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رئیس سازمان نظام مهندسی استان کرمان به 
سفر  در  سازمان  مدیره  هیئت  اعضاء  همراه 
یکروزه خود به شهرستان بافت در جلسه هم 
روئسای  بخشداران،   ، شهرداران  با  اندیشی 
و  دهیاران  بخش،  و  شهر  اسالمی  شورای 
مسئوالن اجرایی مرتبط با صنعت  ساختمان 
شهر  و  ارزوئیه  و  رابر  و  بافت  شهرستانهای 
که  جلسه  این  در  کردند.  شرکت  بزنجان 
گردید،  برگزار  بافت  فرمانداری  محل  در 
سازمان  رئیس  گلستانی  علیرضا  مهندس 
سخنانی  طی  استان  ساختمان  مهندسی  نظام 
را  محوری  و  کلیدی  نقش  مهندسان  گفت 
با تاکید  در توسعه استان برعهده دارند. وی 
بر نقش جامعه مهندسی در توسعه و آبادانی 
بحث  در  کرمان  استان  کرد  تصریح  کشور 
اجرای منشور ملی ساختمان پیشرو می باشد 
که این موضوع ماحصل تالش جمعی جامعه 
و  اجرایی  های  دستگاه  بدنه  در  مهندسی 
سازمان نظام مهندسی استان می باشد. رئیس 
در  استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان 
ادامه ساختمان را ماحصل تالش جمعی تولید 
کنندگان مصالح، سازندگان، مهندسان طراح 
بهره  از حقوق  دفاع  افزود  و  دانست  ناظر  و 
بردار در اولویت برنامه سازمان نظام مهندسی 
هدف  این  به  دستیابی  که  دارد  قرار  استان 
بر  مراجع ذی صالح  متداوم  نظارت  مستلزم 
مجریان  انتخاب  البته  و  مصالح  تولید  روند 
ساختمان  اجرای  بخش  در  صالح  ذی 
و  تعامل  گلستانی  مهندس  باشد.  می  ها 
همیاری دستگاه های اجرایی شهرستان های 
با دفاتر  بزنجان  ارزوئیه و شهر  بافت، رابر و 
ستودنی  را  مهندسی  نظام  سازمان  نمایندگی 
این  ادامه  با  کرد  امیدواری  ابراز  و  دانست 
منطقه  این  آبادانی  و  عمران  شاهد  روند 
و  حمایت  این  پاس  به  وی  باشیم.  استان  از 
آقای  حضور  به  را  تقدیری  لوایح  همیاری 
آقایان  و  بافت  فرماندار  جواران  حمزه 
مهندس علی خدادادی، مهندس احمد علی 

طیاری، مهندس سجاد شرفعلی پور و مهندس 
این  شهرهای  شهرداران  شیبانی  کورش 
مناطق تقدیم نمود. در ادامه این جلسه معاون 
نیز ضمن قدردانی از  بافت  عمرانی فرماندار 
عملکرد مجموعه ی نظام مهندسی شهرستان 
 1000 از  بیش  بهسازی  و  احداث  روند  در 
واحد مسکونی آسیب دیده از سیل سال 97 
همراهی و تعامل مجموعه مهندسی با دستگاه 
در  کرد.  توصیف  مطلوب  بسیار  را  اجرایی 
در  ابر  های  شهرستان  شهرداران  نیز  ادامه 
عملکرد  از  رضایت  ابراز  ضمن  جلسه  این 
خویش  عمل  مورد  حوزه  در  سازمان  دفاتر 
راستای  در  پیشنهادات  و  دیدگاهها  بیان  به 
ارتقاء سطح خدمات مهندسی پرداختند. در 
ادامه این جلسه دکتر علیرضایی رئیس نظام 
مهندسی شهرستان بافت نیز ضمن قدردانی از 
حضور رئیس و اعضاء هیئت مدیره سازمان 
شهرستان  در  استان  ساختمان  مهندسی  نظام 
بافت گفت با مساعدت هیئت مدیره سازمان، 
تا  بافت  شهرستان  مهندسی  نظام  ساختمان 
خواهد  برداری  بهره  به  جاری  سال  پایان 
را  شهرستان  مهندسی  مجموعه  وی  رسید. 
شهرداری  و  اجرایی  های  دستگاه  بازوی 
تعامل و  با  امیدواری کرد  ابراز  ها دانست و 
وحدت موجود در شهرستان گامهای توسعه 
با سرعت بیشتری برداشته شود. در ادامه این 
هیئت  اعضاء  اتفاق  به  سازمان  رئیس  سفر 
مدیره به دیدار نماینده ولی فقیه و امام جمعه 
بافت رفتند که در این دیدار صمیمی حجت 

االسالم مهدی زاده ضمن قدردانی از جامعه 
مهندسی در شهرستان احیاء معماری ایرانی و 
اسالمی را از جمله اهداف مهم برشمرد و با 
اشاره به قدمت تاریخی معماری و شهرسازی 
امیدواری کرد  ابراز  ایران اسالمی  در تمدن 
کهن  میراث  از  گرفتن  درس  با  مهندسان 
گذشتگان روی به خلق آثاری ماندگار نشات 
بیاورند.  اسالمی  ایرانی  معماری  از  گرفته 
احداث  حال  در  های  ساختمان  از  بازدید 
اداری  ساختمان  و  شهرستان  مهندسی  نظام 
شهرداری بافت از دیگر برنامه های این سفر 
بود که مهندس گلستانی ضمن ابراز رضایت 

از سرعت احداث ساختمان نمایندگی بافت 
این  تکمیل  برای  نیاز  مورد  اعتبار  داد  وعده 
محترم  مدیره  هیئت  مساعد  نظر  با  ساختمان 
بازدید  اعضاء،  با  دیدار  شد.  خواهد  تامین 
با  اندیشی  هم  دیدار  نمایندگی،  دفتر  از 
محترم  مدیر کل  اکبر سلطانی  علی  مهندس 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی پایان بخش این 
مهندس  آقای  همراهی  بود.  روزه  سفر یک 
غضنفری معاون محترم اداره کل فنی و حرفه 
قابل  نکات  دیگر  از  سفر  این  در  استان  ای 
تقدیر توسط مجموعه مهندسین شهرستان ابر 

می باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان کرمان در سفر به شهرستان بافت

مهندسان نقش کلیدی و محوری را در توسعه استان بر عهده 
دارند

جناب آقای علی جوهری مسئول حراست 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان بافت:

هدیه بزرگ و ارزشمند الهی به بندگان شایسته و صدیق 
گره  و  مردم  امور  مرجع  عنوان  به  آنان  تقدیر  زدن  رقم 
گشایی و خدمت به بندگان الهی است این هدیه ارزشمند 
نشان  که  جدید  سمت  تهنیت  و  تبریک  با  باد  گواریتان 
صداقت  و  کارآمدی  و  اخالقی،تجربه  شایستگیهای  از 
بیشتر  ایمان آنجناب است از خداوند منان برای توفیق  و 

حضرتعالی و سالمتی و عزت مسئلت می نمائیم.
حسن خوارزمی
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عاقبت سرقت از 20۶ به تیراندازی ختم شد

رئیس کالنتری 134 شهرک قدس از شلیک چند تیرهوایی و 
یک تیر به فرد متهم با بکارگیری قانون سالح به سمت متهم 

در حال فرار در سعادت آباد خبر داد.
رئیس کالنتری 134 شهرک قدس  آذین،  سرهنگ ضرغام 
در  پیش  دقایقی  تیراندازی  صدای  شدن  شنیده  توضیح  در 
سعادت آباد اظهار کرد: دقایقی پیش واحد عملیات کالنتری 
134 شهرک قدس در حال گشت زنی در سعادت آباد بودند 
خودرو  یک  کنار  موتورسیکلت  یک  شوند  می  متوجه  که 

206 پارک کرد.
شیشه  مقداری  شوند  می  متوجه  بررسی  کمی  با  افزود:  وی 
خورده زیر پنجره خودروی 206 ریخته است و همچنین یک 
نفر به صورت خمیده داخل 206 مشغول به انجام کاری است.

واحد  بالفاصله  افزود:  قدس  شهرک   134 کالنتری  رئیس 
را صادر  ایست  فرمان  عملیات کالنتری 134 شهرک قدس 
دور  محیط  از  فورا  بود  ساله   30 حدود  فرد  ولی  کند  می 

می شود.
وی بیان کرد: بعد از حدود 20 دقیقه عملیات تعقیب و گریز 
و شلیک چند تیر هوایی به صورت ممتد با بکارگیری قانون 
سالح و رعایت حقوق مجاورین و با توجه به اینکه این فرد به 
تیراندازی و فرمان ایست پلیس توجهی نکرده، پلیس به سوی 

او تیراندازی کرده و تیر به پای این متهم اصابت می کند.
سرهنگ آذین تصریح کرد: این متهم هنگام تعقیب و گریز 
بوده  همراهش  که  خودرو  صوت  ضبط  دستگاه  عدد  دو 
همان  به  متعلق  ها  ضبط  آن  از  یکی  که  کند  می  پرتاب  را 
خودروی 206 بوده و ضبط صوت دیگری در حال بررسی 
این  افزود:  پایان  پیدا کردن صاحب آن است. وی در  برای 
فرد بعد از متوقف شدن به بیمارستان برای درمان و به همراه 

ماموران نیروهای انتظامی منتقل شده است.

فرهنگی،  میراث  مدیرکل  گفته  به 
استان  دستی  صنایع  و  گردشگری 
کرمان، در حال حاضر یک هزار و 
گذاری  سرمایه  تومان  میلیارد   680
در  استان  این  در  خصوصی  بخش 
دست انجام است که با اجرای این 
طرح ها ۵ هزار تخت به تخت های 

موجود نیز افزوده می شود.
اداری  شورای  در  فعالی  فریدون 
به  افزود: گردشگری  کرمان  استان 
عنوان یکی از بزرگترین و پررونق 
ترین صنایع جهان در چند دهه اخیر 

مطرح شده است و بسیاری از کشورها محور 
توسعه خود را بر این اساس قرار داده و موفق 

بوده اند.
دارای  کرمان  استان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ظرفیت های بسیار خوبی در حوزه گردشگری 
است، تاکید کرد: در این استان  هفت اثر ثبت 
 20 و  ملی  شده  ثبت  اثر   700 جهانی،  شده 
موزه با 10 هزار قلم شی تاریخی وجود دارد 
انجام شده  فصل کاوش   11 استان  این  در  و 
که آثار تمدنی این سرزمین را نشان می دهد.

