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اطالعیه 
قابل توجه مصرف کنندگان محترم در راستای اجرايی 
نخريم  قیمت  بدون  مردمی  پويش  فرهنگ  نمودن 
در  نیاز  مورد  کاالی  خريد  هنگام  است  خواهشمند 
صورت نداشتن قیمت گذاری از خريد آن امتناع نموده 
مجازی  فضای  در  ذيل  هشتک  انتشار  در  همچنین  و 

اقدام نمايید.
# بدون- قیمت- نخريم

اتاق اصناف شهرستان بافت

برگزاری محفل انس با قرآن کریم 
به مناسبت شهادت سردار شهید حاج 

قاسم سلیمانی در زندان بافت
شهادت  مناسبت  به  کريم  باقرآن  انس  محفل 
وهمرزمان  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  سردار 
نسب  رضايی  حضور  با  اداره  اين  در  شهیدش 
فرهنگی  مسئول  سنجری   ، بافت  زندان  رئیس 
،سازمند  بازرسی  اداره  نماينده  ،سلیمانی  زندان 

مسئول حفاظت ومددجويان برگزار گرديد.
عمومی  روابط  از  نقل  به  حکمت  گزارش  به   
ابتدای اين مراسم معنوی حجت  زندان بافت در 

االسالم سنجری مسئول فرهنگی زندان مطالبی را 
در خصوص سجايای اخالقی سردار شهید حاج 

قاسم سلیمانی بیان نمود.
اين محفل  رضايی نسب رئیس زندان در حاشیه 
انسان  يک  اسوه  سلیمانی  گفت:سردار  نورانی 
درجه  باالترين  اينکه  با  بود  ومتقی  خودساخته 

نظامی را داشت ولی بسیار متواضع وفروتن بود.
سلیمانی عمر  قاسم  افزود:سردار شهید حاج  وی 
وجهاد  خداوند  بندگی  صرف  را  خود  پربرکت 
فی سبیل اهلل وخدمت به بشريت نمود وبا شهادت 
را  ايران  اسالمی  انقالب  تنومند  درخت  خود 
پاسدار  که  ماست  وظیفه  اينک  نمود  آبیاری 
مقاومت  اسوه  اين  وايثارگرهای  ها  فشانی  جان 
واليت  فرمان   به  گوش  و  شهیدش  وهمرزمان 
مطلقه فقیه حضرت آيت اهلل العظمی االمام خامنه 

ای )حفظ اهلل( باشیم .

حضرت ایران
پنجه ی شیر مرا خم کرديد

يک سلیمان از زمین کم کرديد.
مورها! چوب عصا را خورديد

گندم از خرمن ماها برديد.
به خیالی که زمین بی آب است

و کشاورز کمی در خواب است.
غافل از اينکه کنون می جوشیم

چشم ما گرفته خون، می جوشیم.
ما که در عین عزا می رقصیم

پِر از حس جنون می جوشیم.
حضرت ايران اگر تیغ خورد

بند بند تِن من جیغ خورد.
مرگ قاسم، کرباليی تازه است

در سرم حال و هوايی تازه است.
در خیالت ،مرگ ،پايان من است

اين تولد،ابتدايی تازه است.
ما که هفتاد و دو تن مجنونیم

جای جاِی اين وطن مجنونیم.
ترس از ترکش ندارد چشم ما

چون که پوشیده کفن، مجنونیم.
سر به داريم سِر دار خوشیم

صد پدر داده و صد بار خوشیم.
ما به قربانگاه خود،خود می رويم

هفت خطه، مسِت هشیار خوشیم.
گر چه چشمان سلیمان، بسته است

اتحادی بین ايران بسته است.
رودها!از روی دشمن رد شويد

سنگريزه، راه طوفان بسته است.
کاخ تو بوی ندامت دارد

ملتی کفن به قامت دارد.
تکه تکه کرده ای سیمرغ را

کشورم بوی قیامت دارد.
عاقبت عالِم تو می سوزد.

کاخ مستحکم تو می سوزد
تو کمُی و کم تو می سوزد.

خط خِط پرچم تو می سوزد
تا ابد هم دست و پای ما بُری.

باز هم پا می شود يک رابُری
گرچه ما ناراحتیم از اقتصاد.

کم کمک افتاده ايم از اعتماد
تو نفهمیده شدی يادآوِر.

اتحاد و اتحاد و اتحاد
اسالم  استانی سردار رشید  از حمید ضیغمی هم  شعر 
»شهید حاج قاسم سلیمانی«

تمیم  شیخ  ديدار  در  خامنه ای  اهلل  آيت  حضرت 
منطقه  کنونی  شرايط  قطر  امیر  ثانی  آل  حمد  بن 
وضعیت  اين  علت  افزودند:  و  دانستند  نامناسب  را 
فسادانگیزی امريکا و رفقای او است و تنها راه مقابله 
با آن هم تکیه بر همکاريهای درون منطقه ای است.

رسانی  اطالع  پايگاه  از  نقل  به  حکمت  گزارش  به 
دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آيت اهلل خامنه ای 
رهبر معظم انقالب اسالمی امشب )يکشنبه( در ديدار 
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و هیئت  همراه 
پیش  از  بیش  منطقه  کنونی  شرايط  کردند:  تأکید 
تأثیر  و  منطقه  کشورهای  ارتباطات  تقويت  نیازمند 

نپذيرفتن از القائات بیگانگان است.
رهبر انقالب اسالمی گفتند: جمهوری اسالمی ايران 
بارها اعالم کرده و آقای رئیس جمهور هم صراحتاً 
با  نزديکتر  های  همکاری  آماده  ايران  است،  گفته 

کشورهای منطقه است.
منطقه  کنونی  شرايط  ای  خامنه  اهلل  آيت  حضرت 
وضعیت  اين  علت  افزودند:  و  دانستند  نامناسب  را 
فسادانگیزی امريکا و رفقای او است و تنها راه مقابله 
با آن هم تکیه بر همکاريهای درون منطقه ای است.

قطر  و  ايران  سیاسی خوب  روابط  به  اشاره  با  ايشان 
در  کشور  دو  اقتصادی  روابط  کردند:  خاطرنشان 
سطح روابط سیاسی نیست و بايد همکاريهای ايران 
و قطر در زمینه های مشترک بیش از پیش گسترش 

يابد.
ها  برخی  البته  کردند:  تأکید  اسالمی  انقالب  رهبر 
منطقه  اين  به  دنیا  سر  آن  از  که  آنهايی  بخصوص 
آمده اند، تمايل به گسترش همکاريهای کشورهای 

منطقه ندارند ولی اين موضوع ربطی به آنها ندارد و 
و  ها  تحکم  چنین  ديگر  منطقه،  ملتهای  و  کشورها 

دخالت هايی را قبول نمی کنند.
نیز  جمهور  رئیس  روحانی  آقای  که  ديدار  اين  در 
حضور داشت شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر 
با  ديدار  از  فراوان  خرسندی  ابراز  با  سخنانی  در 
را دشوار  منطقه  اسالمی شرايط  انقالب  معظم  رهبر 
خواند و گفت: ما با صحبتهای جنابعالی درخصوص 
موافقیم  کاماًل  ای  منطقه  همکاريهای  افزايش  لزوم 
کشورهای  میان  جامع  گفتگوهای  بايد  معتقديم  و 

منطقه برگزار شود.
امیرقطر همچنین با اشاره به مذاکرات خود در تهران 
دو  مشترک  کمیسیون  که  شد  اين  بر  قرار  افزود: 
شود  برگزار  ايران  در  ديگر  ماه  سه  حدود  کشور، 
سطح  به  قطر  و  ايران  اقتصادی  روابط  امیدواريم  و 

روابط سیاسی برسد.
وی همچنین از کمکها و حمايتها و مواضع جمهوری 
و  تشکر  قطر،  تحريم  شرايط  در  ايران  اسالمی 

قدردانی کرد.

 رهبر معظم انقالب در ديدار امیر قطر: 

فسادانگیزی  منطقه  نامناسب  وضع  علت 
آمریکا و رفقای آن است

یک  به  دوباره  حمله  از  پمپئو  خشم 
پایگاه نظامی آمریکا در عراق

مايک پمپئو در توئیت هايی اعالم کرد دولت عراق 
بايد مسئوالن اين حمالت را معرفی کند.

حمله راکتی در عراق خشم پمپئو را برانگیخت
امور  وزير  نو،  سالم  از  نقل  به  حکمت  گزارش  به 
خارجه آمريکا با ابراز خشم از حمله دوباره به يک 
پايگاه نظامی در شمال بغداد از دولت عراق خواست 

تا مسئوالن اين حمله را به پاسخگويی وادارد.
مايک پمپئو امروز در توئیت هايی به حمله ديشب 
داد  نشان  واکنش  البلد  هوايی  پايگاه  به  دی(   22(
حمله  يک  از  هايی  گزارش  دريافت  از  نوشت:  و 
به شدت  پايگاه هوايی عراقی  به يک  راکتی ديگر 
دعا  ها  زخمی  سريع  بهبود  برای  شدم.  خشمگین 
می کنم کسانی  عراق دعوت  دولت  از  و  می کنم 
به  اند،  بوده  مردم عراق  به  اين حمله  مسئول  را که 

پاسخگويی وادارد.
ارضی  تمامیت  نقض  مداوم  موارد  اين  افزود:  وی 
به دولت آن کشور  به دست گروه هايی که  عراق 

وفادار نیستند، بايد پايان يابد.
ديپلمات ارشد آمريکايی در توئیتی ديگر از تماس 
با  من  نوشت:  و  داد  خبر  خود  فرانسوی  همتای  با 
اهمیت  فرانسه  خارجه  امور  وزير  لودريان  ايو  ژان 
تداوم تالش های آمريکا و کشورهای اروپايی برای 
مبارزه با داعش در عراق را مطرح کرده ام و پیرامون 
مخرب  های  فعالیت  با  مقابله  برای  مان  همکاری 

ايران گفت و گو کرده ام.
هشت  اصابت  از  يکشنبه شب  عراق  رسانه ای  منابع 
"البلد" در شمال بغداد خبر  پايگاه هوايی  به  راکت 

دادند.
ستاد  نیوز،  سومريه  تلويزيونی  شبکه  گزارش  به 
باران  اين راکت  تأيید  با  امنیتی عراق  اطالع رسانی 
اعالم کرد: در اين حمله، دو افسر و دو نظامی نیروی 

هوايی عراق زخمی شدند.
اين دومین باری است که اين پايگاه هوايی که محل 
هدف  است،  عراقی  و  آمريکايی  نیروهای  استقرار 

موشکی قرار می گیرد.

