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نیازمندیم.
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نیازمندیم 
نیازمندیم.  نانوایی واقع در کشکوئیه دشتاب  نفر شاطر در  به یک 
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حضور  با  بافت  فوالد  مدیرعامل  معارفه  جلسه 
فوالد  کارکنان  و  مدیر  شهرستان،  مسئولین  مردم، 
بافت در محل سالن اجتماعات مجتمع احیاء استیل 
فوالد برگزار شد. در ابتدای این مراسم رئیس اداره 
بافت طی سخنانی گفت  تجارت  و  معدن  صنعت، 
کارخانه فوالد بافت در زمینی به مساحت 614 متر 
مربع با اعتبار ششصد میلیارد تومان و با اشتغال زایی 
500 نفر مستقیم و صد نفر غیر مستقیم در تولید آهن 
پژمان  آقای  است.  رسیده  برداری  بهره  به  اسفنجی 
این  برای  ارزشمند  نعمتی  را  بافت  فوالد  کارخانه 
مجموعه عالوه  این  فعالیت  و گفت  دانست  منطقه 
بر اشتغال زایی تاثیر ارزنده ای در اقتصاد شهرستان 
به وجود آورده است. رئیس اداره صنعت، معدن و 
تجارت بافت در ادامه توان مدیریتی باالی شرکت 
گردشگری ماهان را عامل پیشرفت اجرایی کارخانه 
فاز  با همین روند  امیدواریم  فوالد دانست و گفت 

در  برسد.  برداری  بهره  به  نیز  فوالد  دوم 
ادامه این مراسم مدیرعامل هلدینگ توسعه 
سخنانی  طی  نیز  ماهان  معادن  و  صنایع 
حساس  شرایط  در  ما  کشور  امروز  گفت 
رونق  لذا  دارد  قرار  اقتصادی   سخت  و 
زمینه  یک  به  اشتغال  ایجاد  و  ملی  تولید 
تک  تک  در  جهادی  روحیه  و  اجتماعی 
پیشرفت  الزمۀ  و  دارد  نیاز  جامعه  اعضای 
جهادی  تالش  و  کار  اقتصادی،  توسعه  و 
است.  اسالمی  انقالب  فرهنگ  اساس  بر 
در  امروزه  افزود  ادامه  در  خطیبی  مهندس 
کشور ما فوالد با حضور در بخش های مهم 
تولیدی و صنعتی کشور، نقش بسیار مهمی 
صنعت   600 بر  افزون  که  به  گونه ای  می کند،  ایفا 
تغذیه می کنند.  از آن  پایین  دستی  به  عنوان صنایع 
البته با توجه به  وجود منابع سنگ آهن در ایران، به 
در  صنعت  این  فوالد،  تولید  حلقه  نخستین  عنوان 
چهار سال گذشته توانسته به جایگاه درخور توجهی 
و  صنایع  توسعه  هلدینگ  مدیرعامل  یابد.  دست 
تولید  در  ایران  حاضر  حال  در  افزود  ماهان  معادن 
به طوری که  است،  بین المللی  جایگاه  دارای  فوالد 
قرار  دنیا  هفدهم  مقام  در  میالدی   2010 سال  در 
جهان  فوالدساز  دهمین  کشورمان  اکنون  و  داشت 
است. وی گفت تولیدات ما در این عرصه تا جایی 
تولیدات فوالدی بخش  پیش رفته است که اکنون 
خصوصی با وجود روند کاهشی، در جهان در حال 
افزایش است. مهندس خطیبی در ادامه تصریح کرد 
زحمات سخت و شبانه روزی فراوانی کشیده شد تا 

فوالد بافت به بهره برداری برسد و الحمدهلل امروز 
شاهد فعالیت و پویایی این مجموعه بزرگ هستیم.  
ماهان  معادن  و  صنایع  توسعه  هلدینگ  مدیرعامل 
افزود فاز دوم فوالد بافت با همت دکتر زمانیان که 
جزو مدیران پرتوان و با انگیزه صنعت فوالد است به 
زودی کلید می خورد و امیدواریم با سرعت هر چه 
سریعتر فاز دوم نیز به بهره برداری برسد و مشکالت 
تا  اشتغال  اقتصادی و  نظر  از  بافت  شهرستان زیبای 
و  مردم  از  خطیبی  مهندس  گردد.  رفع  زیادی  حد 
مسئولین شهرستان و پرسنل فوالد درخواست کرد 
پروژه  این  اجرای  جهت  در  را  زمانیان  دکتر  تا 
یاری کنند. در ادامه این جلسه دکتر سورنا زمانیان 
فاز  گفت  سخنانی  طی  نیز  بافت  فوالد  مدیرعامل 

و  مردم  شائبه  بی  های  حمایت  با  بافت  فوالد  اول 
مسئولین و مدیران شرکت بزرگ گردشگری ماهان 
طبق برنامه زمان بندی شده به بهره برداری رسید و 
به فضل خدا فاز دوم را به زودی با همان رویه سابق 
و حتی با انگیزه ای چند برابر آغاز می کنیم. دکتر 
دوم  فاز  مسیر  در  باید  همه  افزود  ادامه  در  زمانیان 
نیز باید با انضباط و باورمندی تمام همت کنیم زیرا 
هر اندازه انسان باورش قوی تر و مستحکم تر باشد 
اثرگذاریش در مسیر اهداف پیش رو هم بیشتر است 
و معموال اثرگذاری ماندگار برای انسان هایی است 
که باورمند قوی و قََدر هستند. دکتر زمانیان افزود 
شهدای  ارزوئیه  و  رابر  بافت،  های  شهرستان  مردم 
زیادی تقدیم این انقالب کرده اند و بنده خودم را 
مدیون این مردم می دانم. دکتر زمانیان مردم بافت 

و گفت  دانست  ایران  مردمان  ترین  نجیب  را جزو 
برای این مردم از تمام وجود مایه می گذاریم تا با 
راه اندازی فاز دوم فوالد بخش عظیمی از مشکالت 
مدیر  گردد.  رفع  شهرستان  این  اشتغال  و  اقتصادی 
عامل فوالد در ادامه با اشاره به دستاوردهای صنعت 
صنعتی  فوالدسازی  گفت  منطقه  هر  برای  فوالد 
ایجاد  بر  عالوه  صنعت  این  و  است  پیچیده  بسیار 
مصرف،  تا  معدن  از  مناسب  افزوده  ارزش  زنجیره 
تعداد زیادی مشاغل اصلی و فرعی منجر  ایجاد  به 
می شود. وی گفت شغل های مرتبط با بهره برداری 
بازرگانی،  فوالد،  تولید  نقل،  و  حمل  معادن،  از 
آموزش، تهیه تجهیزات و ماشین آالت، مشاوره و 
بروزرسانی تجهیزات و خدمات پرسنلی را می توان 

برای  فوالد  منفعت های  از  کوچکی  بخش  تنها 
منطقه دانست. دکتر سورنا زمانیان در ادامه با تشکر 
در  بافت  شهرستان  مسئولین  ی  همه  و  فرماندار  از 
حمایت های بی وقفه از فوالد گفت با حمایت های 
و  تالشگر  مسئولین  و  بافت  شهرستان  نجیب  مردم 
زودی  به  بافت  فوالد  کوش  سخت  پرسنل  همت 
با  امیدواریم  و  آغاز  را  دوم  فاز  اجرایی  عملیات 
توکل بر خداوند متعال طبق برنامه زمان بندی شده 
این  است  گفتنی  برسانیم.  برداری  بهره  به  را  آن 
جلسه با دعوت و حضور بیش از پانصد نفر از مردم 
و مسئولین و پرسنل فوالد با مدیریت دکتر حاتمی 
فوالد  مجتمع  محبوب  و  متواضع  کاردان،  رئیس 

بافت برگزار شد. 

دکتر سورنا زمانیان مدیرعامل فوالد بافت :

خودم را مدیون مردم بافت می دانم
با کمک مردم و مسئولین بافت، فاز دوم فوالد را می سازیم
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کرمان  طبیعی  منابع  ممیزی  اداره  رییس 
اراضی  هکتار  هزار   570 امسال  گفت: 
استان  در 12 شهرستان  آبخیز  28 حوزه 
اراضی  مالکیت  سند  و  کاداستر  کرمان 
آن ها  برای  برگ  تک  صورت  به  ملی 

صادر می شود.
اراضی  از  هکتار  هزار   570 کاداستر 
گزارش  کرمانبه  استان  آبخیز  حوزه   28
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار 
غالمعباس  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
حدنگاری  و  ممیزی  اداره  رییس  غیاثی 
و  طبیعی  منابع  کل  اداره  اراضی 

آبخیزداری استان کرمان گفت: امسال در طرح 
حوزه   28 اراضی  هکتار  هزار   570 کاداستر، 
اعتباری  با  استان،  شمال  شهرستان   12 آبخیز 
محل  از  ریال  میلیون   500 و  میلیارد   24 بر  بالغ 
نمایندگی  به  ملی،  توسعه  صندوق  اعتبارات 
کشور  آبخیزداری  و  مراتع  ها،  جنگل  سازمان 
مالکیت  تثبیت  اسالمی  جمهوری  دولت  نام  به 

می شود.
طرح  شدن  وسیع  به  توجه  با  امسال  افزود:  او 
منطقه   5 قالب  در  را  آبخیز  کاداستر، 28 حوزه 
تعریف کرده ایم که براین اساس با مشاور دارای 

صالحیت، قرار داد بسته می شود.

طرح،  این  یک  منطقه  در  کرد:  تصریح  غیاثی 
شهرستان های  اراضی  هکتار   505 و  هزار   107
کرمان، راور و زرند، در منطقه دو 113 هزار و 
561 هکتار اراضی شهرستان های انار، سیرجان، 
رفسنجان و رابر، در منطقه سه که گسترده ترین 
مساحت را دارد 173 هزار و 292 هکتار اراضی 
که کم ترین  منطقه چهار  در  ارزوئیه،  شهرستان 
وسعت را دارد 76 هزار و 410 هکتار از اراضی 
شهرستان های بافت و بردسیر و در منطقه پنج 99 
هزار و 281 هکتار از اراضی شهرستان های بم و 

ریگان، تفکیک وتثبیت می شوند.
او با بیان اینکه برای انجام ارزیابی کمی و کیفی 

انجام  صالحیت  دارای  شرکت های 
منطقه، یک شرکت  این 5  کاداستر در 
مشاور انتخاب و با آن قرارداد بسته شد 
کمی  ارزیابی  حال  در  شرکت  این  که 
و کیفی شرکت ها به منظور نهایی شدن 

قرارداد برای 5 منطقه مد نظر است.
رییس اداره ممیزی و حدنگاری اراضی 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره 
استان کرمان بیان داشت: این شرکت ها 
باید مراحل 9 گانه انجام کاداستر اراضی 
ملی و دولتی را که همراه با دستورالعمل 
برای شرکت های مشاور ابالغ می شود، 

رعایت کنند.
محدوده  در  پارسال  کاداستر  طرح  گفت:  او 
کوهبنان،  کرمان،  بم،  شهرستان   6 ملی  اراضی 
 142 مساحت  به  بردسیر  و  ارزوئیه  شهربابک، 
هزار هکتار ضمن انعقاد قراداد با شرکت مشاور 

دارای صالحیت صورت گرفت.
است  اقداماتی  مجموعه  حدنگاری،  یا  کاداستر 
که در راستای تثبیت مالکیت اراضی با همکاری 
دستگاه های متولی اراضی ملی و دولتی به وسیله 
وقوع  محل  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره های 

امالک صورت می گیرد.