و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 

 474 فعالیت  به  کرمان  استان  دستی  صنایع 
 14 با  گردی  بوم  و  پذیرایی  اقامتی،  واحد 
و  اشاره  استان کرمان  در  تخت  و 348  هزار 
بیان کرد: تا پایان شهریورماه سال جاری 123 
هزار و 4۵0 نفر گردشگر داخلی وارد استان 
با  مقایسه  در  تعداد  این  که  اند  شده  کرمان 
مدت مشابه سال قبل  9 درصد کاهش داشته 

است.
جاری  سال  ابتدای  6ماه  در  داد:  ادامه  فعالی 
استان  به  ورودی  خارجی  گردشگران  شمار 
کرمان 22 هزارو 997 نفر بوده است که 17 

درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 
رشد داشته است.

حاضر  حال  در  اظهارداشت:  وی 
در  گردشگر  اقامت  زمان  میانگین 
استان کرمان 1.8 روز است که نشان 
ایم  نتوانسته  استان   این  می دهد در 
برای  الزم  گردشگری  مسیرهای 
را  گردشگران  ماندگاری  افزایش 

برای آنها تعریف کنیم.
فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
استان  دستی  صنایع  و  گردشگری 
در  متاسفانه  کرد:  عنوان  کرمان 
تورهای  مسیر  در  کرمان  استان  حاضر  حال 
فرودگاه  در  ندارد،  قرار  کشور  کالسیک 
ویزای  نداریم،  خارجی  های  ایرالین 
معرفی  در  و  کنیم  نمی  صادر  فرودگاهی 
ظرفیت های استان در فضای مجازی جزو ۵ 

استان آخر کشور است.
گردشگری  جامع  طرح  تهیه  با  گفت:  فعالی 
مباحثی تدوین می شود تا شرایط بهتر شود و 
در قالب این طرح برنامه ریزی می شود که با 
برنامه کاربردی و جامعه محور، گردشگری 

پایدار را  در استان محقق کنیم.

ضرورت  و  اهمیت  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
در  گفت:  امروز،  جهان  در  گردشگری  توسعه 
کرمان   - استانبول  پرواز  اندازی  راه  راستا  این 
نیز مصوب شده که باید از سوی مدیران مربوطه 

پیگیری های الزم در این زمینه انجام شود.
استان  اداری  شورای  در  فدائی  محمدجواد 
کرمان با اشاره به ظرفیت های پرشمار این استان 
افزود:  طبیعی   و  تاریخی  در حوزه گردشگری 
به دنبال آن هستیم که مکان های گردشگری را 
به شکلی ساماندهی کنیم تا حضور گردشگران 

داخلی و خارجی در کرمان تسهیل شود.
جدیت  با  کرمان  استان  اداری  سیستم  ارتقای 

دنبال می شود
فدائی همچنین با تاکید بر این مطلب که یکی از 
مباحث مورد پیگیری در شورای اداری، موضوع 
ابتدای  از  گفت:  است،  اداری  سیستم  ارتقای 
شروع مسئولیت خود در استانداری کرمان اعالم 
موضوعاتی  از  اداری  سیستم  کارایی  که  کردم 
است که تا ارتقا نیابد نمی توان توسعه را محقق 

کرده و رضایت مردم را جلب کنیم.
عمل  دارای سرعت  باید  مطلوب  اداری  سیستم 
مراجعان  به  یکسان  پاسخگویی  باشد،  داشته 
انجام دهد و از نظر کارشناسی به بهترین شکل 

ممکن استفاده کند.
وی به موضوع اطالع رسانی و ارتباط دو سویه 
نیز اشاره و بیان کرد: مالک اصلی مطرح شده از 
سوی خداوند در قرآن کریم برای بیان یک خبر 
معنای آن  به  این  و  قاطع است  یا موضوع، علم 
از روی  و کردارش  باید گفتار  انسان  است که 

علم و یقین باشد.
از  بسیاری  کرد:  خاطرنشان  کرمان  استاندار 
مشکالت  و درگیری ها ناشی از نظرهای بدون 
حرف  عجوالنه،  های  قضاوت  تحقیق،  و  علم 
های  گیری  موضع  سند،  و  مدرک  بی  های 
نسنجیده، نقل شنیده های بی اساس و شایعات، 
بدون  تصمیم  و  علم  بدون  انتقاد  یا  و  ستایش 

برهان است.
تاکید بر رعایت اصول حاکم بر اطالع رسانی 

و  اخبار  شنیدن  حوزه  در  کرد:  تاکید  فدائی 
مورد  را  اصلی  خداوند  نیز  گزارشات  دریافت 
افراد  رابطه  این  در  و  است  داده  قرار  تاکید 
دریافت  متعهد  افراد  از  را  گزارش  و  خبر  باید 
این موضوع توجه نشود، یک  به  کرد زیرا اگر 
گزارش غیر مستند را دریافت کرده و بر اساس 
به  نادانی  این  بر اساس  آن تصمیم می گیریم و 

گروهی آسیب می زنیم.
که  شده  مرسوم  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
تعدادی از سایت ها و کانال ها در فضای مجازی 
مطالبی را نشر می دهند و سایر سایت ها و کانال 
ها نیز بدون اطالع از موضوع، دقیقا همان موارد 

را منعکس می کنند.
مجازی  های  کانال  برخی  متاسفانه  گفت:  وی 
است  کارهایی  دقیقا  که  کنند  می  را  کارهایی 
منافقین و کمونیست ها  نظام،  افراد مخالف  که 
در ابتدای انقالب می خواستند انجام دهند و این 
انجام می شود و  نظام  به  معتقد  کارها در ظاهر 
در این رابطه باید تاکید کرد که اصول حاکم بر 
اطالع رسانی و گزارش گیری باید رعایت شود.

خودروهای شهر کرمان به سیستم ردیاب مجهز 
می شوند

استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنان خود 

گفت: موضوع سرقت موضوع مهمی است و از 
نظر ما سرقت به عنف مصداق عینی ناامنی است 
که  باید روی این موضوع کار ویژه ای صورت 
از  خوبی  اقدامات  راستا  این  در  که  گیرد  می 
جمله توسعه دوربین های پایش تصویری انجام 

شده است.
 27 گذشته  سال  در  اینکه  به  اشاره  با  فدائی 
دوربین در سطح شهر کرمان وجود داشته است، 
گفت: تعداد این دوربین ها تا پایان آبان ماه سال 
جاری به 270 دوربین افزایش می یابد و در فاز 
دوم نیز تالش می شود تمامی سطح شهر کرمان 

به دوربین های پایش تصویری مجهز شوند.
تمامی  که  شود  می  تالش  کرد:  عنوان  وی 
های  سیستم  به  کرمان  شهر  در سطح  خودروها 
در  سرقت  صورت  در  تا  شوند  مجهز  ردیاب 
می  تاکید  رابطه  این  در  و  شوند  ردیابی  اسرع 
دستگاه  خودروهای  گام،  نخستین  در  که  شود 
ردیاب  های  سیستم  به  مدیران  و  اجرایی  های 

مجهز شوند.
استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشاره به اینکه در حوزه گردشگری می توان 
با سرمایه گذاری کم افراد زیادی را مشغول به 
کار کرد، ادامه داد: ایجاد اشتغال در این حوزه 

در مدت زمان کمی انجام می شود.

تامین اجتماعی استان کرمان  مدیرکل 
از وجود ۵0 هزار کارگران ساختمانی 
چنانچه  گفت:  و  خبرداد  کرمان  در 
پایان1۵  تا  فوق  ساختمانی  کارگران 
آبان 98 در سامانه رفاهی ثبت نام نکنند 
نسبت به مختومه شدن وضعیت بیمه ای 

آن ها اقدام خواهد شد.
علی حسینی محمدآبادی در کنفرانس 
افزود:  پاسخگو  مدیران  طرح  خبری 
اختالل  از  جلوگیری  برای  گروه  این 
وقت  اسرع  در  باید  بیمه پردازی  در 
www. نشانی  به  اینترنتی  صورت  به  

samanehrefah.ir مراجعه و ثبت نام کنند  و 
سریعا مراتب را به واحد نام نویسی و حساب های 
اطالع  خود  بیمه پردازی  محل  شعبه  انفرادی 

دهند.
استفاده  برای  ساختمانی  کارگران  گفت:  وی 
از مزایای قانون مربوطه باید در یکی از مشاغل 
داشته  عملی  اشتغال  ساختمان  صنعت  با  مرتبط 
باشند و ارائه کارت مهارت معتبر همان شغل از 
به وزارت تعاون،  سازمان فی و حرفه ای وابسته 
کار و رفاه اجتماعی و ثبت نام در سامانه رفاهی 

کارگران ساختمانی الزامی است.
بیان  با  کرمان  استان  اجتماعی  تامین  مدیرکل 
تحت  کشور  جمعیت  نفر  میلیون   42 اینکه 
افزود:  هستند  اجتماعی  تامین  بیمه  پوشش 
از  استان  نفر در سطح  میلیون و 4۵0 هزار  یک 
خدمات و حمایت های این سازمان بیمه ای بهره 

مند می شوند.
وی بیان داشت: 120 هزار خانوار مستمری بگیر 
در این استان وجود دارد که در سال 98 ماهانه 
به  توجه  با  مستمری  تومان  میلیارد   200 حدود 
افزایش دستمزدها به این افراد پرداخت می شود.

 مدیرکل تامین اجتماعی کرمان با بیان اینکه در 
دارد  و 100 کارفرما وجود  هزار  استان ۵0  این 
در  کرد:  تصریح  هستند  کارگاه  کارآفرین  که 
مستقیم  طور  به  نفر  هزار   321 ها  کارگاه  این 
زیرساخت  به  توجه  با  و  هستند  کار  به  مشغول 
را  درصدی  پنج  رشد  استان  در  موجود  های 
به  نسبت   97 سال  پایان  در  شدگان  بیمه  حوزه 
میانگین  به  نسبت  که  بودیم  شاهد  قبل  سال 

کشوری مطلوب است.
درصدی   2 افزایش  از  محمدآبادی  حسینی 
طی  استان  اجتماعی  تامین  اجباری  بیمه شدگان 

گفت:  و  داد  خبر  امسال  نخست  ماهه   6
هشت  نیز  کرمان  مستمربگیران  آمار  به 

درصد اضافه شده است.
از  نفر   ۵00 و  هزار   4 وجود  از  وی 
زنان  بیمه  پوشش  تحت  خانه دار  زنان 
خانه دارخبر داد و  افزود: از 370 هزار بیمه 
شده اصلی 20 درصد آن ها بانوان هستند.