تیتر  برنامه  در  چلداوی  احمد 
به  که  سیما  خبر  شبکه  امشب 
تقابل  راههای  موضوع  بررسی 
در جنگ الکترونیک اختصاص 
اخالل  اينکه  به  اشاره  با  داشت 
نوعی  الکترونیک  امواج  در 
است،  الکترونیک  جنگ 
سعی  دشمن  کار  اين  با  گفت: 
سیگنال های  ارسال  با  می کند 
سامانه های  نرمال  کار  مزاحم، 
مواجه  با مشکل  را  الکترونیک 

کند.
روش  درباره  صنعت  و  علم  دانشگاه  استاد 
اين سیگنا های مزاحم گفت:  با  مقابله  های 
سیگنال های  ارسال  از  جلوگیری  برای 
مزاحم، رادار های پايش مرزی نیاز داريم که 
می تواند با ارسال سیگنال موجود، پرنده در 

حال حرکت را شناسايی و تشخیص دهد.
به  مرزی  پايش  سامانه  اينکه  بیان  با  وی 
محافظت  مرز  به سمت  هدفی  اينکه  محض 
جهت  و  شناسايی  را  داشت  حرکت  شده 
می کند،  شناسايی  نیز  را  حرکت  سرعت  و 
اين  از  پس  مرزی  پايش  سامانه  گفت: 
می دهد  اطالع  درونی  سامانه های  به  مراحل 
هدف هايی  کروز  پرنده های  مثال  طور  به 

پايین حرکت می کنند  ارتفاع  هستند که در 
جو  سمت  به  زمین  از  بالستیک  اهداف  اما 
پرتاب می شوند و بعد دوباره به سمت زمین 
با  مرزی  پايش  سامانه  بنابراين  گردند  برمی 
تشخیص هذف های کروز و بالستیک نتايج 

تشخیص را ارسال می کند.
سیگنال  رادار،  اينکه  به  اشاره  با  چلدواری 
با  برخورد  محض  به  که  دارد  کننده  ارسال 
گفت:  می گردد،  بر  آنتن  سمت  به  هدف 
دوم  مشخصه  و  سیگنال  توان  اول  مشخصه 
می رود  هدف  سمت  به  که  است  فرکانس 
از  بنابراين  گردد  برمی  مرجع  سمت  به  بعد 
توانی که برمی گردد می توان تشخیص داد 
هدف مورد نظر هواپیماست، موشک کروز 

است يا بالستیک.

اجرای توسعه عدالت آموزشی در مدارس اخالل در امواج الکترونیک نوعی جنگ الکترونیک است
استان کرمان

مدير کل آموزش وپرورش استان کرمان گفت: بدلیل 
جمعیت  با  مدارسی  استان،  بودن  وپهناور  پراکندگی 
کمتر از 10 دانش آموز در نقاط مختلف استان وجود 

دارد.
استان  مدارس  در  آموزشی  عدالت  توسعه  اجرای 
آموزش  اداره  کل  مدير  نسب  اسکندری  کرماناحمد 
خبرنگارگروه  با  گفتگو  در  کرمان  استان  وپرورش 
از کرمان، گفت:  باشگاه خبرنگاران جوان  استان های 
مجبور هستیم در برخی نقاط استان مدارسی با جمعیت 

کمتر از 10 نفر را اداره کنیم.
او با اعالم اينکه قريب به 610 مدرسه در سراسر استان 
با دانش آموزانی کمتر از 10 نفر داريم، افزود: از اين 
آموز  دانش  نفر   ۵ از  کمتر  مدرسه  هزار   2۵0 تعداد 

هستند.
او در پی اين آمار پايین مدارس کم دانش آموز عنوان 
توسعه  شدن  واجرايی  استان  بودن  پهناور  بدلیل  کرد: 
عدالت آموزشی در تمام مدارس استان، مجبور به اداره 

چنین مدارس کم جمعیتی هستیم.
ترک  از  جلوگیری  منظور  به  گفت:  نسب  اسکندری 
تحصیل دانش آموزان ويا انتقال از روستايی به روستايی 
پوشش  را  مدارس  اين  تحصیل،  ادامه  برای  ديگر 

می دهیم.
مدير کل آموزش وپرورش استان کرمان تعداد دانش 
بیان  نفر  هزار و۵00   7 به  رانزديک  استان  آموزان کل 
کرد و افزود: قريب به 6۵0 هزار دانش آموز در پیش 
و  متوسطه  دوره  در  آموز  دانش  هزار  و2۵0  دبستانی 
ابتدايی  مدارس  در  آموز  دانش  هزار   340 به  تقريب 

سراسر استان مشغول به تحصیل هستند.
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مدیرعامل  خودروی  برای  حادثه 
هالل احمر کرمان در محور ماهان - بم

خودروی حامل مديرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان در 
محور ماهان – بم به علت لغزندگی جاده واژگون شد.

واژگونی  به  اشاره  با  ماهان  راه  پلیس  فرمانده  سعیدی  مهرداد 
خودروی مديرعامل جمعیت هالل احمر کرمان در محور ماهان 
لغزندگی جاده و عدم  به علت  اين حادثه  اظهار داشت:  بم   -

رعايت سرعت مطمئنه رخ داده است.
علی معین الدينی رئیس جمعیت هالل احمر ماهان نیز بیان کرد: 
در اين حادثه دو نفر از همراهان مديرعامل زخمی شدند و برای 

مديرعامل مشکلی به وجود نیامده است.
حال  جويای  تلفنی  گفت وگوی  يک  طی  فارس  خبرنگار 
کرد:  اظهار  فالح  آقای  که  شد  استان  هالل احمر  مديرعامل 

اکنون در بیمارستان حضور دارد و حالش مساعد است.  
وی از امدادرسانی به بیش از 3 هزار و 800 نفر گرفتار در سیل، 
برف و کوالک توسط نیروهای امدادی اين جمعیت در استان 
طی 48 ساعت گذشته در شهرستان های جنوبی و شرقی کرمان 

خبر داد.

ریزش تونل »اسفند« جیرفت شایعه است

کرمان  جنوب  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  اداره  رئیس 
گفت: با توجه به ريزش برف و کندی تردد از ورودی تونل از 
سمت دهبکری و حرکت کند خودروها متاسفانه شايعه ای در 
فضای مجازی مبنی بر ريزش تونل و زير آواررفتن خودروها 

در فضای مجازی مطرح شده که قويا تکذيب می شود.
ريزش تونل »اسفند« جیرفت شايعه است

اکبر سلیمانی اظهار داشت: در پی صدور اطالعیه ورود سامانه 
و  راهداری  گشت های  کرمان  استان  جنوب  حوزه  به  بارشی 

دستگاه های راهداری در محورها مستقر هستند.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان جیرفت 
از شايعه ريزش تونل اسفند در محور جیرفت جبالبارز ياد کرد 
با توجه به ريزش برف و کندی تردد از ورودی  و ادامه داد: 
متاسفانه  خودروها  کند  حرکت  و  دهبکری  سمت  از  تونل 
شايعه ای در فضای مجازی مبنی بر ريزش تونل و زير آواررفتن 
تکذيب  قويا  که  شده  مطرح  مجازی  فضای  در  خودروها 

می شود.
اينگونه شايعات متاسفانه سبب نگرانی مردم  اينکه  بیان  با  وی 
محور  در  راهداری  گشت  نیروهای  داشت:  ابراز  می شود، 
جبالبارز به همراه ماشین آالت کمکی در راهدارخانه محمدآباد 

مستقر هستند تا در صورت نیاز وارد جاده شوند.
سلیمانی با اشاره به اينکه تردد هم اکنون در تونل در حال جريان 
شايعات  به  داريم  درخواست  مردم  کرد:  خاطرنشان  است، 
منتشرشده در فضای مجازی توجه نکنند و خبرهای موثق را از 
حوزه رسانه های رسمی و روابط عمومی اداره کل راهداری و 

حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان دريافت کنند.
برای اطالع  تلفن 141مرکز مديريت راه ها  وی عنوان داشت: 
از وضعیت جوی راه ها به صورت شبانه روزی پاسخگوی مردم 

است.

بازرسی  و  نظارت  دفتر  ريیس 
از  گفت:  کرمان  استان  انتخابات 
ثبت نامی  داوطلب  نفر   362 مجموع 
برای يازدهمین دوره مجلس شورای 
اسالمی در اين استان 63 نفر انصراف 
خود را اعالم کردند و پس از بررسی 
صالحیت  تايید  درصد   47 نهايی 

شدند.
 ،  28 مواد  طبق  افزود:  رضايی  رضا 
29 و 30 قانون انتخابات و با استفاده 
استعالم  و  قبلی  موجود  اطالعات  از 

درصد   47 صالحیت  چهارگانه،  مراجع  از 
ماه  دی  دوم  از  مجلس  انتخابات  داوطلبان 
به مدت 20 روز در دفتر نظارت و بازرسی 
مرکزی  هیات  و  کرمان  استان  انتخابات 

بررسی شد.
نمايندگی  داوطلب   63 اينکه  بیان  با  وی 
کرمان  استان  در  اسالمی  شورای  مجلس 
نیز  نفر   36 کرد:  تصريح  دادند  انصراف 

توسط هیات اجرايی رد صالحیت شده اند.