افتتاح  زودی  به   )۶۰( ام  مالتی  بندسنگی 
می شود

مدیر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ارزوئیه با بیان اینکه 
بند سنگی مالتی منطقه حسین آباد حوزه دهسرد شهرستان ارزوییه 
موسوم به ام )60(، 50 درصدپیشرفت فیزیکی داشته است، گفت: 

این بند تا 25 مهر به بهره برداری می رسد.
شهرستان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  مدیر  سالجقه  احمد 
ارزوئیه با بیان اینکه کار ساخت بند سنگی مالتی موسوم به ام )60( 
فیزیکی  پیشرفت  تاکنون 50 درصد  و  آغاز  امسال  از 25 شهریور 
داشته است، گفت: این بند تا 25 مهر امسال به بهره برداری می رسد.

اختصاص  اعتبارات  اهداف  راستای  در  امسال  داشت:  بیان  او 
از مطالعه و مشاوره،  از محل صندوق توسعه ملی، پس  داده شده 
حوزه  آباد  حسین  منطقه  در   )60 )ام  به  موسوم  مالتی  بندسنگی 
به  تومان،  میلیون  اعتباری حدود 200  با  ارزوییه  دهسرد شهرستان 

عنوان یکی از 6 بند سنگی مالتی این حوزه در نظر گرفته شد.
سالجقه افزود: مساحت این بند 411 هکتار، حجم مخزن هر دوره 
ثانیه،  متر مکعب در  متر مکعب، دبی طراحی 405/4  بارشی 411 
شیب آبراهه آن 3 درصد و عرض سرریز این بند 7/5 متر با طول 
تاج 50 متر ارتفاع است که حداقل میزان نگهداری آب داخل بند 

در دوران کم بارشی، 60 سانتی متر است.
او با بیان اینکه بهره برداری از این بند سنگی مالتی، عالوه بر کنترل 
و مهار سیالب ها و روان آب ها فایده های دیگری، شامل: تقویت 
از  هکتار   20 حدود  به  دهی  آب  زمینی،  زیر  آب های  سفره های 
اراضی کشاورزی و کنترل رسوب باالدست و جلوگیری از ورود 

آن به مناطق پایین دست را در پی دارد.
این بند در فاصله 50 کیلومتری شهرستان ارزوییه در منطقه دهسرد 

و در باالدست روستای کلیان قرار دارد.

با حضور استاندار و رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمان؛
ارزوئیه  دو طرح بخش کشاورزی در شهرستان 

افتتاح شد

جهاد  سازمان  رئیس  استاندارکرمان،  دکترفدایی  حضور  با 
نماینده مردم شهرستان های  فرماندار شهرستان،  استان،  کشاورزی 
بافت، رابر و ارزوئیه در مجلس شورای اسالمی، مدیر آب وخاک 
استان  مسئولین  از  چند  تنی  و  استان  سپه  بانک  سرپرست   ، استان 
و  شعبان  سوم  فشار شرکت  تحت  آبیاری  های  پروژه  وشهرستان، 
گلخانه هیدروپونیک مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد به بهره برداری 

رسید.
دو طرح بخش کشاورزی در شهرستان ارزوئیه افتتاح شد

واحد گلخانه  این  ارزوئیه گفت:  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
ساالنه  تولید  ظرفیت  و  زیرکشت  سطح  هکتار   5 با  هیدروپونیک 
را  نفر   50 برای  مستقیم  اشتغال  فرصت  صیفی  و  سبزی  تن   2000
فراهم کرده است و برای احداث این گلخانه 15 میلیارد تومان هزینه 

شده است.
تحت  آبیاری  طرح  هکتار   66 همچنین  کرد:  نشان  خاطر  امیری 
بالغ بر462میلیون  با اعتباری  فشار در مزرعه ذرت دانه ای ارزوئیه 
کشاورز  سهم  تومان  و200میلیون  دولتی  اعتبارات  محل  از  تومان 
به نمایندگی از 300 هکتار آبیاری تحت فشار اجرا شد و در سال 
جاری باهزینه کرد 21میلیارد ریال اعتبارات دولتی و10میلیارد ریال 

آورده شخصی  افتتاح گردید.

نیز مانند بزرگساالن دچار میگرن می شوند.  بچه ها 
میگرن در کودکان می تواند مانند همین عارضه در 
بزرگساالن باشد که معموال با سر درد بروز می کند 
حسی(،  هشداردهنده ی  )عالئم  آئورا  با  گاهی  و 

تهوع و استفراغ و عدم تحمل نور همراه است.
میگرن  از  خاصی  انواع  به  می توانند  نیز  کودکان 
دچار شوند که ربطی به سر درد ندارد و معموال در 
بزرگساالن دیده نمی شود. میگرن شکمی یکی از 

این انواع است.
می شود  گفته  که  است  عارضه ای  شکمی  میگرن 
دارد.  ربط  است  شکم  در  آن  درد  که  میگرنی  با 
عوامل  همان  با  اغلب  شکمی  میگرن  درد های 
می شوند.  برانگیخته  کالسیک  میگرن  به  مربوط 
این درد می تواند شدید و همراه با تهوع و استفراغ 
باشد. میگرن شکمی در افراد بزرگسال نادر است، 
اما تخمین زده می شود 2 درصد از کودکان دچار 

میگرن شکمی شوند.
کودکانی که میگرن شکمی دارند معموال در سنین 
می شوند.  میگرنی  درد های  سر  دچار  بزرگسالی 
که  دارد  احتمال  پسربچه ها  از  بیشتر  دختربچه ها 
برای  شکمی  میگرن  شوند.  شکمی  میگرن  دچار 

اولین بار در سنین 5 تا 10 سالگی بروز می کند.
سایر  با  راحتی  به  است  ممکن  شکمی  میگرن 
در  درد  شکم   ِ شایع تر  علت های  که  بیماری ها 
سندرم  مانند  شود  گرفته  اشتباه  هستند  کودکان 

روده تحریک پذیر و بیماری کرون.
عالئم میگرن شکمی

اصلی ترین عالمت میگرن شکمی، درد در اطراف 
ناف است که گاهی گنگ و بیقرار کننده می باشد. 
شدت درد می تواند در طیف متوسط تا شدید قرار 
هستند  شکمی  میگرن  دچار  که  کودکانی  بگیرد. 

عالوه بر درد در شکم، عالئم زیر را نیز دارند:
رنگ  اشتها     دادن  دست  از  استفراغ     تهوع  

پریدگی پوست
یک حمله ی میگرن شکمی چیزی بین یک ساعت 
تا سه روز ممکن است طول بکشد و بین حمالت، 

کودک سالم بوده و عالمتی ندارد.
میگرن شکمی در کودکان؛ علت ها، عالئم و درمان

عالئم میگرن شکمی مشابه خیلی از شکم درد های 
گوارش  سیستم  شامل  که  هستند  کودکی  دوران 
می شوند. تفاوت میگرن شکمی با سایر شکم درد ها 
این است که عالئم میگرن شکمی چند روز یا چند 

ماه هستند و چند روز و چند ماه نشانی از آن ها 
شبیه  شکمی  میگرن  حمالت  همه  ضمنا  نیست. 

هم هستند.
علت ها و عوامل میگرن شکمی

دقیقا  شکمی  میگرن  علت  نمی دانند  پزشکان 
برخی  در  می تواند  شکمی  میگرن  چیست. 
میگرنی  درد های  سر  با  فاکتور ها  ریسک  از 
که  است  این  تئوری ها  از  یکی  باشد.  مشترک 
و  مغز  بین  ارتباط  از مشکلی در  میگرن شکمی 
سیستم گوارش ناشی می شود. یکی از مطالعات 
بین این عارضه و حرکات  انجام شده نشان داد 

ُکند غذای گوارش شده در روده ها ارتباط وجود 
دارد.

میگرن شکمی در میان کودکانی که در خانواده ی 
خود سابقه ی سر درد های میگرنی را دارند شایع تر 
درصد   90 از  بیش  است  دریافته  مطالعه ای  است. 
مادر،  پدر،  دارند،  را  عارضه  این  که  بچه هایی 
از  برخی  هستند.  میگرن  برادرشان دچار  یا  خواهر 
دخیل  شکمی  میگرن  بروز  در  می توانند  عوامل 
هیجانی  تغییرات  هیجان.  و  استرس  از جمله  باشند 
می توانند سبب ترشح مواد شیمیایی در بدن شوند 

که زمینه را برای عالئم میگرن آماده می کنند.
سایر عوامل شامل موارد زیر می شوند:

غذا های  در  موجود  شیمیایی  مواد  سایر  و  نیترات 
فرآوری شده

بلعیدن مقدار زیادی هوا
خستگی    ماشین گرفتگی

میگرن شکمی چگونه تشخیص داده می شود؟
میگرن  تشخیص  برای  بخصوصی  تست  پزشکان 
شکمی ندارند. پزشک شما ممکن است سوال هایی 
خانواده تان  و  کودک  پزشکی  سابقه ی  مورد  در 
شکمی  میگرن  دچار  که  بچه هایی  بپرسد.  شما  از 
دچار  خانواده شان  اعضای  از  یکی  معموال  هستند 
میگرن است. سپس پزشک در مورد عالئم کودک 

از شما سوال می کند.
میگرن شکمی در کودکانی تشخیص داده می شود 

که معیار های زیر در موردشان مثبت است:
دست کم پنج حمله ی شکم درد که هر کدام یک 

تا 72 ساعت طول کشیده است
متوسط  می تواند  که  ناف  اطراف  در  مبهم  دردی 

تا شدید باشد
دست کم دو تا از این عالئم: از دست دادن اشتها، 

تهوع، استفراغ، رنگ پریدگی پوست
گوارشی  عارضه ی  یک  از  عالمتی  وجود  عدم 
شکمی  میگرن  هرچند  کلیوی  بیماری  یا  دیگر 
بالینی  معاینه  و  پزشکی  سوابق  بررسی  با  معموال 
مانند سونوگرافی  اما تست هایی  صورت می گیرد، 
یا اندوسکوپی ممکن است برای بررسی عوارضی 
که عالئم مشابهی دارند انجام شود، مثال: ریفالکس 
روده  سندرم  کرون،  بیماری  مری،  به  معده  اسید 
بیماری  معده،  زخم  روده،  انسداد  پذیر،  تحریک 

کلیوی، التهاب کیسه صفرا.
پیشگیری

کودکانی که دچار میگرن شکمی هستند با کمک 
والدین و پزشک می توانند متوجه شوند چه عواملی 
یادداشت  بروز حمالت میگرن شان می شود.  سبب 
کنید کودک تان معموال چه زمان هایی دچار شکم 
از  پیش  غذا هایی  چه  و  می شود  میگرنی  درد های 
کار  درد چه  بروز شکم  از  قبل  است،  آن خورده 
می کرده است و اینکه آیا استرس و اضطرابی داشته 

که در پی آن دچار میگرن شکمی شده یا نه.
برخی از دارو ها می توانند شدت درد را کم کرده 
شکمی  میگرن  حمالت  بروز  دفعات  تعداد  از  یا 
برای  که  هیستامینی  آنتی  سیپروهپتادین،  بکاهند:. 
تسکین ناراحتی های شکم نیز مفید است. پروپرانول 
یک  و  بوده  قلب  داروی  نوعی  که  )ایندرال( 
دارویی  که  والپروئیک  اسید  بتاست.  مهارکننده ی 

برای تشنج و اختالل دو قطبی می باشد.
تغذیه ی  باید  دارند  شکمی  میگرن  که  بچه هایی 
مصرف  فراوان  فیبر  و  باشند  داشته  خوبی  بسیار 
روزانه  ورزش  مانند  سالم  عادت های  سایر  کنند. 
به  نیز  هیجان  کنترل  آموزش  و  کافی  خواب  و 
افزایش کیفیت زندگی این کودکان کمک زیادی 

می کند..

نیمکت گل گهر سیرجان به آقا معلم رسید

سرمربی فصل گذشته نساجی مازندران به عنوان سرمربی جدید تیم 
گل گهر سیرجان انتخاب شد.