کرمان  استان  اجتماعی  تامین  مدیرکل 
جمعیت  از  درصد   20 اینکه  به  اشاره  با 
تامین  پوشش  استان کرمان تحت  جنوب 
مجموع  داشت:در  بیان  هستند  اجتماعی 
پوشش  تحت  استان  جمعیت  درصد   47

تامین اجتماعی هستند.
توسط  کرد:  خاطرنشان  محمدآبادی  حسینی 
معین اقتصادی در منوجان هزینه بیمه تعداد 200 

نفر پرداخت می شود.
وی با بیان اینکه 4 هزار و 300 نفر اتباع خارجی 
استان  در  اجتماعی  تامین  بیمه  پوشش  تحت 
می  نیز  دانشجویان  داشت:  بیان  هستند  کرمان 
توانند با انعقاد توافق نامه از خدمات بیمه تامین 

اجتماعی برخوردار شوند.
به  اشاره  کرمان  استان  اجتماعی  تامین  مدیرکل 
نوربخش  مرحوم  غیرحضوری  خدمات  طرح 
بیمه  مردم،  گفت:  اجتماعی  تامین  سازمان  در 
با  به شعب  مراجعه  بدون  و کارفرمایان  شدگان 
استفاده از خطوط اینترنتی و دیتا که وجود دارد 
از  را  خود  نیاز  مورد  های  سرویس  توانند  می 

سازمان تامین اجتماعی دریافت کنند.

شهردار چاه دادخدا قلعه گنج به قتل رسید

از  دادخدا  چاه  شهردار   : گفت  گنج  قلعه  شهرستان  فرماندار 
توابع این شهرستان شامگاه)دوشنبه( در مسیر منزل خود بر اثر 

اصابت گلوله به قتل رسیده است.
عطا ناوکی افزود: قاتل نامبرده شناسایی شده و  دستگیری آن 

در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفته است.
وی بیان کرد: نشست شورای تامین شهرستان قلعه گنج تشکیل 
قاتل  دستگیری  برای  الزم  تصمیمات  نشست  این  در  و  شده 

فراری برنامه ریزی شد.
رئیس شورای تامین شهرستان قلعه گنج اضافه کرد : تحقیقات 

در خصوص علت قتل در دست انجام است.
جنوب  کیلومتری   420 فاصله  در  گنج  قلعه  شهرستان  مرکز 

کرمان واقع شده است.

 دپوي ۱8۵ کیلو تریاك توسط پلیس 
سیرجان کشف شد

 

از  تریاک  کیلوگرم   18۵ کشف  از  سیرجان  انتظامي  فرمانده 
ماموران  عملیلت  در  متهم  دستگیري  و  مسکونی  منزل  یک 

پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان خبر داد.
خبرنگار  با  گو  و  گفت  نژاد"در  ایران  سرهنگ"محمدرضا 
پایگاه خبري پلیس گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
از دپوي  اقدامات اطالعاتي  به دنبال یک سري  این شهرستان 

مقادیري موادمخدر در یک منزل مسکوني باخبر شدند.
اقدام  یک  در  قضائي  مقام  هماهنگي  با  مأموران  افزود:  وي 
ضربتي وارد این منزل شدند و در بازرسي از محل،18۵کیلوگرم 
تریاک که به طرز بسیار ماهرانه اي در قسمت های مختلف این 

منزل جاساز شده بود را کشف کردند.
با  و  دستگیر  قاچاقچي  یک  رابطه  این  در  داشت:  اظهار  وی 

تشکیل پرونده  به مراجع قضائي معرفي شد.
فرمانده انتظامي شهرستان سیرجان با اشاره به اینکه این محموله 
به نقاط مرکزي کشور دپو شده بود،  انتقال  موادمخدر جهت 
دیگر  و  کشف  این  در  را  مردمي  گزارشات  ارزنده  نقش 

عملیات های موفق انتظامی بسیار موثر برشمرد.

کارگران ساختمانی کرمان تا ۱۵ آبان مهلت ثبت نام در سامانه رفاهی را دارند

بخش خصوصی۱۶80 میلیاردتومان برای گردشگری کرمان سرمایه گذاری می کند

استاندار کرمان اعالم کرد؛

خط پروازی استانبول- کرمان برقرار می شود

مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان:
اولویت  به مردم جز  تسهیل خدمت رسانی 

های کاری است

مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان در گردهمایی مشترک 
مدیران کل و روسای ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری و ادارات 
مهمترین  جز  را  مردم  به  رسانی  خدمت  در  تسهیل  استان  ثبت 
روابط  گزارش  به  دانست.  کل  اداره  این  کاری  های  اولویت 
طالبی  استان کرمان، رضا  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره کل  عمومی 
منابع  ادارات  روسای  و  کل  مدیران  مشترک  گردهمایی  در  زاده 
به  که  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  ادارات  و  آبخیزداری  و  طبیعی 
اراضی  تثبیت  پیرامون  بیشتر  هماهنگی  و  مسائل  بررسی  منظور 
ملیشمال استان برگزار گردید، ضمن بزرگداشت هفته دفاع مقدس 
و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی گفت: اولویت 
کاری اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تسهیل خدمت رسانی به 
مردم با استفاده سامانه های مکانیزه می باشد و در این راستا تثبیت 
اولویت  تعیین حدود مستثنیات مردم در  و  اراضی دولتی  مالکیت 
نیروی  کمبود  بحث  به  وی  دارد.  قرار  استان  ثبت  ادارات  کاری 
انسانی متخصص خصوصاً نقشه بردار در ادارات ثبت اشاره نمود و 
بیان داشت: کمبود نیرو باعث اختالل در سرعت خدمت رسانی به 
مردم و ارباب رجوع شده است و سعی مدیران و مسئولین اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان بر آن بوده که با استفاده از فناوری های 
نوین کمبود نیروی انسانی را به نوعی جبران نمایند و باعث تسریع 
خدمت رسانی به مردم شریف استان کرمان شوند الکن ارائه برخی 
بردار  نقشه  مثل  متخصص  افراد  وجود  به  منحصر  ثبتی  خدمات 
جهت حضور در محل وقوع ملک و تهیه نقشه کاداستری می باشد 
و کمبود نقشه بردار باعث کندی امور و اختالل در پاسخگویی به 
در  نوین  های  فناوری  نقش  به  قضائی  مقام  این  است.  شده  مردم 
زمینه افزایش میزان دقت در زمینه صدور اسناد مالکیت تک برگ 
اشاره کرد و افزود: در حال حاضر با استفاده از سامانه شمیم نقاط 
نقشه های ثبتی با خطای کمتر از 3 سانتی متر تهیه و برداشت و اسناد 
مالکیت کاداستری بر اساس این نقشه ها صادر می شوند که این 
امر باعث کاهش میزان اختالفات در پالک های ثبتی می شود. وی 
از 76 درصد اراضی ملی استان  تثبیت بیش  اینکه  بیان  با  ادامه  در 
غیرقانونی  تصرف  از  پیشگیری  زمینه  در  را  مهمی  دستاوردهای 
اراضی ملی و حفظ حقوق دولتی به دنبال داشته است خاطر نشان 
کرد: با بررسی مشکالت موجود در خصوص باقیمانده اراضی ملی 
تثبیت نشده، برنامه عملیاتی برای شش ماهه دوم سال جاری تدوین 
و  ثبتی  واحدهای  روسای  تمامی  به  گردهمایی  این  در  که  شده 
ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری ابالغ می شود. طالبی زاده با اشاره 
به اینکه تمامی دستاوردهای کسب شده در زمینه صدور سند برای 
اراضی ملی و دولتی ماحصل تعامل این اداره کل با ادارات متولی 
امر زمین و مسکن می باشد، بیان داشت: روسای ادارات ثبت اسناد 
و امالک با حفظ تعامل خود با مسئولین شهرستانی خصوصاً ادارات 
منابع طبیعی می توانند باعث تسریع و تسهیل در خدمت رسانی به 
مردم و نیز حفظ حقوق بیت المال شوند. در ادامه این گردهمایی 
این  برگزاری  کرمان  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  مدیر 
نشست را نوعی کارگاه آموزشی دانست و افزود: اجرای کاداستر 
جدای از الزامات قانونی در واقع نوعی وظیفه شرعی و میهنی است 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره  اصلی  وظیفه  که  آنجا  از  و 
استان حفظ اراضی ملی است، موفق شده ایم در این زمینه اقدامات 
مثبت و قابل قبولی انجام دهیم. رجبی زاده در ادامه مساله تثبیت و 
سند دار نمودن اراضی ملی را نوعی مساله اجتماعی دانست که با 
تثبیت 100 درصدی اراضی ملی استان بسیاری از مسائل اجتماعی 
و حتی مراجعات به دستگاه قضایی و درگیری ها کاهش خواهد 
یافت. در ادامه این نشست روسای ادارات ثبت اسناد و امالک و 
منابع طبیعی تمامی شهرستان های شمالی استان با ارائه گزارشی از 
پیشرفت وضعیت تثبیت اراضی ملی در حوزه کاری خود، مسائل و 
مشکالت پیش رو را بیان نموده و راهکارهای الزم برای حل این 

مشکالت ارائه گردید

توزیع لوازم تحریر از محل حذف قبوض کاغذی
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق جنوب 
برق  استان کرمان گفت:از محل صرفه جویی حذف قبض کاغذی 
از  برخی  در  محروم  مناطق  مدارس  در  تحریر  لوازم  بسته   2000
شهرستان های تحت پوشش شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان 

کرمان آغاز شد.
با حضور معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق 
جنوب استان کرمان در مدرسه امام رضای شهرستان فهرج بسته های 

لوازم تحریر در بین دانش آموزان توزیع شد.
شیرنژاد معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق 
جنوب استان کرمان در خصوص حذف قبوض کاغذی برق و صرفه 
افزار  نوشت  بسته های  توزیع  طرح گفت:  این  از  جویی های حاصل 
دانش آموزان مناطق کمتر برخوردار از محل صرفه جویی همین طرح 