داوطلبان  اسامی  اينکه  بیان  با  رضايی 
به  امروز  مجلس،  شده  صالحیت  تايید 
انتخابیه  اصلی  حوزه های  فرمانداری های 
کرد:  تصريح   ، شده  اعالم  کرمان  استان 
در  نیز  انتخابیه  اصلی  حوزه های  فرمانداران 
22 دی بايد نتیجه بررسی دفتر نظارت )تايید 
به  مکتوب  صورت  به  را  صالحیت(  رد  يا 

داوطلبان اعالم کنند.
صالحیت  که  داوطلبانی  کرد:  تاکید  وی 

آن ها احراز و يا تايید نشده از 22 تا 
26 دی به مدت پنج روز مهلت دارند 
نگهبان  شورای  به  را  خود  اعتراض 

اعالم کنند.
می توانند  افراد  اين  گفت:  رضايی 
داليل و مستندات مربوط به اعتراض 
از  شده  ياد  مدت  ظرف  را  خود 
فرمانداری  به   16 تا  هشت  ساعت 
يا  و  عدالت  خیابان  در  واقع  کرمان 
به ورزشگاه تختی تحويل  در تهران 
دهند تا از اين طريق به دفتر مرکزی 
ارسال  نگهبان  شورای  انتخابات  بر  نظارت 

شود.
شورای  مجلس  انتخابات  دوره  يازدهمین 
برگزار  جاری  سال  اسفندماه  دوم  اسالمی، 

می شود.
،دارای   انتخابیه  9حوزه  با  کرمان  استان 
شورای  مجلس  در  نمايندگی  10کرسی 

اسالمی است .

به  را  خود  قزاقستانی  زائران 
حاج  سپهبد  شهید  سردار  آرامگاه 
قاسم سلیمانی رساندند و ساعت ها 
مردی  ابدی  آرامگاه  به  متحیر 
نگريستند که جهانی را متحیر خود 

کرده بود.
مأمن  کرمان  گلزار شهدای  امروز 
که  است  دلدادگانی  و  عاشقان 
خود را از سراسر دنیا به اين خطه 
می رسانند و گويی قلب تمام عالم 
به سرداری گره خورده که در اين 

خاک مقدس آرمیده است.
داستان امروز سردار را نه يکی از هم رزمان 
هم رزمان  نه  می کند  نقل  برايمان  ديروزش 

امروزش.
تاکسی  رانندگان  از  يکی  را  امروز  داستان 

شهر کرمان برايم نقل کرد.
دنبال  به  شهر  خیابان های  در  همیشه  مثل 
در  مسافر کمی  و  بود  هوا سرد  بودم  مسافر 
چند  اينکه  تا  می خورد  چشم  به  خیابان ها 
کردند؛  جلب  را  نظرم  خارجی  گردشگر 

ايستادم.
در  انگلیسی؛  من  و  نبودند  بلد  فارسی  آنها 
که  چیزی  تنها  حرف هايشان  تمام  میان 
متوجه می شدم "سلیمانی" بود. به هر زحمتی 
به  می خواهند  که  فهماندند  من  به  بود  که 

گلزار شهدای کرمان بروند.
آرامگاه  کرمان  شهدای  گلزار  به  را  آنها 
ابدی سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی 
با  و  بودند  قزاقستان  کشور  اهل  رساندم؛ 
قبر  باالی  ساعت  دو  نبودند  مسلمان  اينکه 

سردار دل ها ايستادند.
کوه های  دامنه  هوای  و  بود  سرد  هوا 
کرمان  صاحب الزمان)عج(  مسجد 
متحیر  ساعت ها  وجود  اين  با  سردتر؛ 
می نگريستند  مردی  ابدی  آرامگاه  به 
که عظمت رفتار و کردارش جهانی را 

متحیر کرده بود.
و  شکوه  عظمت،  قداست،  نمی دانم 
معنويت گلزار شهدای کرمان مبهوتشان 
کرده بود يا خیل زائران آرامگاه ابدی 
چه  هر  متحیر؛  را  آنها  سلیمانی  سردار 

بود بهت و حیرت بود.
اينجا بود که فهمیدم وقتی می گويند سردار 
سلیمانی يک چهره جهانی و بین المللی است 

يعنی چه؟
تا  مانده  خیلی  هنوز  فهمیدم  که  بود  اينجا 
را  اسالم  جهان  سرافراز  سردار  اين  عظمت 

درک کنیم.
شهید  اين  جهانی  محبوبیت  که  بود  اينجا 

بزرگوار را به چشم خود ديدم.

رسیدگی به امور مصدومان وجان باختگان 
ادامه دارد

مصدومان  و  باختگان  جان  وضعیت  به  رسیدگی  کمیسیون 
سه  روز  ظهر  کرمان،  استان  شهید  سرداران  تشییع  مراسم 
شنبه 17/10/98 در استانداری کرمان به رياست دکتر فدائی 

استاندار کرمان تشکیل گرديد.
با توجه به اينکه ازدحام جمعیت در مراسم تشییع پیکر مطهر 
سرداران رشید اسالم سپهبد حاج قاسم سلیمانی و سردار شهید 
مصدوم  به  منجر  بهشتی  شهید  خیابان  ابتدای  در  پورجعفری 
و جان باختن تعدادی از هموطنان ارجمند شرکت کننده در 
اعزام مصدومان  و  امدادی  عملیات  انجام  از  مراسم شد پس 
به  به مراکز درمانی ودر ظهر روز تشییع کمیسیون رسیدگی 
سرداران  تشییع  مراسم  مصدومان  و  باختگان  جان  وضعیت 

شهید استان تشکیل گرديد.
به  رسیدگی  بالفاصله  يادشده  کمیسیون  گزارش  اين  پايه  بر 
وضعیت جان باختگان و مصدومان را آغاز کرد. کمیسیون؛ 
تمامی  بکارگیری  به  را موظف  دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
بر  کرد.  مصدومان  مداوای  جهت  تجهیزات  و  امکانات 
رسانی  اطالع  هرگونه  گرديد  مقرر  کمیسیون  مصوبه  مبنای 
درخصوص آمار آسیب ديدگان و مصدومان حادثه سه شنبه 
در کرمان، انحصارا از طريق مدير مرکز اورژانس و فوريتهای 
پزشکی استان و همچنین آمار متوفیان صرفا از طريق پزشکی 

قانونی انجام و به اطالع عمومی رسانده شود.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان همچنین مقرر شد 
انتقال پیکر جانباختگان از پزشکی قانونی، تشییع و  در زمینه 

تدفین همکاری های کامل با خانواده ها صورت پذيرد .
در  حضور  با  ماه  دی   17 شنبه  سه  شامگاه  کرمان  استاندار 
بیمارستان شفا کرمان از مصدومان و مجروحان عیادت کرد. 
را  الزم  دستورات  عیادت،  اين  در  فدائی  جواد  محمد  دکتر 
به کارگیری امکانات و تجهیزات در درمان و بهبودی  برای 
بیماران صادر کرد. کمیسیون، رسیدگی به امور مصدومان و 
خانواده متوفیان را ادامه می دهد و حضور در جمع خانواده 
متوفیان و عیادت از مصدومان از جمله اين برنامه هاست که به 

طور منظم در حال انجام است.
مراجع  سوی  از  نیز  وقوع  چگونگی  و  حادثه  ابعاد  بررسی 
از  ها  بررسی  نتايج  و  است  انجام  استانی در حال  و  کشوری 

طريق مراجع ذيصالح مربوطه به اطالع خواهد رسید.

اطفای حریق 2 خودرو در یک 
پارکینگ در کرمان

از  ايمنی شهر کرمان  مديرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات 
يک  پارکینگ  داخل  خودروی  دو  آتش سوزی  حريق  اطفاء 

مجتمع مسکونی در شهر کرمان خبر داد.
"رضا میرزايی"  در تشريح اين خبر گفت: در ساعت 18 و 8 
باخبر  اين حادثه  از  آتشنشانی  امروز 22 دی ماه سازمان  دقیقه 
محل  به  حريق  اطفاء  خودروی  دستگاه   3 بالفاصله  که  شد 

حادثه اعزام شد.
وی محل حادثه را خیابان شهید همتی فر شهرک ثاراهلل اعالم 
کرد و افزود: اين آتش سوزی در پارکینگ مجتمع مسکونی 
ابتدا دو دستگاه خودرو داخل پارکینگ  رخ داده بود که در 
دچار حريق شده بودند که با توجه به بیش از 10 خودرو ديگر 
آتش  بودند  شده  پارک  مسکونی  مجتمع  پارکینگ  در  که 
مهار  آتش نشانان  توسط  که  بود  پیشروی  حال  در  سرعت  به 
منازل در مجتمع مسکونی  به  از سرايت آتش  شد و همچنین 

جلوگیری به عمل آمد.
کرمان  شهر  ايمنی  خدمات  و  آتشنشانی  سازمان  عامل  مدير 
اعالم کرد: خوشبختانه اين حادثه خسارت جانی در بر نداشته 
در  کارشناسان  از سوی  آتش سوزی  علت  آنکه  است، ضمن 

دست بررسی است.

توصیه پوتین به اسد: ترامپ را به دمشق دعوت 
کن / اسد اعالم آمادگی کرد

اخیرش  سفر  در  روسیه  رئیس جمهوری  پوتین  والديمیر 
به بشار اسد همتای سوری خود  به دمشق،  )سه شنبه 17 دی( 
توصیه کرده است از دونالد ترامپ برای سفر به دمشق دعوت 

کند.
در  پوتین  نوشت:  خبر  اين  انتشار  با  روسیه  تاس  خبرگزاری 
همچنین   ، روسیه  يک  کانال  خبری  شبکه  با  ای  مصاحبه 
برای فرستادن اين دعوتنامه به رئیس جمهوری آمريکا اعالم 

آمادگی کرد.
براساس گزارش تاس، بشار اسد در پاسخ به اين توصیه پوتین، 
از  حواريون  از  يکی  حواری"  "پل  سفر  تاريخی  ماجرای  به 
بیت المقدس به دمشق، اشاره کرده و به مزاح گفت که "اگر 

ترامپ از اين مسیر سفر کند، خوب است".
پوتین در جريان سفرهفته گذشته به دمشق، پیشنهاد دعوت از 
ترامپ را مطرح کرد و گفت که رئیس جمهوری آمريکا از 
پس اين کار برمی آيد. پوتین خطاب به اسد گفت: ترامپ را 

دعوت کن و او می آيد. 
بشار اسد نیز برای انجام اين کار اعالم آمادگی کرد و پوتین 
در پاسخ گفت: من به وی )ترامپ( در مورد اين مساله خواهم 

گفت. 
رئیس جمهوری روسیه در جريان سفر هفته گذشته به دمشق، 
با اسد ديدار کرد. دو طرف به گزارش نظامیان در مورد اوضاع 
کشور سوريه گوش دادند و سپس با هم به طور دوجانبه گفت 

و گو کردند.
پوتین همچین در اين سفر از مسجد اموی که به مسجد بزرگ 
دمشق معروف است و نیز از يک کلیسای ارتدوکس در اين 

شهر ديدن کرد.