وینگو  جانشین  هفته  دو  از  پس  سرانجام  سیرجان  باشگاه گل گهر 
بگوویچ سرمربی سابق خود را معرفی کرد.

براساس اعالم روابط عمومی باشگاه گل گهر سیرجان، این باشگاه 
توافق  به  قائمشهر  نساجی  گذشته  فصل  سرمربی  جاللی  مجید  با 
رسید و بدین ترتیب آقا معلم فوتبال ایران از این هفته به لیگ برتر 

برمی گردد.

به گفته استاندار کرمان، بیست و چهارم 
مهرماه سال 57 و واقعه به آتش کشیده 
عنوان  به  شهر  این  جامع  مسجد  شدن 
تاریخ  در  ماندگار  روزهای  از  یکی 
بیانگر  و  هویت  سند  اسالمی،  انقالب 

همت مردان و زنان کرمانی است.
مناسبت  به  پیامی  در  فدائی  محمدجواد 
24 مهرماه سالروز به آتش کشیده شدن 
مسجد جامع کرمان آورده است، بیست 
و چهارم مهرماه سال 57 به عنوان یکی 
انقالب  تاریخ  در  ماندگار  روزهای  از 
همت  نشان  و  هویت  سند  اسالمی، 
مردان و زنانی است که در راه دفاع از 

اسالم در روز اربعین شهدای 17 شهریور تهران 
و نخستین سالگرد شهادت آیت اهلل سید مصطفی 
زیباترین  تا  بودند  آمده  هم  گرد  )ره(  خمینی 
برابر  در  خود  ایستادگی  و  مقاومت  های  جلوه 
به  را  طاغوت  رژیم  های  ظلم  و  ها  عدالتی  بی 

نمایش گذارند.
کشیده  آتش  به  است،  آمده  پیام  این  ادامه  در 
خدا  کتاب  به  اهانت  و  الهی  امن  خانه  شدن 
موجب بیداری بسیاری از مردم شد و جرقه های 
از  بسیاری  اذهان  در  شناسی  دشمن  و  بصیرت 
بیداردالن زده شد و این واقعه سرآغاز مبارزات 
گسترده مردم کرمان در جریان پیروزی انقالب 

قرار گرفت.
 24 است،  آورده  پیام  این  در  کرمان  استاندار 
احساسات  دار شدن  موجب جریحه  مهرماه که 
رژیم  شوم  ماهیت  شدن  آشکار  و  مردم  دینی 
جریان  بر  مستقیمی  تاثیر  بود،  شده  طاغوت 
داشت  انقالب  جریان  در  ایران  مردم  مبارزات 
و  واقعه  این  پنهان  زوایای  تبیین  رو  این  از  و 
نامگذاری یک روز در تقویم جمهوری اسالمی 
این  آیندگان  برای  افتخاری  سند  تواند  می 

سرزمین باشد.
خاطره  و  یاد  مجال  این  در  افزاید،  می  وی 
غالمرضا  و  باقدرت جوپاری  محمد  شهیدان 
یزدان شناس را که در جریان واقعه 24 مهرماه به 

فیض شهادت نائل آمدند، گرامی داشته 
و تداوم توفیقات نظام مقدس جمهوری 
های  آموزه  پرتوی  در  را  ایران  اسالمی 
ایزد  درگاه  از  اسالمی  انقالب  ارزشمند 

منان آرزومندم.
شهید غالم رضا یزدان شناس، در حادثه 
تلخ به آتش کشیدن مسجد جامع کرمان 
توسط رژیم ستمشاهی به شهادت رسید 
و مزار این شهید بزرگوار در شهر ماهان 

قرار دارد.
از  نیز  جوپاری  باقدرت  محمد  شهید 
جامع  مسجد  در  تلخ  حادثه  شهدای 

کرمان است.
در  کرمان  مردم   1357 سال  ماه  مهر   24 روز 
اجرای اوامر امام خمینی )ره( و به دعوت جامعه 
روحانیت برای بزرگداشت چهلم شهدای جمعه 
سیاه تهران )17 شهریور( در محل مسجد جامع 
در  آرامش  کمال  در  و  کردند  اجتماع  کرمان 
از  یکی  صمدانی  آقای  بیانات  به  که  حالی 
روحانیون شهر گوش می دادند ناگهان تعدادی 
با  پهلوی  دولت  سوی  از  شده  اجیر  اوباش  از 
با  و  شدند  مسجد  وارد  مسلح  ماموران  حمایت 
به  گرم  و  سرد  اسلحه  و  سنگ  چماق،  چوب، 
مسجد  شبستان  و  صحن  در  که  دفاع  بی  مردم 

جمع شده بودند حمله کردند.

رئیس مدیریت و برنامه ریزی کرمان :
کرمان  ارزوئیه  در  اشتغالزایی  ۱۵طرح 

مصوب شد

کرمان  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس  گفته  به 
15طرح اشتغالزایی با حجم سرمایه گذاری 166 میلیارد تومان 
در ارزوئیه به تصویب رسیده که تاکنون چهار میلیارد و 700 

میلیون تومان سرمایه گذاری انجام شده است.
اقتصادی و  فرماندهی  جعفر رودری در نشست مشترک ستاد 
با اشاره به اینکه 72 درصد  رفع موانع تولید شهرستان ارزوئیه 
هستند  کار  به  مشغول  کشاورزی  بخش  در  ارزوئیه  جمعیت 
اظهار داشت : عمده  طرح های تصویبی در این بخش و بمنظور 

رونق تولید و اشتغال پایدار جانمایی شده است.  
به گفته رودری با اجرا و به بهره برداری رسیدن این تعداد طرح 

در مجموع 293نفر مشغول به کار خواهند شد.
 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با بیان اینکه 
ارزوئیه 11 هزار و 800 نفر جمعیت شاغل دارد تصریح کرد: 
بیش از 72 درصد جمعیت این شهرستان در بخش کشاورزی، 
خدمات  بخش  در  درصد   18 و  صنعت  بخش  در  درصد   10

مشغول به فعالیت هستند.  
به گفته رودری نرخ رشد جمعیت ارزوئیه منفی و این شهرستان 
سال  هشت  تا  هفت  در  شده  یاد  روند  و  است  فرست  مهاجر 

گذشته در ارزوئیه حاکم بوده است.
رودری افزود: بخش غالب جمعیت ارزوئیه روستایی است و 
بیش از 82 درصد جمعیت این شهرستان در روستاها زندگی 
این  در  روستایی  توسعه  های  برنامه  طلبد  می  که  کنند  می 

شهرستان به شکل ویژه پیگیری شود.  
رودری تاکید کرد: پایه اقتصاد شهرستان ارزوئیه بر کشاورزی 
به طوری که طی هشت سال گذشته 75 درصد  است  استوار 

ایجاد شغل در این بخش بوده است.
در   90 سال  در  بیکار  نفر   600 و  هزار  داشت:  اظهار  وی 
شهرستان ارزوئیه وجود داشته و پیش بینی می شود ساالنه 160 
نفر وارد کار شوند در حالی که هدف گذاری انجام شده برای 
فرصت  تا 500  این شهرستان ساالنه 400  بیکاری  رفع معضل 

شغلی است.
رودری بیان کرد: با توجه به برنامه ریزی انجام شده که 400 
تعریف  اکنون خال  ایجاد شود  ارزوئیه  در  باید  فرصت شغلی 
فرصت های شغلی را در این شهرستان داریم و باید 110 تا 120 

نفر به کار گرفته شوند تا این بخش کامل شود.  
ارزوئیه  شهرستان  در  نیز  تاثیرگذار  پروژه  پنج  گفت:  وی 
تعریف شده که در مجموع سرمایه گذاری 190 میلیارد تومان 

با ایجاد 400 شغل است.
وی افزود: در حوزه اشتغال خرد خانگی نیز ظرفیت خوبی در 
شهرستان ارزوئیه وجود دارد اما متناسب با تعدادی که معرفی 

شده جا دارد بیشتر در این زمینه کار شود.

در  خودرو  سرقت های  از  درصد   ۷۰ آمار 
کشور متعلق به کدام خودرو است؟

ایسنا نوشت: رییس پلیس آگاهی ناجا اعالم کرد که 70 درصد 
از آمار سرقت  خودرو در کشور مربوط به پراید است.  سردار 
محسن حسن خانی گفت: ما باید دستگاه های مختلف را مسئول 
زمینه های  از  دهد  رخ  اتفاقی  آنکه  از  قبل  تا  کنیم  کاری  و 
مثال در حوزه  به عنوان  ادامه داد:  وقوع جلوگیری کنیم. وی 
خودرو 70 درصد از کل سرقت های خودرو در کشور مربوط 
به سواری پراید است و از همین 70 درصد نیز 90 درصد مربوط 
به تولیدات قبل از سال 86 است. حاال به همین آمار، سهم 12-

حدود  می شود  کنیم،  اضافه  هم  را  ایران خودرو  درصدی   13
90 درصد.

تکلیف مهریه بعد از فوت همسر چه می شود؟
مخصوص  و  قانونی  روند  دارای  شوهر  ارث  از  مهریه  مطالبه 
دریافت  آنرا  می توان  در شرایطی خاص  تنها  و  است  به خود 
خانواده  دادگاه های  در  که  دعاوی  متعددترین  از  یکی  کرد. 
زوجه  توسط  مهریه  دریافت  چگونگی  بحث  می شود  مطرح 
از زوج است. بر اساس قانون دادگاه تا میزان 110 سکه را از 
زوج دریافت می کند و ما بقی آن در قسط های متعدد به زوجه 
پرداخت می شود و برای 110 سکه حق قانونی قرار داده شده 
است. اما سوالی که پیش می آید این است که آیا در صورت 
ناتوان بودن زوج می توان مهریه را از ارث او دریافت کرد یا 
با فوت یک  خیر؟ به موجب ماده 867 قانون مدنی حق ارث 
باشد  نکرده  فوت  فرد  که  مادامی  و  می َشود  ایجاد  شخص 
نمی توان اموال او را تقسیم کرد.  آیا زوجه می تواند از خانواده 
همسر خود مهریه بگیرد؟ زوجه نمی تواند تا مادامی که فردی 
او را داشته  از ارث  تقاضای دریافت مهریه خود  فوت نکرده 
باشد وحتی اگر خانواده زوج از نظر مالی متول هم باشند باز 
دریافت  همسرش  خانواده  از  را  خود  مهریه  نمی تواند  زوجه 
کند. دریافت مهریه از ارث شوهر منوط به فوت پدر همسر و 
انجام شدن مقدمات انحصار وراثت است. در صورتی که زوج 
دارای اموالی تحت عنوان ارثیه باشد زوجه می تواند درخواست 
دریافت مهریه و توقیف مال از ارث همسر خود را داشته باشد.