است.
او افزود: برای آگاهی بخشی و مصرف بهینه نیاز به توصیه های ائمه 

جمعه در بین مردم است.
حجت االسالم ابراهیمی امام جمعه فهرج نیز ضمن تشکر از مدیریت 
امور برق فهرج گفت: به تدبیر مدیریت  شرکت توزیع نیروی برق 
 60 باالی  دمای  که  تابستان  گرم  روز های  در  کرمان  استان  جنوب 
مردم  برق  در خصوص  پشت سر گذاشتیم مشکل خاصی  را  درجه 
و  ولتاژ  افت  رفع  در  توزیع  شرکت  خدمات  و  ایم؛  نداشته  منطقه 

روشنایی معابر با چند سال قبل به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست.
او در اجرای این طرح ضمن قدردانی از این حرکت انسان دوستانه 
شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان افزود: زندگی بدون 
برق محال است و اگر از این نعمت بزرگ برخوردار هستیم، به برکت 
مجاهدت های کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان کرمان است.
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مشارکت  اتهام  به  ترور  تیم  اعضای 
در اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی 
کشور،  محاربه و کمک به سرویس 
بیگانه  کشورهای  اطالعاتی  های 

تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند
پازل  ؛  سلیمانی  سردار  ترور  طرح 
شوم  مثلث  امنیتی  ضد  پروژه 

عبری،عربی و آمریکایی
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان 
کرمان در تشریح جزئیات طرح ترور 
نیروی  سلیمانی،فرمانده  سرلشکر 
اشراف  به  باتوجه  گفت:  سپاه  قدس 

با  و  سپاه  اطالعات  سازمان  اطالعاتی  کامل  
احکام و دستورات قضائی کلیه عناصر اصلی و 
محوری تیم ترور، همزمان با تاسوعا و عاشورای 
حسینی  ظرف کمتر از 10ساعت در چندین نقطه 
مختلف مورد ضربه قرار گرفتند و دستگیر شده 
با اشاره به اینکه این پروژه  اند.دادخدا ساالری 
بود،اعالم  نمانده  باقی  طراحی  مرحله  در  صرفا 
قبیل  از  پروژه  این  اجرایی  عملیات  کرد:کلیه 
و  سالح  آنان،تهیه  ،آموزش  جاسوس  جذب 
تجهیزات  و  وسایل  و  منفجره  مواد  و  مهمات 
ارتباطی و نظامی در سطح وسیع و گسترده  تهیه 
و از سوی پشتیبانان طرح از طریق یکی از مرزها 
به داخل کشور منتقل  و آماده بهره برداری بود.

اعالم  کرمان  استان  در  قضائی  ارشد  مقام  این 
از  قبل  ماه  از شش  سپاه  اطالعات  کرد:سازمان 
دستگیری اعضای این تیم ترور در شهریور ماه 
سال جاری،  اقدامات و فعالیت های این تیم را 
در خارج و داخل کشور به صورت شبانه روزی 

مورد رصد اطالعاتی قرار می داده است.
به  ترور  پروژه  تیم  داد:اعضای  ادامه  ساالری 
و  داخلی  امنیت  علیه  اقدام  در  مشارکت  اتهام 
سرویس  به  کمک  و  محاربه  کشور،   خارجی 
متخاصم  و  بیگانه  کشورهای  اطالعاتی  های 

تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند.
های  ناکامی  پی  اعالم کرد:در  کرمان  دادستان 
در  آمریکایی  و  عبری،عربی  شوم  مثلث  مکرر 
نظام  به  زدن  ضربه  جهت  در  خاورمیانه  منطقه 
و  کفر  جبهه   ، ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس 
نفاق در اتاق های فکر مشترکشان به سراغ پروژه 
جدیدی با نیت شوم از هم گسستن اتحاد فی ما 
بین جوامع جهان اسالم رفته و طرح ترور سردار 
انفجار  فتیله  نمودن  عنوان روشن  را  به  سلیمانی 
عاشورای  یا  و  فاطمیه  ایام  در  هم  آن  بزرگ 
مشترک  های  سرویس  کار  دستور  در  حسینی 

استکبار قرار گرفته بود.
وی افزود:معاندان با انجام این ترور قصد ایجاد 

بین  داخلی  جنگ  شروع  و  اختالف  
داشتند  را  و شیعه  تسنن  اهل  متحد  جامعه 
و از سوی دیگر با این اقدام می خواستند 
بر  را  عجم  و  عرب  سوز  خانمان  جنگ 
اسالم  جهان  در  ترور  این  با  و  افروخته  
بزرگ  اختالف  سنی  و  شیعه  برادران  بین 

و تارخی بوجود آورند.
کرمان  استان  در  قضائی  ارشد  مقام  این 
اهداف  از  دیگر  :یکی  خاطرنشان ساخت 
مقاومت  جبهه  تا  بود  این  عملیات  این 
جهان اسالم را زمین گیر و دچار شکست 

نمایند.
از  تشکر  و  تقدیر  ضمن  کرمان  دادستان 
و  ماهه  چندین  و  خاموش  های  مجاهدت 
شبانه روزی سازمان اطالعات سپاه در کشف و 
خنثی سازی  این طرح پیچیده ضد امنیتی گفت: 
اجرای این پروژه می توانست  ضربه ای  بزرگ 
ساختاری  ارکان  بر  نه تنها  را  ناپذیری  جبران  و 
وامنیتی کشور بلکه  بر جهان اسالم وارد نماید 
که با عنایت حضرت ولی عصر )عجل اهلل تعالی 

شریف( این پروژه با شکست مواجه گردید .
مقدس  بیان کرد:نظام  پایان  در  دادستان کرمان 
جمهوری اسالمی و تمدن بزرگ اسالمی تحت 
انقالب  معظم  رهبر  حکیمانه  تدابیر  و  زعامت 
اسالمی ،امام خامنه ای)مدظله العالی( و در ظل 
توجهات و عنایات خاصه حضرت صاحب االمر 
خوبی  به  سرراه  موانع  و  سخت  های  گردنه  از 
و  فتح  قلعه   بر  مقتدرانه  اکنون  و  عبورنموده 

نصرت ایستاده است.

۱۵ تا 20 درصد پروژه انتقال آب خلیج فارس 
تخصیص آب شرب دارد

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی گفت: بر 
خلیج  از  آب  انتقال  برای  نیرو  وزارت  صادره  مجوزهای  اساس 
انتقال آب، تخصیص  پروژه  این  تا 20 درصد  فارس، حدود 1۵ 

آب شرب دارد.
انجمن توسعه استان کرمان با حضور نمایندگان کرمان در مجلس 
شورای اسالمی، استاندار کرمان، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، اعضای هیأت رئیسه انجمن، معاونان وزیر نیرو مشاور رئیس 

قوه قضائیه برگزار شد.
اینکه موضوع این  بیان  با  محمدرضا پورابراهیمی در این نشست 
جلسه بررسی مشکالت و راهکارهای مربوط به تامین آب شرب 
شهر کرمان است، عنوان کرد: با توجه به شرایطی که در سال های 
شهر  در  آب  جیره بندی  و  امسال  تابستان  ویژه  به  داشتیم  اخیر 
کرمان، پیگیری ها برای برگزاری این نشست در دستور کار قرار 
اولویت  با  و  شود  استفاده  موجود  ظرفیت های  همه  از  تا  گرفت 

خاص مشکل آب شرب شهر کرمان را برطرف کنیم.
از سوی وزارت  انتقال خرسان  تامین آب از خط  ادامه داد:  وی 
نیرو به عنوان پروژه ملی برای استان های یزد و کرمان در دستور 
کار دارد و بخش هایی از آن اجرا شده و اقدامات مربوط به تامین 
کمیسیون  از  اخیرا  که  مکاتباتی  با  پروژه  فاینانس  و  مالی  منابع 
انجام شده در دستور کار  رئیس جمهور  اول  معاون  با  اقتصادی 
شورای اقتصادی قرار گرفته تا این موضوع بتواند با شتاب بیشتری 
طی مسیر کند و در سال های آینده مشکالت آب شرب شهرهای 

شمالی استان کرمان را برطرف کند.
دلیل  به  صفارود  سد  از  آب  انتقال  همچنین  افزود:  پورابراهیمی 
نیازمند  شده،  ایجاد  که  امنیتی  و  قضائی  و  اجتماعی  مسائل 
تصمیمات خاصی است که از طریق دستگاه قضائی باید پیگیری 

و تعیین تکلیف شود.
از  انتقال آب  فارس گفت:  انتقال آب خلیج  اهمیت  بیان  با  وی 
در  اخیر  سال های  در  که  است  پروژه ای  بزرگترین  فارس  خلیج 
دستور کار قرار گرفت و با همت و تالش صورت گرفته و حضور 
شرکت های بزرگ گل گهر و مس و چادرملو پایه گذاری شده و 
مبلغ  و  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  در  بانکی  کنسرسیوم  تشکیل 
مالی  تامین  رکورد  عنوان  به  مالی  تامین  تومان  میلیارد  هزار   2
پروژه های کشور به ثبت رسید که در دو مرحله انجام شده و مسیر 
فاز  بهره برداری  امسال  نیمه دوم  به نحوی است که  حرکت کار 

اول آن را در استان کرمان شاهد خواهیم بود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی گفت: با 
توجه به ظرفیت تامین آبی که در این پروژه دیده شده، تمام تالش 
به شهر کرمان  را  انتقال آب  مسیر بحث  این  از  است که  این  بر 

عملیاتی کنیم.
وی بر اساس مجوزهای صادره وزارت نیرو برای انتقال آب بیان 
کرد: حدود 1۵ تا 20 درصد این پروژه انتقال آب، تخصیص آب 

شرب دارد.
پورابراهیمی بهای تمام شده آب در پروژه انتقال آب از دریا را 
مورد اشاره قرار داد و گفت: در حال حاضر پروژه خرید چاه ها 
از اطراف شهر کرمان و دیگر شهرها و پروژه خرسان، هزینه ای به 
مراتب باالتر از انتقال آب خلیج فارس است، در خصوص خرید 
تمهیدات الزم  برای شهر کرمان  نیرو  توسط وزارت  آب شرب 

