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

آگهی مزایده
دستگاه مزايده گذار:اداره آموزش و پرورش شهرستان بافت

باب کالس مدرسه طلوع  سالیانه چند  اجاره  مزايده:  موضوع 
بزنجان، مدرسه سفته و مدرسه چغارچوئیه واقع در شهرستان 

بافت
مهلت دريافت اسناد: از تاريخ درج آگهی به مدت چهار روز 

از طريق سامانه ستاد ايران
نحوه دريافت اسناد مزايده و ساير اطالعات مورد نیاز به سامانه 

ستاد ايران به آدرس  setadiran.ir: مراجعه شود.
ضمناً هزينه نشر آگهی به عهده برنده مزايده می باشد.

آگهی مزایده شماره 7-8-9- 6 509809173200000 
)نوبت دوم(

مديريت آموزش و پرورش شهرستان ارزوئیه در نظر دارد مدرسه ام ابیها ، 
ولی عصر، شهید جهانگیری، شهید مطهری واقع در شاهماران خیابان معلم 
به مدت 6 تا 1 سال از طريق مزايده عمومی با بهره گیری از سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )setadiran.ir( به صورت الکترونیکی اجاره دهد.
زمان انتشار در سايت:1398/11/7 

مهلت دريافت اسناد مزايده: از تاريخ درج آگهی تا تاريخ 1398/11/17
دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طريق  مزايده:از  اسناد  دريافت  نحوه 

)ستاد(
مورخ  اداری  وقت  پايان  تا  مزايده:حداکثر  اسناد  ارسال  و  تکمیل  مهلت 

1398/11/17 از طريق سامانه ستاد 
تاريخ بازگشايی اسناد مزايده:ساعت 8 صبح مورخ 1398/11/19 در محل 

دفتر مديريت آموزش و پرورش شهرستان ارزوئیه 
جهت آگاهی از شرايط عمومی و توضیحات برگزاری و ساير اطالعات 

مزايده به سامانه ستاد به نشانی )setadiran.ir( مراجعه شود.
مديريت آموزش و پرورش شهرستان ارزوئیه 

پلیس رمز موفقیت کارکنان  منش اسالمی 
در مأموریت ها است 

امام جمعه شهرستان ارزوئیه در جمع کارکنان انتظامی 
از اخالق و منش اسالمی پلیس به عنوان رمز موفقیت در 

مأموريت ها ياد کرد. 
تسلیت  با  جلسه  اين  پور"در  االسالم"نصراهلل  حجت 
قوت  خدا  و  )س(  فاطمه  حضرت  شهادت  ايام 
امنیت  و  نظم  تامین  در  مجموعه  اين  کارکنان  به 
کرد. بیان  بزرگوار  اين  زندگی  خصوص  در   مطالبی 

و  امروز جامعه خواند  را ضرورت  افزايي  بصیرت  وي 
منويات  از  پیروي  به بصیرت،  راه دستیابي  بیان داشت: 
مقام معظم رهبري و بهره گیري از رفتار و کردار امامان 
و معصومین بويژه امام حسین) ع( است و اخالق و منش 
اسالمی کارکنان موجب افزايش اعتماد مردم به پلیس 
نیز بسیار حائز اهمیت  امور اخروی شما  و همچنین در 

است.

حمایت کارکنان انتظامی ارزوئیه از ایتام و 
محرومان کارکنان پلیس شهرستان ارزوئیه 

در آئینی با حضور رئیس کمیته امداد اين شهرستان، تعدادي 
 از ايتام و افراد بي سرپرست را تحت پوشش قرار دادند.

رئیس کمیته حضرت امام)ره( ارزوئیه در جمع کارکنان 
انتظامي از حمايت هاي پلیس اين شهرستان در کمك و 
 حمايت از طرح هاي مختلف اين نهاد مردمي قدردانی کرد.

آقاي پورعلیمردان تاکید کرد: پلیس ياري گر مهربان و 
حامي محرومان است و امروز با اين حرکت خداپسندانه 
نشان داد که مجاهدان في سبیل اهلل در همه حال آماده 

کمك به مردم هستند.

گفت:  کرمان  استان  گاز  شرکت  مديرعامل 
مصرف سوخت CNG در استان کرمان ۵0 

درصد افزايش يافت.
استان  گاز  مديرعامل شرکت  فالح،  منوچهر 
افزايش  طرح  اجرای  آغاز  با  گفت:  کرمان 
دوگانه  خودرو های  استقبال  با  بنزين  قیمت 
از  قبل  به  نسبت  میزان آن  و  مواجه شد  سوز 
متر  میلیون   6 از  بیش  ماهیانه  طرح،  اجرای 

مکعب افزايش داشته است.
گرايش  بنزين،  قیمت  افزايش  با  افزود:  او 
طبیعی  گاز  از  استفاده  به  مصرف کنندگان 
که  طوری  به  است  يافته  افزايش  فشرده، 

پس از اجرای طرح سهمیه بندی سوخت، طی امسال 
CNG در استان کرمان ۵0  تاکنون مصرف سوخت 

درصد بیشتر شده است.
داشت:  بیان  کرمان  استان  گاز  شرکت  عامل  مدير 
تری  ارزان  و  پاک  CNG، سوخت  صورت  به  گاز 
اين  از  استفاده  و  است  سوخت ها  ساير  با  مقايسه  در 
به  و  بوده  به صرفه  مقرون  اقتصادی  لحاظ  از  سوخت 
طور قابل مالحظه ای سبب کاهش میزان آلودگی هوا 

و محیط زيست می شود.
سوخت  77جايگاه  حاضر  حال  در  اينکه  بیان  با  او 
فعال  استان کرمان  به صورت شبانه روزی در   CNG
خودرو های  در   CNG مصرف  داشت:  اظهار  است 
به 630  میانگین در روز  به طور  سواری دوگانه سوز 

اجرای  از  از  پیش  تا  که  است  رسیده  مکعب  هزار 
به طور میانگین روزانه 3۵0  بنزين  بندی  طرح سهمیه 
در  )سی ان جی(  فشرده  طبیعی  گاز  مترمکعب  هزار 

جايگاه های عرضه استان توزيع می شد.
بستر های الزم  امکانات و  بايد  اينکه  به  با اشاره  فالح 
برای استفاده از CNG در استان فراهم شود، تصريح 
به ساير سوخت ها، پاک و  CNG نسبت  کرد: گاز 
 CNG سیستم  بايد  کنندگان  مصرف  و  است  ارزان 
نصب  استاندارد  و  معتبر  مراکز  در  را  خودروی خود 
کنند و به هیچ عنوان از گاز LPG )گاز مايع(، به جای 
گاز CNG استفاده نکنند و در هنگام سوخت گیری 
در جايگاه های CNG همه سرنشین ها از خودرو پیاده 

شوند.

مدير کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان از 
برگزاری چهاردهمین نمايشگاه قرآن و عترت در 

استان کرمان خبر داد.
محمدرضا علیزاده ظهر دوشنبه در نشست خبری 
چهاردهمین نمايشگاه قرآن و عترت استان کرمان 
سپهبد  شهید  سردار  خاطره  و  ياد  گرامیداشت  با 
مناسبت شهادت  به  تسلیت  قاسم سلیمانی و  حاج 
قرآن  نمايشگاه  داشت:  بیان  فاطمه )س(  حضرت 
رويکرد  با  رويداد  مهمترين  و  بزرگترين  کريم 

تبلیغی و ترويجی استان کرمان است.
کنار  در  نمايشگاه  اين  رويکرد  افزود:  وی 
بهره مندی معنوی، ايجاد فضای نشاط و همدلی و 

پويايی برای خانواده ها در ايام اهلل دهه فجر است.
استان  شمال  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدير 

کرمان گفت: کرمان برخالف ساير استان ها تاکنون 13 
کنار  در  برگزار کرده که  را  عترت  و  قرآن  نمايشگاه 
صوت و لحن و حفظ قرآن نشاط اجتماعی از اهداف 

ديگر اين نمايشگاه است.
»قرآن  امسال  نمايشگاه  شعار  کرد:  تصريح  علیزاده 
ساز  انسان  قرآن  داريم  اعتقاد  و  است  زندگی«  معنای 

و هدايتگر مردم است.
چندين  دارای  امسال  نمايشگاه  اينکه  به  اشاره  با  وی 
ويژگی است، يادآور شد: تجلیل از حافظان کل قرآن، 
بخش  طباطبايی،  محمدحسین  قرآنی  نابغه  حضور 
بازی های  و  شادی  جنگ های  محور  دو  در  کودک 
از  و حجاب کودکان  عفاف  نرم افزارهای  و  کودکانه 

ويژگی های اين نمايشگاه است.

مدير کل فرهنگ و ارشاد اسالمی شمال استان کرمان 
نمايشگاه بخش  اين  ويژگی های  از  ديگر  يکی  افزود: 
از  فاخر  هنری  اثر   300 به  قريب  که  است  آن  هنری 

جمله مشبك، معرق و عکس در آن به نمايش گذاشته 
مختلف  کارگاه های  برپايی  همچنین  شد  خواهد 
حافظان  از  تجلیل  خانواده،  تحکیم  هدف  با  خانواده 

قرآن و… از ديگر برنامه های امسال نمايشگاه است.
پويا  بسیار  اين است فضای  بر  اينکه تالش  بیان  با  وی 
با محوريت قرآن کريم در اين نمايشگاه ايجاد کنیم، 
که  می شود  برگزار  ثاراهلل  حسینه  در  نمايشگاه  گفت: 
پنج هزار مترمربع زير بنا و 110 غرفه در آن پیش بینی 

شده است.
علیزاده بیان داشت: بیش از 60 ناشر قرآنی از استان های 
نمايشگاه حضور  اين  در  کرمان  و  تهران  اصفهان،  قم 
فروش  غرفه   ۵0 نمايشگاه  اين  در  اينکه  ضمن  دارند 
غرفه   1۵ قرآنی،  قلم  و  قرآنی  نرم افزارهای  کتاب، 
فروش محصوالت عفاف و حجاب، 2۵ غرفه به بخش 
همچنین  دارد  اختصاص  فرهنگی  مؤسسات  و  نهادها 
هنری 10  و بخش  نوجوان 10 غرفه  و  بخش کودک 

غرفه خواهند داشت.
مدير کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان گفت: 

و  می رسد  فروش  به  اثر   300 نمايشگاه  اين  در 
و  شبهات  و  دينی  سواالت  به  پاسخگويی  بخش 
خواهیم  را  کريم  قرآن  نذر  طرح  غرفه  همچنین 

داشت.
وی افزود: بازديد برای عموم از اين نمايشگاه آزاد 
است و زمان اين بازديد از ساعت 9 صبح تا 12و 
دقیقه   30 و   1۵ از ساعت  و عصر  ظهر  دقیقه   30
نمايشگاه  اين  افتتاحیه  همچنین  است  شب   21 تا 
دوشنبه چهاردهم است و به مدت يك هفته ادامه 

خواهد داشت.
علیزاده در بخش ديگر سخنان خود از برگزاری 
شهید  »سردار  خیابانی  تئاتر  ملی  همايش  افتتاحیه 
سلیمانی« خبر داد و گفت: اين همايش در کرمان 
پنجشنبه ساعت 12 و 30 دقیق در جوار آرامگاه 
با  شهدا  گلزار  در  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  سردار 
و  سینما  تئاتر،  سرشناس  چهره های  از  برخی  حضور 

تلويزيون برگزار می شود.
به  کرمان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدير 
کرد  اشاره  عترت  و  قرآن  سراسری  آزمون  برگزاری 
عترت  و  قرآن  سراسری  آزمون  هجدهمین  افزود:  و 
همزمان با سراسر کشور روز 11 بهمن ماه سال جاری 
در کرمان در محل دانشگاه پیام نور واقع در بلوار جهاد 

برگزار خواهد ش د.
نفر   ۵00 حدود  آزمون  اين  در  داشت:  اظهار  علیزاده 
ضمن  کرد  خواهند  شرکت  جیرفت  شهرستان  از  غیر 
برگزار  هم  استان  در شهرستان های  فوق  آزمون  اينکه 
نمی شود و داوطلبان می توانند بنا به محل سکونت خود 

در شهرستان مربوطه در اين آزمون شرکت کنند.
رفسنجان،  شهرستان های  کرمان،  از  بعد  افزود:  وی 
سیرجان، بم، بافت و زرند از نظر تعداد شرکت کننده 

در آزمون قرار دارند.