بیست و چهارم مهرماه سند هویت مردم کرمان است

کاداستر ۵۷۰ هزار هکتار از اراضی 2۸ حوزه آبخیز استان کرمان

میگرن شکمی در کودکان؛ علت ها، عالئم و درمان
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تیروئید مادرزادي
ایجاد  کودکان  در  تیروئید  غده  کاري  کم  اثر  در  بیماري  این 
مي شود. این غده در ناحیه گردن قرار گرفته است و هورموني 
براي رشد و  تولید مي کند که  تیروکسین  نام  )ماده شیمیایي(به 
بویژه سیستم عصبي ضروري است.  بدن  تمامي اعضاي  تکامل 
بسیاري از مراحل رشد و نمو مغز در دوران پس از تولد )نوزادي( 
ادامه دارد از آنجایي که براي بدست آوردن بهره هوشي طبیعي 
در  است.  نیاز  سالگي   3 تا  تیروئید  هورمون  از  کافي  مقادیر  به 
کم کاري مادرزادي تیروئید سطح هورمون تیروکسین کمتر از 
نمو طبیعي مغز کودک کافي  لذا رشد و  میزان طبیعي است و 
کودک  مغز  به  خصوصاً  جبران ناپذیري  خسارات  و  نمي باشد 

وارد مي سازد.
عالئم این بیماري چیست؟

در ابتداي تولد این بیماري هیچ عالمتي از خود ندارد و با دیدن 
اغلب  در  بیماري  عالئم  بنابراین  نمي باشد  تشخیص  قابل  نوزاد 
بتدریج  افزایش سن شیرخوار عالیم  با  و  موارد دیر ظاهر شده 
را  بیماري  عالئم  هنگامي  واقع  در  و  مي شوند  مشاهده  قابل 
از  برخي  است.  به جاي گذاشته  را  آثار سوء خود  مي بینیم که 
آنها عبارتند از: زردي طول کشیده - یبوست - پوست سرد و 
خشک و رنگ پریده - زبان بزرگ و گریه خشن- فتق نافي و 

رشد با تاخیر.
تشخیص  زود  را  تیروئید  مادرزادي  کاري  مي توان کم  چگونه 

داد؟
امکان پذیر است. در  انجام آزمایش  با  تنها  تشخیص زودهنگام 
از  قطره خون  چند  )تهیه  با  تولد  از  بعد  پنجم  تا  سوم  روزهاي 
پاشنه پاي نوزاد( مي توان به احتمال وجود بیماري پي برد. این 
در  نوزاد  براي  خطري  هیچگونه  و  مي باشد  درد  بدون  آزمون 
بر ندارد. شناسایي زود هنگام این بیماري و درمان به موقع آن 
نجات دهنده فرزند شما از عقب ماندگي ذهني و آسیب جدي 

مغزي است.
درمان آن چیست؟

است  کار  کم  نوزاد  تیروئید  غده  شود  مشخص  اینکه  از  بعد 
تجویز  وي  براي  خوراکي  داروي  پزشک  توسط  بالفاصله 
مي شود و نیاز به بستري در بیمارستان ندارد و تقریباً همه کودکان 
بیماري که زودهنگام تشخیص داده شده و تحت درمان به موقع 
طبیعي  هوشي  بهره  و  نمو  و  رشد  از  مي گیرند  قرار  مناسب  و 

برخوردار خواهند شد.
مادرزادي  کاري  کم  غربالگري  کشوري  برنامه  جهت  بهمین 
تیروئید در مراکز بهداشتي درماني براي کنترل این بیماري اجرا 

مي گردد.
فاطمه هاشمی مرکز بهداشت بزنجان

قانون  به  موادی  الحاق  قانون   1 ماده   2 بند  موجب  به 
ماده 10  و  و عرضه مسکن  تولید  از  و حمایت  ساماندهی 
آئین نامه اجرائی آراء صادره از سوی هیأت قانون مذکور 
ارزوئیه  شهر  به  مربوط  کرمان   41 بخش   1 قطعه  در  واقع 
آگهی  ذیل  شرح  به  نوبت  یک  در  عموم  اطالع  جهت 

میگردد.
1-پالک 109 فرعی از 35- اصلی آقای فرهاد خجسته نژاد 
فرزند رحمن ششدانگ خانه به مساحت 295/70 مترمربع 

واقع در شاهماران –کمربندی خیابان دانیل برق.
شیخ  مجتبی  آقای  اصلی   -35 از  فرعی   111 پالک   -2
 301/69 مساحت  به  خانه  قلندر ششدانگ  فرزند  اوشاغی 

مترمربع واقع در شاهماران جاده سلطان آباد.
3- پالک 112 فرعی از 35- اصلی آقای امین شیخ اوشاغی 
مترمربع   242/09 مساحت  به  خانه  ششدانگ  قلندر  فرزند 

واقع در ارزوئیه خیابان کمربندی جنب اداره آگاهی .
دهقانی  احمد  آقای  اصلی   -35 از  فرعی   116 پالک   -4
سرگزی فرزند کوهزاد ششدانگ خانه به مساحت 342/61 

مترمربع واقع در شاهماران کمربندی پشت ایستگاه بافت.
5- پالک 118 فرعی از 36- اصلی خانم شوکت صفاری 
 234/99 مساحت  به  خانه  ششدانگ  رحمن  فرزند  پور 
مترمربع واقع در ارزوئیه خیابان گلشهر کوچه شهید غیاثی .

دهقانی  علی  آقای  اصلی   -36 از  فرعی   363 پالک   -6
فرزند کرامت ششدانگ خانه به مساحت 158/74 مترمربع 

واقع در ارزوئیه خیابان امام – کوچه شماره یک.
نیکویی  اصغر  آقای  اصلی   -36 از  فرعی   399 پالک   -7
فرزند امیدعلی ششدانگ خانه به مساحت 384/82 مترمربع 

واقع در ارزوئیه خیابان برق کوچه شهید اشرفی شماره 9.
8- پالک 433 فرعی از 36- اصلی آقای علیباز علی پور 
 491/69 مساحت  به  خانه  ششدانگ  میرزا  فرزند  اشرفی 

مترمربع واقع در ارزوئیه خیابان برق.
9- پالک 465 فرعی از36- اصلی خانم زهره بیگم قرشی 
فرزند سید ابوالمعصوم ششدانگ خانه به مساحت 598/58 

مترمربع واقع در ارزوئیه جاده سلطان آباد کوچه قرشی.
حمزه  علی  آقای  اصلی   -36 از  فرعی   480 پالک   -10
نژادی فرزند ذبیح ا...  ششدانگ خانه به مساحت 126/62 
مترمربع واقع در ارزوئیه خیابان امام کوچه شرکت تعاونی.

11- پالک 505 فرعی از 36- اصلی آقای حسین اسدالهی 
فرزند اسد ششدانگ خانه به مساحت 146/35 مترمربع واقع 

در ارزوئیه شهرک سنگی.
قادری  از 36- اصلی آقای محرم  12- پالک 538 فرعی 
فرزند درویش ششدانگ  خانه به مساحت 311/24 مترمربع 

واقع در ارزوئیه روبروی حسینه سیدالشهداء 
13- پالک 589 فرعی از 36- اصلی آقای شهرام نیکویی 
فرزند دادخدا   ششدانگ خانه به مساحت 251/12 مترمربع 

واقع در ارزوئیه شهرک سنگی.
پور  مرادعلی  از 36- اصلی آقای  14- پالک 615 فرعی 
به مساحت  مغازه  باب  میرزا ششدانگ یک  فرزند  اشرفی 

31/21 مترمربع واقع در ارزوئیه خیابان امام.
15- پالک622 فرعی از 36- اصلی آقای محمود شجاعی 
مترمربع   72/58 مساحت  به  مغازه  ششدانگ  احمد  فرزند 

واقع در ارزوئیه شهرک سنگی.
بیژنی  ابراهیم  از 36- اصلی آقای  16- پالک 650 فرعی 
فرزند محمد ششدانگ خانه به مساحت 67/ 459 مترمربع 

واقع در ارزوئیه شهرک سنگی.
فتحی  رشید  آقای  اصلی   -36 از  فرعی   659 پالک   -17
 464/06 مساحت  به  خانه  ششدانگ  محمد  فرزند  زاده 
اشرفی  شهید  کوچه  برق  خیابان  ارزوئیه  در  واقع  مترمربع 

شماره 4.
اعظم  علی  آقای  اصلی   -36 از  فرعی   678 پالک   -18
پورفرزند یدا... ششدانگ مغازه به مساحت 26/40 مترمربع 

واقع در ارزوئیه شاهماران خیابان امام .
اصلی آقای حسن حسنی  از 36-  فرعی  19- پالک 682 
 979/76 مساحت  به  خانه  ششدانگ  حیدر  فرزند  دهقان 

مترمربع واقع در ارزوئیه خیابان امام کوچه شماره 4.
بهاری  احمد  آقای  اصلی  از 36-  فرعی  20- پالک 684 
مساحت  به  مغازه   باب  یک  ا... ششدانگ  رحمت  فرزند 

23/97 مترمربع واقع در ارزوئیه بلوار والیت.
از 36- اصلی آقای سعید فالحی  21- پالک 688 فرعی 
مترمربع   398/33 مساحت  به  خانه  فرزند حسن ششدانگ 

واقع در ارزوئیه شهرک سنگی .
22- پالک 690 فرعی از 36- اصلی خانم زیور پوردخانه 
سلجوقی فرزند علیداد ششدانگ خانه به مساحت 434/24 

مترمربع واقع در ارزوئیه شهرک سنگی خیابان یاس.
23- پالک 693 فرعی از 36- اصلی آقای علی رضازاده 
جبالبارزی فرزند احمد ششدانگ خانه به مساحت412/58 
پشت  کوچه  سنگی  شهرک  ارزوئیه  در  واقع  مترمربع 

پاسگاه.
24- پالک 698 فرعی از 36- اصلی خانم رقیه سلجوقی 
مساحت  به  خانه  ششدانگ  ا...  فتح  فرزند  خوشکار 
251/40مترمربع واقع در شاهماران خیابان برق کوچه شهید 

اشرفی انتهای کوچه .
25- پالک 699 فرعی از 36- اصلی خانم سکینه سلجوقی 
 422/47 مساحت  به  خانه  ششدانگ  غالمحسین    فرزند 

مترمربع واقع در ارزوئیه شهرک سنگی .
عباس  آقای  اصلی   -36 از  فرعی   703 پالک   -26
 33/58 مساحت  به  مغازه  ششدانگ  رمضان  ایرانپورفرزند 

مترمربع واقع در شاهماران خیابان امام .
قادری  زیور  خانم  اصلی   -36 از  فرعی   704 پالک   -27
مترمربع  به مساحت 208/49  فرزند محمد ششدانگ خانه 

واقع در ارزوئیه خیابان برق کوچه شهید اشرفی.
28- پالک 705 فرعی از 36- اصلی خانم کشور گیالنی 
به مساحت 226/85 مترمربع  فرزند حسین ششدانگ خانه 
واقع در شاهماران خیابان برق کوچه شهید اشرفی شماره 6.