4۷ درصد داوطلبان انتخابات مجلس در کرمان تایید صالحیت شدند

 زائران قزاقستانی که خود را به آرامگاه حاج قاسم رساندند

گفت:  مرکزی  بیمه  کل  رئیس  سلیمانی 
و  شخصی  خودروهای  دارندگان 
يک  تاريخ  از  توانند  می  موتورسیکلت ها 
بهمن ماه سال جاری با مراجعه به شرکتهای 
بیمه از بخشودگی جرايم بیمه ای بهره مند 

شوند.
به گزارش حکمت به نقل از بیمه مرکزی، 
افزود:  اين خبر  اعالم  با  سلیمانی  غالمرضا 
نامه  بیمه  جرايم  بخشودگی  زمانی  بازه 
سیکلت  موتور  راکبان  برای  ثالث  شخص 
به مدت  دارندگان خودرو  برای  و  ماه  سه 

يک ماه خواهد بود.
دوباره  تسلیت  با  مرکزی،  بیمه  کل  رئیس 
سپاه  بزرگ  سردار  شهادت  مناسبت  به 
بازماندگان حادثه هوايی  اسالم و همچنین 
اخیر به تالش های دولت برای کاهش آالم 
دولت  بی ترديد  افزود:  و  تاکید کرد  مردم 
تمامی  نظام  جمهوری اسالمی و حاکمیت 
مساعی خود را برای التیام درد بازماندگان 

اين حادثه به کار خواهد بست.
وی ارقام مربوط به پرداخت خسارات بدنی 
کشورها  از  يک  هر  خاص  قوانین  به  را 
مرتبط دانست و گفت: به دلیل تفاوت ارقام 
مربوط به ديات و پرداخت خسارات بدنی 
نمی توان رقم  در کشورهای مختلف هنوز 

دقیق خسارات وارده را ارزيابی کرد.
ريیس شورای عالی بیمه، پرداخت خسارت 
مصاديق  از  را  کرمان  حادثه  قربانیان  به 
بیمه  صنعت  اجتماعی  پذيری  مسئولیت 
دانست و گفت: تشییع کنندگان پیکر پاک 
حق  دريافت  بدون  سلیمانی  سردار  شهید 
مشمول  ايران  بیمه  شرکت  سوی  از  بیمه 
بودند  گرفته  قرار  ای  بیمه  محدود  پوشش 
مبالغی  استانداری،  با  از هماهنگی  که پس 
به خانواده قربانیان و همچنین مصدومان اين 

حادثه پرداخت خواهد شد.
ضريب خسارات در کشور نرخ بااليی دارد

ديگری  بخش  در  سلیمانی  دکتر غالمرضا 

خیابان  سالمت  اهمیت  به  خود  سخنان  از 
ها و جاده های کشور اشاره کرد و گفت: 
دولت به تنهايی نمی تواند حوادث و تلفات 
جاده ای را کاهش دهد و الزم است رسانه ها 
نیز به میدان بیايند تا با تشکیل کمپین های 
نرخ خسارات  تصادفات،  و  تلفات  کاهش 

جانی و مالی را به حداقل برسانند.
وی نقش رسانه ها را در گسترش فرهنگ 
بیمه ای و اصالح رفتار ترافیکی شهروندان، 
اظهار  و  کرد  ارزيابی  کننده  تعیین  و  موثر 
نیز  بیمه  جرايم  اخیر  بخشودگی  داشت: 
عالوه بر هدف کمک به اقشار آسیب پذير 
محسوب  هم  سازی  فرهنگ  نوعی  جامعه 

می شود.
ماشین  بیمه مرکزی، دارندگان  ريیس کل 
مشموالن  از  نیز  را  کشاورزی  آالت 
بخشودگی جرايم بیمه ای دانست و تصريح 
کرد تمامی شرکت های بیمه موظف شدند 
دريافت  برای  را  جرايم  بخشودگی  اين 
اعمال  ثالث  شخص  نامه  بیمه  کنندگان 

کنند.
وی با ارائه آمار و تشريح آخرين وضعیت 
منطقه  عنوان  به  ايران  از  طبیعی،  حوادث 
حادثه خیز ياد کرد و و از صندوق حوادث 

بیمه همگانی به عنوان يک حرکت بزرگ 
ملی نام برد و گفت: انشااهلل با رفع اشکاالت 
قانون تأسیس اين صندوق که پیش از اين 
در دولت کارشناسی شده و مصوبه مجلس 
را به همراه دارد توسط شورای نگهبان نیز 

به تصويب برسد.
صنعت بیمه آرامش می فروشد

بیمه مرکزی در بخش ديگری  رئیس کل 
از سخنان خود صنعت بیمه را به عنوان پیام 
آرامش در هنگام وقوع خسارات، توصیف 
موتور  و  ها  اتومبیل  تردد  گفت:  و  کرد 
کافی  بیمه ای  پوشش  بدون  های  سیکلت 
وجانی  روانی  امنیت  و  اجتماعی  سالمت 

مردم را به مخاطره می اندازد.
و  خودروها  دارندگان  از  وی 
موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه درخواست 
کرد با استفاده از فرصت بخشودگی جرايم 

نسبت به تهیه بیمه نامه اقدام کند.
،نرخ  پايان  در  بیمه   عالی  شورای  رئیس 
خسارات بیمه شخص ثالث  را 114 درصد 
اعالم کرد و گفت: رشته بیمه شخص ثالث 
از رشته های زيان ده صنعت بیمه به حساب 
محسوب  نیز  توجهی  قابل  رقم  آيدکه  می 

می شود.

رئیس کل بیمه مرکزی:

بخشودگی جرایم بیمه ای در راه است
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   آگهي تحدید حدود اختصاصي پالک 36/268
چون تحديد حدود ششدانگ يک قطعه زمین محصور پالک  268 فرعی از 36 -اصلي به 
مساحت4۵3/1۵ مترمربع واقع در شاهماران خیابان امام جنب دبستان خديجه کبری قطعه 
1 بخش 41 کرمان مورد تقاضا آقای ابوالقاسم شرفی فرزند علییار به شماره شناسنامه ۵ 
نیاز به تحديد حدود دارد اعمال تبصره ذيل ماده 1۵ قانون ثبت هم میسر نمي باشد لذا 
جهت درخواست وارده به شماره 98/11026/17۵1 و مورخ 98/10/21 مالک بدين وسیله 
از ساعت  و عملیات تحديدي آن  منتشر  مرقوم  اختصاصی پالک  آگهي تحديد حدود 
به  لذا  بعمل خواهد آمد.  و  9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1398/11/16 در محل شروع 
موجب اين اگهي به کلیه مالکین و مجاورين رقبه مزبور اخطار مي گردد که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور يابند.چنانچه کسي به حدود و حقوق ارتفاقي آن اعتراض 
داشته باشد بر طبق ماده 20قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 30روز پس از تنظیم صورت 
مجلس تحديدي اعتراض خود را کتباً به اين اداره اعالم نمايد تا به دادگاه صالحه ارسال 

گردد بديهی است پس از گذشت مهلت ياد شده هیچگونه ادعايی مسموع نخواهد بود 
تاريخ انتشار:98/10/23

سعید نظري-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارزوئیه  

آگهي مزایده)نوبت دوم(
مفاد  اجراي  راستاي  در  دارد  نظر  در  ارزوئیه  عمومي  دادگاه  حقوقي  احکام  اجراي 
پرونده  در  ارزوئیه  دادگاه  از  صادره   96/11/17 مورخه   9609973461302794 دادنامه 
اجرايی 970192 دادگاه ارزوئیه که طی آن آقای حمید بیژنی فرزند محمد به پرداخت 
و  تاخیر  خسارات  پرداخت  به  تسبیب  باب  از  و  مضاربه  سود  بابت  ريال   2240122۵80
قانونی و هزينه های دادرسی در  تعرفه  الوکاله وکیل طبق  تاريخ تقديم و حق  از  تاديه  
حق حمید نجف آبادی پور و نیم عشر اجرايی در حق  صندوق دولت جمهوری اسالمی 
ايران محکوم گرديده و آقای محمد بیژنی فرزند رمضان با ارائه سند ملکی پالک 9 اصلی 
از 96 سهم اراضی قاسم آباد ارزوئیه  بخش 41 کرمان موازی نوزده و يک پنجم سهم 
که بهای پايه کارشناسی به ازای هر سهم سیصدوپنجاه میلیون ريال و جمعا سیصدوسی 
و شش میلیون تومان برآورد قیمت شده است بدهی نامبرده را متقبل گرديده تا از فروش 
ملک مذکور محکوم به استیفاء گردد و ملک مذکور به صورت مشاع بوده و نصف 19/2 
به مزايده و فروش خواهد رفت و در خصوص نصف مالکیت آقای محمد بیژنی حسب 
غیره صادر  و  قادری  رمضان  آقايان  نفع  به  مالکیت  اثبات  دادگاه  اين  از  دادنامه صادره 
گرديده است . فلذا با وصف موجود مزايده با حضور نماينده محترم دادگاه در مورخه 
يکشنبه 1398/11/8 ساعت 12ظهر در محل اجرای احکام دادگاه ارزوئیه برگزارشخص 
يا اشخاصی که باالترين قیمت را پیشنهاد دهند برنده شناخته می شود ضمناً افراد شرکت 
کننده در مزايده بايستی ده درصد مبلغ پیشنهادي را فی المجلس در پاکت در بسته تحويل 
به نفع صندوق دولت ضبط و  اجراي احکام دهند که در صورت انصراف مبلغ مذکور 
مزايده تجديد مي گردد.طالبین در صورت تمايل مي توانند يک هفته قبل از موعد به دايره 

اجراي احکام مراجعه تا ترتیب بازديد آنها از ملک مورد نظر داده شود.
 محسن روانان- مديردفتر اجراي احکام مدنی دادگاه عمومی شهرستان ارزوئیه

