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

مسئول  دهقانی  والمسلمین  االسالم  حضرت حجت 
سپاه  االنبیاء  خاتم  قرارگاه  در  فقیه  ولی  نمایندگی 
ایام  تسلیت  با  بافت  فوالد  مجتمع  از  بازدید  در 
ان  کرد:  بیان  مقدس  دفاع  هفته  تبریک  و  محرم 
شاء ا... همه ما بتوانیم میراث دفاع مقدس که ما را 
کرد  سربلند  آنان  خواهی  زیاد  و  دشمن  مقابل  در 
شما  همه  از  کرد  بیان  ادامه  در  وی  کنیم.  حفظ 
برای  هایی که  به خاطر محدودیت  تشکر می کنم 
 به مرحله تولید رساندن این مجتمع تالش می کنید

و اینکه در مجموعه سپاه پاسداران یکی از اولویت 
آینده  برای  مردم  معیشت  و  اقتصاد  به  پرداختن  ها، 

و  شود  تضعیف  دولت  خواهیم  نمی  ما  و  است  کشور 
و  قوا  کل  فرمانده  موافقت  و  اساسی  قانون  اساس  بر 
جمله  از  پاسداران  سپاه  که  هایی  ظرفیت  اساس  بر 
و  دارد  آالت  ماشین  و  کار  پای  جوان  انسانی  نیروی 
سازندگی  به  باید  دارد  مقدس  دفاع  در  که  ای  تجربه 
کنیم. کمک  مردم  اقتصادی  آرامش  و   کشور 

در  سپاه  االنبیاء  خاتم  قرارگاه  گفت:  ادامه  در  وی   
کند1-  می  دنبال  را  مهم  بسیار  نکته  سه  ها  پروژه  همه 
برای سپاه بسیار مهم است که پروژه را  کیفیت پروژه: 
با باالترین کیفیت بسازد و به همه ظرافت های کیفیت 

سرمایه  پروژه  هر  انجام  که  چرا  کنند  توجه  پروژه  هر 
مسئولی  هیچ  از  کیفیتی  بی  کار  هیچ  و  است  مملکت 
قابل قبول نیست و پروژه انجام شده کار انقالب و شهداء 
است. همان طور که در زمان دفاع مقدس عملیات ها با 
بود همراه  پیروزی  با  و  شد  می  انجام  کیفیت   باالترین 

2- اقتصادی بودن پروژه: پروژه هایی که ما مدیریت می 
 کنیم باید در زمان بندی خودش انجام شود تا تضعیف نشویم.

3- سرعت عمل برای ما بسیار مهم است پروژه ها یک 
تعریف دارند و نباید از آن تعریف عبور کنیم.

استاندار کرمان، همکاری و مشارکت را از آموزه های 
ما در  پیروزی  برشمرد و گفت:  پیروزی  برای  قرآنی 
با مشارکت و همکاری همه  جنگ نظامی و فیزیکی 
در  پیروزی  و  است  محقق شده  اقشار  تمامی  و  مردم 

جنگ اقتصادی نیز نیاز به مشارکت همگان دارد.
استاندار کرمان، همکاری و مشارکت را از آموزه های 
ما در  پیروزی  برشمرد و گفت:  پیروزی  برای  قرآنی 
با مشارکت و همکاری همه  جنگ نظامی و فیزیکی 
در  پیروزی  و  است  محقق شده  اقشار  تمامی  و  مردم 

جنگ اقتصادی نیز نیاز به مشارکت همگان دارد.
کرمان،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
پیشکسوتان  نکوداشت  آئین  در  فدائی  محمدجواد 
افزود:  مقدس  دفاع  دوران  در  مقاومت  و  جهاد 
جنگ تحمیلی، جنگی بود که مبنای عقیدتی داشت 
اسالم  و  اسالمی  نظام  از  دفاع  برای  ما  رزمندگان  و 
بوده  قرآنی  آیات  نیز  ما  دفاع  مبنای  و  یافتند  حضور 

است.
وی با اشاره به این مطلب که به شدت دست به گریبان 
های  آموزه  داشت:  اظهار  هستیم،  اقتصادی  جنگ 
دوران دفاع مقدس باید در جنگ اقتصادی و دفاع از 

حاکمیت نظام و کشور مورد استفاده قرار گیرد.
استاندار کرمان خاطرنشان کرد: بر اساس آموزه های 
دیدگاه  باید  موضوع،  یک  به  اعتقاد  کنار  در  قرآنی 
توانیم  می  مثال  عنوان  به  و  کنیم  بیان  را  خود  های 

مطرح  را  آن  و  بدانیم  اشغالگر  و  متجاوز  را  اسرائیل 
نکنیم و در این صورت مشکالت ما نیز کمتر می شود 
اما بر اساس آموزه های قرآنی، باید مواضع سیاسی و 
راه  این  تداوم  را مطرح کرد و در  نظام  دیدگاه های 

استقامت، پایداری و مقاومت کرد.
فدائی عنوان کرد: همانگونه که در دوران دفاع مقدس 
جنگ  در  ایم،  رسیده  پیروزی  به  و  کرده  استقامت 

اقتصادی نیز باید استقامت داشته باشیم.
وی اظهارداشت: جامعه باید خود را برای مقاومت در 
این جنگ آماده کند و اگر این استقامت وجود داشته 
خداوند  و  گذاشت  نخواهد  تنها  را  ما  خداوند  باشد 
نیروهای مثبتی را برای پیروزی در این جنگ و دور 

کردن ترس و حزن به سوی ما خواهد فرستاد.

اقتصادی  تاکید کرد: اگر می خواهیم در جنگ  وی 
نیاز به  کنونی که بر کشور تحمیل شده، موفق شویم 
مشارکت و همکاری همه جانبه داریم و در ادامه باید 
استقامت داشته باشیم و ترس و حزن نیز نداشته باشیم.

برای  که  مطلب  این  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
به  که  هایی  تحریم  برابر  در  مقاومت  و  ایستادگی 
به  نیاز  شده  ایجاد  که  مشکالتی  و  شده  تحمیل  ما 
نمونه  عنوان  به  گفت:  داریم،  مشارکت  و  همکاری 
به ورود  موفق  دلیل تحریم  به  تولید خودرو  کارخانه 
برخی قطعات نمی شود و از آنجا که خودروها پیش 
خودروی  یا  گفته  مشتری  به  رو  این  از  شده  فروش 
جایگزین می دهیم و یا هزینه پرداختی به اضافه رشد 
قانونی آن را پس می دهیم، اما مشتری قبول نمی کند 
از  به معنای عدم مشارکت برای عبور  این موضوع  و 

شرایط جنگ اقتصادی است.
فدائی با تاکید بر این مطلب که یکی از مشکالت ما 
موضوع اشتغال است، گفت: دولت تمام توان خود را 
های  برنامه  و  است  گرفته  کار  به  اشتغال  ایجاد  برای 
خوبی در این زمینه دارد و در این راستا مردم نیز باید 
به دولت کمک کنند و افراد دارای تخصص با افراد 
دریافت  شرایط  دارندگان  یا  و  مالی  تمکن  دارای 
تا  گیرند  قرار  یکدیگر  کنار  در  زا  اشتغال  تسهیالت 

فعالیت های اقتصادی و اشتغال زا رونق گیرد.

اطالعیه
" مشارکت بهره برداران و عرصه نشینان منابع طبیعی "

به اطالع تمامی بهره برداران و عرصه نشینان منابع طبیعی استان کرمان می 
رساند ، طبق بند )پ( ماده یک آئین نامه اجرایی قانون احکام دائمی برنامه 
توسعه کشور ، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در نظر دارد 
 برای گروه ها و تشکل های محلی و عشایری مجوز فعالیت صادر نماید .

