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بافت

صادرات استان کرمان به 2۶۳ میلیون دالر رسید 2
۸۰ درصد زندانیان متاهل کرمان نیازمند تحت 
پوشش قرار گرفتن انجمن حمایت هستند           ۳

دستور آیت ا... رئیسی برای ایجاد اردوگاه های 
بازپروری معتادان                                         4

توسط  خراط  کرم  با  مبارزه  طرح  اجرای 
بسیج سازندگی در رابر                                4 

از  کمتر  آفرین  وحشت  گوریل  باند  اعضای 
قضایی  مجموعه  و  پلیس  توسط  ساعت  یک 
دستگیر شدند                                                2

آدرس: خیابان نواب صفوی جنب آزمایشگاه حکیم  شماره تماس:09162714106

نیازمندیم
شیفت  جهت  ای  حرفه  بهداشت  نفرکارشناس  یک  به 

عصر نیازمندیم.
آدرس: مطب دکتر رضاپورخیابان نواب صفوی جنب آزمایشگاه حکیم 
شماره تماس:09162714106

نیازمندیم 
نیازمندیم.  نانوایی واقع در کشکوئیه دشتاب  نفر شاطر در  به یک 
نانوایی مجهز به گاز  ضمنا در صورت تمایل اجاره داده می شود 

شهری می باشد.
تلفن تماس:09138458145

فروشی
میدان  در  واقع  درآمدعالی  و  عالی  موقعیت  با  کارواش  یک 
معلم به فروش می رسد.               تلفن تماس:09178895506

هاي  پروژه  موانع  و  مشکالت  گفت:  کرمان  استاندار 
اقتصاد مقاومتي و تولید در شهرستان بافت با همکاري 

دستگاه هاي اجرایي بزودي رفع مي شود.
اقتصاد  فرماندهي  ستاد  نشست  در  فدائي  محمدجواد 
مقاومتي)گام دوم مثلث توسعه اقتصادي( در شهرستان 
داخلي  تولیدکنندگان  موارد و مشکالت  افزود:  بافت 
که در این نشست مطرح شد ضمن صورت جلسه، با 
بعد  مرحله  در  و  برطرف  مسئوالن  توسط  بندي  زمان 

نتایج توسط استانداري کرمان پیگیري مي شود.
داشت:  اظهار  نشست  این  مصوبات  به  اشاره  با  وي 
و  پرورش  مجوزهاي  صدور  مشکل  رفع  راستاي  در 
هزار   200 ذبح  مجوز  دوره  هر  در  طیور،  کشتارگاه 
قطعه طیور کشتارگاه هاي غیرفعال باطل و این سهمیه 

به واحدهاي فعال داده شود.
استاندار کرمان اضافه کرد: در صورت خرید منصفانه 
و براي رفع مشکل خوراك کارخانه کرك ، با سران 
عشایر نشست هایي جهت فروش کرك و پشم آنها به 
برگزار مي  تولید  تولیدي در راستاي رونق  این واحد 

شود.
در  ارزوئیه  شهرستان  گندم  ذخیره  به  اشاره  با  وي 
سیلوهاي کرمان و مشکل مالي سیلوهاي بافت گفت: 
به علت  ارزوئیه  تن گندم شهرستان  هر سال 13 هزار 
نزدیکي و حل مشکالت بخش خصوصي به سیلوهاي 

بافت منتقل شود.
نیز  بافت  سیلوي  گردش  در  سرمایه  داد:  ادامه  فدائي 
میلیارد تومان  پنج  مبلغ  به  با تسهیالتي  ماه  ظرف یک 

رفع مي شود.
گنجایش  بافت  شهرستان  برق  پست  اگر  افزود:  وي 
در  ایرانیان  خورشیدي  نیروگاه  دوم  فاز  باشد  داشته 
شهرستان بافت اجرا مي شود و گرنه سرمایه گذار به 
مورد  زمین  و  منتقل  کرمان  استان  در  دیگري  منطقه 
نیروگاه  احداث  جهت  گذار  سرمایه  درخواست 

تحویل مي شود.
باند دوم محور ارتباطي  استاندار کرمان تصریح کرد: 
پایان سال  تا  به طول 8 کیلومتر  باید  به سیرجان  بافت 
مناقصه  به  نیز  کیلومتر   11 و  برسد  اتمام  به  جاري 

گذاشته شود و این مرحله نیز باید تا پایان امسال باید 
انجام شود.

صنعتي  دامداري  واحد  سه  ایجاد  با  اینکه  بیان  با  وي 
واحدهاي  این  به  تسهیالت  پرداخت  و  شد  موافقت 
تولیدي ظرف یک ماه آینده بررسي مي شود بیان کرد: 
درخواست زمین تعاوني براي راه اندازي دامداري سه 
هزار رأسي با پیگیري منابع طبیعي طي مدت یاد شده 

تحویل مي شود.
طرح  محل  مشکالت  اینکه  بر  تاکید  با  فدائي 
به  آن  موانع  و  بررسي  بافت  جفریز  غار  گردشگري 
فرمانداري و استانداري اعالم شود گفت: مشکل زمین 
نیاز شرکت فوالد بافت ظرف  و مجوز سوخت مورد 
مدت 2 هفته برطرف مي شود. وي با اشاره به اشتغال 
فاز  داد:  ادامه  فوالد  کارخانه  نخست  فاز  در  نفر   300
برداري مي رسد  بهره  به  بزودي  این کارخانه  نخست 
هزار   2 براي  کارخانه  دوم  فاز  تکمیل  صورت  در  و 
عنوان  کرمان  استاندار  شد.  خواهد  ایجاد  شغل  نفر 

کرد: مشکل بیمه درختان گردو و آفت کرم خراط با 
پیگیري سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان کرمان 

براي دریافت اعتبار پیگیري خواهد شد.
سرپرست  کرمان،  استاندار  حضور  با  نشست  این 
سازمان  رئیس  اقتصادي،  امور  هماهنگي  معاونت 
مدیریت و برنامه ریزي و رئیس سازمان صنعت، معدن 
بافت  جمعه  امام  و  فرماندار  کرمان،  استان  تجارت  و 
محل  در  محلي  و  خصوصي  بخش  مسئوالن  سایر  و 

کارخانه فوالد این شهرستان برگزار شد.
احترام  از  پس  امروز  همراه  هیات  و  کرمان  استاندار 
انتقال  هاي  پروژه  اجرایي  روند  از  مقا شامخ شهدا  به 
ستاره  هتل چهار  بافت،  فوالد  به کارخانه  از سد  آب 
خورشیدي،  برق  مگاواتي   10 نیروگاه  گردشگري، 
و  گردشگري  خدمات  مجتمع  کرك،  کارخانه 
کشتارگاه طیور این شهرستان بازدید و مشکالت آنان 

را پیگیري کرد.

 بهره مندی بیش از ۳۶۰۰ خانوار 
استان  بافت  شهرستان  روستایی 

کرمان از نعمت گاز طبیعی
در آغازین روزهای فصل سرد سال 1398، 
توابع  از  روستا   26 به  گازرسانی  پروژه 
شهرستان  خبر  و  دشتاب  های  دهستان 
بافت با حضور استاندار کرمان، تعدادی از 
مسئولین استان و جمع کثیری از مردم بافت 

افتتاح شد.
به گزارش حکمت به نقل از روابط عمومی 
شرکت ملی گاز ایران، مدیر عامل شرکت 

خبر  این  اعالم  ضمن  کرمان  استان  گاز 
گفت: با گازدار شدن 26 روستای مذکور، 
سه هزار و 610 خانوار از نعمت گاز طبیعی 

برخوردار شدند.
منوچهر فالح افزود: این پروژه با هزینه ای 
بالغ بر 42 میلیارد تومان انجام پذیرفت و در 
طول اجرای پروژه مذکور 70 کیلومتر خط 
تغذیه و 126 کیلومتر شبکه توزیع اجرا شده 

است.
با گذشت 20 سال  افزود:  مقام مسئول  این 
و وصول  بافت  شهر  گازدار شدن  زمان  از 
مکرر تقاضاهای گازرسانی به دهستان های 
کرمان  استان  گاز  شرکت  دشتاب،  و  خبر 
دادن  قرار  اولویت  در  با  که  است  مفتخر 
گازرسانی به این مجموعه روستایی و اتمام 
مقطع  این  در  گازرسانی  اجرایی  عملیات 
زمانی، مردم شریف دهستان های سردسیر 
خواهند  تجربه  را  گرم  زمستانی  مذکور، 

کرد.
برنامه  و  تالش  با  خوشبختانه  افزود:  وی 
توسعه  امر  در  گرفته  صورت  هاي  ریزي 
برخورداری خانوارهاي  میزان   ، گازرساني 
نعمت  از  کرمان  استان  روستایي  و  شهري 
گاز طبیعي درحال افزایش است که بر این 
اساس، تاکنون 53 شهر و 1180 روستا در 
قرار  طبیعي  گاز  پوشش  تحت  استان  این 

گرفته اند.
هزار   637 مجموع  در  فالح،  گفته  به 
مشترك مصرف کننده گاز طبیعی در سطح 

استان کرمان وجود دارد.
مردم  امیدواریم  کرد:  بیان  خاتمه  در  وی 
شریف استان در استفاده ایمن از نعمت گاز 
طبیعی اهتمام ورزیده و ضمن رعایت نکات 
گاز  بهینه  مصرف  با  ایمنی  های  توصیه  و 
گاز  تالش گران صنعت  یاری گر  طبیعی، 

استان جهت ارائه خدمات مطلوب باشند.

سازمان  وتربیت  سالمت،اصالح  معاون  پور  حجتی 
زندانهای  مدیرکل  امیری  با   همراه  کشور  زندانهای 
دادگستری  رئیس  سلیمانی  ،علیدادی  کرمان  استان 
و  شهرستان  دادستان  االمینی  روح   ، بافت  شهرستان 
مختلف  های  ازقسمت  زندان  رئیس  نسب  رضائی 
مددجویان  بین  در  حضور  با  و  نمودند  بازدید  زندان 
به سواالت ومشکالت آنان به صورت چهره به چهره 

پاسخ دادند.
این  درابتدای  بافت:  زندان  عمومی  روابط  گزارش  به 
مقدم  خیر  ضمن  زندان  رئیس  نسب  رضایی  بازدید 
زندانهای  سازمان  وتربیت  اصالح   ، معاون سالمت  به 
ارائه  به  کرمان  استان  زندانهای  ومدیرکل  کشور 
انجام شده در حوزه قضایی  فعالیت های  از  گزارشی 
،فرهنگی ،اشتغال وحرفه اموزی ،مددکاری  و … در 

زندان بافت پرداخت.
استان  زندانهای  مدیر کل  امیری  بازدید  این  ادامه  در 
معاون  پور  حجتی  حضور  از  خرسندی  ضمن  کرمان 
در  کشور  زندانهای  سازمان  وتربیت  اصالح  سالمت 
کاری  وظیفه  مهمترین  گفت:  کرمان  استان  زندانهای 
کرمان  استان  زندانهای  در  وهمکارانم  من  وجدانی  و 
تالش وکوشش جهادی درجهت تقویت بنیه اعتقادی 
به  اعتیاد  از  آنان  سازی   وپاك  مددجویان  وفرهنگی 
مسائل  وپیگیری  اموزی  وحرفه  واشتغال  مخدر  مواد 

خوبی  اقدامات  بحمداهلل  که  باشد  می  آنان  قضایی 
دراین حوزه ها صورت گرفته است.

وی بیان داشت : یکی از اهداف قوه قضاییه وسازمان 
همدلی  با  که  است  کیفری  جمعیت  کاهش  زندانها 
قضات   و  استان  زندانها  همکاران  بین  که  وهمکاری 
اقدامات  شاهد  ما  است  قضایی  مختلف  های  حوزه 

خوبی در این راستا بوده ایم.
وتربیت  ،اصالح  سالمت  معاون  پور  حجتی  درپایان 
سازمان زندانهای کشور از برنامه ای اصالحی وتربیتی 

ابراز خرسندی نمود وبیان داشت:اگر  بافت  در زندان 
فعالیت ها وبرنامه های اصالحی وتربیتی به نحو احسن 
در زندانها صورت پذیرد ما شاهد هیچگونه بازگشت 
مجدد مددجو به زندان نخواهیم بود و می توانیم شاهد 

بازگشت آبرومندانه آنان به خانواده و اجتماع باشیم.
 شایان ذکر است در این بازدید مصطفائی رئیس اداره 
بازرسی ، عبدلی نژاد رئیس اداره حفاظت و اطالعات  
زندانهای  کل  اداره  مالی  اداره  رئیس  شعاعی  شیخ  و 

استان کرمان نیز حضور داشتند .