آگهي مزایده )نوبت دوم( 
اجراي احکام حقوقی دادگستري بافت در اجرای دادنامه شماره 18-98 صادره از هیات 
منقول  اموال  نظر دارد  اجرايی در  پرونده کالسه 98033۵  اداره کار و در  حل اختالف 
به ارزش 1۵۵/000/000 ريال ،7-2  نمره 8 جمعاً  ناودانی  ذيل 1-يکصد شاخه 6 متری 
شاخه 12 متری تیرآهن نمره 16 جمعا به ارزش 64/400/000 ريال، 3-يک دستگاه برش 
)اره اتشی( سه فاز با قدرت 10 اسب بخار به ارزش 22/000/000 ريال،4-يک دستگاه 
برش)اره آتشی ( تک فاز با قدرت 3 اسب بخار به ارزش 12/000/000 ،۵- دو دستگاه 
 72/000/000 جمعا  ريال   36/000/000 ارزش  به  کدام  هر  خاموت  پارس  زن  خاموت 
–حمید شهرکی قديمی به فروش  ريال از اموال شرکت آرد و سیلو شهاب کوثر شرق 
اجراي  در محل  شنبه ساعت 9 صبح  تاريخ 1398/11/8 روز سه  در  مزايده  .لذا  برساند 
خاتمه   10 وساعت  برگزار  دادسرا  نماينده  حضور  با  بافت  شهرستان  دادگستري  احکام 
مي گردد و قیمت ارزيابي 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 مزايده تمديد مي گردد. بنابراين متقاضیان خريد 
در صورت تمايل مي توانند تا مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده 
ضمن بازديد از اموال مذکورپیشنهاد خود را در پاکت الک ومهر شده تا قبل از شروع 
مزايده تحويل اجرای احکام نموده و رسید اخذ نمايند و برنده مزايده بايد ده درصد مبلغ 
بهاء)کارشناسی( را فی المجلس به قسمت اجرا تسلیم نمايد و به درخواست هايی که بعد 
از ساعت شروع مزايده به اجرای احکام مدنی ارائه گردد ترتیب اثری داده نخواهد شد. 
ضمنا آدرس اموال: شهرستان بافت شهرک صنعتی شرکت آرد و سیلو شهاب کوثر شرق 

می باشد. )م الف 186(
محمدحسین نصیری مقدم –دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بافت 

آگهي حصروراثت
ا... داراي شناسنامه 897 به شرح دادخواست شماره  آقای مردعلی شادچهرفرزند حبیب 
به  مردعلی  فرزند  شادچهر  محمد  شادروان  داده  توضیح  مورخ98/10/18   980830
شناسنامه 2 در تاريخ 1398/9/29 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت 

وي عبارتند از:
1-مردعلی شادچهر به ش ملی 3130204۵۵۵متولد 132۵ بافت پدر متوفی.

2- فاطمه آژ به ش ملی 31302209۵1 متولد 1338 بافت مادر متوفی.
3- شمسی ويژه اسدی به ش ملی 3071473761 متولد 1363 بافت همسرمتوفی. 

لذا مراتب يک نوبت در يکي از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی اعتراض 
دارد يا شخص يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر 
آگهی به شورای حل اختالف تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای 
جز رسمی و سری که بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.)م الف 18۵(
دفتر شورای حل اختالف شماره يک شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
خانم گوهر شمسی گوشکی فرزند شکرا... داراي شناسنامه 7 به شرح دادخواست شماره 
980829 مورخ98/10/14 توضیح داده شادروان درعلی اشرف لو فرزند مراد به شناسنامه 
209 در تاريخ 1398/9/21 در شهر بافت روستای گوشک فوت شده و وراثت منحصر 

حین الفوت وي عبارتند از:
1-ايرج اشرف لوبه ش ملی 3130494197متولد 13۵2 فرزند متوفی.

2-کاظم اشرف لوبه ش ملی 3131313846متولد 1362 فرزند متوفی.
3-پروين اشرف لوبه ش ملی 3130494219متولد 13۵۵ فرزند متوفی.

4- زهرااشرف لوبه ش ملی 3130494316متولد 13۵7 فرزند متوفی.
۵- لیلی اشرف پوربه ش ملی 3131۵91196متولد 136۵ فرزند متوفی.

6- محمد اشرفی پوربه ش ملی 3130۵18241متولد 1348 فرزندمتوفی.
7-گوهر شمسی گوشکی به ش ملی 3131210060متولد 1326 همسر متوفی.

لذا مراتب يک نوبت در يکي از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی اعتراض 
دارد يا شخص يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر 
آگهی به شورای حل اختالف تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای 

جز رسمی و سری که بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
دفتر شورای حل اختالف شماره سه شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
خانم افسانه شهابی  فرزند ايرج داراي شناسنامه 3۵2 به شرح دادخواست شماره 980818 
مورخ98/10/21 توضیح داده شادروان ايرج شهابی فرزند نصرا... به شناسنامه ۵ در تاريخ 

1392/6/3 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-نصرا... شهابی به ش ملی 31311۵0831متولد 1348 فرزند متوفی.

2-افسانه شهابی به ش ملی 31303409۵۵متولد 1346فرزند متوفی.
3- فاطمه شهابی به ش ملی 31311۵7828متولد 13۵1 فرزند متوفی.
4- حسین شهابی به ش ملی 3131167319متولد 13۵8 فرزند متوفی.
۵- ملحیه شهابی به ش ملی 313089۵493متولد 13۵6 فرزند متوفی.
6- مهین شهابی به ش ملی 3131137۵84متولد 1341 فرزند متوفی.

7- سیمین شهابی به ش ملی 3131143177متولد 1344 فرزند متوفی.
8- عذری بنی اسد دشتابی به ش ملی 3131092238متولد 1321 همسر متوفی.

لذا مراتب يک نوبت در يکي از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی اعتراض 
دارد يا شخص يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر 
آگهی به شورای حل اختالف تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای 

جز رسمی و سری که بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
طوبی اسفنديارپور-دفتر شورای حل اختالف شماره يک شهرستان بافت

آگهي حصر وراثت
خانم صنوبر دولتی فرزند دادا... به شرح دادخواست کالسه 9809983879100703 از اين 
شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و در دادخواست اعالم نموده که مرحومه 
سمنبر قادری فرزند لطفعلی در تاريخ 89/11/10  فوت نموده است و ورثه حین الفوت آن 
مرحومه عبارتند از :1-گل اندام 2-صنوبرهر دو دولتی فرزندان متوفی. لذا نامبرده وارث 
ديگري ندارد. اين آگهي در يک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار محلي درج و چنانچه 
تاريخ  از  ماه  يا رسمي دارند ظرف يک  نامه سري  يا اشخاصي هرگونه وصیت  شخص 
انتشار به اين شورا ارائه نمايند واال پس از مدت مذکور از درجه اعتبار ساقط و گواهي 

صادر خواهد شد.
حمدا...دولتی-رئیس شوراي حل اختالف شماره يک ارزوئیه 

آگهي حصر وراثت
دادخواست کالسه 9809983879200۵67  به شرح  فرزند عسکر  سلجوقی  خانم سکینه 
که  نموده  اعالم  دادخواست  در  و  نموده  وراثت  گواهي حصر  درخواست  شورا  اين  از 
شادروان عسکر سلجوقی در اقامتگاه دائمی خود بدورد حیات گفته و ورثه حین الفوت 
آن مرحوم عبارتند از :1-سکینه 2-رضا 3-علی 4-حکیمه ۵- حمید6-مجید 7-زهرا 8- 
زينب همگی سلجوقی فرزندان  متوفی.و خانم فاطمه شکوه سلجوقی فرزند نصرا...همسر 
متوفی لذا نامبرده وارث ديگري ندارد. اين آگهي در يک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار 
محلي درج و چنانچه شخص يا اشخاصي هرگونه وصیت نامه سري يا رسمي دارند ظرف 
يک ماه از تاريخ انتشار به اين شورا ارائه نمايند واال پس از مدت مذکور از درجه اعتبار 

ساقط و گواهي صادر خواهد شد.
سعید خسروی خرمشاهی-رئیس شوراي حل اختالف شماره 2 ارزوئیه 

توانمندسازی کارمندان
های  قابلیت  توسعه  و  شناسايی  از  است  عبارت  سازی  توانمند 
کارمندان از طريق ارتقای دانش اصالح نگرش و بهبود مهارت 
اثربخشی و در  افزايش کارآيی و  باعث  به نحوی که  های آنان 
 -46 ماده  گردد.  سازمانی  اهداف  به  دستیابی  در  تسهیل  نهايت 
نظام  کارمندان،  توانمندسازی  منظور  به  است  مکلف  موسسه 
امنا  هیات  از سوی  که  العملی  دستور  اساس  بر  را  آنان  آموزش 
همراه  که  نمايد  طراحی  ای  گونه  به  شود،  می  تصويب  موسسه 
شغل  با  کارمندان  نگرش  و  مهارت  دانش،  ساختن  متناسب  با 
مورد نظر، انگیزه های الزم برای مشارکت مستمر آنان در فرايند 
آموزش را فراهم نموده و رابطه ای بین ارتقاء و انتصاب کارمندان 
و مديران با نظام آموزش برقرار شود. طراحی دوره ها به دو روش 
زير مقدور است: الف:طراحی دوره های آموزشی ضمن خدمت 
خدمتی  های  دهه  طول  در  واحدی  ترمی  و  پودمانی  صورت  به 
کارمند با هدف ارتقا مدرک تحصیلی فرد ب: طراحی دوره های 
آموزشی ضمن خدمت کوتاه مدت با هدف ارتقا توانمندی های 

عمومی و اختصاصی کارمند. 
توانمندسازی  های  برنامه  قالب  در  تواند  می  موسسه  تبصره: 
طراحی،  ريزی،  برنامه  نیازسنجی،  مراحل  تمام  خود،  کارمندان 
اجرا، ارزشیابی و سنجش اثربخشی دوره های آموزش کارمندان 
را رؤسا يا از طريق موسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی 
و غیردولتی که صالحیت فنی و تخصصی آنها مورد تايید مراجع 

