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انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
قانون   110 اصل  یک  بند  اجرای  در  اسالمی 
را  قانون گذاری  نظام  کلی  سیاست های  اساسی، 
آن  حاشیه  در  موضوع  اهمیت  به  توجه  با  و  ابالغ 
مرقوم کردند: »سیاستها به قوای سه گانه ابالغ شود. 
سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفتها را 

گزارش نمایند«.
متن سیاستهای کلی نظام قانون گذاری مصّوب مقام 
معظم رهبری که پس از مشورت با مجمع تشخیص 
مصلحت نظام تنظیم شده است، به این شرح است:

سیاست های کلی نظام قانون گذاری
1- توجه به موازین شرع به عنوان اصلی ترین منشاء 
قانون گذاری در تنظیم و تصویب طرح ها و لوایح 

قانونی.
موجود  مقررات  و  قوانین  پاالیش  و  ارزیابی   -2
قانون  و  موازین شرعی  با  مغایرت  از حیث  کشور 
سازوکار  ایجاد  و  ایران  اسالمی  اساسی جمهوری 

الزم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی.
مغایرت  عدم  برای  مناسب  سازوکار  تعیین   -3

مقررات با قانون اساسی.
با  قوانین  انطباق  یا  مغایرت  عدم  بر  نظارت   -4
سیاست های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان 
و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین 
الزم برای تحقق هریک از سیاست های کلی نظام.

۵- تعیین حدود اختیارات و صالحیت مراجع وضع 
قوانین و مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص 
بخشنامه  و  تصویب نامه  »آیین نامه،  »قانون«،  از 
اساسنامه  و  آزمایشی  »قانون   ،»138 اصل  موضوع 
و  دولت  مشی  خط  و  »برنامه   ،»8۵ اصل  موضوع 
تصمیمات موضوع اصل 134«، »آراء وحدت رویه 
و  مقررات  سایر  و   »161 اصل  موضوع  ضوابط  و 
همچنین طبقه بندی و تعیین هرم سیاست ها، قوانین 

اصول  تفسیر  یا  نص  اساس  بر  کشور  مقررات  و 
قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای 

اسالمی.
6- تعیین حدود اختیارات مجلس در اصالح لوایح 

با رعایت اهداف الیحه.
تصویب  در  مجلس  اختیار  محدوده  تعیین   -7
ساختار و مفاد بودجه ساالنه کل کشور )پیش بینی 
با  و...(  هزینه  موارد  هدف گذاری ها،  درآمدها، 
داخلی  آیین نامه  اصالح  و  الزم  قانون  تصویب 

مجلس.
8- تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد 
قانونی  وظایف  آنان،  اختیارات  و  وظایف  و  وزرا 
قانون   124 و   60 اصل  موضوع  جمهور  رئیس 
ایجاد  و  انتزاع  الحاق،  ادغام،  گونه  هر  و  اساسی 

سازمان های اداری، از طریق تصویب قانون.
قانون نویسی  و  قانون گذاری  اصول  9-رعایت 

طرح های  و  لوایح  انطباق  برای  سازوکار  تعیین  و 
قانونی با تأکید بر:

- قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای 
آن.

- معطوف بودن به نیازهای واقعی.
- شفافیت و عدم ابهام.

- استحکام در ادبیات و اصطالحات حقوقی.
- بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح های 

قانونی و علت پیشنهاد آن.
- ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای 

قانون.
- ثبات، نگاه بلندمدت و ملی.

- انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصالح ضمنی آنها 
بدون ذکر شناسه تخصصی.

و  ذی نفعان  مردم،  حداکثری  مشارکت  جلب   -
در  صنفی  و  تخصصی  مردم نهاد  قانونی  نهادهای 

فرآیند قانون گذاری.
تبعیض  از  اجتناب  و  قوانین  - عدالت محوری در 
ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و 

حتی االمکان پرهیز از استثناهای قانونی.
و  تنقیح  تبویب،  جامع،  قوانین  عناوین  تعیین   -10
برنامه  در طول  موجود کشور  قوانین  شناسه  تعیین 

ششم توسعه.
شورای  مجلس  سوی  از  کاری  و  ساز  تعیین   -11
مجلس  در  طرح  قابلیت  تشخیص  برای  اسالمی 
و  طرح  از  قبل  اساسی(  قانون   7۵ اصل  )موضوع 

اعالم وصول.
برای  باال  نصاب  تعیین  و  ضابطه مندسازی   -12
ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد 

تعارض مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان.
13- بازنگری در مصوباتی که بر اساس مصلحت 
شده  تصویب  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  در 

است از حیث تعیین دوره اعتبار مصلحت.
در  گانه  سه  قوای  ذاتی  صالحیت  رعایت   -14
قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای 
نهادها؛  این  موجود  قوانین  در  بازنگری  عالی؛ 
برای  الزم  قانونی  کارآمد  کار  و  ساز  پیش بینی 
تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی.

با محوریت:  قانون گذاری  اولویت های  تعیین   -1۵
گره گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرانشده 
کلی  سیاست های  چشم انداز،  سند  اساسی،  قانون 

نظام، برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبری.
مسلح  نیروهای  کل  فرماندهی  تدابیر  رعایت   -16

در قانون گذاری برای نیروهای مسلح.
رعایت،  فرهنگ  سازی  نهادینه  و  ترویج   -17
تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه 

عمومی.

رهبر انقالب سیاست های کلی نظام قانون گذاری را ابالغ کردند

سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفتها را گزارش کنند

امروز اگر بزرگ شدیم به برکت 
کسانیست که در این آشوب روزگار سپر 
جوانی مان شدند و رنجهایمان رابه دوش 

 کشیدند
کسانی که امروز صورتشان پر از چین و 

 چروک شده…
هفته سالمند گرامی باد

با همکاری اداره بهزیستی و بنیاد فرزانگان
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گفت:  کرمان  استان  ثاراهلل  سپاه  فرمانده 
فرهنگی  و  اقتصادی  برای حل مشکالت 
خودباوری  و  خوداتکایی  نیازمند  نگاه 

هستیم.
گفت وگو  در  ابوحمزه  غالمعلی  سردار 
به  اشاره  با  کرمان،  در  تسنیم  خبرنگار  با 
ساله  هشت  دوران  ارزشمند  درس های 
دفاع مقدس اظهار داشت: مهمترین نکته 
نقش  مقدس  دفاع  سال  دوران هشت  در 
دوران  این  در  خمینی)ره(  امام  رهبری 

بود.
دوران  آن  در  امام)ره(  اینکه  بیان  با  وی 

بخش  که  را  اسالم  متعالی  ارزش های  مجموعه 
عمده ای از آن فراموش شده بود را احیا کردند 
مقدس  دفاع  سال  هشت  عرصه  در  گفت: 
استقامت،  شهادت،  جهاد،  چون  ارزش هایی 
دفاع از مظلوم، دشمن شناسی و فرماندهی جنگ 

توسط ولی فقیه جامع الشرایط پیاده شد.
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان با اشاره به اینکه 
دفاع  ساله  هشت  دوران  مورد  در  تا  است  نیاز 
مختلف  ابعاد  و  شده  انجام  بیشتری  کار  مقدس 
این دوران برای جامع و به ویژه نسل جوان تبیین 
و  نوجوان  حضور  دورانی  هیچ  در  افزود:  شود 
شاهد  مقدس  دفاع  گستردگی  به  را   جوانان 

نبودیم.
وی خالقیت و نوآوری رزمندگان و جوانان این 
مقدس  دفاع  ساله  هشت  دوران  در  را  سرزمین 
و  دانست  دوران  این  ارزشمند  نکات  دیگر  از 
همه  در  جنگ  پایان  تا   ۵9 شهریور  از  گفت: 
عملیات هایی که برگزار شد خالقیت و نوآوری 
عاملی موفقیت و پیشرفت رزمندگان ما در برابر 

دشمنان بود.
ابوحمزه با بیان اینکه رزمندگان در دوران دفاع 

مقدس و در سنگرها با بهره گیری از رهنمودهای 
رسیدند  سلوکی  و  معنوی  درجات  به  امام)ره( 
تا 70 سال طی می کنند  که عرفا در دوران 60 
افزود: رزمندگان ما در سنگرها و در نمازشب ها، 
خضوع و خشوع، تالوت قرآن، نماز اول وقت 
و مجموعه مسائل ارزشی این راه را پیاده کردند.

بصیرت،  ما  رزمندگان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
را  مقدس  دفاع  دوران  بینش  و  آگاه سازی 
بیان کرد:  منتقل کردند  بدنه جامعه  به  و  کسب 
نسبت  الزم  شناخت  و  آگاهی  دوران  آن  در 
در  هم  دشمنان  برنامه های  و  حرکت های  به 
دوران  در  که  کسانی  و  بود  شده  ایجاد  جامعه 
ابعاد  می کردند  پیدا  حضور  دفاع  سال  هشت 
عبادات  اخالق،  عقاید،  از جمله  اسالم  مختلف 
و مدیریت اسالمی را به صورت تئوری و عملی 

در عملیات ها فرا می گرفتند.

اینکه  بیان  با  کرمان  استان  ثاراهلل  سپاه  فرمانده 
و  رزمندگان  برای  مقدس  دفاع  سال  هشت  در 
دشمن شناسی  بودند  جبهه ها  پشت  که  کسانی 
نکته اساسی دیگری بود که به خوبی یاد گرفتند 
گفت: ابعاد توطئه های شرق و غرب با محوریت 

اتحاد جماهیر شوروی و ایالت متحده 
و  همراه  که  کسانی  همه  و  آمریکا 
همگام با رژیم صدام بودند برای مردم 
و رزمندگان ما کامل شناخته شده بود 

و با آن آشنا بودند.
دوران  آن  در  اینکه  یادآوری  با  وی 
جوانان و رزمندگان ما در برابر دشمنان 
رسیده  خودباوری  و  خوداتکایی  به 
بودند افزود: خوداتکایی و خودباوری 
در  ما  جامعه  و  کشور  نیاز  امروز  نیاز 
حل  برای  و  است  مختلف  عرصه های 
کشور  فرهنگی  و  اقتصادی  مشکالت 
نیازمند این نگاه هستیم و نباید نگاه ما به بیگانه 

باشد.
نیازمند  کشور  امروز  اینکه  بیان  با  ابوحمزه 
ما  رزمندگان  خودباوری  و  خوداتکایی  روحیه 
در دوران هشت ساله دفاع مقدس است که این 
روحیه ثمرات عظیمی را برای ما به دنبال داشت 
که  بود  از خودگذشتگی  و  ایثار  روحیه  گفت: 
و  میانسال  جوان،  نوجوان،  یک  می شد  باعث 
حتی یک پیرمرد در عملیات ها برای ارزش های 

متعالی اسالم و انقالب از جان خود بگذرد.
دفاع  دوران  هشت  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و  سرمنشا  و  انگیزه  الگو،  مجموع  در  مقدس 
سرآغازی شد برای همه تحوالتی که امروز در 
تصریح  هستیم  آن  شاهد  اسالم  جهان  و  منطقه 
لبنان،  فلسطین،  در  امروز  که  اتفاقاتی  کرد: 
آفریقا،  شمال  یمن،  بحرین،  عراق،  سوریه، 
افغانستان و .. شاهد آن هستیم و اینکه بسیاری از 
ملت های مسلمان و مستضعف در برابر استکبار 
ایستادند و مرحله به مرحله به پیروزی می رسند، 
دفاع  سال  هشت  از  که  است  درس هایی  همه 

مقدس ما گرفتند.