آگهی مزایده )مرحله اول(
دستگاه مزایده گذار: اداره آموزش وپرورش شهرستان بافت 

شهید  دبستان  سرایداری  خانه  باب  یک  سالیانه  اجاره  مزایده:  موضوع 
آذرباد واقع در روستای کیسکان شهرستان بافت

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ درج آگهی به مدت 4 روز
نحوه دریافت اسناد مزایده: مراجعه حضوری به کارشناس حقوقی اداره 

آموزش و پرورش شهرستان 
اداری روز  پایان وقت  تا  مزایده: حداکثر  اسناد  مهلت تکمیل و تحویل 

دوشنبه مورخ 98/8/20
مزایده: ساعت 8 صبح روزسه شنبه مورخ  پاکت های  بازگشایی  تاریخ 

98/8/21 دفترمعاونت پشتیبانی اداره آموزش پرورش شهرستان بافت 

استاندار کرمان:

موانع توليد در بافت رفع مي شود

بازدید معاون سالمت، اصالح و تربیت سازمان زندانهای کشور از زندان بافت

سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی اوقاف کرمان 
گفت: ارائه خدمات به زائران خارجی اربعین از محل 
با پذیرایی و اطعام از 100  عواید موقوفات این استان 
هزار زائر پاکستانی در موکب های چهارگانه این اداره 

انجام شد.
برنامه های  تشریح  با  حدادی  رضا  حجت االسالم 
بخش  داشت:  اظهار  حسینی  اربعین  در  اداره  این 
برنامه های  به  مربوط  استان  موقوفات  از  توجهی  قابل 
در  اداره  این  و  است  صفر  و  محرم  ایام  در  عزاداری 
راستای عمل امینانه به نیات واقفین خیراندیش، هر ساله 

از محل عواید این موقوفات اجرای نیت می کند.
منظور  به  اداره  این  موکب های  امسال  افزود:  وی 
خدمات دهی به  زائران پاکستانی  در محورهای ورودی 
شهرهای بم، ماهان، باغین و سیرجان راه اندازی شد که 

از  بیش  انجام شده  با خدمات 
در  پاکستانی  زائر  هزار   100
این موکب ها پذیرایی و اطعام 

شدند.
در  کرد:  اضافه  حدادی 
از  بهتر  خدمات دهی  راستای 
منطبق  موقوفات  عواید  محل 
آب  بسته  هزار   40 استان، 
 380 برنج،  تن   3.5 معدنی، 
مرغ،  گرم  گوشت  کیلوگرم 
100 کیلوگرم خرما و  8 هزار 

پرس غذای گرم به این موکب ها ارسال شد.
سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی اوقاف کرمان با 
بیان اینکه سال گذشته این اداره به عنوان معین استان 

سیستان و بلوچستان کمک های مالی را به موکب امام 
نیز  امسال  داد:  ادامه  کرد،  ارائه  استان  این  )ع(  رضا 
مبلغ یک میلیارد ریال اعتبار از سوی این اداره به این 

موکب اختصاص یافت.

اطعام 1۰۰ هزار زائر پاکستانی در موکب های اوقاف کرمان

لطفعلی زاده مدیر باغبانی این سازمان گفت: سطح زیر 
کشت باغات انار  استان 3073هکتار است که پیش بینی 
برداشت  محصول  تن   34000 جاری  سال  در  شود  می 
به سال  نسبت  گردد. وی تصریح کرد: در سال جاری 
قبل به دلیل آموزش های الزم در خصوص مسایل تغذیه 
و رعایت عملیات به باغی، مبارزه به موقع با کرم گلوگاه 
اوایل فصل ،شاهد  بارندگی در  پراکنش مناسب  انار و 
لطفعلی  هستیم.  استان  در  انار  محصول  تولید  افزایش 

از  زودرس  ارقام  در  انار  برداشت  داشت:  اظهار  زاده 
ارقام  در  ماه  آبان  اواخر  تا  و  شده  شروع  شهریورماه 
دیررس ادامه دارد. وی با بیان اینکه انار تولید شده در 
استان عالوه بر مصرف داخلی به استان های هرمزگان و 
سیستان بلوچستان نیز حمل می گردد، خاطر نشان کرد: 
بیشترین سطح زیر کشت انار مربوط به شهرستان کرمان 
می  12416تن  تولید  و  914هکتار  کشت  زیر  سطح  با 

باشد.

در سال جاری از ۳۰7۳ هکتار باغات انار استان کرمان ۳4هزار تن محصول برداشت می شود
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آنچه درباره آنفلوانزا باید بدانید: 
بیماری آنفلوانزا یک بیماری حاد تنفسی و واگیر می باشد که عامل 
آن ویروسهای آنفلوانزا هستند بیماری آنفلوانزا در تمام طول سال 
رخ می دهد اما معموال بیشترین زمان فعالیت آن در ماه های سرد 

سال و اوج آن در زمستان است. 
طور  به  آنفلوانزا  بیماری  به  مبتال  افراد   : آنفلوانزا  بیماری  عالئم 
تا   3 مدت  به  را حداقل  آنها  یاهمه  زیر  عالئم  از  تعدادی  معمول 
8 روز نشان می دهند :-تب و لرز،سرفه،ناراحتی گلو، آبریزش از 
بینی ، درد عضالنی، درد مفاصل، سردرد،خستگی، تهوع، استفرغ 

و اسهال 
بیماری آنفلوانزا چگونه منتشر می شود: ویروسهای آنفلوانزا به طور 
عمده از طریق هوا)ذرات آلوده( توسط سرفه و عطسه کرده فرد 
بیمار منتقل می شود.آنفلوانزا هم چنین از طریق تماس سطح آلوده 
با  فرد آلوده  تواند توسط  آنفلوانزا می  منتقل می شود  به ویروس 
سایرین منتقل گردد افراد بیمار از یک روز قبل از شروع عالئم تا 
5 تا 7 روز بعد از شروع عالئم آلوده کننده می باشند چه کسانی 
در معرض بیماری آنفلوانزا هستند 1- افراد سالمند باالی 65 سال 
2- زنان باردار 3- افرادی دارای بیماری زمینه ای مثل)قلبی، ریوی، 
کلیوی، کبدی، عصبی( 4- افزایش بیش از حد چاق 5- کودکانی 
که تحت درمان با آسپرین قراردارند 5- افرادی که داروی ضعیف 

کننده ایمنی مصرف می کنند.
دریافت   -1 کرد  جلوگیری  بیماری  انتقال  از  توان  می  چگونه 
واکسن در گروه های در معرض خطر و پر خطر یکی از بهترین 
روشهای پیشگیری از آنفلوانزا می باشند 2- پوشاندن دهان و بینی 
در هنگام عطسه و سرفه کردن با دستمال یا آرنج دست 3- شست 
از سرفه و عطسه  بعد  به خصوص  شوی مداوم و صحیح دستها و 
بینی  گرفتگی  یا  آبریزش  بدنبال  بینی  دستکاری  عدم   -4 کردن 
بهبودی حاصل شود  تا زمانی که  ماندن در منزل  استراحت و   -5
6- عدم حضور در اماکن و تجمعات تا بهبودی کامل 7- پرهیز از 
دست دادن روبوسی و در آغوش گرفتن دیگران تا بهبودی کامل 
دارای  افراد  از  مترونیم(  یک  مناسب)حداقل  فاصله  رعایت   -8
اوایل  در  آنفلوانزا  واکسن  دریافت  زمان  بهترین  آنفلوانزا  عالئم 
شروع ماه های سرد سال از آخر تابستان تا نیمه پاییز می باشد پس 
از دریافت واکسن حداقل 2 هفته طول می کشد تا پاسخ ایمنی در 
بدن ایجاد شود دریافت واکسن آنفلوانزا مانع بیمارشدن به بیماری 
آنفلوانزا نمی شود اما باعث کوتاه شدن مدت و عوارض بیماری 
نباید  دارند  مرغ حساسیت  تخم  به  افرادی که  آنفلوانزا می گردد 

واکسن آنفلوانزا بزنند
زهرا کریم زاده – مرکز بهداشتی درمانی بزنجان

اعضای باند گوریل وحشت آفرین کمتر 
مجموعه  و  پلیس  توسط  ساعت  یک  از 

قضایی دستگیر شدند
 

دادستان عمومی و انقالب کرمان اعالم کرد: در پی ورود شب 
گذشته جمعی از اراذل و اوباش با سالحهای سرد و قمه به سر 
به شرکت رفاه کرمان و  نام مستعار گوریل  به  دستگی فردی 
نا امنی رعب و وحشت در این فروشگاه برای مشتریان  ایجاد 
این  متواری شدن  افراد و  این  اموال توسط  و مردم و تخریب 
مجرمین و پخش تصاویر این حمله و تهاجم در فضای مجازی، 
مامورین انتظامی شهرستان کرمان با دستورات و احکام قضایی 
وطی عملیات ویژه و هماهنگ سردسته این باند به همراهی سایر 
شرکاء جرم را کمتر از یک ساعت شناسایی و در مخفیگاه شان 

دستگیر و تحویل دادسرا نموده اند .
شهرستان  پلیس  اقتدار  با  خوشبختانه   : افزود  ساالری  دادخدا 
کرمان هر شش نفر مهاجم متهاجر دستگیر و با تعیین بازپرس 
هراس  و  رعب  ایجاد  به  توجه  با  و  دادسرا  این  سوی  از  ویژه 
باند  تشکیل  و  سرد  سالح  و  قمه  حمل  و  شهروندان  بین  در 
جهت اقدام علیه امنیت مردم و فضای کسب و کار به این افراد 
اتهام اقدام علیه امنیت داخلی کشور و محاربه تفهیم و با قرار 

بازداشت موقت در بازداشت قرار دارند.
دادستان عمومی و انقالب کرمان در ادامه بیان داشت : اعضای 
این باند سابقه زور گیری ، اخاذی ، صرف مشروبات الکلی و 
از  باند  این  و سردسته  داشته  اتهامی خود  در سوابق  را  تهدید 

افراد زورگیر و مخل امنیت جامعه می باشند.
محترم  فرماندهی  زحمات  از  تقدیر  ضمن  پایان  در  ساالری 
پلیس شهرستان کرمان در امر شناسایی و دستگیری متهمین باند 
مذکور افزود: دستگاه قضایی به همراهی مجموعه مقتدر پلیس 
اجازه نخواهد داد فضای امن جامعه و امنیت مردم و شهروندان 
محترم توسط جمعی اراذل و اوباش مورد تعرض قرار گرفته و 

در این زمینه با قاطعیت عمل خواهد نمود.

کارشناسان  کانون  مدیره  هیئت  رئیس 
رسمی دادگستری استان کرمان از فعالیت 
800 کارشناس متعهد با کانون کارشناسان 

رسمی دادگستری استان خبر داد.
مدیره  هیئت  رئیس  پورسیدی  غالمعباس 
دادگستری  رسمی  کارشناسان  کانون 
روز  مناسبت  به  امروز  کرمان  استان 
کارشناس در نشست خبری گفت: سیستم 
کامال  کارشناسان  به  کارشناسی  ارجاع 
خوبی  به  کارشناس  هر  و  است  روشن 
می تواند از رعایت یا رعایت نکردن نوبت 
وجود  گله ای  جای  و  یابد  آگاهی  خود 
ندارد، زیرا امکان جستجو به شکل شفاف 

وجود دارد.
دادگستری  رسمی  کارشناسان  کانون  افزود:  او 
کانون های  نخستین  زمره  در  کرمان  استان 
کارشناسان رسمی دادگستری مستقل در کشور 

به شمار می رود.
او بیان کرد: کانون کارشناسان رسمی دادگستری 
متعهد،  کارشناس   800 از  بیش  با  کرمان  استان 
از 46 رشته  بیش  مجرب و واجد صالحیت در 
تخصصی برای انجام هرگونه امور کارشناسی و 
مشاوره ای بر اساس قوانین و مقررات موضوعی 

کانون آمادگی الزم را دارد.

تا   98 سال  ابتدای  از  کرد:  تاکید  سیدی  پور 
مورد   889 و  هزار  یک  امسال  مهرماه  پایان 
ارجاع و چهار هزار و 538 نامه اداری به کانون 
کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان وارد 

شده است.
نیز سه هزار و  او تصریح کرد: در سال گذشته 
596 مورد ارجاع و هفت هزار و 562 نامه اداری 
استان  دادگستری  رسمی  کارشناسان  کانون  به 

کرمان وارد شده است.
رسمی  کارشناسان  کانون  مدیره  هیات  عضو 
عالی  شورای  عضو  و  کرمان  استان  دادگستری 

کانون نیز در این جلسه گفت: شورای 
عالی متشکل از 18 نفر از کارشناسان 
وظایف  شرح  با  دادگستری  رسمی 
قانون  اساس  بر  و  است  مشخص 
کارشناسان رسمی تشکیل شده است.

محمد زنگی آبادی افزود: امسال پس 
کارشناس،  فراخوان جذب  از صدور 
49 هزار نفر در کشور شرکت کردند 
و از این تعداد 11 هزار و 550 نفر در 
76 رشته کارشناسی پذیرفته می شوند 
رشته های  تمامی  برای  حقیقت  در  و 

دانشگاهی کارشناس داریم.
استان  در  آزمون  این  داد:  ادامه  او 
جذب  برای  ماه  آذر   29 کرمان 
کارشناسان برگزار می شود که در مجموع 200 

نفر جذب خواهند شد.
رسمی  کارشناسان  کانون  مدیره  هیات  عضو 
نوع  سه  کرد:  بیان  کرمان  استان  دادگستری 
کارشناسی از جمله مردمی، اداری و دادگستری 
از  آن  تعرفه های  و  می شود  ارائه  کارشناسان  به 

سوی قوه قضاییه تصویب و اعالم می شود.
استان   31 در  حاضر  حال  در  داشت:  اظهار  او 
به  دادگستری  کارشناسان  رسمی  کانون های 

صورت مستقل فعالیت دارند.