زيربط باشد.
مريم محمدرضايی-کارشناس ارشد مديريت منابع انسانی

انواع مرخصی
اضطراری،  تشويقی،  روز،   1 از  کمتر  استعالجی-  استحقاقی، 
بدون  حقوق،  بدون  مرخصی  حقوق،  بدون  محروم  مناطق 

محدوديت زمان
1-مرخصی بدون حقوق بدون محدوديت زمان، موافقت موسسه 
حقوق  بدون  مرخصی  از  استفاده  جهت  کارمندان  تقاضای  با 
نامه  آيین   78 ماده  در  مندرج  زمانی  های  محدوديت  از  خارج 
شروع  کارگزينی  حکم  اجرای  تاريخ  از  که  استخدامی  اداری 
صندوق  ضوابط  برابر  بازنشستگی  شرايط  حصول  زمان  تا  و 
رسمی  کارمندان  داشت.2-  خواهد  تداوم  مربوط  بازنشستگی 
قطعی و پیمانی مشمول ضوابط اين دستورالعمل می باشد مربوط 
باشد.3-  انجام داده  به موسسه  نسبت  را  تعهدات خود  به آن که 
بهره مندی از مرخصی بدون حقوق بدون محدوديت زمانی منوط 
می  فرد  استحقاقی ذخیره شده  های  کلیه مرخصی  از  استفاده  به 
منوط  زمان  محدوديت  بدون  حقوق  بدون  مرخصی   -4 باشد. 
موظف  موسسه   -۵ بود.  اموالی خواهد  و  مالی  تسويه حساب  به 
است پست سازمانی افرادی را که از مرخصی بدون حقوق بدون 
مرخصی  شروع  تاريخ  از  کنند  می  استفاده  زمانی  محدوديت 
مرخصی  از  استفاده  صورت  در  کارمندان  نمايد.6-  بالتصدی 
بدون محمدوديت زمان موظف هستند به منظور استمرار اشتراک 
در صندوق بازنشستگی مربوط شخصاً ظرف حداکثر مدت يک 
مراجعه  مذکور  صندوق  به  کارگزينی  حکم  صدور  از  پس  ماه 

نمايند.
تبصره: در هر صورت پرداخت کسورات سهم کارمند و کارفرما 
برابر مفاد و دستور العمل های صندوق بازنشستگی زيربط به عهده 

کارمند می باشد.
شهین يزدان پناه-کارشناس ارشد مسئول کارگزينی

رسالت دبیرخانه در ادارات دولتی
در هر اداره و سازمانی بخشی فعال وجود دارد که دبیرخانه نام دارد 
رسالت اصلی آن برقراری ارتباط اداری بین سازمان های متبوع با 
واحدهای داخلی و ساير سازمان ها از طريق تبادل اطالعات می 
ای  اداره  هر  فعالیت  اصلی  مجرای  واقع  در  که  بخش  اين  باشد 
های  دستورالعمل  و  ها  بخشنامه  و  ها  نامه  دريافت  وظیفه  است، 
رسیده، تقسیم آن به قسمت های تابعه، اقدام به تکثیر بخشنامه ها 
و دستورالعمل ها و نمونه برگ ها و غیره پس از صدور دستور از 
مقام، پاسخگويی به سواالت مراجعان و انجام راهنمايی هايی الزم 
تهیه پیش نويس مکاتبات الزم و مراقبت در حفظ و نگهداری نامه 

ها را بر عهده دارد.
مريم آقايی- مسئول دبیرخانه شبکه بهداشت و درمان بافت   

در  فقیه  ولی  نماينده  اخیر  روزهای  طی 
استان و استاندار کرمان به همراه جمعی 
و  مصدومان  خانواده های  با  مسئوالن  از 
درگذشتگان مراسم تشییع سردار سپهبد 
از آنان دلجويی  شهید سلیمانی ديدار و 

کردند.
مراسم  در  جمعیت  ازدحام  به  توجه  با 
اسالم  رشید  سرداران  مطهر  پیکر  تشییع 
سردار  و  سلیمانی  قاسم  حاج  سپهبد 
شهید پورجعفری در ابتدای خیابان شهید 
باختن  جان  و  مصدوم  به  منجر  بهشتی 

مراسم  در  شرکت کننده  هموطنان   از  تعدادی 
اعزام  و  امدادی  عملیات  انجام  از  پس  که  شد 
مصدومان به مراکز درمانی و در ظهر روز تشییع 
باختگان  جان  وضعیت  به  رسیدگی  کمیسیون 
و مصدومان مراسم تشییع سرداران شهید استان 

تشکیل شد.
علیدادی  حسن  والمسلمین  حجت االسالم 
سلیمانی نماينده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
کرمان،  استاندار  فدائی  محمدجواد  کرمان، 
سردار مطهری جانشین سپاه ثاراهلل استان کرمان، 
و  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده  ناظری  سردار 
در  با حضور  استان کرمان  مسئوالن  از  تعدادی 
جمع خانواده بازماندگان حادثه شهدای مقاومت 

از آن ها دلجويی کردند.
نماينده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان با 
افراد در  از  تعدادی  باختن  به حادثه جان  اشاره 
عروج  کرد:  بیان  سلیمانی  سردار  تشییع  مراسم 
اين سردار بزرگ آمدند،  به تشییع  ارواحی که 
مصیبتی برای جامعه محسوب می شود و رهبری 
تعزيت  و  تسلیت  پیام  سردار  خانواده  و  انقالب 

صادر کردند.
حجت االسالم حسن علیدادی سلیمانی ادامه داد: 
آنها به عشق سردار آمدند و به رغم تمام تدابیر 
مراسم  در  نفر  میلیون  سه  حدود  شده  انديشیده 

شرکت کردند که اين حادثه رخ داد.
مسئوالن  همه  از  تاکید کرد:  امام جمعه کرمان 
می خواهیم که به خانواده های عزيزان که همه 
دريغ  کمکی  هیچ  از  هستند  جبهه ای  انقالبی، 

نکنند و در مراسمات آنها شرکت کنند.
ديداربا  اين  در  در  نیز  کرمان  استاندار 

بايد  اينکه  بیان  با  جانباختگان  خانواده های 
بررسی شود  اين حادثه  ابعاد و زوايای مختلف 
وقوع  علت  پیگیری  حال  در  گروه هايی  گفت: 
اين حادثه تلخ هستند که با مشخص شدن ابعاد 
اطالع رسانی  مردم  به  نتیجه  حادثه  اين  مختلف 

خواهد شد.
شفا  بیمارستان  در  حضور  با  فدائی  محمدجواد 

کرمان از مصدومان و مجروحان عیادت کرد.  
به  برای  را  دستورات الزم  عیادت،  اين  در  وی 
و  درمان  در  تجهیزات  و  امکانات  کارگیری 

بهبودی بیماران صادر کرد.
و  کرمان  مردم  نمانیده  پورابراهیمی  محمدرضا 
راور در مجلس شورای اسالمی نیز روز سه شنبه 
با خانواده های سادات حسینی  نیز  )17 دی ماه( 
ديدار  از جانبخاتگان حادثه غمناک  و رشیدی 
کرد و گفت: موضوع اين  حادثه تلخ در دستور 

کار مجلس خواهد بود.
سه  روز  تلخ  حادثه  عوامل  و  علل  افزود:  وی 
شهید  سپهبد  تشییع  مراسم  در  ماه  دی   17 شنبه 
قاسم سلیمانی و سردار شهید حسین پورجعفری 
در کرمان بايد شناسايی و داليل بررسی شود و 
اگر قصوری وجود داشته باشد براساس ضوابط 

و مقررات مورد مواجهه قرار گیرد.
پدر جانباخان اين حادثه خانم ها مهديه و فاطمه 
سادات حسینی که خود از جانبازان هشت سال 
اين  در  باشد  می  شهید  برادر  و  مقدس  دفاع 
ديدار بیان کرد: فرزندان من جزو متدين ترين و 
باتقواترين افراد بودند و امروز هم اين دو فرزندم 
فدای سردار سلیمانی و تار موی رهبری شدند و 
ما همچنان به نظام و انقالب افتخار می کنیم و 

همیشه پای آن می مانیم.

دادگستری  کل  رئیس  موحد  يداهلل 
استان کرمان نیزعصر پنجشنبه  )19دی( 
پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  همراه  به 
شهید  بیمارستان  در  حضور  با  کرمان 
باهنر و حضرت فاطمه)س( شهر کرمان 
پیکر  تشییع  حادثه  ديدگان  آسیب  با 
شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی ديدار 
و ضمن دلجويی و ابالغ سالم آيت اهلل 
جريان  در  ديدگان،  آسیب  به  رئیسی 
رسیدگی به وضعیت درمانی مصدومان 

قرار گرفت.
وی گفت: دستگاه قضائی پیگیری های الزم در 
خصوص حادثه کرمان را دستور کار ويژه قرار 

داده است.
پورابراهیمی نیز روز )22 دی ماه( در نامه به رئیس 
کمیسیون امنیت ملی خواستار تغییر دستور کار 
بررسی  فوريت  با  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون 

حادثه جانباختگان کرمان در هفته جاری شد.
ابراز  ضمن  ديدار  اين  در  هم  کرمان  شهردار 
اظهار  جان باختگان،  خانوده های  با  همدردی 
ارادت  و  قدرشناسی  واسطه ی  به  مردم  داشت: 
حاج  سپهبد  شهید  سردار  بزرگوار،  شهید  به 
قاسم سلیمانی به صورت خودجوش و با حضور 
گسترده و بی نظیر خود، در مراسم تشییع پیکر 
و  کردند  شرکت  اسالم  رشید  سردار  مطهر 
جان  مراسم  اين  در  عزيز  هموطنان  از  تعدادی 
ارواح  است  امید  که  دادند  دست  از  را  خود 

مطهرشان با ارواح طیبه شهدا محشور شود.
و  مسايل  داد:  ادامه  زاده  عالم  مهران  سید 
مشکالت جان باختگان به منظور خدمت رسانی 
در  و  پیگیری  توان  تا حد  آنها،  خانواده های  به 

جهت رفع آنها اقدام می شود.
اين  جان باختگان  خانواده های  مطالبه  و  خواسته 
حادثه به بررسی علل اين حادثه از مسئوالن بود 

تا خون اين افراد پايمال نشود.
سپهبد  تشییع  مراسم  در  حادثه  وقوع  پی  در 
از  نفر  قاسم سلیمانی در کرمان 60  شهید حاج 
و  باختند  جان   مراسم  اين  در  شرکت کنندگان 
حاضر  حال  در  که  شدند  مصدوم  نیز  نفر   212
هشت نفر از آن ها همچنان در بیمارستان بستری 

هستند.