از  کرمان  استان  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  مدير کل 
افتتاح هزار و 24 واحد مسکونی مددجويان کمیته امداد 

در استان کرمان به مناسبت دهه فجر خبرداد.
کرمانی  مددجويان  مسکونی  واحد  هزار  از  برداری  بهره 
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  زوديبه  به 
کل  مدير  صادقی،  يحیی  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
برگزاری  از  کرمان  استان  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته 
43 ويژه برنامه توسط کمیته همیاری و خدمت رسانی ستاد 
ايام دهه فجر خبر داد  مناسبت  به  استان کرمان  دهه فجر 
ازجمله  ويژه برنامه ها در حوزه های مختلف  اين  و گفت: 
مسکن، اشتغال، حمايتی و فرهنگی برای مددجويان تحت 

حمايت و نیازمندان برگزار می شود.
نیروگاه  هزار  احداث  اجرايی  عملیات  آغاز  از  او 
خورشیدی پنج کیلوواتی برای مددجويان تحت حمايت 
در ايام دهه فجر خبر داد و افزود: همچنین در اين ايام 400 
طرح اشتغال و خودکفايی مددجويان در استان راه اندازی 
می شود. صادقی اعطای جهیزيه به 600 نفر از نوعروسان 
ضروری  لوازم  کمك هزينه  تأمین  حمايت،  تحت 
مددجويان به ارزش سه میلیارد تومان، اهداء 400 دستگاه 
لوازم گرمايشی به مددجويان، پرداخت وام کارگشايی به 

مددجويان و نیازمندان بااعتباری بیش از سه میلیارد تومان، 
تحت  دانشجوی   4400 به  شهريه  کمك هزينه  پرداخت 
تسهیالت  ضمانت  صندوق  راه اندازی  و  افتتاح  حمايت، 
کمیته  برنامه های  ديگر  از  را  مددجويان  برای  اشتغال 
همیاری و خدمت رسانی استان به مناسبت دهه فجر اعالم 
کرد و گفت: برگزاری جشن پیروزی انقالب اسالمی و 
بزرگداشت ياد و خاطره سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی 
اين  برنامه های  از  ديگر  يکی  نیکوکاری  مراکز  توسط 

کمیته در ايام دهه فجر است.
او از افتتاح و راه اندازی مراکز نیکوکاری تخصصی ويژه 
ايام دهه فجر در استان کرمان خبر داد و  کارآفرينان در 
ايام  در  بیمارستان ها  در  بستری  بیماران  از  عیادت  افزود: 
ترخیصی  مددجويان  فرانشیز  هزينه  پرداخت  و  فجر  دهه 
از بیمارستان، عیادت از بیماران تحت حمايت، استفاده از 
ظرفیت خیران میز حقوقی در ادارات امداد برای مشاوره 
نهاد،  اين  به  مراجعان  و  مددجويان  به  حقوقی  رايگان 
مقاله نويسی  نقاشی،  فرهنگی،  قرآنی،  مسابقات  برگزاری 
و داستان نويسی ويژه دانش آموزان تحت حمايت از ديگر 
برنامه های کمیته همیاری و خدمت رسانی استان کرمان در 

ايام دهه فجر است.

پیام تبریک نماینده ولی فقیه و فرمانده 
سپاه ارزوئیه به تیم مسابقات در اولین 

رویداد تخصصی تولیدمحتوای دیجیتال 
فضای مجازی بسیج

امام جمعه و فرمانده سپاه ارزوئیه در پیامی کسب رتبه 
گردان  نوآورِی  و  فناوری  و  تولیدمحتوا  تیم  نخست 
تولیدمحتوای  اولین رويداد تخصصی  در  های سايبری 

ديجیتال فضای مجازی بسیج را تبريك گفتند.
نخست  عنوان  پی کسب  در  بسیج  به گزارش حکمت 
تولیدمحتوای  تخصصی  رويداد  اولین  در  مسابقات 
را  موفقیت  اين  ارزوئیه  سپاه  فرمانده  بسیج،  ديجیتال 

تبريك گفتند.
متن اين پیام به شرح زير است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
 ، قادری  محمدرضا   ، خادمی  حسین  ارجمند  برادران 

جواد بختیاری و اسماعیل رمضانی
سالم علیکم

گردان  نوآورِی  و  فناوری  و  تولیدمحتوا  تیم  موفقیت 
رويداد  اولین  نخست  رتبه  کسب  در  سايبری  های 
استان  در سطح  ديجیتال  بسیج  تولیدمحتوای  تخصصی 
قابلیت های علمی، کارآمدی و حاکمیت  از  نشان  که 

روح انقالبی در آن مجموعه می باشد 
افتخار که برگ زرين  اين  بريك می گويیم. بی شك 
از  يکی  عنوان  به  بسیج  نامه  مباهات  از  است  ديگری 
انقالب  پیشرانی  و  پیشبری  در  مولفه  اثرگذارترين 
اسالمی، مرهون مجاهدت های علمی و تحقیقاتی شما 
عزيزان توانمند است که هماره دل در گرو اقتدار علمی 
اسالمی  مقدس جمهوری  نظام  عالیه  اهداف  اعتالی  و 

در عرصه سايبری و فضای مجازی داشته و داريد.
 از تالش های خالصانه، بی دريغ و ارزنده شما عزيزان 
موجود  محدوديتهای  علیرغم  مهم  اين  تحقق  در  که 

همت مضاعف نموده ايد تقدير و تشکر می نمايیم.
همه  و  محترم  بسیجیان  شما،  برای  متعال  خداوند  از 
مجاهدان سختکوش اين عرصه ی فضای مجازی دوام 
معظم  رهبر  زعامت حکیمانه  تحت  مجاهدت  و  توفیق 
خامنه ای)مدظله  امام  العظمی  آيت اهلل  حضرت  انقالب 

العالی( مسئلت داريم.

مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان:

چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت استان 
کرمان برگزار می شود

بهره برداری از هزار واحد مسکونی مددجویان کرمانی به زودی

افزایش مصرف CNG در استان کرمان
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بودجه  تلفیق  کمیسیون  رئیس  نايب 
اعضای  مصوبه  با  گفت:    99 سال 
در  حقوق  حداقل  تلفیق  کمیسیون 
هزار   800 و  میلیون  دو  آينده  سال 

تومان خواهد بود.
مردم  نماينده  يوسف نژاد  علی اصغر 
اسالمی  شورای  مجلس  در  ساری 
گفت:  با مصوبه امروز کمیسیون تلفیق 
حداقل حقوق در سال 99 به میزان 2 
میلیون و 800 هزار تومان خواهد بود.

وی متن مصوبه کمیسیون تلفیق را تشريح کرد:
افزايش   1399 سال  در  است  مکلف  دولت 
حقوق بگیر  مختلف  گروه های  حقوق  ضريب 
از قبیل اعضای هیأت علمی، قضات و کارکنان 
کشوری و لشکری شاغل در تمامی دستگاه های 
ششم  برنامه  قانون   )29( ماده  موضوع  اجرايی 
وزارت  مسلح،  نیروهای  همچنین  و  توسعه 
حقوق  و  اتمی  انرژی  سازمان  و  اطالعات 
پس  که  دهد  انجام  گونه ای  به  را  بازنشستگان 
1۵درصد،  میزان  به  حقوق  افزايش  اعمال  از 
مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزينی )برای 
ماهیانه  قرارداد  و  پیمانی(  و  رسمی  کارکنان 
)برای کارکنان قرارداد کارمعین و کارمشخص( 
حقوقی  حکم  و  کارکرد  مدت  نسبت  به 
بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول، 

از 28 میلیون ريال کمتر نباشد.
در  است  مکلف  دولت  مصوبه  اين  براساس 
گروه های  حقوق  ضريب  افزايش   1399 سال 
هیأت  اعضای  قبیل  از  حقوق بگیر  مختلف 
لشکری  و  کشوری  کارکنان  و  قضات  علمی، 
موضوع  اجرايی  دستگاه های  تمامی  در  شاغل 
و همچنین  توسعه  برنامه ششم  قانون   )29( ماده 
سازمان  و  اطالعات  وزارت  مسلح،  نیروهای 

انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان را به گونه ای 
به  افزايش حقوق  اعمال  از  انجام دهد که پس 
میزان 1۵درصد، مجموع مبلغ مندرج در حکم 
و  پیمانی(  و  رسمی  کارکنان  )برای  کارگزينی 
قرارداد ماهیانه )برای کارکنان قرارداد کارمعین 
و کارمشخص( به نسبت مدت کارکرد و حکم 
خدمت  سنوات  متناسب  بازنشستگان  حقوقی 

قابل قبول، از 28 میلیون ريال کمتر نباشد.
تفاوت تطبیق موضوع ماده )78( قانون مديريت 
خدمات کشوری مصوب 1397.12.26 در حکم 
مابه التفاوت  و  بماند  باقی  تغییر  بدون  حقوق، 
)برای  کارگزينی  حکم  در  مندرج  مبلغ  ريالی 
ماهیانه  قرارداد  و  پیمانی(  و  رسمی  کارکنان 
)برای کارکنان قرارداد کارمعین و کارمشخص( 
نسبت به مبلغ 28 میلیون ريال، به تفاوت تطبیق 
مذکور اضافه می گردد. اين تفاوت تطبیق برای 
کسور  کسر  مشمول  مربوط  قوانین  شاغلین 

بازنشستگی می باشد.
با  خود  گفت وگوی  ادامه  در  يوسف نژاد 
حداقل  اين  بر  عالوه  کرد:  خاطرنشان  فارس 
حقوق و مزايای مستمر شاغلین، حداقل حقوق 
قانون  مشمول  وظیفه بگیران  و  بازنشستگان 
حقوق  حداقل  و  کشوری  خدمات  مديريت 
کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت 

حقوق بگیران  ساير  و  دولت  کارکنان 
صندوق های  و  اجرايی  دستگاه  های 
به دستگاه های اجرايی  بازنشستگی وابسته 
و مستمری ها و ساير حمايتی های متناسب 
به  ريالی  ضريب  افزايش  معادل  آنها،  با 

میزان 1۵درصد افزايش می يابد.
وی افزود: همچنین طبق اين مصوبه سقف 
قانون   )84( ماده  موضوع  مالیاتی  معافیت 
مالیات های مستقیم مصوب 1366.12.4 و 
اصالحات بعدی آن در سال 1399 ساالنه مبلغ 
360 میلیون ريال تعیین می شود. نرخ مالیات بر 
کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از 
حقوق و مزايای فوق العاده )به استناد تبصره های 
)1( و )2( ماده )86( قانون مالیات های مستقیم و 
اصالحات بعدی آن و با رعايت ماده )۵( قانون 
اعضای  به  مربوط  مقررات  از  پاره ای  اصالح 
هیأت علمی مصوب 1368.12.16 با اصالحات 
و الحاقات بعدی( و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور 
ساالنه  مالیات  مشمول  آن  برابر  نیم  و  يك  تا 
10درصد و نسبت به مازاد يك و نیم برابر تا دو 
ونیم برابر آن مشمول مالیات ساالنه 1۵درصد و 
برابر آن  تا چهار  برابر  نیم  و  مازاد دو  به  نسبت 
مازاد  به  نسبت  مالیات ساالنه 20درصد  مشمول 
می باشد.  2۵درصد  مالیات  مشمول  برابر  چهار 
مواد  موضوع  اشخاص  مالیاتی  معافیت  میزان 
مالیات های مستقیم ساالنه  قانون  )۵7( و )101( 

مبلغ 288 میلیون ريال تعیین می شود.
 99 سال  بودجه  تلفیق  کمیسیون  رئیس  نايب 
با  تبصره  اين  اجرايی  آيین نامه  گفت:   پايان  در 
پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان 
هیأت  تصويب  به  کشور  استخدامی  و  اداری 

دولت می رسد.