معاون اجتماعی سپاه ثاراهلل استان کرمان از افتتاح 
فاز نخست بزرگترین مرکز ماده 16 جنوب شرق 
در هفته بسیج در کرمان خبر داد و گفت: برای 
میلیارد  دو  بر  بالغ  تاکنون  این کمپ  راه اندازی 

تومان هزینه شده است.
شورای  جلسه  در  ستایش نیا  مجید  سرهنگ 
کرمان  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی 
امنیتی  سیاسی  معاون  بصیری  حضور  با  که 
اینکه  به  اشاره  با  شد  برگزار  کرمان  استانداری 
سال  از  سپاه   16 ماده  کمپ  راه اندازی  برای 
گذشته آغاز شده اظهار داشت: برای راه اندازی 
این کمپ تاکنون بالغ بر دو میلیارد تومان هزینه 

شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 95 درصد 
زیرساخت های کمپ آماده است گفت: با توجه 
به محض  اینکه در آستانه فصل سرما هستیم  به 
اینکه تاسیسات گرمایشی این مرکز نصب شود 

پذیرش معتادان در آن انجام خواهد شد.
معاون اجتماعی سپاه ثاراهلل استان کرمان با اشاره 

متر  هزار   30 اردوگاهی  در  این کمپ  اینکه  به 
مربعی راه اندازی می شود عنوان کرد: این مرکز 
ظرفیت پذیرش 400  نفر را دارد که بزرگ ترین 

مرکز ماده 16 جنوب شرق خواهد بود.
وی با بیان اینکه این کمپ پنج آذرماه و در هفته 
فاز  افتتاح  با  افزود:  گرفت  خواهد  افتتاح  بسیج 
استان  در  متجاهر  معتاد  نفر  مرکز 100  این  اول 

پذیرش می شود.
ستایش نیا با اشاره به اینکه سپاه قصد دخالت در 
نیت  با  و  ندارد  را  دولتی  دستگاه های  اقدمات 
کرد:  بیان  است  آمده  کار  پای  کردن  کمک 

کاهش آسیب های اجتماعی دغدغه مقام معظم 
رهبری بوده و سپاه منویات مقام معظم رهبری را 

اجرایی می کند.
عنوان  با  سپاه   16 ماده  کمپ  اینکه  بیان  با  وی 
در  معتقدیم  و  است  شده  نامگذاری  کرامت 
وهله اول باید هویت را به افراد برگردانیم گفت: 
مرکز،  این  در  افراد  پذیرش  برای  سپاه  روش 

دعوت از معتادین برای ترك کردن است.
با  کرمان  استان  ثاراهلل  سپاه  اجتماعی  معاون 
اشاره به اینکه به اجبار کاری را انجام نخواهیم 
سپاه  در کمپ  دو روحانی جوان  از  افزود:  داد 
اعتقادی  و  دینی  باورهای  تا  است  استفاده شده 

پذیرش شدگان تقویت شود.
در این جلسه رمضان امیری مدیرکل زندان های 
درصد   75 باالی  اینکه  بیان  با  کرمان  استان 
هستند  معتاد  کرمان  استان  زندان های  ورودی 
در  زندانیان  این  باالی 50 درصد  اظهار داشت: 

زندان متادون مصرف می کنند.

در  اینکه  بیان  با  گمرکات  کرمان  مدیرکل 
دالر  میلیون   263 جاری  سال  نخست  ماه   شش 
رشد  درصد   13 که  استان  داشتیم  از  صادرات 
است  داشته  گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 
استان  در  صنعتی  محصوالت  صادرات  گفت: 

کرمان روند خوبی داشته است.
محمدرضا قادر با اشاره به اینکه امروزه در حوزه 
استان  در گمرکات  پیچیده ای  فرآیند  صادرات 
و کشور وجود ندارد اظهار داشت: با راه اندازی 
الکترونیکی شدن  و  امور گمرکی  سامانه جامع 
صادرات، این فرآینده بسیار ساده و آسان شده 

است.
امور  جامع  سامانه  راه اندازی  اینکه  بیان  با  وی 
تحول  صادرات  شدن  الکترونیکی  و  گمرکی 
گفت:  است  کرده  ایجاد  حوزه  این  در  بزرگی 
فرایند صادرات برای بسیاری از اقالم صادراتی 
نیازمند حضور  و  شده  انجام  آنالین  به صورت 

صادرکنندگان در گمرك نیست.
مدیرکل گمرکات استان کرمان با اشاره به اینکه 
اغلب اقالم صادراتی در مسیر سبز قرار می گیرند 
بیان کرد: صادرکنندگان این اقالم بدون مراجعه 
حضوری به گمرك می توانند کاالی خود را در 
سامانه الکترونیکی کمرگ اظهار کرده و بدون 
سمت  به  استان  در  گمرك  کارشناسان  حضور 

مرز ارسال می کنند.
وی با بیان اینکه کاالهایی که عوارض صادراتی 
دارند و یا مشمول استاندارهای خاصی هستند در 
اقالم  این  افزود:  می شوند  طبقه بندی  قرمز  مسیر 
حوزه  در  چندانی  کار  و  معطلی  نیز  صادراتی 

کمتر  در  و  ندارند  گمرك 
در  آنها  کار  ساعت  یک 
این  و  می شود  انجام  استان 

فرآیند بسایر کوتاه است.
استان  اینکه  به  اشاره  با  قادر 
استان هایی  از  یکی  کرمان 
در  مهمی  سهم  که  است 
عنوان  دارد  صادرات کشور 
کرد: امسال در استان کرمان 
حوزه  در  خوبی  روند  با 
اقالم روبرو  برخی  صادرات 
بودیم و صادرات این کاالها 
استان  در  خوبی  افزایش 

داشته است.
وی با بیان اینکه مهمترین کاالی صادرات استان 
صادراتی  استان  کرمان،  استان  و  است  پسته 
با  گذشته  سال  متاسفانه  شد:  یادآور  است  پسته 
مشکالتی که پسته استان کرمان با آن مواجه بود 

با کمبود صادرات این محصول روبرو بودیم.
مدیرکل گمرکات استان کرمان با اشاره به اینکه 
امسال شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه هستیم 
میلیون دالر صادرات  تاکنون 190  عنوان کرد: 
شاهد  لحظه  این  تا  و  بوده  کرمان  استان  پسته 
مدت  به  نسبت  استان  پسته  درصدی   8 افزایش 
مشابه سال قبل هستیم و انتظار داریم تا پایان سال 

این روند ادامه داشته باشد.
سایر  در  کرمان  استان  امسال  اینکه  بیان  با  وی 
این  و  داشته  خوبی  روند  نیز  صادراتی  اقالم 
و  تولید  به سمت  استان  نشان می دهد که  مسئله 

صادرات محصوالت صنعتی نیز پیش رفته است 
در  استان  در  مسی  مصنوعات  صادرات  گفت: 
شش ماهه نخست سال جاری با 9 میلیون دالر، 

291 درصد رشد داشته است.
مولیبدن  اکسید  اینکه صادرات  به  اشاره  با  قادر 
درصد،   100 جاری  سال  در  کرمان  استان 
سیمان 36 درصد، پلی اتیلین  39 درصد و سایر 
است  داشته  رشد  درصد   100 فلزی  مصنوعات 
لبنیات در استان استقبال خوبی  افزود: صادرات 

شده و 23 درصد رشد داشته است.
وی با بیان اینکه در مجموع در شش ماه نخست 
سال جاری 263 میلیون دالر صادرات از استان 
کرمان داشتیم که 13 درصد رشد نسبت به مدت 
عمده  گفت:  است  داشته  گذشته  سال  مشابه 
پاکستان،  عراق،  کشورهای  به  صادرات  این 
افغانستان، چین، امارات، ترکیه، عمان، روسیه و 

تعدادی از کشورهای اروپایی انجام شده است.

از  مرفین  کیلوگرم   1۳۶ و  تن  یک  کشف 
سوداگران مرگ در کرمان / محموله برای 

خارج از ایران بود

با  کرمان  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  دبیر 
استان مشخص  از نشت متادون در  اینکه آمار واقعی  به  اشاره 
نیست گفت: علوم پزشکی و بهزیستی باید این آمار را بررسی 

و اعالم کنند.
محمد رضا انارکی  محمدی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه 
با مواد مخدر استان کرمان که با حضور بصیری معاون سیاسی 
با  با اشاره به اینکه مقابله  امنیتی استانداری کرمان برگزار شد 
سوداگران مرگ در استان توسط نیروی انتظامی با جدیت در 
حال انجام است اظهار داشت: در عملیات دو شب گذشته در 
ایست بازرسی مرصاد دو راهی راین یک تن و 136 کیلوگرم 
مرفین کشف شد که این ماده مخدر مصرف داخلی ندارند و 

برای خروج از مرزها حمل می شدند.
به زودی  کرمان  در  زنان   16 ماده  مرکز  اینکه  بیان  با  وی 
تجهیز شده  بهزیستی  توسط  مرکز  این  که  می شود  راه اندازی 
متجاهر  معتادان  سرما  فصل  رسیدن  با  امیدواریم  گفت:  است 

جمع آوری شوند.
با  کرمان  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  دبیر 
استان مشخص  از نشت متادون در  اینکه آمار واقعی  به  اشاره 
نیست افزود: علوم پزشکی و بهزیستی باید این آمار را بررسی 

و اعالم کنند.
مرکز  راه اندازی  برای  زیادی  پیگیری های  اینکه  بیان  با  وی 
ماده 16 زنان در کرمان انجام شده است گفت: تجهیزات برای 
پذیرش حدود 60 نفر آماده شده و تجهیزات درمانی نیز نصب 

شده است.
انارکی محمدی با اشاره به اینکه طرح »یاری گران زندگی« در 
سطح مدارس استان کرمان اجرایی می شود گفت: این طرح در 
جهت کاهش آسیب های اجتماعی و توسط آموزش و پرورش 

در حال اجراست.
محمدصادق بصیری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
»یاری گران  طرح  اجرای  به  اشاره  با  جلسه  این  در  نیز  کرمان 
در  داشت:  اظهار  کرمان  استان  مدارس  سطح  در  زندگی« 
اجرای هر طرح باید از نیروهای داخل آن طرح استفاده کرد تا 

به اهداف خود در آن طرح برسیم.
دانش آموزان  از  باید  طرح  این  اجرای  در  اینکه  بیان  با  وی 
استفاده کنیم افزود: اجرای این طرح باید طبق برنامه زمان بندی 

پیش برود و موانع کار مشخص شود.
به  اشاره  با  کرمان  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
کرده  عمل  خوب  اجتماعی  آسیب های  بحث  در  سپاه  اینکه 
حال  در  نیز  کرمان  در  سپاه   16 ماده  کمپ  گفت:  است 
راه اندازی است که با راه اندازی کامل آن مشکالت زیادی در 

استان مرتفع می شود.

تائید  بدون  کرمان  در  طیور  و  دام  جابه جایی 
دامپزشکی ممنوع است

اینکه جابه جایی دام  بیان  با  مدیرکل دامپزشکی استان کرمان 
گونه  هر  گفت:  است  ممنوع  دامپزشکی  تائید  بدون  طیور  و 
جابه جایی دام از استان به سایر استان ها و یا ورود به استان باید 

گواهینامه دامپزشکی داشته باشد.
حسین رشیدی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه شهر 
کرمان به مناسبت روز ملی دامپزشکی اظهار داشت: دامپزشکی 
در تامین امنیت غذایی جامعه بسیار مهم بوده و برای پیشرفت 

هر جامعه ای یک رکن است.
وی با بیان اینکه برای توسعه نمی توان امنیت غذایی را نادیده 
خودکفایی  به  غذایی  امنیت  به  رسیدن  برای  باید  و  گرفت 
برسیم گفت: پروتئین غذایی نقش مهمی در سفره مردم دارد و 
سرمایه گذاری بسیار خوبی برای امنیت غذایی جامعه در کشور 

بعد از انقالب شده است.
مدیرکل دامپزشکی استان کرمان با اشاره به اینکه امروز بعد از 
صنعت نفت بیشترین سرمایه گذاری را در صنعت دام و طیور 
افزود:  پاسداری کرد  نعمت  این سرمایه و  از  باید  و  کرده ایم 
تامین  کشور  طیور  و  دام  سرمایه  از  حفظ  برای  دامپزشکی 

سالمت غذای مردم تالش می کند.
سرمایه  بیماری هایی که  انواع  شیوع  از  باید  اینکه  بیان  با  وی 
کرد  مراقبت  و  پیشگیری  می اندازد  خطر  به  را  کشور  دامی 
از  برنامه های مختلفی برای پیشگیری  گفت: در استان کرمان 

بیماری های دامی اجرایی می شود.
نشود  مراقبت  دامداری ها  از  اگر  اینکه  به  اشاره  با  رشیدی 
بیماری ها از طریق مصرف فرآورده های دامی به انسان منتقل 
از هزار  بیش  را درگیر می کند عنوان کرد:  می شود و جامعه 
به مخاطره  امکان  و 700 عامل عفونی دامی شناخته شده که 

انداختن سرمایه دامی ما را دارد.
وی با بیان اینکه پایش باقیمانده های دارو و سموم کشاورزی 
در استان کرمان انجام می شود تا سالمت محصوالت کشاوری 
بر  نظارت  ما  خطیر  کارهای  از  یکی  گفت:  شود  تضمین  ما 
برای  دامداری ها  و  طیور  و  دام  کشتار  زمان  در  کشتارگاه ها 

سالمت دام است.
اینکه نظارت بر  با اشاره به  مدیرکل دامپزشکی استان کرمان 
تغذیه  از  دام  تا  است  دامپزشکی  به عهده  نیز  دام  چراگاه های 
باید زیر  افزود: فعالیت تمام دامداری ها  باشد  سالم برخوردار 
نظر کارشناسان دامپزشکی انجام شود تا هم به محیط زیست 

آسیب نرسد و هم دام سالم پرورش یابد.
وی با بیان اینکه جابه جایی دام و طیور بدون تایید دامپزشکی 
به سایر  استان  از  دام  است گفت: هر گونه جابه جایی  ممنوع 
داشته  دامپزشکی  گواهینامه  باید  استان  به  ورود  یا  و  استان ها 

باشد.