نشینان  جنگل   ، مرتعداران  شامل  هدف)  های  گروه  منظور  بدین 
توانند  می   ) منطقه  در  و ساکن  بومی  نشینان  و عرصه  برداران  بهره   ،
وب  به  طبیعی  منابع  حوزه  تخصصی  های  تشکل  تاسیس  برای 
نشانی  به  کرمان  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره  سایت 
ادارات  به  حضوری  بصورت  یا  و    kerman.frw.org.ir   :
نمایند. مراجعه  خود  سکونت  محل  آبخیزداری  و  طبیعی   منابع 
"روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان "

استاندار کرمان در جمع پیشکسوتان جهاد و مقاومت مطرح کرد:

پیروزی در جنگ اقتصادی نیاز مشارکت همه جانبه دارد

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

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

به حراست شهرداری اقدام نمایند.
شرایط شرکت در مناقصه:

1-سپرده شرکت در مناقصه :            1-1- سپرده شرکت در مناقصه بند الف مبلغ1/500/000/000 ریال    1-2- سپرده شرکت در 
مناقصه بند ب و ج  هر کدام  مبلغ 400/000/000 ریال           می باشد که بایستی به صورت واریز به حساب جاری 0108181100005 
سپرده شهرداری بافت نزد بانک ملی شعبه بافت و یا به صورت ارائه ضمانت نامه بانکی باشد.      2- هزینه نشر  آگهی به عهده برنده 

مناقصه می باشد.
3- هرگاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.        4-شهرداری در رد 
یا قبول هریک  یا تمامی پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.     5-به پیشنهادات ناقص  و پیشنهاداتی که پس از تاریخ مذکور ارائه 
گردد ترتیب اثری داده نخواهد شد.   6- منبع تامین اعتبار: اعتبارات  استانی    7-سایر جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه 

موجود می باشد.
8-جلسه  رسیدگی به پیشنهادات و افتتاح پاکات راس ساعت ده صبح روز  چهارشنبه مورخ98/8/1 در محل شهرداری بافت برگزار 

خواهد شد.
علی خدادادی شهردار  بافت

مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه خاتم االنبیاء سپاه در بازدید از مجتمع فوالد بافت: 
هیچ کار بی کیفیتی از هیچ مسئولی قابل قبول نیست
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مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان خبر داد:
انجام بیش از 17 هزار عملیات بازداشت و رفع 

بازداشت امالک

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان کرمان در جلسه شورای معاونین 
از انجام 17358 عملیات بازداشت و رفع بازداشت در ادارات ثبت 
استان در پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد. به گزارش روابط 
طالبی  استان کرمان؛ رضا  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره کل  عمومی 
زاده در جلسه شورای معاونین ضمن تاکید بر مزایای سند رسمی و 
اینکه این اسناد پشتوانه ای برای اخذ تسهیالت بانکی و یا آزادی 
زندانیان می باشند از انجام 17358 عملیات بازداشت و رفع بازداشت 
در سطح استان در پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد و افزود: 
عملیات  و 8040  بازداشت  به  مربوط  عملیات  تعداد 9318  این  از 
مجموع  از  افزود:  باشد. وی  می  بازداشت  رفع  عملیات  به  مربوط 
امالک بازداشت و رفع بازداشت شده در سطح استان؛ ادارات ثبت 
بازداشت  بازداشت و رفع  امالک  با 6036 مورد  شهرستان کرمان 
شده بیشترین عملکرد را در این زمینه به خود اختصاص داده اند و 
در مجموع قریب 35 درصد مجموع عملیات های بازداشت و رفع 
این  است.  پذیرفته  کرمان صورت  شهرستان  در  امالک  بازداشت 
بازداشت  رفع  و  بازداشت  عملیات  مجموع  از  قضایی گفت:  مقام 
صورت گرفته در سطح استان؛ بیش از یک سوم متعلق به شهرستان 
به طور  روز کاری  هر  در  اینکه  به  اشاره  با  باشد. وی  می  کرمان 
متوسط 157 عملیات بازداشت و رفع بازداشتی امالک در ادارات 
انسانی  نیروی  انجام می شود، گفت: علی رغم کمبود  ثبت استان 
موفق شده ایم با استفاده از سامانه های خدمات الکترونیکی فرایند 
بازداشت و رفع بازداشت امالک را تسریع و تسهیل نماییم و میزان 

تردد شهروندان به ادارات ثبت را کاهش دهیم.

خودکشی دختری که در اتاق پرو به او تجاوز شد
مانتو فروشی کار می کرد توسط فروشنده  یک دختر که در 
فروشگاه که پسری جوان بود مورد آزار و تجاوز قرار گرفت 
مسئله وقتی مهم شد که دختر فهمید که حامله است وی دست 
به خودکشی زد. حکم اعدام پسری جوان که متهم است یک 
دیوان   در  داده،  آزار  مانتوفروشی  یک  پرو  اتاق  در  را  دختر 
عالی کشور بررسی می شود. قربانی این جنایت تنها چند روز 
پس از شکایت و اطالع از بارداری اش، خودکشی کرده بود. 
به گزارش رکنا رسیدگی به این پرونده به  دنبال شکایت یک 
نام »فرزانه« در دستور کار پلیس تهران قرار  به  دختر 20 ساله 
گرفت. این دختر در تشریح شکایتش در پلیس آگاهی تهران 
گفت: »از دو سال قبل که دیپلم گرفتم در یک مانتو فروشی در 
مرکز شهر کار می کردم. صاحب فروشگاه بعضی وقت ها آخر 
وقت برای حساب و کتاب به مغازه می آمد. دیشب آخر وقت 
بود و سایر همکارانم فروشگاه را ترک کرده بودند که صاحب 
به آنجا آمد. می خواستم  از دوستانش  نفر  فروشگاه همراه دو 

وسایلم را بردارم که یکی از دوستان صاحب مغازه که به اتاق 
دارد  قصد  اینکه  به گمان  هم  من  زد.  مرا صدا  بود،  رفته  پرو 
رفتم  پرو  اتاق  داخل  به  کند  انتخاب  بستگانش  برای  مانتویی 
داد. صاحب مغازه  قرار  آزار  مورد  مرا  و  بست  را  او دهانم  اما 
من  به  بودند  شده  ماجرا  متوجه  که  هم  دیگرش  دوست  و 
به دنبال شکایت  ندادند.  کمک نکردند و عکس العملی نشان 
دختر جوان، صاحب فروشگاه و دو دوستش بازداشت شدند. 
صاحب فروشگاه گفت: »من از نقشه دوستم کامران بی اطالع 
به  کتاب  و  حساب  برای  دارم  قصد  گفتم  او  به  وقتی  بودم. 
داخل  به  را  دخترجوان  او  وقتی  آمد.  همراهم  بروم  فروشگاه 
اتاق پرو کشید، من و دوست مشترکمان شوکه شده بودیم اما 
هرگز فکر نمی کردیم او قصد آزار دختر جوان را داشته باشد. 
به دنبال اظهارات این مرد، کامران 28 ساله تحت بازجویی قرار 
بازجویی ها  او در  اعتراف کرد.  به آزار دختر جوان  گرفت و 
تنها  را  جوان  دختر  و  شدم  فروشی  مانتو  وارد  »وقتی  گفت: 
دیدم وسوسه سراغم آمد. او دختر  زیبایی بود. به داخل اتاق 
هنوز  اما  دادم  آزار  را  او  دارم  قبول  من  کردم.  صدایش  پرو 
علت این کار را نمی دانم. به دنبال اعتراف های پسر جوان و در 
حالی که پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان 
خودکشی  جوان  دختر  رسید  خبر  بود،  شده  فرستاده  تهران 
کرده است. با مرگ این دختر، تحقیقات وارد مرحله دیگری 
اطالع  و  پزشک  به  مراجعه  از  فرزانه پس  و مشخص شد  شد 
از بارداری، خودش را در اتاق خوابش حلق آویز کرده است. 
دریافت  فرزانه  جنین   DNA بررسی  با  قانونی  پزشکی   وقتی 
به  و  بسته  درهای  پشت  او  است،  کامران  به  متعلق  جنین  این 
صورت غیرعلنی محاکمه شد. این متهم اما حرف های ضد و 
نقیضی را مطرح و ادعا کرد قبال دختر جوان را می شناخته و 
با  دادگاه  قضات  جلسه،  پایان  در  است.  بوده  ارتباط  در  او  با 
از  قبل  فرزانه  شکایت  و  پرونده  در  موجود  مدارک  به  توجه 
صاحب  پرونده  کردند.  محکوم  اعدام  به  را  کامران  مرگش، 
با عدم   نیز که شاهد ماجرا بودند  فروشگاه و دوست دیگرش 
تا به  صالحیت به دادگاه کیفری دو استان تهران فرستاده شد 
اتهام آنها نیز رسیدگی شود. با اعتراض وکیل مدافع کامران به 
تا  به دیوان عالی کشور فرستاده شد  این پرونده  حکم صادره، 
چنانچه  کنند.  اظهارنظر  آن  درباره  کشور  دیوان عالی  قضات 
تایید کنند، کامران  قضات دیوان عالی کشور حکم صادره را 

اعدام می شود.

افت ۳ درصدی قیمت مسکن نسبت به ماه قبل

تعداد  می دهد  نشان  مسکن  بازار  وضعیت  از  گزارش  جدیدترین 
معامالت آپارتمان های مسکونی تهران در شهریور نسبت به شهریور 
سال قبل 73درصد کاهش و قیمت مسکن نیز نسبت به مرداد حدود 
3 درصد افت داشته است. بر اساس این گزارش، تعداد معامالت 
به  سال1398،  شهریورماه  در  تهران  شهر  مسکونی  های  آپارتمان 
2.8 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال 
قبل به ترتیب 15.3 و 73 درصد کاهش نشان می دهد.  به گزارش 
بانک مرکزی، همچنین در شهریورماه امسال، متوسط قیمت خرید 
و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق 
بود که  ریال  میلیون   126.7 تهران  ملکی شهر  معامالت  بنگاه های 
نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 2.8درصد کاهش و 
56.5 درصد افزایش نشان می دهد. گزارش تحوالت بازار مسکن 
خام  آمارهای  از  برگرفته   ،1398 سال  شهریورماه  در  تهران  شهر 
توسط  که  است  مستغالت کشور  و  امالک  معامالت  ثبت  سامانه 
اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر 

شده است.