 حداقل حقوق کارکنان دولت در سال آینده 2میلیون 800 هزار تومان می شود

عملیات جستجوگران برای نجات مرد ناپدید 
شده در کرمان

الزمان  نجات فردی که در کوه های صاحب  امداد و  عملیات 
کرمان مفقود شده است همچنان در دومین روز اين عملیات با 

حضور 13 تیم ادامه دارد.
احمر  هالل  عمومی  روابط  اعالم  به  بنا  حکمت  گزارش  به 
تیم های  نجاتگران  حضور  با  شده  گم  فرد  نجات  عملیات 
واکنش  تیم  ماهان،  و  کرمان  احمر  هالل  جمعیت  کوهستان 
سريع مرکز کرمان و همچنین جمعی از کوهنوردان داوطلب 
کرمانی که توسط هالل احمر فراخوان شده اند، در حال انجام 

است.
زمان  مدت  شدن  طوالنی  از  بعد  فرد  اين  خانواده  همچنین 
استان  احمر  هالل  جمعیت  با  روز  همان  منزل؛  از  وی  خروج 

کرمان جهت انجام عملیات جستجو ونجات تماس گرفته اند.

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مديرکل 
جنوب کرمان گفت: 32 طرح منابع 
يکمین  و  چهل  مناسبت  به  طبیعی 
با  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد 
ريال  میلیارد   760 بر  افزون  اعتباری 
در هفت شهرستان جنوبی اين استان 

به بهره برداری می رسد.
پنج  از  بیش  افزود:  احمدی  حمزه 
شهرستان  هفت  در  خانوار  هزار 
مزايای  از  کرمان  استان  جنوبی 
افتتاح  قابل  طبیعی  منابع  طرح های 
جنوب  در  جاری  سال  فجر  دهه 
اشتغال 632  زمینه  و  بهره مند  کرمان 

نفر نیز فراهم می شود.
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مديرکل 

افتتاحی  طرح های  گفت:  کرمان  جنوب 
ويژه  عنايت  و  تدبیر  راستای  در  فجر  دهه 
طبیعی  منابع  مجموعه  به  رهبری  معظم  مقام 
و  آبخیزداری  طرح های  عنوان  با  کشور، 
صندوق  اعتبارات  محل  از  آبخوانداری 

توسعه ملی است.
آبخیزداری  های  طرح  کرد:  تصريح  وی 
 63۵ و  میلیارد   263 مصوب  اعتبار  با 
نظیر  مکانیکی  عملیات  شامل  ريال  میلیون 
طرح های  و  خاکی  سنگی مالتی،  بندهای 
آبگیر  هاللی  احداث  همچون  بیومکانیکی 
آبیاری  با  نهال کاری  و  بذرکاری  با  توأم 
سیالب  کنترل  هدف  با  که  بوده  مراقبت  و 
آب   سفره های  تغذيه  موجب  مخرب،  های 
احیاء  و  قنوات  چاه ها،  آبدهی  زمینی،  زير 

عرصه های منابع طبیعی می شود.
گیاه  طرح های  داشت:  اظهار  احمدی 
پزشکی به منظور کنترل آفات و بیماری های 
و  سوخت  مصرف  الگوی  تغییر  جنگلی، 
همچنین کمربند حفاظتی با هدف تشخیص 
اراضی ملی از مستثنیات قانونی مردم نیز در 
عرصه های  از  حمايت  و  حفاظت  راستای 

منابع طبیعی، به بهره برداری می رسد.
وی تصريح کرد: عملیات جنگل کاری در 
سطح 883 هکتار از عرصه های طبیعی هفت 

شهرستان جنوبی در حال اجراست.
سه  امسال  فجر  مبارک  دهه  در  افزود:  وی 
طرح جنگل کاری شامل جنگل کاری با نهال 
ُکنار،  بومی  گونه های  انواع  از  بذرکاری  و 
اعتبار  با  روغنی  گز  و  کوهی  بادام  کهور، 
اجرايی  ريال  میلیون   320 و  میلیارد   271

می شود.
و  طبیعی  منابع  مديرکل 
به  کرمان  جنوب  آبخیزداری 
با  مبارزه  طرح های  اجرای  لزوم 
گفت:  و  کرد  تاکید  بیابان زايی 
با  غبار  و  گرد  با  مبارزه  طرح 
اجرای طرح نهال کاری در سطح 
اعتبار  با  هکتار   730 و  هزار  سه 
230 میلیارد ريال به بهره برداری 

می رسد.
از  دولت ها  داشت:  اظهار  وی 
تاکنون  اسالمی  انقالب  ابتدای 
طی ادوار مختلف در بخش های 
مختلف خدمات فراوانی به مردم 
و  پیشرفت  که  کرده اند  ارائه 
توسعه نظام جمهوری اسالمی را در برداشته 
اطالع رسانی  مردم  به  اين خدمات  بايد  لذا 

شود.
بیش  تعامل  و  همکاری  خواستار  احمدی 
شهرستان  هفت  مسووالن  و  مردم  پیش  از 
جنوبی با مجموعه منابع طبیعی و آبخیزداری 
برای حفاظت بهتر از اين منابع خدادادی شد 
طرح ها  اين  اجرای  با  امیدواريم  گفت:  و 
ارتقاء سطح  راستای  در  بلندی  بتوانیم، گام 
تا  منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه برداريم 

به اهداف مورد نظر دست يابیم.
جنوب  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره کل 
هفت  استان،  مرکز  از  مستقل  کرمان 
شهرستان را با جمعیت يك میلیون نفر تحت 

پوشش دارد.

کمک 15 و 20 میلیونی بهزیستی به مددجویان 
سیل زده سرپرست خانوار

رئیس  سازمان بهزيستی کشور گفت: مددجويان سیل زده سرپرست 
میلیون  مبلغ 1۵  بنیاد مسکن  و  خانوار عالوه  بر کمك های دولت 
تومان کمك بالعوض در منطقه روستايی و 20 میلیون تومان در 

منطقه شهری دريافت می کنند.
بهزيستی،  سازمان  عمومی  روابط  از  نقل  به  حکمت  گزارش  به 
وحید قبادی دانا درباره مستمری افراد مجهول الهويه اظهار داشت: 
به  تومان  هزار   140 و  میلیون  ماهانه يك  افراد  اين  برای  بهزيستی 
 27 نگهداری  برای  همچنین  می کند.  پرداخت  نگهداری  مراکز 
هزار معلول ضايع نخاعی نیز ۵۵4 هزار تومان حق پرستاری بر روی 

کارت خانواده شارژ می شود.
برای 10 هزار خانوار ديگر که  از هفته آينده  دانا،  قبادی  به گفته 
هستند  بستر  به  وابسته  که  شديد  خیلی  و  شديد  معلولیت  دارای 
عالوه بر 27 هزار خانوار قبلی، حق پرستاری در نظر گرفته شده و 
به اين ترتیب به آنها مبلغ 2۵0 هزار تومان کمك هزينه پرستاری 

پرداخت می شود.
بهزيستی مسئولیتی برای درمان معتادان متجاهر ندارد

شهرداری  طرف  از  که  اجتماعی  آسیب های  مراکز  درباره  وی 
اختیار  در  فضاهای  افزود:  دارد  قرار  بهزيستی  سازمان  اختیار  در 
قرارگرفته کافی نیست و ما هنوز معتقديم بايد در هر منطقه حداقل 

يك مرکز در اختیار ما قرار گیرد.
وزارت  با  متجاهر  معتادان  درمان  مسئولیت  دانا،  قبادی  گفته  به 
افراد  اين  درمان  در  مسئولیتی  بهزيستی  سازمان  و  است  بهداشت 

ندارد.
از  واريز 3۵0 هزار تا يك میلیون تومان به حساب آسیب ديدگان 

دی ماه
سیل زده  مناطق  معلوالن  برای  سیل  هزينه  درخصوص کمك  وی 
اظهار داشت: در استان هرمزگان به 8۵0 خانوار، در منطقه جنوبی 
پنج هزار و ۵00 خانوار در روستاهای 6  به 9۵0 خانوار و  کرمان 
اول  مرحله  در  دلگان  فنوج،  نیکشهر،  کنارک،  چابهار،  شهرستان 
و7۵0  هزار  دو  نیز  دوم  مرحله  در  که  گرفت  صورت  واريز  اين 

خانوار اضافه شدند.
رئیس  سازمان بهزيستی اظهارداشت: اين مبالغ از 3۵0 تا يك میلیون 
دو  می شود. همچنین  شارژ  آنها  بانکی  در کارت  است که  تومان 
هزار و 7۵۵ خانوار در مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان که در 
نوبت بودند تا تحت پوشش بهزيستی قرار گیرند، بعد از وقوع سیل 

تحت پوشش قرار گرفتند.
بیان اينکه يك میلیارد تومان برای رفع آسیبی که به  با  قبادی دانا 
مددجويان در مناطق سیل زده وارد شده بود هزينه شد، ادامه داد: 
همچنین دو میلیارد و7۵0 میلیون تومان کمك غیر نقدی در سیستان 
و بلوچستان صورت گرفت. مددجويان سرپرست خانوار عالوه  بر 
کمك  تومان  میلیون   1۵ مبلغ  مسکن  بنیاد  و  دولت  کمك های 
بالعوض در منطقه روستايی دريافت می کنند که اين مبلغ در منطقه 

شهری 20 میلیون تومان است.
جمع آوری  کمك های  تومان  میلیارد  دو  تاکنون  وی،  گفته  به 
شده است که به مددجويان بهزيستی که در سیل آسیب ديده اند، 

اختصاص می يابد.

زمان ثبت نام کنکور سراسری 99 اعالم شد

مراکز  و  دانشگاه ها   99 سال  سراسری  آزمون  در  نام  ثبت  فرآيند 
آموزش عالی از روز چهارشنبه 16 بهمن آغاز می شود.