فعالیت ۸۰۰ نفر در کانون کارشناسان رسمی دادگستری کرمان

 صادرات استان کرمان به 2۶۳ میلیون دالر رسید

 افتتاح بزرگترین کمپ بازپروری معتادان جنوب شرق کشور در کرمان

کرمان  استان  عمومی  کتابخانه های  مدیرکل 
ادعیه  جز  به  کرمان  استان  مطالعه  سرانه  گفت: 
به 11  ادعیه  و  قرآن  با  و  است  دقیقه   6 قرآن  و 

دقیقه می رسد.
کتابخانه های  انجمن  جلسه  در  وفایی  احمد 
کتابخانه  داشت:  اظهار  شهرستان  این  عمومی 
را  شهرستان  منابع  و  اطالعاتی  پایگاه  مرکزی 
افزایش می دهد و ما هم در تأمین منابع و نیروی 

انسانی حمایت می کنیم.
کرمان  استان  عمومی  کتابخانه های  مدیرکل 
عنوان کرد: در شهرستان ها خیران و صنعتگران 
در  که  رفتند  مرکزی  کتابخانه  ایجاد  سمت  به 
شود  گذاشته  بنا  این  است  خوب  هم  رفسنجان 
پایتختی  در  تا  شود  ایجاد  مرکزی  کتابخانه  و 
کتاب هم تأثیرگذار باشد ما می توانیم منابع را به 

کتابخانه بیاوریم و این اتفاق مبارك بیفتد.
در  موجود  ظرفیت  همین  داشت:  ابراز  وفایی 
از  منابع موجود  تعداد کتابخانه ها و  شهرستان و 
خیلی  می تواند  که  است  عظیمی  ظرفیت های 
راحت سرانه مطالعه را افزایش داد، سرانه مطالعه 
استان کرمان به جز ادعیه و قرآن 6 دقیقه است و 

با قرآن و ادعیه به 11 دقیقه می رسد.
وی عنوان کرد: این عدد را خیلی راحت می توان 
بعضی  و  کردیم  شروع  کرمان  در  داد  افزایش 
امکان  می کنند  شروع  دارند  هم  شهرستان ها 
اینکه مطالعه را به مراکزی همچون سربازخانه ها 
کتابخوانی  با  را  مردم  همه  و  دارد  وجود  ببریم 

درگیر کنیم.
کرمان  استان  عمومی  کتابخانه های  مدیرکل 
تأکید کرد: اگر در مدارس یک ساعت مطالعه 

کتابخوانی  از  موجی  گیرد  صورت  غیردرسی 
هستند  هم  حامیانی  می شود،  ایجاد  مدارس  در 
کنند  تأمین  بچه ها  برای  را  کتاب  می توانند  که 
و در مساجد، کانون های فرهنگی هنری و ...هم 

امکان این برنامه ریزی وجود دارد.
ایجاد  شهر  در  فضاهایی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
افزود:  شود،  فراهم  مردم  برای  کتاب  که  شود 
کمیته ای برای ترویج فرهنگ کتابخوانی تشکیل 
کتاب  پایتخت  است  قرار  که  سالی  در  و  شود 

شوید این کارها اهمیت و اثر باالیی دارد.
شورای  مجلس  مصوبه  طبق  گفت:  وفایی 
اسالمی نیم درصد از درآمدهای شهرداری قانونا 
باید در حوزه کتاب و کتابخوانی خرج شود در 
رفسنجان بهتر از شهرهای دیگر است اما کامل 

نیست اگر انجام نشود.

سرانه مطالعه در استان کرمان ۶ دقیقه است
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مواد  و  امالك  و  اسناد  ثبت  12-قانون  ماده  دستور  برابر 
که  اشخاصی  اسناد  ثبت  نامه  آیین   -64 و   59 اصالحی 
1398نسبت  سال   شهریور(  دوم)تیر-مرداد-  ماهه  سه  در 
ثبتی شهرستان  به امالك واقع در بخش 40 کرمان حوزه 
بافت، تقاضای ثبت نموده اند با ذکر نام و نام خانوادگی و 
سهام مورد تقاضا و شماره پالك اصلی و فرعی و موقعیت 

محل به شرح ذیل آگهی می گردد.
قطعه یک بخش 40 کرمان

احمد  فرزند  ناجی  مهدی  آقای  673-اصلی  از  فرعی   11
فردوسی  خیابان  بافت  در  واقع  خانه  باب  یک  ششدانگ 

شرقی کوچه 35 پالك 17 به مساحت 260/80 مترمربع.
فرزند  اقطاعی  زند  رامین  آقای  2408-اصلی  از  فرعی   2
علی اصغر ششدانگ یک باب خانه واقع در بافت خیابان 
امام )ره( کوچه 57 فرعی سوم سمت راست پالك 12به 

مساحت 290/43 مترمربع.
غالمرضا  فرزند  ساردوئی  امینی  زهرا  خانم  4143-اصلی 
موازی 4 سهم مشاع از یکصدو دوازده سهم هفت دانگ 
اراضی موتور پمپ محمود آباد دشتاب به مساحت هفت 

دانگ 364999/05 مترمربع 
لذا برابر ماده 16-قانون وماده 86- آیین نامه قانون مذکور 
هر شخص نسبت به امالك مورد تقاضا واخواهی دارد می 
تواند از تاریخ اولین انتشار اگهی به مدت90 روز واخواهی 
و  تسلیم  بافت  امالك  و  اسناد  ثبت  اداره  به  کتبا  را  خود 
قانون  نامه  آیین   86 ماده  طبق  ضمنا  دارد  دریافت  رسید 
ثبت، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم واخواهی خود به 
دادگاه صالحه  به  نیز  را  ،باید دادخواست الزم  اسناد  ثبت 
از  قبل  تقاضا کننده و دیگری  بین  نماید و چنانچه  تقدیم 
جریان  در  دادگستری  در  دعوی  اگهی  اول  نوبت  انتشار 

باشد بر طبق ماده 17 قانون ثبت طرف دعوی بایستی ظرف 
مهلت یاد شده گواهی دادگاه مشعر بر جریان ثبت را اخذ و 
به این اداره ارائه نماید و پس از مهلت مذکور حق او ساقط 
و دعوی او مسموع نخواهد بود و عملیات ثبتی بنام متقاضی 
ادامه خواهد یافت و همچنین به موجب ماده 56-آئین نامه 
قانون ثبت حقوق ارتفاقی احتمالی امالك  فوق الذکر در 
تحدیدی  صورتمجلس  در  و  مشخص  حدود  تعیین  موقع 

منظور خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:چهار شنبه: 98/8/1

تاریخ انتشار نوبت دوم: شنبه: 98/9/2

محمدمحسن قزوینی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 
بافت)م الف 89( 

آگهی تحدید حدود قانون الحاق  
در اجرای ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به 
قانون ساماندهی و حمایت از تولید عرضه مسکن مصوب 
88 بدین وسیله آگهی تحدید حدود رقبات ذیل واقع در 
منتشر و عملیات  ارزوئیه  به شهر  بخش 41 کرمان مربوط 
تحدیدی آن از ساعت 8 صبح روزهای تعیین شده در محل 

شروع و بعمل خواهد آمد.
خسروی  سعید  آقای  اصلی   -36 از  فرعی   120 1-پالك 
خرمشاهی فرزند رستم ششدانگ خانه به مساحت 350/58 

مترمربع واقع در شاهماران کوچه شهید خسروی.
روزشنبه 98/8/25

عبدالرضا  آقای  اصلی   -36 از  فرعی   415 پالك   -2
مساحت  به  خانه  ششدانگ  عبدالحسین  فرزند  سلجوقی 

253/77 مترمربع واقع در شاهماران خیابان برق .
روزشنبه 98/8/25

3- پالك 524 فرعی از 36- اصلی آقای فریدون پذیرش 
فرزند درویش ششدانگ خانه به مساحت 300/38 مترمربع 

واقع در شاهماران بلوار پاسداران کوچه جنب بسیج.
روزشنبه 98/8/25

4- پالك 572 فرعی از 36- اصلی آقای فرامرز کالنتری 
 668/04 مساحت  به  خانه  ششدانگ  درویش  پورفرزند 

مترمربع واقع در شاهماران انتهای بلوار والیت.
روز شنبه 98/8/25

محمدرضا  آقای  اصلی   -36 از  فرعی   582 پالك   -5
مساحت  به  خانه  ششدانگ  شکرا...  فرزند  نژاد  خجسته 
کوچه  برق  خیابان  شاهماران  در  واقع  مترمربع   218/76

حسینیه .
روز شنبه 98/8/25

حسین  محمد  آقای  اصلی   -36 از  فرعی   590 پالك   -6
شرفی پور فرزند نورا... ششدانگ خانه به مساحت 458/61 

مترمربع واقع در ارزوئیه شهرك سنگی .
روز شنبه 98/8/25

پور  نوروز  لیال  از 36- اصلی خانم  7- پالك 607 فرعی 
مترمربع   260/52 مساحت  به  خانه  فرزند حمزه ششدانگ 

واقع در ارزوئیه خیابان برق .
روز یکشنبه 98/8/26

نجفی  باران  آقای  اصلی   -36 از  فرعی   616 پالك   -8
به مساحت 346/96  فرزند محمدقلی ششدانگ خانه  نژاد 

مترمربع واقع در شاهماران جنب پمپ بنزین 
روز یکشنبه 98/8/26

حمزه  صغری  خانم  اصلی   -36 از  فرعی   618 پالك   -9
نژاد پلنگ آبادی فرزند عیسی ششدانگ خانه به مساحت 
کوچه  برق  خبابان  ارزوئیه  در  واقع  مترمربع   388/41

روبروی نانوایی شرفی.
روز یکشنبه 98/8/26

10- پالك 621 فرعی از 36- اصلی خانم مهتاب رمضانی 
 359/82 مساحت  به  خانه  ششدانگ  جانعلی   فرزند  نژاد 

مترمربع واقع در شاهماران شهرك سنگی 
روز یکشنبه 98/8/26

11- پالك 649 فرعی از 36- اصلی خانم کبری بختیاری 
 150/98 مساحت  به  خانه  ششدانگ  محمد  فرزند  زاده 

مترمربع واقع در ارزوئیه شهرك سنگی .
روز یکشنبه 98/8/26

از 36- اصلی خانم سونیا میرزاده  12- پالك 645 فرعی 
فرزند درویش ششدانگ خانه به مساحت 185/46 مترمربع 

واقع در شاهماران خیابان امام کوچه شرکت تعاونی
روز یکشنبه 98/8/26

13- پالك 655 فرعی از 36- اصلی آقای افشین نیکوئی 
 406/75 مساحت  به  خانه  ششدانگ  ا...  نعمت  فرزند 

مترمربع واقع در ارزوئیه شهرك سنگی
روز دوشنبه 98/8/27

محمدحسن  آقای  اصلی   -36 از  فرعی   661 پالك   -14
اشرف پورفرزند حسین ششدانگ خانه به مساحت353/44 

مترمربع واقع در شاهماران کوچه حسینیه سیدالشهدا
روز دوشنبه 98/8/27

نیکوئی  سعید  آقای  اصلی   -36 از  فرعی  پالك665   -15
 433/78 مساحت  به  خانه  ششدانگ  ا...  نعمت  فرزند 

مترمربع واقع در شاهماران بلوار پاسداران شهرك سنگی.
روز دوشنبه 98/8/27

خسرو  آقای   اصلی   -36 از  فرعی   673 پالك   -16
 447/17 مساحت  به  خانه  منوچهرششدانگ  حمزهءفرزند 
آب  اداره  جنب  سنگی  شهرك  ارزوئیه  در  واقع  مترمربع 

و فاضالب روستائی .
روز دوشنبه 98/8/27

حمزه  سجاد  آقای  اصلی   -54 از  فرعی   123 پالك   -17
فرزند براتعلی ششدانگ خانه به مساحت 295/67 مترمربع 

واقع در ارزوئیه پشت اداره راه و شهرسازی 
روز دوشنبه 98/8/27

مهین حمزهء  خانم  اصلی  از 54-  فرعی  18- پالك 125 
طبقه  بر  مشتمل  مغازه  باب  یک  فلکنازششدانگ  فرزند 
فوقانی به مساحت 51/77 مترمربع واقع در ارزوئیه ورودی 

جاده اصلی روبروی مسجد ابوالفضل.
روز دوشنبه 98/8/27

نیکوئی  زهرا  خانم  اصلی  از 54-  فرعی  19- پالك 126 
مترمربع   210/23 مساحت  به  خانه  ششدانگ  احمد  فرزند 

واقع در ارزوئیه خیابان سیدالشهداء.
روز دوشنبه 98/8/27

20- پالك 127 فرعی از 54- اصلی خانم منیره بیژنی پور 
فرزند مرتضی ششدانگ خانه به مساحت 298/18مترمربع 

واقع در ارزوئیه خیابان سیدالشهداء.
روزدوشنبه98/8/27

لذا به امالك مجاور و رقبه مذکور اخطار می گردد که در 
موعد مقرر در این اعالن در محل وقوع ملک حاضر و در 
صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی 
مالک انجام و چنانچه کسی بر حدود و حقوق ارتفاقی آن 
اعتراض داشته باشد طبق ماده 10 آئین نامه حداکثر ظرف 
تحدید  مجلس  صورت  تنظیم  تاریخ  از  روز  20/بیست 
اداره  به  مکتوب  صورت  به  را  خود  اعتراض  باید  حدود 
ثبت اسناد و امالك ارزوئیه تسلیم نمایند و ظرف یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به 
مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست 
به اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم نماید . بدیهی است در 
یا تحویل  و  مقرر  اعتراض در موعد  صورت عدم وصول 
و  اسناد  ثبت  اداره  به  دادخواست  تقدیم  عدم  گواهی 
امالك عملیات ثبتی با رعایت مقررات تعقیب خواهد شد.