نوشیدنی پرطرفداری که قاتل فشار خون است!
اند  پزشکان طبق آخرین تحقیقات خود نوشیدنی را معرفی کرده 
و  قلب  متخصصین  دارد.  موثری  نقش  خون  فشار  کاهش  در  که 
عروق تأیید کردند که گیاهخواران و وگان ها در مقایسه با افرادی 
به  بیماری فشار خون می شوند.  که گوشت می خورند کمتر دچار 
گزارش برترینها اما پزشکان عالوه بر توصیه انجام ورزش، کاهش 
و  سبزیجات  بر  مبتنی  غذایی  رژیم  کردن  دنبال  و  نمک  مصرف 
میوه های تازه همچنین تاکید می کنند، هر فردی که از فشار خون 
باال رنج می برد، باید رژیم غذایی او شامل شیر و فرآورده های شیر 
باشد، به طوری که مصرف روزانه 1000 تا 1300 میلی گرم کلسیم 
ضروری است.  رژیم غذایی همچنین باید شامل محصوالتی باشد 
که حاوی اسید های چرب امگا 3، مانند دانه کتان باشد، که می توان 
دو قاشق غذاخوری از آن را به شیر یا پنیر اضافه کرد. به سفارش 
پزشکان دانه های کامل قهوه ای یا طالیی کتان را برای تازه ماندن 
دارید،  احتیاج  آن ها  به  هنگامی که  کنید،  نگهداری  یخچال  در 
آن ها را در آسیاب خرد کرده روی ماست و غالت بپاشید، یا در 
مخلوط کن ریخته به جای آرد یا خرده نان استفاده کنید، مصرف 
یک یا دو قاشق غذاخوری در روز کافی است. توجه کنید که بدن 
استخراج  دانه های کامل  از  را  مواد مغذی ضروری  نمی تواند  شما 
پزشکان  کنید.  خرد  خوردن  از  قبل  را  آن ها  باید  بنابراین  کند، 
شما  سالمتی  برای  زیادی  فواید  سیر  که  می کنند  توصیه  همچنین 
بنابراین در پخت و پز به طور معتدل از آن استفاده کنید. بر  دارد، 
اساس پژوهشی که اخیرا  منتشر شده اگر از نوشیدنی های گیاهی 
برای کسب آرامش لذت می برید، چای گیاه هیبیسکوس را مصرف 
کنید، این نوشیدنی برای بزرگساالن مبتال به فشار خون باال و خفیف 
سودبخش است. پیش از این، پزشکان به مواد غذایی از جمله چای 
سبز، پنیر و گوجه فرنگی اشاره کردند که می تواند روند پیری را 

کند لذا مصرف این مواد سفارش می شود.

بازداشت دکتر قالبی در جیرفت

پزشک تقلبی و کار آموزش در جیرفت که 8 میلیون تومان در 
روز درآمد داشتند، بازداشت شدند.

متهمان  گفت:  جیرفت  شهرستان  وانقالب  عمومی  دادستان 
پرونده )دو خانم با مدرک تحصیلی دیپلم( با اجاره یک واحد 
می  دهی  نوبت  مراجعان  به  منشی،  یک  استخدام  و  آپارتمان 
کردند و چهارشنبه هر هفته از کرمان برای  اقدامات پزشکی 
به جیرفت می آمدند و حدود 8 میلیون  به صورت غیرقانونی 

تومان  در روز درآمد داشتند.
سالمی افزود: پس از بازدید کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی 
و پلیس اطالعات جیرفت از این مطب، مقادیری تجهیزات و 
دستگاه پزشکی کشف و توقیف شد و متهمان با دستور قضائی 

دستگیر و بازداشت شدند.
دادستان جیرفت با اشاره به شکایت تعدادی از بانوان به علت 
دادسرا  به  لب  و  پلک  افتادگی  مانند  پوستی  های  عارضه 
افزود:طبق نظر دانشگاه علوم پزشکی،تزریق ژل و انواع آمپول 
های زیبایی و همچنین استفاده از این تجهیزات کشف شده در 
این مطب فقط باید با مجوز پزشک متخصص پوست و مو و یا 

پزشک عمومی انجام شود.
کننده  مراجعه  جذب  نحوه  و  متهمان  کار  شیوه  درباره  وی 
بازپرسی  اول  زمینه در شعبه  این  در  تکمیلی  تحقیقات  گفت: 
دادسرای جیرفت ادامه دارد و افرادی از جمله یک پزشک به 

این دادستانی احضار شده اند.

جمع  در  زاده  مهدی  االسالم  حجت 
حسین  امام  علمیه  مدرسه  طالب 
بیت  اهل  سیره  گفت:  بافت،  علیه السالم 
عصمت و طهارت علیهم السالم تنها اصل 
رسیدن به خدا است و با تاسی و عمل به 
این فرمایشات است که جامعه ما به سمت 

سعادت رهنمون خواهد شد.
جمعه  امام  زاده،  مهدی  االسالم  حجت 
دهه  عزاداری  ایام   در  بافت   شهرستان 
حسین  امام  علمیه  مدرسه  در  صفر  اول 
به  اشاره  با  بافت،  شهرستان  علیه السالم 
بیانات و سیره اهل  ثقلین، گفت:  حدیث 

تنها اصلی  بیت عصمت و طهارت علیهم السالم 
این  به  عمل  و  تاسی  با  و  است  خدا  به  رسیدن 
به سمت سعادت  ما  است که جامعه  فرمایشات 

رهنمود خواهد شد.
شهرستان  علیه السالم  حسین  امام  علمیه  مدرسه 

اباعبداهلل الحسین  ایام عزاداری  به  با اشاره  بافت 
السالم  امام صادق علیه  بیان داشت:  السالم  علیه 
لِکن  َو  النِّجاة  َسفُن  ُکلُّنا  می فرمایند  حدیثی  در 
البِحار  لَُجِج  فی  َو  أَوَسع  الُحَسیْن  َجِدَیّ  َسفینُة 
را  بیت  اهل  حدیث  این  در  حضرت  أَْسَرع؛ 

کشتی و راه نجاتی در دنیای پرتالطم 
در  که  همان گونه  و  می کنند  قلمداد 
وجود  پرخطر،  و  مّواج  دریای  یک 
یک کشتی تنها راه برای نجات است، 
در دنیای پر از راه های انحرافی و غلط، 
راهِ  تنها  ائمه)ع(  سیره  از  گیری  بهره 

نجات خواهد بود. 
َجِدَیّ  َسفینُة  تبیین  بافت در  امام جمعه 
به  نگاهی  با  افزود:  أَوَسع،  الُحَسیْن 
این  صحت  به  می توان  کربال  واقعه ی 
بیان امام صادق)ع( پی برد، چراکه این 
واقعه به تنهایی تمامی وقایع در دوران 
امامت اهل بیت تا زمان غیبت حضرت مهدی را 

در خود جای داده است.
گفتنی است، در شب های آینده، ائمه ی جمعه ی 
مراسم  این  در  نیز  ارزوئیه  و  رابر  شهرستان های 

حضور خواهند داشت.

دارند  اعتقاد  کرمان  استان  تقسیم  طرفداران 
زمینه  توان  می  های جدید  استان  تشکیل  با 
ثروت  متوازن  توزیع  و  زدایی  محرومیت 
مناطق  در  را  توسعه  نهایت  در  و  بودجه  و 

مختلف کرمان مشاهده کرد.
کیلومتر   183/285 وسعت  با  کرمان  استان 
تشکیل  را  مساحت کشور  مربع، 11 درصد 
میلیون و 164  داده و طبق آخرین آمار سه 
این  از  که  دارد  جمعیت  نفر   718 و  هزار 
حیث کرمان جزو 9 استان با جمعیت باال در 

کشور محسوب می شود.
و  کیلومتر   700 استان  این  جنوب  تا  شمال 
کیلومتر   600 حدود  آن  شرق  تا  غرب  از 
در  استان  این  زیاد  وسعت  دارد  فاصله 
در  حتی  جمعیت  باالی  پراکندگی  کنار 
موجب  استان  های  بخش  ترین  افتاده  دور 
به  کرمان  استان  تقسیم  بحث  همیشه  شده 
عمال  اما  باشد  مطرح  رسمی  غیر  صورت 
دولت تا کنون اقدامی در راستای تقسیمات 
همین  و  است  نداده  انجام  استان  جغرافیایی 
مساله باعث شده است برخی از چهره های 
سیاسی و اقتصادی استان اعتقاد داشته باشند 
که محرومیتی که در مناطق دور افتاده استان 
کرمان وجود دارد به دلیل همین وسعت قابل 