خبرنگار  گزارش   شدبه  اعالم   99 سراسری  کنکور  ثبت نام  زمان 
خبرنگاران  باشگاه  پزشکی  علمی  گروه  درمان  و  بهداشت  حوزه 
جوان، بر اساس اعالم سازمان سنجش و آموزش کشور متقاضیان 
ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری 99 برای پذيرش در رشته های 
با آزمون در دوره های روزانه، نوبت دوم )شبانه(، نیمه حضوری، 
مجازی، پرديس خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، 
دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی 
می رساند  آزاد  دانشگاه  آزمون  با  تحصیلی  رشته های  همچنین  و 
اين  اطالع رسانی  پايگاه  طريق  از   98 بهمن  چهارشنبه،16  روز  از 
پنجشنبه  www.sanjesh.org آغاز و در روز  نشانی  به  سازمان 

24 بهمن 98 پايان می پذيرد.
داوطلبان می توانند در مهلت مقرر برای شرکت در آزمون سراسری 
 99 تیر   13 و   12 روزهای  در  آزمون  اين  کنند.  ثبت نام   99 سال 

برگزار خواهد شد. 
دفترچه راهنما به همراه اطالعیه تکمیلی ثبت نام در آزمون مذکور 
سازمان  رسانی  اطالع  پايگاه  طريق  از  ثبت نام  شروع  با  همزمان 

سنجش قابل دسترس خواهد بود.

مديرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان:
تعداد کشته شدگان 9 ماهه امسال نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته ۴۴ نفر کمتر است

مديرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان اظهار 
کرد: در مجموع شمال و جنوب استان 3۵8 فقره تصادف فوتی 
نفر   44 گذشته  سال  به  نسبت  که  داده  رخ  امسال  ماهه   9 در 

کاهش دارد.
استان  راه های  ايمنی  کمیسیون  جلسه  در  سیدعلیخانی"  "علی 
حاج  شهید  پیکر  تشییع  مراسم  در  امسال  ماه  دی   16 گفت: 
قاسم سلیمانی در مجموع 97 هزار تردد ورودی به شهر کرمان 
از دوربین های ثبت تخلف، اخذ اطالع شده که سه برابر تردد 

عادی ما محسوب می شود.
و  بزرگراه  طول  در  کرمان  استان  دوم  رتبه  به  همچنین  وی 
مجموع مسیرهای اصلی و فرعی در سطح کشور اشاره کرد و 
گفت: امسال 31.7 میلیون تن کاال از مبدا استان کرمان حمل 

شده است.
سیدعلیخانی متوسط بار حمل شده توسط کامیون ها در کشور 
توسط  شده  حمل  بار  متوسط  کرد:  بیان  و  اعالم  تن   1۵ را 
آسیب  نسبت  به  که  است  تن   20 کرمان  استان  در  کامیون ها 

بیشتری را به جاده ها وارد می کند.
میلیون  و 14.۵  تردد در شمال  میلیون  وی تصريح کرد: 98.4 
افزايش 8  ثبت رسیده که  به  استان  در جاده های جنوب  تردد 

درصدی را نشان می دهد.
مديرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان اظهار 
کرد: در مجموع شمال و جنوب استان 3۵8 فقره تصادف فوتی 
نفر   44 گذشته  سال  به  نسبت  که  داده  رخ  امسال  ماهه   9 در 

کاهش دارد.
سیدعلیخانی عنوان کرد: در حال حاضر 103 دوربین در شمال 
انجام  را  استان  تخلفات جاده ای  ثبت  در جنوب،  8 دوربین  و 

می دهند و 49 دوربین نیز در حال نصب داريم.

به اطراف سفارت آمریکا در  چند راکت 
بغداد شلیک شد

به اطراف سفارت آمريکا در  از اصابت چند راکت  رسانه ها 
بغداد خبر می دهند.

يا  خمپاره  چندين  انفجار  صدای  نیوز،  سومريه  گزارش  به 
کاتیوشا در اطراف سفارت آمريکا در شهر بغداد شنیده شده 

است.
بر اساس اعالم اين رسانه، برخی تعداد راکت های شلیك شده 
به منطقه سبز را 4 فروند و برخی منابع نیز آنها را ۵ فروند اعالم 

کرده اند.
رسانه های عراقی از به صدا درآمدن آژير خطر سفارت آمريکا 

در بغداد خبر دادند.
امنیتی  به نقل از يك منبع  نیوز« عراق  »السومريه  شبکه خبری 
به  شده  شلیك  کاتیوشای  موشك های  از  يکی  که  داد  خبر 
منطقه سبز در بغداد، به ساختمان سفارت آمريکا برخورد کرده 

است.
طی هفته های اخیر منطقه سبز بغداد و سفارت آمريکا در اين 

منطقه شاهد حمالت راکتی متعددی بوده است.

به  سوریه  در  آمریکائی  تروریست  یک 
هالکت رسید

در  آمريکائی  تروريست  يك  هالکت  از  ای  بیانیه  در  پنتاگون 
سوريه خبر داد.

 )Antonio I. Moore  ( مور«  »آنتونیو  ان،  ان  به گزارش سی 
 ( »ويلمینگتن«  از  اعزامی  ساله   22 آمريکايی  تروريست 
Wilmington( واقع در ايالت کارولینای شمالی در استان »دير 

الزور« واقع در سوريه به هالکت رسید.
بر اساس اعالم وزارت دفاع آمريکا )پنتاگون(، تروريست مذکور 

حین عملیات ادعايی پاکسازی در سوريه به هالکت رسیده است.
بیشتر اعالم کرد که  به جزئیات  وزارت دفاع آمريکا بدون اشاره 

تحقیقات در اين زمینه در حال انجام است.

گفت:  کرمان  استان  مدارس  نوسازی  مديرکل 
به  مدرسه   100 ساخت  برای  بازرگانی  اتاق 
می  کرمان  استان  در  اقتصادی  فعاالن  کمك 

سازد.
يکصد  درساخت  کرمان  بازرگانی  اتاق  تعهد 
خبرنگار  گزارش  کرمانبه  استان  در  مدرسه 
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه 
کرمان، سیدمحمد واعظی نژاد مديرکل نوسازی 
مدارس  افتتاح  مراسم  در  کرمان  استان  مدارس 
من  ايران  و  فهرج  شهرستان  در   92 من  ايران 
پروژه  دو  اين  گفت:  نرماشیر  شهرستان  در   93
مشارکتی خیرساز به همت اتاق بازرگانی استان 
شهرستان  دو  در  اقتصادی  فعاالن  مشارکت  و 

کم برخوردار شرق استان به بهره برداری رسید.
با حضور  استان  بازرگانی  اتاق  رئیس  افزود:  او 
در مراسم افتتاح و بهره برداری از اين دو پروژه 
اقتصادی  فعاالن  کمك  به  که  داد  مساعد  قول 
استان کرمان که دغدغه پیشرفت و آبادانی دارند 
عالوه بر اين دو پروژه 100 مدرسه ديگر را در 

استان کرمان بسازند.
افتتاح  پروژه  دو  مشخصات  درباره  واعظی نژاد 
شده گفت: پروژه مدرسه سازی شهرستان فهرج 

به اسم ايران من 92 نامگذاری شده و اين پروژه 
آموزشی،  زيربنای  262متر  درس،  کالس   4 با 
1800 متر محوطه سازی، 200 متر حصار کشی 
میلیون   300 و  میلیارد  يك  بر  بالغ  اعتباری  و 
تومان شرايط تحصیل 200 دانش آموز فهرجی 

را فراهم کرده است.
افزود:  کرمان  استان  مدارس  نوسازی  مديرکل 

شهرستان   93 من  ايران  مدرسه سازی  پروژه 
ساخته  بازرگانی  اتاق  همت  به  که  هم  نرماشیر 
مترمربع   433 و  درس  کالس   6 با  است  شده 
زيربنای آموزشی، 2200 مترمربع محوطه سازی، 
يك  بر  بالغ  اعتباری  و  حصارکشی  متر   280
 300 پذيرای  تومان  میلیون   ۵00 و  میلیارد 

دانش آموز نرماشیری خواهد بود.

32 طرح منابع طبیعی، دهه فجر در جنوب کرمان به بهره برداری می رسد

تعهد اتاق بازرگانی کرمان درساخت یکصد مدرسه در استان کرمان
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دستگیری اراذل و اوباش سابقه دار در کرمان

سرپرست پلیس امنیت عمومی استان کرمان از دستگیری 2 نفر از 
اراذل و اوباش دارای سابقه و تحت تعقیب پلیس خبر داد.

استان  عمومی  امنیت  پلیس  سرپرست  زاهدی،  اصغر  سرهنگ 
کرمان گفت: اوايل خرداد ماه امسال در پی يك نزاع و درگیری 
دسته جمعی بین چند تن از اراذل و اوباش در يکی از خیابان های 
شهر کرمان و فراری بودن دو نفر از اين اراذل، موضوع به صورت 
قرار  استان  عمومی  امنیت  پلیس  ماموران  کار  دستور  در  ويژه 

گرفت.
اواظهار داشت: در ادامه با تحقیقات انجام شده مشخص شد اين 
2 متهم پس از ارتکاب جرم به سمت شهرستان های جنوبی فرار 

کرده اند و به مدت 8 ماه تحت تعقیب ماموران پلیس بودند.
که  پرونده  اين  متواری  متهمان  داشت:  بیان  زاهدی  سرهنگ 
همگی از اراذل و اوباش سابقه داری هستند که به علت ارتکاب 
جرايم مختلف و شرکت در درگیری دسته جمعی و قدرت نمايی 
با سالح سرد و برهم زدن نظم عمومی تحت تعقیب بودند پس 
از چندين ماه کار اطالعاتی در مخفیگاهشان در يکی از محالت 

شهر کرمان شناسايی و دستگیر شدند.
انتظامی يکی از متهمین دارای ۵ فقره سابقه  به گفته اين مسئول 
و  نظم  در  اخالل  زورگیری،  جمله  از  سابقه  فقره   13 ديگری  و 
و  نزاع  نوامیس،  برای  مزاحمت  چاقوکشی،  عمومی،  آسايش 
درگیری های متعدد فردی و دسته جمعی، قدرت نمايی با سالح 

سرد، ضرب و جرح با سالح سرد را در سوابق دارد.
سرپرست پلیس امنیت عمومی استان، برهم زدن امنیت و آرامش 
با  برخورد  کرد:  تصريح  و  عنوان  پلیس  قرمز  را خط  شهروندان 
افراد سرکشی که محیط های عمومی را میدان  اراذل و اوباش و 
عرض اندام خود فرض می کنند، با جديت و قاطعانه ادامه خواهد 

يافت.