دیده شده و از این جهت مشکل خاصی نخواهد بود.
وی بیان کرد: با توجه به شرایط شهر کرمان و وضعیت جیره بندی 
آب و جلوگیری از مشکالت در تابستان سال آینده، پیشنهاد ما 
اولویت در قرارداد تامین آب توسط وزارت نیرو با شرکت انتقال 
آب خلیج فارس است که بتواند از مسیر میانبر به خط انتقال آب 
خرسان، موضوع آب شرب شهر کرمان را برای ابتدای سال آینده 

برطرف کند.
به  کرد:  بیان  ادامه  در  هم  قضائیه  قوه  رئیس  مشاور  تویسرکانی 
حفظ  با  دارد  وجود  منطقه  برای  که  مشکالتی  و  مسائل  لحاظ 
با  که  است  پیگیری  قابل  مسأله  آن  جوانب  و  مردم  حقوق 

تصمیمات دستگاه قضائیی پیگیری الزم انجام خواهد شد.
سرانه  اینکه  علی رغم  گفت:  کرمان  استاندار 
کشور  متوسط  مصرف  از  استان  مرغ  مصرف 
مصرف  نمی توانیم  هم  تولید  در  است  پایین تر 
استان را تامین کنیم و نرخ تمام شده هم گران تر 

از آن چیزی که باید باشد، عرضه می شود.
قیمت  و  پایین تر  کرمانی ها  مرغ  مصرف  سرانه 

باالتر از میانگین کشور
محمدجواد فدائی در آیین روز ملی دامپزشکی 
تاثیرگذار  و  مهم  بخش های  از  یکی  کرمان  در 
در جامعه را دامپزشکی دانست و اظهار داشت: 
پنج  و  تن   300 و  هزار   4۵ کرمان حدود  استان 

درصد از گوشت قرمز کشور را تامین می کند.
 2 کشور  در  مرغ  گوشت  تولید  در  افزود:  وی 
می شود  تولید  سال  در  تن  هزار   370 و  میلیون 
یعنی  تن  هزار   48 حدود  کرمان  استان  در  که 
مقایسه  در  و  داریم  را  کشور  تولید  درصد  دو 
با نسبت جمعیتی چهار درصد در این بخش در 
استان عقب هستیم و باید در زمینه تولید گوشت 

مرغ توسعه پیدا کنیم.
استاندار کرمان ادامه داد: مصرف سرانه گوشت 
مرغ در کل کشور حدود 28 کیلوگرم و استان 
علی رغم  یعنی  است   19 تولید  و  کیلوگرم   21
متوسط  از مصرف  استان  متوسط  اینکه مصرف 
نمی توانیم  هم  تولید  در  است  پایین تر  کشور 
از  مقداری  باید  و  کنیم  تامین  را  استان  مصرف 

استان های اطراف تامین شود.
ایرادهایی  از  یکی  تقریباً  کرد:  تصریح  فدائی 
رفع  قابل  که  دارد  وجود  ما  تولید  در  که  است 
جایی  از  نرخ ها  و  قیمت ها  وضع  در  اما  است، 
که ما باید نیاز مردم را با نرخ مناسب در اختیار 
آنها قرار دهیم در نرخ تمام شده هم متاسفانه در 

گوشت مرغ یک مقدار گران تر از آن چیزی که 
باید عرضه می شود و با بررسی هایی که در استان 
صورت گرفته علت عمده آن حضور واسطه ها 
هزینه ها  و  نقدینگی  تامین  و  تولید  زنجیره  در 
توسط این واسطه ها است که باید حل شود و در 

واقع یک اراده مدیریتی می خواهد.
وی گفت: با تشکیل تعاونی توسط خود اتحادیه 
را  نقدینگی  تامین  کار  اینکه  و  کنندگان  تولید 
قابل  هم  مشکل  این  دهند  انجام  خودشان  آنها 
شجاعت  و  جسارت  همت  به  نیاز  و  است  حل 
مشکل  این  کنند  دارد که کمک  تولید  مدیران 

حل شود و مردم از این حیث در مشقت نباشند.
بهداشت و  بحث  در  اما  فدائی خاطرنشان کرد: 
و  کشور  سطح  در  دامپزشکی  به  مربوط  مسائل 
فعالیت های خوبی صورت گرفته است و  استان 
باید ادامه پیدا کند همانطور که اعالم شد ما در 
تب  شیوع  احتمال  با  شدیم  مواجه  گذشته  سال 
کریمه کنگو که اقدامات خوبی برای پیشگیری 

از شیوع این بیماری انجام شد.
213 هزار خانوار عشایری در کشور

پیشگیری  و  بهداشتی  معاون  ماکنعلی  علی اصغر 
با  ما  اینکه  بیان  با  کشور  دامپزشکی  سازمان 
بحران های جدی را در امر دامپزشکی در گذشته 
پس سر گذاشته ایم، اظهار کرد: در حال حاضر 

رتبه 8 تولید تخم مرغ در دنیا را داریم.
وی با اشاره به اینکه رکورد کاهش کانون های 
 42 از  و  زدیم  اخیر  سال   12 در  را  برفکی  تب 
به هزینه و حدود 6۵ درصد تصدیگری  درصد 
درصد   100 افزود:  داد،  کاهش  هم  را  دولت 
برنامه  این  قالب  در  را  صنعتی  گاوداری های 
هزینه  دولت  از  هم  ریال  یک  و  دادیم  پوشش 

نکردیم.
به  کشور  دامپزشکی  سازمان  بهداشتی  معاون 
عنوان  و  اشاره  دامپزشکی  کنونی  چالش های 
کرد: کنترل بیماری ها و بحث ایمنی مواد غذایی 
ما  و  است  کشور  دامپزشکی  سازمان  بحث  دو 
چالش ها  مهم ترین  از  یکی  اول  هدف  برای 
قرارگرفتن و موقعیت جغرافیایی کشورمان است.

از  توجهی  قابل  قسمت  اینکه  بیان  با  ماکنعلی 
گوشت مورد نیاز کشورمان را تامین و بحث تب 
برفکی را کنترل کردیم، خاظرنشان کرد: یکی 
دامپزشکی  در  ما  فرآروی  چالش های  از  دیگر 

کشور دینامیک جمعیت دائمی کشور است.
با اشاره به اینکه در دنیا معدود کشورهایی  وی 
ما 213  افزود:  هستند که جمعیت عشایر دارند، 
هزار خانوار عشایر با حدود یک میلیون و 200 
هزار نفر جمعیت داریم که 2۵ میلیون رأس دام 
دارند که این تعداد دام نیاز به مدیریت دارند و 
رصد و پایش در این جاها کار بسیار سختی است 
واز نظر فرهنگی و اجتماعی شرایط خاص خود 

را دارند.
ماکنعلی بیان کرد: ما می توانستیم بروسلوز را  در 
حد کشورهای توسعه یافته کاهش دهیم ولی به 
سخت  بسیار  کار  عشایر  جمعیت  ساختار  دلیل 

است.

هالکت 3 شرور سابقه دار در ایرانشهر

نیروهای  با  درگیری  در  سابقه  3 شرور  ایرانشهر گفت:  فرماندار 
انتظامی در این شهرستان به هالکت رسیدند.

مسلحانه  سرقت  با  سارقان  این  داشت:  اظهار  کوثری  ابوذر 
شهرستان  در  وحشت  و  رعب  و  ناامنی  باعث  مردم  خودروهای 
به  انتظامی  پرسنل  با  درگیری  در  امروز  که  بودند  شده  ایرانشهر 

هالکت رسیدند.
و مسلح روز گذشته یک دستگاه  این سارقان شرور  افزود:  وی 
و  بودند،  برده  سرقت  به  ایرانشهر  شهر  زیبا  محله  از  را  خودرو 
ابتر سرقت کردند  نیز یک ماشین دیگر را در جاده  امروز صبح 
که با هوشیاری پرسنل انتظامی شناسایی که در تعقیب و گریز با 

ماموران و درگیری مسلحانه هر سه نفر کشته شدند.
سالح  قبضه  دو  شرور  افراد  این  از   : گفت  ایرانشهر  فرماندار 

کالشینکف نیز کشف و ضبط شد.
کوثری با تقدیر از پرسنل انتظامی تصریح کرد: با مخالن امنیت 

طبق قانون برخورد می شود.

اعالم  درباره  نفت  وزیر  زنگنه،  بیژن 
آخرین رقم بدهی های بابک زنجانی به 
وزارت نفت اظهار داشت: رقم جدیدی 
از بدهی های زنجانی به دست ما نرسیده 

است.
بابک  بدهی  اصل  کرد:  عنوان  وی 
100میلیون  و  2میلیارد  باالی  زنجانی 
آن  فرع  با  بدهی  اصل  البته  است  دالر 
لحاظ  با  که  طوری  به  است  متفاوت 
بسیار  بدهی ها  رقم  فرعی،  بدهی های 

باالتر می رود.
بدهی های  جمع  از  اینکه  بیان  با  زنگنه 

در  هم  آن  دالر  میلیون   600 فقط  زنجانی 
دیگری  مبلغ  و  شده  پرداخت  بازداشت  ابتدای 
نرسیده است، تصریح  نفت  به دست وزارتخانه 
کرد: نمی توان این پول را با رایزنی به بیت المال 
برگرداند البته باور ندارم بابک زنجانی شرکایی 
پرداخت  را  او  بدهی  بخواهند  که  باشد  داشته 

کنند.
مبنی  اطالعاتی  وجود  توضیح  در  نفت،  وزیر 
در  را  بیت المال  پول  زنجانی  بابک  اینکه  بر 
کشور  از  خارج  و  داخل  در  بخش هایی  چه 
دستگاه های  گفت:  کرده،  سرمایه گذاری 
هرچند  می کنند  پیگیری  را  مهم  این  ربط  ذی 
زنجانی بسیار ادعای داشتن پول دارد اما من باور 

نمی کنم او پولی داشته باشد.
کارت  خودرو  هزار   ۵00 برای  فقط  تاکنون 

سوخت صادر شده است

وزیر نفت همچنین در ادامه درباره کم و کیف 
مصرف بنزین پس از احیای کارت های سوخت، 
کارت  احیای  از  پس  بنزین  مصرف  کرد:  بیان 
معتقدم  و  است  نکرده  پیدا  کاهش  سوخت 
ضمن  داشت،  نخواهد  را  قابلیتی  چنین  کارت 
آنکه 23میلیون خودرو در سراسر کشور وجود 
دارد و تاکنون تنها برای ۵00هزار خودرو کارت 
سوخت صادر نشده و حدود 700 تا 800 هزار 
نفر هنوز به باجه های پست برای دریافت کارت 