هیچ محدودیتی برای پذیرش طرح های گلخانه ای 
در کرمان نداریم

مدیرکل جهاد کشاورزی شمال استان کرمان با اشاره به اینکه هیچ 
محدودیتی برای اجرای طرح های گلخانه ای در استان کرمان وجود 
میلیارد تومان  امسال تاکنون پرداخت 34۵  ابتدای  از  ندارد گفت: 
طرح اشتغالزایی در حوزه کشاورزی به بانک ها معرفی شده است.

کارآفرینی  و  اشتغال  کاری  گروه  در  ظهر  امروز  سعیدی  عباس 
دهقان  محمدعلی  حضور  با  که  کرمان  استان  برنامه ریزی  شورای 
در  کرمان  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
سالن پیامبر تعظم)ص( استانداری کرمان برگزار شد، اظهار داشت: 
برای احداث گلخانه وجود  استان کرمان زمینه سرمایه گذاری  در 

دارد و استقبال می کنیم.
وی با بیان اینکه با سرمایه داران و افرادی که دارای تمکن مالی دارند 
جلساتی برگزار و آنها را تشویق به احداث گلخانه و کارآفرینی در 
این حوزه کرده ایم گفت: هیچ محدودیتی برای اجرای طرح های 

گلخانه ای در استان کرمان وجود ندارد.
از  اینکه  به  با اشاره  استان کرمان  مدیرکل جهاد کشاورزی شمال 
ابتدای امسال تاکنون پرداخت 34۵ میلیارد تومان طرح اشتغالزایی 
در حوزه کشاورزی به بانک های استان معرفی شده است افزود: از 
این مبلغ تاکنون توسط بانک کشاورزی 29 میلیارد و 600 میلیون 

تومان انعقاد قرارداد شده است.
بانک های  هماهنگی  شورای  دبیر  محمدی  اهلل داد  جلسه  این  در 
اشتغالزایی  تسهیالت  پرداخت  در  اینکه  بیان  با  نیز  کرمان  استان 
باید به افرادی پرداخت شود که توان کارآفرینی و اشتغال را دارند 
بخش  در  تاکنون  کرد:  تصریح  شود  بهینه  استفاده  منابع  این  از  و 
در  بخش کشاورزی  در  تسهیالت  تومان  میلیارد   29.۵ کشاورزی 

سطح استان توسط بانک کشاورزی پرداخت شده است.
وی از ابالغ اعتبار 208 میلیارد تومانی پرداخت تسهیالت اشتغالزایی 
در بخش کشاورزی استان کرمان خبر داد و گفت: اعتبار ابالغی 
در بخش صنعت نیز حدود 100 میلیارد تومان است که تاکنون در 
بخش صنعت 10 میلیارد تومان تسهیالت بانکی از محل اعتبارات 

اشتغالزایی پرداخت شده است.

و  جنگلکاری  فنی  اداره  رییس 
جنگلداری منابع طبیعی شمال استان 
با استفاده از اعتبارات  کرمان گفت: 
صندوق توسعه ، شاهد انجام عملیات 
اراضی  هکتار   762 در  بیومکانیکی 
نهالکاری 20  جنگلی شمال استان و 

هکتاری در این اراضی هستیم.
هکتار   700 نهالکاری  و  بذرکاری 
خبرنگار  گزارش  جنگلیبه  اراضی 
باشگاه خبرنگاران  های  استان  گروه 
خوارزمی  مسعود  کرمان،  از  جوان 

جنگلداری  و  جنگلکاری  فنی  اداره  رییس 
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شمال استان 
اعتبارات  محل  از  امسال  گفت:  کرمان 
برای  مجموع  در  ملی  توسعه  صندوق 
 12 بیولوژیک،  و  بیومکانیکی  طرح های 
شامل:  عملیاتی،  بخش   3 در  ریال  میلیارد 
و  مراقبت  حفاظت،  و  نهالکاری  بذرکاری، 
شده  داده  اختصاص  اداره  این  به  نگهداری 

است.
با  متناسب  ها،  عملیات  این  اینکه  بیان  با  او 
حوزه های آبخیز و طرح های مدیریت منابع 
اند؛  تعریف شده  منطقه  در  موجود  جنگلی 
شاخص های  عنوان  با  را  آن ها  بنابراین، 
در  منظور  این  به  افزود:  دادیم،  قرار  اصلی 
با شناسایی های قبلی و  برنامه های پیشنهادی 
نقشه هایی که از سوی روسای  منابع طبیعی 
و آبخیزداری شهرستان ها اعالم شد؛ پس از 
بررسی و تأیید از سوی کارشناس های ناظر، 
دو شهرستان ارزوئیه و بافت در اولویت کار 

قرار گرفتند.
ریزی های  برنامه  با  داشت:  بیان  خوارزمی 
 762 جنگل،  اداره  برای  گرفته  صورت 
هکتار عملیات بذرکاری با احداث تشتک، 
از  استفاده  با  آبگیر  هاللی های  عنوان  با 
با  و  نهالکاری  هکتار   20 جوی،  نزوالت 
پارسال  به عملیات اجرایی پروژه های  توجه 
و  حفاظت  بحث  در  ملی  توسعه  صندوق 
آبیاری، سطحی معادل ۵۵9 هکتار در قالب 
کار  دستور  در  آبیاری  و  مراقبت  حفاظت، 

قرار گرفت.
او بیان داشت: پروژه ها به تفکیک، براساس 
پیشنهاد و مناطقی که پتانسیل اجرای این کار 
را داشتند، بررسی و پس از تنظیم اسناد، برای 
مناقصه در اختیار امور پیمان ها قرار گرفتند.

جنگلداری  و  جنگلکاری  فنی  اداره  رییس 
شمال  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره 
استان کرمان گفت: این طرح ها به تفکیک، 
آباد  حسین  منطقه  در  بذرکاری  شامل: 
واقع  قادرآباد  آبخیز  حوزه  در  که  ارزوئیه 
نوع  با  هکتار   2۵7 معادل  سطحی  در  شده 
بذر گونه بادام کوهی که  در مجموع 642 
برای  و  است  شده  گرفته  نظر  در  کیلوگرم 

ریال،  میلیون   84 و  هزار   3 عملیات،  این 
اعتبار پیش بینی کرده ایم که شاخص اصلی 
منابع جنگلی دهسرد  این طرح در مدیریت 

تعریف شده است.
در  کار  مورد   3 شامل  را  دیگر  پروژه  او 
این  افزود:  و  کرد  عنوان  بافت،  حوزه   سه 
پروژه ها شامل: بذرکاری جنگلی در منطقه 
اراضی  از  شصت فیچ در سطح 140 هکتار 
میزان  به  کوهی  بادام  بذر  کشت  با  مستعد 
و  هزار  مصوب  اعتبار  با  و  کیلوگرم   3۵0
جفته  آسیاب  نهالکاری  ریال،  میلیون   680
در سطح 20 هکتار با نهال های جنگلی بنه و 
بادام کوهی به میزان اعتبار 900 میلیون ریال 
و در شهرستان بافت، حوزه آبخیز دره مرید 
با توجه به داشتن پتانسیل کافی در منطقه و 
معادل  سطحی  در  جنگلی  اراضی  محدوده 
 912 میزان  به  کوهی  بادام  بذر  هکتار   36۵
 380 و  هزار   4 مصوب  اعتبار  با  کیلوگرم 

میلیون ریال هستند.
و  مراقبت  حفاظت،  اینکه  بیان  با  خوارزمی 
با  هکتار   ۵۵2 سطح  در  ها  طرح  نگهداری 
رقمی معادل هزار و 9۵7 میلیون ریال تعریف 
نهالکاری  مناطق  بیشتر  گفت:  است،  شده 
شده پارسال، نیاز به مراقبت و آبیاری دارند 

که در دستور انجام است.
اجرایی  پروژه   3 اسناد  اینکه  بیان  با  او 
بذرکاری و نهالکاری آماده و به امور پیمان ها 
از آنجا که سیاست  افزود:  داده شده است، 
توان  از  استفاده  برای  سازمانی  گذاری 
تشکل ها  طبیعی،  منابع  فراگیر  شرکت های 
پروژه های ذکر  انجام  برای  و جوامع محلی 
بود؛  شده  تکلیف   29 ماده  قالب  در  شده 
اجرای  اولویت،  گرفتن  نظر  در  با  بنابراین، 
این  به  بیومکانیکی  و  بیولوژیک  کار های 

شرکت ها سپرده شد.
جنگلداری  و  جنگلکاری  فنی  اداره  رییس 
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شمال استان 
کرمان با بیان اینکه نوع بذری که باید برای 
کوهی  بادام  بذر  شود،  فراهم  پروژه ها  این 
است، گفت: برای اجرای عملیات  بذرکاری، 
حدودا 2 و نیم تن بذر جنگلی نیاز است که 
بنابراین،  می کند؛  تأمین  را  آن ها  کل  اداره 

برای سرعت در کار، تاکنون حدود 
مانده  باقی  و  شده  تأمین  درصد   70

آن در دستور کار است.
او با بیان اینکه بذر گونه جنگلی بادام 
بذر های جمع آوری  نوع  از  کوهی، 
شده از سوی جوامع محلی و عشایر 
بذر ها  این  کرد:  بیان  است،  منطقه 
عرصه های  در  موجود  گونه های  از 
که  است  شده  آوری  جمع  جنگلی 
در زبان محلی به الوک شهرت دارد 
اقتصادی، دارویی، خوراکی  و جنبه 