توجه است.
استان  مرکز  از  افتاده  دور  مناطق  به  وقتی 
میزان محرومیت  بیشترین  کنید  نگاه  کرمان 
در  را  زیر ساختها  احداث  میزان  و کمترین 
توان  می  استان  مرکز  از  افتاده  دور  مناطق 

یافت
عمال وقتی به مناطق دور افتاده از مرکز استان 
میزان محرومیت  بیشترین  کنید  نگاه  کرمان 
در  را  زیر ساختها  احداث  میزان  و کمترین 
توان  می  استان  مرکز  از  افتاده  دور  مناطق 

یافت.
در  کرمان  استان  در  محرومیت  بیشترین 

می  مشاهده  استان  شرقی  و  جنوبی  مناطق 
تجربه  اخیر  های  سال  طی  کرمان  شود، 
شاهد  را  کشور  تقسیمات  خصوص  در  ای 
بطوریکه شهرستان های جیرفت  بوده است 
قلعه  عنبرآباد،  )شهرستانهای  به  کهنوج  و 
کهنوج،  جیرفت،  فاریاب،  منوجان،  گنج، 
شهرستانهای)بم،  به  بم  شهرستان  و  رودبار( 
نرماشیر، ریگان و فهرج(  شهرستان بافت به 

شهرستانهای)بافت و ارزوئیه( تقسیم شدند.
که  بود  بندی  تقسیم  این  از  بعد  سال  چند 
در  اعتبارات  تقسیم  و  ساختها  زیر  توسعه 
هم  اما  شد  محقق  قبل  از  بیشتر  مناطق  این 
چنان شاهد عدم توازن در تقسیم بودجه ها 
و اعتبارات شهرستانهای برخوردار و محروم 

هستیم.
تقسیم  برای  طرحی  هیچ  کرمان:  استاندار 

استان کرمان مطرح نیست
محمد جواد فدایی با اشاره به اینکه این طرح 
در دولت مطرح نیست گفت: اینکه بخواهند 
تقسیم  دیگر  استانهای  به  را  کرمان  استان 
کنند اطالعی ندارم و چیزی رسما منعکس 

نشده است.
نشده  مطرح  دولت  در  طرح  این  چند  هر 
استان  تقسیم  درخواست  بارها  عمال  اما 

از  تر  کوچک  استانهای  به  کرمان  بزرگ 
از  یکی  و  شده  بیان  مختلف  مسئوالن  زبان 
چند  از  هر  که  شود  می  محسوب  مطالباتی 

گاهی عنوان می شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان: دلیل 
استان  بودن  پهناور  طرح  این  شدن  مطرح 

است
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان نیز در 
شدن  مطرح  دلیل  گوید:  می  خصوص  این 
چنین طرح هایی پهناور بودن استان کرمان 
و  مسائل  استان  از  بطوریکه هر بخش  است 

مشکالت و پتانسیلهای خاص خود را دارد.
این بحث هر از چند گاهی مطرح می شود 
در  کشوری  تقسیمات  تصمیم  عمال  اما 
ندارد و چنین طرح  قرار  دستور کار دولت 

هایی در حد اظهار نظر است
از  هر  بحث  این  گوید:  می  امیری  حسین 
چند گاهی مطرح می شود اما عمال تصمیم 
تقسیمات کشوری در دستور کار دولت قرار 
ندارد و چنین طرح هایی در حد اظهار نظر 

است.
مشکالت  و  استان  وسعت  به  اشاره  با  وی 
بیان  دارد  وجود  مناطق  این  در  که  مختلفی 
به  توجه  با  باید  اما  حاضر  حال  در  کرد: 
مردم  همه  موجود،  های  زمینه  و  ها  پتانسیل 
که  کنند  تالش  مختلف  های  شهرستان  در 
استان به سوی توسعه و پیشرفت و محرومیت 

زدایی حرکت کند.
اقلیم  و  گسترده  وسعت  وجود  با  کرمان 
از  یکی  مختلف  های  فرهنگ  خرده  و 
مهمترین استانهای کشور در بحث ارزآوری 
و صادرات غیر نفتی است و مردم این استان 
جغرافیایی  تقسیمات  از  جدا  اند  داده  نشان 
و  توسعه  راه  در  یکدیگر  کنار  در  همیشه 

پیشرفت گام برداشته اند.

توانیر  تخصصي  مادر  شرکت  بسیج  فرمانده 
در  بویژه  بسیج  ظرفیت  از  استفاده  گفت: 
هاي  اولویت  از  برق  بهینه  مصرف  مقوله 

شرکت توانیر است.
به گزارش حکمت به نقل از روابط عمومي 
استان  جنوب  برق  نیروي  توزیع  شرکت 
بسیج  فرمانده  حضور  با  نشست  این  کرمان، 
منابع  معاون  توانیر،  تخصصي  مادر  شرکت 
مشترکان،  خدمات  و  فروش  معاون  انساني، 
و  فرمانده  مصرف،  مدیریت  دفتر  مدیر 
مهرماه  نهم  در  بسیج  پایگاه  شوراي  اعضاي 

سال جاري برگزار شد.
مادر  شرکت  بسیج  فرمانده  بازدید  این  در 
تخصصي توانیر ضمن گرامیداشت هفته دفاع 
همیشه  سال   1400 از  بعد  کرد:  بیان  مقدس 
اسارت  به  و  کربال  شهداي  خاطره  و  یاد 
و  داریم  مي  گرامي  را  نبوت  خاندان  رفتن 
نگه  زنده  را  اسالم  صفر،  و  محرم  واقع  در 
داشته است بنابراین باید هر ساله بعد از حادثه 
کربال محرم و صفر را عزاداري کنیم و براي 
و  یاد  جدید  نسل  براي  نیز  خودمان  انقالب 

خاطره دفاع مقدس فراموش نشود.
وي با اشاره به عبور موفق از پیک بار تابستان 
لطف  با  توانستیم  امسال  کرد:  بیان   98 سال 
و  برق  صنعت  همکاران   درایت  و  خداوند 
همکاران بسیجي در شرکت هاي توزیع3800 
مگاوات از نیاز شبکه سراسري را مدیریت و 

از پیک بار سال 98 به خوبي گذر کنیم.
استفاده  گفت:  توانیر  شرکت  بسیج  فرمانده 
از ظرفیت بسیج بویژه در مقوله مصرف بهینه 

برق از اولویت هاي شرکت توانیر است.
احمد یزدي اضافه کرد: تقویت توان آموزش 
اندازي  راه  مردم،  عموم  به  بسیج  طریق  از 
گروه هاي جهادي و بسیج سازندگي باید به 
عنوان یک هدف محقق در زمینه تحقق آن 

تالش شود.
بهینه  مدیریت  زمینه  در  کرد:  عنوان  وي 
اعمال  مردم  براي  هایي  مشوق  برق  مصرف 
اطالع  براي  بسیج  ظرفیت  از  باید  که  شده 

رساني آن تالش شود.
احمد یزدي بیان کرد: بنا به فرمایشات رهبر 
به دولت در جهت  باید  بسیج  انقالب  معظم 
در  که  کند  تالش  مردم  رضایتمندي  جلب 
شرکت  و  نیرو  وزارت  همواره  راستا  این 
توانیر خود را نیازمند همکاري بسیج به عنوان 

ظرفیتي مردمي مي داند.
تکنولوژي  دنیاي  دنیا،  امروز  داد:  ادامه  وي 
ایادي  دست  در  اي  رسانه  قدرت  و  است 

استکبار جهان است و از این قدرت در فضاي 
مجازي و غیر مجازي بر ضد نظام و انقالب 
ما  عهده  بر  وظیفه  این  و  کنند  مي  استفاده 
بسیجیان است که در برابر دشمنان بایستیم و 
با کارکردي مناسب در فضاي مجازي چهره 

اسالم را به جهانیان نشان دهیم.
در ابتداي این نشست رضوي علوي فرمانده 
استان  جنوب  برق  شرکت  بسیج  پایگاه 
و  علمي  بخش  مجري  کرامتي  کرمان، 
تحقیقات بسیج و راهله صحبتي مشاور بانوان 
و مسئول بسیج خواهران نیز به ارائه گزارشي 
بسیج  پایگاه  توسط  شده  انجام  اقدامات  از 

پرداختند.
شایان ذکر است احمدي یزدي از اتاق کنترل 
انجام  اقدامات  جریان  در  و  بازدید  شرکت 
شده توسط این شرکت در گذر از پیک بار 

سال 98 قرار گرفتند.