تاریخ انتشار:روز چهارشنبه:98/8/1
سعید نظری-رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 
ارزوئیه 

آگهي حصر وراثت
به شرح دادخواست  فرزند کاکاجان  رائینی  خواهان رونوشت حصر وراثت آقای علی احمدی زاده 
کالسه 9809983879200438 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و در دادخواست 
فوت  خود  دائمی  اقامتگاه  در  غالمحسین  فرزند  زاده  احمدی  کاکاجان  شادروان  که  نموده  اعالم 
حسین   -4 نازی   -3 ماهرخ   -2 :1-رخساره  از  عبارتند  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  و  است  نموده 
فاطمه  خانم  و  متوفی  فرزندان  رائینی  زاده  احمدی  همگی  محمود   -8 محمد  احمد7-   -6 علی   -5
نوبت  این آگهي در یک  ندارد.  وارث دیگري  نامبرده  لذا  متوفی.  یدا... همسر  فرزند  رائینی  قاسمی 
در روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه شخص یا اشخاصي هرگونه وصیت نامه سري یا رسمي 
دارند ظرف یک ماه از تاریخ انتشار به این شورا ارائه نمایند واال پس از مدت مذکور از درجه اعتبار 

ساقط و گواهي صادر خواهد شد.
سعید خسروي خرمشاهي-رئیس شوراي حل اختالف شماره دو ارزوئیه 

آگهي حصروراثت
شماره  دادخواست  شرح  به   352 شناسنامه  داراي  اله  عزت  فرزند  گوغری  صادقی  کفایت  خانم 
980553 مورخ 98/7/28 توضیح داده شادروان سکینه حاج ابراهیمی فرزند سلطانعلی به شناسنامه 53 

درتاریخ1319 درشهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-پسته حاج ابراهیمی به ش ملی 3130679022 متولد 1290 بافت فرزند متوفیه.

2- گالب حاج ابراهیمی به ش ملی 3130679030 متولد 1300 بافت فرزند متوفیه.
3- منور حاج ابراهیمی به ش ملی 3130679049متولد 1302 بافت فرزند متوفیه.

4- حمدا... حاج ابراهیمی به ش ملی 3130679057 متولد 1293 بافت فرزند متوفیه.
5- خوبناز حاج ابراهیمی به ش ملی 3130679626 متولد 1280 بافت فرزند متوفیه.
6- طرحی حاج ابراهیمی به ش ملی3130679669 متولد 1290 بافت فرزند متوفیه.

7- حبیب ا... حاج ابراهیمی به ش ملی 3130679065 متولد1290 بافت فرزند متوفیه.
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 1 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
خانم کفایت صادقی گوغری فرزند عزت اله داراي شناسنامه 252 به شرح دادخواست شماره 980571 
مورخ 98/7/20 توضیح داده شادروان حاجعلی حاج ابراهیمی فرزند لطفعلی به شناسنامه  درتاریخ1302 

در روستای دامنه گوغر فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-حمداله حاج ابراهیمی به ش ش 57 متولد 1293 فرزند متوفی.

2- خوبناز حاج ابراهیمی به ش ش 114 متولد 1280 فرزند متوفی.
3- پسته حاج ابراهیمی به ش ش54متولد 1290 فرزند متوفی.

4- طرحی حاج ابراهیمی به ش ش 118 متولد 1290 فرزند متوفی.
5- گالب حاج ابراهیمی به ش ش 55 متولد 1300 فرزند متوفی.

6- منور حاج ابراهیمی به ش ش 56 متولد 1302 فرزند متوفی.
7- سکینه حاج ابراهیمی به ش ش 53 متولد 1260 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.
سکینه آبساالن -دفترشورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
خانم دل افروز مرادی گرگوئیه فرزند محمد داراي شناسنامه 1 به شرح دادخواست شماره 980576 
درتاریخ   20 شناسنامه  به  علیار  فرزند  گرگوئیه  محمدمرادی  شادروان  داده  توضیح   98/7/28 مورخ 

1369/11/6 درشهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-فضه اکبرپوربه ش ش 62 متولد 1301 فرزند اصغر همسر متوفی.
2- دل آرام مرادی گرگوئیه به ش ش 3 متولد 1328 فرزند متوفی.
3- شهربانومرادی گرگوئیه به ش ش 1 متولد 1332 فرزند متوفی.

4- دل افروز مرادی گرگوئیه به ش ش 1 متولد 1337 فرزند متوفی.
5- هل اندام مرادی گرگوئیه به ش ش 5 متولد 1343 فرزند متوفی.

6- علی مرادی گرگوئیه به ش ش 446 متولد 1342 فرزند متوفی.
7- احمد مرادی گرگوئیه به ش ش 9 متولد 1345 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.
دفترشورای حل اختالف شماره 2 شهرستان بافت

آگهي مزایده )نوبت اول( 
اجراي احکام حقوقی دادگستري بافت در اجرای نیابت شماره 1398021000648941 صادره از اجرای 
احکام مدنی سیرجان  و در پرونده کالسه 980233 اجرایی در نظر دارد یک واحد مسکونی به شماره 
قطعه 44 در بخش خبر شهرستان بافت به مالکیت نامدار محمد پور فرزند غالمرضا به مبلغ یک میلیارد 
با کاربری  ثبتی  فاقد پالك  ملک موصوف  برساند ضمناً  فروش  به  ریال)ششدانگ(  میلیون  پانصد  و 
مسکونی و دارای برگ واگذاری از بنیاد مسکن انقالب اسالمی بافت و مفروز و در اجاره نمی باشد 
ملک موصوف دارای 240 مترمربع عرصه و حدود 85 مترمربع اعیان با اسکلت فلزی و سقف سبک با 
خرپای از جنس قوطی و نمای ساختمان پالستر و حیاط سازی در حد معمولی و دارای امتیاز آب و برق 
می باشد .لذا مزایده در تاریخ 1398/8/25 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 الك 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 بخش خبر روستای خبر سه راهی باغ کنار شهرك بنیاد مسکن می باشد 
غجه پور –دفتر اجرای احکام دادگستری شهرستان بافت )م الف 122(

آگهي مزایده )نوبت دوم( 
اجراي احکام حقوقی دادگستري بافت در اجرای دادنامه 9509973470101624 صادره از شعبه اول 
واقع در  –اصلی  از 1902  فرعی  دارد پالك 10  نظر  اجرایی در  پرونده کالسه 960590  حقوقی در 
مبلغ چهارصدوپنجاه  به  اسماعیل  فرزند  دانشمند  مالکیت رمضان  به  بافت  بخش 40 کرمان شهرستان 
با  میلیون ریال  )ششدانگ( به فروش برساند، ضمناً ملک موصوف ثبت و دارای پالك ثبتی مفروز 
کاربری)تجاری( و ثبت می باشد و در اجاره نمی باشد و دارای 30 مترمربع عرصه و 30 مترمربع اعیان 
با دیوار خشت و گلی و سقف چوبی احداث شده است و در حال حاضر از سمت کوچه و از سمت 
شمال آسیب دیده است و رو به تخریب است داخل ساختمان کنتور برق سه فاز وجود دارد اما به نظر 
می رسد قطع شده است .لذا مزایده در تاریخ 1398/8/27 روز دوشنبه ساعت 9 صبح در محل اجراي 
نماینده دادسرا برگزار مي گردد وساعت 11 خاتمه می  با حضور  بافت  احکام دادگستري شهرستان 
گردد قیمت ارزیابي شده توسط کارشناس شروع و ده درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس مابقي ظرف 
مهلت معین از برنده اخذ خواهد شد.در صورت انصراف متقاضي ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت 
ضبط و مزایده تمدید مي گردد.بنابراین متقاضیان خرید در صورت تمایل مي توانند تا مدت 5 روز 
قبل از روزی که برای فروش معین شده ضمن بازدید از ملک مذکور پیشنهاد خود را در پاکت الك 
و مهر شده تا قبل از شروع مزایده  تحویل اجراي احکام نموده و رسید اخذ نمایند. و برنده مزایده باید 
ده درصد مبلغ بها )کارشناسی( را فی المجلس به قسمت اجرا تسلیم نماید و به درخواست های که بعد 
از ساعت شروع مزایده به اجرای احکام مدنی ارائه گردد ترتیب اثری داده نخواهد شد. ضمناً آدرس 

ملک: شهرستان بافت کوچه بانک سپه مابین بلوار امام )ره( و خیابان مفتح می باشد 
غجه پور-دفتر اجرای احکام دادگستری شهرستان بافت )م الف 123( 

»اگهي تحدید حدود اختصاصي«
چون تحدید حدود ششدانگ اراضی مشاعی مزرعه سیروئیه دارای پالك یک فرعی از 363-اصلی  
قطعه هفت بخش 40 کرمان واقع در هشون مورد تقاضاي آقای محمدرضا جهانشاهی افشار احد از 
ورثه لطفعلی جهانشاهی افشار به عنوان احدی از مالکین مشاعی پالك فوق از نوبت خارج گردیده 
و اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا حسب درخواست کتبی نامبرده آگهي 
تحدید حدود اختصاصي پالك مرقوم بدینوسیله منتشر وعملیات تحدیدي آن از ساعت 8 صبح روز 
دوشنبه 1398/9/11 در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا به مالک و مجاورین رقبه مرقوم اخطار 
مي شود که در موعد مقرر در این اعالن در محل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسي بر حدود حقوق 
لغایت 30 روز  از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي  باشد می تواند  ارتفاقي آن واخواهي داشته 
اعتراض خود را کتبا و مستقیما به اداره ثبت تسلیم نماید ضمنا متذکر مي گردد برابر ماده 86 آئین نامه 
اصالحي قانون ثبت معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستي با مراجعه 
نماید و  اداره تقدیم  این  به  اقدام و گواهي را  به تقدیم دادخواست  به مرجع ذیصالح قضائي نسبت 
در غیر اینصورت متقاضي ثبت یا نماینده قانوني وي به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهي عدم تقدیم 
دادخواست دریافت و به این اداره تسلیم نمایند اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتي را با 

رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار:چهارشنبه 98/8/1

محمدمحسن قزوینی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالك بافت)م الف91(

»اگهي تحدید حدود اختصاصي«
هفت  قطعه  363-اصلی   پالك  دارای  سیروئیه  مزرعه  قنات  و  میاه  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
بخش 40 کرمان واقع در هشون مورد تقاضاي آقای محمدرضا جهانشاهی افشار احد از ورثه لطفعلی 
جهانشاهی افشار به عنوان احدی از مالکین مشاعی پالك فوق حسب درخواست کتبي نامبرده آگهي 
تحدید حدود اختصاصي پالك مرقوم بدینوسیله منتشر وعملیات تحدیدي آن از ساعت 8 صبح روز 
دوشنبه 1398/9/11 در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا به مالک و مجاورین رقبه مرقوم اخطار 
مي شود که در موعد مقرر در این اعالن در محل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسي بر حدود حقوق 
لغایت 30 روز  از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي  باشد می تواند  ارتفاقي آن واخواهي داشته 
اعتراض خود را کتبا و مستقیما به اداره ثبت تسلیم نماید ضمنا متذکر مي گردد برابر ماده 86 آئین نامه 
اصالحي قانون ثبت معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستي با مراجعه 
نماید و  اداره تقدیم  این  به  اقدام و گواهي را  به تقدیم دادخواست  به مرجع ذیصالح قضائي نسبت 
در غیر اینصورت متقاضي ثبت یا نماینده قانوني وي به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهي عدم تقدیم 
دادخواست دریافت و به این اداره تسلیم نمایند اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتي را با 

رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار:چهارشنبه 98/8/1

محمدمحسن قزوینی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالك بافت)م الف90(

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم نازی علیخانی فرزند حاجعلی مالک ششدانگ یک باب خانه پالك 118 فرعی از 297- اصلی 
بخش 43 کرمان واقع در بافت گوغر روستای سیف الدین جنب مسجد که سند مالکیت آن به شماره 
چاپی 842667 ج 91 صادر و تسلیم گردیده ضمن تسلیم یک برگ شهادت شهود تصدیق شده مدعی 
است سند مالکیت پالك مزبور را به علت جابجایی مفقود گردیده و درخواست سند مالکیت المثنی را 
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 اعالم نماید در غیر این صورت پس از مدت مذکور 

نسبت به صدور مالکیت المثنی اقدام خواهد شد.)م الف92(
تاریخ انتشار:98/8/1

محمدمحسن قزوینی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بافت

آگهی ابالغ وقت رسیدگی دادخواست و ضمائم 
به طرفیت  اباذری  با وکالت آقای علی  خواهان آقای حسن خواجوئی مدیمی فرزند حاجی اسمعیل 
1- خانم اقدس امینی فرزند سلیمان 2- آقای ابوالفضل امینی فرزند علی به خواسته الزام به تنظیم سند 
رسمی)نسبت به زمینی به مساحت 500 متر مربع موضوع قرارداد مورخ 1372/9/30 و الزام خواندگان 
به ایفای تعهد( مقوم به 21/000/000 ریال به ارزش منطقه ای 7/500/000 ریال: به شعبه دوم حقوقی 
ارجاع و به کالسه 980484 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن سه شنبه مورخ 1398/9/5 ساعت 10 
صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد
مدیر دفتر شعبه دوم محاکم حقوقی بافت