29- پالک 707 فرعی از 36- اصلی آقای داوود حاتمی 
مترمربع  مساحت270/94  به  خانه  ششدانگ  علی   فرزند 

واقع در ارزوئیه شاهماران خیابان برق .
30- پالک 710 فرعی از 36- اصلی خانم سرور گیالنی 
به مساحت 282/45 مترمربع  فرزند حسین ششدانگ خانه 
جنب   3 شماره  اشرفی  شهید  کوچه  شاهماران  در  واقع 

حسینیه سید الشهداء.
31- پالک 714 فرعی از 36- اصلی آقای پرویز بختیاری 
 433/49 مساحت  به  خانه  ششدانگ  حمدا...  فرزند  زاده 

مترمربع واقع در ارزوئیه شهرک سنگی .
قادری  آقای جواد  اصلی  از 36-  فرعی  32- پالک 718 
مترمربع   145/91 مساحت  به  خانه  محرم ششدانگ  فرزند 
واقع در ارزوئیه خیابان امام کوچه شماره 11 جنب حسینیه 

سیدالشهداء.
33- پالک 721 فرعی از 36- اصلی خانم شوکت صفاری 
فرزند رحمن ششدانگ خانه به مساحت 265/53 مترمربع 

واقع در ارزوئیه کوچه شهید غیاثی 
34- پالک 724 فرعی از 36- اصلی خانم مهدیه اباذری 
فرزند کرامت  ششدانگ خانه به مساحت 293/06 مترمربع 

واقع در شاهماران خیابان شهید اشرفی.
جمهوری  دولت  اصلی   -36 از  فرعی   725 پالک   -35
جمهوری  انتظامی  نیروی  نمایندگی  به  ایران  اسالمی 
به  محصور  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  ایران   اسالمی 
بندی  کمر  ارزوئیه  در  واقع  مترمربع   4555/85 مساحت 

بلوار آیت ا... خامنه ای 
حمزه  سرور  خانم  اصلی   -36 از  فرعی   726 پالک   -36
نژاد فرزند سعید خان ششدانگ خانه به مساحت 391/98 
اشرفی  شهید  کوچه  برق  خیابان  ارزوئیه  در  واقع  مترمربع 

شماره 9.
37- پالک 729 فرعی از 36- اصلی آقای رضا رمضانی 
 261/27 مساحت  به  خانه  ششدانگ  حسن  فرزند  نژاد 

مترمربع واقع در ارزوئیه شهرک سنگی .
جمهوری  دولت  اصلی   -53 از  فرعی   199 پالک   -38
پرورش  و  آموزش  وزارت  نمایندگی  به  ایران  اسالمی 
1583/93مترمربع  مساحت  به  مدرسه  ساختمان  ششدانگ 

واقع در ارزوئیه واقع در باغ شرکت.
39- پالک 207 فرعی از 53- اصلی آقای مسعود ایرانپور 
فرزند منصور ششدانگ خانه به مساحت 365/02 مترمربع 

واقع در ارزوئیه باغ شرکت.
یار  محمد  آقای  اصلی   -53 از  فرعی   209 پالک   -40
بر  مشتمل  مغازه  عبدالعلی  ششدانگ  فرزند  پورعلیمردان 
طبقه فوقانی به مساحت 411/90 مترمربع واقع در ارزوئیه 

باغ شرکت.
بهروز شرفی  آقای  اصلی  از 54-  فرعی  41- پالک 132 
 362/26 مساحت  به  خانه  ششدانگ  نوروز  پورفرزند 

مترمربع واقع در ارزوئیه کوچه امام علی حمزه ای .
قادری  سمیه  خانم  اصلی   -54 از  فرعی   135 پالک   -42
فرزند عین ا...  ششدانگ خانه به مساحت 479/18 مترمربع 

واقع در ارزوئیه کوچه روبروی اداره راه و شهرسازی .
لذا به استناد ماده 10 آئین نامه اجرائی قانون الحاق موادی 
مسکن  عرضه  و  تولید  از  حمایت  و  ساماندهی  قانون  به 
چنانچه اشخاصی نسبت به اصل ملک اعتراض دارند ظرف 
20/بیست روز از تاریخ انتشار آگهی باید اعتراض خود را 
ارزوئیه  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  به  مکتوب  صورت  به 
تسلیم نمایند و ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مرجع 
ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم 
و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت اسناد و امالک 
تسلیم نماید . بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض 
در موعد مقرر و یا تحویل گواهی عدم تقدیم دادخواست 
رعایت  با  ثبتی  عملیات  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  به 

مقررات تعقیب خواهد شد.
تاریخ انتشار:روز چهارشنبه:98/7/24

سعید نظری-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
ارزوئیه 

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه خانم سمیه میرزایی فرزند محمود مالک ششدانگ خانه واقع در شهرستان بافت خیابان 
امیر کبیر بلوار دانشگاه آزاد پالک 12 دارای پالک ثبتی  199 فرعی از 799- اصلی قطعه یک بخش 
تسلیم یک  تسلیم گردیده ضمن  و  بشماره چاپی 570132 ج 96 صادر  آن  مالکیت  سند  40 کرمان 
به علت جابجایی مفقود و  برگ شهادت شهود تصدیق شده مدعی است سند مالکیت پالک مزبور 
درخواست سند مالکیت المثنی نموده لذا باستناد اصالح تبصره 1 ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب 
یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت 
اسناد بافت مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت یا سند معامله نماید واال پس از مدت 

مذکور نسبت به صدور مالکیت المثنی اقدام خواهد شد.)م الف88(
تاریخ انتشار:98/7/24

محمدمحسن قزوینی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بافت  

آگهي مزایده )نوبت اول( 
اجراي احکام حقوقی دادگستري بافت در اجرای دادنامه  شماره 9609973470101167 صادره از شعبه 
اول حقوقی و در پرونده کالسه 980131 اجرایی در نظر دارد یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 
آریان به شماره انتظامی 44-979 ص 65 مدل 1386 به شماره موتور 13386011306 به شماره شاسی 
22604559 به رنگ قهوه ای به مالکیت محرم براوردی فرزند عبدالرضا به مبلغ دویست و پنجاه و پنج 
میلیون ریال )ششدانگ( به فروش برساند ضمناً خودرو یاد شده دارای وضعیت ظاهری 1- گلگیر جلو 
راست ضربه و رنگ دارد 2- سقف، درب صندوق و کاپوت آفتاب خوردگی شدید دارد 3- گلگیر 
جلو چپ، درب جلو و عقب چپ آثار صافکاری و رنگ)قلم کاری( دارد 4- وضعیت الستیکها جلو 
10 درصد و عقب 20 درصد دارد ،لذا مزایده در تاریخ 1398/8/8 روز  چهارشنبه ساعت 9 صبح در 
محل اجراي احکام دادگستري شهرستان بافت با حضور نماینده دادسرا برگزار وساعت 11 خاتمه مي 
مابقي  المجلس  في  پیشنهادی  مبلغ  و ده درصد  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 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 ملک: شهرستان بافت پارکینگ نیروی انتظامی می باشد.
غجه پور –دفتر اجرای احکام دادگستری شهرستان بافت )م الف 119(

آگهی ابالغ 
بدینوسیله به استحضار می رساند افراد مندرج در کادر زیر با مشخصات داده شده را دراین  روزنامه 
آگهی نموده و از تاریخ نشر آگهی یکماه به نامبردگان فرصت داده می شود که در جلسه شورای حل 
اختالف شماره 1)یک(رابر حاضر و اظهارات خود را نسبت به پرونده 970379 که خواهان بانک ملت 
رابر به وکالت محمدناصر سلطانی نژاد می باشد ارائه نمایند. در غیر اینصورت نسبت به پرونده مذکور 

تصمیم گیری خواهد شد.
1-مطهره حسینخانی فرزند علی به ش ملی 5839494917 ننیزعلیا رابر 
2-حمید طهماسبی فرزند میرزا به ش ملی 5839409902 رابر ننیز علیا  

3-زهرا حسینخانی ننیز فرزند اسدا...به ش ملی 5834408920 رابر روستای ننیز
داود خواجه حسنی-رئیس شورای حل اختالف شماره یک رابر

آگهي حصروراثت
شماره  دادخواست  شرح  به   3131422424 شناسنامه  داراي  عبدالغنی  فرزند  نژاد  سلطانی  مریم  خانم 
980550 مورخ 98/7/15 توضیح داده شادروان عبدالغنی سلطانی نژاد فرزند نجفقلی به شناسنامه 149 

درتاریخ 76/11/13 درشهر روستای کیسکان فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-عبدالنعیم سلطانی نژاد به ش ملی 3130038264  متولد 1354 فرزند متوفی.

2- عبدالحنید سلطانی نژاد به ش ملی 3130557301  متولد 1350 فرزند متوفی.
3- عبدالمجید سلطانی نژاد به ش ملی 3131392886  متولد 1335   فرزند متوفی.

4- حمیده سلطانی نژاد به ش ملی 3131410639  متولد 1340 فرزند متوفی.
5- عبدالوحید سلطانی نژاد به ش ملی 3131418877  متولد 1344 فرزند متوفی.

6- مریم سلطانی نژاد به ش ملی 3131422424  متولد 1345 فرزند متوفی.
7- عبدالحمید سلطانی نژاد به ش ملی 3131431938  متولد 1348 فرزند متوفی.

8- نرجس سلطانی نژاد به ش ملی 3131327871  متولد 1312 همسر متوفی.
یا  دارد  اعتراض  و چنانچه کسی  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج  یکي  نوبت در  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
نژاد فرزند عبدالغنی داراي شناسنامه 3131410639 به شرح دادخواست شماره  خانم حمیده سلطانی 
 11 شناسنامه  به  عبدا...  فرزند  نژاد  سلطانی  نرجس  شادروان  داده  توضیح   98/7/22 مورخ   980539

درتاریخ 1384/3/2 درشهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-عبدالنعیم سلطانی نژاد به ش ملی 3130038264  متولد 1354 بافت فرزند متوفیه.

2- عبدالحنید سلطانی نژاد به ش ملی 3130557301  متولد 1350بافت فرزند متوفیه.
3- فضه سلطانی نژاد به ش ملی 3131382007  متولد 1332   فرزند متوفیه.

4-عبدالمجید سلطانی نژاد به ش ملی 3131392886 متولد 1335 بافت فرزند متوفیه.
5- حمیده سلطانی نژاد به ش ملی 3131410639  متولد 1340 بافت فرزند متوفیه.

6- عبدالوحید سلطانی نژاد به ش ملی 3131418877  متولد 1344 بافت فرزند متوفیه.
7- مریم سلطانی نژاد به ش ملی 3131422424  متولد 1345  بافت فرزند متوفی.

8- عبدالحمید سلطانی نژاد به ش ملی 3131431938  متولد 1348 بافت فرزند متوفی.
یا  دارد  اعتراض  و چنانچه کسی  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج  یکي  نوبت در  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.
طوبی اسفندیارپور- دفترشورای حل اختالف شماره یک شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
خانم نرگس آذرباد فرزند شاه وردی داراي شناسنامه 25 به شرح دادخواست شماره 980531 مورخ 
درتاریخ   22 شناسنامه  به  عبدالغنی  فرزند  نژاد  سلطانی  عبدالمجید  شادروان  داده  توضیح   98/7/21

1383/7/2 درشهر فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-مجتبی سلطانی نژاد به ش ملی 2992831565 متولد 1360 فرزند متوفی.

2- مصطفی سلطانی نژاد به ش ملی 2992910775  متولد 1363 فرزند متوفی.
3- مرتضی سلطانی نژاد به ش ملی 2993924710  متولد 1364   فرزند متوفی.

4- مرضیه سلطانی نژاد به ش ملی 3130918493  متولد 1359 فرزند متوفی.
5- فاطمه سلطانی نژاد به ش ملی 2981438476  متولد 1382 فرزند متوفی.
6- نرجس سلطانی نژاد به ش ملی 3131327871  متولد 1312مادر متوفی.

7- نرگس آذرباد به ش ملی 3130562346  متولد 1340 همسر متوفی.
یا  دارد  اعتراض  و چنانچه کسی  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج  یکي  نوبت در  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
نژاد فرزند درویش داراي شناسنامه 3500 به شرح دادخواست شماره 980557  آقای محمود رجایی 
 3060696527 شناسنامه  به  محمود  فرزند  نژاد  رجایی  نگین  شادروان  داده  توضیح   98/7/15 مورخ 

درتاریخ 1398/6/16 درشهربافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-محمود رجایی نژاد فرزند درویش به ش ملی 3130034846 متولد 1354 پدر متوفی.

2- معصومه رجایی نژاد فرزند حسین به ش ملی 3130232346 متولد 1361 مادر متوفی.
یا  دارد  اعتراض  و چنانچه کسی  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج  یکي  نوبت در  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.)م الف 120(
سکینه آبساالن - دفترشورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بافت

پایان رقابت های جام خوشه چین در کرمان

مرحله استانی رقابت های جام خوشه چین در شهرستان های استان 
کرمان با معرفی نفرات و تیم های برتر به کار خود پایان داد.