سوخت خود صادر شده مراجعه نکرده اند.
وی درخصوص محدود کردن سوخت گیری به 
30 و حتی 1۵ لیتر در هر مرحله از سوختگیری، 
بر  مجلس  و  دولت  تصمیم  دلیل  داد:  توضیح 
به  مردم  ترغیب  سوخت گیری  کردن  محدود 
آنکه  نه  است  شخصی  سوخت  کارت  تهیه 
همچنان از کارت سوخت جایگاه داران استفاده 

کنند چراکه اکنون بیشتر خودروداران با 
کارت جایگاه ها سوخت گیری می کنند 

که این مسئله نقض غرض است.
امکان  درخصوص  همچنین  زنگنه 
سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین، بیان 
وزارت  برنامه های  جزو  مهم  این  کرد: 
و  دولت  سطح  در  بلکه  نیست  نفت 
صورت  در  و  می شود  پیگیری  باالتر 
اعالم  تصمیم  این  نهایی،  تصمیم گیری 

خواهد شد.
فروش های سنگین فرآوردهای نفتی در 

بورس انرژی طی هفته های اخیر
دیگری  سوال  به  پاسخ  در  همچنین  نفت  وزیر 
مبنی بر اینکه آیا نبود زیرساخت های بین المللی، 
بورس  در  نفت  فروش  موفقیت  عدم  سبب 
فرآورده های  فروش  داد:  توضیح  است؟  شده 
داده  جواب  خوب  بسیار  نفت  بورس  در  نفتی 
از  به ویژه  اخیر  هفته های  در  به طورمثال  است 
فرآوردهای  سنگین  فروش های  زمینی  مرزهای 
نفتی صورت گرفته ، همچنین برای فراهم شدن 
تالش  دریا  طریق  از  عرضه  و  شرایط صادرات 
بورس  در  نفت  فروش  طبیعت  البته  می شود، 
فروش  دیگر  انواع  از  بیشتری  پیچیدگی های 
به  فروش  در  شده  ایجاد  مشکالت  لذا  دارد 
زیرساخت های بین المللی مرتبط نمی شود، بلکه 
آمریکا  تنگناهای  و  اقتصادی  تحریم های  فشار 

عامل اصلی این مهم است.

حضور بیش از ۱۱ هزار سوادآموز در دوره های 
سوادآموزی استان کرمان در سال 9۷

بهبود  استان کرمان در جلسه گروه  مدیرکل آموزش و پرورش 
هزار   11 از  بیش  حضور  از  کرمان  استان  سوادآموزی  کیفیت 
 97 سال  در  کرمان  استان  سوادآموزی  های  دوره  در  سوادآموز 

خبر داد.
به گزارش حکمت اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش 
و پرورش استان کرمان، احمد اسکندری نسب عصر سه شنبه 16 
مهر ماه 98 در جلسه گروه بهبود کیفیت سوادآموزی آموزش و 
پرورش استان کرمان با حضور مدیران آموزش و پرورش شهرستان 
های رفسنجان، جیرفت، ریگان و نواحی یک و دو کرمان وی با 
اشاره به اینکه در سال 97 بیش از 11 هزار سواد آموزی در دوره 
های سوادآموزی آموزش و پرورش استان کرمان شرکت کرده 
اند، گفت: در سال 97 بیش از 9 هزار سوادآموز ایرانی وقریب 
های  دوره  در  افغانستان  خارجه  اتباع  سوادآموز   800 و  هزار   3

سوادآموزی آموزش و پرورش استان شرکت کردند.
های  ماموریت  و  ها  سیاست  از  یکی  آموزی  سواد  افزود:  وی 
به  اشاره  با  نسب  اسکندری  است.  تربیت  و  تعلیم  عظیم  دستگاه 
اهمیت سواد آموزی در جامعه، وجود افراد باسواد در جامعه را 
توانمند سازی آموزش  و  ارتقا  افزود:  و  دانست  مهم و ضروری 
سواد  حوزه  اندرکاران  دست  همه  کار  سرلوحه  باید  دهندگان 
کرمان،  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل  گیرد.  قرار  آموزی 
ارتقای  و  مطلق  فقر  به  دادن  پایان  مسیر  در  گفت: سواد آموزی 

رفاه عمومی مردم، نیازی بنیادی است.
وی علم را الزمه پیشرفت جوامع انسانی عنوان کرد و گفت: هر 
ملتی که در جهان بشری از علم بیشتری برخوردار باشند بهره وری 

بیشتری را نسبت به سایر ملل از جهان دارد.
اسکندری نسب به اهمیت سواد آموزی توسط پیامبر اکرم )ص( 
اشاره کرد و گفت: هدف پیامبر هدایت مردم به سوی بهشت و 

کمال بود و همواره بر سواد آموزی مسلمانان تأکید داشت.

جزئیات طرح ترور سرلشکر سلیمانی،فرمانده نیروی قدس سپاه تشریح شد

زنگنه: 

۶00میلیون دالر از بدهی زنجانی تسویه شد

سرانه مصرف مرغ کرمانی ها پایین تر و قیمت باالتر از میانگین کشور

آگهي مزایده )نوبت دوم( 
اجراي احکام حقوقی دادگستري بافت در اجرای دادنامه  شماره 61-96 صادره از هیات حل اختالف 
اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی و در پرونده کالسه 960۵70 اجرایی در نظر دارداموال مشروحه ذیل 
را 1- یک دستگاه شیرینگ اسلیواتومات با تونل بخار که در خط تولید می باشد و ساخت شرکت 
نقاله مستقیم  به ارزش 490/000/000 ریال 2-نوار  برق مربوطه  تابلوی  با ملحقات و  ویدارکار است 
حدود 16 متر به ارزش 300/000/000 ریال 3-نوار نقاله گردان حدود ده متر به ارزش 220/000/000 
ریال جمعا به ارزش یک میلیارد و ده میلیون ریال به مالکیت شرکت شیر لبن کوهسار بافت به فروش 
برساند .لذا مزایده در تاریخ 1398/8/11 روز  شنبه ساعت 9 صبح در محل اجراي احکام دادگستري 
ارزیابي شده  قیمت  و  برگزار وساعت 11 خاتمه مي گردد  دادسرا  نماینده  با حضور  بافت  شهرستان 
توسط کارشناس شروع و ده درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس مابقي ظرف مهلت معین از برنده اخذ 
خواهد شد.در صورت انصراف متقاضي ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تمدید 
مي گردد.بنابراین متقاضیان خرید در صورت تمایل مي توانند تا مدت پنج روز قبل از روزی که برای 
فروش معین شده ضمن بازدید از خودرو مذکور پیشنهاد خود را در پاکت الک ومهر شده تا قبل از 
شروع مزایده تحویل اجرای احکام نموده و رسید اخذ نمایند و برنده مزایده باید ده درصد مبلغ بهاء 
)کارشناسی( را فی المجلس به قسمت اجرا تسلیم نماید و به درخواست هایی که بعد از ساعت شروع 
مزایده به اجرای احکام مدنی ارائه گردد ترتیب اثری داده نخواهد شد ضمنا آدرس اموال: شهرستان 

بافت ابتدای جاده بافت کرمان روبروی پلیس راه شهرک صنعتی کارخانه شیر لبن کوهسار می باشد 
غجه پور –دفتر اجرای احکام دادگستری شهرستان بافت )م الف 11۵(

آگهي مزایده )نوبت دوم( 
از  صادره   13980210000308809 شماره  نیابت  اجرای  در  بافت  دادگستري  حقوقی  احکام  اجراي 
نظر دارد یک قطعه  پرونده کالسه 9802۵3 اجرایی در  بندرعباس و در  شعبه اجرای احکام شعبه 3 
باغ معروف شفتال دارای عرصه به میزان 749/۵ متر مربع و درختان مثمر از جمله یک اصله درخت 
گردوی باالی 100 سال و یک اصله گردوی باالی 30 سال و تعدادی درختان دیگر از جمله انار قرار 
دارد و کوچه سمت شرق باغ به عرض ۵ متر می باشد اطراف باغ با بلوک و سنگ محصور شده است 
که به مالکیت فرامرز سلجوقی فرزند ارجعلی به مبلغ سه میلیارد و هفتاد و سه میلیون و دویست و پنجاه 
با کاربری  ثبتی و مشاع و  به فروش برساند ضمنا ملک موصوف بدون پالک  هزار ریال)ششدانگ( 
کشاورزی و ثبت نمی باشد و در اجاره نمی باشد.لذا مزایده در تاریخ 1398/8/14 روز سه شنبه ساعت 
9 صبح در محل اجراي احکام دادگستري شهرستان بافت با حضور نماینده دادسرا برگزار وساعت 11 
خاتمه مي گردد و قیمت ارزیابي شده توسط کارشناس شروع و ده درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس 
مابقي ظرف مهلت معین از برنده اخذ خواهد شد.در صورت انصراف متقاضي ده درصد اولیه به نفع 
صندوق دولت ضبط و مزایده تمدید مي گردد. بنابراین متقاضیان خرید در صورت تمایل مي توانند 
تا مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده ضمن بازدید از خودرو مذکورپیشنهاد خود 
را در پاکت الک ومهر شده تا قبل از شروع مزایده تحویل اجرای احکام نموده و رسید اخذ نمایند 
باید ده درصد مبلغ بهاء)کارشناسی( را فی المجلس به قسمت اجرا تسلیم نماید و به  و برنده مزایده 
درخواست هایی که بعد از ساعت شروع مزایده به اجرای احکام مدنی ارائه گردد ترتیب اثری داده 
مخابرات  جنب   7 کوچه  اصلی  خیابان  خبر  بخش  بافت  شهرستان  ملک:  آدرس  ضمنا  شد.  نخواهد 

می باشد. 
محمدحسین نصیری مقدم –دفتر اجرای احکام دادگستری شهرستان بافت )م الف 117(

آگهي حصروراثت
 980۵4۵ شماره  دادخواست  شرح  به   6۵ شناسنامه  داراي  خانعلی  فرزند  میرخواجوئی  مرضیه  خانم 
مورخ 98/7/17 توضیح داده شادروان خانعلی میرخواجوئی شورباز فرزند کوچکعلی به شناسنامه 116 

درتاریخ 1394/10/12 درشهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-عباسعلی میرخواجوئی شورباز به ش ش4  متولد 1342 فرزند متوفی.