۴ بالگرد ترابری سپاه در خدمت امدادرسانی 
به سیلزدگان

پرواز در طول يك  با 120 سورتی  ترابری سپاه  بالگرد  فروند   4
هفته اول بعد از سیل در جنوب سیستان و بلوچستان به سیلزدگان 

امدادرسانی کردند.
از همان ابتدا وقوع سیالب در جنوب استان سیستان و بلوچستان و 
بخشهايی از شهرستانهای استان کرمان کار امداد رسانی و خدمات 

رسانی به سیل زدگان توسط رزمندگان اين قرارگاه آغاز شد.
امدادرسانی  امر  ترابری در  بالگرد  به وسیله 4 فروند  امدادرسانی 
که هر روز 2۵0 خانوار را تحت پوشش قرارداده و در طول يك 

هفته اول 120 پرواز صورت گرفته است.
ماکارونی، رب، نمك و  برنج، روغن،  معیشتی شامل  بسته  هزار 
لوازم بهداشتی توزيع 1۵ هزار تخته پتو، توزيع 1000 سری لوازم 
 100 با  منطقه  در  رزمی  مهندسی  گروه   ۵ بکارگیری  خانگی، 
بیمارستان صحرايی  باب  اندازی يك  راه  ماشین آالت،  دستگاه 
تخصصی و فوق تخصصی همراه سی تی اسکن سیار و ام آرای 
و بازگشايی 31 راه روستايی و فراهم کردن ارتباط 80 روستای 
از  است  بوده  رفته  ازبین  آنها  دسترسی  های  راه  که  مرز  حاشیه 

ديگر اقدامات است.
اعزام 4 ست بیمارستانی به شهرستانهای کنارک، نیکشهر، نگور 
و دمپك و اعزام 28 تیم پزشکی سیار به مناطق مختلف سیل زده، 
راه اندازی 4 مرکز پخت غذای گرم و توزيع ۵0 هزار پرس غذای 
عالیات  عتبات  بازسازی  ستاد  با  هماهنگی  روز،  شبانه  در  گرم 
اعزام موکب های  و  برای سازماندهی  بلوچستان  و  استان سیستان 
خراسان  شمالی،  خراسان  رضوی،  خراسان  های  استان  ستادهای 
جنوبی، تهران، فارس و کهگیلويه و بويراحمد در کل مناطق سیل 
زده  انجام شده که اين موکب ها به مدت 14 روز استقرار 9۵2، 

هزار پرس غذای گرم توزيع کرده اند.
توزيع 100 هزار قرص نان گرم، توزيع ۵ هزار تخته پتو و 3 هزار 
بسته  هزار   2۵ و  بهداشتی  سرويس   30 ساخت  بهداشتی،  بسته 
معیشتی داشته اند که کل اين خدمات رسانی ها بیاد سردار سپهبد 

شهید حاج قاسم سلیمانی بوده است.

کشور:  دامپزشکی  سازمان  رئیس 
خوراکی  شیر  محصول  کیفیت 
در  کیفیت ها  باالترين  جزو  ايران 

دنیاست.
خوراکی  شیر  کیفیت  باالترين 
گزارش  ايرانبه  انحصار  در 
و  صدا  خبرگزاری  خبرنگار 
پور در  رفیعی  علیرضا  آقای  سیما 
مخاطرات  افزود:  خبری  نشست 
نیست  آلودگی  بر  دال  بهداشتی 
و آلودگی های ريز همیشه و همه 

جا هست.
در  آفالتوکسین  وجود  خصوص  در  وی 
در  آلودگی  اين  میزان  گفت:  خوراکی،  شیر 
شیر های خوراکی آمريکا ppm 300 است در 
ppm که   ۵ ايران  ppm است و در  اروپا 20 
موجود  شیر های  در  آلودگی ها  کمترين  جزو 

خوراکی است.
ايران  شیر خوراکی  در حال حاضر  وی گفت: 
در باالترين استاندارد قرار دارد و رصد بهداشتی 
از مبدا تولید در گاوداری ها تا مصرف کننده و 

فروشگاه ها مرتب در حال انجام است.
بهداشتی  و  شیر  آلودگی  گفت:  ادامه  در  وی 
بودن آن از سه مرجع سازمان دامپزشکی کشور، 
و  بررسی  استاندارد  و سازمان  بهداشت  وزارت 
رصد می شود تا کوچکترين آلودگی خطرناکی 

به مصرف کننده نهايی نرسد.
وی گفت: امسال برای اولین بار میزان ارز مورد 
در  نقدا  مکمل ها  و  دارو  و  واکسن  انواع  نیاز 
به  توجه  با  و  گرفت  قرار  تولیدکننده ها  اختیار 
شرايط سخت تحريمی خللی در تامین مايحتاج 

خود نداشتند.
 1۵ گفت:  هم  برفکی  تب  خصوص  در  وی 
روستايیان  و  عشاير  بز  و  گوسفند  راس  میلیون 
امسال از دهه فجر واکسن تب برفکی به صورت 

رايگان دريافت خواهند کرد.
حوزه  در  گفت:  ادامه  در  پور  رفیعی  آقای 
غیر  و  خوراکی  محصوالت  قلم   63 صادرات 

توانستیم  را  دامی  زنده  موجودات  و  خوراکی 
به  می توان  نمونه  عنوان  به  که  کنیم  صادر 
صادرات 624 هزار قطعه ماهی های زينتی، 220 
هزار تن آاليش غیر خوراکی، هزار و دويست 
تن  هزار   2۵ مرغ،  پنجه  و  بال  صادرات  تن 
صادرات پای مرغ،  16 هزار تن محصوالت لبنی 
میگو، 46  تن  هزار  تن شیر خام،  27  هزار  و 9 
هزار تن ماهی های منجمد خوراکی به پنج قاره 

دنیا صادر شده است.
وی گفت: برای اولین بار اجرای مرحله مقدماتی 
سالمت  برنامه  در  را  مرغ  گوشت  ملی  کیفیت 

قرار داديم و به زودی رونمايی خواهد شد.
خصوص  در  کشور  دامپزشکی  سازمان  رئیس 
نظارت بر کشتارگاه های دامی در سطح کشور 
 842 و  میلیون   ۵ تعداد   98 سال  در  گفت:  هم 
قرار  بازديد  مورد  گوسفند  و  گاو  الشه  هزار 
گرفته که از اين میزان 160 هزار کیلوگرم ضبط 
شده 320 هزار کیلوگرم معدوم شده و تعداد ۵ 

میلیون الشه طیور مورد بازديد قرار گرفت.
آقای رفیعی پور در ادامه گفت: امسال به بعضی 
از استان های مبدا صادرات گوشت گوسفندی و 
برای  افراد  تا  تام داده شد  اختیار  گوشت ماهی 
برخی  به  نیايند همچنین  تهران  به  گرفتن مجوز 
از استان ها برای واردات نهاده ها و خوراک دام 
مثل آذربايجان شرقی مجوز صادرات داده شد.

وی گفت: بیماری لك سفید میگو به طور کامل 

شده  کنترل  کشور  جنوب  در 
نشده  مشاهده  موردی  ديگر  و 

است.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور 
کنترل  برای  گفت:  ادامه  در 
کشور  سطح  در  بیماری ها  انواع 
برفکی  تب  واکسن  میلیون   42
تزريق شده، 28 میلیون راس دام 
کرده  دريافت  طاعون  واکسن 
اند، 12 میلیون راس واکسن تب 
میلیون   23 به  شده،   انجام  مالت 
زخم  سیاه  واکسن  هم  دام  راس 
تزريق شده همچنین تعداد 407 هزار قالده سگ 

واکسن هاری دريافت کردند.
سم  مکعب  متر  هزار   37 گفت:  ادامه  در  وی 
پاشی بر روی دام های بیمار انجام شده که تعداد 

840 هزار راس دام را در بر می گیرد.
برای  خوبی  همکاری  افزود:  پور  رفیعی  آقای 
و  همکاری  با  نانو  محصوالت  از  استفاده 
مشارکت وزارت بهداشت انجام شده است که 
ايم  کرده  بینی  پیش  پیشگیرانه  ملی  برنامه  يك 
از محصوالت  بتوانیم  تا  تا 1404  برای سال 99 
بیماری های  با  مبارزه  توان  بردن  باال  برای  نانو 

دامی استفاده کنیم.
خصوص  در  کشور  دامپزشکی  سازمان  رئیس 
در  کوهستان ها  در  زده  سیل  مناطق  کنترل 
استان های جنوب کشور، گفت: کامال بر اوضاع 
مناطق سیل زده مسلط هستیم و تا امروز تعداد ۵ 
هزار راس دام دفع شده و در استان های سیستان 
و بلوچستان، هرمزگان و کرمان تعداد 38 هزار 
راس دام واکسن مجدد دريافت کرده اند و 1۵ 
هزار راس دام مورد رصد پايش قرار گرفته اند.

وی در ادامه گفت: در مناطق سیل زده به اندازه 
مراکز  اختیار  در  عفونی  مواد ضد  و  سم  کافی 
استان ها قرار گرفته و مبلغ يك میلیارد و دويست 
میلیون تومان از طريق سازمان دامپزشکی کشور 

به اين مناطق کمك شده است.

غذا های سرخ شده حاوی کالری و چربی هايی 
از  باال هستند و خوردن مقدار زيادی  ترانس  با 
بدن  سالمت  روی  منفی  تاثیر  می تواند  آنها، 

داشته باشد.
به گزارش خبرنگار حوزه کلینیك گروه علمی 
از  يکی  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  پزشکی 
جهان  در  غذا ها  پرطرفدارترين  و  محبوب ترين 
که  هستند  چرب  غذايی  مواد  و  فود ها  فست 
افراد زيادی را به طرف خود جذب می کنند، اما 
بدانید سرخ کردنی ها و مواد غذايی  بهتر است 
دارند.چرا  بدن  برای  فراوانی  مضرات  پرچرب 

غذاهای سرخ کرده برايمان بد است
پیری زودرس 

يکی از مهم ترين عوارض غذا هايی که به مدت 
پیر  طوالنی در روغن ها سرخ می شوند، فرآيند 
کردن است. سرخ کردنی ها و غذا های پرچرب 
التهاب، پیری و فرسودگی زودرس در  موجب 

برخی قسمت های مختلف بدن می شوند.
افزايش بیماری های قلبی و عروقی

باال و کاهش  فشار خون  با  غذا های سرخ شده 
اين  که  هستند  ارتباط  در  بدن  خون  کلسترول 
عروقی  قلبی  بیماری های  ايجاد  موجب  ارتباط 

و چاقی می شود.
کاهش کلسترول خون بدن با غذای چربديابت 

يکی ديگر از مضرات غذا های سرخ شده خطر 
آزمايش ها  است.     2 نوع  ديابت  به  افراد  ابتال 
سرخ  مصرف  که  می دهد  نشان  تحقیقات  و 
ابتال  خطر  در  را  افراد  است  ممکن  کردنی ها 
و  آزمايش  دهند.  قرار   2 نوع  ديابت  عارضه  به 
اين است  بر  تحقیقات پزشکان و محققان مبنی 

هفته  در  فود  فست  وعده  دو  که  اشخاصی  که 
بیشتر  افراد ديگر  با  مصرف می کنند در مقايسه 

به مقاومت انسولین دچار می شوند.
 استفاده مکرر از روغن در درجه باالی حرارتی 
عامل  نهايت  در  که  شده  آن  سوختن  موجب 
بسیاری از سرطان ها خواهد بود. در مواد غذايی 
هنگام سرخ شدن  دارد که در  ترکیباتی وجود 
تبديل  )آکريل(  سرطان زا  ماده های  به  مواد 
می شوند و سرطان هايی همچون )گوارش، سینه، 

ريه و تومور های مغزی( را ايجاد می کند.
بیشتر بخوانید: چه غذايی بخوريم کبدمان چرب 

نشود؟
پايین آمدن ضريب هوشی کودکان 

به  می توان  کردنی ها  سرخ  ديگر  مضرات  از 
پايین آمدن ضريب هوشی کودکان اشاره کرد. 
ساله   3 کودکان  روی  تحقیقات  و  آزمايشات 
نشان  می خورند؛  زمینی  سیب  و  پیتزا  که  ای 
می دهد از ضريب هوشی کم تری برخوردارند. 
برنامه غذايی  بهتر است  کودکان در حال رشد 
سالمی داشته باشند. گرچه عادت دادن کودکان 
به برنامه غذايی سالم و مفید کاری سخت است، 
اما مادران با تالش و ابتکار در آشپزی می توانند 
کودکان خود را به غذا های مفید عادت بدهند.