سهام  سود  واريز  منتظر  که  کارگرانی 
پرداخت  می گويند:  هستند،  عدالت 
سود را ماه ها به تعويق انداختند. جمعی 
از کارگران در تماس با ايلنا، از تعويق 
انتقاد  عدالت  سهام  سود  پرداخت 
کردند. آنها می گويند: بازهم پرداخت 
اسفندماه  به  و  انداختند  عقب  را  سود 

موکول کردند. 
سهام  سود  واريز  منتظر  که  کارگرانی 
پرداخت  می گويند:  هستند،  عدالت 

سود را ماه ها به تعويق انداختند.
اعالم  پیشتر  خصوصی سازی  سازمان 
کرده بود اوايل دی ماه اين واريز انجام 

می شود، اما بعدتر به دهه فجر موکول شد و در 
حال حاضر هم آخرين اخبار حاکی از پرداخت 
مشخص  ديگر  مساله  اما  است.  اسفندماه  در 

نبودن میزان ريالی اين سود است.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی در اين رابطه 
گفته است: به طور کلی تا اواسط بهمن ماه سال 
جاری مشخص می شود، چه میزان سود از سوی 

عدالت  شرکت های سرمايه پذير سهام 
خواهد  واريز  سازمان  اين  حساب  به 
میزان  مبنای  بر  نیز  سازمان  اين  شد. 
سود دريافت شده نسبت به تخصیص و 
واريز سود به مشموالن سهام عدالت با 
اولويت اقشار کم درآمد و آسیب پذير 
ماه سال جاری  اسفند  اوايل  از  جامعه 

اقدام خواهد کرد.
سهام  سود  پرداخت  چندباره   تعويق 
اين  مبلغ  نبودن  مشخص  و  عدالت 
انجامیده  کارگران  انتقاد  به  پرداخت 
بود  قرار  می گويند:  کارگران  است؛ 
سود سهام عدالت، بخشی از هزينه های 
تعويق  با  اما  کند  تامین  را  مشموالن  زندگی 

چندباره، اين اهداف محقق نمی شود.

صحن مجلس
کتبی  تذکرات  مجلس  رئیسه  هیئت  يک عضو 
قرائت  را  اجرايی کشور  مسئوالن  به  نمايندگان 

کرد.
نژاد در جلسه علنی تذکرات  علی اصغر يوسف 
کتبی نمايندگان به مسئوالن اجرايی را به شرح 

زير قرائت کرد:
انتظار  جمهور:  رئیس  به  زادهدی  محمدمهدی 
خانواده های  از  دلجويی  و  التیام  برای  که  بود 
به  جنابعالی  سوی  از  هیئتی  کرمان،  جانباخته 
و  مادی  الزم  اقدامات  تا  شود  اعزام  کرمان 
مثل  کاش  ای  می دادند.  انجام  فورا  را  معنوی 
عذرخواهی  کرمان  مردم  از  پاسداران  سپاه 
به  توجه  با  خارجه:  امور  وزير  به  می کرديد. 
انگلیس  سفیر  مغرضانه  و  عرف  حضور خالف 
چه  هر  که  می کنم  خواست  در  تهران،  در 
وزير  به  کنید.  اخراج  را  انگلیس  سفیر  سريع تر 
کشور: انتظار بود که شما به عنوان رئیس شورای 
امنیت کشور، گزارش شفافی به مردم ارائه کرده 
اين  از  می يافتید.  حضور  کرمان  در  شخصا  و 

بی تفاوتی متأسف هستم.
و  آموزش  وزير  به  دلیگانی  حاجی  حسینعلی 
تقدير  خصوص  در  جنابعالی  تأخیر  پرورش: 
اليحه رتبه بندی معلمین به مجلس بر استناد جزء 
برابر  بند الف ماده 63 قانون پذيرفته نیست.  دو 

قانون عمل کنید.
علی ُکرد به وزير راه و شهرسازی: جاده و محور 
مواصالتی میرجاوه به علت سیالب و بارندگی 
غیر قابل تردد است. چرا راه های مواصالتی در 
هنوز  ايران شهر  شهرستان های  روستايی  مناطق 
رئیس جمهور: چرا خسارات  به  است؟  مسدود 

سال  سیالب های  و  بارندگی  از  ناشی 
گذشته خاش هنوز پرداخت نشده است؟ 
کشاورزی:  جهاد  وزارت  سرپرست  به 
به  فراوانی  خسارات  اخیر  بارندگی  در 
وارد  ايران شهر  کشاورزی  زمین های 

شده است و مردم در مشکل هستند.
عدم  جمهور:  رئیس  به  بختیار  علی 
جانبازان.  و  ايثارگران  بیمه ای  پوشش 
به وزير آموزش و پروش و وزير علوم: 
عدم تصمیم گیری در مورد 400 نیروی 

مأمور آموزش و پرورش به دانشگاه فرهنگیان.
احمد صفری به رئیس جمهور: علت بی توجهی 
متناسب  گندم  تضمینی  خريد  قیمت  اصالح  به 
وزير  به  چیست؟  آينده  سال  در  تولید  هزينه  با 
دروس  حذف  برای  شهريه  گرفتن  علت  علوم: 
در  غیرموجه  غیبت  يا  مردودی  اضطراری، 

دانشگاه های دولتی چیست؟
شهرسازی:  و  راه  وزير  به  دهمرده  حبیب اهلل 
و  سیستان  نشینان  حاشیه  برای  جدی  اقدام  چرا 
نفت:  وزير  به  نمی گیرد؟  صورت  بلوچستان 
گرانی  و  استان  در  گاز  نداشتن  رغم  علی  چرا 
بنزين، سوخت مردم کاهش يافته است؟ به  وزير 
کشور: علی رغم  مصوباتی که مديريت بحران 
کرده  تصويب  بلوچستان  و  سیستان  سیل  برای 

است، اقدام جدی صورت نگرفته است.
نصراهلل پژمانفر به وزير اقتصاد و امور دارايی: چرا 
الکترونیکی  انتقال  نماد  فاقد  که  بانک هايی  به 
يا نمادشان منقضی و تعلیق شده، درگاه  هستند 
به  می شود؟  داده  اختصاص  اينترنتی  پرداخت 
دستورالعمل  در  بازنگری  لزوم  کشور:  وزير 

سامان دهی ناوگان بار شهری.

قید  با  نیرو:  وزير  به  ذوالقدر  مصطفی  سید 
و  جاسک  منطقه  در  برق  قطعی  به  فوريت 
وزير  به  کنید.  رسیدگی  سیل زده  روستاهای 
باز  اقدام فوری و الزم جهت  راه و شهرسازی: 
شدن راه ارتباطی در شهرستان های سیل زده مثل 

شهرستان جاسک.
احمد امیرآبادی فراهانی به وزير صنعت، معدن 
و تجارت: حل مشکل تولیدکنندکان قم توسط 
خارجه:  امور  وزير  به  صنعتی.  شهرک های 
رعايت  عدم  دلیل  به  انگلیس  سفیر  اخراج 
شهرسازی:  و  راه   وزير  به  ديپلماتیک.  شئونات 
دلیل عدم جمع آوری راه آهن از داخل شهر قم 
شده  الزام   98 بودجه  قانون  در  که  صورتی  در 
است. به وزير آموزش و پرورش: چرا رتبه بندی 

معلمان اجرا نمی شود؟
متأسفانه  جمهور:  رئیس  به  گودرزی  عباس 
حقوق کشاورزان و روستائیان در بروجرد ضايع 
امور  وزير  به  شود.  پیگیر  خسارات  است.  شده 
اخراج  را  انگلیس  دارد سفیر  خارجه: ضرورت 

کنید تا درس عبرتی برای همگان باشد.

دلجویی مسئوالن استان کرمان از بازماندگان حادثه تشییع شهدای مقاومت

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئوالن اجرایی کشور

پرداخت سود سهام عدلت باز هم به تعویق افتاد

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان خبر داد

امدادرسانی به بیش از ۵۵00 نفر گرفتار در سیل، برف و کوالک 
در استان کرمان

مديرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان از امدادرسانی به بیش 
توسط  استان  در  و کوالک  برف  سیل،  در  گرفتار  نفر  از ۵۵00 

نیروهای امدادی اين جمعیت خبر داد.
به  امدادرسانی  "رضا فالح" در جمع خبرنگاران درباره وضعیت 
بیان  با  کرمان  استان  در  کوالک  و  برف  سیل،  در  گرفتار  افراد 
در  گفت:  دادند  اسکان  نفر   280 گذشته،  ساعت   72 طی  اينکه 
طی 72 ساعت گذشته با توجه به بارندگی های شديد در استان و 
وقوع سیل، برف و کوالک نیروهای امدادی اين جمعیت به بیش 

از ۵۵00 نفر حادثه ديده امدادرسانی کردند.
های  شهرستان  در  گرفتگی  آب  و  سیل  وقوع  به  توجه  با  وی 
فارياب  قلعه گنج، ريگان،  ارزوئیه،  منوجان، کهنوج، ساردوئیه، 
و رودبار جنوب اشاره کرد و گفت: 4 هزار و 877 نفرگرفتار در 
سیل توسط امدادگران جمعیت هالل احمر استان در ۵1 روستا و 

مرکز شهر در مناطق مذکور امدادرسانی شدند.
وقوع  به  اشاره  با  کرمان  استان  احمر  هالل  جمعیت  مديرعامل 
برف و کوالک در مناطق کوهستانی در شهرستان های کرمان، 
ساردوئیه، سیرجان، رابر و محور سیرچ - شهداد افزود: امدادگران 
برف و کوالک  در  نفر گرفتار  از 62۵  بیش  به  نیز  اين جمعیت 
امدادرسانی کردند و 100 خودرو گرفتار در جاده های برفی نیز 

رهاسازی کردند.
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شهرستان فریادگر محرومیت دیار فرهیختگان در  حکمت  روزنامه  نماينده 
ارزويیه، صوغان و توابع

مهدی نظری فتح آباد 09139173348. 