2- علی میرخواجوئی به ش ش2۵3متولد1347 فرزند متوفی.
3- علیرضا میرخواجوئی به ش ش۵متولد 1348 فرزند متوفی.

4- محمدعلی میرخواجوئی شورباز به ش ش3148متولد 13۵2 فرزند متوفی.
۵- جواد میرخواجوئی شورباز به ش ش737متولد 1360 فرزند متوفی.

6- سروناز میرخواجوئی شورباز به ش ش200متولد 1336 فرزند متوفی
7-مهتاب میرخواجوئی شورباز به ش ش۵متولد 1342 فرزند متوفی.

8- مرضیه میرخواجوئی شورباز به ش ش6۵متولد 13۵7 فرزند متوفی.
9- عرب دامی به ش ش2342 متولد 131۵ همسر متوفی.

یا  دارد  اعتراض  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی  نوبت در یکي  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 2 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
دادخواست شماره 980۵۵1  به شرح  شناسنامه 120  داراي  فرزند حسین  تکلو  محسنی  آقای جمشید 
به شناسنامه یک درتاریخ  مورخ 98/7/17 توضیح داده شادروان حسین محسنی تکلوفرزند درویش 

13۵4/1/9 درشهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-گالب محسنی تکلو فرزند نعمت ا...به ش ش۵4متولد1290 همسر متوفی.

2- جهانگیر محسنی تکلوبه ش ش99 متولد1311 فرزند متوفی.
3- ایران دخت محسنی تکلوبه ش ش2 متولد131۵ فرزند متوفی.
4- پری دخت محسنی تکلوبه ش ش2 متولد1321 فرزند متوفی.
۵- جمشید محسنی تکلوبه ش ش120 متولد1326 فرزند متوفی.

6- گلدسته محسنی تکلوبه ش ش2 متولد1330 فرزند متوفی.
7- گیالن محسنی تکلوبه ش ش2متولد1334 فرزند متوفی.
8- حسن محسنی تکلوبه ش ش3 متولد1339 فرزند متوفی.

یا  دارد  اعتراض  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی  نوبت در یکي  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 2 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
مورخ  شماره 980470  دادخواست  به شرح   6 شناسنامه  داراي  اسدا...  فرزند  نژاد  غیاثی  اقدس  خانم 
درتاریخ   314 شناسنامه  به  محمدعلی  فرزند  الدینی  شهاب  حسین  شادروان  داده  توضیح   98/7/1۵

1398/۵/29 درشهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-مژده شهاب الدینی به ش ملی 3130962301 متولد 1361 فرزند متوفی.

2- مریم شهاب الدینی به ش ملی 3130924663 متولد 13۵9 فرزند متوفی.
3- احسان شهاب الدینی به ش ملی 3130903178 متولد 13۵7 فرزند متوفی.
4- محسن شهاب الدینی به ش ملی 3130041230 متولد 13۵۵فرزند متوفی.
۵- حسن شهاب الدینی به ش ملی 3130877193 متولد 13۵4 فرزند متوفی.
6- محمد شهاب الدینی به ش ملی 3130860096 متولد 13۵0 فرزند متوفی.
7- مجتبی شهاب الدینی به ش ملی 3130991611 متولد 1364 فرزند متوفی.

8- اقدس غیاثی نژاد به ش ملی 3130778837 متولد 1329 همسر متوفی.
یا  دارد  اعتراض  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی  نوبت در یکي  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 1 شهرستان بافت



روز نامه خبري , تحلیلي , سیاسي , اقتصادي و اجتماعي
صاحب امتیاز و مدیر مسئول : فریدون منظري توکلي 09133470۵37

سردبیر : حسام منظري توکلي 09133473۵76 
طراح و گرافیست: ابوالحسن منظري
خبرنگار : محمد علی منظری توکلی
لیتوگرافی و چاپ  : چاپ کارمانیا

دفتر بافت : خیابان امام جنب بانک توسعه تعاون تلفن: 42429119 خانم امیني
دفترکرمان: خیابان آیت ا...صالحی ابتدای کوچه شماره 10 خانم افضلی 32۵19744  حکمت در چاپ و تلخیص مطالب ارسالي آزاد است .

Email : ali_36۵@yahoo.com

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

مهدی نظری فتح آباد 09139173348. 

بافت

آدرس:
بافت خیابان 
امام نرسیده 
به شهرداری 

روبروی 
تعاونی چهار
03442426443
09162489330

آگهی مناقصه )مرحله  اول( نوبت دوم
شهرداری بافت در نظر دارد عملیات اجرای پروژه های ذیل:

الف: آسفالت         ب: پیاده روسازی                  ج: جدولگذاری  
از کلیه  لذا   . نماید  واگذار  پیمانکار واجد شرایط  به  مناقصه عمومی  از طریق  را  بافت  واقع در شهر 
به   پیمانکاران حقیقی و حقوقی دارای کد بورس دعوت به عمل می آید حداکثر تا تاریخ98/7/30 
واحد فنی شهرداری جهت اخذ اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادات  به حراست شهرداری اقدام نمایند.

شرایط شرکت در مناقصه:
1-سپرده شرکت در مناقصه :            1-1- سپرده شرکت در مناقصه بند الف مبلغ1/۵00/000/000 
ریال    1-2- سپرده شرکت در مناقصه بند ب و ج  هر کدام  مبلغ 400/000/000 ریال           می باشد 
که بایستی به صورت واریز به حساب جاری 010818110000۵ سپرده شهرداری بافت نزد بانک ملی 
شعبه بافت و یا به صورت ارائه ضمانت نامه بانکی باشد.      2- هزینه نشر  آگهی به عهده برنده مناقصه 

می باشد.
3- هرگاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد 
شد.        4-شهرداری در رد یا قبول هریک  یا تمامی پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.     ۵-به 
ارائه گردد ترتیب اثری داده نخواهد شد.    پیشنهادات ناقص  و پیشنهاداتی که پس از تاریخ مذکور 
6- منبع تامین اعتبار: اعتبارات  استانی    7-سایر جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه موجود می 

باشد.
8-جلسه  رسیدگی به پیشنهادات و افتتاح پاکات راس ساعت ده صبح روز  چهارشنبه مورخ98/8/1 در 

محل شهرداری بافت برگزار خواهد شد.
علی خدادادی شهردار  بافت

واکسیناسیون بیش از۵90هزار راس دام علیه 
بیماری های دامی در بافت

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بافت از واکسیناسیون۵92 
از  دامی  مختلف  بیماری های  علیه  دام  راس  و 730  هزار 

ابتدای سالجاری تا کنون در بافت خبر داد.
به گزارش خبر نگار حکمت از بافت ، دکتر پویا امجدی 
در آستانه  فرا رسیدن 14 مهر روز ملی دامپزشکی گفت 
،در  شهرستان  دامهای  ایمنی  سطح  افزایش  راستای  در   :
اکیپهای  همت  وبا  دامها  وسالمت  بیماریها  با  مقابله 
واکسیناسیون بخش دولتی وبخش خصوصی ، مایه کوبی 

دامها انجام گرفت .
 ۵91380   ، تعداد  این  مجموع   از   : داشت  اظهار  وی 
نوبت سر دام سبک )گوسفند وبز(علیه بیماری های واگیر 
نشخوارکنندگان  ،طاعون  برفکی،  ،تب  جمله  از  دامی 
قانقاریا،   آگاالکسی،  کوچک)ppr(،آنتروتوکسمی، 
نیز  وگوساله(  )گاو  سنگین  دام  13۵0راس  تعداد  و  آبله 
بر علیه بیماری های  تب مالت و تب برفکی واکسینه شده 

اند .
دکتر امجدی  بیان کرد:  طی شش ماهه سال جاری تعداد 

394 قالده سگ نیز علیه بیماری هاری واکسینه شدند.
ایشان در پایان خاطر نشان کرد : فعاالن عرصه دامپزشکی، 
بی ادعا و گمنام برای حراست از سالمت جامعه در صف 
حیوان  و  انسان  بین  مشترک  های  بیماری  با  مبارزه  اول 
مانند  هولناکی  های  بیماری  به  ابتال  که خطر  چرا  هستند 
هاری ، جنون گاوی ، آنفلوانزای پرندگان و … را برای 

حفظ سالمت هموطنانشان به جان می خرند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان ، 
فرآیند حذف قبض کاغذی  اجرای  از  مهندس فالح 

گاز از اول آذرماه سالجاری در این استان خبرداد .
مدیر عامل شرکت گاز استان کرمان افزودند: با توجه 
به رویکرد دولت در حذف قبوض کاغذی آب، برق، 
الزم،  زیرساختهای  وجود  به  توجه  با  و  تلفن  و  گاز 
بدین منظور این طرح با هدف کاهش هزینه ها، بهبود 
سایر  با  همزمان  شده  ارایه  خدمات  دقّت  و  کیفیت 
آغاز  کرمان  استان  سطح  در  استانی  گاز  شرکتهای 
شده است. وی این طرح را در زمینه ارایه هر چه بهتر 
خدمات در سطح استان یکی از اقدامات ارزنده دولت 
آوری شماره  با جمع  این طرح  در  و گفت:  برشمرد 
پیامک  از طریق  مبالغ گازبهاء مشترکین  تلفن همراه، 

اطالع رسانی می شود.
ایشان در ادامه ضمن تقدیر و تشکر از همکاری کلیه 
مشترکین  داشت:  اظهار  استان  طبیعی  گاز  مشترکین 

محترم
 می توانند به یکی از روشهای ذیل شماره تلفن همراه 

خود را ثبت نمایند.
1- ارسال شماره اشتراک به صورت شماره اشتراک*1 
)به ترتیب از سمت چپ به راست ( به شماره پیامک 

1000194
پیامک  شماره  به  اشتراک  شماره  ارسال   -2

1000341194
کرمان  استان  گاز  شرکت  سایت  وب  طریق  از   -3
 )http://www.nigc-kerman.ir   ( آدرس  به 
مشترکین جهت  همراه  تلفن  ثبت  لینک  به  مراجعه  و 

حذف قبوض کاغذی .
قبوض  حذف  صفحه  اینترنتی  آدرس  از  استفاده   -4

) http://ghabz.nigc.ir( کاغذی گاز به آدرس
۵- از طریق وبسایت شرکت ملی گاز ایران به آدرس 
)www.nigc.ir(  و مراجعه به لینک ثبت تلفن همراه 
مشترکین جهت حذف قبوض کاغذی واقع در صفحه 
اصلی سایت.  فالح در خاتمه گفت کلیه مشترکین در 
سطح استان می توانند با ارسال عدد 0 به سامانه پیامک 
1000341194 از خدمات گسترده سامانه پیامکی این 

شرکت مطلع شوند. 
روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان 

رئیس ورزش و جوانان بافت:
کرمان  استان  روستائیان  والیبال  مسابقات 

در »بزنجان« برگزار می شود

برگزاری  از  بافت  شهرستان  جوانان  و  ورزش  رئیس 
شهر  در  کرمان  استان  روستائیان  والیبال  مسابقات 

»بزنجان« شهرستان بافت خبر داد.
پوریا جاللی اظهار داشت: مسابقات والیبال روستائیان 
شهر  در  مهرماه   19 و   18 روزهای  در  کرمان  استان 

بزنجان شهرستان بافت برگزار می شود.
منتخب  تیم   10 شرکت  با  مسابقات  این  گفت:  وی 
شهرستان های استان کرمان و به همت هیئت ورزش 
بومی و محلی و هیئت والیبال  بازی های  روستایی و 

برگزار می شود.
کرد:  عنوان  بافت  شهرستان  جوانان  و  ورزش  رئیس 
نفرات منتخب به مسابقات قهرمانی کشور که در آبان 
ماه و به میزبانی خراسان جنوبی برگزار می شود، اعزام 

می شوند.

