   139۷02100009204۷ شماره   نیابت  اجرای  در  بافت  دادگستري  حقوقی  احكام  اجراي 
اجرای اجكام مدنی سیرجان و در پرونده كالسه 9۷012۵ اجرایی در نظر دارد میزان 2/۵ سهم مشاع 
از 96 سهم پالك 1600 اصلی بخش 40 كرمان شامل 3 ساعت و 4۵ دقیقه اب در مدار 6 شبانه روز از 
قنات حسن آباد به مالكیت محمدعلی شرفی فرزند شاهرخ به مبلغ پانصدمیلیون ریال به فروش برساند 
نمی  اجاره  باشد و مشاع است و در  ثبت می  و  ثبتی  دارای پالك  و  ثبت  یاد شده  میزان آب  ضمناً 
باشد.لذا مزایده در تاریخ 1398/۷/23 روزسه شنبه ساعت 9 صبح در محل اجراي احكام دادگستری 
شهرستان بافت با حضور نماینده دادسرا برگزار و ساعت 11 خاتمه می گردد و قیمت ارزیابي شده 
توسط كارشناس 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 ۵ روز قبل از روزی كه برای 
فروش معین شده ضمن بازدید از ملک مذكور و پیشنهاد خود را در پاكت الك و مهر شده تا قبل 
باید ده درصد مبلغ  از شروع مزایده تحویل اجرای احكام نموده و رسید اخذ نمایند و برنده مزایده 
بها)كارشناسی( را فی المجلس به قسمت ارجاع تسلیم نماید و به درخواستهای بعد از ساعت شروع 
اثری داده نخواهد شد.ضمناً آدرس ملک: شهرستان  ترتیب  ارائه گردد  اجرا احكام مدنی  به  مزایده 

بافت روستای حسن آباد می باشد 
غجه پور-دفتر اجرای احكام دادگستری شهرستان بافت)م الف100(

آگهي مزایده )نوبت اول( 
از  دادنامه شماره  94099۷34۷0100۵28 صادره  اجرای  بافت در  دادگستري  احكام حقوقی  اجراي 
شعبه اول حقوقی و در پرونده كالسه 940۵۵3اجرایی در نظر دارد اعیان یک باب ساختمان مسكونی 
دارای پالك 19۷3 اصلی واقع در بخش 40 كرمان شهرستان بافت به مالكیت محمود افشار جهانشاهی 
فرزند عوض آقا به مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال)ششدانگ( به فروش برساند ضمناً ملک 
موصوف ثبت و دارای پالك ثبتی مفروز با كاربری مسكونی و ثبت می باشد و مفروز و در اجاره نمی 
باشد و ملک موصوف دارای 300 متر مربع اعیانی با اسكلت قوطی با سقف آجر آهنی با قدمت باالی 
20 سال و فاقد استحكام بنا و دارای امتیازات آب و برق و گاز و كیفیت در برای استفاده در حد قابل 
قبول می باشد و در ضلع شمال شرق ملک به دلیل احتمال ریختن چاه زیر ستونهای آن قسمت نشست 
به وجود آمده است و در قسمتهای مختلف بنا آثار نم زدگی و تعمیرات به دلیل نفوذ رطوبت مشهود 
است نمای ساختمان سفال و دارای حیاط سازی می باشد .لذا مزایده در تاریخ 1398/۷/28 روز یک 
شنبه ساعت 9 صبح در محل اجراي احكام دادگستری شهرستان بافت با حضور نماینده دادسرا برگزار 
و ساعت 11 خاتمه می گردد و قیمت ارزیابي شده توسط كارشناس 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 
از ملک مذكور و  بازدید  برای فروش معین شده ضمن  از روزی كه  قبل  تا مدت ۵ روز  توانند  مي 
پیشنهاد خود را در پاكت الك و مهر شده تا قبل از شروع مزایده تحویل اجرای احكام نموده و رسید 
اخذ نمایند و برنده مزایده باید ده درصد مبلغ بها)كارشناسی( را فی المجلس به قسمت ارجاع تسلیم 
نماید و به درخواستهای بعد از ساعت شروع مزایده به اجرا احكام مدنی ارائه گردد ترتیب اثری داده 