و صنعتی دارد.
زنی  جوانه  درصد  اینکه  بیان  با  خوارزمی 
کشت  است،  قرار  که  بذر هایی  نامیه  قوه  و 
مورد  ستادی  اداره  سوی  از  باید  شوند، 
بذر های  نمونه  گیرند، گفت:  قرار  آزمایش 
و  محلی  جوامع  سوی  از  شده  آوری  جمع 
عشایر منطقه برای آزمایش و گرفتن مجوز به 
مراکز معتبر، نظیر مرکز تحقیقات در تهران 
طبیعی  منابع  کشاورزی  تحقیقات  مرکز  یا 
در کرمان ارسال می شوند و درصورتی که 
این بذر ها درصد جوانه زنی و قوه نامیه، 98 
تا 100 درصد را داشته باشند، مناسب برای 

کشت در عرصه های منابع طبیعی هستند.
بادام  بذرکاری  بر  عالوه  داشت:  بیان  او 
اقتصادی  توان  بردن  باال  منظور  به  کوهی 
مانند:  مرتعی،  بذر های  از  محلی  جوامع 
بسیار  که  می شود  استفاده  نیز  آنغوزه  بذر 
اقتصادی است و درصورت ثمردهی در یک 
بازه زمانی ۵ ساله می تواند بیشترین درآمد را 
برای آن ها به همراه داشته باشد؛ هر چند که 

درختان بادام کوهی نیز اقتصادی هستند.
جنگلداری  و  جنگلکاری  فنی  اداره  رییس 
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شمال استان 
تعهدات  انجام  برای  اینکه  بیان  با  کرمان 
نهالکاری از نهال گلدانی یک ساله و دوساله 
افزود:  می شود،  استفاده  کوهی  بادام  و  بنه 
گرفتن  نظر  در  با  نهال  اصله  هزار   4 حدود 
تراکم 200 اصله در هکتار برای اجرای 20 
هکتار نهالکاری نیاز است که از این تعداد به 
صورت میانگین 2 هزار اصله را از تولیدات 
اصله  تأمین و 2 هزار  نهالستان های خودمان 
توسعه  صندوق  اعتبارات  محل  از  را  دیگر 

ملی خریداری می کنیم.
اشاره  پروژه ها  این  در  نظارت  اهمیت  به  او 
سوی  از  خبره  کارشناس  دو  گفت:  و  کرد 
پروژه های  نظارت  برای  ستادی  اداره 
ذکرشده در نظر گرفته شده است که عالوه 
برآن، الزم است برای نظارت ویژه و مستمر 
مناطق  مجریان  و  برداران  بهره  با  ارتباط  و 
ذکر شده از توان افراد مجرب سازمان نظام 

مهندسی در رشته های مرتبط استفاده شود.

 فرمانده سپاه کرمان: 

برای حل مشکالت اقتصادی و فرهنگی نیازمند  نگاه خوداتکایی و خودباوری هستیم

رییس اداره فنی جنگلکاری و جنگلداری منابع طبیعی استان کرمان خبرداد ؛

بذرکاری و نهالکاری ۷۰۰ هکتار اراضی جنگلی

کرد: درخواست  ها  استان  عالی  شورای  در  کرمان   نماینده 
جهت  استان  سه  به  کرمان  تقسیم  ضرورت 
از  که  کرمان  نامتوازن  توسعه  از  جلوگیری 

حداقل حقوق خود بازمانده است

از  را  استان  به سه  استان کرمان، حداقل  تقسیم  امینی زاده  مهرداد 
در خواست های این روزها و چند سال اخیر مردم  استان دانست 
کرمان  استان  نجیب  مردم  مشکالت  اکثر  تقسیم،  این  با  گفت:  و 
 مرتفع و از ادامه توسعه نامتوازن در سطح استان جلوگیری می شود.

مهرداد امینی زاده نماینده استان کرمان در شورای عالی استان ها  در 
گفت و گو با پایگاه اطالع رسانی شورای عالی استان ها اظهارداشت: 
کرمان به عنوان پهناورترین استان کشور با وسعت 18328۵کیلومتر 
جای  خود  در  را  اسالمی  ایران  مساحت  از  درصد  یازده  مربع، 
دارد. 23شهرستان  و  است  کشور  پرجمعیت  استان  نهمین  و   داده 

وی با بیان اینکه وسعت استان کرمان از تعداد زیادی از کشورها 
به عنوان مرجع صنعتی،  استان  این  از  توان  بیشتر است گفت: می 
شرق  جنوب  در  علمی  و  کشاورزی  سیاسی،  مذهبی،  فرهنگی، 
درصد  بیست  نفتی،  غیر  صادرات  اول  رتبه  کرد.  یاد  کشور 
را در کشور  استان  این  بیشمار دیگری  معیارهای  و  باغات کشور 
نظر  اظهار  اساس  بر  که  است  حالی  در  این  است.  کرده  متمایز 
علی  که  است  استان  این  در  فقر  مجلس،  های  پژوهش  مرکز 
است. دارا  را  دوم  رتبه  در کشور  موجود  های  پتانسیل  تمام   رغم 

نماینده کرمان در شورای عالی استان ها از جمله دالیل فقر و عقب 
ماندگی استان کرمان را وسعت این استان دانست که باعث توسعه 
نامتوازن در سطح استان در تمام زمینه ها شده است و افزود: هم 
استانی های مقیم در استان کرمان از حداقل حقوق شهروندی که 
هزینه  کمترین  با  اداری  های  سیستم  به  آسان  و  سریع  دسترسی 
زمانی، مالی، جانی است؛ بهرمند نیستند. و از حداقل حقوق خود 
گاها  دارند که  استان  مرکز  با  زیادی  فاصله  اند، چرا که  بازمانده 
 این فاصله ،از فاصله بین دو مرکز استان در کشور نیز بیشتر است.

شهر  مرکز  فاصله  مثال  عنوان  به  داد:  ادامه  زاده  امینی  مهرداد 
تا  بین شمالی ترین  از  400 و فاصله  بیش  استان  تا مرکز  منوجان 
است.  کیلومتر  هفتصد  از  بیش  کرمان  استان  نقطه  ترین  جنوبی 
و  مشکالت  پیگیری  منظور  به  عزیز  های  استانی  هم  که  آن  حال 
مالی  و  زمانی  های  هزینه  متحمل  استان،  مرکز  با  خود  مکاتبات 
بودن  ناامن  دلیل  به  مواقع  از  بسیاری  در  که  شوند  می  زیادی 
هزینه  متحمل  استفاده،  مورد  خودروهای  و  ترافیکی  مسیرهای 
 های جانی فراوانی و از دست دادن جان عزیزان خود خواهند شد.

وی تقسیم استان کرمان حداقل به سه استان را از در خواست های 
کرد:  تاکید  و  دانست  استان  مردم   اخیر  سال  چند  و  روزها  این 
و  مرتفع  کرمان  استان  نجیب  مردم  مشکالت  اکثر  تقسیم،  این  با 
شود. می  جلوگیری  استان  سطح  در  نامتوازن  توسعه  ادامه   از 

عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران و حمل و نقل ازاستاندار و هیئت 
دولت در خواست کرد: هر چه سریعتر، مقدمات این مهم را فراهم 
کرده و پس از بررسی های کارشناسی این استان را مانند بسیاری 
از استان های کشور به حداقل سه استان کوچکتر تقسیم کند تا هم 
نظام  برکات  از  هموطنانمان  سایر  مانند  استان  نجیب  های  استانی 

مقدس جمهوری اسالمی بیش از پیش بهره کافی را ببرند.

شهرستان  ادارات  وحدت  نماز  برگزاری 
بافت درآستانه روز ملی دامپزشکی

نماز وحدت ادارات شهرستان بافت به میزبانی شبکه دامپزشکی 
مردم  و  ادارات  محترم  مسئولین  حضور   با  و  بافت  شهرستان 

شریف شهرستان درمحل مسجد النبی بافت برگزار گردید.

به گزارش خبرنگارحکمت ؛ وبه نقل از روابط عمومی شبکه 
دامپزشکی بافت ؛ در این مراسم معنوی که با اقامه نماز جماعت 
ظهر و عصرآغاز شد در ابتدا حجت االسالم و المسلمین شهابی، 
امام جماعت مسجد النبی  به نقش دامپزشکی در سالمت جامعه 
وشهروندان  اشاره نمود .                                            سپس 
تشکر  بافت ضمن  دامپزشکی  رئیس شبکه  امجدی  پویا  دکتر 
از حضور عموم در نماز وحدت بر اهمیت ونقش دامپزشکی 
ظهور  از  باپیشگیری  کشور  دامی  سرمایه  از  حراست  در  
،بروزوشیوع بیماریهای واگیر دامی باشرایط خاص خود اشاره 
نمود.                                   وی بیان کرد : کارشناسان و بازرسان 
شبکه دامپزشکی بافت؛ در زمینه حفظ وارتقاء بهداشت عمومی 
انسان ونظارت  به  انتقال  قابل  بابیماریهای  پیشگیری ومبارزه  با 
دامی  خام  مواد  عرضه  ،توزیع،و  تولید  مراکز  از  وبازرسی 

وظایف خود را انجام میدهند .

برخورد زنجیره ای چهار خودرو در بافت ۲ 
کشته برجای گذاشت

برخورد زنجیره ای چهار خودرو در محور بافت به بزنجان 12 
مصدوم و 2 کشته برجای گذاشت.

حوادث  مرکز  مدیر  و  بیمارستانی  پیش  اورژانس  رئیس 
با  گو  و  گفت  در  جمعه  روز  کرمان  پزشکی  های  فوریت  و 
خبرنگار ایرنا افزود: برخورد زنجیره ای چهار خودرو سواری 
در محور بافت به بزنجان سه راه آهوئیه ساعت 21 و ۵8 دقیقه 

شبانگاه گذشته رخ داد.
سید محمد صابری افزود: بالفاصله بعد از اطالع از این حادثه 

چهار تیم فوریت های پزشکی به محل حادثه اعزام شد.
وی ادامه داد: یکی از سرنشین های چهار خودرو قبل از رسیدن 
آمبوالنس به علت شدت جراحات وارده در دم جان باخته بود 
های  فوریت  تیم  درمانی  های  مراقبت  رغم  علی  نفر  یک  و 
بیمارستان  در  پزشکی  تیم  شده  انجام  های  تالش  و  پزشکی 

خاتم االنبیا بافت جان باخت.
و  حوادث  مرکز  مدیر  و  بیمارستانی  پیش  اورژانس  رئیس 
بعد  مصدومین  کرد:  تصریح  کرمان  پزشکی  های  فوریت 
های  فوریت  های  تیم  توسط  اولیه  درمانی  اقدامات  انجام  از 

پزشکی به بیمارستان خاتم االنبیاء بافت منتقل شدند.
در  خودرو  چهار  ای  زنجیره  تصادف  مصدومین  گفت:  وی 
بافت شامل 11 مرد و یک زن با رده سنی 18 تا 40 سال هستند.