اشاره  با  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  پاریزی،  میثم 
رقابت های ورزش  اختصاری  عنوان  با  اینکه جام خوشه چین  به 
روستاییان و عشایر سراسر کشور است که در سه سطح استانی، 
ایجاد  با هدف  این جام  برگزار می شود، گفت:  ملی  و  منطقه ای 
شور، نشاط و تامین سالمت جسمانی و روانی روستاییان و عشایر، 
توسعه ورزش همگانی در مناطق روستایی از طریق تشویق و ایجاد 

انگیزه و فعال کردن مردم انجام می شود.
پاریزی افزود: اولین دوره مرحله استانی مسابقات جام خوشه چین 
در استان کرمان با حضور 12 شهرستان در قالب 6 رشته ورزشی 
نفر   466 شرکت  با  بم  و  بافت  کرمان،  شهرستان های  میزبانی  به 
برگزار شد. او با اعالم اینکه شهرستان کرمان میزبان شش رشته ی 
بانوان و چهار رشته ی آقایان بود، تصریح کرد: رشته های طناب 
کشی، هفت سنگ مهارتی، چوب کشی، دو، فوتسال و والیبال 
مهارتی  سنگ  هفت  و  کشی  چوب  دو،  کشی،  طناب  و  بانوان 
آقایان به میزبانی کرمان برگزار شد. پاریزی بیان داشت: فوتسال 
آقایان نیز به میزبانی بم و والیبال آقایان به میزبانی بافت انجام شد.

اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
استانداری کرمان و رئیس ستاد انتخابات 
استان با انتقاد از بحث های تقسیم استان 
کرمان در آستانه انتخابات مجلس گفت: 
بحث از تقسیم استان کرمان کامال منتفی 
است و صحبت از این مباحث در آستانه 
به  زدن  دامن  ضمن  مجلس،  انتخابات 
تلقی  تواند نوعی تخلف  اختالفات، می 

شود.
چهارشنبه  روز  بصیری"  صادق  "محمد 
ستاد  جلسه  سومین  در   98 مهرماه   24
برگزاری  برای  افزود:  استان  انتخابات 

شهر  در  الکترونیکی  تمام  بصورت  انتخابات 
کرمان، با وزارت کشور در حال رایزنی هستیم 
و اعتقاد داریم برگزاری انتخابات بصورت تمام 
الکترونیکی منجر به افزایش سالمت انتخابات و 

کاهش خطاهای احتمالی خواهد شد.

اهمیت  به  اشاره  با  استان  انتخابات  ستاد  رئیس 
افزایش مشارکت مردم و گروه ها در  به  توجه 
تمامی  فعالیت  زمینه  باید  کرد:  اظهار  انتخابات 
که  شود  فراهم  نحوی  به  جریانات  و  احزاب 
داشته  شرکت  انتخابات  در  مختلف  سالیق 

باشند و به زودی جلساتی با احزاب و 
جریانات سیاسی برگزار خواهیم کرد.

فرایند  در  کرد:  تصریح  بصیری 
برگزاری انتخابات، معتقدیم رأی مردم 
حق الناس است و اجازه تخلف به هیچ 
و  شد  نخواهد  داده  گروهی  یا  و  فرد 

تمامی اتفاقات را رصد می کنیم.

اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
انتقاد  با  پایان  در  کرمان  استانداری 
در  کرمان  استان  تقسیم  های  بحث  از 
آستانه انتخابات مجلس گفت: بحث از 
تقسیم استان کرمان کامال منتفی است و صحبت 
از این مباحث در آستانه انتخابات مجلس، ضمن 
دامن زدن به اختالفات، می تواند نوعی تخلف 

تلقی شود.

معاون سیاسی استاندار کرمان:

بحث تقسیم استان کرمان کامال منتفی است/آمادگی شهر کرمان برای برگزاری 
انتخابات تمام الکترونیکی

آگهی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی 

جزئیات کالهبرداری 2۰۰ میلیارد ریالی آهن 
فروشی در کرمان تشریح شد

فرمانده انتظامی استان کرمان، جزئیات کالهبرداری 200 میلیارد 
ریالی انجام شده توسط تعدادی از افراد به عنوان فروش آهن در 

این استان را تشریح کرد.
به گزارش ایرنا، سردار"عبدالرضا ناظری" روز سه شنبه در جمع 
ریالی  میلیارد   200 کالهبرداری  کشف  به  اشاره  با  خبرنگاران 
گفت: در این رابطه افرادی از بازار آشفته برخی اقالم بخصوص 
مصالح ساختمانی، سوء استفاده و مبادرت به خرید و فروش آهن 

کرده اند.
وی ادامه داد: این افراد با طرح ریزی و کالهبرداری با دریافت 
و  کرده  اقدام  خریداران  برخی  اغفال  به  نسبت  پرداخت  پیش 
متعهد می شدند در موعد مقرر آهن درخواستی افراد را تحویل 

آنها دهند.
صعودی  سیر  و  بازار  آشفتگی  به  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
به پیش خرید آهن  اقدام  اشاره و تصریح کرد: برخی  قیمت ها 
به کالهبرداران  پیش خرید  این  قبال  در  را  مبالغی  و  می کردند 
فروشندگان  که  حالی  در  کردند  می  منعقد  قرارداد  و  پرداخت 

آهن در قبال وجوه دریافتی، آهن را تحویل نمی دادند.
اسفندماه  از  بازار آهن کرمان  اینکه کالهبرداری در  بیان  با  وی 
سال قبل تا اول شهریورماه امسال انجام و متهمان اوایل شهریورماه 

متواری شده اند.
تاکنون  پرونده کالهبرداری  این  اینکه  به  اشاره  با  ناظری  سردار 
تومان  میلیارد  تا 6  پنج  از  ها  پرنده  مبالغ  نفر شاکی دارد و   110
است که توسط پیمانکاران عمده پرداخت شده است بیان کرد: 
پلیس  با جلب دستور قضائی در دستور  پرونده  این  به  رسیدگی 

آگاهی استان کرمان قرار گرفت.
وی گفت: عملیات جستجو با نیابت قضائی در چهار استان جنوبی 
استان  آنها در  از  متهمان شناسایی و یکی  آغاز، سپس مخفیگاه 

بوشهر دستگیر شد.
تهیه  درصدد  فرد  این  داد:  ادامه  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
دستگیری  از  بعد  که  بود  از کشور  برای خروج  گذرنامه جعلی 
وی افراد دیگر این باند کالهبرداری نیز که برای معامالت خود 
از دسته چک افراد متوفی و کارت های بانکی افراد دیگر استفاده 

می کردند به دادگاه احضار شدند.
دیگری  و  ساله   38 اصلی  متهمان  از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اصناف  بر عملکرد  باید  نظارتی  افزود: واحدهای  24 ساله است 
نظارت داشته باشند و عالوه بر این مردم نیز نباید فریب وعده های 

اغوا کننده  این افراد را بخورند.
وی تاکید کرد: مجرمان بدانند از چنگال پلیس و دستگاه قضایی 

نمی توانند فرار کنند.

در  کرمان  مردم  نماینده  گفته  به 
 24 واقعه  رهبری  خبرگان  مجلس 
مسجد  زدن  آتش  و   57 سال  مهر 
رژیم  عمال  دست  به  کرمان  جامع 
وظیفه  بودن،  فهیم  نشانه  شاهنشاهی 
شناس، خطرپذیری و اقدام به موقع 

مردم کرمان بود.
علیمرادی  اهلل  امان  االسالم  حجت 
شامگاه سه شنبه در آیین سالروز به 
کرمان  جامع  مسجد  کشیدن  آتش 
رژیم  توسط   57 سال  مهر   24 در 
واقعه  این  از  افزود: پس  شاهنشاهی 
شتاب پیکر لرزان رژیم به سرنگونی 

کرمان  انقالبی  مردم  حرکت  این  و  شد  بیشتر 
پیام  تایید امام خمینی )ره( قرار گرفت و  مورد 

ویژه ای را نیز صادر کردند.
وی تصریح کرد: در این واقعه با اینکه احتمال 
و  آمدند  میدان  به  مردم  شد  می  داده  خطر 
رژیم  مزدوران  دست  به  آنها  از  زیادی  تعداد 
شاهنشاهی مجروح و عده ای شهید شدند و یاد و 
خاطره شهیدان یزدان شناس و باقدرت را گرامی 

میداریم.
نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری 
تاکید کرد: برای پیروزی انقالب اسالمی ایران 
خون  مدیون  ما  و  شده  کشیده  زیادی  زحمات 

شهدا برای همیشه تاریخ هستیم.

وی با بیان اینکه انقالب امام خمینی )ره( نیز در 
داشت:  اظهار  است  )ع(  حسینی  انقالب  تداوم 
درک  خوبی  به  را  انقالب  این  کرمان  مردم 
کردند و به موقع نور انقالب را دریافت کردند 

تا از قافله انقالب عقب نمانند.
اربعین  اینکه  بیان  با  علیمرادی  االسالم  حجت 
یک فراخوان عمومی برای همه حق طلبان عالم 
است گفت: جهان شاهد این حقیقت است که 
می  فراگیر  قرآن  و  اسالم  )ع(،  امام حسین  نور 
شود و امروز قیام امام حسین )ع( عالم گیر شده 

و نور عالم با نهضت عاشورا تابان است. 
وی با اشاره به راهپیمایی باشکوه اربعین افزود: 
اما امروز  اربعین شعیه بودن است  شرط زیارت 
حتی  و  نیست  شیعیان  به  محدود  اربعین  مراسم 

و  نیست  هم  اسالمی  فرق  به  مربوط 
همه ادیان و حق طلبان خود را در پرتو 
می  )ع(  حسین  امام  الهی  انقالب  نور 
بینند و جان خود را روشن و در جاذبه 

وجودی آن حضرت قرار داده اند.
مجلس  در  کرمان  مردم  نماینده 
کرد:  تصریح  رهبری  خبرگان 
خودخواهی هایی که برای زیارت امام 
سوم شیعیان مرز ایجاد کرده بود امروز 
برداشته شده و تمام عالم به زیارت او 
می شتابند و امروز نام اسالم و قرآن با 
شده  جهانی  حسین ابن علی)ع(  پرچم 

است.
وی گفت: همانطور که پیدایش و 40 سال اول 
انقالب در پرتو نور امام حسین )ع( جلو آمده، 
ادامه راه نیز با همان است و همه باید متذکر و 
متوجه این باشند که در پرتو نور انقالب حسین 

بن علی )ع( این راه ادامه دارد.
نگاه  کرد:  تصریح  علیمرادی  االسالم  حجت 
امام و  و  باشد  اهداف آن حضرت  به  باید  همه 
رهبری همین اهداف را از ما خواستند و باید به 

سوی این اهداف حرکت کرد.
استان  مسئوالن  از  جمعی  حضور  با  آیین  این 
کرمان  جامع  مسجد  در  مردم  مختلف  اقشار  و 
برگزار شد و از خانواده های شهدای واقعه 24 

مهر 57 تجلیل به عمل آمد.

عضو خبرگان رهبری :
وظیفه شناسی از نشانه های مردم کرمان در واقعه 2۴ مهر بود
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بافت

رئیس میراث فرهنگی بافت:
مرمت قلعه باستانی َخبر در گرو تامین اعتبار است

رئیس میراث فرهنگی شهرستان بافت گفت: قلعه باستانی خبر در صورت 
تامین اعتبار در سال آینده مرمت می شود.