نخواهد شد.ضمناً آدرس ملک: شهرستان بافت خیابان امام كوچه بانک تجارت می باشد 
غجه پور-دفتر اجرای احكام دادگستری شهرستان بافت)م الف102(

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان خانم سمیه یوسفی به طرفیت آقای كاظم شول به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو به انضمام 
تاریخ  به روزچهارشنبه  و وقت رسیدگی  ثبت  پرونده كالسه 9804۷0   به  دادرسی  های  هزینه  كلیه 
98/8/8 ساعت 1۵:30تعیین گردید و به علت مجهول المكان بودن خوانده / خواندگان و به تجویز ماده 
۷3 قانون آئین دادرسی مدنی یک نوبت در یكی از جراید كثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از 
تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی و ادای توضیح حاضر و در غیر اینصورت شورا 

غیاباً رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد كرد.
آبساالن-دفتر شورای حل و اختالف شماره 3 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
آقای مجید باوندپورفرزند غالمعلی داراي شناسنامه ۵224  به شرح دادخواست شماره 9804۷4 مورخ 
98/۷/2 توضیح داده شادروان ناهید حمزه فرزند سهراب به شناسنامه ۵ درتاریخ 93/8/8 درشهر بافت 

فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-فاطمه باوندپور به ش ملی 298129۵144 متولد 1380 بافت فرزند متوفیه.
2- مریم باوندپور به ش ملی 3381604۵21 متولد 138۵ بافت فرزند متوفیه.
3- مجید باوندپور به ش ملی 32۵146139۷ متولد 1341 بافت همسر متوفیه.

یا  اعتراض دارد  از روزنامه كثیراالنتشار محلي درج و چنانچه كسی  نوبت در یكي  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 كه بعد از 

این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
طوبی اسفندیارپور-دفترشورای حل اختالف شماره یک شهرستان بافت

 
آگهي حصروراثت

خانم هاجر شعبانی زاده رابری فرزند مرتضی داراي شناسنامه 146  به شرح دادخواست شماره 9۷039۵ 
مورخ 98/۷/1 توضیح داده شادروان محمد علی خانمیرزایی فرزند احمد به شناسنامه ۵8300۷0۵96 

درتاریخ 96/12/29 درشهر كرمان فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-هاجر شعبانی زاده رابری فرزند مرتضی به ش ش 146 متولد 13۵8/11/۷ كدملی ۵8391۷۷646 

مادر متوفی.
یا  اعتراض دارد  از روزنامه كثیراالنتشار محلي درج و چنانچه كسی  نوبت در یكي  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 كه بعد از 

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

آگهي حصروراثت
آقای آقای عوض دولتی فرزند علی به شرح دادخواست كالسه 98099838۷9100366 از این شورا 
فرزند  دولتی  علی  مرحوم  كه  نموده  اعالم  دادخواست  در  و  نموده  گواهی حصروراثت  درخواست 
 2 عوض-   -1 از:  عبارتند  وي  الفوت  حین  منحصر  وراثت  شده  فوت   1393/3/20 درتاریخ  امرا... 
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دولتی  فرزندان متوفی لذا نامبرده وارث دیگری ندارد.
یا  اعتراض دارد  از روزنامه كثیراالنتشار محلي درج و چنانچه كسی  نوبت در یكي  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 كه بعد از 

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

 بیش از ۴۰۰ پروژه عمرانی و محرومیت زدایی سپاه در کرمان به بهره برداری رسید

شعار"فرصت  با   98 سال  سالمند  جهانی  هفته 
های برابر، برای همه سنین" گرامی باد .