وی تاکید کرد: یکی از خودروها حامل اتباع افغانی غیرمجاز 
بوده است.

3 توصیه برای پیشگیری از سرطان مثانه
جاری  سال  در  می دهد  نشان  آمریکا  در  شده  انجام  بررسی های 
میالدی بیش از 80 هزار مورد جدید ابتال به سرطان مثانه در این 
کشور گزارش می شود و حدود 17 هزار نفر از این بیماران در سال 

2019 بر اثر این بیماری جان خود را از دست می دهند.
سابقه  و  نژاد  جنسیت،  سن،  همچون  خطرزایی  فاکتورهای 
بیماری نقش دارند که نمی توان آن ها را  این  خانوادگی در بروز 
نیز وجود  اما عوامل خطرزای مهم دیگری  تحت کنترل درآورد 
دارند که می توان تاثیرگذاری آن ها را در بروز این سرطان کاهش 

داد.
3 توصیه برای پیشگیری از سرطان مثانه

خودداری از استعمال سیگار
برابر  افراد سیگاری حداقل سه  انجمن سرطان آمریکا  طبق اعالم 
بیش از دیگران در معرض ابتال به سرطان مثانه قرار دارند. همچنین 
در سال 2011 مطالعه ای انجام گرفت که نشان داد نیمی از تمامی 

موارد ابتال به سرطان مثانه در افراد سیگاری اتفاق می افتد.
نوشیدن آب کافی

پزشکان افراد را به نوشیدن آب کافی توصیه می کنند. کلیه ها تمام 
سمومی را که از خون تصفیه کرده اند به مثانه منتقل می کنند. قرار 
این مواد سمی  گرفتن طوالنی مدت الیه داخلی مثانه در معرض 
این  تا  دارد  اهمیت  بنابراین،  باشد.  سرطان  بروز  عامل  می تواند 

سموم از طریق ادرار و نوشیدن آب کافی از بدن دفع شوند.
دنبال کردن رژیم غذایی سالم

شواهد موجود حاکی از آن است که رژیم غذایی سرشار از میوه و 
سبزی و کاهش مصرف گوشت فرآوری شده می تواند در کاهش 

خطر ابتال به این سرطان موثر باشد.
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کرمان، مینیاتور گردشگری ایران

استان کرمان با سابقه تمدنی کهن و غنی و اقلیم چهار فصل گنجینه ای 
از میراث فرهنگی و جاذبه طبیعی و تاریخی را در خود جای داده 
است که به حق می توان آن را مینیاتور کوچک گردشگری کشور 

نامید.
قرار گرفتن هفت اثر جهانی، 700 اثر ملی و هزاران جاذبه تاریخی 
و طبیعی، دیار کریمان را به یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور 

برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل کرده است.
کرمان  استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  حوزه 
ظرفیت های فراوانی دارد که هر کدام در جای خود اثری ارزشمند 
به نسل و  و گرانبها است که در گذر قرون و اعصار متمادی نسل 

دست به دست گشته است و باید برای حفظ آن کوشید.
سفر اولین وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به استان 
کرمان که خود حاکی از جایگاه رفیع این استان در نقشه گردشگری 
کشور است،  بهانه ای شد تا نگاهی به ظرفیت ها و دستاوردهای این 

حوزه گسترده و با ارزش در دیار کریمان بیندازیم.
میراث فرهنگی 

آثار  فرهنگی،  و  تاریخی  قدمت  لحاظ  به  کرمان  استان  سراسر  در 
تاریخی و جاذبه های فرهنگی و طبیعی فراوانی وجود دارد که برخی 

از آنها آوازه و شهرت جهانی و ملی دارند.
ثبت مجموعه تاریخی گنجعلیخان ،  ارگ بم، باغ شاهزاده، روستای 
تاریخی میمند، بیابان لوت و قنات های گوهر ریز جوپار، قاسم آباد و 
اکبر آباد بم در فهرست آثار جهانی موقعیت بی نظیری را برای این 

دیار پر افتخار فراهم نموده است.
با  اخیر  از دوره ای رکود در  سال های  میراث فرهنگی کرمان پس 
مشارکت بخش خصوصی توانسته آثار تاریخی زیادی را شکوفا کند 
کاروانسرای  آباد،  فتح  باغ  بم،  ارگ  همچون  ارزشمندی  بناهای  و 
وکیل کرمان و خانه حاج آقا علی کرمان مرمت و بازسازی شده اند.

با 908 نفر اشتغال کار عملیات مرمت  در حال حاضر 700 کارگاه 
آثار تاریخی متعددی را در گستره پهناور استان کرمان را انجام می 
دهند که این استان را به کارگاه بزرگ مرمت آثار فرهنگی تبدیل 

کرده است.
تمدنی  سابقه  از  استان  جای  جای  در  کهن  و  باستانی  های  محوطه 
باستان شناسی زیادی  این دیار خبر می دهند که کاوش های  عظیم 
طی دوره های مختلف در آن انجام می شود که در حال حاضر 198 
نیروی یگان حفاظت میراث فرهنگی در 44 پایگاه از میراث فرهنگی 

ارزشمند کرمان پاسداری می کنند.
تاریخی  ابنیه  کنار  در  مختلف  های  سنت  و  رسوم  و  آداب  وجود 
ظرفیت کم نظیری در استان فراهم کرده است که  تعداد ۵46 اثر غیر 
منقول و 7۵ اثر منقول ثبت ملی و تعداد  77 میراث ناملموس زیادی 

اثر نیز در فهرست ملی از کرمان به ثبت رسیده است.
گردشگری

استان کرمان با گستره جغرافیایی پهناور میزبان جاذبه های بسیار زیاد 
طبیعی و تاریخی است که اغلب آنها گردشگران داخلی و خارجی 

زیادی به خود جذب می کنند.
وجود هفت اثر ثبت جهانی موقعیت ممتازی برای گردشگری کرمان 
در کشور فراهم آورده تا مسئوالن کشور و استان حساب ویژه ای 
برای رونق گردشگری کرمان باز کنند و برنامه ریزی اساسی برای 

آن انجام دهند.
در بحث اماکن پذیرایی و هتل به رغم ضعف زیر ساخت ها، در حال 
حاضر  استان کرمان دارای 36 هتل و هتل آپارتمان، 31 مهمانپذیر، 
مجتمع   40 راهی،  بین  واحد   13۵ مسافرتی،  خدمات  دفتر   143

گردشگری، 6 اقامتگاه سنتی، 3 پانسیون و 398 راهنمای تور است.
اقامتگاه های بومگردی در این استان به  طی سال های اخیر تاسیس 
سرعت پیگیری شده است، به طوری که کرمان رتبه نخست اقامت 
با  اقامتگاه   322 اکنون  هم  و  دارد  را  کشور  بومگردی  های  گاه 
اشتغالزایی یک هزار نفر راه اندازی شده و حدود 40 اقامتگاه نیز در 

دست اقدام قرار دارند.
برای  فرودگاهی  ویزای  صدور  گردشگری،  قطارهای  اندازی  راه 
گردشگران و معرفی جاذبه های تاریخی و طبیعی در اماکن و وسائل 
همچنین  و  بدهد  حوزه  این  به  ای  تازه  رمق  توانسته  عمومی  نقلیه 
اجرای 600میلیارد تومان پروژه در حوزه ساخت هتل در استان در 
مناطق مختلف توازن گردشگری را در سراسر کرمان در پی داشته 

است.
فراهم شدن زیرساخت ها و تبلیغات مناسب در سالهای گذشته رشد 
ورود گردشگران داخلی و خارجی به استان در سالهای اخیر در پی 
داشته به طوری که سال گذشته بیش از 60 هزار گردشگر خارجی 
از آثار تاریخی و طبیعی کرمان بازدید کرده اند و در ایام نوروز 98 

افزون بر پنج میلیون نفر به این استان سفر کردند.
صنایع دستی

متنوع  های  اقلیم  و  متفاوت  رسوم  و  آداب  داشتن  با  کریمان  دیار 
در حوزه صنایع دستی حرف زیادی برای گفتن دارد و آثار زیادی 
توسط هنرمندان این سرزمین خلق می شود که شهرت جهانی و ملی 

دارند و 60رشته صنایع دستی در حال حاضر در کرمان فعال است.
فرش، گلیم، پته، صنایع فلزی، شال، گلیم بافی، تراش سنگهای قیمی 
و نیمه قیمتی، معرق، مشبک و منبت چوب و قلم زنی روی مس از 
جمله صنایع دستی بسیار معروف کرمان محسوب می شود که عالقه 

مندان و مشتریان بسیاری در سراسر دنیا و ایران دارد.
در چند سال اخیر با تالش مسئوالن و متولیان و همکاری هنرمندان 
چاقو  شالبافی،  مانند  استان  دستی  صنایع  شده  منسوخ  های  رشته 
سازی، زیورآالت و غیره که به فراموشی سپرده شده بود احیا شد و 

به ظرفیت های صنایع دستی این خطه اضافه شده است.
جهانی  شهر  عنوان  به  سیرجان  و  پیچ  شیرکی  گلیم  ثبت  همچنین 
گلیم در سال 9۵ دستاورد بزرگ استان در حوزه صنایع دستی بود 
که ارزش فرهنگی و اقتصادی این محصول را باال برد و این کاالی 

دست ساخت را وارد بازارهای جهانی کرد.
به رغم همه محدودیت ها در حوزه بازرگانی و صادرات و ورادارت 
از  دستی  سایر صنایع  و  فرش  گلیم،  دالر  میلیون  چند  ساالنه  کاال، 

کرمان به خارج از کشور صادر می شود و ارز آوری دارد.
به  داشته  همراه  به  فراوانی  اشتغالزایی  دستی  صنایع  اقتصادی  رونق 
طوری که اکنون 90هزار نفر در این صنعت مشغول به فعالیت هستند 
که از سال 88 تعداد 11 هزار و 992 نفر زیر پوشش بیمه قرار گرفتنه 

اند.