امام جمعه بافت در جمع طالب:

سیره اهل بیت)ع( تنها راه رسیدن به خداست

بازديد فرمانده بسیج شرکت توانیر از شرکت توزيع نیروي برق جنوب استان کرمان

استاندار کرمان: 

هیچ طرحی برای تقسیم استان کرمان مطرح نیست
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»اگهي تحديد حدود اختصاصي«
12-اصلی  از  فرعی   4335 پالک  دارای  فوقانی  طبقه  بر  مشتمل  خانه  ششدانگ  تحدید حدود  چون 
از 12- اصلی قطعه یک /1بخش 42 کرمان واقع در رابر خیابان  از پالک 1279 فرعی  مجزی شده 
قاسمی  تقاضاي آقای رضا کریم  متر مربع مورد  به مساحت 146/05  بانک ملی  امام کوچه روبروی 
فرزند یاراله به شماره شناسنامه 196 صادره از رابرحسب در خواست کتبی نامبرده آگهی تحدید حدود 
بدینوسیله منتشر وعملیات تحدیدي آن ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخه  اختصاصی پالک مرقوم 
1398/8/12 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 و حقوق ارتفاقي آن 
واخواهي داشته باشد مي تواند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي لغایت 30 روز 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 به مرجع ذیصالح 
قضائي نسبت به تقدیم دادخواست اقدام و گواهي را به این اداره تقدیم نماید در غیر اینصورت متقاضي 
ثبت یا نماینده قانوني وي به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهي عدم تقدیم دادخواست دریافت و به این 
اداره تسلیم نمایند اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتي را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 98/7/11
محمدمحسن قزوینی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بافت)م الف84(

آگهي حصروراثت
خانم کشور مهدی پور رابری فرزند نجف داراي شناسنامه 3225 به شرح دادخواست شماره 980264 
مورخ 98/7/7 توضیح داده شادروان نجف مهدی پور رابری فرزند حسینقلی به شناسنامه 846 درتاریخ 

1398/6/12 درشهر رابرفوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-مرصع مهدی پور رابری به ش ش 3226 متولد 1332 فرزند متوفی.

2- کشور مهدی پور رابری به ش 3225متولد 1330 فرزند متوفی.
یا  دارد  اعتراض  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی  نوبت در یکي  مراتب یک  لذا 
شخص یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل 
اختالف تقدیم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این 

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

آگهي حصروراثت
 980471 شماره  دادخواست  شرح  به   284 شناسنامه  داراي  امامعلی  فرزند  نژاد  سلطانی  سوسن  خانم 
درتاریخ   2 شناسنامه  به  بیگمراد  فرزند  نژاد  سلطانی  امامعلی  شادروان  داده  توضیح   98/7/6 مورخ 

1398/6/19 درشهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-سوسن سلطانی نژاد به ش ش 214 متولد 1355 فرزند متوفی.

2- سودابه سلطانی نژاد به ش ش 749 متولد 1368 فرزند متوفی.
3- اکبر سلطانی نژاد به ش ش 12 متولد 1340 فرزند متوفی.

4- احمدسلطانی نژاد به ش ش 109 متولد 1350 فرزند متوفی.
5- بیگم سلطانی نژاد به ش ش 8 متولد 1318 همسر متوفی. 

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

موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
دفترشورای حل اختالف شماره 2 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
خانم نجمه شجاعی فرزند اسماعیل داراي شناسنامه 883 به شرح دادخواست شماره 980518 مورخ 
98/7/10 توضیح داده شادروان اسماعیل شجاعی فرزند امید علی به شناسنامه 73 درتاریخ 1397/10/11 

درشهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-حسین شجاعی به ش ش 93 متولد 1357 فرزند متوفی.

2- ابراهیم شجاعی به ش ش 3211 متولد 1366 فرزند متوفی.
3- رضا شجاعی به ش ش 695 متولد 1363 فرزند متوفی.

4- نجمه شجاعی به ش ش 883 متولد 1355 فرزند متوفی.

5- سمیه شجاعی به ش ش 727 متولد 1361 فرزند متوفی.
6-هاجر بنی اسدی به ش ش 123 متولد 1333 همسر متوفی. 

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

موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
دفترشورای حل اختالف شماره 2 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
خانم نرگس غنچه پور فرزند بیگ میرزا داراي شناسنامه 2907 به شرح دادخواست شماره 980482 
مورخ 98/7/8 توضیح داده شادروان مجتبی غنچه پور فرزند بهباز به شناسنامه 7 درتاریخ 1395/5/3 

درشهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-نرگس غنچه پورفرزند بیگ میرزا به ش ملی 2907 متولد 1359 همسر متوفی.

2- مهتاب برآوردی فرزند امیدعلی به ش ش 271متولد 1328 مادر متوفی.
یا  دارد  اعتراض  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی  نوبت در یکي  مراتب یک  لذا 
شخص یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل 
اختالف تقدیم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این 

موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
دفترشورای حل اختالف شماره 2 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
مورخ  دادخواست شماره 980480  به شرح  داراي شناسنامه 5614   فرزند سعدیار  آقای حمدا...الیاد 
درتاریخ   3120050954 شناسنامه  به  حمدا...  فرزند  الیاد  مژگان  شادروان  داده  توضیح   98/7/7

1398/5/15 درشهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-حمدا...الیاد به ش ملی 3130055983 متولد 1342 فرزند متوفیه.

2- فرخ لقا معصوم پور عسکری به ش ملی 3179611901متولد 1343 مادر متوفیه.
یا  دارد  اعتراض  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی  نوبت در یکي  مراتب یک  لذا 
شخص یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل 
اختالف تقدیم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این 

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

آگهي حصروراثت
دادخواست  شرح  به    3130861361 شناسنامه  داراي  محمد  فرزند  بافتی  الدینی  شمس  طاهره  خانم 
شناسنامه  به  مجید  فرزند  مرادی  امین  محمد  شادروان  داده  توضیح   98/7/9 مورخ   980508 شماره 
3120284076 درتاریخ 1398/6/28 درشهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند 

از:
1-مجید مرادی به ش ملی 3130826874 متولد 1341 بافت پدرمتوفی.

2- طاهره شمس الدینی بافتی به ش ملی 3130861361 متولد 1350 بافت مادر متوفی.
یا  دارد  اعتراض  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی  نوبت در یکي  مراتب یک  لذا 
شخص یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل 
اختالف تقدیم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این 

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

هشدار رئیس ستاد انتخابات به فرمانداران

رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه فرمانداران و بخشداران 
در انتخابات نباید به نفع یا ضرر کسی سخن گفته یا اقدامی انجام 
دهند، گفت: اگر موازین قانونی و اصل بیطرفی رعایت شود، هیچ 
مشکلی بروز نخواهد کرد. جمال عرف در جلسه ستاد انتخابات 
در  رهبری  معظم  مقام  سخنان  به  اشاره  با  جنوبی  خراسان  استان 
جلسه با نمایندگان مجلس خبرگان اظهار کرد: طبعاً در برگزاری 
انتخابات با چالش های متعددی مواجه هستیم اما به فرموده رهبری 
باید در مواجهه با چالش ها ابتکار عمل داشته باشیم، مایوس نشویم 
و جسورانه عمل کرده و در عین حال اسیر احساسات نگردیم. در 
پروژه سنگین سیاست داخلی مواجه هستیم  با یک  فعلی  شرایط 
قطعاً  شرایط،  این  در  خارجی.  سیاست  سنگین  پروژه  یک  و 
را  موفق  خارجی  سیاست  تحقق  زمینه   مقتدرانه،  داخلی  سیاست 
اقدامات ظالمانه و خروج  افزود:  ادامه  فراهم می کند.  عرف در 
غیرقانونی رییس جمهور آمریکا از برجام شرایط خاصی را پدید 
مستقل  ظرفیت  که  دادند  نشان  عمل  در  نیز  اروپایی ها  و  آورده 
را  باید شرایط کنونی  بنابراین  ندارند،  را  آمریکا  از  عمل کردن 
با پروژه منزوی ساختن جمهوری  مدیریت کنیم و در عین حال 
تنگاتنگی  ارتباطات  و  مناسبات  باید  کنیم.  مبارزه  ایران  اسالمی 
بر  ارتباط  این  از  بخشی  که  باشیم  داشته  همسایه  کشورهای  با 
عهده استانداران استان های مرزی است.  وی در ادامه با اشاره به 
سیاست های کلی انتخابات تبیین شده از سوی مقام معظم رهبری 
تصریح کرد: این 18 ماده که در قالب سیاست های کلی انتخابات 
از سوی مقام معظم رهبری ابالغ شده، به عنوان سند باالدستی و 
مالک عمل همه ما در انتخابات پیش رو خواهد بود. مطابق این 
سند، منابع مالی نامزدها باید شفاف باشد و پول های مشکوک با 
منابع مجهول، جزء خطوط قرمزی است که باید با شورای نگهبان 
برای مقابله با آن راهکاری را مشخص کنیم. معاون سیاسی وزیر 
کشور خطاب به فرمانداران و بخشداران حاضر در جلسه گفت: 
به عنوان مجری انتخابات نباید اقدامات شائبه برانگیز انجام دهیم. 
یا ضرر  نفع  به  نباید  فرمانداران و بخشداران تحت هیچ شرایطی 
کسی سخن گفته یا اقدامی انجام دهند و الزم است از حضور در 
محافل مختلف با شبهه انتخاباتی خودداری کنند، چرا که بخشی 
تشکیل  شهرستان  در  دولت  نمایندگان  علیه  که  هایی  پرونده  از 
می شود، مربوط به همین رفتارهای غیرحرفه ای است بنابراین اگر 
موازین قانونی و اصل بیطرفی را رعایت کنید، هیچ مشکلی بروز 
رعایت  با  باید  و  است  الناس  حق  رای،  صندوق   کرد.  نخواهد 
کنیم.  برگزار  را  امن  و  سالم  انتخاباتی  قانونمداری،  و  طرفی  بی 
به مشارکت باالی مردم خراسان جنوبی  با اشاره  پایان  عرف در 
عدد  که  شود  عمل  گونه ای  به  باید  داشت:  اظهار  انتخابات  در 
مشارکت در استان کمتر از دوره های گذشته نباشد زیرا در این 
انتخابات، میزان مشارکت مردم معنا و مفهومی متفاوت  دوره از 
خواهد داشت. باید انتخابات را نهادمند کنیم که الزمه آن، ایفای 
نقش حداکثری احزاب است و باید از این تکثر برای ایجاد فضای 

رقابتی و پر شور بهره برد.