زندگی طوالنی تر می تواند زندگی بهتری توام 
با سالمتی و نشاط باشد اما تحقق چنین امری نیاز 
به انجام برخی كارها دارد. بزرگترین چالشی كه 
ما در این راستا با آن مواجه هستیم اضافه نمودن 
بلكه  نیست؛  به طول عمرمان  بیشتری  سال های 
توانیم  می  كه  است  هایی  سال  تعداد  افزایش 

كامال فعال، مستقل و خوشحال باشیم .
اصول اولیه حفظ سالمت سالمندان

1-تغذیه و رژیم غذایی سالم
و  سالمت  حفظ  برای  سالم  غذاهای  انتخاب 
عدم ابتال به امراض مختلف بسیار مهم است، به 
خصوص هنگامی كه سن شما باالست این مورد 

از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود. 
پروتئین  از  غنی  ازمواد  عبارتند  سالم  غذاهای 
دریایی،  غذاهای  چربی،  بدون  گوشت  )مرغ، 

تخم مرغ، حبوبات(
میوه ها و سبزیجات )سبزیجاتی به رنگ قرمز، 

سبز، نارنجی، آبی، بنفش(
دانه های كامل )بلغور جو دوسر، برنج وحشی، 

نان تست(
لبنیات كم چرب )پنیر خامه ای، پنیر كم چرب(

بر این سعی كنید غذاهایی را كه دارای  عالوه 
ویتامین D و فیبر باال و چربی و سدیم كم هستند 
میل نمایید به خصوص هنگامی كه سن شما باال 

می رود مصرف این غذاها ضروری تر است.

همچنین به یاد داشته باشید كه مصرف مایعات 
سالم به خصوص آب را در اولویت خود قرار 

دهید.
2-خواب راحت وكافی

اگر چه داشتن خوابی خوب و راحت در سنین 
ممكن  غیر  اما  باشد،  دشوار  است  ممكن  باال 
نیست و بسیاری از كارها وجود دارد كه با انجام 
شبانه ی  كیفیت خواب  و  میزان  توانیم  می  آنها 
كارها  این  از  برخی  بخشیم.  بهبود  را  خود 

عبارتند از:
سایر  و  الكل  نیكوتین،  كافئین،  از  اجتناب   -1

محرك های خواب در شب هنگام
ی  وعده  میان  یا  شام  یک  خواب،  از  2-قبل 
سبک بخورید – از خوردن وعده های سنگین 

در اواخر روز اجتناب كنید.
3-قبل از خواب از نوشیدن آشامیدنی های زیاد 
كه سبب افزایش ادرار شبانه می شوند اجتناب 
كنید و فقط تا حدی آب یا سایر آشامیدنی ها را 

بنوشید كه در شب دچار تشنگی نشوید.
4-صبح هنگام حتما ورزش كنید اما بعد از شام 

این كار را انجام ندهید.
به  رفتن  برای  را  صحیح  خواب  برنامه  ۵-یک 
صبح  در  خواب  از  شدن  بیدار  و  رختخواب 
روز بعد حفظ كنید تا بدن شما ساده تر به ریتم 

خواب و بیداریتان عادت كند.
3- ورزش

كه  دانند  می  خوبی  به  همه  امروز  دنیای  در 
ورزش روزانه همراه با رژیم غذایی سالم مانند 
كند. می  رفتار  بدن  برای  زا  نیرو  داروی  یک 

و  فعال  سالمندان،  تا  كند  می  كمک  ورزش 
از  جلوگیری  به  كه  حالی  در  و  باشند  مستقل 
انواع بیماری ها كمک می كند طول عمر شما 

را نیز افزایش خواهد داد.
4- روابط اجتماعی

كمک  سالمندان  به  اجتماع  در  ماندن  باقی 
را  الی  ایده  شرایط  روانی  لحاظ  از  تا  كند  می 
بر  باشند.  داشته  خوبی  روحیه ی  و  كنند  حفظ 
ملی  مؤسسه  توسط  شده  انجام  مطالعات  طبق 
سالخوردگی، تحقیقات مختلف نشان می دهند 
بیشتری  سالمت  با  عمیق  اجتماعی  روابط  كه 
ارتباط  حفظ  و  برقراری  است،بنابراین  همراه 
مثبت با خانواده، دوستان و همكاران از اهمیت 

بسیار زیادی برخوردار است.
آفریده امینی زاده كارشناس سالمندان مركز 
بهداشت شهرستان ارزوئیه

هفته جهانی سالمند سال 98 با شعار"فرصت های برابر، برای همه سنین" گرامی باد

كالف سر در گم مسكنی كه آرزوی همه است؛
اختالس 23 میلیارد تومانی در تعاونی مسکن مهر بشری کرمان/ آرزویی که برخی را بی خانمان کرد