آگهي حصروراثت
به شرح دادخواست شماره 9804۵6  اقطاعی فرزند محمود داراي شناسنامه 6926   آقای محسن زند 
درتاریخ   26 شناسنامه  به  حسین  فرزند  اقطاعی  زند  نبات  شادروان  داده  توضیح   98/6/26 مورخ 

1390/۵/1۵ درشهر چشمه سبز گوغر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-محمد زند اقطاعی به ش ش 488 متولد 133۵ فرزند متوفی.
2- سلیمان زند اقطاعی به ش ش 31 متولد 1338 فرزند متوفی.

3- محسن زند اقطاعی به ش ش 6926 متولد 13۵7 فرزند متوفی.
4- جواهر زند اقطاعی به ش ش 14 متولد 1337 فرزند متوفی.
۵- دلشاد زند اقطاعی به ش ش 193 متولد 1341 فرزند متوفی.

6- اشرف زند اقطاعی به ش ش 4 متولد 1344 فرزند متوفی.
7- عشرت زند اقطاعی به ش ش 1748 متولد 1346 فرزند متوفی.

8- انیس زند اقطاعی به ش ش ۵48 متولد 13۵4 فرزند متوفی.
9- محمود زند اقطاعی فرزند احمد به ش ش 36 متولد 1304 همسر متوفی. 

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

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

آگهي حصروراثت
شماره  دادخواست  شرح  به    6923 شناسنامه  داراي  محمدرضا  فرزند  پورعسکری  حسین  طیبه  خانم 
980473 مورخ 98/7/6 توضیح داده شادروان سهراب برشان فرزند غالمرضا به شناسنامه 2۵6 درتاریخ 

1398/3/30 درشهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-نسیم برشان به ش ملی 31۵0616123 متولد 1380 فرزند متوفی.

2- نازنین زهرا برشان به ش ملی 3120469920متولد 1389 فرزند متوفی.
3- محمدطاها برشان به ش ملی 3120419222متولد 138۵ فرزند متوفی.

4- گل اندام برشان به ش ۵839۵20871متولد 1324 مادر متوفی.
۵- طیبه حسین پورعسکری به ش ملی3130069089 متولد 13۵8 همسر متوفی.

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

موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
دفترشورای حل اختالف شماره یک شهرستان بافت)م الف104(

آگهي مزایده )نوبت اول( 
اجراي احکام حقوقی دادگستري بافت در اجرای دادنامه شماره  9409973470100394 صادره از شعبه 
اول دادگاه حقوقی بافت و در پرونده کالسه 940471 اجرایی در نظر دارد سهم االرث یک پسر به نام 
غالمرضا جاللی راد به میزان 21 سهم مشاع از 96 سهم پالک 3۵ فرعی از 2۵38 اصلی بخش 40 کرمان 
از ماترک مرحوم یار علی جاللی راد فرزند باران را به مبلغ پانصد و سی و هفت میلیون و هشتصد و سه 
هزار و هفتصد و یازده ریال به فروش برساند ضمناً ملک موصوف دارای عرصه به مساحت 38۵/۵ متر 
مربع و اعیان 18۵ متر مربع با اسکلت قدیمی ساز با قدمت باالی 20 سال و فاقد استحکام بنا و دارای 
امتیاز آب و برق و گاز و کیفیت در حد قابل قبول و دارای نمای سنگی می باشد و دارای پالک ثبتی 
با کاربری مسکونی و در اجاره نمی باشد. لذا مزایده در تاریخ 1398/8/4 روز شنبه ساعت 9 صبح در 
محل اجراي احکام دادگستری شهرستان بافت با حضور نماینده دادسرا برگزار و ساعت 11 خاتمه می 
مابقي  المجلس  في  پیشنهادی  مبلغ  ده درصد  و  توسط کارشناس شروع  ارزیابي شده  قیمت  و  گردد 
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 که برای فروش معین شده ضمن بازدید از ملک مذکور و پیشنهاد خود را در پاکت 
الک و مهر شده تا قبل از شروع مزایده تحویل اجرای احکام نموده و رسید اخذ نمایند و برنده مزایده 
باید ده درصد مبلغ بها)کارشناسی( را فی المجلس به قسمت ارجاع تسلیم نماید و به درخواستهای بعد 
از ساعت شروع مزایده به اجرای احکام مدنی ارائه گردد ترتیب اثری داده نخواهد شد.ضمناً آدرس 

ملک: شهرستان بافت خیابان دانشگاه کوچه شماره 6 می باشد 
غجه پور- مدیر دفتراجرای احکام مدنی بافت)م الف103(

آگهي مزایده)نوبت اول(
دادنامه  مفاد  اجراي  راستاي  در  دارد  نظر  در  ارزوئیه  عمومي  دادگاه  حقوقي  احکام  اجراي 
آن  اجرایی 940274 که طی  پرونده  در  ارزوئیه  ازدادگاه  930997346461300932-6/2/93 صادره 
آقای مجید زرنگ فرزند ا...داد به پرداخت یکصد و بیست و پنج میلیون ریال و به ازای هر روز تاخیر 
شانزده  مبلغ  لیکن  پرداخت  اصل خواسته   ( فرزند حسن  مهرداد سالجقه  در حق  تومان  هزار  یکصد 
میلیون و هفتصد هزار تومان بابت دیر کرد مانده است (و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق صندوق 
دولت جمهوری اسالمی ایران که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد محکوم گردیده و شخص 
ثالث خانم شایسته حاتمی فرزند نصرا... با ارائه سند ملکی ششدانگ یک باب خانه به مساحت پانصد 
و نود و سه متر و شصت و هشت سانتی متر مربع پالک 83 فرعی از شصت اصلی بخش 41 کرمان با 
حق امتیاز آب و برق واقع در محمود آباد ارزوئیه قبول بدهی وی را نموده است و ارزش ملک مذکور 
201740000 ریال برآورد قیمت شده است فلذا مال مذکور با وصف موجود مزایده با حضور نماینده 
محترم دادگاه در مورخه چهارشنبه 1398/7/24 ساعت 12ظهر در محل اجرای احکام دادگاه ارزوئیه 
برگزارشخص یا اشخاصی که باالترین قیمت را پیشنهاد دهند برنده شناخته می شود ضمناً افراد شرکت 
کننده در مزایده بایستی ده درصد مبلغ پیشنهادي را فی المجلس در پاکت در بسته تحویل اجراي احکام 
دهند که در صورت انصراف مبلغ مذکور به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید مي گردد.طالبین 
در صورت تمایل مي توانند یک هفته قبل از موعد به دایره اجراي احکام مراجعه تا ترتیب بازدید آنها 

از مال مورد نظر داده شود.
محسن روانان- مدیردفتر اجراي احکام مدنی دادگاه عمومی شهرستان ارزوئیه

استان  مرکز  انقالب  و  دادستان عمومی 
کرمان از احضار تعدادی از شهرداران و 
مسئوالن مربوطه در سراسر استان کرمان 
حذف  با  رابطه  در  کرمان  دادسرای  به 
و  اماکن  برخی  از  شهید  مقدس  واژه 

معابر شهری خبر داد.
پایگاه  از  نقل  به  حکمت  گزارش  به 
دادخدا  دادگستری ،  اطالع رسانی 
ساالری اظهار داشت: با توجه به این که 
واژگان  از  یکی  اسالم  مقدس  دین  در 
پرتکرار و واال واژه مقدس شهید است 

و در آیات کالم اهلل مجید کرارا  از آن به 
عنوان یک واژه واال و تقدیس شده ذکر به 
عمل آمده، نتیجه می گیریم که واژه مقدس 
و  محوری  ارکان  از  شهدا  جایگاه  شهید  و 

مهم دین مقدس اسالم محسوب می شود.
استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
کرمان افزود: امروزه اگر در ایران اسالمی، 
امنیت  و  اقتدار  عزت ،  شکوفایی  آبادانی ، 
بی بدیلی در منطقه خاورمیانه داریم همه  این 

ها مرهون خون شهداست.  
کرمان  استان  در  قضایی  ارشد  مقام  این 
تصریح کرد:امروزه اگر کسی دغدغه  اقتدار 
و  باید هدف گیری  دارد  را  امنیت کشور  و 

و  یاد  گرامیداشت  مبنای  بر  او  کاری  خط 
تقویت  عنوان  رکن رکین  به  خاطره شهدا 

امنیت ملی کشور بوده باشد.
 وی ادامه داد: با توجه به تالش دشمنان قسم 
راستای   در  اسالمی  مقدس   نظام  خورده  
در  اسالمی  های  ارزش  نمودن   کمرنگ 
جامعه و هجمه به اعتقادات دینی و مذهبی 
برای  شهدا  و  ایثارگری  جامعه  خصوصاً  و 
بحث  و  ملی  امنیت  پایه های  کردن  سست 
مهم نفوذ اگر فردی  خواسته و یا ناخواسته 
در راستای کم رنگ شدن ارزش ها حرکت 
کند در خدمت معاندین و اهداف آنان قرار 
نظام  بیدار  واکنش چشمان  با  یقیناً  گرفته  و 
خواهد  روبه رو  اسالمی  جمهوری  مقدس 

شد.
با  کرد:  اعالم  کرمان  دادستان 
دشمن  و  نابخردانه  عمل  به  توجه 
حذف  در  مسئوالن  برخی  شادکن 
اماکن  از برخی  واژه مقدس شهید 
و آزرده خاطر شدن خانواده معظم 
ایثارگری  بزرگ  جامعه  و  شهدا 
عنوان  به  دادستانی  این  کشور، 
و  ورود  موضوع  به  مدعی العموم 
در  مجرمانه  فعل  ارتکاب  به  نظر 
معاونت  در  پرونده ای  ارتباط  این 
حقوق عامه این دادستانی تشکیل و تعدادی 
با  از شهرداران استان به دادستانی احضار و 
نگرش به اهمیت موضوع،  پرونده به صورت 

ویژه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
به  عنایت  با  افزود:  پایان  در    ساالری 
امام  حضرت  مسلمین  امر  ولی  فرمایشات 
خامنه ای  و تاکیدات مکرر حضرت  رئیس  
در  انقالبی گری  روحیه  بر  مبنی  قضائیه  قوه 
این  کار  مبنای  و  جهت گیری  قضائیه  قوه 
صادره  عوامل  اجرای  راستای  در  دادستانی 
ترسیمی  افق  و  سیر  خط  این  و  بود  خواهد 

ادامه پیدا خواهد کرد.