هنگام خريد ملک بايد به چه نکاتی توجه کنیم؟
نتواند  ملکی کسی  قرارداد  انعقاد  هنگام  به  اگر می خواهید 
برای  کنید.  توجه  مهم  نکات  این  به  بگذارد  کاله  سرتان 
بسیاری توجه  به نکات حقوقی  باید  انعقاد یک سند ملکی 
نادیده  حقوقی  مهم  موارد  از  یکی  اگر  زیرا  باشیم،  داشته 
آید.  وجود  به  بسیاری  مشکالت  است  ممکن  شود،  گرفته 
بسیاری  کالهبرداری های  منشأ  می توانند  ملکی  معامالت 
باشند، به همین دلیل است که موارد حقوقی متعددی برای 
نکات  از  برخی  به معرفی  اینجا  لحاظ شده است. در  آن ها 
حقوقی مهم به هنگام تنظیم سند می پردازیم. همزمان با تنظیم 
سند مبایعه نامه، فروشنده باید اصل اسناد مربوط به مالکیت 
یا نمایندگی خود را در جلسه حاضر کند. در قرارداد حتماً 
باید تاریخ سند رسمی به نام فرد مشخص شود. اگر ملک با 
مشارکت صاحب زمین یا سازنده ساخته شده باشد، در این 
صورت تمام مالکان ساختمان باید در جلسه قرارداد حاضر 
نامه ای بین مالکان مشاع ساختمان وجود  باشند. اگر تقسیم 
داشته باشد، در این صورت باید تمام افراد مالک در جلسه 
حاضر باشند یا اینکه تقسیم نامه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم 
مطمئن  باید  خریدار  سند  رویت  ضمن  باشد.  شده  امضا  و 
شود که ملک در رهن فرد دیگری نیست. ملکی که فروخته 
می شود، باید بر اساس متراژ مندرج در سند مالکیت باشد و 
خریدار باید حتماً به این موضوع توجه کند. اگر یک معامله 
المثنی باشد و قبل از امضای قرارداد  با سند  انعقاد  در حال 
سند اصلی پیدا شود معامله باطل می شود، اما اگر سند معامله 
اصلی  این صورت سند  باشد، در  انجام شده  المثنی  با سند 

باطل می شود.

 دانش آموزان زیادی در نقاط محروم 
خیران  کمک  نیازمند  کرمان  استان 

هستند
کرمان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
در  زیادی  دانش آموزان  اینکه  بیان  با 
خیران  کمک  نیازمند  کرمان  استان 
هستند گفت: دانش آموزان در مناطق 
محروم مشکالت زیادی دارند و باید 

به فکر آنها بود.
آغاز  آئین  در  صبح  صادقی  یحیی 

بیان  با  کرمان  در  عاطفه ها  جشن  دوم  مرحله 
اینکه رسیدگی به دانش آموزان در نقاط محروم 
را در دستور کار داریم اظهار داشت: برای رفتن 
تهیه  برای  که  داشتیم  دانش آموزانی  مدرسه  به 
فرم مدارس و کیف و کفش مشکالتی داشتند.

وی با عنوان اینکه 20 هزار دانش آموز در استان 
کرمان با شرایط متفاوت زیرپوشش کمیته امداد 
هستند گفت: روزانه مراجعات زیادی داریم که 
ترک  آنها  بچه های  ندارند  دوست  خانواده ها 

تحصیل کنند و نیازمند کمک هستند.
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان با بیان اینکه 
روز گذشته در ریگان بودیم و بین حدود 400 
دانش آموز نیازمند بسته لوازم التحریر توزیع شد 
محروم  مناطق  در  دانش آموزان  کرد:  تصریح 

مشکالت زیادی دارند و باید به فکر آنها بود.
وی افزود: اگر نخواهیم خیلی راه خیلی دوری 
شهر  حاشیه  در  و  نزدیکی  همین  در  برویم  هم 
که  داریم  زیادی  نیازمند  خانواده های  کرمان 

نیازمند کمک ما هستند.
صادقی با یادآوری اینکه سال گذشته حدود سه 
در  عاطفه ها  جشن  مرحله  دو  در  تومان  میلیارد 
سطح استان کرمان برای کمک به دانش آموزان 
جمع آوری شد عنوان کرد: در مرحله اول جشن 
عاطفه های امسال دو میلیارد و 200 میلیون تومان 

کمک های مردمی جمع آوری شد.
در  خانواده  هزار   102 حدود  اینکه  بیان  با  وی 
استان  امداد  کمیته  زیرپوشش  کرمان  استان 
بدای  را  خود  تالش  تمام  که  هستند  کرمان 

توانمند کردن آنها به کار می گیریم گفت: 
برای کمک به دانش آموزان فقط نباید به 
روز جشن عاطفه ها اکتفا کرد و در طول 
خدای  تا  کنیم  حمایت  را  آنها  باید  سال 

نکرده ترک تحصیل نکنند.
آموزش  مدیرکل  اسکندری نسب  احمد 
آئین  این  در  نیز  کرمان  استان  پرورش  و 
مهربانی  با  همراه  را  مهر  اینکه  بیان  با 
را  خود  تالش  تمام  و  کردیم  آغاز 
برای  نشاط  و  شادی  تا  می گیریم  به کار 
اظهار  شود  بیشتر  روز  هر  از  دانش آموزان 
گذشته  سال  در  کرمانی  دانش آموزان  داشت: 
کمک های  و  کردند  کمک  نیز  سیل زدگان  به 

جمع آوری شده به موقع ارسال شد.
وی با بیان اینکه رسم انسانیت است که بخشی از 
داشته های خود را به دیگران کمک کنیم گفت: 
و  باشد  محبت  با  همراه  باید  دیگران  به  کمک 
این خصلت را باید در بین دانش آموزان جامعه 
نهادینه کنیم. مدیرکل آموزش و پرورش استان 
در  پژوهش  و  تحقیق  اینکه  به  اشاره  با  کرمان 
مدارس برای ما بسیار اهمیت دارد افزود: تحقیق 
و پژوهش ذهن دانش آموزان را خالق می کند 
بهترین محیط از همه نظر  باید  و محیط مدرسه 
باشد و تمام سعی خود را در این راستا می کنیم.

دانش آموزان زيادی در نقاط محروم استان کرمان نیازمند کمک 
خیران هستند

معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر:
ماه  مهر  نخست  هفته  در  مخدر  مواد  تن   ۲۴

کشف شد

معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر از 
کشف بیش از 24 تن مواد مخدر در کشور در هفته نخست مهر 
ماه خبر داد و گفت: طی این مدت، 346 دستگاه خودرو، 102 
دستگاه موتورسیکلت، 10 قبضه سالح و 39 دستگاه موبایل هم 

توقیف شد.
 751 و  هزار   24 هفته  این  کشفیات  افزود:مجموع  اصالنی  ناصر 
 9794( قبل  سال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در  که  است  کیلوگرم 

کیلوگرم( 153 درصد رشد دارد.
این مقام مسئول ادامه داد: از مجموع مواد مخدر مکشوفه، 17016 
کیلوگرم مربوط به ماده تریاک بوده است که 69 درصد کشفیات 

را شامل می شود.
وی افزود: همچنین از این میزان 1756 کیلوگرم حشیش، 3628 
هرویین،  کیلوگرم   226 شیشه،  کیلوگرم   204 مرفین،  کیلوگرم 
25 هزار و 362 عدد قرص روان گردان، 10 لیتر پیش ساز و 192 

کیلوگرم سایر مواد کشف شده است.
 8039 مجموعاً  اخیر  هفته  در  داشت:  اظهار  ستاد  دبیرکل  معاون 
طرح های  طی  خصوصاً  و  مخدر  مواد  جرایم  با  ارتباط  در  متهم 
جمع آوری و ساماندهی معتادان متجاهر در سطح کشور دستگیر 
اتهام قاچاق و توزیع مواد  به  نفر  این تعداد 4037  از  شده اند که 