 افزايش ناباروری مردان با غذاهای سرخ شده 
ناباروری در مردان 

به  هم  را  مردان  ناباروری  شده   سرخ  غذاهای 
دنبال دارد. خوردنی های چرب و سرخ کردنی 
ممکن  و  شده  اسپرم ها  تعداد  کاهش  موجب 
براساس  شوند.  مردان  شدن  عقیم  باعث  است 
شده  انجام  مردان  روی  بر  که  آزمايش ها 
پزشکان و محققان پی بردند اسپرم ها در مردانی 
که به مقدار زياد از مواد غذايی چرب و سرخ 
شده استفاده می کنند تا حدود 40 درصد کاهش 
يافته و همچنین  موجب کاهش کیفیت عملکرد 
اسپرم ها نیز می شود. به همین علت مردان ممکن 

است نابارور شوند.
سوزش های آزار دهنده در زنان باردار

از  بارداری  ماه   6 تا   4 ماه های  در  بانوان  اکثر 
رنج  خود  دل  سر  دهنده  آزار  سوزش های 
می برند. اما محققان و متخصصین تغذيه بر اين 
غذايی  رژيم  با  دل  سر  سوزش های  که  باورند 
بانوان  آن  ها مرتبط است. آن ها توصیه می کنند 
مواد غذايی آبپز و بخارپز را جايگزين غذا های 
چرب و سرخ کرده کنند. بانوان باردار برای رفع 
سوزش دل بهتره است از رژيم و برنامه غذايی 

مناسب استفاده کنند.
 سوزش سر دل در بانوان باردار 

غذاهای  مصرف  از  امکان  تاحد  کنید  سعی 
وضعیت  می توانند  چون  کنید،  دوری  چرب 
روحی شما را وخیم  کنند. محققان بر اين عقیده 
هستند اشخاصی که در برنامه غذايی خود از اين 
مواد غذايی استفاده می کنند، بیشتر از افراد ديگر 

دچار افسردگی می شوند.

خرداد 99 زمان برگزاری همایش ناظم 
االطباء کرمانی

بر اساس گزارش دبیرخانه انجمن مفاخر فرهنگی استان کرمان، 
همايش ناظم االطباء کرمانی سال آينده برگزار خواهد شد.

خرداد 99 زمان برگزاری همايش ناظم االطباء کرمانیبه گزارش 
کرمان،   از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار 
طبق اعالم دبیرخانه انجمن مفاخر فرهنگی استان کرمان؛ اعضای 
کمیته علمی اين انجمن پس از بحث و تبادل نظر در جلسه اخیر 
خود، تصمیم گرفتند همايش ناظم االطباء کرمانی هفتم خرداد ماه 

سال 1399 برگزار شود.
اين همايش پیش از اين قرار بود در 14 دی ماه 1398 و با حضور 
و شرکت جمعی از چهر های مطرح ملی در کرمان برگزار شود، 
که در پی شهادت سردار رشید اسالم شهید حاج قاسم سلیمانی و 

همرزمانشان، برگزاری اين همايش لغوشد.

اجرای دوره آموزش رانندگی عملیاتی ویژه 
رانندگان خودرو های پلیس

معاون تربیت و آموزش فرماندهی انتظامی استان از اجرای دوره 
آموزش رانندگان ناوگان خودروئی پلیس سراسر استان خبر داد .

رانندگان  ويژه  عملیاتی  رانندگی  آموزش  دوره  اجرای 
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  پلیسبه  خودرو های 
خسروکیاشهری،  افشین  سرهنگ  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
معاون تربیت و آموزش فرماندهی انتظامی استان کرمان گفت: با 
توجه به اينکه هم اکنون در فصل سرد سال به سر می بريم در زمینه 
يك  انتظامی  خودرو های  رانندگان  عملی  مهارت های  افزايش 
فدراسیون  از مربی  بهره گیری  با  را  دوره آموزشی کوتاه مدت 

اتومبیل رانی برنامه ريزی کرديم.
و  مهارت  میزان  دوره  اين  اجرای  در  افزود:  کیاشهری  سرهنگ 
توان عملی رانندگان خودرو های انتظامی در شرايط و شتاب های 
و  می گیرند  قرار  ارزيابی  مورد  مربوطه  مربی  نظر  زير  مختلف 

ايرادات موجود به آنان يادآوری می شود.
رانندگان  شد  خواهد  باعث  تمرينات  اين  شد:  يادآور  او 
و  يخبندان  و  سرما  مانند  خاص  شرايط  در  انتظامی  خودرو های 
لغزنده بودن معابر در اجرای گشت های خودرويی و عملیات های 
تعقیب و مراقبت احتمالی به مهارت های خاصی احاطه پیدا کرده 
نیز موفق تر  و در اجرای مانور های پلیسی و عملیات های ضربتی 

عمل کنند.

در نشست خبری مطرح شد

باالترین کیفیت شیر خوراکی در انحصار ایران

خوش مزه  بی رحم که عامل سرطان  است

در اجرای ماده 10 آئین نامه اجرايی قانون الحاق موادی به 
قانون ساماندهی و حمايت از تولید عرضه مسکن مصوب 
88 بدين وسیله آگهی تحديد حدود رقبات ذيل واقع در 
منتشر و عملیات  ارزوئیه  به شهر  بخش 41 کرمان مربوط 
تحديدی آن از ساعت 8 صبح روزهای تعیین شده شروع 

و بعمل خواهد آمد.
1-پالک 183 فرعی از 36- اصلی خانم زهرا خجسته نژاد 
فرزند خدامراد ششدانگ خانه به مساحت 277/3۵ مترمربع 
واقع در شاهماران خیابان سلطان آباد کوچه شهیدخسروی.

روزسه شنبه 98/11/29
2- پالک 619 فرعی از 36- اصلی آقای بهباز شرفی فرزند 
محمد ششدانگ خانه به مساحت 634/7۵ مترمربع واقع در 

شاهماران خیابان برق. 
روزسه شنبه 98/11/29

محمدعلی  آقای  اصلی   -36 از  فرعی   62۵ پالک   -3
ايرانپور فرزند ذولعفلی  ششدانگ مغازه به مساحت 26/۵0 

مترمربع واقع در شاهماران خیابان امام 
روزسه شنبه 98/11/29

4- پالک 676 فرعی از 36- اصلی آقای ناصرشرفی فرزند 
اسکندر ششدانگ خانه به مساحت ۵66/02 مترمربع واقع 

در شاهماران خیابان برق کوچه شهید اشرفی.
روزسه شنبه 98/11/29

۵- پالک 689 فرعی از 36- اصلی آقای حسین خجسته 
 4۵۵/17 مساحت  به  خانه  ششدانگ  اسکندر  فرزند  نژاد 

مترمربع واقع در شاهماران خیابان بسیج شهرک سنگی.
روز چهارشنبه 98/11/30

اشرف  اصلی خانم گلنساء  از 36-  فرعی  6- پالک 722 
زاده افشار فرزند دران ششدانگ خانه به مساحت 431/16 

مترمربع واقع در شاهماران گلشهر کوچه شهید غیاثی.
روزچهار شنبه 98/11/30

آرمند  سجاده  خانم  اصلی   -36 از  فرعی   730 پالک   -7
مترمربع  به مساحت 180/94  فرزند خانباز ششدانگ خانه 

واقع در شاهماران شهرک سنگی.
روز چهارشنبه 98/11/30

8- پالک 733 فرعی از 36- اصلی خانم شهال شرفی فرزند 
کوچکعلی ششدانگ يك قطعه زمین محصور به مساحت 
شرکت  جنب  کمربندی  ارزوئیه  در  واقع  مترمربع   ۵8/16

معادن اسفندقه.
روز چهارشنبه 98/11/30

9- پالک 734 فرعی از 36- اصلی آقای اسماعیل صفی 
به  محصور  زمین  قطعه  يك  ششدانگ  عطاء  فرزند  نژاد 
ارزوئیه کمربندی جنب  واقع در  مترمربع  مساحت ۵8/16 

شرکت معادن اسفندقه. 
روز پنجشنبه 98/12/1

10- پالک 739 فرعی از 36- اصلی آقای میثم آران فرزند 
گرامی ششدانگ خانه به مساحت 227/94 مترمربع واقع در 

ارزوئیه کوچه شرکت تعاونی روبروی پارک. 
روز پنجشنبه 98/12/1

تاج  زرين  خانم  اصلی   -36 از  فرعی   743 پالک   -11
مساحت  به  مغازه  فرزند حسین ششدانگ  ارزوئیه  دهقانی 

89/76 مترمربع واقع در ارزوئیه جنب میدان بسیج .
روز پنجشنبه 98/12/1

12- پالک 136 فرعی از ۵4- اصلی خانم سمیه ساالری 
سروری فرزند محمد ششدانگ خانه به مساحت 221/14 

مترمربع واقع در ارزوئیه کوچه بختیاری. 
روز پنجشنبه 98/12/1

قادری  حسن  آقای  اصلی   -۵4 از  137فرعی  پالک   -13
فرزند رمضان ششدانگ خانه به مساحت 398/69 مترمربع 

واقع در ارزوئیه بلوار حمزه جنب جنگلداری 
روز پنجشنبه 98/12/1

لذا به امالک مجاور و رقبه مذکور اخطار می گردد که در 
موعد مقرر در اين اعالن در محل وقوع ملك حاضر و در 
صورت عدم مراجعه مجاورين عملیات تحديدی با معرفی 
مالك انجام و چنانچه کسی بر حدود و حقوق ارتفاقی آن 
اعتراض داشته باشد طبق ماده 10 آئین نامه حداکثر ظرف 
تحديد  مجلس  صورت  تنظیم  تاريخ  از  روز  20/بیست 
اداره  به  مکتوب  صورت  به  را  خود  اعتراض  بايد  حدود 
ثبت اسناد و امالک ارزوئیه تسلیم نمايند و ظرف يکماه از 
تاريخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به 
مرجع ذيصالح قضايی تقديم و گواهی تقديم دادخواست 
به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم نمايد . بديهی است در 
يا تحويل  و  مقرر  اعتراض در موعد  صورت عدم وصول 
و  اسناد  ثبت  اداره  به  دادخواست  تقديم  عدم  گواهی 
امالک عملیات ثبتی با رعايت مقررات تعقیب خواهد شد.