 استاندار کرمان: 
برای محرومین کمک  سپاه در ساخت مسکن 

خوبی کرده است

استاندار کرمان با اشاره به اینکه سپاه ثاراهلل استان کرمان در 
به محرومین و ساخت و ساز  جریان سیل حمیدیه و کمک 
ماموریت ها  از  زیادی  بخش  و  شده  وارد  محروم  مناطق  در 
را بر عهده گرفته است گفت: نتیجه تعامل بین سپاه و دولت 

خدمت به مردم و بهره مردم از نظام است.
با سردار  دیدار  امروز در  استاندار کرمان  فدائی  محمد جواد 
غالمعلی ابوحمزه فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان به مناسبت 
و  یاد  و  مقدس  دفاع  هفته  گرامیداشت  با  مقدس  دفاع  هفته 
برای  اظهارداشت:  مقدس  دفاع  سال  هشت  شهدای  خاطره 
و  سالمتی  و  توفیق  آرزوی  اسالمی  انقالب  پاسداران  تمام 

خدمت به نظام اسالمی داریم.
وی با بیان اینکه سپاه مولود انقالب است و ویژگی های آن بر 
اصل اطاعت از رهبری و ولی فقیه است گفت: سپاه مقاومت 
در برابر دشمنان نظام اسالمی را در سرلوحه کار خود دارد و 

از این نظر بسیار ارزشمند است.
استاندار کرمان با اشاره به اینکه اصل فعالیتهای سپاه پاسداران 
ةٍ " است افزود:  بر اساس " آیه َوأَِعّدوا لَُهم َما استََطعتُم مِن قَُوّ
تعامل خوبی بین سپاه ثاراهلل استان کرمان و دستگاه های دولتی 
وجود دارد و در موارد متعددی سپاه دستگاه های دولتی در 

استان را کمک کرده است.
وی با بیان اینکه در جریان سیل حمیدیه و کمک به محرومین 
بخش  و  شده  وارد  سپاه  محروم  مناطق  در  ساز  و  ساخت  و 
زیادی از ماموریت ها را بر عهده گرفته است خاطرنشان کرد: 
نتیجه تعامل بین سپاه و دولت خدمت به مردم و بهره مردم از 

نظام اسالمی است.
از  خارج  کمک های  به  نیاز  جا  هر  اینکه  به  اشاره  با  فدائی 
سیستم دولتی و معمول داشتیم از بسیج کمک گرفتیم و باعث 
راستای  در  بتوانیم  امیدواریم  گفت:  است  شده  استان  قوت 
استفاده  استان  سپاه  جمله  از  ظرفیت ها  تمام  از  استان  توسعه 

کنیم.
امنیتی  سیاسی  معاون  بصیری  محمد صادق  دیدار  این  در 
استانداری کرمان نیز با اشاره به اینکه سپاه ثاراهلل استان کرمان 
اظهار داشت: کمپ  نیز وارد شده است  اجتماعی  در حوزه 
توسط  کرمان  استان  در  متجاهر  معتادین  نگهداری   16 ماده 
ماموریت های  اینکه جزو  به  توجه  با  و  شده  راه اندازی  سپاه 

سپاه نبوده اما اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده است.

  احضار تعدادی از مسئوالن و شهرداران کرمان در پی حذف واژه شهید از اماکن شهری

تولید  دلیل  به  عشایری  جامعه 
هم چنین  و  ارگانیک  محصوالت 
گوشت قرمز بسیار حائز اهمیت هستند 
این  بر  کارشناسان  از  بسیاری  لذا  و 
باورند که نباید از نیازهای این جامعه 
غافل شد زیرا در صورت عدم توجه 
کشور  نه تنها  جامعه  این  مشکالت  به 
شد  خواهد  مواجه  گوشت  کمبود  با 
مانند  جبران ناپذیری  عواقب  به  بلکه 
زده  دامن  شهرها  در  حاشیه نشینی 

خواهد شد.
 22 با  کرمان  استان  ها:  استان  گروه 

بالغ بر 71  هزار و ۵64 خانوار عشایر با جمعیتی 
است  خیز کشور  عشایر  استان  دومین  نفر  هزار 
جمعیتی  با  »بافت«  شهرستان  میان  این  در  که 
خیز  عشایر  شهرستان  اولین  نفر  هزار   26 بالغ بر 
به  ایران  خیز  عشایر  شهرستان  دومین  و  کرمان 

شمار می رود.
عشایر استان کرمان نیز با در اختیار داشتن افزون 
تولید  در  مهمی  نقش  دام  رأس  میلیون  سه  بر 
گوشت قرمز دارند اما نگهداری این تعداد دام 

مستلزم تأمین علوفه و آب کافی است.
کرمان  »رابر«  منطقه  عشایر  از  یکی  افشار  علی 
در این رابطه به خبرنگار قدس آنالین می گوید: 
کرمان  در  امسال  بارش های  باوجوداینکه 
عشایر  کوچ  حتی  مراتع  رشد  و  بود  قابل توجه 
و  حاکم  خشک سالی  اما  انداخت  تأخیر  به  را 
کمبود آب به شدت این جمعیت را آسیب پذیر 

کرده است.
سبوس  و  جو  شدن  گران  وعلوفه،  آب  کمبود 
همگی  عشایری  راه های  تخریب  هم چنین  و 
موجب شده تا بسیاری از عشایر پالس ها را جمع 

کرده و به حاشیه شهر ها مهاجرت کنند
گذشته  دهه  چند  خشک سالی  به   اشاره  با  وی 
اذعان می کند: متأسفانه تا سال های نه چندان دور 
زیرا چشمه ها  نداشتیم  تأمین آب  برای  مشکلی 
، قنوات و رودخانه های پر آب نیاز ما را تأمین 
می کرد اما متأسفانه در حال حاضر هر آنچه که 
منبع آب روان در این منطقه بوده است خشکیده 
وجود  دام ها  عطش  رفع  برای  آبی  لذا  و  است 

ندارد.
تانکر  با  عشایری  اداره  البته  می کند:  بیان  وی 
اما  اقدام می کند  منطقه  به آب رسانی در  نسبت 

سهمیه آب در برابر نیاز ما بسیار ناچیز است.
افشار عدم تعامل با محیط زیست و منابع طبیعی 

را برای عشایری که طرح اسکان گرفته اند یکی 
می افزاید:  و  می کند  عنوان  عشایر  مشکالت  از 
متأسفانه برای جمعیت جدید عشایر پروانه صادر 
نمی شود  و از طرفی کمبود علوفه، گران شدن 
جو و سبوس و هم چنین تخریب راه های عشایری 
همگی موجب شده تا بسیاری از عشایر پالس ها 
را جمع کرده وزندگی در حاشیه شهرهایی هم 

چون بافت و یا کرمان را ترجیح دهند.
وی توصیه می کند: از آنجا که قیمت نهاده ها ی 
دامی بسیار افزایش یافته است و شرایط پرورش 
به کمبود علوفه و خشکسالی های  با توجه  دام 
اخیر هزینه بردار شده است لذا دولت می بایست 
یارانه قابل توجهی برای تامین نهاده های دامی 

برای عشایر در نظربگیرد.
نیازمند آب رسانی سیار

استان  عشایری  امور  مدیرکل  رابطه  همین  در 
کرمان بابیان اینکه باید در زمینه آب رسانی سیار 
به عشایر سرمایه گذاری بیشتری انجام داد اظهار 
پیش آمده  آبی  مشکالت  به  توجه  با  می کند: 
سیار  آب رسانی  سیستم  توسط  بایستی  به ناچار 
که  اقدام،  آن ها  آبی  نیازهای  رفع  به  نسبت 
تنها  کرمان  عشایر  امور  کل  اداره  امکانات  با 
جهت  آب  مترمکعب  هزار  سیصد  می توان 

خانوارهای عشایر تأمین کرد.
تابستان  فصل  در  می کند:  اظهار  نیکزادی  رضا 
مواجه  عشایر  خانوارهای  آبی  نیاز  حداکثر  با 
بودیم و لذا برای سه هزار خانوار روزانه 1200 
مترمکعب آب رسانی صورت می گیرد که بازهم 

نیاز آن ها را تأمین نمی کند.
وی عنوان می کند: متأسفانه  تنش آبی موجود 
و  22هزار  از  خانوار  هزار  پنج  بر  را  زندگی 
استان سخت و طاقت فرسا  ۵64خانوار عشایری 
کرده و معیشت این قشر مولد را در معرض خطر 

جدی قرار داده است.
وی یادآور می شود: البته امسال خوشبختانه 
به دلیل بارش های فراوان مراتع این استان 

در وضعیت بهتری قرار داشت.
مدیرکل امور عشایر استان کرمان با اشاره 
هیئت وزیران  توسط  که  مصوبه ای  به 
به واسطه  و  تصویب شده   139۵ سال  در 
فرهنگی،  نهادهای  و  دستگاه ها  آن 
مسئولیت انجام و ارائه بخشی از خدمات 
می باشند  عشایری  جامعه  به  فرهنگی 
متوازن،  توسعه  محرومیت زدایی،  گفت: 
زندگی،  کیفیت  ارتقای  و  ساماندهی 
اصیل  ارزش های  از  پاسداری  و  فرهنگی  تعالی 
و مواریث فرهنگی، رشد و شکوفایی استعدادها 
شاخص های  ارتقای  و  انسانی  ظرفیت های  و 
وظایفی  ازجمله  عشایری  جامعه  در  فرهنگی 
فرهنگی  نهادهای  و  دستگاه ها  برای  که  هستند 

تعریف شده است.   
نقش عشایر کرمان

 نیکزادی  جمعیت عشایر استان کرمان را بالغ بر 
109 هزار 439 نفر اعالم کرده و می افزاید: این 
حضور  استان  مساحت  درصد   ۵6 در  جمعیت 
 100 و  میلیون   3 از  بیش  پرورش  با  که  دارند 
تولید  مهم  قطب های  از  یکی  دام،  رأس  هزار 
گوشت قرمز و محصوالت لبنی استان محسوب 

می شوند.
وی با اشاره به تولیدات سالیانه دامی عشایر شامل 
گوشت، شیر، کرک، پشم و دیگر  فراوری های 
شمال  عشایر  تولیدات  آمار  می کند:  بیان  لبنی 
گوشت  تولید  بخش های  در  استان  جنوب  و 
لبنی  محصوالت  و  شیر  تن،   976 و  هزار   17
قالی،  و صنایع دستی شامل  تن  و 870  هزار   3۵
قالیچه، تابلو فرش، گلیم، جاجیم، سوزن دوزی، 

حصیربافی 2۵ هزار و 318 مترمربع  است.  