بافت

عینک مهتاب
ساخت انواع عینک طبی در پانزده دقیقه

فروش انواع عینک های طبی و آفتابی مارک دار و اصل
معاینه چشم تحت نظر اپتومتریست رسولی پور

بافت : خیابان امام )ره( نرسیده به میدان امام علی )ع( جنب 
شهرداری تلفن 03442426443

انم حکمت، شهره اش رو راستی 

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

 حکمت آید هر کجا حق داشتی

امام جمعه، فرماندار و فرمانده سپاه شهرستان 
ارزوئیه در بیانیه ای مشترک با اشاره به پذيرش 
سرنگونی  در  انسانی  نیروی  مسئولیت خطای 
هواپیمای اوکراينی توسط سردار حاجی زاده، 
تاکید کردند: اين حرکت صادقانه می بايست 
لشکری،  کارگزاران  همه  برای  الگويی 

کشوری و دولتی باشد.
امام جمعه، فرماندار و فرمانده سپاه شهرستان 
ارزوئیه با صدور بیانیه ای از مسئولیت پذيری و 
صداقت سردار حاجی زاده، فرمانده هوافضای 

سپاه حمايت کردند.
متن اين بیانیه به شرح زير است:

باريَن« »بِسِم الِِّه قاِصِم الَجّ
الماِکريَن/سوره  َخیُر   ُ َواهللهَّ  ُ اهللهَّ َوَمَکَر  َوَمَکروا 

مبارکه آل عمران آيه ۵4
اسالمی  ايران  غیور  و  مومن  فرزندان  سیلی 
در سپاه پاسداران انقالب اسالمی در راستای 

انتقام خون شهدای مقاومت بر چهره جنايتکار و 
توانمندی  و  اقتدار  از  بخشی  آمريکا  تروريست 
و  متجاوزان  است.  ايران  اسالمی  جمهوری  نظام 
امنیت و صیانت  جنايتکاران تروريست بدانند که 
قرمز  خط  ايران،  غیور  ملت  و  اسالمی  نظام  از 
و  است  ايران  اسالمی  جمهوری  مسلح  نیروهای 
و  اطالعاتی  اشراف  با  ظرفیت،  و  قدرت  تمام  با 
مضاعف  ای  روحیه  و  کامل  آمادگی  و  عملیاتی 
در پاسداری از آرمان ها و اهداف نظام ايستاده اند. 
بدون ترديد ملت بصیر و دلیر ايران، ضمن تأکید 
اخراج  راهبرد  طلبانه،  حق  و  مقتدرانه  مواضع  بر 
بیگانگان از منطقه را تا آخرين گام و تا رفع شر 
تروريست های آمريکايی پیگیری و منطقه و جهان 
متجاوزان  فسادبرانگیز  وجود  لوث  از  را  اسالم 

پاک خواهند کرد.
اثر  بر  که  هواپیما  سقوط  حادثه  متاسف  ما  همه 

سپاه  هوافضای  پدافند  غیرعمد  و  انسانی  خطای 
رخ  مسلح  نیروهای  و  اسالمی  انقالب  پاسداران 
و شفاف  های صريح  هستیم، صحبت  است  داده 
فرمانده نیروی هوافضای سپاه در ذيل اين موضوع 
تمام  پذيری  مسئولیت  با  و  دقیق  و  شرافتمندانه 
معظم  مقام  تاکید  مبنای  بر  که  بود  واقعه  شرح 
و  فرموندند:”صادقانه  که  العالی  مدظله  رهبری 
صريح اعالم شود.” انجام گرفت و تاکید میکنیم 
سخنان صادقانه فرمانده دلیر هوافضای سپاه سردار 
حاجی زاده، در مورد پذيرش خطای انسانی يکی 
از افراد زير مجموعه خود که منجر به جان باختن 
در  الهی  حیات  از  نشان  شد،  بی گناه  های  انسان 
نظام اسالمی دارد. اين حرکت صادقانه می بايست 
الگويی برای همه کارگزاران لشکری، کشوری و 

دولتی باشد.
را  واقعه  عمق  و  باشیم  بصیرت  با  بايد  امروز 
ترور  از  بعد  حاجی زاده  سردار  نرم  ترور  ببینیم، 

شده  آغاز  سلیمانی  قاسم  حاج  سخت 
سپاه،  هوافضای  فرمانده  تخريب  است. 
که  است  کسانی  شده  ارائه  دستورالعمل 
از موشکهای سپاه سیلی خورده اند. آگاه 
باشیم که امروز دستهايی پنهان در داخل و 
خارج در حال حذف فیزيکی و شخصیتی 
وامدار  را  خود  امنیت  که  هستند  افرادی 
وجود آنها هستیم، قطعا اين دست ها برای 
برهم زدن اتحاد و آرامش و بدنام کردن 
خوبان در چشم مردم نیز برنامه هايی دارند 

و بیکار ننشسته اند بايد هوشیار باشیم.
سخت  انتقام  جنگی  شرايط  در  ما  امروز 
خون  منتقم  آن  در  که  انتقامی  هستیم، 
سلیمانی  قاسم  حاج  پاسدار  سپهبد  شهید 
هستیم، يادمان باشد آمريکايی ها در حق 
ملت ما چه کردند و امروز همین سربازان 
با  اسالمی  ايران  غیور  فرزندان  و  انقالب 
تکیه بر سیستم نظامی و هوا فضای کشور جرات 
و شهامت اين را داشتند که به يک پايگاه نظامی 
آمريکايی حمله کنند، امروز همه ما وظیفه داريم 
به  بینمان  به خاطر سردار دلها  اين وحدتی را که 

وجود آمده است، حفظ کنیم.
در پايان مصیبت اندوهبار و دردناک جان باختن 
تعدادی از هموطنان عزيز و ديگر انسانهای بی گناه 
امام  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  به  را  پرواز  اين 
خامنه ای)مدظله العالی( و خانواده های معظم اين 
عزيزان تسلیت عرض می کنیم و از خدای متعال 

برای آنان صبر و آرامش طلب می نمايیم.
حجت االسالم دکتر نصراهلل پور، امام جمعه 
ارزوئیه
مهندس حمیدمنظری توکلی، فرماندار ارزوئیه

سرگرد پاسدار رضا اسماعیلی کاخ، فرمانده سپاه 
ارزوئیه

بیانیه مشترک امام جمعه، فرماندار و فرمانده سپاه شهرستان ارزوئیه 
در حمایت از مسئولیت پذیری و صداقت سردار حاجی زاده

برق  هاي  کابل  سارقان  دستگیري 
در ارزوئیه

کابل  سارقان  دستگیري  از  ارزوئیه  انتظامي  فرمانده 
عملیات  در  کشاورزي  هاي  موتورپمپ  برق  هاي 
ماموران پاسگاه انتظامي دولت آباد و پلیس مبارزه با 

مواد مخدر اين شهرستان خبر داد. 
اينکه سرقت  به  اشاره  پورامینايي" با  سرهنگ"مهدي 
میلیون  تا10   6 بر  بالغ  اي  هزينه  برق  هاي  کابل  اين 
تومان براي کشاورزان در بر داشت، گفت: سارقان که 
کابل برق موتورپمپ ها را به اتباع بیگانه مي فروختند 
مراجع  به  معرفی  از  و پس  داشتند  اعتیاد  نیز  به شیشه 

قضايي روانه زندان شدند.

اشاره  با  بلوچستان  و  سیستان  بحران  مديريت  مديرکل 
مناطق  به  هوايی  امدادرسانی  در حال  بالگرد   6 اينکه  به 
به  جهادی  گروه   6۵ گفت:  هستند،  چابهار  و  کنارک 
استعداد 3 هزار و ۵00 نفر از نیروهای سپاه در مناطق سیل 

زده حضور دارند.
زاهدان،  از  شبستان  خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  به 
داشت:  بیان  خبرنگاران  جمع  در  ارجمندی«  »حسینعلی 
سیل اخیر در جنوب سیستان و بلوچستان سبب خسارت 
برآورد  حال  در  که   شده  کشاورزی  محصوالت  به 

خسارت ها به اين بخش هستیم.
اشاره  با  بلوچستان  و  سیستان  بحران  مديريت  مديرکل 
روستايی  های  زيرساخت  به  سیل  اين  همچنین  اينکه  به 
 ۵00 ارتباطی  راه  داد:  ادامه  است،  کرد  وارد  خسارت 

روستا در جنوب سیستان و بلوچستان قطع است.
ارجمندی با بیان اينکه راهگشايی راه های روستايی در 
دستور کار قرار دارد، ادامه داد: هم اکنون آب در مناطق 
درگیر سیل فروکش کرده است و فقط به دنبال اسکان 

آسیب ديدگان ناشی از سیل هستیم.

وی با بیان اينکه عملیات برف روبی از 30 راه روستای 
برق 4۵ روستا وصل  افزود:  است،  آغاز شده  در خاش 

شده است.
ادامه داد:  بلوچستان  مديرکل مديريت بحران سیستان و 
چرخه  به  بود  شده  رو  روبه  آب  تنش  با  که  روستا   21

استفاده از آب آشامیدنی بازگشته اند.
کرمان،  از  امدادی  های  محموله  گفت:  ارجمندی 
خراسان شمالی، زنجان و تهران آماده گسیل به سیستان 

و بلوچستان است.

اضافه شدن 4 بالگرد برای امداد رسانی هوایی/ حضور 6۵ گروه 
جهادی سپاه در مناطق سیل زده

کشف130کیلو مواد مخدر در ارزوئیه

فرمانده انتظامي ارزوئیه از کشف 130 کیلوگرم موادمخدر 
در عملیات ماموران انتظامي اين شهرستان خبر داد. 

سرهنگ"مهدي پورامینايي"در تشريح اين خبر گفت: 
ماموران  همکاري  با  موادمخدر  با  مبارزه  پلیس  ماموران 
محورهای  کنترل  هنگام  آباد  دولت  انتظامي  پاسگاه 
مواصالتی از يک دستگاه خودروي پژو130 کیلو و600 

گرم ترياک کشف و يک متهم را دستگیر کردند.