تاريخ انتشار:روز دوشنبه:98/11/7
سعید نظری-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
ارزوئیه 

آگهي مزایده)نوبت اول(
دادنامه  مفاد  اجراي  راستاي  در  دارد  نظر  در  ارزوئیه  عمومي  دادگاه  حقوقي  احکام  اجراي 
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   2 شعبه  از  صادره   97/9/2 مورخه   9۵70997343120008۵
سیرجان در پرونده اجرايی 98009۵ که طی آن آقای علو اسکندرزاده افشار فرزند محمدعلی به 
پرداخت پانصدمیلیون ريال به انضمام  خسارات ناشی از دادرسی در حق ابراهیم باقری نسب آناری 
فرزند علی با وکالت محمد شامیری شکفتی و پرداخت نیم عشر اجرايی در حق  صندوق دولت 
محکوم گرديده و محکوم علیه يك قطعه زمین زراعی به مساحت يك هکتار و نیم با حدود اربعه 
شماالً زمین زراعی محمود پاينده جنوب ديوار باغ مهدی اگاه شرقاً زمین محمد دستور غرباً زمین 
تیمورهلیرودی که از خانم فاطمه اسکندرزاده با حقابه 2/۵ ساعت از هر ده شبانه روز از موتورپمپ 
زارعین)شیرزاد( که قیمت پايه ملك هفتصدوپنجاه میلیون ريال برآورد قیمت شده است. فلذا با 
ساعت   1398/11/20 يکشنبه  مورخه  در  دادگاه  محترم  نماينده  حضور  با  مزايده  موجود  وصف 
را  قیمت  باالترين  که  اشخاصی  يا  برگزارشخص  ارزوئیه  دادگاه  احکام  اجرای  محل  در  12ظهر 
مبلغ  ده درصد  بايستی  مزايده  در  افراد شرکت کننده  برنده شناخته می شود ضمناً  پیشنهاد دهند 
پیشنهادي را فی المجلس در پاکت در بسته تحويل اجراي احکام دهند که در صورت انصراف مبلغ 
مذکور به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد.طالبین در صورت تمايل مي توانند 
يك هفته قبل از موعد به دايره اجراي احکام مراجعه تا ترتیب بازديد آنها از ملك مورد نظر داده 

شود. ضمناً ملك مذکور مشاع بوده و در روستای صوغان واقع می باشد
 محسن روانان- مديردفتر اجراي احکام مدنی دادگاه عمومی شهرستان ارزوئیه

آگهي حصرراثت
آقاي سیداحمد صدرهاشمی نژاد فرزند سیدعلی داراي شناسنامه 6۵2 بشرح دادخواست شماره - 
مورخ - توضیح داده شادروان سیدعلی صدر هاشمی نژاد فرزند سید محمد بشناسنامه ۵ در تاريخ 

1379/۵/9در شهر تهران فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-سیداحمد صدرهاشمی نژاد به ش ش 6۵2 متولد 1332 فرزند متوفی.

2- سید محمد صدرهاشمی نژاد به ش ش 6۵0 متولد 1329 فرزند متوفی.
3- فريباصدرهاشمی نژاد به ش ش 86۵ متولد 1344 فرزند متوفی.

4- سید فريدالدين صدرهاشمی نژاد به ش ش 819 متولد 1342 فرزند متوفی.
۵- ناهید صدرهاشمی نژاد به ش ش 690 متولد 133۵ فرزند متوفی.

6- سید صدرالدين صدرهاشمی نژاد به ش ش 766 متولد 1339 فرزند متوفی.
7- سید ضیاءالدين صدرهاشمی نژاد به ش ش 818 متولد 1342 فرزند متوفی.

8- سیدشجاع الدين صدرهاشمی نژاد به ش ش 731 متولد 1337 فرزند متوفی.
9- فاطمه جهانشاهی جواران فرزند میرمحمد به ش ش 19 متولد 1304 همسر متوفی.

لذا مراتب يك نوبت در يکي از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه شخص يا اشخاصي هر 
گونه وصیت نامه سري يا رسمي دارند ظرف يك ماه از تاريخ انتشار به اين شورا ارائه نموده واال 

پس از مدت مذکور از درجه اعتبار ساقط و گواهي صادر خواهد شد.
خواجه حسني-دفترشوراي حل اختالف شماره 1 شهرستان رابر

آگهي حصروراثت
آقای بهبود مددی زاده فرزند نیازعلی داراي شناسنامه 3131418710 به شرح دادخواست شماره 
980879 مورخ98/11/2 توضیح داده شادروان نیازعلی مددی زاده فرزند قوچعلی به شناسنامه 6 
در تاريخ 1398/10/27 در روستای دهسرد فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:

1-بهبود مددی زاده به ش ملی 3131418710متولد 1344 فرزند متوفی.
2- داوود مددی زاده به ش ملی 3131443472متولد 13۵2 فرزند متوفی.
3- روشن مددی زاده به ش ملی 3130723323متولد 1348 فرزند متوفی.
4- جنت مددی زاده به ش ملی 3130723341متولد 13۵1 فرزند متوفی.

۵- گل نساء پیری زاده به ش ملی 3130۵30126متولد 1343 همسر متوفی.
لذا مراتب يك 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 يك 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 شماره3 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
آقای کرامت سلطانی نژاد فرزند میرزاجان داراي شناسنامه 774 به شرح دادخواست شماره 980866 
مورخ98/11/۵ توضیح داده شادروان بی بی جان سلطانی نژاد فرزند براتعلی به شناسنامه 620 در 

تاريخ 1398/8/30 در شهر بافت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-عنايت ا...سلطانی نژاد به ش ملی 31314232۵0متولد 134۵ فرزند متوفی.

2- صغری سلطانی نژاد به ش ملی 31314044۵0متولد 1338 فرزند متوفی.
3- کرامت سلطانی نژاد به ش ملی 3130۵77246متولد 1343 فرزند متوفی.

4- هدايت ا...سلطانی نژاد به ش ملی 31308۵631۵متولد 1349فرزند متوفی.
لذا مراتب يك 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 يك 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 1 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
خانم زهرا سلطانی صالح آبادی فرزند سبزعلی داراي شناسنامه 3130797068 به شرح دادخواست 
شماره 980869 مورخ98/10/29 توضیح داده شادروان فرشته حمزه نژاد پلنگ آبادی فرزند علی 
محمد به شناسنامه 312034913۵ در تاريخ 1396/12/8 در شهر يزد فوت شده و وراثت منحصر 

حین الفوت وي عبارتند از:
1-آقای علی محمد حمزه نژاد پلنگ آبادی فرزند میرزاجان به ش ملی 3130763376متولد 1323 

پدر متوفیه.
مادر   1334 3130797068متولد  ملی  ش  به  سبزعلی  فرزند  آبادی  صالح  سلطانی  زهرا  خانم   -2

متوفیه.
3- آقای امیر میرزاده آبگرمی به ش ملی3120189911 فرزند رحمت ا... متولد 1372همسر متوفیه.

لذا مراتب يك 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 يك 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 3 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
دادخواست  شرح  به   3130841008 شناسنامه  داراي  محمدحسین  فرزند  مالئی  علی  قاسم  آقای 
شماره 9808۵9 مورخ98/11/۵ توضیح داده شادروان محمد حسین علی مالئی فرزند عزيزا... به 
شناسنامه 49 در تاريخ 1398/8/30 در روستای بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي 

عبارتند از:
1-افسانه علی مالئی به ش ملی 3130028961متولد 1349 فرزند متوفی.
2- کشورعلی مالئی به ش ملی 313081۵۵89متولد 1339 فرزند متوفی.
3- قاسم علی مالئی به ش ملی 3130841008متولد 134۵ فرزند متوفی.
4- علی علی مالئی به ش ملی 313084902۵متولد 1347 فرزند متوفی.

۵- حمید علی مالئی به ش ملی 3130864۵39متولد 13۵1 فرزند متوفی.
6- نرگس اللهی به ش ملی 2991191732متولد 1320 همسر متوفی. 

لذا مراتب يك 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 يك 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 شماره1شهرستان بافت

آگهی تحدید حدود قانون الحاق



روز نامه خبري . تحلیلي . سیاسي . اقتصادي و اجتماعي
صاحب امتیاز و مدير مسئول : فريدون منظري توکلي 09133470۵37

سردبیر : حسام منظري توکلي 09133473۵76 
طراح و گرافیست: ابوالحسن منظري
خبرنگار : محمد علی منظری توکلی
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بافت
انم حکمت، شهره اش رو راستی 

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

 حکمت آید هر کجا حق داشتی

کاهش  گفت:  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
قوه  اولويت های  جمله  از  زندان ها  کیفری  جمعیت 

قضايیه محسوب می شود.
کنفرانس  ويدئو  جلسه  در  شنبه  ظهر  موحد  يداله 
زندان ها  مديران  و  قضائی  مسئوالن  دادستان ها،  با 
قضائیه  قوه  رياست  داشت:  بیان  کرمان  استان  سراسر 
در  قانونی  ارفاقی  نهادهای  حداکثری  بهره گیری  بر 
بايد  همچنین  دارد  تاکید  زندانیان  آزادی  راستای 
نهادهای  اين  از  استفاده  شرايط  زندان  در  مددجويان 

ارفاقی را داشته باشند و محروم نمانند.

جمعیت  کاهش  اينکه  به  اشاره  با  وی 
قوه  اولويت های  جمله  از  زندان ها  کیفری 
شوراهای  افزود:  می شود  محسوب  قضائیه 
در  کرمان  استان  زندان های  اختالف  حل 
کسب  را  خوبی  بسیار  رتبه  گذشته  سال 
کرده اند و امسال هم شاهد اقدامات خوبی 

از سوی شوراها بوده ايم.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: 
امیدوارم طی دو ماه پايانی آخر سال شاهد 
افزايش فعالیت های سازشی شوراهای حل 

اختالف زندان باشیم.
خود  سخنان  از  ديگری  بخش  در  موحد 
وضعیت  از  بازرسی  راستای  در  هیأتی  کرد:  تصريح 
خروجی  که  شده  تشکیل  کرمان  استان  زندان های 
بسیار خوبی را از اين هیأت شاهد بوده ايم ضمن اينکه 
الزم می دانم که دادگستری و زندان های استان کرمان 
بايد همواره به گونه ای عمل کنند که در هر زمان برای 
ارزيابی عملکرد دستگاه قضائی استان آمادگی داشته 

باشند.
قضائیه  قوه  رئیس  دستورالعمل های  شد:  يادآور  وی 
پرونده های  تکلیف  تعیین  دستورالعمل  خصوص  به 

وضعیت  ساماندهی  کیفری،  جمعیت  کاهش  معوقه، 
اختالف  حل  شوراهای  ظرفیت  از  استفاده  زندان ها، 
در  انسانی  کرامت  حفظ  دستورالعمل  همچنین 
حوزه های مختلف بايد به طور ويژه مورد توجه باشد.

در  داشت:  اظهار  استان کرمان  قضائی  رئیس شورای 
همچنین  و  زندان ها  کیفری  جمعیت  کاهش  جهت 
ساماندهی امور زندانیان الزم است از نهادهای ارفاقی 
حکم،  اجرای  دادرسی،  تحقیق،  تعقیب،  مراحل  در 
تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، مرخصی های 
پايان حبس، اعمال ماده 442، استفاده از مجازات های 

جايگزين، پابند الکترونیکی و عفو بهره مند شد.
مناسبت های  آينده  روزهای  طی  داشت:  بیان  موحد 
مختلفی را پیش رو داريم که می توان از آنها در جهت 
عفو برای مددجويان زندان ها استفاده کرد ضمن اينکه 
بايد استفاده از مقوله عفو برای تمامی آنهايی که واجد 
شرايط هستند فراهم و همچنین شرايط بايد به صورت 

مستمر بررسی شود.
عفو  کمیسیون  کرمان  استان  در  کرد:  تصريح  وی 
پیشنهاد  مورد   ۵00 حدود  هم اکنون  و  شده  فعال تر 
در  امیدواريم  که  گرديده  مطرح  کمیسیون  در  عفو 

مناسبت های پیش رو امکان آزادی آنها فراهم شود.