علی نجفی ظهر دوشنبه در جلسه اقتصاد مقاومتی شهرستان بافت گفت: 
بر است و چندین سال طول می  بنگان زمان  باقرآباد و  قنات  ثبت ملی 

کشد.
قلعه  مرمت  اعتبار  اختصاص  با   99 سال  در  شااهلل  ان  کرد:  تصریح  وی 

باستانی خبر شروع خواهد شد.
مترقبه  اتفاقات غیر  از  اظهار داشت: خساراتی که  بافت  فرماندار  معاون 
در حوزه ادارات اتفاق افتاده است باید در سامانه جامع امداد و بازسازی 
دولت )سجاد( وارد شود و جهاد کشاورزی خسارت  را وارد کرده است 
و بقیه ادارات تا امروز فرصت دارند که خسارت را وارد سامانه سجاد 

کنند.
فاقد پوشش  بافت  مناطق شهرستان  از  نژاد گفت: بعضی  منصور شهابی 

آنتن دهی تلفن همراه است و اداره مخابرات پیگیر رفع مشکل  باشد.
هستیم  مواجه  گاز  کمبود  با  روستاها  بعضی  در  اینکه  بیان  نژاد  شهابی 
خواستار پیگری و رفع این مشکل در سریعترین زمان شد و اظهار کرد: 
استاندار کرمان با اراضی مورد نیاز طرح اکوتوریسم پارک ملی خبر در 
بنیاد  از  دشتاب که برای ساختمان اداری و بانک است موافقت کرد و 

مسکن خواست که پیگیر واگذاری باشد.

دو  به  کرمان  استاندار  یکروزه  سفر  دستاوردهای 
و  بافت  یعنی  استان  این  غربی  جنوبی  شهرستان 
با  شده  یاد  مناطق  مسئوالن  که  داد  نشان  ارزوییه 
در  ها  زیرساخت  ایجاد  روند  به  بخشیدن  شتاب 
اهتمام  تولید  رونق  یعنی  سال  شعار  تحقق  راستای 

جدی دارند.
محمد جواد فدائی استاندار کرمان در ادامه سفرهای 
شهرستانی و دوره ای خود در پنجشنبه ای که گذشت 
به همراه مدیران ستادی و تیم اقتصادی طی یک روز 
کاری با سفر به دو شهرستان بافت و ارزوییه بترتیب 
این  غربی  جنوب  270کیلومتری  156و  فواصل  در 
استان ضمن اقدام به افتتاح تعدادی طرح،  با شرکت 
اقتصادی و رفع  در نشست مشترک ستاد فرماندهی 
موانع تولید شهرستان ارزوییه به بررسی فعالیت های 
در دست انجام پرداخته و تصمیماتی برای پیشرفت 
هر چه بیشتر این شهرستانها بر مدار رونق تولید اتخاذ 

کرد.
افتتاح ساختمان شماره 2دانشگاه پیام نور بافت 

نور  پیام  دانشگاه  آموزشی   2 شماره  ساختمان 
با اعتبار چهار میلیارد و 600 میلیون  شهرستان بافت 
آموزشی  معاون  و  کرمان  استاندار  حضور  با  تومان 
پیام نور کشور و جمعی از مسئوالن محلی افتتاح و 

مورد بهره برداری قرار گرفت.
افتتاح  آیین  در  کرمان  استاندار  فدائی  جواد  محمد 
آموزش  مراکز  توسعه  اهمیت  به  اشاره  با  طرح  این 
عالی گفت : دولت تدبیر و امید در راستای تقویت 
به  افراد  آشنایی  و  افزایی  مهارت  و  آموزی  علم 
حقوق شهروندی نگاه ویژه ای به ایجاد حوزه های 
در  بخصوص  پژوهشی  علمی  مراکز  و  تخصصی 

مناطق محروم دارد.
آموزشی  دو  شماره  ساختمان  گزارش  این  براساس 
ظرفیت   280 و  هزار  زیربنا  با  بافت  پیام   دانشگاه 

جذب 620 دانشجو در 12 رشته تحصیلی را دارد.
 500 و  هزار  سه  تاکنون  بافت  نور  پیام  دانشگاه 

دانشجوبی فارغ التحصل داشته است.
ادای  ارزوییه  مقام شامخ شهدای  به  استاندار کرمان 

احترام کرد 
استاندار کرمان در ادامه سفر استانی خود به شهرستان 
ساختمان  افتتاح  از  پس  استان  غرب  جنوب  های 
شهرستان  راهی  بافت  نور  پیام  دانشگاه   2 شماره 
ارزوییه شد و در بدو ورود ضمن ادای احترام به مقام 
و  مردم  استقبال  مورد  شهرستان  این  شهدای  شامخ 

مسئوالن این منطقه قرار گرفت.
پنج طرح عمرانی ورزشی در ارزوییه به بهره برداری 

رسید
پنج طرح راهسازی، کشاورزی، ورزشی و عمرانی 
با حضور استاندار کرمان و برخی مسئوالن محلی در 
قرار  برداری  بهره  مورد  و  افتتاح  ارزوییه  شهرستان 
گرفت که برای اجرای این  طرح ها که شامل زمین 
چمن، گلخانه مدرن هیدروپونیک، روکش آسفالت 
میلیارد   25 از  بیش  باشد  می  فشار  تحت  آبیاری  و 

تومان هزینه شده است.
 300 و  میلیارد  یک  اعتبار  با  مصنوعی  چمن  زمین 
زمین  این  نور  برج  برای  و  شد  افتتاح  تومان  میلیون 
نیز   تماشاچی  سکوی  و  تومان  میلیون   550 چمن  
اعتبار  تامین  اعتبار در صورت  تومان  میلیون  با 800 
احداث  برای  همچنین  و  شود.  می  احداث  بزودی 
رختکن این زمین چمن مصنوعی یک میلیارد تومان 

اعتبار نیاز است.
استاندار کرمان گلخانه مدرن هیدروپونیک سبزی   
با اعتبار 19 میلیارد  ابراهیم آباد ارزوییه را  و صیفی 
تومان و ظرفیت تولید ساالنه 800 تن در 20 هکتار 
بهره  تحت  سطح  و  هکتاری  یک  واحد   20 شامل 

برداری پنج هکتار افتتاح کرد.
این گلخانه برای 300 نفر به طور مستقیم اشتغالزایی 
و  هوشمندسازی  چون   هایی  سیستم  به  و  کرده 
کنترل اقلیم، تغذیه هیدروپونیک، خنک کننده فن، 
شیدینگ، سیرکوالتور هوا، استخر ذخیره ژوممبران

افشانی  استخر ذخیره سرپوشیده، گرمایشی و گرده 
زنبور مخمل بامبل بی گاتر کاشت مجهز است.

دسترسی  جاده  آسفالت  روکش  همچنین  فدایی 
و  کیلومتر  هشت  طول  به  آباد  محمود  به  ارزوییه 
روکش آسفالت روستای دولت آباد به صوغان را به 
طول 10 کیلومتر و در مجموع با اعتبار سه میلیارد و 

6 میلیون تومان اعتبار افتتاح کرد.
آبیاری  هکتار   300 نیز  سفر  در  کرمان  استاندار 
تحت فشار نیز با اعتبار چهار و نیم میلیارد تومان در 

شهرستان ارزوییه را نیز  افتتاح شد.
وی همچنین از سطح زیر کشت هزار هکتار مزرعه 
ذرت که  650 هکتار آن به روش ابیاری تحت فشار 

با تیپ مجهز شده است بازدید کرد.  
به گفته رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان 
آبیاری با تیپ موجب ارتقای عملکرد محصول می 

شود.  
در  ذرت  محصول  عملکرد  افزود:  سعیدی  عباس 
تن ذرت خشک  تا هشت  نیم  و  هفت  واحد سطح 
است در حالی که این مقدار با شیوه تیپ تا  17 تن و 

800 کیلو ثبت شده است.
طرح آبیاری تحت فشار با نوار تیپ شرکت تعاونی 
کشاورزی نیمه شعبان ارزوییه نیز با 66 هکتار سطح 
اجرا و با اعتبار  455 میلیون تومان نیز توسط استاندار 

کرمان افتتاح شد.

تاکید استاندار بر استفاده بهینه از منابع آبی با توسعه 
بخش گلخانه ای 

استاندار کرمان با بیان این مطلب که استان در زمینه 
مالی  تسهیالت  و  منابع  وجود  با  گلخانه ها  احداث 
با  باید    : کرد  تصریح  است  عقب  برنامه  از  بانکی 
توسعه شیوه های گلخانه ای از کشاورزی پرمصرف 
در آب فاصله گرفت و در راستای استفاده بهینه از 

منابع آبی بیشتر تالش شود.
محمدجواد فدائی در نشست مشترک ستاد فرماندهی 

اقتصادی و رفع موانع تولید شهرستان ارزوئیه با تاکید 
استفاده  ممکن  نحو  بهترین  به  آب  از  باید  اینکه  بر 
از آب  توان  شود تصریح کرد: در صورتی که می 
در بخش های مختلف کشاورزی یا صنعت با درآمد 
بیشتر بهره برد،   باید با برنامه ریزی اصولی از آب 

در همان بخش استفاده کرد.
جنوب  های  نخل  از  بسیاری  اینکه  به  اشاره  با  وی 
منطقه  این  آبی  منابع  کمبود  دلیل  به  کرمان  استان 
خشک شده اند تاکید کرد: اگر می توان در صنعت 
بهره برداری بیشتری از آب داشت باید آب به جای 
بخش کشاورزی در صنعت مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: اگر کشاورزی را به سمت احداث گلخانه 
های هیدرو پونیک با تسهیالت 9 درصد پیش ببریم 

می توان از آب استفاده بهینه کرد.  
دریافت  با  کشاورزان  گفت:  کرمان  استاندار 
گلخانه  احداث  در  توانند  می  کشاورزی  تسهیالت 

در این استان مشارکت کنند.
نیم  و  هفت  با  صوغان  دشت  شد:  یادآور  وی 
مترمکعب بیالن منفی اضافه برداشت آب دارد و این 
منجر به خشک شدن تدریجی منابع آبی این منطقه 

میشود.
اجرای  شدن  طوالنی  از  انتقاد  با  همچنین  فدائی 
مصوبات تصریح کرد: معنی ندارد در مورد تصمیمی 
که دو سال قبل گرفته شده اکنون صحبت و برنامه 

ریزی شود.  
وی گفت: توسعه نیافتگی ها به دلیل تاخیر در اجرای 
طرح هاست و نمی توان تمام مشکالت موجود جامع 

را از چشم بیگانگان دید.
ساکنان دو روستای ارزوئیه نقل مکان می کنند

در  زمین  رانش  احتمال  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
روستاهای باغان و موتورپمپ ساالری ها افزود: این 
ای  منطقه  به  رایگان  زمین  واگذاری  با  روستاها   2

دیگر نقل مکان می کنند.
از  بخشی  شدن  خارج  زمینه  در  گفت:  فدائی 
روستاهایی که با توجه به شرایط موجود، الزم است 
بخشی از آنها از محدوده مناطق حفاظت شده خارج 

شود، اقدام شود.
تولید  مشکل  و  شهرستان  توسعه  برای  افزود:  وی 
در  این  و  است  سرمایه گذاری  آن  اشتغال الزمه  و 
سرمایه  متقاضی  باید  لذا  هست  دولت  های  برنامه 

گذاری وجود داشته باشد.
دنبال  جدیت  با  باید  تصمیمات  کرد:  تاکید  فدائی 
شود تا تاثیر خوبی در رونق تولید و توسعه شهرستان 

ارزوئیه داشته باشد.
اجرای 15طرح اشتغالزایی مصوب در ارزوییه

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان 
گذاری  سرمایه  حجم  با  که  اشتغالزایی  15طرح  از 
رسیده   تصویب  به  ارزوئیه  در  تومان  میلیارد   166
سرمایه  تومان  میلیون   700 و  میلیارد  چهار  تاکنون 

گذاری انجام شده است.
ستاد  مشترک  نشست  در  روز  رودری  جعفر 
شهرستان  تولید  موانع  رفع  و  اقتصادی  فرماندهی 
ارزوئیه با اشاره به اینکه 72 درصد جمعیت ارزوئیه 

مشغول  کشاورزی  بخش  در 
 : داشت  اظهار  هستند  کار  به 
در  تصویبی  های  طرح  عمده  
این بخش و بمنظور رونق تولید 
شده  جانمایی  پایدار  اشتغال  و 