مخدر و 4002 نفر معتاد متجاهر دستگیر شده اند.
اصالنی با بیان اینکه بالغ بر 66 درصد کشفیات این دوره زمانی 
مربوط به هفت استان کشور است،   اظهار داشت: بیشترین حجم 
کشفیات با 6491 کیلوگرم مربوط به استان تهران است که معادل 
26 درصد کشفیات کشور را شامل می شود و آذربایجان غربی 
با 1295  با 1817 کیلوگرم، هرمزگان  با 3629 کیلوگرم، کرمان 
کیلوگرم، خراسان رضوی با 1188 کیلوگرم، سیستان و بلوچستان 
با 1120 کیلوگرم و سمنان با 900 کیلوگرم به ترتیب در رتبه های 

بعدی قرار دارند.
یعنی  مقابله  اولویت دار حوزه  استان  افزود: سهم کشفیات 5  وی 
سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، بوشهر و خراسان جنوبی 

از کشفیات کشور در هفته مذکور 20 درصد است.
اصالنی اظهار داشت: طی این مدت، 346 دستگاه خودرو، 102 
موبایل  دستگاه   39 و  سالح  قبضه   10 موتورسیکلت،  دستگاه 

توقیف شد.

امالک  و  اسناد  ثبت  کل  مدیران  دیدار  در 
استان  ارشاد اسالمی  استان کرمان و فرهنگ و 
استان  ثبت  کل  اداره  جدیت  بر   تاکید  ضمن 
در  دولتی،  امالک  ساماندهی  خصوص  در 
خصوص نحوه تثبیت امالک و مستغالت اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  تصمیم گیری شد. 
عمومی  روابط  از  نقل  به  حکمت  گزارش  به 
کرمان،  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 
رضا طالبی زاده در دیدار با مدیر کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان با بیان اینکه در زمینه تثبیت 
برای  و  ایم  داشته  فعالی  نقش  دولتی  امالک 
مالکیت  سند  دولتی  های  ساختمان  از  بسیاری 

تک برگ صادر نموده ایم، گفت: 
از  بیش  قوت  با  دولتی  امالک  تثبیت  روند 
امالک  ساماندهی  و  شد  خواهد  انجام  پیش 
دستور  در  جدیت  با  دولتی  های  ساختمان  و 
فرهنگ  کل  اداره  داشت:  بیان  وی  است.  کار 
از  استفاده  با  تواند  می  استان  اسالمی  ارشاد  و 
"د"  بند  گواهی  اخذ  و  مستندسازی  کمیسیون 
اخذ  به  نسبت  دولتی  اموال  نامه  آئین   26 ماده 
در  که  اداره  آن  های  ساختمان  مالکیت  اسناد 
در  و  نماید  اقدام  هستند  واقع  دولتی  اراضی 
خصوص سایر امالک خود با استفاده از ظرفیت 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
مقتضی  اقدام  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان 
را برای اخذ سند صورت دهد. این مقام قضائی 
ضمن بیان لزوم تثبیت تمامی اراضی و مستغالت 

امالک و ساختمان های دولتی گفت: 
دولتی  نهادهای  و  ها  سازمان  که  صورتی  در 

به  متعلق  امالک  مستندات  نقشه،  تهیه  از  پس 
اسناد و امالک تحویل  ثبت  ادارات  به  را  خود 
به  نسبت  دارد  وجود  کامل  آمادگی  دهند 
سنددار شدن امالک دولتی اقدام و این امالک 
با  وی  شوند.  تثبیت  ممکن  زمان  کمترین  در 
و  اسناد  ثبت  اداره کل  موفق  عملکرد  به  اشاره 
اراضی  تثبیت  زمینه  در  کرمان  استان  امالک 
های  و ساختمان  امالک  نمودن  و سنددار  ملی 
دولتی بیان داشت: این دستاورد به وسیله تعامل 
و  آمده  به دست  استان  اداری  های  مجموعه  با 
این  اعتبار  تامین  صورت  در  داریم  آمادگی 
مدیر  دیدار  این  ادامه  در  دهیم.  ادامه  را  روند 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گفت: برای 

توسعه امور فرهنگی در سطح جامعه می بایست 
از  باشیم و  استان حضور داشته  نقاط  تمامی  در 
که  داریم  استان  سطح  در  ساختمان   71 اینرو 

نیازمند ساماندهی و تثبیت مالکیت می باشند.
اداره  با تعامل  ادامه داد: در سال جاری و   وی 
برنامه  کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان و 
ریزی های صورت گرفته برخی از این امالک 
این  ادامه  در  و سنددار خواهند شد.  ساماندهی 
استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  مدیر  دیدار 
کرمان راهنمایی های الزم جهت تثبیت اراضی 
و مستغالت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان را صادر نمود.

مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان:

ساماندهی امالک دولتی با جديت در دستور کار است

معاون  کمالی  االسالم  حجت 
فقیه  ولی  نمایندگی  کننده  هماهنگ 
با عرض سالم  کرمان  ثاراهلل  سپاه  در 
و ادب و احترام به محضر شما برادران 
محترمه  خواهران  و  ارزشمند  و  عزیز 
بافت  شهرستان  سپاه  مقتدر  ،فرمانده 
جناب سرهنگ پاسدار  بامری ،مسئول 
محترم دفتر نمایندگی حضرت حجت 
ایرانپور  آقا  حاج  والمسلمین  االسالم 
جهاد  ،پیشکسوتان  زر  خانه  آقا  حاج 
و شهادت که در جلسه شرف حضور 
حریم  سبزپوشان  شما  همه  دارندو 
شهدا  معزز  و  معظم  ،خانواده  والیت 

تسلیت و تعزیت ایام حزن و اندوه آل اهلل سرور 
و  السالم  علیه  الحسین  عبداهلل  ابا  ساالر شهیدان 
تبریک ایام هفته دفاع مقدس خاصتا  رزمندگان 
ء  الشهدا  سید  همواره  کرد:  بیان  مقدس  دفاع 
برای من به شما نقشه راه تعیین کردند فرمودند: 
که منتظر باشیدو بدانید که یزیدیان چه کسانی 
به  من  برای  این  هستند  که  حسینیان   و  هستند 
شما یک پیام دارد واینکه بشناسیم که اردوگاه 
یزیدیان  کجاست و اردوگاه حسینیان کجاست 
هر لحظه که انسان در تقابل است و قرآن هم بر 
این مهم اشاره دارد و » َوَکَذلَِک َجَعلْنَا لُِکِلّ نَبِيٍّ 
پیغمبری  هر  «برای  َوالِْجِنّ  اإلنِْس  َشیَاِطیَن  ا  َعُدوًّ
یک دشمن قرار دادیم و این تقابل  بوده و امام 
با هم  امیه  بنی  السالم  فرمودندما و  حسین علیه 
میجنگیم این جنگ تا کی هستآیا عاشورای سال 
برقرار  قیامت  قیام  تا  تضاد   این  شدنه  تمام   61
این  1400  لذا سروران گرامی در طول  است  
در  حق  دشمنباجبهه  جبهه  روز  هر  میبینیم  سال 
انقالب اسالمی  تقابل است در دوران  جنگ و 

ما می بینیم این تقابلوجود دارد انقالبی که تجلی 
اسالم ناب محمدی صلی اهلل علیه و آله و سلم 
این  شاهد  هم  اسالمی  انقالب  دوران  در  است 
طریق  از  دشمن  تقابل  مرتبه  یک  هستیم  تقابل 
ترورو جنگ سخت هست یک بار نه میدان را 
عوض می کنندسروران عزیز و ارزشمندبرادران 
گرامی به خواهران باید همه من و شماها باید با 
بصیرت این  مسیر راه انتخاب کنیم و با بصیرت 
یادآور  مقدس  دفاع  هفته  ایام   کنیم  حرکت 
تلئلو اراده مردان آهنینی   که در تحت حمایت 
امام حکیم و فرزانه و در تحت حمایت رهبری 
ابهت  رهبری  معظم  مقام  و  امام  داعیانه  های 
شکستندبرادر  هم  در  را  غرب  و  شرق  پوشالی 
آمریکاباما  گویند  می  که  کسانی  امروز  عزیز 
دفاع  سال  هشت  دوران  در  کندما  مذاکره  باید 
مقدس دنیا پشت سر صدام آمد فقط نیروهای ما 
در مقابل عراق نبودند بلکه ما فقط از 18 کشور 
جهان اسیر داشتیم باید اینها را بدانیمامام فرمود 
نه شرقی نه غربی جمهوری اسالمی واقعا همین 