در آموزش مهارت های زندگی، هدف اصلی تغییر 
باید  ها  مهارت  این  است.  سازنده  به  مخرب  رفتار 
از دوران پیش از دبستان شروع شود و به نوعی در 
بعدی  مراحل  حتی  و  دانشگاه  و  سربازی  و  مدرسه 
بازآموزی  و  آموزش  مداوم  اجتماع،  در  زندگی 
انجام بگیرد اما متاسفانه هم به دلیل ناآگاهی والدین 
این  به  ندادن  اهمیت  هم  و  فرزندپروری  اصول  از 
دبستان،  از  پیش  سنین  از  آموزشی  مهم  بسیار  جنبه 
این مهارت ها از کودکی در وجود کودکان نهادینه 
نمی شود و امکان یادگیری آسان آنها در کودکی 

از بین می رود.
تمرکز  بیشترین  متاسفانه  پرورش  و  آموزش  در 
ابزاری  های  مهارت  کسب  و  آموزش  قسمت  بر 
و  روانی  پرورش  دیگر  ابعاد  نه  است  شناختی  و 
با   . زندگی  های  مهارت  آموزش  مثل  اجتماعی 
مداوم  و  تکراری  انجام  نیز  و  تئوری  دانش  افزایش 
به  زمینه روز  ما در آن  تسلط  مهارت و  یک عمل، 
روز در بیشتر موارد بهینه و مطلوب می شود )مصداق 
دیگر،  بیان  به  است.  پرکردن(  از  نیکوکردن  کار 
ابزارهای  با  ابزار  جعبه  شبیه  زندگی  های  مهارت 

مختلف مثل انبردست، آچار و... هستند.
حال اگر جعبه ابزار یک کودك به جای مجهزبودن 
و  محدود  ابزار  چند  شامل  فقط  مختلف  ابزار  به 
ناکارآمد باشد، در مواجهه با پیچ های زندگی، توان 
انتخاب زیادی نخواهد داشت و به صورت غریزی 
مانند  در حل مشکالت خواهدکرد  ابتدایی سعی  و 
به دست آوردن همه چیز، داد و  برای  گریه کردن 

بیدادکردن و کتک زدن و...
اگر مهارت آموزی را جدی نگیریم

در دوره کودکی، تعارض ها و کشمکش ها به دلیل 
عدم بلوغ روانی- شناختی جلوه چندانی ندارد، اما با 
افزایش سن و هنگام مواجهه با دشواری ها به ویژه 
و  درونی  های  کشمکش  جوانی،  و  نوجوانی  سنین 
فرد  از  خانواده  و  جامعه  انتظار  با  همزمان  بیرونی 
به طوری که می  یابد  افزایش می  نوجوان و جوان 
پذیرند به دلیل زندگی اجتماعی، بخشی از تمایالت 
خود را محدود یا جهت دهی کنند و در چارچوب 

هنجارهای اجتماعی و گروهی قرار گیرند.
های  شیوه  که  جوانانی  و  نوجوانان  راستا  این  در 
برای  را  الزم  های  مهارت  و  هیجانی  رفتار  صحیح 
و  باشند  نیاموخته  جامعه  و  خانواده  با  خود  تطبیق 
با  باشد  نیافته  ارتقا  آنها  شناختی  روان  های  ظرفیت 
خواهندشد  روبرو  متعددی  و  جدی  های  آسیب 
که عواقب آن هم دامنگیر خودشان می شود و هم 
ضداجتماعی  رفتارهای  که  صورتی  در  و  دیگران 
منفی  های  واکنش  از خود  و  گیرد  آنها شکل   در 
منفی  این واکنش های  توان مدیریت  یا  بروز دهند 
را نداشته باشند، باعث آسیب های روان شناختی در 
اجتماع  ناهنجاری هایی در  و  شخص و کژروی ها 
برای  کودکی  زمان  در  اگر  خواهدشد.بنابراین 
نشد،  انرژی  گذاشته  آموزش مهارت های زندگی 
باید خانواده و مدرسه به خصوص در زمان نوجوانی 
افزایش  و  ها  مهارت  این  آموزش  برای  بلوغ،  و 
ظرفیت روان شناختی نوجوان تالش کنند چون بعداز 
اش  هیجانی  هوش  و  فرد  که شخصیت  سالگی   18
ایجاد و شکل  نسبی رسید،  ثبات  به وضعیت  تقریبا 
دهی رفتار، مشکل تر و زمان بر خواهدشد. البته حتی 
در  آموزش  برود،  از دست  هم  نوجوانی  دوره  اگر 

انجام  باید  دانشگاه  یا  سربازی  زمان  جوانی  دوران 
شود فواید بسیار زیاد این آموزش به فرد و جامعه بر 
می گردد، بنابراین آموزش مهارت های زندگی باید 
نهادینه کردن  برای  به طور مستمر در طول زندگی 
ادامه  به صورت تجربه زندگی عملی  تئوری  دانش 
داشته باشد. متاسفانه در خانواده ها، مدارس، دوران 
سربازی و حتی در دانشگاه و رسانه ها و اجتماع ما 
آموزش مهارت های زندگی جدی گرفته نمی شود، 
عدم بررسی کارشناسی مرتب در برنامه های رسانه 
ای و بی توجهی به یکی از مهم ترین ابعاد آموزش 
فرهنگی )رسانه( فرصتی برای یادگیری فرزندان این 
مرز و بوم در این خصوص باقی نمی ماند و استرس 
با  شدن،  مدیریت  جای  به  تواند  می  زندگی  های 
بنیان  پرخطر،  رفتارهای  سمت  به  فرد  دادن  سوق 

خانواده و اجتماع را به شدت تحت تاثیر قرار دهد
هدف 

یعنی  است،  رفتار  تغییر  آموزشی  هر  از  هدف 
آگاهی  و  دانش  است  ممکن  فرد  آموزش،  با 
به  اش  نگرش  و  باورها  برود،  باال  معلوماتش  و 
الزاما باعث تغییر رفتارش  موضوعی تغییر کند ولی 
است  مضر  سیگار  مصرف  بداند  مثال  یعنی  نشود. 
)آگاهی( راهکارهای کاهش و قطع مصرف سیگار 
باز سیگار مصرف  را یاد بگیرد )تغییر نگرش( ولی 
رفتار(  تغییر  برای  اجرایی  ضمانت  )نداشتن  کند 
و  ناکارآمد  پرخاشگرانه  رفتارهای  داند  می  فرد  یا 
های  راه  )آگاهی(،  هستند  موارد  بیشتر  در  ویرانگر 
در  باز  اما  نگرش(  )تغییر  بداند  هم  را  خشم  کنترل 
تغییر  نشان بدهد )عدم  عمل، رفتار پرخاشگرانه ای 

رفتار(

درصد  گفت:80  استان  های  زندان  کل  مدیر 
زندانیان متاهل استان نیازمند تحت پوشش قرار 

گرفتن انجمن حمایت زندانیان هستند.
زندانهای  اداره کل  روابط عمومی  به گزارش   
زندان  مدیر کل  امیری،  : رمضان  استان کرمان 
مشترك  گردهمائی  در  کرمان  استان  های 
 ، زندانها  ،روسای  ستادی  روسای  و  مدیران 
مسئولین  و  حمایت  های  انجمن  عامل  مدیران 
خیر  ضمن  کرمان  استان  زندانهای  مددکاری 
سالمت  معاون  پور،  حجتی  ابوالفضل  به  مقدم 
کشور،  های  زندان  سازمان  تربیت  و  ،اصالح 
اقدامات تامینی و تربیتی  علی اکبری مدیر کل 
روسای  مددکاری،  مسئولین  زندانها،   سازمان 
زندان ها، مدیران عامل انجمن های حمایت از 

تالش های آنها در زندان تقدیر و تشکر کرد.
وی افزود: زندان محل مجرمان است نه افرادی 
که بالفطره مجرم نیستند و باید به گونه ای باشد  

که زندان فقط برای افراد مجرم تعریف شود.
قضایی  دستگاه  خوب  تعامل  به  اشاره  با  امیری 
افزود: امیدواریم  با تعامل بیشتر و بهتر رضایت 
زندان  از  باشد که وقتی  برداشته  را در  زندانیان 
عدم  باعث  آنان  رضایت   شوند  می  آزاد 

بازگشت آنها به زندان شود.
مدیر کل زندان های استان با اشاره به نقش تاثیر 
گذار مددکاران در امر زندانبانی گفت: در حال 
حاضر در سطح زندان های استان 57مددکار که 
فعالیت  مشغول  زن   12 و  مرد   45 تعداد  این  از 
فاصله  مددکار  هر  سرانه  ازای  به  که  هستند 

زیادی تا استاندارد ها داریم.
همراهی  و  تعامل  از  ادامه  در  امیری  رمضان 
خوب مددکاران افتخاری از فرمانداری ها، دفتر 
تشکر  زندان  مجموعه  با  استانداری  تسهیلکری 
حمایت  750مورد  و  هزار  گفت:125  و  کرد 
انجام شده  ها  به زندان  رفاهی حمایتی، قضایی 

است.
وی در ادامه تصریح کرد: همچنین با مداخالت 
هزارو   ، قرار  تعیین  نفر   972 و  هزار  مددکاران 
101 نفر تعیین تکلیف شدند تا زندانی از دغدغه 

اصلی خود خارج شوند.
بیان کرد: در زمینه  مدیر کل زندان های استان 
جرایم غیر عمد و مالی532 مورد که ازاین تعداد 

منجر به آزادی 238 نفر شده است.
وی اظهار کرد:همچنین هزار و 981 نفر با اخذ 
زندانهای  اختالف  حل  شوراهای  در  رضایت 
استان حاصل شده که در این زمینه زندان کرمان 

مقام اول را درسطح کشور کسب کرد.
مراکز  به   467 و  3هزار  کرد:  تصریح  وی 
با  نفر   299 4هزارو  شدند،  معرفی  حمایتی 
مداخالت مددکاران زندان باکار و یا باتوجه به 
مشکالتشان مرخصی گرفتند و هزارو 643نفر با 
مراجعه به شکات برای 485 نفر رضایت شاکی 
بوده  ها  قتل  به  مربوط  مورد   11 که  شده  اخذ 

است و از قصاص جلوگیری شده است.
انجمن   10 استان  درسطح  داد:  ادامه  امیری 
حمایت از زندانیان داریم که 75 درصد زندانیان 
متاهل هستند و ازاین تعداد 85 درصد آنها بیش 

از یک فرزند دارند.
متاهل  زندانیان  باالی 80 درصد  بیان کرد:  وی 
قرارگرفتن  پوشش  تحت  و  حمایت  نیازمند 

انجمن حمایت از زندانیان هستند.

۸۰ درصد زندانیان متاهل کرمان نیازمند تحت پوشش قرار گرفتن انجمن حمایت هستند

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1۳9۸- ثبت اسناد و امالک شهرستان بافت

آموزش مهارتهای زندگی از کجا باید شروع کرد؟

در  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  ترویج  علمی  همایش 
کرمان برگزار می شود

استاندار کرمان از برگزاری همایش علمی ترویج فرهنگ ایثار و 
شهادت در اوایل آبانماه سال آینده در کرمان خبر داد.

و  ایثار  فرهنگ  ترویج  و  توسعه  شورای  در  فدائی  محمدجواد 
استانداری  اعظم)ص(  پیامبر  سالن  در  که  کرمان  استان  شهادت 
فرهنگ  ترویج  علمی  همایش  داشت:  اظهار  شد  برگزار  کرمان 

ایثار و شهادت در استان کرمان برگزار می شود.
وی از برگزاری این همایش در اوایل آبانماه سال آینده خبر داد 
و گفت: همایش علمی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با محوریت 

یکی از دانشگاه های کرمان برگزار می شود.
بیان  همایش  این  برگزاری  اهداف  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
کرد: در این همایش باید به ارائه برنامه های کاربردی برای توسعه 

فرهنگ ایثار و شهادت برسیم.
در این جلسه احمد گروهی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
کلی  سیاست های  راستای  در  داشت:  اظهار  نیز  کرمان  استان 
ابالغی مقام معظم رهبری در سال گذشته جلسه ترویج فرهنگ 

ایثار و شهادت برگزار می شود.
وی با بیان اینکه یکی از رسالت های بنیاد شهید توسعه و ترویج 
توجه  مورد  اجتماعی  ایثار  است گفت:  و شهادت  ایثار  فرهنگ 
می آید  نظر  به  اما  گیرد  قرار  توجه  مورد  در جامعه  باید  و  است 

کمتر در این مورد کار شده است.
به  اشاره  با  کرمان  استان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل 
ایثار اجتماعی  به دست آوردیم همان  اینکه آنچه که در جنگ 
بوده افزود: پژوهش مورد تاکید رهبر معظم انقالب و مورد نیاز 

جامعه است.
وی با بیان اینکه کتاب هایی در راستای فرهنگ ایثار و شهادت از 
خاطرات شهدا تالیف شده و به چاپ رسیده است گفت: کتاب 

حاج یونس زنگی آبادی روی سایت گذاشته شده است.
یونس  حاج  زندگینامه  کتاب  مسابقه  برگزاری  از  گروهی 
از وصایای شهدا  کتاب  20 جلد  افزود:  و  داد  خبر  زنگی آبادی 

جمع آوری شده که دو جلد آن تاکنون به چاپ رسیده است.
وی با بیان اینکه ساخت فیلم 52 شهید استان کرمان در دستور کار 
قرار گرفته که فیلمنامه دو شهید نیز آماده شده است گفت: مستند 

زندگی شهید حاج علی محمدی زاده نیز تولید می شود.
در  نیز  کرمان  مرکز  سیمای  و  صدا  مدیرکل  علیرمضانی  احمد 
این جلسه با اشاره به اینکه هر هفته برنامه هایی در راستای ترویج 
و  تهیه  کرمان  مرکز  سیمای  و  در صدا  شهادت  و  ایثار  فرهنگ 
پخش می شود گفت: مستندهای متعددی از زندگینامه شهدا در 

صدا و سیمای کرمان تهیه شده است.
وی با بیان اینکه سال گذشته 40 مستند شهید رادیویی، 15 مستند 
شهید تلویزیونی و هفت مستند ویژه شهدای مدافع حرم از صدا و 
سیمای کرمان تهیه و پخش شده است افزود: ساخت سریال شهید 
فیلمنامه نویسی  باهنر در دستور کار است و در حاضر در مرحله 

است که در 26 قسمت ساخته می شود.