جمعیت  نسبت  به  توجه  با  نیکزادی  گفته  به 
تأثیر  روستایی،  و  شهری  جامعه  با  عشایر 
عشایر  دفاعی  نقش  و  اجتماعی  اقتصادی- 
انکارناپذیر است به طوری که این جامعه چندین 
برابر نسبت جمعیتی شان در تأمین مواد پروتئینی 
دامی  فراورده های  سایر  و  قرمز  به ویژه گوشت 
لذا  و  دارند  نقش  صنایع دستی  محصوالت  و 
اعتبارات  با تخصیص  باید  این جامعه  در حفظ 
بیشتر در راستای خدمت رسانی جدیت بیشتری 

به خرج داد.

عشایر کرمان در عطش خدمت رسانی

ارزوئیه  شهرستان  فوتبال  هیئت  رئیس 
فوتبال  متولی  که  قرایی  علی  دکتر  گفت: 
در استان کرمان هستند، با روحیه انقالبی و 
فوتبال  حامی  همواره  دارند  که  جهادی ای 
همین  و  هستند  و  بوده  محروم  مناطق  در 
موضوع برای ما در شهرستان ارزوئیه سبب 

دلگرمی شده است.
یاسر حاتمی در این خصوص اظهار داشت: 
حذفی  جام  فوتبال  مسابقات  دوره  ششمین 
دفاع  هفته  مناسبت  به  را  ارزوئیه  شهرستان 
از  انرژی ای که  با  و  با غزنی راسخ  مقدس 

آقای دکتر قرایی ریاست هیئت استان گرفته ایم، 
آغاز کرده ایم.

تیم  ده  حضور  با  مسابقات  این  داد:  ادامه  وی 
بین  دیدار  با  مهرماه  پنجم  مورخ  جمعه  روز  از 
قضاوت  با  وعقاب  شاهماران  پرسپولیس  دوتیم 
،احسان  زاده  مومن  ابوذر  زاده،  مومن  مسلم 

نتیجه  با  که  شد  آغاز  رمضانی،  مهران  دهقانی، 
۵ بر 2 به نفع عقاب به پایان رسید.

نقطه ای روشن  را  برگزاری جام حذفی  حاتمی 
در فوتبال ارزوییه توصیف و عنوان کرد: تیم های 
شرکت کننده در این دور از مسابقات استقالل 
شاهماران، پرسپولیس شاهماران، آژانس 0007، 

شهید  سلطان آباد،  دهیاری  آباد،  وکیل 
تیم  دولت آباد،  نخل  محمدآباد،  نصیری، 

جوانان هوشنگ و تیم عقاب هستند.
برنامه ریزی ای که داشته ایم  افزود: طبق  وی 
قرار است این مسابقات در اواخر مهرماه به 

پایان برسد.
برای  دقیقی  طرح  که  این  بیان  با  حاتمی 
و  قرایی  دکتر  راهنمایی  با  ارزوییه  فوتبال 
کرد:  بیان  کرده ایم،  تدوین  همکارانشان 
بعد از مسابقات جام حذفی، مسابقات لیگ 
فوتبال شهرستان ارزوئیه به صورت متمرکز 
آغاز  شهرستان  مرکز  مصنوعی  چمن  زمین  در 

خواهد شد.
رئیس هیئت فوتبال ارزوییه در پایان گفت : در 
پایان جا دارد از آقای دکتر قرایی ریاست هیئت 
فوتبال استان کرمان که همواره حامی فوتبال در 

مناطق محروم هستند، تشکر ویژه داشته باشم.

 رئیس هیئت فوتبال شهرستان ارزوئیه:

مسابقات جام حذفی شهرستان ارزوئیه آغاز شده است
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بافت

مهد کودک و پیش دبستانی ریحانه با همکاری 
خانه کودک ماهی کوچولو 

تنها مرکز نگهداری کودک شیرخوار در بافت با 10 سال 
سابقه کار 

آموزش توسط بازی مجهز به دوربین 
مدار بسته دارای غدای گرم 

پذیرش در دو شیفت صبح و عصر
پذیرش کودکان از 6 ماه تا 12 سال به 

صورت ساعتی و ماهیانه 
گویی،آی  قصه  نقاشی، خالقیت،  قرآن،  برگزاری کالسهای 
و  شاد  فضای  ایجاد  ژیمناستیک)  و  زندگی  مهارتهای  مت، 
و  آموزش  و  بهزیستی  نظارت  دلبندان شما()تحت  برای  آرام 

پرورش( 
آدرس:بلوار دانشگاه آزاد کوچه شماره ۵ 

شماره تماس:09139۵61946 
آگهی تأسیس انجمن صنفی کارگری رانندگان حمل  و نقل جاده ای کاالی 
شهرستان بافت به استناد ماده 131 قانون کار و آئین نامه مصوب 89/8/8 هیات 

وزیران انجمن صنفی با عنوان فوق در شرف تاسیس می باشد
از کلیه رانندگان دعوت به عمل می آید در صورت تمایل به عضویت و کاندیداتوری از تاریخ 

انتشار این اطالعیه ظرف مدت 10 روز درخواست کتبی خود را به هیات مؤسس تحویل نمایند
مدارک مورد نیاز: 

1-درخواست عضویت 
2-درخواست کاندیداتوری هیئت مدیره یا بازرسان

3-کپی کارت هوشمند
4-کپی صفحه اول دفترچه بیمه 

۵-کپی کارت ملی
آدرس هیئت مؤسس بافت خیابان امام جنب عمده فروشی شیخ پور

پیش بینی برداشت 1۲۰ هزارتن ذرت دانه ای 
در ارزوئیه

بینی  پیش  از  ارزوئیه  شهرستان  مدیر جهاد کشاورزی 
این شهرستان  در  دانه ای  تن ذرت  هزار  برداشت 120 

خبرداد.
ارزوئیه  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر  پاک  امیری 
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در 
کشت  زیر  سطح  گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
ذرت دانه ای در شهرستان ارزوئیه 12 هزار هکتار است.

او بیان داشت:برداشت این محصول از نیمه آذر شروع 
می شود و تا نیمه بهمن ادامه دارد.

عالوه  برداشتی  محصول  کرد:  تصریح  پاک  امیری 
کرج  و  تهران  مشهد؛  استان های  به  استانی  مصرف  بر 

ارسال می شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه گفت:محصول 

برداشتی نسبت به پارسال افزایشی ندارد.
او اظهارداشت:در استان کرمان کارخانه فرآوری ذرت 
دیگر  به  خشک  صورت  به  محصول  و  ندارد  وجود 

استان ها ارسال می شود.

ذرت یکی از انواع دانه  های غالت است که به واسطه 
فراوانی نشاسته در آن ارزش غذایی نسبتا زیادی دارد 
و از این رو در جیره خوراکی دام و طیور و آبزیان به 
عنوان ماده اولیه انرژی  زا به مقدار زیاد مورد استفاده 
مواد  دارای  نشاسته  بر  عالوه  ذرت  و  گیرد  می  قرار 
و  ویتامین  پروتئینی، چربی،  مواد  مانند  دیگری  مغذی 

امالح نیز است.

رزمندگان هشت سال دفاع مقدس ره صدساله را 
یک شِب رفتند

مقاومت  ناحیه  فرمانده  مقدس  دفاع  هفته  بزرگداشت  در 
هفته  این  نمازجمعه  الصالتین  بین  در  ارزوئیه  سپاه  بسیج 

سخنرانی کردند.
سرگرد پاسدار رضا اسماعیلی کاخ، فرمانده ناحیه مقاومت 
بسیج سپاه ارزوئیه ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس از 
هشت  یادگاران  سرافزار،  آزادگان  و  شهدا  های  خانواده 

سال دفاع مقدس، قدردانی کردند.
وی با بیان اینکه زندگی دنیا تحت تاثیر جبر و اختیار است 
تصریح کرد: معادالت خدای متعال تحت تاثیر دو معادله 
جبر و اختیار است و خداوند مقّدر کرده است و البته این 
قطعا  مومنی  هر  و  است  داده  قرار  مومنین  برای  را  موارد 
مسلمان است اما هر مسلمانی به قطع یقین مومن نیست، که 

برخی از این معادالت تنها برای مومنین است.
وی در ادامه با اشاره به فرموده “امام خمینی)ره( که جبهه 
کرد:  نشان  خاطر  دانستند”،  سازی  انسان  ی  کارخانه  را 
رزمندگان هشت سال دفاع مقدس ره صدساله را یک شِب 
امام زمان  بود که  الهی  توفیقات و عنایات  از  این  رفتند و 

شان را دیدند.
ایمان  از این فرمول ها برای اهل  وی یادآور شد: بسیاری 
این  دنبال  به  جهان  دانشمندان  از  بسیاری  امروز  و  است 
البته  و  یافتند  دست  آن  به  شهدا  تنها  اما  هستند  ها  فرمول 
واژه ی شهید همان عندربهم یرزقون اند که زنده اند و نزد 

پروردگارشان روزی میخورند.
سرگرد اسماعیل کاخ در ادامه به تفسیر دو کلمه مرگ و 
از  روزی  قطع  همان  بیان کرد: مرگ  و  پرداخت  شهادت 
با  دنیا  َدِر روزی  و  نشد  تاثیرگذارِی که محقق  و  دنیاست 
باز میشود و رزق شهادت  برای مومنین  جهاد در راه خدا 

را به همراه دارد.
سرگرد اسماعیلی کاخ بار دیگر با تاکید بر اینکه جبهه ها 
بیان کرد: فضای جبهه هنوز  بود  انسان سازی  کارخانه ی 
همان است و میدان هم همان است امروز صداوسیمای ما 
موظف است فضای جبهه را به گونه ای دست یافتنی ترسیم 
کنند چرا که این مسیر سخت نیست و گستره ی شهادت 

برای همه باز است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ارزوئیه حسن ختام سخنان 

خود را با یک شعر به پایان رساندند

و  غبارروبی  مراسم  مقدس  دفاع  هفته  بمناسبت 
عطرافشانی قبور مطهر شهدا با حضور جانشین ناحیه ی 
نیروی  فرمانده  شهرستان،  فرماندار  سپاه،  مقاومت 
معظم  خانواده های  و  شهرستانی  مسئوالن  و  انتظامی 
برگزار  ارزوئیه  گلزار شهدای  در  ایثار گران  و  شهدا 