است.  
به گفته رودری با اجرا و به بهره 
برداری رسیدن این تعداد طرح 
به  مشغول  293نفر  مجموع  در 

کار خواهند شد.
و  مدیریت  سازمان  رئیس 
با  کرمان  استان  برنامه ریزی 
هزار   11 ارزوئیه  اینکه  بیان 
شاغل  جمعیت  نفر   800 و 
 72 از  بیش  کرد:  تصریح  دارد 
این شهرستان در بخش کشاورزی،  درصد جمعیت 
10 درصد در بخش صنعت و 18 درصد در بخش 

خدمات مشغول به فعالیت هستند.  
و  منفی  ارزوئیه  نرخ رشد جمعیت  رودری  گفته  به 
شده  یاد  روند  و  است  فرست  مهاجر  شهرستان  این 
در هفت تا هشت سال گذشته در ارزوئیه حاکم بوده 

است.
رودری افزود: بخش غالب جمعیت ارزوئیه روستایی 
است و بیش از 82 درصد جمعیت این شهرستان در 

های  برنامه  طلبد  می  که  کنند  می  زندگی  روستاها 
ویژه  شکل  به  شهرستان  این  در  روستایی  توسعه 

پیگیری شود.  
ارزوئیه  شهرستان  اقتصاد  پایه  کرد:  تاکید  رودری 
به طوری که طی هشت  است  استوار  بر کشاورزی 
سال گذشته 75 درصد ایجاد شغل در این بخش بوده 

است.
وی اظهار داشت: هزار و 600 نفر بیکار در سال 90 
می  بینی  پیش  و  داشته  وجود  ارزوئیه  شهرستان  در 
که  حالی  در  شوند  کار  وارد  نفر   160 ساالنه  شود 
بیکاری  رفع معضل  برای  انجام شده  هدف گذاری 
این شهرستان ساالنه 400 تا 500 فرصت شغلی است.

رودری بیان کرد: با توجه به برنامه ریزی انجام شده 
شود  ایجاد  ارزوئیه  در  باید  شغلی  فرصت   400 که 
این  در  را  شغلی  های  فرصت  تعریف  خال  اکنون 
شهرستان داریم و باید 110 تا 120 نفر به کار گرفته 

شوند تا این بخش کامل شود.  
شهرستان  در  نیز  تاثیرگذار  پروژه  پنج  گفت:  وی 
ارزوئیه تعریف شده که در مجموع سرمایه گذاری 

190 میلیارد تومان با ایجاد 400 شغل است.
وی افزود: در حوزه اشتغال خرد خانگی نیز ظرفیت 
خوبی در شهرستان ارزوئیه وجود دارد اما متناسب با 
تعدادی که معرفی شده جا دارد بیشتر در این زمینه 

کار شود.
انتظارات و مطالبات مدرم ارزوییه از استاندار

یکی از فواید سفرهای شهرستانی استاندار به همراه 
نمایندگان  که  هست  این  استان  کلیدی  مدیران 
انتظارات  و  مطالبات  شهرستانها  این  مردم  اجرایی 
از  و  مطرح   مختلف  صنوف  حضور  با  را  مردمی 

استاندار تسریع در روند امور را خواستار می شوند.
ماندن  پاسخ  بی  از  ارزوئیه  فرماندار  ارتباط  دراین 
استعالم های سرمایه گذاری به عنوان یکی از موانع 
توسعه این شهرستان نام برد و گفت : استعالم های 
سرمایه گذاری محدوده پارک ملی خبر توسط اداره 
کل حفاظت محیط زیست تاکنون بی جواب مانده 

است.
ستاد  مشترک  نشست  در  توکلی   منظری  حمید   
شهرستان  تولید  موانع  رفع  و  اقتصادی  فرماندهی 
منطقه   این  در  خوبی  اقدامات  اینکه  بیان  با  ارزوئیه 
انجام شده، اظهار داشت: ارزوئیه با پنح هزار کیلومتر 
وسعت در جنوب غربی استان کرمان که  هشت سال 
نیازمند توجه  از قدمت شهرستان شدنش می گذرد 

بیشتر به بخش زیرساخت ها است.
منظری توکلی با بیان اینکه انجام برخی اقدامات به 
توسعه ارزوئیه کمک می کند تصریح کرد: دو بانده 
شدن محور ارزوئیه به بافت و حاجی آباد به عنوان 
یکی از خواسته های مردم این شهرستان در راستای 

توسعه منطقه است.  
اجرای طرح روکش آسفالت محور  داد:  ادامه  وی 
وکیل آباد به سیرجان نیز یکی از مشکالت ارتباطی 
بوده و بسیاری از نقاط شهرستان به لحاظ آنت دهی 
وردی  دهستان  و  شده  محسوب  کور  نقطه  موبایلی 
فاقد  ولی  بودنش  گردشگری  به  توجه  با  دهسرد 

اینترنت است.

وی اظهار داشت: یکی از طرح های در دست اجرا 
ارزوئیه  شهرستان  به  گازرسانی  پروژه  ارزوئیه  در 
است که 10 کیلومتر خط انتقال در این بخش باقی 

مانده است.
منظری توکلی از واگذاری زمین برای احداث ناحیه 
توسعه  نیازهای  از  یکی  عنوانی  به  ارزوئیه  صنعتی 
ادارات  برخی  نبود  افزود:  و  برد  نام  شهرستان  این 
معدن،  و  صنعت  مانند  ادارات  های  نمایندگی  و 
مخابرت، آب و فاضالب میراث فرهنگی در ارزوئیه 
و بی توجهی به آثار تاریخی یکی از مشکالت این 

شهرستان است.
وی تاکید کرد: طرح تفضیلی شهر ارزوئیه مشخص 
شده و طی سال گذشته ساخت و سازی در این انجام 

نشده است.
 2 زمین  رانش  خطر  کرد:  تاکید  ارزوئیه  فرماندار 
روستای باغان و موتورپمپ ساالری های شهرستان 

ارزوئیه را تهدید می کند.
مرز  در  واقع  آباد  روستای حسن  تصریح کرد:  وی 
سنگ  دپوی  دلیل  به  هرمزگان  و  کرمان  استان 
کرومیت و قاچاق مواد مخدر خالء امنیتی شهرستان 

ارزوئیه به شمار می رود.
منظری توکلی با بیان اینکه پنج هزار هکتار آبیاری 
کرد:  تصریح  شده  انجام  ارزوئیه  در  فشار  تحت 
از  و  نیست  کافی  زمینه  این  در  اعطایی  تسهیالت 

نوروز سال جاری تاکنون 300 هکتار آبیاری تحت 
فشار در شهرستان ارزوئیه انجام شده است.

ارزوئیه  اینکه 70 درصد مردم شهرستان  بیان  با  وی 
کشاورزی  مجتمع  کرد:  تصریح  هستند  کشاورز 

ابراهیم آباد مشکل گاز و اینترنت دارد.
فرماندار ارزوئیه گفت: کاهش 25 تا 50 درصد دبی 
ای که موجب  منطقه  توسط آب  ارزوئیه  آب شهر 

نارضایتی کشاورزان این منطقه شده است.
معادن  شرکت  کرومیت  کرد،  درخواست  وی 

اسفندقه از پرداخت عوارض معاف شود.
بافت  از سه هزار خانوار روستایی  برخورداری یش 

کرمان از نعمت گاز 
طرح  از  کرمان  استاندار  حضور  با  سفر  این  در   
ساکنان  که  بافت   خبر  و  دشتاب  مناطق  گازرسانی 
26 روستا با جمعیت سه هزار و 610خانوار را در بر 
می گیرد افتتاح شد و این تعداد خانوار از نعمت گاز 

برخوردار شدند.
استاندار کرمان در آیین افتتاح این طرح ها با اشاره 
به نگاه ویژه دولت تدبیر و امید به محرومیت زدایی 
به  گازرسانی  گفت:  روستایی  مناطق  سیمای  از 
در  هزینه  تومان  میلیارد  بر 42  بالغ  تعداد روستا  این 

برداشته است.
محمد جواد فدائی مشخصات این طرح را  شامل 70 
کیلومتر خط تغذیه، 126 کیلومتر شبکه توزیع و 2 

هزار و 614 انشعاب ذکر کرد.

دستگیری 3 حفار غیر مجاز در شهرستان بافتبافت و ارزوئیه بر مدار رونق تولید

صنایع  و  فرهنگی،گردشگری  میراث  کل  اداره  حفاظت  یگان  سرپرست 
دستی استان کرمان از دستگیری 3 حفار غیر مجاز در شهرستان بافت خبر 

داد .
"سید هادی جعفری" با اعالم این خبر اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی 
یکی  در  3 سرنشین  با  دستگاه خودرو  تردد مشکوک یک  در خصوص 
میراث  حفاظت  یگان  نیروهای  بالفاصله  بافت،  شهرستان  روستاهای  از 
اعزام  منطقه  به  انتظامی  نیروی  ماموران  با همراهی  این شهرستان  فرهنگی 
می شوند که پس از شناسایی خودرو با هماهنگی دستگاه قضایی خودروی 

مذکور متوقف می شود.
همراه  به  فلزیاب  دستگاه  یک  خودرو  از  بازرسی  در  اینکه  بیان  با  وی 
متعلقات آن کشف می گردد، تصریح کرد: باالفاصله هر 3 سرنشین این 
می  قضایی  مراجع  تحویل  قانونی  مراحل  انجام  و جهت  دستگیر  خودرو 

شوند.
صنایع  و  فرهنگی،گردشگری  میراث  کل  اداره  حفاظت  یگان  سرپرست 
دستی استان کرمان با تاکید براینکه در بررسی های نیروهای یگان حفاظت 
میراث فرهنگی از مناطق اطراف روستای فوق الذکر آثار و شواهد حفاری 
های  محوطه  کلیه  حاضر  حال  در  کرد:  خاطرنشان  است،  نشده  مشاهده 
ایام شبانه روز به صورت  باستانی و آثار تاریخی استان کرمان در تمامی 

محسوس و نامحسوس کنترل و نظارت می شوند.

کانون  اول  نوبت  عادی  عمومی  مجمع  تشکیل  آگهی 
کارگران بازنشسته شهرستان بافت  

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضاء کانون کارگران بازنشسته شهرستان بافت میرساند 
جلسه مجمع عمومی عادی کانون یاد شده در تاریخ 98/8/23 راس ساعت 10 صبح 
در محل نمازخانه سازمان  تامین اجتماعی  برگزار خواهد شد از کلیه اعضاء جهت 
به کاندیداتوری  تمایل  بعمل می آید ضمناً کسانی که  شرکت در جلسه دعوت 
به  را  کتبی خود  در خواست  توانند  می  دارند  را  کانون  بازرسان  و  مدیره  هیئت 
همراه سایر مدارک شامل ) 1- کپی کارت ملی 2- کپی صفحه اول دفترچه بیمه 
یا حکم کارگزینی 3- آخرین مدرک تحصیلی را تا تاریخ 98/8/21 به دفتر کانون 
شهرستان یا کانون استان کرمان تحویل نمایند. الزم به ذکر است طبق تبصره ماده 2 
دستورالعمل چگونگی تشکیل کانون های کارگران بازنشسته بازماندگان مستمری 
بگیر فاقد حق رای می باشند و همچنین کاندید هیئت مدیره نیز نمی توانند باشند. 

دستور کار جلسه :
1- گزارش مالی توسط بازرسان 
2- استماع گزارش هیئت مدیره 

3- انجام انتخابات هیئت مدیره و بازرسان 
   هیئت مدیره

انم حکمت، شهره اش رو راستی 

رد تالش رفع نقص و کاستی
جلوه ای نو از هواخوااهن بافت

 حکمت آید هر کجا حق داشتی