استخدامی آتش  زمان آزمون عملی  تغییر 
نشانی شهرداری های استان

دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمان از تغییر 
شهرداری  نشانی  آتش  استخدامی  عملی  آزمون  زمان 

های استان خبر داد.
دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمان از تغییر 
شهرداری  نشانی  آتش  استخدامی  عملی  آزمون  زمان 

های استان خبر داد.
متن اطالعیه  دفتر امور شهری و شهرداری ها به شرح 

ذیل می باشد:
شدگان  پذیرفته  از  زیادی  تعداد  تقاضای  به  توجه  با 
آتش  عملیاتی  مشاغل  در  پیمانی  استخدام  آزمون 
نشانی تعدادی از شهرداری های استان و در پیش بودن 
مراسم  در  شرکت  آن  متعاقب  و  صفر  ماه  آخر  دهه 
سوگواری؛ زمان و مکان برگزاری آزمون عملی پس از 
زمان مذکور و از طریق پرتال استانداری کرمان اعالم 

خواهد شد.



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

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

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

Email : ali_365@yahoo.com

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

مهدی نظری فتح آباد 09139173348. 

بافت
انم حکمت، شهره اش رو راستی 
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جلوه ای نو از هواخوااهن بافت

 حکمت آید هر کجا حق داشتی

سازمان  معاونان  با  استاندارکرمان  مشترك  درجلسه 
مدیریت و وزارت نیرو هفت تصمیم برای تسریع روند 
استان  به طرح های آبرسانی  ابالغ بودجه  اختصاص و 

کرمان گرفته شد.
در این جلسه قرار شد: با توجه به اهمیت طرح تامین 
آب آشامیدنی شهرهاي جیرفت و عنبرآباد  اختصاص 
محل  از  و  گیرد  قرار  اولویت  در  طرح  این  بودجه 
ردیف های فعلی بودجه و یا ردیف جدید در سال 99 
به آن بودجه مناسبی اختصاص یابد.هفت تصمیم مهم 

برای طرح های آبرساني کرمان
همچنین پیشنهادشد: در طرح آبرساني از سد نساء ،نام 
و  بم  کنار  در  هم  نرماشیر  و  فهرج  ریگان،  شهرهاي 
بروات به عنوان شهرهای مقصد تامین آب قرار گیرد و 
این کار از طریق درخواست اخذ مصوبه ماده 23 قانون 
سازمان  در  بررسي  از  پس  تا  پیگیري   دایمي  احکام 
آن  براي  استانی  کارگروه  طریق  از  بودجه،  و  برنامه 

تصمیم گیري شود.

به  آبرساني  طرح  درباره  جلسه  این  در  همچنین 
 13 شد:  قرار  و.  نظر  تبادل  بزنجان  و  بافت  شهرهای 
میلیارد تومان براي تکمیل سد قدرونی برای تامین آب 
زرند  اختصاص یابد وبر اساس مصوبه این جلسه قرار 
است امسال اعتباری از محل بودجه مربوط به جبران 
خسارت های سیل، براي ترمیم بخش سرریز این سد 

اختصاص یابد.
همچنین بخش دیگري از بودجه مورد نیاز طرح براي 
تکمیل آن با افزایش 10 درصدي مابه التفاوت بودجه 

مصوب آن در سال جاري، تخصیص یابد.
آبرساني  طرح  براي  تومان  میلیارد   10 اختصاص 
از  دیگر  یکی  شهربابک  جوزم  و  دهج  شهرها  به 

توافق های این جلسه بود.
مطالبات  بودجه  اختصاص  میزان  بررسي  براي  توافق   
مصوبات دور اول و دوم سفر رییس جمهوري و توافق 
براي تخصیص 100درصدي اعتبار آبرسانی شهرستان 

زرند از دیگر مصوبه هاي این جلسه بود.

رودری  و  کرمان  استاندار  فدائی  مشترك  نشست  در 
با  استان  برنامه ریزي  و  مدیریت  سازمان  رییس 
حمید رضا عدل، معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی 
مدیرعامل  جانباز  کشور،  بودجه  و  برنامه  سازمان 
حاج  و  کشور  فاضالب  و  آب  مهندسی  شرکت 
رسولیها مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب کشور 
طرح های  برای  بودجه  اختصاص  ،روند  تهران  در 

آبرسانی استان کرمان بررسی شد.

مسئول بسیج سازندگی سپاه ثاراهلل استان کرمان گفت: به 
زودی طرح مبارزه با کرم خراط در شهرستان رابر آغاز 

می شود.
به  اشاره  با  رابر  مسئوالن  با  نشستی  در  پاداش  حجت اهلل 
طرح مبارزه با کرم خراط در شهرستان رابر اظهار داشت: 
این طرح با همکاری جهادکشاورزی و بسیج و با حضور 
گروه های جهادی به صورت پهنه بندی انجام خواهد شد.

وی بیان داشت: باتوجه به آلودگی بخشی ازباغات گردوی 
شهرستان رابر به آفت کرم خراط برای کنترل و ریشه کنی 
مردم  منبع درآمد  اصلی ترین  بر  این معضل که می تواند 
رابر تاثیر بسزایی داشته باشد، طرح مبارزه با کرم خراط 
رابر حول طرح های محرومیت زدایی سپاه در  باغات  در 
در  بردسیر  بیدخوان  درباغات  آفت  این  ریشه کنی  ادامه 

دستور کار این مجموعه ها قرار گرفته است.
اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  سازندگی  بسیج  مسئول 
از ظرفیت گروه های جهادی  بسیج  این طرح  اجرای  در 
درراستای  داد:  ادامه  کرد،  خواهد  استفاده  محله محور 
اجرایی  دستگاه های  همه  باید  طرح  این  بهتر  اجرای 
شهرستان، دهیاران و شور اها و کشاورزان پای کار باشند 

تا کار با موفقیت هرچه تمام تر انجام شود.
به  که  دستگاه هایی  هم افزایی  دنبال  ما  اینکه  بیان  با  وی 

تصریح  هستیم،  می کنند  خدمت رسانی  مردم 
اعتبار  تومان  500میلیون  گذشته  سال  کرد: 
توسط بسیج در اختیار مساجد رابر قرار داده شد 
گرفته  صورت  حوزه  دراین  خوبی  کارهای  و 

است.
پاداش همچنین ساخت 18 واحد مسکونی برای 
نیازمندان در شهرستان رابر و ایجاد غسالخانه در 
سرویس های  ساخت  و  گورساروئیه  روستای 

جمله  از  را  شهرستان  این  محروم  مناطق  در  بهداشتی 
خدمات بسیج سازندگی در شهرستان رابر برشمرد.

فرمانداران شهرستان های مستعد کشاورزی باید متخصص 
باشند

ناصر طاهری مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی 
استان کرمان با بیان اینکه وظیفه ما حمایت از کشاورزی 
در راستای ایجاد امنیت غذایی است، اظهار داشت: کشور 
ما دارای ظرفیت های بالقوه کشاورزی است که با اندك 

اقدامات می توان تولیدات را چندین برابر کرد.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان 
با اشاره به اینکه شغل اصلی مردم شهرستان های بافت و 
و  مجلس  نمایندگان  باید  گفت:  است،  کشاورزی  رابر 
فرماندارانی که در این حوزه انتخاب می شوند در حوزه 
کشاورزی تخصص داشته باشند و یا دراین حوزه فعالیت 

کرده باشند.
عالوه  تغذیه  ضعف  دلیل  به  خراط  کرم  گفت:  طاهری 
بزند، طرح  می تواند آسیب  دیگر  گیاه  به 150  بر گردو 
مبارزه با کرم خراط در بیدخوان بردسیر کاری بود که به 
همت همین گروه ها انجام شد و باید دیدگاه کشاورزان 
را با کالس های آموزشی نسبت به این طرح عوض کنیم 

و آنها را پای کاربیاوریم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه 
آسیب های امروز جامعه حاصل تربیت نادرست است 
گفت: امروز مدارس ما بیش از آنکه نیاز مالی داشته 

باشند نیاز به همکاری تربیتی خانواده ها دارند.
استانی  مراسم  در  امروز  صبح  اسکندری نسب  احمد 
با گرامیداشت  بزرگداشت هفته پیوند اولیاء و مربیان 
معلم  انقالب اسالمی و شهدای  یاد و خاطره شهدای 
و دانش آموز اظهار داشت: آموزش و پرورش کرمان 
در حوزه انجمن اولیاء و مربیان رتبه برتر کشوری را 

کسب کرده است.
و  آموزش  اندازه  به  دستگاهی  هیچ  اینکه  بیان  با  وی 
پرورش با خانواده ها ارتباط ندارد و باید از این ظرفیت 
بزرگ استفاده کرد گفت: معلمی کار سختی است و 
یک معلم باید عاشق و از خود گذشته باشد تا بتواند 

کار اصلی تعلیم و تربیت را انجام بدهد.
به  اشاره  با  استان کرمان  پرورش  مدیرکل آموزش و 
و  است  تربیت  و  تعلیم  اصلی  نیز رکن  اینکه خانواده 
کرد:  بیان  باشند  داشته  مشارکت  تربیت  امر  در  باید 
در سند تحول بنیادین بیش از 20 بار به نقش خانواده 

اشاره شده است.
پرورش  و  آموزش  اولویت  امروز  اینکه  بیان  با  وی 
مدیر  گفت:  است  بنیادین  تحول  سند  کردن  اجرایی 
به  و  دارد  عهده  به  سنگین  بسیار  وظیفه  یک  مدرسه 
استان  در  مدارس  مدیران  انتخاب  در  ما  سبب  همین 

کرمان سختگیری کردیم.
اولیای  و  معلمان  اینکه  به  اشاره  با  اسکندری نسب 
دانش آموزان در تربیت دانش آموز باید همراه و همدل 
باشند افزود: خانواده یکی از بهترین شرکای آموزش 

و پرورش در امر تعلیم و تربیت است.
نیاز  آنکه  از  بیش  ما  مدارس  امروز  اینکه  بیان  با  وی 
خانواده ها  تربیتی  همکاری  به  نیاز  باشند  داشته  مالی 
دارند گفت: دانش آموز سرمایه بزرگ جامعه ما است 

و ما حتی یک دانش آموز را نباید نادیده بگیریم.
به  اشاره  با  استان کرمان  پرورش  مدیرکل آموزش و 
اینکه رویکرد آموزش و پرورش استان کرمان تربیتی 
کرد:  بیان  می کنیم  پیگیری  جدیت  با  را  آن  و  است 
معلم باید برای تک تک دانش آموزان کالس دغدغه 
داشته باشد و از مسائل پرورشی و تربیتی دانش آموزان 

غافل نشود.
حاصل  جامعه  امروز  آسیب های  اینکه  بیان  با  وی 

تربیت نادرست است گفت: اخالق مداری، شیوه کار 
کانون  باید  پرورش  و  آموزش  و  است  اسالمی  نظام 

اخالق باشد.
اسکندری نسب با اشاره به اینکه مدرسه بهترین کانون 
برای یادگیری و یاددهی بوده و مکان بسیار مقدسی 
است گفت: مدرسه آباد به ساختمان زیبا نیست بلکه 
عواطف  از  سرشار  که  است  مدرسه ای  آباد  مدرسه 

انسانی بوده و دانش آموز خوب تربیت کند.
مدرسه  نام  بردن  با  نباید  بچه ها  اینکه  بیان  با  وی 
فراری شوند بلکه باید با عشق به مدرسه بیایند افزود: 
مشارکت والدین در مدرسه باید دلخواهانه و داوطلبانه 
مدارس  مدیران  از  را  اجباری  مشارکت  و  باشد 

نخواهیم پذیرفت.
به  اشاره  با  استان کرمان  پرورش  مدیرکل آموزش و 
آنقدر  مدرسه  مالی  مشکالت  و  مسائل  اهمیت  اینکه 
بگذاریم  فشار  تحت  را  والدین  باشد  قرار  که  نیست 
خوب  مدرسه  از  خانه  در  خانواده  اگر  کرد:  تصریح 
فراری  مدرسه  از  نیز  دانش آموز  آن  نزنند،  حرف 

می شود.
کیفیت  و  مدرسه  مدیریت  ارتقای  اینکه  بیان  با  وی 
برنامه های آموزش و پرورش در دستور کار آموزش 
اولیا  اتاق  راه اندازی  گفت:  است  استان  پرورش  و 
از  باید  مدارس  مدیران  و  است  ضروری  مدارس  در 

ظرفیت های معنوی اولیا در مدارس استفاده کنند.