روز نامه خبري , تحلیلي , سیاسي , اقتصادي و اجتماعي
صاحب امتیاز و مدیر مسئول : فریدون منظري توكلي 091334۷0۵3۷

سردبیر : حسام منظري توكلي 091334۷3۵۷6 
طراح و گرافیست: ابوالحسن منظري
خبرنگار : محمد علی منظری توكلی
لیتوگرافی و چاپ  : چاپ كارمانیا

دفتر بافت : خیابان امام جنب بانک توسعه تعاون تلفن: 42429119 خانم امیني
دفتركرمان: خیابان آیت ا...صالحی ابتدای كوچه شماره 10 خانم افضلی 32۵19۷44  حكمت در چاپ و تلخیص مطالب ارسالي آزاد است .

Email : ali_36۵@yahoo.com

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

مهدی نظری فتح آباد 091391۷3348. 

بافت

مورخ  148/ش  شماره  مجوز  باستناد 
شهربافت  اسالمی  محترم  1398/03/2۵شورای 
شهرداری  شهرداریها،  مالی  نامه  آئین   13 ماده  و 
امالك)زمین(خودرا  از  تعدادی  دارد  درنظر  بافت 
مزایده  ازطریق  مسكونی  و  تجاری  كاربری  با 
باشرایط و مشخصات مندرج بفروش برساند لذا از 
كسب  جهت  آید  می  بعمل  دعوت  متقاضیان  كلیه 
اطالعات بیشتر و آگاهی از موقعیت امالك به دایره 
امالك شهرداری بافت مراجعه و نسبت به دریافت 
اقدام  پیشنهادات  ارائه  و  مزایده  در  شركت  فرم 

نمایند.
الف : شرایط مزایده 

در  شركت  فرم  در  را   خود  پیشنهادی  قیمت   -1

در  ملی  كارت  شناسنامه،  كپی  انضمام  به  مزایده 
پاكت مخصوص قیمت پیشنهادی در بسته  الك و 
مهر شده گذاشته و به حراست شهرداری تحویل و 

رسید در یافت نمائید.
سپرده  عنوان  به  تضمینی  فقره چک  یک  اصل   -2
به  شهرداری  جاری  وجه  در  مزایده  در  شركت 
پنجاه  مبلغ   به   010818110000۵ حساب  شماره 
میلیون ریال در پاكت مخصوص سپرده شركت در 
و  تحویل  شهرداری  حراست  به  و  گذاشته  مزایده  
واریزی  های  فیش  به  ،ضمنا"  نمائید  دریافت  رسید 

به حساب شهرداری ترتیب اثری داده نخواهد شد.
حداكثر  را  پیشنهادی  مبلغ  كل  بایستی  برنده   -3
مزایده  كمیسیون  اعالم  از  پس  روز   ۷ مدت  ظرف 

به صورت نقدی به حساب شهرداری واریز و برگ 
واگذاری را اخذ نماید .الزم به ذكر است درصورت 
نفع  به  نامبرده   سپرده  فوق  بند  مفاد  رعایت  عدم 
امالك  بهای  ضمنا"  گردد،  می  ضبط   شهرداری 

تحت هیچ شرایطی تقسیط نخواهد شد.
در  دهد،  انصراف  مزایده  از  اول  نفر  چنانچه   -4
كه  گردد  می  واگذار  دوم  نفر  به  زمین  صورتی 
تفاوت قیمت نفر اول با دوم بیش از 30 درصد نباشد.

پیشنهادی  قیمتهای  بودن  مساوی  درصورت   -۵
اعضای  و  با حضور طرفین  قطعه زمین   بروی یک 

كمیسیون قرعه كشی صورت می گیرد. 
6- سپرده نفر دوم تا تعیین تكلیف نفر اول )حداكثر 
هفت روز ( و سپرده نفر سوم تا تعیین تكلیف نفرات 

شهرداری  نزد  روز(  چهارده  )حداكثر  دوم  و  اول 
خواهد ماند.

۷- سپرده نفرات اول تا سوم در صورت انصراف به 
نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

8- مهلت تحویل پاكات تا پایان وقت اداری روز سه 
شنبه مورخ 1398/0۷/30است.