شد.
مطهر  قبور  عطرافشانی  و  غبارروبی  معنوی  مراسم 
جانشین  حضور  با  خودرویی  رژه  با  همراه  شهدا 
مسئوالن  و  شهرستان  فرماندار  سپاه،  مقاومت  ناحیه ی 
شهرستانی و خانواده های معظم شهدا و ایثار گران در 

گلزار شهدای ارزوئیه برگزار شد.
و  غبارروبی  معنوی  مراسم  در  شرکت کنندگان 
با  بیعت  تجدید  و  گل  شاخه های  نثار  با  عطرافشانی 
حماسه  خاطره ی  و  یاد  مقدس،  دفاع  سال   8 شهدای 
گرامی  را  واالمقام  شهدای  ایثارگری های  و  سازی ها 

داشتند.
تمام  در  پیروزی  راهکار  عینی  مصداق  مقدس  دفاع 

عرصه هاست.
مقاومت  ناحیه  جانشین  ایوبی  امین  پاسدار  سرگرد 
ایام  تسلیت  ضمن  مراسم  این  در  ارزوئیه  سپاه  بسیج 
به سالروز  اشاره  با  سوگواری سرور و ساالر شهیدان 
سال  هشت  شهدای  خاطره  و  یاد  مقدس  دفاع  هفته 
دفاع مقدس، شهدای انقالب و شهدای مدافعین حرم 

را گرامی داشت.
وی دفاع مقدس را مصداق عینِی راهکار پیروزی در 
تمام عرصه ها در زمینه های نظامی، فرهنگی، سیاسی، 

اقتصادی و اجتماعی عنوان کرد.
سرگرد پاسدار امین ایوبی در ادامه تصریح نمود: در 

اصل  و  است  مشخص  ما  همه  برای  مسیر  والیت  راه 
امر  از  بدون چون و چرا  تبعیت  اطاعت و  ما  پیروزی 

ولی فقیه و امام امت است.
وی در مورد دیگر اعتماد به جوانان را مطرح کرد و 
بیان کرد: دلیل پیروزی انقالب اسالمی مسیری بود که 
با اعتماد به جوانان به آن رسیدیم و آن هم اعتماد به 

شهید باقری هاست.
نیازها  رفع  ارزوئیه  سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه  جانشین 
به  توجهی  بی  و  تولید  سمت  به  حرکت  و  داخل  در 
تحریم ها را همان روحیه انقالبی دانست و خاطرنشان 
نه  باشیم  انقالبی  همه  باید  کرد: 
سیاست زده که این سه عامل راه 
می  امور  تمام  در  گشایش  کار 
امت  و  مسئولین  که  باشد  باشد، 
واحده اسالمی با توجه به این سه 
اصل در برابر خناسان و مزدوران 
الهی  قوه  حول  به  آینده  و  حال 
انقالبی گری موفق و پیروز  با  و 

شوند.
انقالب  پیامرسان  شهدا  خون 

اسالمی است.

منظری توکلی فرماندار شهرستان ارزوئیه با بیان اینکه 
انقالبی دو چهره ی خون و پیام را به همراه دارد  هر 
قیام  السالم  علیه  الحسین  اباعبداهلل  بیان کرد: حضرت 
کرد و هدف را زنده نگه داشتن اسالم می دانست و 
در راستای آن خون خود را تقدیم کرد و هشت سال 

دفاع مقدس تداعی این امر برای ماست.
سال  هشت  طول  در  جوانانی  کرد:  نشان  خاطر  وی 
الهام از قیام امام حسین علیه السالم  با  جنگ تحمیلی 
رسالت اول انقالب را در جبهه های دفاع مقدس بنیان 

نهادند.
مهندس منظری توکلی در ادامه با بیان اینکه پیام رسان 
کربال حضرت زینب کبری سالم اهلل علیهاست عنوان 
کرد: امروز خون شهدا پیامرسان انقالب اسالمی است 
و اکنون در برهه ای سخت تر از جنگ تحمیلی قرار 
ما  ملت  و  نظام  علیه  جهانی  استکبار  هم  آن  و  داریم 
ایجاد کرده و در یک نگاه و یک کالم همان مسئله 

اقتصاد است.
همه  محوری  ی  وظیفه  امروز  کرد:  نشان  خاطر  وی 
سایه  در  اسالمی  انقالب  مسیر  در  که  است  ما  ی 
انقالب  رهنمودهای  العالی  مدظله  رهبری  معظم  مقام 

اسالمی را محقق سازیم.

در  همزمان  طرحها  این  مونسان  حضور  با 
اقتصادی عرصه گردشگری و  فعاالن  همایش 
و  رسید  برداری  بهره  به  کرمان  دستی  صنایع 
،بافت،  کرمان  شهرستانهای  در  آنها  افتتاح  با 
شهربابک ،عنبر آباد،جیرفت و ارزوئیه برای94 
 19 همزمان  شود.افتتاح  می  ایجاد  نفراشتغال 
این  اجرای  برای  کرمان  در  طرح گردشگری 
طرحها 1۵0میلیارد ریال هزینه شده و شامل 9 
،1طرح  گردشگری  ۵طرح   ، بومگردی  طرح 
 ، مسافرتی  خدمات  دفتر   2  ، پذیرایی  اقامتی 
هتل  ورزشی  ومجموعه  نوردی  هوا  کلوپ 
فرهنگی،  میراث  وزیر  است.  کرمان  پارس 
درهمایش  دستی   وصنایع  گردشگری  
میراث  حوزه های  سرمایه گذاران  و  فعاالن 
استان  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی، 
واحد   400 از  گردی ها  بوم  افزایش  کرمان  
موفقیت های حوزه  از  را  واحد   هزارو700  به 
به  کمک  وافزود:  دانست  کشور  گردشگری 
عادالنه  توزیع  برای  راهی  گردشگری  توسعه 
گردشگری  اینکه  بیان  با  مونسان  است  ثروت 
ابعاد  همه  که  است  اجرایی  دستگاه  تنها 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را دارد گفت: 
میلیون  یک  وجود  تاریخی،  بنا های  وجود 
مردم  موزه،   600 از  بیش  گردشگری،  سایت 

بسیار مهماندوست ظرفیت بزرگی است.

وی از اعالم رتبه شهرها در حوزه گردشگری 
جا  هر  وافزود:  داد  خبر  نزدیک  آینده  در 
گردشگری موفق بوده، توسعه و فرهنگ شهر 
نیز پیشرفت کرده و همه مردم از آن بهره مند 
اند. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و  شده 
درصد   ۵0 میزان  به  اگر   : افزود  دستی  صنایع 
حمایتی که از بخش کشاورزی و صنعت شده 
بسیار  با سرعت  انجام می شد،  از گردشگری 
دست  خوبی  جایگاه  به  توانستیم  می  شتابان 
یابیم زیرا گردشگری پرظرفیت است و اندک 

حمایتی می تواند ما را در صدر قرار دهد.
مونسان تاکید کرد: سهم حوزه گردشگری از 
تولید ناخالص داخلی  افزون بر 11 میلیارد دالر 
است و چون ظرفیت های کشور در این بخش 
باال است این سهم می تواند باالتر باشد و باید 

از متوسط جهان در این زمینه باالتر باشیم.
موافقت   4۵00 از  بیش  مبادله  به  اشاره  با  وی 
 200 اظهارداشت:  گردشگری  حوزه  در  نامه 
حوزه  در  گذاری  سرمایه  تومان  میلیارد  هزار 

گردشگری در دست انجام است .
اقتصادی  فعالیت های  مجموعه  از  بازدید 
 ، بوم گردی  دستی،  صنایع  و  گردشگری 
فرهنگی  میراث  آثار  و  تاریخی  مجموعه های 
استان از برنامه های سفر مونسان به استان کرمان 

است.

عطرافشانی گلزار شهدای شهرستان ارزوئیه

با حضور وزیر میراث فرهنگی ،گردشگری وصنایع دستی؛
افتتاح همزمان 19 طرح گردشگری در کرمان

تقدیر از پرسنل آتش نشانی بافت 
در شورای اسالمی شهر

بافت  شهر  اسالمی  شورای  جلسه   هفتمن  و  بیست 
امور  مسئول  شهردار،  شورا،  اعضای  حضور  با 
شورای  محل  در  شهرداری  حراست  و  نقلیه  و  شهر، 
با بررسی  این جلسه  .در  اسالمی شهر تشکیل گردید 
رفع  شهر،  سطح  های  کانال  جمله  از  شهر  مشکالت 
اداری شهرداری  پیشرفت ساختمان  سد معبر و میزان 
هفتم  مناسبت  به  همچنین  گرفت.  قرار  بررسی  مورد 
آتش  از  ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  روز  ماه  مهر 
شورا  رئیس  پژمان  آقای  آمد.  عمل  به  تقدیر  نشانان 
نشانی  آتش  گفت:  نشان  آتش  روز  تبریک  ضمن 
بزرگ  سعادتی  بلکه  نیست  و حرفه  صرفا یک شغل 
.آقای  است  مردم  به  رسانی  کمک  عاشقان  برای 
بهانه ای است  نشان  : روز آتش  خدادادی هم گفت 
حفظ  برای  که  کشانی  زحمات  از  قدردانی  برای 
 جان و مال دیگران جان خود را به خطر می اندازند.

شایان ذکر است هفتم مهر ماه که به پاسداشت شهدای 
هوایی  جمله  در  که   13۵9 ماه  مهر  هفتم  نشان  آتش 
انجام  حین  در  و  آبادان  پاالیشگاه  به  بعثی  دشمن 
نشان  آتش  روز  نام  به  رسیدند  شهادت  به  ماموریت 
نامگذاری شده است. در پایان جلسه به رسم یاد بود 
گردید. اهداء  نشانی  آتش  نیروهای  به  تقدیر   لوح 

شایان دکر است هفتم مهر ماه که به پاسداشت شهدای 
هوایی  جمله  در  که   13۵9 ماه  مهر  هفتم  نشان  آتش 
انجام  حین  در  و  آبادان  پاالیشگاه  به  بعثی  دشمن 
نشان  آتش  روز  نام  به  رسیدند  شهادت  به  ماموریت 
نامگذاری شده است. در پایان جلسه به رسم یاد بود 

لوح تقدیر به نیروهای آتش نشانی اهداء گردید.