رئیس قوه قضائیه از اعالم آمادگی ستاد مبارزه با مواد 
مخدر برای ایجاد اردوگاه های بازپروری معتادان خبر 
داد و گفت: دستور پیگیری این موضوع صادر شد تا با 

ایجاد این اردوگاه ها، هیچ معتادی در زندان ها نباشد.
عالی  شورای  جلسه  در  رئیسی  سیدابراهیم  اهلل  آیت 
با  اربعین را حماسه ای عظیم،  قوه قضائیه، راهپیمایی 
شکوه و مثال زدنی توصیف کرد و گفت: این جمعیت 
میلیونی با ندای لبیک یا حسین گرد هم آمدند و یک 
باید  جبهه متحد در مقابل دشمنی ها شکل دادند که 
خدا  شکرگزار  و  دانست  را  عظیم  سرمایه  این  قدر 
بود که دلها را اینگونه متوجه وجود مقدس حضرت 

اباعبداهلل الحسین )ع( کرده است.
به گزارش حکمت به نقل از اداره کل روابط عمومی 
مردم  اینکه  بیان  با  قضائیه  قوه  رئیس  قضاییه،  قوه 
دشمنان  خواست  علیرغم  مخلص  و  اراده  با  مومن، 
بدون کوچکترین حادثه ای گرد هم آمدند، ادامه داد: 
امروز حماسه بزرگ اربعین، رمز وحدت، آرامش و 

پیشرفت امت اسالمی است.
به  انقالب  معظم  رهبر  از  قدردانی  با  رئیسی  اهلل  آیت 
برای  ترغیب  و  تشویق  در  شان  حکیمانه  تدابیر  دلیل 
همه  از  افزود:  اربعین،  عظیم  حرکت  گیری  شکل 
و  نظامی  نیروهای  همچنین  و  مسؤوالن  و  دولتمردان 
انتظامی بویژه مرزبانان صبور که تالش کردند زائران 
به عراق مشرف شوند، تشکر می  بدون هیچ مشکلی 
عراق  مرجعیت  و  ملت  دولت،  از  باید  کنم. همچنین 

تشکر و قدردانی کرد.
همدلی  و  همبستگی  اینکه  بیان  با  قضائیه  قوه  رئیس 
اظهار کرد: هر چه  بود،  از همیشه  بیش  بار  این  ملتها 
دشمنان تالش کردند با اختالف و فتنه انگیزی ایجاد 
ایران  مردم  باز  بصیرت و چشم های  با  مشکل کنند، 
و  دو کشور، شکست خوردند  دولتمردان  و  عراق  و 
امیدواریم خداوند به برکت نام اباعبداهلل الحسین )ع(، 
امت  میان  در  را  آرامش  و  همدلی  وحدت،  انسجام، 

اسالمی افزون کند.
با  از سخنان خود  دیگری  بخش  در  رئیسی  اهلل  آیت 
پیروزی  ابتدای  از  اسالمی  راهبرد جمهوری  به  اشاره 
امام  آنچه  براساس  کرد:  تصریح  اسالمی،  انقالب 
راحل )ره( و مقام معظم رهبری برای ما ترسیم کرده 
و  ملتها  و  دولتها  با  همکاری  و  سازنده  تعامل  اند، 
همچنین مقاومت و ایستادگی فعال در مقابل دشمنانی 

و  اصلی  راهبرد  آمریکا،  نظیر 
در  اسالمی  جمهوری  اساسی 
و  است  بوده  ها  سال  این  همه 

همچنان خواهد بود.
اینکه  بیان  با  قضائیه  قوه  رئیس 
همواره  نیز  دولتمردان  و  مردم 
و  اند  بوده  پایبند  راهبرد  این  به 
تواند  می  راهبرد  همین  امروز 
ملتهای  همه  توانمندی  موجب 
کرد:  خاطرنشان  باشد،  مسلمان 
دشمنانی که امروز دم از مذاکره 
می زنند، دنبال رفع مشکل ملت 
توافق  تحمیل  با  بلکه  نیستند  ما 
های ظالمانه در پی کاهش نقش 
منطقه،  در  اسالمی  جمهوری 

داخل  در  اختالف  ایجاد  و  مقاومت  راهبرد  شکست 
کشورند.

بر  از سخنان خود  اهلل رئیسی در بخش دیگری  آیت 
و  کرد  تاکید  اقتصادی  مفاسد  از  پیشگیری  ضرورت 
گفت: اصلی ترین راهکار پیشگیری از فساد، شفاف 
نهادینه سازی شفافیت  اقتصادی کشور و  نظام  سازی 
بخش  در  مربوطه  های  سامانه  اساس،  این  بر  است. 
به  و  فعال  باید   ... و  مالیاتی  امور  بانکها،  گمرکات، 
گذار،  سرمایه  کارآفرین،  تا  شوند  مرتبط  یکدیگر 
بازرگان و تسهیالت گیرنده، در یک بستر هوشمند، 

نظارت پذیر شوند.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم نظارت های هوشمند 
سالمت  ارتقای  قانون  به  دائمی،  و  هنگام  به  رصد  و 
نظام اداری اشاره و اظهار کرد: این قانون بسیار قانون 
خوبی است که البته در بعضی حوزه ها عملیاتی نشده 
زمان  که  خواهیم  می  مجلس  نمایندگان  از  ما  است. 

اجرای این قانون را تمدید کنند.
آیت اهلل رئیسی با اشاره به نقش هیاتهای رسیدگی به 
تخلفات اداری در پیشگیری از مفاسد نیز گفت: این 
هیاتها ابزاری برای ادارات و دستگاهها هستند که البته 
نباید فقط به کارمندان رده پایین بلکه در همه سطوح 
باید توجه الزم را داشته باشند و فعال کردن این هیاتها 
فعال  دیگر،  سوی  از  باشد.  کارآمد  بسیار  تواند  می 
شدن حراستها به عنوان چشم بینای مدیران بسیار مهم 
پیگیری  و  حساسیت  شنوایی،  بینایی،  با  باید  و  است 

جدی، اجازه شکل گیری فساد را ندهند.
وی افزود: به هر حال نظارتهای درون سازمانی بهترین 
راهکار برای دیدن مسائل و رفع کاستی ها و نواقص 
است.  معضل  و  بحران  به  مساله  شدن  تبدیل  از  پیش 
و  منصفانه  های  رسیدگی  کنار  در  اقدامات  این  همه 
عادالنه دستگاه قضایی می تواند در مقابله با فساد موثر 
بیشتر  امیدواریم نظام اداری ما روز به روز  باشد و ما 

در تراز انقالب اسالمی و به دور از هر فسادی باشد.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود بر 
لزوم توجه هر چه بیشتر به زندان ها و بهبود وضعیت 
از  دیگر  بار  و  کرد  تاکید  کشور  سراسر  در  زندانیان 
از  مندی  بهره  با  که  خواست  قضایی  مراجع  همه 
زدایی  در جهت سیاست حبس  قانونی،  های  ظرفیت 

و کاهش جمعیت کیفری حرکت کنند.
آمادگی  اعالم  به  اشاره  با  همچنین  رئیسی  اهلل  آیت 
های  اردوگاه  ایجاد  برای  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد 
را  موضوع  این  پیگیری  دستور  معتادان،  بازپروری 
معتادی  هیچ  ها،  اردوگاه  این  ایجاد  با  تا  کرد  صادر 

در زندانها نباشد.
رئیس قوه قضائیه در پایان با اشاره به استقبال دستگاه 
در  را  سامانه  این  مسئوالن،  اموال  ثبت  سامانه  از  ها 
صیانت از مدیران و اطمینان بخشی به مردم بسیار موثر 
بررسی  و  بحث  ادامه  گزارش،  این  براساس  دانست. 
دادرسی  آیین  قانون  از  موادی  اصالح  خصوص  در 
امروز مسؤوالن عالی قضایی  کیفری، در دستور کار 

قرار داشت و مواردی از آن به تصویب رسید.

در جلسه شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد

دستور آیت ا... رئیسی برای ایجاد اردوگاه های بازپروری معتادان

مدارس  بیش از نیاز مالی به همکاری تربیتی خانواده ها نیاز دارند

هفت تصمیم مهم برای طرح های آبرساني کرمان

اجرای طرح مبارزه با کرم خراط توسط بسیج سازندگی در رابر

استان  جنوب  کشاورزی  جهاد  سازمان  زراعت  مدیر 
کرمان نسبت به کشت بی رویه پیاز طرح استمرار در این 

منطقه هشدار داد.
استان  جنوب  کشاورزی  جهاد  سازمان  زراعت  مدیر 
سطح  افزایش  و  بی برنامه گی  هرگونه  گفت:  کرمان 
شده،  تعیین  برنامه  از  بیش  استمرار  طرح  پیاز  زیرکشت 
از  بیش  محصول  همزمان  عرضه  و  تولید  افزایش  زمینه 

کشش بازار از نیمه دوم بهمن ماه را فراهم می کند.
فرامرز رستگاری افزود: نتیجه کشت بی رویه، اُفت قیمت 

و بی رونقی بازار و تحمیل خسارت خواهد بود.
بر  پیاز  سالیانه  تولید  و  کشت  برنامه  داشت:  اظهار  وی 
اساس میزان مصرف سرانه، کشش بازار و تعادل عرضه 
و تقاضای داخل و ظرفیت بازارهای هدف خارجی تعیین 

می شود.
کرمان  جنوب  کشاورزی  جهاد  سازمان  زراعت  مدیر 
استمرار جنوب کرمان  برنامه کشت طرح  تصریح کرد: 
و  ابالغ  تن  هزار  تولید 153  و  هکتار  هزار  در سطح سه 

هدف گذاری شده است.
وی ادامه داد: برنامه کشت و تولید استان های هرمزگان، 
 700 و  هزار  هفت  نیز  بلوچستان  و  سیستان  خوزستان، 

هکتار و تولید بیش از 300 هزار تن تعیین شده است.
و  قبل  سال  جوی  نزوالت  دلیل  به  گفت:  رستگاری 
تابستانه کشور  و  بهاره  زیر کشت  آبگیری سدها، سطح 

هم 6 هزار هکتار نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
وی همچنین افزود: بیش از 250 هزار تن محصول گوجه 
افزوده  کشور  انبارهای  ذخایر  و  پاییزه  تولید  ظرفیت  به 

شده است.
کرمان  جنوب  کشاورزی  جهاد  سازمان  زراعت  مدیر 
اظهارداشت: با توجه به اینکه استان های جنوبی همجوار 

تولید  و  به کشت  نسبت  ابالغی  برنامه  مطابق  نیز حداقل 
اقدام می کنند و از طرفی میزان تقاضا و کشش بازارهای 
صادراتی سنتی نیز محدود بوده لذا هرگونه بی برنامگی و 
زمینه  تعیین شده  برنامه  از  بیش  افزایش سطح زیرکشت 

افزایش تولید و عرضه را فراهم می کند.
در  تا  کرد  درخواست  کرمان  جنوب  کشاورزان  از  وی 
برنامه  موثر  مشارکت  و  جمعی  خرد  فکری،  هم  سایه 
ریزی  کنند و در ادامه به نحوی عمل نمایند که کشت و 

تولید فراتر از برنامه تعیین شده افزایش نیابد.
رستگاری ادامه داد: کشت های استراتژیک و اساسی در 
برنامه تناوب و الگوی کاشت در راستای ساماندهی تولید 
و  تعادل عرضه  بر  منطبق  بازار  تنظیم  مدیریت  و کشت، 

تقاضا و جلوگیری از خسارت احتمالی انجام می شود.
مطابق  تولید  و  کشت  تناسب  بر  عالوه  داد:  ادامه  وی 
منظور  به  کاشت  تاریخ  زمانی،  مناسب  پراکنش  برنامه، 
فصل  طول  در  تدریجی  و  یکنواخت  عرضه  و  تولید 

زراعی می تواند نقش به سزایی ایفا کند.
محصوالت  انواع  تن  میلیون  نیم  و  چهار  از  بیش  ساالنه 
کشاورزی در هفت شهرستان تحت پوشش سازمان جهاد 

کشاورزی جنوب کرمان تولید می شود.

کشاورزان جنوب کرمان از کشت بی رویه پیاز خودداری کنند

کرمان  شهرستان  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
حین  وحشی  پرندگان  شکار  حرفه ای  متخلف   2 گفت: 
ماموران حفاظت محیط زیست شهرستان  دام  در  شکار، 

کرمان گرفتار شدند.
مهدی افشارپور روز سه شنبه افزود: 2 متخلف شکار 30 
قطعه پرنده وحشی در کرمان شناسایی و دستگیر و هشت 
قبضه سالح از یکی از متهمان در کرمان کشف و ضبط 

شد.
و  شناسایی  عملیات  یکسری  طی  داشت:  اظهار  وی 
زیست  محیط  حفاظت  یگان  توسط  کننده  غافلگیر 

 2 از  کل  اداره  این  حراست  اداره  و  کرمان  شهرستان 
متخلف حرفه ای تعداد 14 قطعه باقرقره، 10 قطعه کبک 
و 6 قطعه تیهو کشف و پس از هماهنگی با مقام قضایی از 
منزل یکی از متخلفان مقداری گوشت پرندگان وحشی 
نیز تعداد 2 قبضه اسلحه گلوله زنی, پنج قبضه اسلحه  و 
ساچمه زنی و یک قبضه تفنگ بادی کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرمان تاکید 
کرد: الزم به ذکر است که برای متخلفان، پرونده تخلف 
تشکیل و به منظور سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی این 

شهرستان معرفی شده اند.

2 متخلف حرفه ای شکار پرندگان وحشی در کرمان دستگیر شدند