ارائه شده راس ساعت  12:00روز  های  پاكت   -9
شهرداری  درمحل   1398/08/02 مورخ  پنجشنبه 

بافت بازگشایی می شود .
توانند  پیشنهاد خود می  ارائه  از  قبل  متقاضیان   -10
موقعیت ملک را در محل مورد بازدید و بررسی قرار 
دهند . 11- شهرداری در رد یاقبول هریک یا تمامی 

پیشنهادات مجاز ومختار می باشد.

12- سند مالكیت زمین های  مورد نظر در صورت 
كامل  حساب  تسویه  از  پس  ثبتی  مراحل  اتمام 
سند  فاقد  كه  وامالكی  یابد  می  انتقال  خریدار  بنام 
مالكیت می باشد برگ واگذاری صادر خواهد شد.

13- به پیشنهاداتی كه فاقد سپرده ویا بعد از مهلت 
مقرر واصل گردد،ترتیب اثر داده نخواهد شد.

به  وغیره  آگهی،كارشناسی   های  هزینه  كلیه   -14
عهده برنده مزایده خواهدبود.

مالكیت  اسناد  انتقال  و  نقل  های  هزینه  كلیه   -1۵
دفترخانه  و  شهرداری  از  اعم  نظر  مورد  های  زمین 

برعهده برنده مزایده می باشد.
بودن  مغایر  و  ناخوانا  مخدوش،  پیشنهادات  به   -16

حروف و عدد ترتیب اثری داده نخواهد شد.

آگهی مزایده امالک شهرداری بافت )مرحله اول(

پلیس راهور همزمان با شروع سال تحصیلی جدید 
یک سری توصیه هائی را برای رانندگان سرویس 
 مدارس،مربیان و اولیاء دانش آموزان یادآور شد. 
مدارس  سرویس  شده  صالحیت  تائید  رانندگان 
تواند  می  آنها  رفتار  و  اعمال  باشند  داشته  یاد  به 
و  شود  تلقی  آموزان  دانش  برای  عملی  الگوی 
حق واگذاری حمل دانش آموزان را به افراد فاقد 

صالحیت ندارند.
رانندگی  و  راهنمایی  مقررات  دقیق  اجرای  لزوم 
عدم  و  رانندگی  در  شتاب  و  عجله  از  پرهیز  و 
و  سرعت  مانند  ساز  حادثه  تخلفات  ارتكاب 
چراغ  از  عبور   ، ممنوع  ورود   ، غیرمجاز  سبقت 
مكالمه   ، پیاده  عابر  ایست  به خط  تجاوز   ، قرمز 
حین  پیامک  ارسال  و  خواندن  یا  همراه  تلفن  با 

رانندگی مورد تاكید است.
باید از نظر فنی  خودروی مجاز سرویس مدرسه 
كامال سالم و مخصوصا چراغ های ترمز، راهنما 
، الستیک و كمربند ایمنی تمامی سرنشینان آنها 

سالم باشد و مجهز به كپسول آتش نشانی ، تابلو 
و بغل نویسی معرف سرویس مجاز مدرسه بوده 
موقع  تا در  باشند  نیز  دارای چراغ گردان زرد  و 
سوار و پیاده كردن دانش آموزان نسبت به روشن 
كردن آن كه به منزله ایست برای سایر رانندگان 
است استفاده كنند. خودروهای سرویس مدارس 
باید از نوع ون ، مینی بوس ، اتوبوس بوده و در 
كنار راننده فردی به عنوان مراقب دانش آموزان 
كردن  پیاده  و  سوار  امر  تا  باشد  داشته  حضور 

دانش آموزان توسط آنها صورت گیرد .
از توقف غیرمجاز در درب مدارس خودداری و 
حتی االمكان داخل محوطه مدرسه دانش آموزان 
را سوار و پیاده كنند. از سوار كردن دانش آموزان 
بیش از ظرفیت و كارت وسیله نقلیه خودداری و 
خودرو خود را به جعبه كمک های اولیه تجهیز 

كنند.
معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان 
ارزوئیه

توصیه های پلیس راهور برای شروع سال تحصیلی جدید 