است دشمن دشمن است این نظام نظام 
امام زمان است و آینده جهان اسالم به 

دست این نظام امام زمانی است
برادران عزیزآلمان که متاسفانه رئیس 
با  ذوقی  و  شوق  یک  با  ما  جمهور 
صدر اعظم آلمان اخیرا  قدم می زند 
صادرکنندگان  صدر  در  آلمان  این 
کشور  علیه  شیمیایی  جنگ افزارهای 
ما بود برای عراق بخاطر همین جنگ 
بار   3500 صدام  شیمیایی  افزارهای 
خاطر  به  کرد  شیمیایی  ایران حمله  به 
شیمیایی  اثرات  و  جراحتها  همین 
از  داریم  شیمیایی  مجروح  هزار   45
حدود  چیزی  گذشته  سال  تا  نفر  هزار   45 این 
شدند  نائل  شهادت  رفیع  درجه  به  نفر  هزار   6
های  کمک  بودانواع  صدام  پشت  دنیا  چون 
اینکه   تا  کردند  عراق  به  مالی  و  شیمیاییترابری 
در آن زمان کشور عراق پنجمین کشور پیشرفته 
کمر  دیگر  ساعت  نیم  تا  گفت  شدوصدام  دنیا 
ایران رامیشکنیم اما زهی خیال باطل باز هم یار 
َ َعلَی ُکِلّ َشْيٍء قَِدیٌر  «  من بر همه غالب » إِنهَّ اهللهَّ
مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما راغافل 
از اینکه خدا هست در اندیشه ما،چون وصل به 
خدا بودیم جنگی که قرار بود نیم ساعته  تمام 
شود این جنگ 2887 روز به طول انجامیدکه از 
این 2887 روز ما هزار روز نبرد فعال داشتیم از 
این هزار روز نبرد فعال 703 روز نبرد فعال مال 
ایرانی ها بود مال رزمندگان بود به عراق حمله 
کردیم و به یومن و  مدد الهی جنگی که به طور 
1200 کیلو مترو عمق80کیلومتر به مدت هشت 
سال به طول انجامید ما یک وجب از این خاک 

عزیز را ندادیم

معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه ثاراهلل در جمع بسیجیان بافت
ايام  هفته دفاع مقدس يادآور تلئلو اراده مردان آهنین است
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بافت

مورخ  148/ش  شماره  مجوز  باستناد 
اسالمی  محترم  1398/03/25شورای 
مالی  نامه  آئین   13 ماده  و  شهربافت 
درنظر  بافت  شهرداری  شهرداریها، 
امالک)زمین(خودرا  از  تعدادی  دارد 
ازطریق  مسکونی  و  تجاری  کاربری  با 
مندرج  مشخصات  و  باشرایط  مزایده 
متقاضیان  کلیه  از  لذا  برساند  بفروش 
کسب  جهت  آید  می  بعمل  دعوت 
موقعیت  از  آگاهی  و  بیشتر  اطالعات 
بافت  دایره امالک شهرداری  به  امالک 
فرم شرکت  به دریافت  نسبت  مراجعه و 
در مزایده و ارائه پیشنهادات اقدام نمایند.

الف : شرایط مزایده 
را   خود  پیشنهادی  قیمت   -1
انضمام  به  مزایده  در  شرکت  فرم  در 
پاکت  در  ملی  کارت  شناسنامه،  کپی 
بسته   در  پیشنهادی  قیمت  مخصوص 
به حراست  و  مهر شده گذاشته  و  الک 
یافت  در  رسید  و  تحویل  شهرداری 

نمائید.
اصل یک فقره چک تضمینی   -2
در  مزایده  در  شرکت  سپرده  عنوان  به 
شماره حساب  به  شهرداری  جاری  وجه 
پنجاه  مبلغ   به   0108181100005
میلیون ریال در پاکت مخصوص سپرده 
شرکت در مزایده  گذاشته و به حراست 
شهرداری تحویل و رسید دریافت نمائید 
به حساب  واریزی  های  فیش  ،ضمنا" به 
شهرداری ترتیب اثری داده نخواهد شد.

مبلغ  کل  بایستی  برنده   -3
 7 مدت  ظرف  حداکثر  را  پیشنهادی 
به  مزایده  کمیسیون  اعالم  از  پس  روز 
صورت نقدی به حساب شهرداری واریز 
و برگ واگذاری را اخذ نماید .الزم به 
مفاد  رعایت  عدم  درصورت  است  ذکر 
بند فوق سپرده نامبرده  به نفع شهرداری 
امالک  بهای  ضمنا"  گردد،  می  ضبط  

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

دوم بیش از 30 درصد نباشد.
قیمتهای  بودن  مساوی  درصورت   -5
با  زمین   قطعه  یک  بروی  پیشنهادی 
حضور طرفین و اعضای کمیسیون قرعه 

کشی صورت می گیرد. 
نفر  تکلیف  تعیین  تا  دوم  نفر  سپرده   -6
نفر  سپرده  و   ) روز  هفت  )حداکثر  اول 
اول و دوم  نفرات  تعیین تکلیف  تا  سوم 
شهرداری  نزد  روز(  چهارده  )حداکثر 

خواهد ماند.
7- سپرده نفرات اول تا سوم در صورت 
خواهد  ضبط  شهرداری  نفع  به  انصراف 

شد.
پایان  تا  پاکات  تحویل  مهلت   -8
مورخ  شنبه  سه  روز  اداری  وقت 

1398/07/30است.
ساعت   راس  شده  ارائه  های  پاکت   -9
مورخ 1398/08/02  پنجشنبه  12:00روز 
می  بازگشایی  بافت  شهرداری  درمحل 

شود .
10- متقاضیان قبل از ارائه پیشنهاد خود 
محل  در  را  ملک  موقعیت  توانند  می 

مورد بازدید و بررسی قرار دهند .
یا  هریک  یاقبول  رد  در  شهرداری   -11
تمامی پیشنهادات مجاز ومختار می باشد.

12- سند مالکیت زمین های  مورد نظر 
از  پس  ثبتی  مراحل  اتمام  صورت  در 
انتقال  خریدار  بنام  کامل  حساب  تسویه 
مالکیت  فاقد سند  وامالکی که  یابد  می 
خواهد  صادر  واگذاری  برگ  باشد  می 

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

داده نخواهد شد.
های آگهی،کارشناسی   هزینه  کلیه   -14

وغیره به عهده برنده مزایده خواهدبود.
انتقال اسناد  15- کلیه هزینه های نقل و 
از  اعم  نظر  مورد  های  زمین  مالکیت 
برنده  برعهده  دفترخانه  و  شهرداری 

مزایده می باشد.
و  ناخوانا  مخدوش،  پیشنهادات  به   -16
اثری  ترتیب  عدد  و  بودن حروف  مغایر 

داده نخواهد شد.

آگهی مزايده امالک شهرداری بافت )مرحله اول(

جهادکشاورزی  مدیر 
از  گفت:  ارزوئیه  شهرستان 
مگس  آفت  کنترل  که  آنجا 
به  توجه  با  ای  مدیترانه  میوه 
آفت  این  زیاد  های  میزبان 
کشاورزان  آموزش  نیازمند 
های  دوره  برگزاری  و 
آموزشی ترویجی دارد وتولید 
سالم،  کشاورزی  محصوالت 

مشارکت همگانی وهمت کشاورزان 
را می طلبد، در همین راستا کارگاه 
آموزشی شناسایی و مدیریت کنترل 
تلفیقی آفت مگس میوه مدیترانه ای،  
دهسرد  منطقه  و  صوغان  بخش  در 

برگزار گردید.
این  در  کشاورزان  گفت:  وی 
آفت  میزبانهای  با  آموزشی  کارگاه 
ونحوه تغذیه وخسارت صددرصدی 
ورود  از  جلوگیری  راههای  آفت، 
وانتقال آفت وهمچنین نحوه ردیابی 

وراههای کنترل افت آشنا شدند .
تله  نحوه  آموزشی  کارگاه  این  در 
آفت  علیه  پاشی  طعمه  و  گذاری 
این  حاشیه  در  شد  داده  آموزش  نیز 

آلوده  باغ  چند  از  آموزشی  کارگاه 
که تله گذاری شده بودند نیز بازدید 
توصیه  کشاورزان  وبه  آمد   بعمل 
گردید بقایای گیاهی آلوده و ریخته 
عمق  در  حتما  درختان  پای  شده 
سوزانده  یا  دفن  خاک  50سانتیمتر 

شوند.
نیز  شهرستان  این  در  متاسفانه 
انار  و  به  زردآلو،  هلو،  محصوالت 
در  البته  اند  شده  آلوده  آفت  این  به 
آموزش  برگزاری  مدیریت   این 
های انفرادی و توزیع مایع سراتراپ 
وبه  باغات  در  گذاری  تله  )جهت 
کاهش  در  حشرات(  انداختن  دام 

خسارت آفت همچنان ادامه دارد.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان ارزوئیه:
کارگاه آموزشی شناسايی و کنترل آفت مگس میوه 

مديترانه ای برگزار شد

علی خدادادی شهردار بافت