 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه
سطح ابالغی کلزا در شهرستان ارزوئیه 2 

هزار هکتار است

تحقق سطح ابالغی کلزا در 2۵ پهنه شهرستان ارزوئیه و با 
نظارت و همکاری کارشناس پهنه و مشارکت کشاورزان 

صورت می گیرد.
سطح ابالغی کلزا در این شهرستان 2 هزار هکتار است

ابالغی  سطح  ارزوئیه،   شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
کلزا در شهرستان ارزوئیه در سال جاری را دوهزار هکتار 
امر در 2۵ پهنه   این  امید است تحقق  اعالم نموده وگفت: 
شهرستان و با نظارت وهمکاری کارشناس پهنه ومشارکت 

کشاورزان صورت بگیرد.
این مقام مسئول به اهمیت کشت این دانه روغنی ومحصول 
مقام معظم رهبری و دستور  تاکید  به  توجه  با  استراتژیک 
وزارت جهاد کشاورزی جهت جلوگیری از واردات روغن 
با  گیاه  الگوی کاشت، کشت  تغییر  و خودکفایی کشور، 
کیفیت  و  بهبود  برای  زراعی  تناوب  اجرای  آبی کم،  نیاز 
باال  عملکرد  با  محصول  تولید  و  خاک  خیزی  حاصل  و 
اشاره  و افزود: در سال گذشته متوسط عملکرد کلزا 3تن 
امسال نرخ خرید  اینکه  به  با توجه  در هکتار بوده است و 
تضمینی این محصول 46 هزار و 600 ریال اعالم شده است 
کشت کلزا بهترین گزینه برای کشت جایگزین محسوب 

میشود.
هایوال  "هایوال۵0،  کلزای  ارقام  اینکه   به  اشاره  با  وی 
به  کشت  جهت  بلوتوس"  و  تراویاتا  آگامکس،   ،481۵
این شهرستان تخصیص داده شده است افزود: ارقام ایرانی 
نتیجه  ارقامی است که  اند در واقع همان  انتخاب شده  که 
و  این شهرستان کشت شده  در  pvs هستند که  طرحهای 
مناسب با شرایط آب و هوایی و عملکرد باال ارزیابی شده 

اند .

به  بافت  شهرستان  عمومی  فرهنگ  شورای  جلسه 
ریاست حجت االسالم مهدی زاده امام جمعه و رییس 
فرماندار  جواران  حمزه  عمومی،  فرهنگ  شورای 
،رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و سایر اعضاء با 
دستور کار فرهنگ سازی وتبیین فرهنگ دفاع مقدس 
، ایثار و شهادت دراقشارجامعه بویژه دربین نسل جوان 
اداره  محل  در  انقالب  ی  چله  دومین  به  ورود  در 

فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان بافت برگزار شد .
جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان بافت برگزار 

شد
فرهنگ  ی  شورا  رییس  و  جمعه  امام  جلسه  ابتدا  در 
عمومی ضمن تبریک هفته دفاع مقدس  وگرامیداشت 
ایثارگران 8 سال دفاع مقدس   و  یاد و خاطره شهداء 
بهترین  و  مهمترین  عمومی  فرهنگ  شورای   : گفت 
ابزار ترویج فرهنگ است لذا باید مسائل فرهنگی در 

شورای فرهنگ عمومی مورد بررسی قرار گیرد.
جامعه  در  جوانان  فرهنگی  مسائل  به  اشاره  با  وی 
جوانان  که  معظالتی  مهمترین  از  یکی  کرد:  تصریح 
امروز به آن دچار شده اند به مسائل اعتقادی و ریشه 
آماج  بعلت  جوانان  معظل  این  و  گردد  می  بر  ای 
حمالت فضای مجازی ، اینترنت و ... است که سبب 

شده است آثاربی هویتی ، سستی ایمان و عقیده دربین 
آنان شیوع پیدا کند، باید نسبت به دسیسه ها و توطئه 
تهاجم  با  ودربرخورد  باشیم  هوش  به  دشمن  های 
فرهنگی آنها برنامه ریزی کامل کنیم و جلو ولنگاری 

فرهنگی را بگیریم.
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رییس  فر،  دهقانی  ادامه  در 
اسالمی و دبیر جلسه  ضمن ارائه گزارشی از فعالیت 
پتانسیل  فرهنگ  و  هنری  گفت:هنر  و  فرهنگی  های 
خوبی دارند و باید در شهرستان از این ظرفیت  استفاده 

بیشتری شود.
وی افزود: فرهنگسازی وتبیین فرهنگ ایثار و شهادت 
و  تعالی  مسیر  در  باید  انقالب  دوم  ی  چله  آغاز  در 

انقالب  معظم  رهبر  منویات  بر  مبتنی  و  نظام  پیشرفت 
باشد.

مقدس،   دفاع  هفته  گرامیداشت  بمناسبت  ادامه  در 
مجتمع  نگارخانه  محل  در  مقدس  دفاع  نمایشگاه 

فرهنگی غدیر  مورد بازدید اعضاء قرار گرفت .
و پس از بحث و تبادل نظر مصوبات زیر به تصویب 

رسید:
-تعویض تمثال شهداء در میادین و بلوارها

تر  در مدارس  برنامه های فرهنگی گسترده  -اجرای 
و دانشگاهها .

اعضای  با  هنرمندان  از  متشکل  ای  جلسه  -تشکیل 
شورای فرهنگ عمومی با عنوان عصر شعر و خاطره 

جهت خاطره گویی .
از جمله سپاه  ادارات  با مسئولین فرهنگی  ای  -جلسه 
ادارات  دیگر  و  پرورش  و  آموزش   ، شهرداری   ،
فرهنگی جهت برگزاری برنامه های فرهنگی در سطح 

شهرستان
-تشکیل کمیته آسیب شناسی  با اساتید دانشگاهها و 
متولیان فرهنگی جهت آسیب شناسی مسائل فرهنگی 

درخصوص  اتفاقات شهرستان

همزمان باهفته دامپزشکی صورت گرفت :                                              
آغاز طرح ملی واکسیناسیون 90000قطعه طیور 
 بومی علیه بیماری نیوکاسل درشهرستان بافت

آغازطرح  از  بافت  دامپزشکی  شبکه  رئیس 
علیه  شهرستان  این  بومی  طیور  واکسیناسیون 

بیماری نیوکاسل به صورت رایگان خبر داد.
با خبرنگار حکمت  پویا امجدی درگفتگو  دکتر 
بیماریهای   از  یکی  نیوکاسل  بیماری  کرد:   بیان 
در  باال  تلفات  با  حاد  و  واگیر  بسیار  ویروسی  
نیوکاسل  افزود:  وی  باشد.  می  پرندگان  کلیه 
بیماری است ویروسی که درمان قطعی نداشته و 
از طریق  بیماری  این  پیشگیری  و  راه کنترل  تنها 
واکسیناسیون و رعایت شدید اصول امنیت زیستی 
این  افزود:   امجدی  دکتر  پذیرمیباشد.   امکان 
دامپزشکی  شبکه  پرسنل خدوم  باهمکاری  طرح 
بافت ،فرماندای و بخشداری های بخش مرکزی 
وبخش خبر  ونیروهای  بسیج مقاومت شهرستان 
در  وبه روش خوراکی  رایگان  کامال  بصورت   ،

روستاهای بافت انجام می پذیرد.

جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان بافت برگزار شد

حذف قبوض کاغذی گاز از اول آذرماه

برداشت پسته درشهرستان ارزوئیه

به گزارشحکمت به نقل از روابط عمومی شرکت 
خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

خدمات  شرکت  مدیر  قاسمی  محسن  محمد 
حمایتی کشاورزی استان کرمان به نقل از امیری 
گفت:  ارزوئیه  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
دوم  نیمه  از  ارزوئیه  شهرستان  در  پسته  برداشت 
شهریور ماه آغاز و تا اواسط مهرماه ادامه دارد و 
پیش بینی می شود بیش از دو هزار و پانصد تن 

محصول پسته تولید و روانه بازارگردد
رتبه  ارزوئیه  شهرستان  افزود  قاسمی  مهندس 
اول را در تولید گندم و ذرت در استان دارا می 
نیز  متعددی  باغی  محصوالت  وهمچنین  باشد 
درشهرستان مذکور تولید می شود، تعداد پانزده 
شهرستان  شیمیایی  کود  توزیع  امر   ، کارگزار 

ارزوییه را به انجام می رسانند.
قبل،  زراعی  سال  طول  در  گفت  ادامه  در  وی 
دی  کود  تن   6۵8، اوره  کود  تن   12۵6۵ مقدار 
پتاسیم،  تن کود سولفات  فسفات، 8۵8  آمونیوم 
904 تن کود سوپر فسفات تریپل و 17۵ تن کود 
بین  کارگزاری  شبکه  ازطریق  پتاسیم  کلرور 

کشاورزان شهرستان ارزوئیه توزیع شده است.