پروژه های   107 از  گفت:  کرمان  استاندار 
نیمه تمام قابل واگذاری استان کرمان فقط 
شده  واگذار  بخش خصوصی  به  پروژه  دو 

است.
فدايی در جلسه شورای توسعه  محمدجواد 
ارائه  از  پس  کرمان  استان  برنامه ريزی  و 
برنامه ريزی  مديريت  سازمان  گزارش 
توسط  خزانه  اسناد  جذب  خصوص  در 
گفت:  کرمان  استان  اجرايی  دستگاه های 
طی يك ماه گذشته تقريباً کاری انجام نشده 
و جذب اسناد خزانه توسط دستگاه ها به 28 

درصد رسیده است.
شرکت  جلسات  در  افرادی  داد:  ادامه  وی 

توسعه  در  همه  بدانند  بايد  ندارند  مشارکتی  اما  می کنند 
استان مسئول هستند.

ريزی  برنامه  و  مديريت  سازمان  گفت:  کرمان  استاندار 
که  طرح هايی  اعتبارات  ماه  بهمن  پايان  تا  کرمان  استان 

قراردادشان منعقد نشده است را جابجا خواهد کرد.
فدايی بیان کرد: سهم دستگاه هايی که تا آخر فروردين ماه 
ديگر  دستگاه های  به  نکنند  جذب  را  خود  خزانه  اسناد 
واگذار می شود؛ ضمن اينکه دستگاه هايی که جذب آنان 

زير 80 درصد باشد 20 درصد آن را جابجا خواهیم کرد.
و جوانان،  در حوزه ورزش  پروژه   8۵ يادآور شد:  وی 
فرهنگ  پروژه  و شش  در حوزه گردشگری  پروژه   16
تا  بايد  که  دارد  واگذاری وجود  برای  اسالمی  ارشاد  و 
مهرماه فراخوان واگذاری آنها داده می شده و تا آذرماه 
واگذار می شدند اما از اين 107 پروژه بر اساس گزارش 
ماه گذشته فقط دو پروژه از قبل واگذار شده و در اين 

دو ماه هیچ کاری انجام نشده است.

با  کرمان  استان  دادگستری  کل  ريیس 
زندانها  مددجويان  شرايط  اينکه  بر  تاکید 
برای استفاده از عفو بايد به صورت مستمر 
بررسی شود، تصريح کرد: کمیسیون عفو 
حاضر  حال  در  و  شده  تر  فعال  استان  در 
در  را  عفو  پیشنهاد  مورد   ۵00 حدود 
کمیسیون داريم که امیدواريم در مناسبت 

های پیش رو، آزاد شوند.
نشست  در  يکشنبه  روز  موحد"  "يداله 
مسئوالن  ها،  دادستان  با  کنفرانس  ويدئو 
سراسر  های  زندان  مديران  و  قضائی 
قوه  رياست  تاکید  افزود:  کرمان  استان 

نهادهای  از  بهره گیری  اين است که حداکثر  بر  قضائیه 
ارفاقی قانونی برای آزادی زندانیان انجام شود و به گونه 
ای نباشد که مددجويی در زندان شرايط استفاده از اين 

نهادهای ارفاقی را داشته باشد و محروم بماند.
وی با بیان اين مطلب که شورای حل اختالف زندان های 
استان کرمان در سال گذشته رتبه بسیار خوبی داشته اند 
و در سال جاری نیز کارهای خوبی از سوی اين شوراها 
انجام شده ا، ادامه داد: الزم است در ماه های پايانی سال 
اختالف  حل  شورای  سازشی  های  فعالیت  نیز  جاری 

زندان افزايش يابد.
ريیس شورای قضايی استان کرمان با اشاره به اين مطلب 
استان  های  زندان  وضعیت  از  بازرسی  برای  هیاتی  که 
 ، داشته  مناسبی  بسیار  خروجی  و  شده  تشکیل  کرمان 
های  زندان  و  دادگستری  که  است  الزم  کرد:  تاکید 
استان  همواره به شکلی اقدام کنند که در هر لحظه برای 

ارزيابی عملکرد دستگاه قضايی استان آماده باشند.
موحد خاطرنشان کرد: الزم است که دستورالعمل های 

تکلیف  تعیین  دستورالعمل  ويژه  به  قضائیه  قوه  رياست 
معوقه، کاهش جمعیت کیفری، ساماندهی  پرونده های 
حل  شوراهای  ظرفیت  از  استفاده  ها،  زندان  وضعیت 
حوزه  در  انسانی  کرامت  حفظ  دستورالعمل  و  اختالف 

های مختلف به صورت ويژه مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان ها و 
ساماندهی امور زندانیان بايد از نهادهای ارفاقی در مرحله 
تعقیب، تحقیق، دادرسی و اجرای حکم از جمله تعويق 
مشروط،  آزادی  مجازات،  اجرای  تعلیق  حکم،  صدور 
عفو،   ،442 ماده  اعمال  حبس،  پايان  های  مرخصی 
الکترونیك  پابند  و  جايگزين  های  مجازات  از  استفاده 

استفاده کرد.
ريیس کل دادگستری استان کرمان ضمن بیان اين مطلب 
توان  می  و  است  رو  درپیش  مختلفی  های  مناسبت  که 
از اين فرصت ها برای عفو مددجويان زندان ها استفاده 
تمامی  برای  عفو  از  استفاده  زمینه  بايد  گفت:  کرد، 

مشموالن آن فراهم شود.

رئیس کل دادگستری کرمان:

کاهش جمعیت کیفری زندان ها در اولویت قرار دارد
استاندار کرمان:

فقط 2 مورد از 107 پروژه نیمه تمام به بخش خصوصی واگذار شده است

500 زندانی کرمان در انتظار عفو هستند
خاطر  به  ريگانی  ساله   ۵ دختر  رقیه 
زيرآوار  های شديد  بارندگی  و  سیل 

ماند و جان سپرد.
داخل  همسرم  و  من  گفت:  رقیه  پدر 
مهیبی  صدای  که  بوديم  باغی  خانه 
به  بالفاصله  کرد.  میخکوب  را  ما 
طرف حیاط رفتم و ديدم که دخترم 
ديوار های  است.باران  مانده  آوار  زير 
خشتی را سست کرد و همین هم جان 
رقیه را گرفت. اين دختربچه پنج ساله 
برادرش  با  که  درحالی  شنبه  صبح 
ديوار  زيرآواِر  بود،  بازی  مشغول 
که  آن طور  داد.  دست  از  را  جانش 
می گويد،  جانباخته  کودک  اين  پدر 

بارندگی های سیل آسا از صبح پنجشنبه در شرق استان 
کرمان و منطقه ريگان آغاز شد.

دوم سیل  موج  بارش ها  اين  ريگان،  فرماندار  گفته  به 
آن  اطراف  روستا های  و  شهر  اين  به  خودش  با  را 
بارندگی ها  می گويد،  باقری  امین  که  آن طور  آورد. 
اما همین بارش دو روزه هم  از صبح شنبه قطع شده، 

خسارت های زيادی به بار آورده است.
اسمش رقیه بود، کوچك ترين عضو خانواده دهقانیان. 
برای  بود  بلد  اما خوب  نداشت،  بیشتر  ۵ سال  اينکه  با 
خسته  پدر  وقتی  مخصوصا  کند.  شیرين زبانی  پدرش 
که  بود  رقیه  اين  بازمی گشت،  خانه  به  روزانه  کار  از 
با  و  می انداخت  او  آغوش  در  را  خودش  دوان دوان 
عشوه های دخترانه، پدر را غرق بوسه و نوازش می کرد. 
َگرد  دختر،  اين  خنده های  خاموش شدن  غم  حاال 

از دست دادن  نشانده. غم  به در و ديوار خانه  را  ماتم 
نای  پدر  کرده.  سیاه پوش  و  عزادار  را  خانواده  رقیه 
حرف زدن ندارد، يعنی گريه امانش نمی دهد، هرجای 
به اسم رقیه می رسید، بغضش می ترکد.  صحبتش که 
خانواده دهقانیان صبح شنبه از ريگان برای سرکشی به 
زمین های کشاورزی شان به روستای عباس آباد آمدند.

آبا  خانه  و  هستند  روستا  همین  اهل  رقیه  مادر  و  پدر 
و اجدادی شان در اين روستا هم هنوز پابرجاست، اما 
زندگی  خانه  اين  در  ديگر کسی  که  است  چندسالی 
ابزار  نگهداری  محل  آن  اتاق های  بیشتر  و  نمی کند 
و  ِخشت  خانه  است.  باغداری  و  وسايل کشاورزی  و 
بود،  ديده  اين سال ها حسابی آسیب  در  پدری،  ِگلی 

بارندگی های چند روز اخیر هم مزيد بر علت شد.
همراه  دختر  اين  می گويد،  رقیه  پدر  که  آن طور 
ناگهان  که  می کرده،  بازی  خانه  حیاط  در  برادرش 

و  »من  می ريزد:  فرو  خانه  حیاط  ديوار 
همسرم داخل خانه باغی بوديم که صدای 
به  بالفاصله  کرد.  میخکوب  را  ما  مهیبی 
زير  ديدم که دخترم  و  رفتم  طرف حیاط 

آوار مانده است.«
وقتی پدر رقیه باالی سرش رسید، کار از 
ديگر  پنج ساله  دختربچه  بود،  کار گذشته 
در  بزرگ ترش  برادر  نمی کشید،  نفس 
چند قدمی پیکر بی جان خواهرش ايستاده 
پدر  بود.  بلند  آسمان  به  مادر  شیون  بود. 
اورژانس کمك می خواست،  از  دستپاچه 
اما وقتی نیرو های امدادی اورژانس هم به 
برای  دست شان  از  کاری  رسیدند،  آنجا 

نجات اين دختر برنیامد.
پیکر رقیه به پزشکی قانونی منتقل شده و آن طور که 
يکشنبه  روز  می گويد،  ريگان  فرماندار  باقری  امین 

مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری هم برگزار می شود.
بارندگی های  قربانی  تنها  رقیه  باقری،  گفته  به 
»موج  است:  منطقه  اين  در  اخیر  روز  چند  سیل آسای 
اول بارش ها حدود 12روز پیش سیالب وسیعی را در 
موقع  همان  کرد،  جاری  اطراف  روستا های  و  ريگان 
يك مرد میانسال گم شد، اما خوشبختانه بعد از سه روز 

جست وجو او سالم پیدا شد.«
آن طور که باقری می گويد: »هرچند بارش ها از اوايل 
به  زيادی  خسارت های  سیل  اما  شد،  قطع  شنبه  روز 
وارد کرده که  منطقه  باغ های  و  زمین های کشاورزی 
میزان  برآورد  برای  و کارشناسی  دقیق  بررسی  به  نیاز 

خسارت ها دارد.«

زنده به گور شدن رقیه 5 ساله جلوی چشمان پدر 


